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דבר ועד העמותה ספטמבר 2021
"הקשיים נותנים ערך לדברים" 

מישל דה מונטן

שלום חברות וחברים,
השנתיים האחרונות עומדות בסימן "רכבת הרים". מגפת הקורונה התפרצה וקיבלנו החלטות מהירות כדי להתמודד עם 

המצב בצורה הטובה ביותר ולשמור על פעילות הברידג' בעצימות גבוהה ומהנה ככל שאפשר.

לפני מספר חודשים נוצר הרושם שהושגה שליטה על המגיפה. ההתאגדות והמועדונים פעלו ללא לאות לחזור ולספק מסגרות 
משחק פרונטליות ולאפשר לכלל חברי ההתאגדות ליהנות ממשחק הברידג' המוכר והאהוב אליו התגעגענו כל כך.

חשיבות החזרה לפעילות פרונטלית היא גדולה ביותר. מעבר להנאה ולמשחק "האמיתי" ישנם שיקולים כבדי משקל 
בכל  נקודתי  לטיפול  בחיים. מעבר  ולהישאר  ולהתאגדות להתגבר על המצב  למועדונים  טווח שנועדו לאפשר  וארוכי 

משבר כלל ההחלטות שמתקבלות נעשות תוך ראייה קדימה ושקלול כל המשתנים ככל הידוע לנו באותה העת.

כעת אנו חווים התפרצות מחודשת ומצב לא יציב ונדרשים לקבל החלטות מתאימות. לדוגמה, אחת ההחלטות שהתקבלו 
וזאת מעבר  ידי האסיפה הכללית היא תוספת של שתי תחרויות סימולטנית אונליין שתתקיימנה עד סוף השנה  על 
לתחרויות הסימולטנית שמתקיימות במועדונים באופן שוטף. החלטה זו באה לאפשר לשחקנים לקחת חלק בתחרויות 

אונליין בכפוף למצב הבריאותי ובמקביל לשמר ולחזק את הפעילות במועדונים.

במקביל תחרויות ההתאגדות המרכזיות מתקיימות בצורה פרונטלית בבית ההתאגדות ברעננה תוך הקפדה קפדנית 
על בריאות השחקנים והנחיות משרדי הבריאות והספורט.

בחודש אוגוסט התקיימה תחרות גביע המדינה לשנת 2021 וזה המקום לברך את הקבוצות הזוכות בתחרות. כל הכבוד 
לזוכה הטרייה בגביע המדינה – קבוצת אבי קליש, ניר גרינברג, דורון ידלין ואיתן אורנשטיין ולטוענת לכתר שזכתה 

במקום השני - קבוצת משה לביא, נטלי סעדה, מיכל נוסצקי, יותם ליפשיץ ואילן ברקת.

במקביל לכתיבת טור זה מתקיימת באופן היסטורי אליפות אירופה לנבחרות אונליין. ההתאגדות מיוצגת על ידי ארבע 
נבחרות בקטגוריות הבאות: פתוחה, נשים, סניורים ומעורבים.

כל מדינה שלוקחת חלק בתחרות מקבצת את כל נבחרותיה לאולם אחד בו משחקים כל השחקנים במחשב אל מול 
שחקנים אחרים ברחבי אירופה. מצלמות המחשב פתוחות תוך כדי המשחק בכדי לאפשר לשחקנים לראות אלו את 
אלו ובאולמות הוצבו משקיפים ע"י איגוד הברידג' האירופאי )EBL(, אשר מפקחים על הנעשה באולם ומוודאים שתנאי 

המשחק הקפדניים נשמרים. 

התחרות  מתנהלת  כה  עד  ברעננה.  ההתאגדות  בבית  ישראל  נבחרות  התכנסו  מאומצת  לוגיסטית  היערכות  לאחר 
באווירה מצוינת ותחרותית ואנו מחזיקים אצבעות לכלל הנבחרות. התחרות ותוצאותיה מסוקרות באופן שוטף בעמוד 

.Real Bridge 'הפייסבוק של ההתאגדות ומשודרות באתר הברידג

אנצל את ההזדמנות להזמינכם לתחרות המיוחדת של ההתאגדות "משחקי דורות" שתתקיים בקרוב זו השנה הרביעית 
ברציפות. בתחרות זו משתפים פעולה שחקנים וותיקים עם שחקנים צעירים בפער גילאים של 25 שנים לפחות. זוהי 

תחרות מיוחדת מאוד שממחישה את "הגשר" הייחודי שבמשחק הברידג'.

ולסיום, לאחר שבשנה האחרונה התקיימו משחקי הליגות לקבוצות בפורמט אונליין, אנו מתכווננים לקיים את משחקי 
הליגות לקבוצות באופן פרונטלי ברחבי הארץ. התחרויות מתקיימות תחת ההנחיות ותחת כללי התו הירוק. נשמח 

לראותכם פנים אל פנים. יהיה כיף.  

בשם ההנהלה ונשיאות ההתאגדות אני שמח לאחר לכולנו שנה מוצלחת, מלאה בבשורות חיוביות והמון בריאות.
שמרו על עצמכם וניפגש בשולחן הברידג'

שלכם גלעד אופיר

תרגישו חופשי לפנות אלי - GiladO.Bridge@gmail.com ובטלפון 050-6000727
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מתחילים

הפעם נעסוק במהלך המכרז הבא:

West North East South
1♦ 1♥

1♠ Pass ?

פתחתם במזרח ♦1. דרום התערב באוברקול ♥1 )יש 
לו 5+ קלפים בהארט וטווח הנקודות שלו 9-17 לערך(. 
קלפים  חמישה  לפחות  מתארת   1♠ השותף  הכרזת 
נקודות, אבל   6 השותף הבטיח מינימום של  בספייד. 
כוחו אינו מוגבל. הכרזת סדרה חדשה על ידי המשיב 

מחייבת אתכם להכריז גם בסיבוב הבא.

כן  מה  כעת.  מבחינתכם  אופציה  אינו   Pass לפיכך, 
לתמוך  הן:  הבסיסיות  האפשרויות  להכריז?  אפשר 
בסדרת המייג’ור של השותף עם 3 קלפים, כאשר גובה 
הכרזת התמיכה תלוי בדרגת הכוח שלכם; לחזור על 
סדרה  להכריז  יותר,  או  קלפים  שישה  עם  סדרתכם 
עם   NT להכריז  לפחות;   5-4 של  חלוקה  עם  חדשה 

חלוקה מאוזנת ועוצר בסדרת היריב.

קיימות גם אפשרויות מורכבות יותר, אך לא זה המקום 
לדון בהן.

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

תרגיל 1

  62
  J52
  KQT964
  AQ

תרגיל 2

  QJ2
  T87
  KQJ53
  A9

תרגיל 3

  AJ75
  J
  KJT83
  AJ9

תרגיל 4

  83
  AJ4
  KQJT2
  AKJ

תרגיל 5

  5
  A8
  KQJT9
  AKJ43

תרגול הכרזות בסיסיות

// רם סופר
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תרגול הכרזות בסיסיות – פתרונות 
פתרון 1

  62
  J52
  KQT964
  AQ

West North East South
1♦ 1♥

1♠ Pass 2♦

עוצר  ללא  בדיאמונד,  שישייה  עם  נקודות   12  – חלש  פותח 
ההכרזה  בספייד.  קלפים  שלושה  של  התאמה  או  בהארט 
האפשרית היחידה היא חזרה על סדרתכם בגובה הנמוך ביותר.

פתרון 2

  QJ2
  T87
  KQJ53
  A9

West North East South
1♦ 1♥

1♠ Pass 2♠

פותח חלש – 13 נקודות עם התאמה של שלושה קלפים 
בספייד. יש להראות התאמה במייג’ור בעדיפות ראשונה. 
ממילא לא ניתן להכריז NT ללא עוצר בהארט ולא מומלץ 

לחזור על סדרת מיינור עם חמישה קלפים בלבד.
פתרון 3

  AJ75
  J
  KJT83
  AJ9

West North East South
1♦ 1♥

1♠ Pass 3♠

קלפים   4 של  התאמה  עם  נקודות   15  – בינוני  פותח 
בספייד. יד זו חזקה מדי להכרזה של ♠2. עליכם להכריז 
שקלתם  אם  מלא.  למשחק  השותף  את  ולהזמין   3♠
מול  אבל  הנכון,  בכיוון  חושבים  אתם   ,4♠ של  הכרזה 
יהיה פשוט לבצע משחק  6-7 נקודות של השותף לא 

מלא.

פתרון 4

  83
  AJ4
  KQJT2
  AKJ

West North East South
1♦ 1♥

1♠ Pass 3NT

פותח חזק – 19 נקודות. זו יד מאוזנת עם עוצר )ואולי 
בספייד.  התאמה  ללא  היריב,  בסדרת  עוצרים(  שני 
מבנה היד מתאים להכרזת NT, וכוח היד מחייב קפיצה 
כאשר  מלא  משחק  להחמיץ  תרצו  לא  מלא.  למשחק 
לבחור  כדאי  לא  ולכן  יותר,  או  נקודות   25 לשותפות 
בהכרזה שתאפשר לשותף לעצור מתחת לגובה משחק 
מלא. על אף סדרת הדיאמונד הטובה, אין טעם לחזור 

עליה. אינכם שואפים להגיע לחוזה ♦5.

פתרון 5

  5
  A8
  KQJT9
  AKJ43

West North East South
1♦ 1♥

1♠ Pass 3♣

פותח חזק – 18 נקודות עם שתי חמישיות בדיאמונד 
ובקלאב. הקלף הבודד בסדרת השותף מהווה חיסרון. 
בסדרה  קפיצה  הכרזת  ידי  על  היטב  מתואר  היד  כוח 
חדשה בגובה 3. יש עוצר בסדרת היריב, אך עדיין לא 
הגיע הזמן להכריז 3NT. בשלב זה עדיף לתאר חלוקה.
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מתחילים

אתם המחלק בדרום. מהי הכרזת הפתיחה שלכם?

Dealer South. Vul None

  AK4
  K52
  986
  AJ76

עם 15 נקודות וחלוקה מאוזנת )3-3-3-4( צריך לפתוח 
1NT )ולא ♣1(.

העדיפות  בסדר  נמצאת   1NT הפתיחה  הכרזת  זכרו: 
הגבוה ביותר. יש לפתוח 1 בסדרה רק עם ידיים שאינן 

.1NT מתאימות לפתיחה

3NT – הכרזה סוגרת. על פי הכרזה  שותפכם משיב 
בסדרות  רביעיות  ללא  נקודות   10-15 מחזיק  הוא  זו 

המייג’ור. זהו מהלך המכרז:

West North East South
1NT

Pass 3NT All Pass

מערב מוביל Q♥ )ראש רצף(, והדומם נפרש:

  875
  A63
  KQJT3
  92

  AK4
  K52
  986
  AJ76

♥Q :3; קלף ההובלהNT :חוזה

תכננו את המשחק! 

בספירת  מתחיל  שליט  ללא  בחוזה  המשחק  תכנון 
לקיחות. 

בספייד,  שתיים  בטוחות:  לקיחות  חמש  לרשותכם 
שתיים בהארט ואחת בקלאב.

מנין יגיעו ארבע הלקיחות החסרות?
)ביחד  – מסדרת הדיאמונד שבה אתם מחזיקים  נכון 
עם הדומם( רצף המכיל את כל הקלפים הבכירים פרט 
 .♦A המסקנה היא שעליכם להוציא ליריבים את .A-ל
ברגע שקלף זה ייצא מהמשחק, יוגבהו עבורכם ארבע 

לקיחות בדיאמונד.

אם כך, הכול כבר ברור?
יד  באיזו  ולהחליט  המשחק  את  לתכנן  יש  לא.  עדיין 

לזכות בלקיחה הראשונה בהארט.

מדוע זה משנה?
קלפי  כלומר  ככניסות,  חשיבות  יש  ההארט  לקלפי 
מעבר בין הידיים שיעזרו לנו לזכות בלקיחות שאנחנו 

מגביהים. 

הגבהת לקיחות

// רם סופר
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לאיזו יד צריך לשמור כניסה?
נמצאות  בדיאמונד  הפוטנציאליות  שהלקיחות  היות 
את  לשמור  הראוי  מן  יותר,  החלשה  היד   – בדומם 
בלקיחה  הנכון  המשחק  אלה.  ללקיחות  ככניסה   ♥A

.♥K הראשונה הוא לזכות ביד עם

ואפשר להתחיל לשחק.  כעת סיימנו את שלב התכנון 
שנייה  בלקיחה  ביד.  זוכה   ♥K מהדומם,  נמוך  קלף 
ממשיכים  הקצר(.  מהצד  גבוה  )קלף   ♦9 מובילים 
 .♦A-ב יזכה  היריבים  שאחד  עד  גבוהים  בדיאמונדים 
זוכים בלקיחה הבאה עם A♥ ומשלימים ארבע לקיחות 
 ♣A-ו ♠AK .בדיאמונד. בשלב זה זכיתם בשש לקיחות

.3NT משלימים את ביצוע החוזה

ביצוע פשוט ויפה. כעת נציג את החלוקה המלאה:

  875
  A63
  KQJT3
  92

  QT3   J962
  QJT98   74
  54   A72
  Q85   KT43

  AK4
  K52
  986
  AJ76

לסיום, שאלת אתגר ברמה קצת יותר גבוהה. נסו את 
כוחכם!

נניח שדרום היה טועה וזוכה בלקיחה הראשונה עם 
A♥. כיצד זה היה מאפשר להגנה להכשילו?

צדדית  כניסה  ללא  עצמו  את  משאיר  הכרוז  תשובה: 
לעכב  הוא  להגנה  שנותר  כל  הדיאמונד.  לסדרת 
לזכות  ולדומם  לכרוז  לתת  כלומר   ,♦A את  פעמיים 
זוכה   ♦A הסדרה.  של  הראשונים  הסיבובים  בשני 
הכרוז  כלומר  מנותק,  הדומם  וכעת  בסיבוב השלישי, 
בדיאמונד,  שהוגבהו  לקיחות  לשתי  להגיע  יכול  אינו 

והחוזה ייכשל.

חנות הברידג’ היחידה בישראל

אריה, חברה לקלפים בע”מ
המפלסים 16, קריית אריה פ"ת

)מול איצטדיון המושבה(
03-6186722

פתוח ימים א-ה 08:00-17:00

אנו מזמינים אתכם להנות מחווית הקניה
של מוצרי ברידג’, משחקים ומתנות, אונליין באתר החדש שלנו  

www.lioncard.co.il

 סט קופסאות הכרזה קלאב
כולל קלפי הכרזה

מפלסטיק סימטריים

180 ש”ח
במקום 240 ש”ח
תוספת 40 ש”ח למשלוח

עברנו!
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מתחילים

פשוט  הכרזה  מהלך  לאחר   3NT-ל מגיעים  היריבים 
יחסית, ואתם במזרח:

  K42
  Q82
  763
  A943

  86
  K43
  Q852
  QJT7

West North East South
Pass Pass 1NT

Pass 2NT Pass 3NT
Pass Pass Pass

?2NT מהי משמעות ההכרזה
צפון מראה 8-9 נקודות גבוהות ללא רביעיות במייג'ור. 

זוהי הכרזה מזמינה למשחק מלא.
מה ידוע על מספר הנקודות של דרום?

על  נקודות.   15-17 הבטיחה   1NT הפתיחה  הכרזת 
פי המשך ההכרזה, דרום מחזיק 16-17 נקודות, זאת 
מכיוון שעם 15 נקודות בלבד היה דוחה את ההזמנה 

.2NT לאחר Pass למשחק מלא וקורא
שותפכם מערב מוביל Q♠ )ראש רצף(.

ומוביל  בלקיחה,  שזוכה   ♠K מהדומם  מבקש  הכרוז 
בלקיחה השנייה Q♥ מהדומם.

תורכם הגיע – איזה קלף תשחקו בלקיחה השנייה?
זוהי שאלה פשוטה עבור שחקן מנוסה. כאשר בדומם 
תמונה בודדת והוא מוביל אותה, עליכם לכסות אותה 

אם הדבר אפשרי.
שימוש לב: הכלל "כסה תמונה בתמונה" אינו בהכרח 

תקף כאשר בדומם רצף של תמונות.
אי-כיסוי Q♥ עם K♥ יעלה בלקיחה לעתים קרובות.

אולי תטענו: "אבל כנראה ש-A♥ בדרום, ואם נכסה את 
 A-ה ידי  על  יילכד  שלנו  הבכיר  הקלף   ,K-ה עם   Q-ה

ונישאר בלי כלום בהארט”.
התשובה לטענה זו היא: שווה להקריב קלף בכיר בודד 
 )AQ( כאשר היריב נאלץ לשחק שני קלפים בכירים
באותה לקיחה. כל הקלפים האלה יוצאים מהמשחק, 

וכך ייתכן שתוגבה לקיחה עבור השותף. 
התבוננו בחלוקה המלאה: 

  K42
  Q82
  763
  A943

  QJT73   86
  T97   K43
  KT3   Q852
  52   QJT7

  A95
  AJ65
  AJ9
  K86

.♥Q והוביל ♠K צפון זכה בלקיחה הראשונה עם
אם כעת מזרח משחק נמוך, Q♥ זוכה בלקיחה ובהמשך 
ישלים  הכרוז   .AJ-ה אל  בעקיפה  יילכד  ממילא   ♥K
ארבע לקיחות בהארט ויעלה את מאזנו לתשע לקיחות 

בטוחות )כלומר ביצוע החוזה מובטח(.
לעומת זאת, אם מזרח מכסה את Q♥ עם K♥, לדרום 
לקיחות בסדרה עם AJ♥, אבל מערב  מובטחות שתי 
יזכה בלקיחה הבאה עם T♥. מול הגנה נכונה הכרוז לא 

.3NT יוכל לבצע את החוזה

כיסוי תמונה בתמונה

// רם סופר
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נניח  בכולן  נוספות.  אפשריות  בחלוקות  נתבונן  בואו 
שהחוזה הסופי הוא 3NT ושבשלב מוקדם של המשחק 

דרום מוביל Q♥ מהדומם:

דוגמה 1
  K42
  Q82
  763
  A943

  QJT73   86
  765   K43
  KT3   Q852
  52   QJT7

  A95
  AJT9
  AJ9
  K86

לכרוז  משנה.  אינו  לשחק  יבחר  שמזרח  הקלף  כאן 
ולדומם רצף מה-Q עד ל-K .8♥ נלכד בעקיפה, ולכרוז 
“כיסוי  זו  בדוגמה  בהארט.  לקיחות  ארבע  יהיו  תמיד 
תמונה בתמונה” אינו מביא תועלת כלשהי, אך גם אינו 

גורם נזק.

דוגמה 2
  K42
  Q82
  763
  A943

  QJT73   86
  JT95   K43
  KT3   Q852
  5   QJT7

  A95
  A76
  AJ9
  K862

ייתכן  הגיונית.  אינה  מהדומם   ♥Q הובלת  זו  בדוגמה 
שדרום ישחק כך בניסיון “לגנוב” לקיחה, או שהוא פשוט 
שחקן חלש. כעת העניין פשוט מאוד: אם מזרח מכסה 
אם   ;A-ה עם  בהארט  בודדת  לקיחה  לכרוז   ,K-ה עם 
שנייה  לקיחה  במתנה  מקבל  הכרוז  מכסה,  לא  מזרח 

בסדרה.

דוגמה 3
  K42
  Q82
  763
  A943

  QJT73   86
  AT97   K43
  JT3   Q852
  52   JT87

  A95
  J65
  AK9
  KQ6

דוגמה  מהדומם.   ♥Q בהובלת רב  היגיון  אין  כעת  גם 
זו מובאת כדי להראות שגם כאשר ה-A אצל השותף, 

הכרחי לכסות תמונה בתמונה.
אף  תהיה  לא  לכרוז   ,♥K עם   ♥Q מכסה  מזרח  אם 

לקיחה בהארט.
 ,♥A אם מזרח “שוכח” לכסות, מערב יזכה בלקיחה עם
 J-אבל בהמשך צפון יוכל להוביל הארט נמוך לעבר ה

ולהגביה עבור עצמו לקיחה בהארט.
יכולנו להראות דוגמאות נוספות, אבל השורה התחתונה 
היא: כאשר בדומם Q ללא תמונות נוספות, כיסוי Q עם 
ה-K מרוויח לקיחה לעתים קרובות, ו)כמעט( אף פעם 

לא מפסיד לקיחה.
בחודש הבא נראה מה קורה כשהדומם מוביל Q מתוך 

רצף של תמונות.



ירחון ההתאגדות הישראלית לברידג' 10

הכרזות

West North East South
1♠ Pass 2♣

Pass 2♦/2♥/2♠ Pass ?

לעתים קרובות השותפות תמצא התאמה לאחר הכרזת 
ההמשך של הפותח. במכרז לפי שיטת 2/1 אין להשהות 
הכרזת התאמה. במקרה זה יפעל המשיב מידית ויכריז 
לפי עקרונות התמיכה שעליהם אעמוד בפרק 4. מציאת 
התאמה מסמנת את סיום השלב הראשון של המכרז 
מתמקדת  השותפות  שבו  השני,  השלב  תחילת  ואת 
להכריז  ניתן  אם  ובשאלה  המשותף  הכוח  בהערכת 

סלם.

הראשון  השלב  של  האתגרים  עם  מתמודד  זה  פרק 
בהכרזת  התאמה.  מחפש  עדיין  השותפות  במכרז. 

ההמשך על המשיב לבחור "כיוון":

• המשיב 	 חצי-מאוזנת,  או  מאוזנת  חלוקה  עם 
 Waiting( "המתנה"  בהכרזת  לרוב  יבחר 
וישמר את תפקידו בתור מנהל המכרז.   )Bid
הכרזת המתנה של המשיב מבקשת מהפותח 

תיאור נוסף של החלוקה.

• עם יד חלוקתית המשיב יבחר בהכרזת תיאור 	
מעבירה  זו  הכרזה   .)Showing Bid( חלוקה 
לשותף  בינתיים(  )לפחות  המכרז  ניהול  את 

)הפותח(.

כל ההכרזות מצד  בכל מקרה, טרם מציאת התאמה, 
המשיב )וגם הפותח( אינן מוגבלות בכוח!

 – שבכתר”  “היהלום  המשיב:  מצד   2NT הכרזת 
הכרזת המתנה

מכרז א'

West North East South
1♠ Pass 2♣

Pass 2♦ Pass 2NT

מכרז ב'

West North East South
1♠ Pass 2♦

Pass 2♥ Pass 2NT

2/1 הכרזת 2NT מצד המשיב בסיבוב השני  בשיטת 
הינה הכרזת המתנה מחייבת המשך וזהו עניין מהותי. 
בכך שומר המשיב על תפקידו כמנהל המכרז. הכרזה 
זו בולטת בכך שהיא מאפשרת לפותח מרחב הכרזה 
מרבי בגובה 3 לצורך תיאור נוסף של החלוקה. המשך 
היתרונות  אחד  הוא  השלישי  בסיבוב  החלוקה  תיאור 
המובהקים בשיטה, ונחוץ במיוחד לאחר הכרזת ברירת 

מחדל של הפותח )ראה מכרז ב'(.

זו  הכרזה  למדי.  גמישים   2NT להכרזת  התנאים 
ללא  שליט,  ללא  למשחק  עקרונית  מוכנות  מראה 
במיוחד.  חלוקתית  יד  וללא  הפותח  בסדרות  התאמה 
)חצי  חלקית  או  )עוצר(  מלאה  הגנה  מבטיח  המשיב 
הוכרזה  שטרם  סדרה  בכל   )Jxx או   Qx כגון  עוצר, 
על ידי השותפות. הכרזת 2NT אינה מוגבלת בכוח. 
אידיאליים  תנאים  לשותפות  להבטיח  היא  מטרתה 
מצויה  השותפות  כי  יודגש   .3 בגובה  התאמה  למצוא 
בשלב הראשון של המכרז המחייב למשחק מלא, שבו 

השותפים מתמקדים בתיאור חלוקה ולא בתיאור כוח.

מתוך הספר השלם על שיטת 2/1 )פרק 3(
הכרזת המשך של המשיב טרם מציאת 

התאמה: המתנה או תיאור

// אלדד גינוסר
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דוגמאות והסברים נוספים

דוגמה 1

מכרז א'

West North East South
1♠ Pass 2♣

Pass 2♥ Pass 2NT

מכרז ב'

West North East South
1♠ Pass 2♣

Pass 2♠ Pass 2NT

ידו של דרום:

  A
  KJ87
  J32
  AQT54

מהמכרזים  אחד  בכל   2NT להכרזת  מתאימה  זו  יד 
מראה  המשיב  המקרים  בשני  ב’(.  וגם  )א’  הנתונים 
 3NT 3NT. ההכרזה  נכונות עקרונית למשחק בחוזה 
3 לצורך  תאפשר לפותח )צפון( הכרזה נוספת בגובה 

תיאור חלוקתו. מה באשר לסדרת ההארט?

במכרז א' הכרזת ♥2 )במקום 2NT( – סדרה רביעית. 
אעמוד  משמעותה  שעל  מלאכותית  כהכרזה  תתפרש 
הפותח  בהארט!  התאמה  לחפש  טעם  אין  בהמשך. 
שלל 4 קלפים בסדרה זו. לו הייתה לו חלוקה נדירה של 
5-4-4-0 עם חוסר בקלאב, היה מכריז בסיבוב השני 

♥2 ולא ♦2.

שלל  ולכן   ,2♥ הכרזת  על  דילג  הפותח  ב'  במכרז 
ארבעה קלפים בסדרה זו. הכרזת ♥2 מצד המשיב כבר 
אינה אפשרית, בעוד הכרזת ♥3 תחסום את רוב גובה 

3 הנחוץ לתקשורת חיונית.

דוגמה 2

West North East South
1♥ Pass 2♦

Pass 2♥ Pass 2NT

ידו של דרום:

  Q8
  K2
  KT543
  AQ76

 2NT או  תיאור(  )הכרזת   3♣ אפשרויות:  שתי  לדרום 
להעדיף  יש  ספק  של  במקרים  המתנה(.  )הכרזת 
הכרזת 2NT! שימו לב שסדרת הספייד )שלא הוכרזה 
עדיין( מוגנת חלקית על ידי “חצי עוצר” Q8♠. הכרזת 
דרום 2NT שוללת ארבעה קלפים בספייד, אחרת היה 

מעדיף להכריז ♠2 )הכרזת תיאור זולה יותר(.

דוגמה 3

West North East South
1♠ Pass 2♦

Pass 2♥/2♠ Pass ?

ידו של דרום:

  A
  JT4
  AJ8752
  K43

עם יד זו הכרזת ההמשך המומלצת היא 2NT! סדרת 
חצי  )או  עוצר  ועם  במיוחד,  איכותית  אינה  הדיאמונד 
עוצר( בסדרות שלא הוכרזו, לידו של דרום נטייה ברורה 

למשחק בחוזה ללא שליט.
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הכרזות

במאמר זה נעסוק במהלך ההכרזה:

West North East South
1♦ 1♠

Pass Pass ?

המושג של Pass מלכודת מוכר לרוב שחקני הברידג’. 
כאשר בידנו פתיחה מינימלית )12-14 נקודות( מהלך 
ההכרזה לעיל נראה “חשוד” מכיוון שמערב וצפון חייבים 
להחזיק נקודות, ועדיין שניהם לא הכריזו. לפיכך, קיים 
סיכוי גבוה שלשותף יד טובה וה-Pass שלו בא מתוך 
רצון להעניש את היריב שהתערב ♠1. חלק מהשחקנים 
אופן  בשום  אסור  לפותח  זה  שבמצב  בטעות  סבורים 
את  מחדש  לפתוח  תמיד(  )כמעט  ועליו   Pass לקרוא 

.Dbl המכרז עם
האמת היא שפתיחה מחדש של המכרז עם Dbl תלויה 

בחלוקה של הפותח.
הסבירות  היריב,  בסדרת  דאבלטון  או  סינגלטון  עם 
למצב של Pass מלכודת היא גבוהה ולכן Dbl מומלץ 

עם כל הידיים האלה.
עם 3+ קלפים בסדרת היריב, Dbl לא יהיה יעיל גם אם 
לשותף Pass מלכודת )אפשרות פחות סבירה(. מדוע? 
לשותפו של מכריז האוברקול כנראה חוסר בסדרה של 
ואורך בסדרות אחרות. אם נכפיל אותם ב-♠1  שותפו 
בנסיבות  טוב.  יותר  הרבה  לחוזה  לברוח  יוכלו  הם 
אלה הפעולה המוצלחת ביותר היא לרוב להשאיר את 
היריבים ב-♠1. אסור לשכוח שיש גם אפשרות שהשותף 
שלנו חלש, ושותפו של מכריז האוברקול “שכח” להשיב 
עם יד טובה יחסית והם כרגע עלולים להחמיץ משחק 
מלא – במקרה זה, לא כדאי לתת להם הזדמנות שנייה.
פחות   Dbl היריב  בסדרת  חוסר  עם  גם  שני,  מצד 
את  ישאיר  ידיים שהשותף  שיהיו  מכיוון  וזאת  מומלץ, 
עם  החוזה.  את  להכשיל  נוכל  לא  אך  לעונשין,  הכפל 
מוטב  היריב  בסדרת  חוסר  הכוללות  קיצוניות  חלוקות 

לחפש הכרזה טבעית.

הידיים הבאות של מזרח  להכריז בעצמכם את  נסו 
לאחר מהלך ההכרזה

West North East South
1♦ 1♠

Pass Pass ?

תרגיל 1

  AJ2
  K96
  K873
  Q54

תרגיל 2

  -
  875
  AQJT2
  KJT97

תרגיל 3

  6
  KT83
  AT97
  KQ75

תרגיל 4

  93
  AQ42
  KQ963
  QT

Reopening אחרי אוברקול בגובה 1

// רם סופר
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www.bestbridge.co.il

האתר המוביל בעולם לשיפור מיומנויות הברידג'
הדרך הקלה והמהירה ללמוד ולתרגל

בבית שלך,  בזמן שלך,  בקצב שלך,  בכיף שלך 

מתאים לכל הרמות

תרגול משחק היד תרגול הכרזות תרגול הגנהשיעורי וידאו

מבצע לחגים רק 49 ₪ לחודש!
ברכישת מנוי שנתי

https://bestbridge.co.il/?lps=61238564
https://bestbridge.co.il/?lps=61238564
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פתרונות 
פתרון 1

  AJ2
  K96
  K873
  Q54

West North East South
1♦ 1♠

Pass Pass Pass

קלפים  שלושה  מהחלוקה:  נובעת   Pass-ב הבחירה 
בסדרת היריב. יש להבין שה-Pass של השותף הוא לרוב 
משני סוגים, Pass חלש או Pass מלכודת. אם השותף 
ואפשר  לנו מה לחפש במכרז  אין  נקודות(,   6 )עד  חלש 
אולי  יודע,  מי   .1♠ לשחק  ליריבים  לתת  שקט  במצפון 
)שחקנים  מלא  החמיצו משחק  והם  מאוד  חלש  השותף 
רבים מהססים להשיב לאוברקול של השותף גם עם 9-10 
נקודות(. אם לשותף אורך בספייד, חוזה ♠1 יהיה מזעזע 
ימצאו מקום  כנראה  נעורר את המכרז הם  ואם  עבורם, 
הזדמנות  על  לוותר  מומלץ  לפיכך  בו.  לשחק  יותר  טוב 
“להתעשר” לאחר Dbl על מנת לקבל תוצאה טובה יותר 
היא  כזו  ביד  נפוצה  טעות  זמן.  לאורך  המקרים  ברוב 
 1NT חוזרת  )הכרזה  נקודות   12-14 עם   1NT להכריז 
מבלי שהשותף השיב מראה 18-19 נקודות(. מי שיכריז 

1NT עלול לספוג כפל מעניש כאשר השותף חלש.

פתרון 2

  -
  875
  AQJT2
  KJT97

West North East South
1♦ 1♠

Pass Pass 2♣

בידנו 11 נקודות בלבד. יש סיכוי גבוה שהשותף ארוך 
בספייד, ועדיין היד שלנו חלשה מאוד לצרכי הגנה. אם 
לעונשין  ישאיר  ייתכן בהחלט שהשותף   ,Dbl-ב נבחר 
והם יבצעו – או שהם ייכשלו פעם אחת במצב לא פגיע 
על  היא  ההמלצה  טובה.  תוצאה  תהיה  לא  זו  ועדיין 
יכריז ♠2 והשותף  הכרזה טבעית ♣2. כעת אם דרום 

התחייבו  הם  כאשר  להגן  מוכנים  נהיה  כבר   – יכפיל 
הוא  כאשר  הכפיל  השותף  ובנוסף  נוספת,  ללקיחה 
יודע שיכול להיות לנו חוסר בספייד. לפעמים ההכרזה 
לאחר  “יתעוררו”  שהיריבים  משום  לכישלון  תוביל   2♣
 2♣ הכרזת  עדיין  ל-♠4.  ויגיעו  מלא  משחק  שהחמיצו 
 Pass נראית מדיניות רווחית יותר לטווח הארוך לעומת

)אם כי עלינו להתחשב גם ברמתו של הזוג היריב(.

פתרון 3

  6
  KT83
  AT97
  KQ75

West North East South
1♦ 1♠

Pass Pass Dbl

זו יד אידיאלית בשביל Reopening Double. ראשית 
כל, הסיכוי שלשותף Pass מלכודת )יד טובה עם אורך 
וכוח בספייד( גבוה יחסית. שנית, אם אכן נתפוס אותם 
ב-Dbl, כנראה שלא יהיה להם לאן לברוח. שלישית, גם 
אם השותף חלש והוא ייאלץ להכריז – כל מה שיכריז 
יתאים לנו. עקרונית, עם סינגלטון בספייד יהיה זה נכון 

להכפיל כמעט עם כל יד אפשרית.

פתרון 4

  93
  AQ42
  KQ963
  QT

West North East South
1♦ 1♠

Pass Pass Dbl

כאן Dbl פחות משכנע מאשר בדוגמה הקודמת, ועדיין 
זו נראית הבחירה הנכונה. עם דאבלטון בסדרת היריב 
עדיין יש סיכוי גבוה יחסית ל-Pass מלכודת אצל השותף. 
לנו  לעזור  יכול  עדיין   Dbl בנוסף, כאשר השותף חלש, 
 ,2♣ יכריז  השותף  אם  בהארט.   4-4 התאמה  למצוא 
נתקן אותו כנראה ל-♦2. הכרזת תיקון כזו רומזת על יד 
דו-סדרתית של דיאמונד והארט ואינה מראה כוח עודף.



15גיליון 217 ספטמבר 2021

הערכת היד באמצעות חישובי מפסידים
)חלק שני( 

// מרטין רוזנטל
בחלקו השני של המאמר נעמיק את חישוב המפסידים 

ונעדן אותו כך שלא “נשתולל” בהכרזות חסרות בסיס.

הנה מספר כללים:

)א( ביד ללא אף A נוסיף מפסיד אחד )בעמדת הפותח(.

)ב( ביד עם שלושה אסים – נחשב מפסיד אחד פחות.

)ג( Q ללא J עם 2 קלפים נוספים תיחשב כזוכה בתנאי 
שיש A “פנוי” שלא מגבה ערכים אחרים.

)ד( אם יש פעמיים Qxx נחשב אחת מהן כזוכה.

)ה( סדרה עם AQ דאבלטון תיחשב ללא מפסידים, אך 
A זה אינו יכול לגבות Q אחרת.

“פנוי”   A בצד  יש  אם  “זוכה”  ייחשב  סינגלטון   K )ו( 
לגיבוי, או אם השותף הכריז סדרה זו.

)ז( בסדרה הכוללת KQJ בלבד, ה-Q תיחשב זוכה גם 
ללא A צדדי “לגיבוי”.

מספר  חיסור  ידי  על  נחשב  הרצוי  החוזה  גובה  את 
המפסידים הכולל של הזוג מ-18. כלומר: 14 מפסידים 
במשותף = חוזה בגובה 4, 13 = חוזה בגובה 5, וכך 

הלאה.

חישוב כיסויי מפסידים

חישוב המפסידים  הגדולים של שיטת  היתרונות  אחד 
שני  של  המפסידים  את  לסכם  שבמקום  התובנה  הוא 
השותפים אפשר לחשב כמה מפסידים אחד מבני הזוג 
מדויק  יותר  הרבה  ערך  זהו  שותפו.  ביד  לכסות  יכול 
בידיים  רק  נספרים  שמפסידים  העובדה  על  המבוסס 

בלתי מאוזנות.

על מנת שחישוב זה יהיה יעיל, יש להקפיד על תיאור 
יוכל  שהשותף  כך  המכרז,  בעת  החלוקות  של  מדויק 
להעריך נכון את מספר המפסידים שהוא מסוגל לכסות.

נחזור על נתונים שהובאו בחלק הראשון של המאמר:

בידו של פותח חלש 6-8 מפסידים )בממוצע 7(.

אצל פותח בינוני יש 5-6 מפסידים.

אצל פותח חזק יש 4 מפסידים או פחות.

ללא  משתמשת,  והטבעית  הרגילה  ההכרזה  שיטת 
ידיעתנו, בנתונים אלה כדי להגיע לחוזים הנכונים. אצל 
פותח חלש יש בממוצע 7 מפסידים. משיב חלש )6-9 
נקודות( מכסה לרוב שני מפסידים )זכרו כי בברידג' כל 
לקיחה "שווה" בממוצע 3 נקודות גבוהות(, ולכן לאחר 
מפסידים   5 שבידו  פותח   1♠-2♠ התחילה  שההכרזה 
צפוי  )המשיב   4♠ מלא  משחק  להכריז  צריך  בלבד 
לכסות 2 מתוך 5 המפסידים ויישארו 3 מפסידים(. אם 
המשיב תומך לגובה 3 )כלומר מכסה 3 מפסידים(, גם 

פותח עם 6 מפסידים יכריז משחק מלא.

לבדוק  כדי   trial bid בהכרזות  להשתמש  גם  ניתן 
כלומר  הנכונים”,  “במקומות  השותף  של  הנקודות  אם 
סדרה  שלשותף  ככל  עקרונית,  מפסידים.  לנו  מכסות 
לו  זו מכסות  כך הנקודות שלנו בסדרה  ביותר  ארוכה 

יותר מפסידים.

5+ קלפים בסדרה כלשהי. כל  נניח שהשותף הבטיח 
תמונה )A/K/Q( מכסה לו מפסיד.

 A כל אורך,  בה  לא הבטיח  צדדית שהשותף  בסדרה 
מכסה מפסיד.

מכסה  גם   K בסדרה,  דאבלטון  הבטיח  השותף  אם 
3 קלפים בסדרה,  ומפסיד ואם השותף הראה לפחות 

גם Q בסדרה זו מכסה מפסיד.

בסדרה שיש בה התאמה, כל קלף מעבר לקלף השלישי 
מכסה מפסיד, בתנאי שיש סדרות קצרות המאפשרות 

לנצל את השליטים העודפים לטובת חיתוכים.

קוצר בסדרה  גם  ניתן לחשב  יש מספיק שליטים,  אם 
צדדית של השותף ככיסוי מפסיד.

להלן אדגים מספר מקרים שבהם חישובים של מפסידים 
ושל כיסוי מפסידים יכולים להוביל לחוזה הנכון.

הכרזות
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דוגמה 1

Dealer South, Vul None

 63 
 AJT6
  JT7
 AQ76

  QJ52   AKT94
  85   K4
  AQ8652   4
  4   T9852

  87
  Q9732
  K93
  KJ3

יד זו שוחקה ב-BBO. למערב יד עם שישה מפסידים: 
ואחד  בדיאמונד  אחד  בהארט,  שניים  בספייד,  שניים 
בקלאב. אף על פי שיד זו אינה ממלאת את דרישות חוק 
מזרח   .1♦ פתיחה  להכרזת  טובה  מספיק  היא  ה-20, 
משיב ♠1, ומערב תומך ל-♠2. צפון מכפיל )מתאר כוח 
של פתיחה עם קוצר בספייד( ומזרח צריך להעריך את 
הגרוע  במקרה  לשותף  מפסידים.   6 מחזיק  הוא  ידו. 
8 מפסידים. 4=)8+6(-18, כלומר מזרח רוצה לשחק 
בגובה 4. מזרח מכריז מיד משחק מלא ♠4 )אין צורך 

.)3♣ Trial bid-ב

מערב מכסה 4 מפסידים בידו של מזרח )אחד בספייד, 
חיתוכים(.  באמצעות  בקלאב  ושניים  בדיאמונד  אחד 
והגנה  יד  משחק  של  )בהנחה  הלקיחות  מספר  ואכן, 
סיכוי  יש  במציאות  מפסידים(.   2(  11 הוא  מושלמים( 
שדרום יוביל בשליט ואז הכרוז יוכל להגביה את סדרת 
ולהגיע  מפסידים  הארטים  עליה  להשליך  הדיאמונד, 

ל-12 לקיחות.

מפסידים   6 עם  זו  יד  כלומר   ,18-)6+6(=12 כי  זכרו 
מול 6 מפסידים נמצאת באזור הסלם. יש בה פוטנציאל 
ל-12 לקיחות, אך הסלם לא יוכרז בשל חסרונם של שני 
נקודות  על ספירת  אסים. שחקנים הרגילים להתבסס 
גבוהות בעיקר, יתקשו להבין כיצד שתי ידיים המכילות 
10+9 נקודות גבוהות )בסך הכול 19( מסוגלות לבצע 

11-12 לקיחות.

דוגמה 2

Dealer South, Vul All

 AT 
 987
  KQT962
 J4

  J9754   3
  T2   AQJ654
  J83   A54
  Q73   986

  KQ862
  K3
  7
  AKT52

נמצא  הוא  ולכן  בכל סדרה(  )אחד  4 מפסידים  לדרום 
נקודות   15 שבידו  פי  על  אף  חזק"  "פותח  של  בטווח 
הסדרות,  באחת  התאמה  תימצא  אם  בלבד.  גבוהות 

הסיכוי לסלם גבוה גם כאשר לצפון נקודות מעטות.

טבעית,  )שיטה  מהשותף   2♦ ושומע   1♠ פותח  דרום 
מעודדת  הכרזה   –  2♥ מתערב  מזרח  נקודות(.   +10
מבחינת דרום, כעת K3♥ שלו שווה קצת יותר! עם זאת, 
טרם נמצאה התאמה. דרום מכריז ♣3 וצפון משיב לו 
♦3. הכרזה זו מצביעה על כוח מבוזבז מול הסינגלטון 
של דרום. דרום ממשיך ל-♣4 ומתאר חלוקה 5-5. כעת 
צפון יודע שהוא מכסה מפסיד אחד בלבד בספייד )ערכו 
של הדאבלטון בקלאב מפוקפק לאור הקוצר בשליט(. 
צפון סוגר ל-♠4 ושני השחקנים אינם מרגישים שהוחמץ 

משהו. החוזה ייכשל בגלל חלוקת הספייד הגרועה.

נקודות   25=15+10 לצפון-דרום  זו,  דוגמה  לסיכום 
גבוהות, אך ידיהם אינן משתלבות היטב. 10 הנקודות 
של צפון שהיו אמורות לכסות 2-3 מפסידים, כיסו בקושי 
מפסיד אחד. הזוג נזקק לחלוקות טובות על מנת לבצע 

משחק מלא, ובחלוקה הנתונה זה לא קורה.

לסיכום שני המאמרים, אני מאמין שהטמעת שיטת 
אתכם  תוביל  מפסידים  וכיסוי  מפסידים  חישוב 
לתוצאות טובות יותר במשחקים ובתחרויות שלכם. 

בהצלחה!

באחוזות שלנו החיים הטובים ממשיכים כל הזמן

a-rubi.co.il  |  *3616   :לפרטים התקשרו

* בתוספת דמי שימוש וכפוף לתנאי המסלול.

מגוון דירות במסלול פקדון מופחת לבחירתכם:

החל מ- 946,890  ₪

החל מ- 677,000 ₪

החל מ- 1,300,000 ₪

דירהמסלול

דירת 2 חדרים

דירת 2 חדרים

דירת 2 חדרים מורחבת

קוטג׳ באחוזה

מחיר

8 שנות שחיקה

10 שנות שחיקה

10 שנות שחיקה

10 שנות שחיקה

אחוזת ראשונים

אחוזה

אחוזת צהלה

אחוזת פולג

אחוזת בית הכרם

פיקדון מופחת

פיקדון מופחת

פיקדון מופחת

החל מ- 350,000 ₪פיקדון מופחת

אחוזות רובינשטיין מאחלים לכם
שנה טובה בריאה ומתוקה



באחוזות שלנו החיים הטובים ממשיכים כל הזמן

a-rubi.co.il  |  *3616   :לפרטים התקשרו

* בתוספת דמי שימוש וכפוף לתנאי המסלול.

מגוון דירות במסלול פקדון מופחת לבחירתכם:

החל מ- 946,890  ₪

החל מ- 677,000 ₪

החל מ- 1,300,000 ₪

דירהמסלול

דירת 2 חדרים

דירת 2 חדרים

דירת 2 חדרים מורחבת

קוטג׳ באחוזה

מחיר

8 שנות שחיקה

10 שנות שחיקה

10 שנות שחיקה

10 שנות שחיקה

אחוזת ראשונים

אחוזה

אחוזת צהלה

אחוזת פולג

אחוזת בית הכרם

פיקדון מופחת

פיקדון מופחת

פיקדון מופחת

החל מ- 350,000 ₪פיקדון מופחת

אחוזות רובינשטיין מאחלים לכם
שנה טובה בריאה ומתוקה



משחק היד

במשחק  ביותר  הבסיסיים  הנושאים  אחד  הוא  עקיפה 
בקשר  ללמוד  מה  יש  מתקדם  לשחקן  גם  ועדיין  היד, 
יותר  יש  שבהם  במקרים  נתמקד  זה  במאמר  לזה. 
מאפשרות אחת לעקוף נגד אותו קלף )או קלפים( של 
היריבים. המטרה היא לבחור בקלף הנכון להתחיל את 

העקיפה, ובכך לשפר את סיכויי ההצלחה.

מתבצעת  העקיפה  כאשר  שליט,  עם  במשחק  נתחיל 
בסדרת השליט.

דוגמה 1

Dealer East, Vul None

  AT94
  AJ73
   K62
  Q5

  K6
  Q6542
  985
  AKJ

♦Q :חוזה: ♥4 קלף ההובלה

West North East South
Pass 1♥

Pass 2NT* Pass 4♥
Pass Pass Pass

* Jacoby 2NT – תמיכה של 4+ קלפים בהארט, 
מחייב למשחק מלא לפחות

הגעתם לחוזה ♥4, ומערב מוביל Q♦ – חדשות רעות. 
 A שלמזרח  בתקווה  מהדומם  נמוך  משחקים  אתם 
זוכה  וההגנה  סינגלטון או דאבלטון, אבל זה לא עובד 
בשלוש הלקיחות הראשונות. בלקיחה הרביעית מזרח 

מוביל קלאב. תכננו את המשך המשחק!
בסדרות  בדיאמונד.  לקיחות  שלוש  הפסדתם  כבר 
השליט.  בסדרת  תלוי  והכול  מפסידים,  אין  השחורות 
יש  זה.  קלף  נגד  ותעקפו  במערב   ♥K-ש מקווים  אתם 
נמוך  הארט  להוביל  העקיפה:  את  לבצע  דרכים  שתי 
.♥Q מהיד )לאחר שתזכו בלקיחה הרביעית( או להוביל

מה עדיף?
אם תובילו Q♥, עליכם להניח שמערב מחזיק K♥ והוא 
עם  בלקיחה  שתזכו  לאחר  הנכונה(.  )ההגנה  יכסה 
A♥ יישאר לכם J♥, והקלף הבא בתור הוא 7. לפיכך, 

תזדקקו לחלוקה 2-2 בשליט כדי להצליח.

תצליחו   J-ה אל  נמוך  הארט  תובילו  אם  זאת,  לעומת 
או   2-2 והחלוקה   ♥K למערב  כאשר  מקרים:  בשני 
כאשר למערב K בודד. למשחק של הארט נמוך עדיפות 
את  שימקסם  זה  והוא   ,♥Q הובלת  פני  על  מוחלטת 

הסיכויים שלכם. 

זו החלוקה שאתם מתגוננים מפניה:

  AT94
  AJ73
   K62
  Q5

  Q752   J83
  K   T98
  QJT4   A73
  8632   T974

  K6
  Q6542
  985
  AKJ

באיזה קלף להתחיל את העקיפה?

// רם סופר
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דוגמה 2

Dealer East, Vul None

  AT4
  AJ973
   K62
  Q5

  K6
  Q6542
  985
  AKJ

♦Q :חוזה: ♥4 קלף ההובלה

West North East South
1♥

Pass 2NT* Pass 4♥
Pass Pass Pass

 Jacoby 2NT *

יד כמעט זהה לקודמתה )החלפנו את 9♠ של צפון ב-9♥(. 
ושוב מערב מוביל Q♦ וההגנה זוכה בשלוש הלקיחות 
זו. עליכם למצוא דרך לא להפסיד  הראשונות בסדרה 
אף לקיחה בסדרת השליט. אולי כבר אין צורך לחשוב 
– פשוט נעתיק את המשחק שהצליח בחלוקה הקודמת 
ונוביל הארט נמוך מהיד לאחר שנזכה בלקיחה? גישה 
עצלנית כזאת לא תוביל אתכם להיות אלופים בברידג’. 
עדיף להקדיש קצת זמן לניתוח המצב החדש בסדרת 

השליט )עם התאמה בת 10 קלפים(.

גם  אינו מטריד אתכם.  כלל  בודד במערב   ♥K ,הפעם
אם תובילו Q♥, עדיין תזכו בכל הלקיחות בשליט נגד 

חלוקה 2-1.

הבעיה היחידה היא חלוקה של 3-0. אם כל ההארטים 
החסרים במזרח, אין מה לעשות. ומה קורה אם כולם 

במערב?

כעת אם תובילו הארט נמוך ותזכו ב-J♥, יישאר למערב 
KT♥ מעל ה-Q שלכם – מה שיבטיח לו לקיחה בשליט 
שתכשיל את החוזה. הפתרון הנכון הוא דווקא להוביל 
Q♥ – אם מערב יכסה ומזרח לא ישרת, תעקפו בסיבוב 

הבא נגד ה-T לכיוון J9 שבדומם.

זו החלוקה שאתם מתגוננים מפניה:
  AT4
  AJ973
   K62
  Q5

  Q752   J983
  KT8   -
  QJT   A743
  863   T9742

  K6
  Q6542
  985
  AKJ

נעבור כעת למספר דוגמאות של עקיפות בחוזה ללא שליט.
דוגמה 3

Dealer South, Vul N/S

  42
  A853
   A62
  AJT5

  A63
  K94
  KT54
  Q42

♠K :3 קלף ההובלהNT :חוזה

West North East South
1♦

1♠ Dbl Pass 1NT
Pass 3NT All Pass

מעכבים  ואתם   ,1♠ שהכריז  לאחר   ♠K מוביל  מערב 
פעמיים את A♠. לאחר זכייתכם בלקיחה השלישית עליכם 
)אחת  בטוחות  לקיחות  חמש  יש  ההמשך.  את  לתכנן 
נובע  ושתיים בהארט(. מכאן  בספייד, שתיים בדיאמונד 
כי נדרשות ארבע לקיחות בסדרת הקלאב. אתם זקוקים 
לעקיפה מוצלחת נגד K♣ במערב. מהמכרז ניתן להסיק 
כי רוב הסיכויים ש-K♣ אצל מכריז האוברקול. אז עוקפים 
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בקלאב – אבל איך נתחיל: עם 2♣ או עם Q♣? עליכם 
ויכסה Q עם K ברגע שתחליטו  נכון  יגן  להניח שמערב 
קלף  בדומם  לכם  יישאר  יקרה,  שזה  לאחר   .Q להוביל 
כדי  בקלאב   3-3 לחלוקה  תזדקקו  ולכן   )♣5( מפסיד 
להצליח. לעומת זאת, אם תובילו קלף נמוך ותחזרו ליד 
לאחר שהעקיפה תצליח כדי להוביל קלף נמוך נוסף, עדיין 
תבצעו את החוזה במקרה של חלוקה 3-3 עם K במערב, 
דאבלטון  או  סינגלטון   ♣K מול  להצלחה  תזכו  ובנוסף 
בין  מעברים  של  לכם שפע  שיש  משום  זאת   – במערב 
הידיים ותוכלו לתמרן במקרה שהסדרה תיחסם. המשחק 
הנכון הוא להימנע ככל האפשר מהובלת Q♣ – זו החלוקה 

שאתם מתגוננים מפניה:
  42
  A853
   A62
  AJT5

  KQJT7   985
  J76   QT2
  Q98   J73
  K3   9876

  A63
  K94
  KT54
  Q42

מערב   –  ♣Q תובילו ספייד  סיבובי  שלושה  לאחר  אם 
יכסה ולמזרח יהיה עוצר בקלאב. המשחק הנכון: קלאב 
נמוך אל ה-T, חזרה ליד בדיאמונד או בהארט ושוב קלאב 
נמוך. K נופל. לאחר מכן חזרה ליד עם Q♣ ומעבר לדומם 

.♣J בסדרה אחרת כדי לגבות
דוגמה 4

Dealer North, Vul E/W

  AJT3
  AK6
   AK83
  83

  Q92
  T97
  T54
  A652

♣K :3 קלף ההובלהNT :חוזה

West North East South
1♦ Pass 1NT

Pass 3NT All Pass

מערב מוביל K♣ נגד החוזה שלכם 3NT. אתם מעכבים 
פעם אחת וזוכים ב-A♣ בסיבוב השני.

ואתם  לספייד,  לקיחות בטוחות מחוץ  לרשותכם חמש 
זקוקים לארבע לקיחות בספייד כדי לבצע את החוזה. 
הפעם יש ביד ובדומם רצף מ-Q♠ עד 9♠. לכאורה כל 

שנדרש הוא למצוא K♠ במערב, ואתם מסודרים.

לכם  אין  שכבר  מאחר  פשוט  לא  כלל  המצב  למעשה 
כניסות ליד וייתכן שתצטרכו לחזור על העקיפה. אי לכך, 

אין היגיון בהובלת ספייד נמוך בלקיחה השלישית.

מפתה להתחיל עם Q♠, אבל גם זו תהיה שגיאה! אם 
תצטרכו לחזור על העקיפה פעם שלישית, תהיה בעיה.

זו החלוקה שאתם מתגוננים מפניה:

  AJT3
  AK6
   AK83
  83

  K654   87
  52   QJ843
  96   QJ72
  KQJT9   74

  Q92
  T97
  T54
  A652

אם  כעת  יכסה.  לא  מערב   .♠Q עם  שתתחילו  נניח 
השני  בסיבוב  לזכות  תצטרכו  מהדומם  נמוך  תשחקו 
שלישית.  פעם  העקיפה  על  לחזור  תוכלו  ולא  בדומם 
אתם יכולים לנסות T♠ מהדומם מתחת ל-Q, אבל גם 
זה לא יעבוד. הקלף הבא יהיה 9♠. מערב יכסה, ועכשיו 
בזבוז הקלפים הבכירים בלקיחה הקודמת יעלה ביוקר. 
אתם נשארים עם J3♠ בדומם מול 65♠ של מערב. ה-6♠ 

הצנוע של מערב הופך לעוצר ומכשיל אתכם בחוזה.

המשחק הנכון: להתחיל עם 9♠. אם מערב לא יכסה, 
תשחקו 3♠ מהדומם ותמשיכו Q♠. כעת מובטחות לכם 

ארבע לקיחות בספייד כל עוד K♠ במערב.
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צריכים  אתם  זה,  במאמר  האחרונה  הבאה,  בדוגמה 
להחליט באיזה קלף להתחיל מהלך של עקיפה כפולה.

דוגמה 5

Dealer South, Vul All

  976
  A82
   KQ64
  752

  AJT8
  765
  AJT
  AJ9

♥K :3 קלף ההובלהNT :חוזה

West North East South
1NT

Pass 3NT All Pass

שותפכם החליט להכריז 3NT עם 9 נקודות במצב פגיע 
היד שלכם!  על משחק  סומך  הוא   – קבוצות  בתחרות 
על  )מאותת   ♥3 עם  משרת  שותפו   .♥K מוביל  מערב 
מספר אי-זוגי של קלפים(. אתם מחליטים לעכב פעמיים 

.♥A וזוכים בלקיחה השלישית עם

יש ארבע לקיחות בדיאמונד, A♥ ו-A♣. שלוש לקיחות 
הבכירים  הקלפים  החוזה.  ביצוע  את  יבטיחו  בספייד 
החסרים הם KQ♠ – לאחר מכן יש לכם רצף עד ה-6. 
אחד  אם  כפולה.  עקיפה  של  קלאסי  מצב  לכאורה, 
)או שניהם( במזרח, אתם  הקלפים הבכירים החסרים 

אמורים להצליח.

 – )הפעם  בכניסות  מחסור  הקודמת,  בדוגמה  כמו 
השתמשתם,  כבר   ♥A-ב המצב.  את  מסבך  לדומם( 
)אם  בדיאמונד  בלבד  אחת  כניסה  למעשה  ונותרה 
תנסו להשתמש ב-K♦ וגם ב-Q♦ ככניסות לצורך חזרה 
לקיחות  ב-4  לזכות  תוכלו  לא  בספייד,  העקיפה  על 

בדיאמונד(.

ב-9♠  העקיפה  תהליך  את  להתחיל  אם  היא  השאלה 
במזרח,  החסרות  התמונות  שתי  אם   .)♠6( ב-7♠  או 
3-3, תצליחו תמיד. המקרה  או שחלוקת הספייד היא 

המגנים  בין  מפוצלות  התמונות  כאשר  הוא  הקריטי 
וחלוקת הסדרה היא 4-2.

זו החלוקה שאתם מתגוננים מפניה:

  976
  A82
   KQ64
  752

  Q3   K542
  KQJT   643
  9852   73
  QT6   K843

  AJT8
  765
  AJT
  AJ9

שימו לב מה יקרה אם תשחקו 9♠ מיד לאחר הזכייה 
שלוש  ישלים   .♠Q עם  בלקיחה  יזכה  מערב   .♥A-ב
המיינור.  מסדרות  באחת  מידו  וייצא  בהארט  לקיחות 
בדיאמונד,  לדומם  בכניסה  שתשתמשו  לאחר  כעת, 
ותשחקו ספייד אל ה-J, לא תוכלו לחזור לדומם לצורך 

עקיפה נוספת ולא תוכלו ללכוד את ה-K♠ של מזרח.

המשחק הנכון: 6♠ )או 7♠( מהיד ו-T♠ מהדומם. אם 
 ♠K זוכה, תמשיכו בספייד נמוך ולבסוף תעקפו נגד ♠T
במזרח. אם מערב זוכה עם Q♠, תשחקו ארבעה סיבובי 
מהיד.   ♠9 תובילו  ואז  בהובלה  לאחר שתזכו  דיאמונד 
8♠ מהדומם, ואם 9♠ זוכה בלקיחה יש לכם אפשרות 
עם  בספייד  לקיחות  שלוש  שתשלים  חוזרת  לעקיפה 

ביצוע החוזה.
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משחק ההגנה

22

ספירת נקודות בהגנה

// אילנה לונשטיין
כמה  להעריך  עליכם  בהגנה,  משחקים  אתם  כאשר 
בצורה  להגן  לשותפכם בטרם תחליטו אם  יש  נקודות 
פסיבית )לא לפתוח סדרות בעייתיות מחשש "למכור" 
לקיחות( או בצורה אקטיבית )לתקוף סדרות שיש בהן 
סיכוי לזכות בלקיחות(. זאת ניתן לעשות על פי הכרזת 

היריבים, הובלת השותף והרכב הקלפים של הדומם.

דוגמה 1
 86
 T87
  AT3
 AQJT4

  A42
  KQJ9
  8764
  K3

West North East South
1NT

Pass 3NT All Pass

אתם במזרח בהגנה נגד חוזה 3NT. דרום הוא הכרוז. 
השותף הוביל 9♠.

 – נקודות   13 בידכם  נקודות,   11 בדומם  רואים  אתם 
מכאן  נקודות.   15-17 הבטיח  הפותח   .24 הכול  בסך 
נובע כי לשותף לכל היותר נקודה אחת. קלף ההובלה 
9♠ מעיד כי בידו של מערב אין אף קלף תמונה בסדרה 

זו. 

יספיק  ונחזור בסדרת השותף, הכרוז   ♠A-נזכה ב אם 
עוצרים  שני  לפחות  )בידו  הקלאב  סדרת  את  לפתח 

.)KQJ :בספייד

הראשונה  בלקיחה   ♠A-ב זכו  הנכונה:  ההגנה 
.♥K והמשיכו

ניתן לפתח את סדרת ההארט כל עוד K♣ מהווה כניסה 
לידכם. זכרו כי לשותף אין נקודות ואין כניסות לידו.

החלוקה המלאה:

 86
 T87
  AT3
 AQJT4

  T9753   A42
  62   KQJ9
  J52   8764
  765   K3

  KQJ
  A543
  KQ9
  982

בהארט  לקיחות  בשלוש  תזכו  כמומלץ,  תשחקו  אם 
בנוסף ל-A♠ ו-K♣. החוזה 3NT ייכשל בלקיחה אחת.

דוגמה 2
 KQJ3
 42
  QJT9
 AKQ

  A42
  8765
  K3
  JT98
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West North East South
Pass Pass

Pass 1♦ Pass 1♠
Pass 4♠ All Pass

מערב )השותף( הוביל ב-J♥ נגד החוזה ♠4.

דרום  שני,  מצד   .♥AKQ לכרוז  כי  ברור  מההובלה 
גם  יכול להיות שהיא מחזיק  לא  ולכן   Pass-ב התחיל 

A♦. מסקנה: A♦ בידו של השותף.

מיד  ומתחיל   ♥A עם  הראשונה  בלקיחה  זוכה  דרום 
 ♦K מיד  ולשחק   ♠A-ב לזכות  עליכם  שליטים.  למשוך 
שיזכה בלקיחה. כעת דיאמונד נמוך אל ה-A של השותף. 
דיאמונד נמוך שייחתך בידכם ישלים את מלאכת הפלת 

החוזה.

החלוקה המלאה:

 KQJ3
 42
  QJT9
 AKQ

  65   A42
  JT93   8765
  A872   K3
  765   JT98

  T987
  AKQ
  654
  432

ממשחק  חשוב  חלק  הינה  נקודות  ספירת  סיכום: 
ההגנה. בעזרתה ניתן לדעת טוב יותר כיצד להגן.

כעת נסו לתרגל:
תרגיל 1
 97
 KT82
  AQJ4
 J83

  AJ43
  A75
  8
  T7642

West North East South
1NT

Pass 2♣ Pass 2♥
Pass 4♥ All Pass

מערב )השותף( הוביל K♠ נגד החוזה ♥4. כיצד תגנו?

תרגיל 2
 J76
 42
  AQ983
 K63

  A3
  T86
  K62
  AQJT2

West North East South
1NT

Pass 3NT All Pass

מערב )השותף( הוביל ב-5♥ נגד החוזה 3NT. הכרוז 
כיצד  מהדומם.  נמוך   –  ♦J ושיחק   ♥Q עם  בידו  זכה 

תגנו?

פתרון 1

לפותח 15-17 נקודות, בדומם 11 ולכם 9 נקודות. אם 
נחבר הכול נקבל 35-37 נקודות פרט לידו של מערב. 
 ♠K הוביל  הוא  שני  מצד  נקודות.   3-5 לשותף  כלומר: 
המבטיח גם Q♠. אנו מסיקים כי KQ♠ אצל השותף, וכל 

שאר הקלפים הבכירים החסרים אצל דרום.

הלקיחה  בהארט.  ואחת  בספייד  לקיחות  שתי  להגנה 
הרביעית תוכל לבוא רק מחיתוך דיאמונד, ויש לשמור 

כניסה לידו של השותף )בספייד( כדי להשיג אותו. 

מיד  ותשחקו   ♠A עם  הראשונה  בלקיחה  תזכו  לפיכך, 
את הדיאמונד הבודד שלכם. הכרוז יזכה ויתחיל למשוך 
 ♠Q-תשחקו ספייד אל ה ,♥A-שליטים. אתם תזכו מיד ב
של השותף ותקוו שהוא שם לב למה שקורה וייתן לכם 

חיתוך דיאמונד שיכשיל את החוזה.
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החלוקה המלאה:

 97
 KT82
  AQJ4
 J83

  KQT5   AJ43
  64   A75
  T7652   8
  95   T7642

  852
  QJ93
  K93
  AKQ

פתרון 2
לפי ספירת הנקודות, לשותף נקודה אחת בלבד. מאחר 
הנקודה   – בידו   ♥J הנראה  ככל  ב-5♥,  הוביל  שהוא 
שדרום  משום  בהארט,  לחזור  אין  כי  ברור  היחידה. 
התחיל עם AKQ♥ ואין סיכוי להגביה לשותף לקיחות 

בהארט ולהגיע אליהן.

 ♣A )או   ♣Q והמשיכו   ♦K-ב זכו  הנכונה:  ההגנה 
.)♣Q ולאחר מכן

בשלב  הספייד.  לסדרת  מחוץ  לקיחות   8 רק  לדרום 
מסוים הוא יוביל ספייד מהיד או מהדומם, ואז תזכו מיד 
ב-A♠ ותמשכו את ארבע הלקיחות שהוגבהו בקלאב. 
החוזה ייכשל פעם אחת אם דרום ייקח את כל הלקיחות 

שלו לפני שישחק ספייד, ופעמיים אם לא יעשה זאת. 

החלוקה המלאה:

 J76
 42
  AQ983
 K63

  9854   A3
  J9753   T86
  54   K62
  54   AQJT2

  KQT2
  AKQ
  JT7
  987

חנות הברידג’ היחידה בישראל

אריה, חברה לקלפים בע”מ
המפלסים 16, קריית אריה פ"ת

)מול איצטדיון המושבה(
03-6186722

פתוח ימים א-ה 08:00-17:00

אנו מזמינים אתכם להנות מחווית הקניה
של מוצרי ברידג’, משחקים ומתנות, אונליין באתר החדש שלנו  

www.lioncard.co.il

 סט קופסאות הכרזה קלאב
כולל קלפי הכרזה

מפלסטיק סימטריים

180 ש”ח
במקום 240 ש”ח
תוספת 40 ש”ח למשלוח

עברנו!
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הספר השלם 
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מחייב למשחק מלא

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

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

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

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

ISBN: 978-0-9828874-8-6 
 
Bridge Book Press: www.bridgebookjeremy.com 
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2/1 מחייב למשחק מלא
הספר השלם

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

דוגמאות ותרגילים

Power Up Your Bridge Game
הספר החדש נכתב באנגלית  

וכולל 30 שיעורים לשחקן המתקדם 
בכל התחומים: 

משחק היד, הגנה, מוסכמות 

מחיר 

 ₪ 70
+ דמי משלוח

מבצע מיוחד 
2 הספרים במחיר של

 ₪ 155 
)+ דמי משלוח(

מחיר 
+ דמי משלוח100 ₪ 

ספרי הברידג' של אלדד גינוסר

Fred Gitelman
on Power Up Your Bridge Game:
“This book will make you a better bridge 

player and, if you are lucky, perhaps a little 

bit of Gino’s passion for our game will rub 

off on you as well.”

dvora@rotemltd.co.il | 4 להזמנות ופרטים נוספים: דבורה 077-3330775, שלוחה
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יד שנייה – לא תמיד נמוך )ב(

// רם סופר
כדאי  אנו ממשיכים בסקירת מצבים ספיצפיים שבהם 
דווקא  ולשחק  נמוך  שנייה  יד  הכלל"  "להפר את  למגן 
 .The Rodwell Files מהספר  לקוח  החומר  גבוה. 
בעולם,  השחקנים  מגדולי   ,Eric Rodwell המחבר 
הקדיש פרק שלם )23 עמודים( לסיבות השונות לשחק 

“יד שנייה גבוה”, וחילק אותו ל-16 סעיפים.

“יד מסוכנת – גבוה”! מדובר במצבים שבהם  והפעם: 
שחקן המהווה יד מסוכנת הוא השני בתור ללקיחה, לפני 
הדומם, כאשר בדומם סדרה ארוכה ומחסור בכניסות 
צדדיות. בנסיבות אלה משחק של יד שנייה גבוה יעיל 
לא  אופציות  שתי  בין  לבחור  צריך  הכרוז  שכן  מאוד, 
מוצלחות: לשחק את הקלף הבכיר מהדומם מוקדם מדי 
ולהישאר ללא כניסות עתידיות או לתת ליד המסוכנת 

לזכות בלקיחה ולגרום נזק בסדרה אחרת.

בתחרויות  ששוחקו  ידיים  מתוך  דוגמאות  שתי  הנה 
מתוך  לקוחה  הראשונה  היד  חשובות.  בינלאומיות 
 Bermuda Bowl מפגש בין ארה”ב לשוודיה בתחרות

.2003

Dealer North, Vul All

  Q8
  AJ84
  K54
  9852

  75   AK964
  K93   Q2
  AJT82   963
  JT6   AK3

  JT32
  T765
  Q7
  Q74

West North East South
Rodwell Lindkvist Meckstroth Fredin

Pass 1♣ Pass
2♣ Pass 2♥ Pass
2♠ Pass 2NT Pass

3NT Pass Pass Pass

הסבר ההכרזה: 
♣1 = 16+ נקודות, חלוקה כלשהי

קלפים   5+ מלא,  למשחק  מחייב  חיובית,  יד   =  2♣
בדיאמונד.

♥2 = חמישייה בספייד
♠2 = אין התאמה של 3 קלפים בספייד.

דרום הוביל 6♥ )3 או 5 מלמעלה לפי שיטתם(. מערב 
בלקיחה  זכה  הכרוז  נמוכים.  קלפים  שיחקו  וצפון 
מה  השנייה.  ללקיחה   ♦3 והוביל   ♥Q עם  הראשונה 

כעת?

הדיאמונד  סדרת  את  לפתח  מנסה  מזרח  כי  ספק  אין 
בדומם, אך סדרה זו נותרה ללא כניסה צדדית, ובנוסף 
להמשיך  יכולה  היא  שרק  מסוכנת"  ל"יד  הפך  דרום 

לתקוף בהארט.

היה  לו  גבוה".  שנייה  "יד  לשחק  צריך  דרום  לפיכך, 
היה  החוזה  גורל  השנייה,  בלקיחה   ♦Q משחק  דרום 
נחרץ לכישלון. אם הדומם יזכה ב-A♦, צפון יעכב את 
בדיאמונד.  לקיחות  בשתי  להסתפק  ייאלץ  והכרוז   ♦K
מצד שני, אם יינתן ל-Q♦ לזכות בלקיחה, דרום ימשיך 
בהארט, וההגנה תזכה בשלוש לקיחות בהארט + שתי 

לקיחות בדיאמונד בטרם תוגבה סדרת הדומם.

שחקן נבחרת שוודיה Peter Fredin )דרום( החמיץ את 
ההזדמנות. הוא שיחק דיאמונד נמוך בלקיחה השנייה 
ואפשר ל-Jeff Meckstroth )שותפו של מחבר הספר( 

לבצע את החוזה.
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אי שם ברמת גן בשכונת מרום נוה,
קיים מועדון ברידג׳ לו אין ישווה ויידמה,

מיכאל וציפי מנהלים אותו באופן חברי, 
האווירה והיחס מתנהלים באופן הכי חיובי.

וכשמגיעה תחרות ארצית הנהירה מכל עבר מתחילה, 
מועדונים הכי מוערכים מבקשים לקחת חלק בחגיגה,

אירוח מושלם שמתחיל  ב-7 עם כל הטוב הניתן,
כל החברים לוקחים חלק במטעמים ש״חבל על הזמן”.

כל משך התחרות שולחנות עמוסים בכל טוב,
אנחתה קלה מתוק בלב, וחזרה למשחק שוב, 

זה פשוט מועדון חברי שכולם בו מאוחדים,
מכבדים זה את זה ובכל שמחה או חלילה עצבשותפים.

אפילו השופט המהולל אילן שזיפי הגדול,
לא מוותר אצלנו לשפוט תמיד מתפנה ויכול,

מכיר כבר כל אחד מכל המועדונים המצטרפים לתחרות,
וזה הופך למשחק ברידג׳ חברי מכלהרמות.

הדוגמה האחרונה במאמר זה לקוחה ממפגש בין רוסיה 
לקנדה באליפות העולם לצעירים לשנת 1997.

Dealer North, Vul All

  T82
  QT872
  K75
  62

  AQJ75   K96
  KJ6   94
  86   AQ932
  A85   JT3

  43
  A53
  JT4
  KQ974

West North East South
Wolpert Petrunin Pollack Khiouppenen

Pass Pass 2♣
2♠ Pass 3♣ Pass
4♠ Pass Pass Pass

עם  מפתיחה  פחות  של  יד  הראתה   2♣ דרום  הכרזת 
באוברקול  התערב  מערב  בקלאב.  )לפחות(  חמישייה 
♠2. הכרזת מזרח ♣3 )קיו-ביד( הראתה תמיכה בספייד 
והזמינה למשחק מלא. מערב קיבל את ההזמנה עם 15 

נקודות.

צפון הוביל בסדרת השותף J .♣6 מהדומם, Q מדרום 
ומערב )הכרוז( זכה עם A♣. כעת T♣ של הדומם יושב 
לפני המזלג K9, ולכן צפון הוא “יד מסוכנת” משום שרק 
הוא יכול לתקוף בבטחה את סדרת הקלאב. הכרוז משך 
שליטים בשלושה סיבובים ושיחק מידו 8♦ ערמומי. לו 
היה צפון משחק נמוך, מערב היה מרשה לדרום לזכות 
עקיפה  בעזרת  החוזה  את  מבצע  ובהמשך  בלקיחה 

בדיאמונד.

השחקן הרוסי Petrunin שישב בצפון לא שגה ושיחק 
!♦K – ”יד שנייה גבוה“

כעת נחרץ גורלו של החוזה ♠4 לכישלון:

בקלאב  ממשיך  צפון  לזכות,   ♦K-ל נותן  מערב  אם 
אחת   – מהירות  לקיחות  ארבע  משלימה  וההגנה 

בדיאמונד, שתיים בקלאב ואחת בהארט.

את  מאבד  הוא  מהדומם,   ♦A משחק  מערב  אם 
האפשרות לפתח לקיחות אורך בדיאמונד בשל היעדר 
כניסות צדדיות לדומם. בהמשך הוא יפסיד שתי לקיחות 
בהארט ושתי לקיחות בקלאב, והחוזה ייכשל בלקיחה 

אחת.

מה עוד נבקש בימים טרופים אלה במדינה,
מקום ניחומים, מפגשים וחוויה,

ולזאת זכינו במועדון מרום נוה הגדול,
אין יותר מה לבקש, למעשה השגנו את הכול.

בברכה
עדנה כהן וכל חברי המועדון

26/7/2021

מדור חדש: קוראים כותבים
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משחקי המבחן לקבוצות סניורים

// יוסי אנגל
לקראת  המבחן  משחקי  את  מסקרים  אנו  זה  בגיליון 
אונליין"(  אירופה  )"אליפות  העולם  אליפות  מוקדמות 
משחקי  סיקור  אוגוסט.  של  האחרון  לשבוע  שנקבעה 
סיקור  האנגלי.  בחלק   – הפתוחה  לנבחרת  המבחן 

משחקי המבחן לקבוצות מעורבות – לאחר כתבה זו.

הרכב  על  להימנות  הזכות  על  התחרו  זוגות  עשרה 
נבחרת הסניורים. בתום משחקי המבחן שנערכו בחודש 

יולי נקבע הרכב הנבחרת:

1. אבי קליש – ניר גרינברג

2. רוני הרצקה – אמנון רוסלר

3. נח טימיאנקר – מאיר ברקמן

קליש – גרינברג הם זוג חדש יחסית שזוכה להצלחה 
ישראל  בנבחרת  בעבר  שיחקו  הזוג  חברי  שני  רבה. 
הפתוחה )אך לא כזוג(. לאחרונה הם זכו במקום הראשון 

באליפות ישראל לסניורים וגם במשחקי המבחן.

להיכנס  בעבר  ניסה  רוסלר   – הרצקה  הוותיק  הזוג 
לנבחרת, ועתה הצליח.

פעם  בעבר  שיחק  ברקמן   – טימיאנקר  השלישי  הזוג 
אחת בנבחרת הסניורים כאשר זכתה במקום הראשון 

באליפות אירופה בבודפשט.

הרבות  המעניינות  מהידיים  חלק  על  אדווח  להלן 
ששוחקו בתחרות המבחן:

ראשית כל, אתם יושבים במערב וצריכים להחליט אם 
וכיצד להתערב לאחר פתיחה דרום ♥3.

Dealer South, Vul E/W 

  73
  A3
  JT6
  AKJ874

West North East South
3♥

?

מצב הפגיעות לרעתכם. בידכם 13 נקודות עם שישייה 
טובה במיינור. על פי הגישה השמרנית עליכם לקרוא 

Pass. ראו את החלוקה המלאה:

 J94
 52
  KQ984
 532

  73   AKT865
  A3   K9
  JT6   A3
  AKJ874   QT6

  Q2
  QJT8764
  752
  9

ניתן לבצע ללא קושי סלם קטן בספייד וגם סלם גדול 
בקלאב )סדרת הספייד תוגבה באמצעות חיתוך לצורך 
 ,4♣ הראשון  בסיבוב  תכריזו  אם  מפסידים(.  השלכת 
עד  הדרך  כל  אתכם  ייקח  ששותפכם  בהחלט  ייתכן 
לסלם גדול. ללא התערבות מצדכם, יקשה אפילו להגיע 
לסלם קטן. אם בכל זאת בחרתם להתערב עם ידו של 

.3NT מערב, אני ממליץ על הכרזת

הנה יד אחרת של סלם גדול. הזוג רוג’רס – בבלי היה 
היחיד שהגיע לחוזה המצוין ♠7 עם קלפיהם של צפון-

דרום:
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 AT9854
 AK8753
  Q
 -

  KQ2
  Q4
  AJ876
  J93

:)2 over 1 זה היה מהלך ההכרזה שלהם )שיטת

West North East South
1♠ Pass 2♦

3♣ 3♥ Pass 3♠
Pass 5♣* Pass 5NT
Pass 6♥** Pass 7♠
Pass Pass Pass

הכרזת דרום ♠3 הראתה יד טובה עם תמיכה בספייד 
התערבות  גם   .)4♠ מכריזה  הייתה  יותר  חלשה  )יד 
מערב ♣3 עודדה את צפון, שהבין שאין לשותפו נקודות 
בחר  צפון  לפיכך,  שלו.  החוסר  מול  רבות  מבוזבזות 
 Exclusion Keycard זוהי הכרזה לקפוץ מיד ל-♣5. 
קלפי המפתח  להודיע מה מספר  המבקשת מהשותף 
שלו מבלי לספור את A♣. )תשובות: צעד ראשון 0 או 
 – 5NT וכך הלאה(. דרום השיב   4 1 או  3, צעד שני 
צעד רביעי, כלומר יש לו שני קלפי מפתח )לא כוללא 
A♣( וגם Q♠. כעת ידו של צפון “סגורה” פרט לאפשרות 
של מפסיד בהארט אם לשותף שלושה קלפים נמוכים 
בסדרה. ההכרזה ♥6 ביקשה מהשותף להכריז סלם 
זאת,  עשה  דרום  בסדרה.  שלישי  קונטרול  עם  גדול 

והביצוע היה קל עם חלוקות נוחות בסדרות המייג'ור.

למשחק  להגיע  השכילו  התחרות  מנצחי  הבאה  ביד 
המלא הנכון בגובה 5.

Dealer North, Vul All

 Q763
 Q8632
  J
  Q42

  AK2   J8
  A   J94
  KQ85   T9763
  AKT96   J53

  T954
  KT75
  A42
  87

West North East South
Pass Pass Pass

2♣ Pass 2♥* Pass
3♣ Pass 3♦ Pass
5♦ Pass Pass Pass

* יד חלשה מאוד. 0-3 נקודות.

לאחר  מצוין.  הסופי  והחוזה  פשוטה,  נראית  ההכרזה 
בדיאמונד,  אורך  עם  מאוד  חלשה  יד  הראה  שמזרח 
♦5 נראה חוזה הרבה יותר בטוח מ-3NT, וסלם נראה 

מוגזם.

 .♦K ומשחק ♥A דרום מוביל 5♥. מזרח זוכה בדומם עם
מעכב.  דרום  בעוד  מצפון,  נופל   ♦J לראות  שמח  הוא 
 .♦A-סיבוב נוסף של דיאמונד מחייב את דרום לזכות ב
ההמשך החזק ביותר הוא בהארט. הדומם חותך, אבל 
אחרת  האחרון,  השליט  את  למשוך  אסור  זה  בשלב 
יזכה  שצפון  לאחר  בהארט  בלקיחה  תזכה  ההגנה 
הנכון:  ההמשך  אזלו(.  מערב  של  )השליטים   ♣Q-ב
לאחר   .♣T אל  בקלאב  ועקיפה  ספייד  חיתוך   ,♠AK
זכיית צפון ב-Q♣ ההגנה חזרת אונים. אם צפון ממשיך 
כדי   ♣J לידו עם ויחזור  יחתוך בדומם  בהארט, מזרח 

למשוך את השליט האחרון בדיוק בזמן.

הזוגות גרינברג-קליש, אורנשטיין-ידלין הכריזו וביצעו 
 3NT-משחק מלא בדיאמונד. שני זוגות אחרים כשלו ב

לאחר הובלה בהארט.

ביד הבאה התנהל מאבק בגבהים בין סדרות המייג’ור:
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Dealer East, Vul All

 J
 AT75432
  AK4
 A8

  AKT8542   QJ
  Q   J
  J   Q9765
  9632   KJT74

  976
  K986
  T832
  Q5

מזרח-מערב יתחרו עד ♠4 לפחות )והם מסוגלים לזכות 
ב-10 לקיחות בדיוק(. מנגד צפוי כי צפון-דרום יתחרו עד 
נבדוק  אנו  אך  ל-♠5,  יקריבו  ייתכן שמזרח-מערב   .5♥

מה קורה בחוזה ♥5 משוחק על ידי צפון.

מזרח מוביל Q♠. מערב זוכה ב-K♠ וחוזר בקלאב )ההגנה 
החזקה ביותר. אחרת – הכרוז מושך שליטים בסיבוב אחד, 

ממשיך AK♦ ומגביה את T♦ להשלכת קלאב(.

ספייד.  וחותך   ♥K עם  לדומם  נכנס   ,♣A-ב זוכה  צפון 
 J – ♦A כעת הארט אל ה-9 וחיתוך ספייד אחרון. כעת
 ♣K-נופל ממערב. צפון ממשיך בקלאב. מזרח זוכה ב
נמוך  דיאמונד  לשחק  חייב  הוא  סופי.  במשחק  ונמצא 
מערב  אם  לנחש  צריך  צפון  זאת,  עם   .Q-ל מתחת 
התחיל עם J♦ בודד או QJ♦ דאבלטון. עיקרון “הבחירה 
המוגבלת” )Restricted Choice( יעזור לו לנחש נכון 

ולבצע את החוזה.

החלוקה הבאה הניבה swing בכל שולחן, ובסך הכול 
“חולקו” בה IMP 42 בארבעה שולחנות.

 KT6542
 52
  85
 KJ8

  93   AQJ
  97   KJT83
  QT3   A762
  A95432   Q

  87
  AQ64
  KJ94
  T76

3NT. באחד  בשני שולחנות מערב היה הכרוז בחוזה 
מהם החוזה הוכפל.

צפון מוביל בספייד. מערב זוכה בדומם עם J♠ וממשיך 
הארט אל ה-9 )דרום מעכב( והארט נוסף. דרום זוכה 
עם  כעת  לתקוף  עליו  החוזה  את  להכשיל  כדי   .♥Q-ב

קלאב נמוך, אך זה לא מה שקרה במציאות.

באחד השולחנות דרום המשיך בדיאמונד. מערב זכה 
כדי להשלים  ומסר לקיחה בהארט  בידו, עקף בספייד 
שתיים  בהארט,  שלוש  בספייד,  )שלוש  לקיחות  תשע 

בדיאמונד ואחת בקלאב(.

דרום המשיך   3NT החוזה  שוחק  שבו  האחר  בשולחן 
בקלאב  המשיך  הוא   ♣K-ב צפון  זכיית  לאחר   .♣T-ב
נוסף מתחת ל-J. מערב הופתע לזכות בחמש לקיחות 

בקלאב וביצע את החוזה עם שתי לקיחות עודפות!

בשני השולחנות האחרים היה למזרח-מערב פחות מזל, 
והחוזים היו ♥4 מוכפל ו-♦3. שני החוזים נפלו פעמיים 

עם תוצאה מעולה לזוגות בכיוון צפון-דרום.

אפילו  אך  סלם,  לבצע  מסוגלים  צפון-דרום  ביד הבאה 
הכרזת משחק מלא לא הייתה עניין פשוט:

Dealer East, Vul N/S

 T65
 AT
  9875
 7642

  84   K97
  Q653   K974
  JT   Q3
  KQ853   AJT9

  AQJ32
  J82
  AK642
  -

West North East South
1♣ 1♠

2♣ Pass 3♣ 3♦
Pass 4♠! All Pass

למשחק  בשותפו  שתמך  יחיד  היה  )צפון(  ידלין  דורון 
מלא. החוזה ♠4 מבוצע בקלות עם לקיחה עודפת לאחר 

עקיפה מוצלחת בסדרת השליט.
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שימו לב: החלוקה הנוחה של הקלפים מאפשרת לצפון-
דרום לבצע גם חוזה של ♦7!

לסיום, חלוקה שבה כדאי להימנע ממשחק מלא במייג’ור 
עם התאמה של 8 קלפים:

 KT6
 QT9
  QT85
 AQ7

  Q532   J94
  65   732
  AK732   4
  32   KJT654

  A87
  AKJ84
  J96
  98

בשלושה מתוך ארבעה שולחנות דרום פתח ♥1 והגיע 
 ,♦AK-לחוזה סופי של ♥4. החוזה נכשל לאחר הובלה ב
ולקיחה נוספת להגנה בספייד  חיתוך דיאמונד במזרח 

או בקלאב.

 3NT הכריז  )צפון(  רוג'רס  סטיב  הרביעי  בשולחן 
השאיר את  יורם בבלי  בתשובה לפתיחה ♥1. שותפו 
החוזה ב-3NT, ולא היה ניתן להכשיל את החוזה. לאחר 
בטוחות:  לקיחות  תשע  כבר  לכרוז  יש  בקלאב  הובלה 
לאחר  בקלאב.  ושתיים  בהארט  חמש  בספייד,  שתיים 
הובלה אחרת הוא יפתח את הלקיחה החסרה מסדרת 

הדיאמונד.

 1♥/1♠ לפתיחה   3NT של  תשובה  רבים  זוגות  אצל 
רצוי   .4333 מסוג  חלוקה  עם  נקודות   13-15 מתארת 
שהנקודות יהיו מרוכזות בעיקר בסדרות שהשותף לא 

הכריז.

מימין: נח טימיאנקר, מאיר ברקמן, ניר גרינברג, אבי קליש, אמנון רוסלר ורוני הרצקה



ירחון ההתאגדות הישראלית לברידג'

סיקור תחרויות
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משחקי המבחן לקבוצות מעורבות

// רם סופר
מעורבות  לקבוצות  המבחן  משחקי  של  הגמר  שלב 
הרשמי  בשמה  )או  אונליין"  אירופה  "אליפות  לקראת 
שתי  יולי.  בסוף  התקיים  העולם(  אליפות  מוקדמות   –
קבוצות עטורות כוכבים התמודדו על הזכות לייצג את 
ישראל באירוע: רוני בר בנין – יניב זק – נגה טל – רון 
פכטמן – נטלי סעדה – אילן ברקת נגד מיכאל בראל 
– פז כץ – אורן לידור – אילנה לונשטיין – גיא ממן – 
ינון לירן. לאחר שלושה מתוך ארבעה מושבים התברר 
כי המפגש חד-צדדי לחלוטין. קבוצת רוני בר בנין יצרה 
ויתרה על  IMP, והקבוצה היריבה   100 פער ענק של 

המושב האחרון ונכנעה.

פכטמן  לרון  ותודה  הגמר,  מפגש  של  סיפורו  הנה 
שדיווח על מהלכי ההכרזה והמשחק.

מושב ראשון

Board 4. Dealer West, Vul All

 AQT2
 A
  QT9843
 T5

  6   KJ9
  Q832   JT965
  KJ65   A2
  7643   AK8

  87543
  K74
  7
  QJ92

West North East South
טל בראל פכטמן כץ

1♦ 1♥ 1♠
3♥ 3♠ 4♥ 4♠

Pass Pass Dbl All Pass

דרום )פז כץ( אולי נסחפה כשהחליטה להקריב נגד ♥4 
עם חמישה ספיידים נמוכים וקלף בכיר בסדרת השליט 
של היריבים. מערב הובילה בהארט. דרום זכתה בדומם 
וניסתה להגיע ליד בחיתוך דיאמונד כדי להשליך מפסיד 
בקלאב על K♥. רון פכטמן )מזרח( קפץ ב-A♦, מיהר 
בספייד.  נוספות  לקיחות  לשתי  והמתין   ♣AK למשוך 

מזרח-מערב 500+.

West North East South
לידור ברקת לונשטיין סעדה

1♦ Dbl 1♠
2♥ 3♠ 4♥ All Pass

Dbl במקום  )מזרח( בחרה להתערב  אילנה לונשטיין 
♥1 עם חמישייה חלשה, וגם בשולחן זה מזרח-מערב 
הגיעו ל-♥4. ההבדל היה שצפון-דרום לא הקריבו ל-♠4.

גם   4♠ להכריז  לא  מצוין  )צפון( שהחליט  ברקת  אילן 
לידור  אורן  הכרוז   .♦T-ב ההובלה הקטלנית  את  מצא 
זכה ושיחק הארט, אבל צפון זכה ב-A♥ ונתן לשותפתו 
חיתוך דיאמונד. A♠ ו-K♥ השלימו ארבע לקיחות להגנה 

.IMP 12 עם רווח של
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Board 15. Dealer South, Vul N/S

 T987
 JT32
  54
 K96

  K53   AJ64
  4   875
  KQJT   A9832
  AQJ52   T

  Q2
  AKQ96
  76
  8743

West North East South
טל בראל פכטמן כץ

1♥
Dbl 3♥ 4♠ All Pass

מזרח- על  הקשתה  צפון  של  חריפה  הפרעה  הכרזת 
של  ביותר  הגמישה  ההכרזה  במדויק.  להכריז  מערב 
מזרח הייתה Dbl )שמאפשר להגיע לחוזה קל יחסית 

של ♦5(. במקום זה רון פכטמן בחר להכריז ♠4.

הכרוז  לקלאב.  והחליפה  גבוה  בהארט  הובילה  דרום 
שיחק נמוך מהדומם. צפון זכה ב-K♣ והמשיך בסדרה 
– מזרח זרק הארט מפסיד. הכרוז עצר לספור נקודות 
והסיק ש-Q♠ חייבת להיות אצל דרום כדי להצדיק את 
ו-...A♠! לאחר   ♠K הכרזת הפתיחה שלה. הוא שיחק

נפילת Q♠ מדרום בוצעו 10 לקיחות ללא קושי.

 11 ביצעו  ב-♦4,  עצרו  מזרח-מערב  השני  בשולחן 
.IMP 7 לקיחות וקבוצתם איבדה

מושב שני

Board 18. Dealer East, Vul N/S

 AJT2
 A542
  96
 832

  65   K94
  QT63   K87
  KQT4   A73
  Q65   AKJ4

  Q873
  J9
  J852
  T97

West North East South
טל לידור פכטמן לונשטיין
כץ זק בראל בר-בנין

1♣ Pass
1♥ Pass 2NT Pass

3NT Pass Pass Pass

 .3NT החוזה  נגד   ♠3 הובילה  דרום  השולחנות  בשני 
צפון זכה ב-A♠ והמשיך ב-J♠. שני הכרוזים זכו בספייד 
מכן  לאחר  אבל  בקלאב,  לקיחות  ארבע  וגבו  השלישי 

דרכיהם התפצלו.

ונפל בחוזה  דיאמונדים מלמעלה  שיחק  מיכאל בראל 
פעם אחת.

רון פכטמן שיחק רק שני דיאמונדים גבוהים כדי לבדוק 
הוביל  זה  קו משחק  להארט.  החליף  ואז  נופל,   J אם 
IMP מאחר שסדרת הספייד   10 ולרווח של  להצלחה 

התחלקה 4-4. 

כי הקו המצליח היה גם בעל הסיכויים הטובים  נראה 
דיאמונדים  לשחק  עדיף  שבו  היחיד  המקרה  יותר: 
מלמעלה הוא כאשר חלוקת הספייד A ,5-3♥ ביחד עם 

הספיידים הארוכים וחלוקת הדיאמונד 3-3.

קו  ומצא  מההכרזה  מידע  ניצל  פכטמן  רון  הבאה  ביד 
משחק מדויק שהביא לביצוע חוזה קשה.
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Board 27. Dealer South, Vul None

 JT73
 -
  AQ864
 Q765

  KQ8   654
  A953   KT762
  KJT5   3
  J8   AK42

  A92
  QJ84
  972
  T93

החוזה בשני השולחנות היה ♥4 משוחק על ידי מזרח. 
דרום מובילה 3♣. 

מיכאל בראל זכה בידו והתחיל עם הארט נמוך לעבר 
מארבעה  להימנע  דרך  אין  כבר  מכן  לאחר   .A-ה

מפסידים.

התערבות  הייתה  פכטמן  רון  של  בשולחנו 
לאחר הכפיל  )צפון(  לידור  אורן   בהכרזה: 
היטב  וניצל  בהארט  קצר  שצפון  ידע  רון   .1♦-1♥-2♥  
 ♣A את המידע שהמגנים נידבו במהלך המכרז: לאחר
זכה  צפון  בדומם.   J-ה אל  נמוך  דיאמונד  שיחק  הוא 
ספייד.  ושיחק   ♣K-ב זכה  מזרח  בקלאב.  וחזר   ♦Q-ב
אילנה לונשטיין )דרום( קפצה עם A♠ ושיחקה דיאמונד. 
בלקיחה זו A♦ של צפון נחתך. כעת שוחק K♥ והחלוקה 
 ♠KQ משך  קלאב,  חתך  פכטמן  רון  התגלתה.   4-0
דרום  כעת   .♥T עם  שנחתך  נמוך  בדיאמונד  והמשיך 

נותרה עם שליטים בלבד: 

 J
 -
  8
 Q

  -   -
  A9   76
  J   -
  -   4

  -
  QJ8
  -
  -

 trump ויצר  ה-11  ללקיחה   ♣4 הוביל  פכטמן  רון 
רק  זוכה  דרום  שלה,  השליטים  ריבוי  אף  על   .coup
בלקיחה אחת. היא חתכה גבוה. כעת הושלך דיאמונד 
מהדומם ודרום נכנסה למשחק סופי. יש לציין שהחוזה 
היה מתבצע גם אילו דרום הייתה מסוגלת לחתוך את 
– הכרוז חותך חזרה  הדיאמונד השלישי מעל למזרח 

בספייד ושוב עוקף נגד דרום.

מושב שלישי

Board 14. Dealer East, Vul None

 T54
 AQT65
  A
 K932

  KQJ6   972
  K9   J842
  T8   QJ654
  Q7654   T

  A83
  73
  K9732
  AJ8

West North East South
טל לידור פכטמן לונשטיין

Pass 1♦
1♠ 2♥ 2♠ Pass

Pass 3♠ Pass 3NT
Pass Pass Pass

כאשר  )הובלה הכרחית   ♠Q הובילה )מערב(  טל  נגה 
משתמשים בהסכם שהובלה ב-K נגד חוזה ללא שליט 
לונשטיין  אילנה  תמונה(.  לזרוק  השותף  את  מחייבת 
היא  בספייד  המשיכה  מערב  וכאשר  עיכבה(,  )דרום 
החלטה  קיבלה  נגה  השלישית  בלקיחה  שוב.  עיכבה 
מעולה והחליפה לדיאמונד. אילנה זכתה בדומם ושיחקה 
קלאב אל ה-A. היא המשיכה בהארט נמוך, T מהדומם 
)מזרח( המשיך בספייד  רון פכטמן   .♥J-ומזרח זכה ב
כדי להוציא כניסה לידו של הכרוז. בשלב זה עדיין ניתן 
לבצע את החוזה אם דרום מנחשת את המצב בסדרות 
הקלאב וההארט, אבל לאחר A♠ אילנה החליטה לגבות 
K♦. לאחר שסדרת ההארט לא התחלקה החוזה נפל 
 ♦K בידה  משאירה  הייתה  דרום  אילו  פעמים.  שלוש 
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ומשחקת שני סיבובי הארט, מזרח היה זורק את ה-8♥ 
כדי לתקוע אותה בדומם, ואז מערב הייתה זוכה בשתי 

הלקיחות האחרונות עם Q♣ והספייד ה-13.

בשולחן השני:

West North East South
ממן בר-בנין לירן זק

Pass 1♦
Pass 1♥ Pass 1NT
Dbl 2♣* Pass 2♦

Pass 3NT All Pass

Checkback *

עיכב  זק  יניב  הכרוז   .♠Q הובילה  )מערב(  ממן  גיא 
פעמיים וזכה בלקיחה השלישית עם A♠. הוא המשיך 
בעקיפה בהארט אל ה-A ,Q♥ והארט שלישי. ינון לירן 
 ,♦A-מזרח( זכה ב-8♥ ושיחק דיאמונד. הדומם זכה ב(
שוב  מזרח  הארט.  של  רביעי  בסיבוב  המשיך  והכרוז 
 ♣A-המשיך ב ,♦K-זכה וחזר בדיאמונד. יניב זק זכה ב
ולאחר נפילת T♣ ממזרח עקף נגד Q♣ והשלים תשע 
לקיחות: אחת בספייד, שלוש בהארט, שתיים בדיאמונד 

ושלוש בקלאב.

ישראל  כל הכבוד לחברי הקבוצה המנצחת – נבחרת 
החדשה למעורבים יניב זק – רוני בר בנין, נגה טל – 
רון פכטמן, אילן ברקת – נטלי סעדה. נקווה שימשיכו 
ויעפילו  אירופה  באליפות  הגבוהה  יכולתם  את  להפגין 

לאליפות העולם בתחילת השנה הבאה.

אורן לידור – אילנה לונשטיין נגד נגה טל – רון פכטמן
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תחילה ברצוני לברך את נבחרת ה-Kids של ישראל עד 
גיל 17 שסיימה במקום השני באליפות אירופה אונליין 

שהתקיימה בתחילת אוגוסט.

וחידשה את משחק הברידג’,  מגפת הקורונה אתגרה 
שהפך בן רגע מפרונטלי לאונליין בכל העולם. תחרויות 
מקומיות וארציות נסגרו, אליפויות אירופה ועולם נדחו 
מקצוענים  של  בראשם  יתחדשו.  מתי  לדעת  מבלי   –
מהגז,  רגל  להוריד  שניתן  המחשבה  הדהדה  רבים 
אבל החבר’ה האלה הראו נחישות וסבלנות – תכונות 
והמשיכו   – מצליחים  שחקנים  של  ביותר  חשובות 

להתאמן בכל הכוח גם ללא תחרות מוגדרת באופק.

ואלה חברי הנבחרת:

רויטמן,  זיו   – קורן רטר, אדל פטלקו   – ליה פטלקו 
עידו מושקוביץ – יונתן רבינוביץ, איתן גיסין – יואב 

שור. 

לחשוף  מנת  על  הנבחרת  מחברות  שתיים  ראיינתי 
בפניכם שתי חלוקות שהשחקניות שלנו הותירו בהן את 

חותמן, הן באימונים והן בקרב.

עליה  והיה  הבאה,  בחלוקה  בצפון  ישבה  פטלקו  ליה 
לבחור קלף הובלה נגד החוזה ♠6.

מהלך המכרז:

West North East South
ליה פטלקו קורן רטר

3♠ Pass 4NT Pass
5♣* Pass 6♠ All Pass

* 1 או 4 קלפי מפתח

 K4
 Q6543
  KT854
 5

קלאב,  בסינגלטון  להוביל  הוא  הראשוני  האינסטינקט 
אבל ניתוח עמוק יותר יגרום לנו למצוא הובלה בעלת 
חשובים:  דברים  שני  לזכור  יש  יותר.  גבוהים  סיכויים 
ראשית, רוב הנקודות של ההגנה נמצאות אצלנו; שנית, 
 ,♣A לשותף  אם  רק  מוצלחת  תהיה  בקלאב  הובלה 
והסיכויים לכך נמוכים לא רק מפני שבידנו 8 נקודות. 
אפשר לתת קצת קרדיט ליריבים שלא התחייבו ל-12 
לקיחות כאשר חסרים להם שני קלפי מפתח. הם לא 
הכריזו תחת לחץ ואף ביררו את מספר קלפי המפתח 

בדרך לחוזה הסופי.

 ,♠A מחזיק   3♠ הסיכויים שמערב שפתח  רוב  בנוסף, 
ולכן K♠ שלנו צפוי להוות לקיחה בטוחה. אם A♣ אצל 
ממהרים  ואיננו  ליפול  צפוי  החוזה  ממילא  השותף, 
לחתוך. הובלה בקלאב מצדנו תחשוף בפני הכרוז את 

המצב בסדרה ועלולה לבצע בשבילו עקיפה.

באחת  נמוך  בקלף  להוביל  מחליטים  אנו  לכך,  אי 
הסדרות האדומות – הובלה אגרסיבית עם סיכוי למצוא 
תמונה אצל השותף ולהגביה לקיחה. אישית אני נוטה 
להוביל בדיאמונד משום שכדי להגביה לקיחה נדרשת 
מהשותף רק Q♦, בעוד הובלה בהארט דורשת K♥ אצל 
טובות  ההובלות  שתי  זאת,  עם  להצליח.  כדי  השותף 

כמעט באותה מידה.

לקחים מלקיחות )מאמר רביעי בסדרה(

// עדי אסולין
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ליה פטלקו הובילה 5♦, והדומם נחשף:
 K4
 Q6543
  KT854
 5

  J2
  AKT7
  A
  AKT932

הכרוז זכה בדומם עם A♦. כולם שירתו בקלפים נמוכים. 
כעת אני מבקשת מכם לתכנן את ההגנה מנקודת המבט 
של צפון. כיצד תוכלו לעשות את מרב המאמצים כדי 

להפיל את החוזה?
 .לאחר שחשבתם, ניגש לפתרון של ליה

מהדומם שוחק J♠ לעקיפה. 3 מדרום, 5 ממערב. ליה 
שיחקה ללא היסוס 4♠!

אתם שואלים: מדוע היא עשתה זאת?
מידיות,  לקיחות  חמש  בדומם  ספרה  שהיא  מכיוון 
)הרי  הכרוז  של  בספייד  צפויות  לקיחות  לשש  בנוסף 
בראשות  בספייד  שביעייה  מחזיק  הוא  ההכרזה  לפי 
A(. הלקיחה ה-12 יכולה לבוא מפיתוח סדרת הקלאב 
 ♠K-או מחיתוך דיאמונד בדומם. אם צפון זוכה מיד ב
וחוזר בספייד כדי למנוע חיתוך דיאמונד, יש לכרוז די 
להגביה את סדרת הקלאב  כדי  לדומם  כניסות  והותר 
בראשות  בסדרה  קלפים  ארבעה  לשותף  כאשר  גם 
QJ. ליה הבינה שהסיכוי היחיד להפיל את החוזה הוא 
לפתות את הכרוז לחזור על העקיפה בספייד, ואז לאחר 
הזכייה ב-K♠ היא תוכל לגבות K♦ מבלי שהכרוז יוכל 
ושיחק   ♠2 מהדומם  המשיך  הכרוז  היה:  וכך  לחתוך. 
מידו Q♠. הוא לא האמין למראה עיניו כאשר ליה זכתה 

ב-K♠ והמשיכה K♦ שהפיל את החוזה.

החלוקה המלאה:
 K4
 Q6543
  KT854
 5

  AQ9875   J2
  J8   AKT7
  72   A
  J7   AKT932

  T3
  92
  QJ963
  Q864

לחתוך  כדי  לידו  להיכנס  אמור  היה  הכרוז  לכאורה 
של  משחק  קו  אבל  שליטים,  ימשוך  בטרם  דיאמונד 
נטול  אינו  המשחק  בתחילת  הארט  וחיתוך   ♥AK
סיכונים. הכרוז בחר בקו משחק סביר, שרק ההגנה של 

ליה מכשילה אותו. 

החלוקה הבאה שוחקה בשלב הגמר נגד צרפת, כאשר 
הנבחרת בקרב צמוד על המקום הראשון. הפעם תשבו 
במערב לצדה של אדל פטלקו ותהיו הכרוז בחוזה של 

.6♦

  Q972   AKT
  K3   AQJ65
  AJT753   K2
  J   AT4

West North East South
אדל פטלקו זיו רויטמן

2NT 3♣
Dbl* Pass 3♥ Pass
4♦ Pass 4NT Pass
6♦ Pass Pass Pass

Puppet-Stayman *

 .♣A צפון מוביל בסדרת שותפו 3♣. זכיתם בדומם עם
דרום שירת עם 9♣. תכננו את המשחק!

החוזה נראה מצוין. לכרוז מפסיד פוטנציאלי בדיאמונד 
את  להשליך  קל  יהיה  לכאורה  מפסיד.  ספייד  ועוד 
המפסיד בספייד על סדרת ההארט לאחר שנסיים את 
משיכת השליטים. עם זאת, התערבותו של דרום ♣3 
חלוקות  על  רומזת   2NT של  פתיחה  הכרזת  לאחר 
קיצוניות, ולכן כדאי לשאול את עצמנו תחילה: מה עלול 

להשתבש?

אדל התחילה במשיכת שליטים עם K♦ מהדומם, ושני 
 6 מהדומם,   ♦2 שיחקה  מכן  לאחר  שירתו.  המגנים 
מדרום, ואדל שיחקה מידה J♦ לעקיפה נגד ה-Q. לרוע 
מזלה צפון זכה ב-Q♦ וחזר בהארט שנחתך בדרום עם 
9♦. החוזה שנראה בטוח נפל. חוסר מזל )חלוקה 6-0 

בהארט( או משחק שגוי?

את  למנוע  יכולה  הייתה  שהיא  הבינה  אדל  בדיעבד, 
אחת  פעם  שירתו  המגנים  ששני  לאחר  הנפילה. 
בדיאמונד, ניתן לבצע את החוזה בוודאות של 100%. 
אם  גם  מהיד.   ♦J ואז   ♦A להמשיך  הוא  שנדרש  כל 
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חלוקת הדיאמונד היא 4-1, ואחד המגנים יזכה בלקיחה 
בסכנה.  אינו  החוזה  נוסף,  שליט  בידו  כאשר   ♦Q עם 
ימשיך  שהמגן  סדרה  בכל  בלקיחה  לזכות  יכול  מערב 
האחרון  השליט  את  למגן  שיוציא   ♦T ישחק  ואז  בה 

וישליך ספייד מפסיד על סדרת ההארט.

אדל פטלקו היא שחקנית מעולה שמסוגלת למצוא את 
גבוהה  שלהם  הקושי  שדרגת  בידיים  הנכון  המשחק 
בהרבה מהחלוקה הנוכחית. למרות זאת, רגע אחד של 
חוסר מיקוד עלול לגרום גם לשחקנים הטובים ביותר 
שלושה  יהיו  שלדרום  הסיכוי  צורך.  ללא  בחוזה  ליפול 
דיאמונדים קטנים וחוסר בהארט או בספייד נמוך מאוד, 
קו  ולחפש  תרחיש  לכל  מוכן  להיות  חייב  הכרוז  אבל 

משחק שייתן לו ודאות של 100% שהחוזה יבוצע.

החלוקה המלאה:

 53 
 T98742
  Q8
 753

  Q972   AKT
  K3   AQJ65
  AJT753   K2
  J   AT4

  J864
  -
  964
  KQ9862

ייאמר לזכות שחקנינו שעל אף תחושת ההחמצה בלוח 
זה, הם שיחקו היטב בלוחות הבאים וסיימו את המקטע 

הראשון בניצחון 33:38.

הנה הלקחים שאפשר להפיק משני הבורדים שהוצגו 
לעיל:

1( כאשר אנחנו בהגנה עלינו להיות מעורים במה שקורה 
ולנסות  ההכרזה  בשלב  עוד  מסקנות  להסיק  בשולחן, 
ולתכנן את צעדינו  לחזות את מהלך המשחק העתידי 
כבר ברגע שהדומם נפרש. תחשבו מה היה קורה אם 
והייתה מהססת  הייתה מתכננת הכול מראש  לא  ליה 
לאחר ששוחק J♠ מהדומם. הכרוז היה קורא את המצב 
מיד ומשנה את קו המשחק שלו. משחק ההטעיה יכול 
הרגיל  בקצב המשחק  מבוצע  הוא  כאשר  רק  להצליח 

ללא חריגה. התכנון צריך לבוא עוד קודם.

לתכנון  זמן  להקדיש  חובה  הכרוז  אנחנו  כאשר   )2
כאשר  טריוויאלית.  נראית  היד  כאשר  גם  המשחק 
תרחישים  אילו  לחשוב  יש  לביצוע,  קל  נראה  החוזה 
עלולים לשבש את ההצלחה ומהי הדרך הטובה ביותר 
זכרו:  החוזה.  ביצוע  את  ולהבטיח  מפניהם  להתגונן 

אסור בתכלית האיסור לזלזל ביריבים.

3( כולם עושים טעויות. מטרתנו העיקרית היא ללמוד 
להבא,  אותן  ולתקן  המושב(  תום  )לאחר  מהטעויות 
אבל בעת התחרות אין להקדיש תשומת לב רבה מדי 
קודמת  בטעות  התעסקות  אליהן.  ולהיצמד  לטעויות 
נוספות  טעויות  לביצוע  וגורמת  רבה  אנרגיה  גוזלת 
עשה  “אדם שלא  אמר:  איינשטיין  אלברט  בעקבותיה. 
טעויות לעולם לא ילמד דברים חדשים”. היופי במשחק 
מדי  נמשיך  אנו  פעם.  אף  נגמרת  לא  שהלמידה  הוא 
פעם לטעות וללמוד דברים חדשים – אז תיהנו מהדרך 

. ואל תשכחו להפיק לקחים

חדשים  שחקנים  אתכם,  מזמינה  אני  לסיום, 
במייל  קשר  איתי  ליצור  כאחד,  וותיקים 
בתובנות  אותי  ולשתף   )adi20437@gmail.com(
הברידג’.  בשולחן  שרכשתם  אחרות  או   דומות 

עד לפעם הבאה, נמסטה.

mailto:adi20437@gmail.com


הופעת אמן 
מיוחדת 

שאנחנו נבחר עבורכם

מה הכנו בשבילכם? )הכל כלול כמובן...( 
 חדרים משודרגים  4 ימים מלאים ע”ב חצי פנסיון  יום פעילות מלא ביום שבת  הרצאות ושיעורי ברידג’ מרתקים  

משחקים מודרכים עם מדריך צמוד  אולם מפואר למשחקים והרצאות  תכנית פעילויות עשירה
הופעת אמן מיוחדת  תחרויות, גביעים ופרסים  חומר לימודי כתוב  שתייה ופינוקים במהלך הפעילויות  
שעות מתוקות טעימות במיוחד  כניסה חופשית לספא שיזאן היוקרתי  כניסה חופשית לבריכת הגופרית  

בריכת מי מלח ובריכה חיצונית  טיפולים בהנחה מיוחדת לאורחי הקבוצה  חוף ים פרטי

החל מ-החל מ-2,1702,170 ₪  ₪ 
לאדם בחדר זוגי על בסיס חצי פנסיון 

תוספת לאדם בחדר יחיד – 1,060 ₪

תחרות נושאת נקודות 
אמן ארציות!

כלולה במחיר

12-15 בינואר, 2022
4 ימים מלאים, ברידג’ ופינוקים! 3 לילות, 

סופ”ש ארוך עזיבה רק בצאת השבת )18:00( 

פסטיבל  ישראל ה-2
עם גלעד אופיר

חגיגת ברידג’, פינוקים ונופש במלון דניאל ים המלח המחודש
מרשת המלונות היוקרתית “קנדה ישראל” !

הטבות מיוחדות למקדימים להירשםהטבות מיוחדות למקדימים להירשם
ספרו החדש של גלעד אופיר בנושא משחק היד

GoBeB מנוי חודשי לאתר תרגול הברידג’ האינטראקטיבי

להזמנות ופרטים נוספים

 Gilad@GoBridge.co.il    )3 077-3330775 )שלוחה 

הפתעות נוספות, סמכו עלינו :(

הסעות למעוניינים הסעות מאורגנות מתל-אביב וממקומות נוספים ע”פ הצורך - 150 ₪ הלוך וחזור
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ביטחון, גם כשצריך עזרה רפואית וגם בזכות שירותי אחזקה 
וביטחון. הדבר הכי טוב פה הוא הבית שלנו – בית פרטי עם 
ארבעה חדרים וגינה. יש לנו למעלה יחידה נפרדת, שמשמשת 
את הנכדים כשהם באים לישון אצלנו )כשאין קורונה(. אנחנו 

ממש מאושרים שאנחנו פה. זה קסם של מקום".
תחרות וחברות

הברידג'  תחרות  מתקיימת  בשבוע  שפעם  מספר  משה 
לאחר  התוצאות,  כשמגיעות  התחרות,  אחרי  יום  במועדון. 
שקלולן במחשב, רצים כל השחקנים ללוח כדי לצפות  בניקוד 
ובדירוגים. "אני מאוד אוהב לנצח. למרות החברויות זה משחק 
תחרותי. אני מנסה להתקדם כל הזמן. אני לא יכול להרשות 

לעצמי לעשות בושות", הוא צוחק.
משה מספר שהברידג' הפך לכך כך מרכזי בחייו, עד שגם 
הברידג'  מועדון  "מנהלת  למשחק.  קשורים  שלו  החופשים 
מטיילים  אנחנו  ביום  מיוחדים.  לטיולים  אותנו  מוציאה  שלנו 
ביחד ובערב אנחנו יושבים לשחק ברידג'. עשינו כמה טיולים 
כאלו בארץ, ופעם אחת טסנו גם לטיול בחו"ל באותו קונספט. 
טיילנו בקוסטה ריקה עם החברים מהברידג'. במשך היום ראינו 
את כל הטבע המרהיב ובערב ישבנו לשחק ברידג' בחברותא. 

אחרי הקורונה נעשה את זה שוב", הוא מסכם בחיוך.

"בברידג' לא מפסיקים ללמוד אף פעם. תמיד יש עוד "בברידג' לא מפסיקים ללמוד אף פעם. תמיד יש עוד 
חוקים ואפשרויות, ובגלל זה המשחק הזה כל כך מעניין"חוקים ואפשרויות, ובגלל זה המשחק הזה כל כך מעניין"

משה הופרט, בן 74, משחק ברידג' מאז שעבר לאחוזת פולג, כפר דיור מוגן פסטורלי הנמצא 
בצמוד לשמורת טבע בשרון. כיום הוא משחק חמש פעמים בשבוע במועדון הברידג' של 

האחוזה, וממשיך ללמוד ולתרגל גם במחשב ובנייד

כשמשה הופרט הגיע לאחוזת פולג לפני כשמונה שנים הוא 
בדק את כל האופציות לפעילויות פנאי במקום, והן היו רבות. 
והצטרף  חוג הברידג' באחוזה,  היתר, החל לעקוב אחרי  בין 

לקבוצת המתחילים של המועדון, בניהולה של אורית אוחיון.
שנה  במשך  המשחק  של  והחוקים  העקרונות  את  "למדתי 
לא  "בברידג'  מספר.  הוא  לשחק",  התחלתי  ואז  שלמה 
מפסיקים ללמוד אף פעם. תמיד יש עוד חוקים ואפשרויות, 

ובגלל זה המשחק הזה כל כך מעניין".
היום משה משחק ברידג' במועדון באחוזה: פעם בשבוע עם 
ופעם  מהאחוזה  חברים  עם  בשבוע  פעמים  שלוש  אשתו, 
בשבוע יש תחרות. מעבר לכך יש לו מינוי לבית ספר לברידג' 
את  ומתרגל  מוקלטות  בהדרכות  צופה  הוא  שם  באינטרנט, 
החומר במשחקים ממוחשבים. יש לו גם אפליקציה שבה הוא 

משחק ברידג' עם שחקנים אחרים מכל העולם.
משחק הזיכרון

"המשחק הזה מפתח את הזיכרון בצורה בלתי רגילה", אומר 
וללמוד  שיצאו  הקלפים  את  הזמן  כל  לזכור  "צריך  משה. 
עוד ועוד מצבים. יש גם המון חשיבות להבנת המהלכים של 
השותף למשחק, וזה דורש חשיבה מעמיקה ויכולת תפיסה 
של מצבים מורכבים. אמנם אסור לדבר עם השותף במשחק 
מהחברים  כמה  חברתית.  אינטראקציה  המון  בו  יש  אבל 
הטובים ביותר שלי באחוזה הם שחקני ברידג', ואנחנו נוהגים 
צמודי  בתים  ישנם  פולג  )באחוזת  שלהם  בבתים  להיפגש 

קרקע( ולשחק". 
משה מספר שיש באחוזה הרבה שחקנים מעולים שמשמשים 

להם כמנטורים, וביניהם גם חבר בן 94 עם זיכרון מופלא.
המעבר של משה ואשתו עדי לאחוזת פולג היה כמעט מקרי.  
"חיפשנו בית וראינו כמה הכול יקר ולא נגיש. החלטנו לבנות 
הבית  את  ולהשכיר  מונסון  בנווה  שלנו  השטח  על  קטן  בית 
על  במודעה  נתקלתי  אז  אבל  בתכנון,  התחלנו  כבר  הגדול. 
אחוזת פולג, התקשרתי והזמינו אותנו להגיע ולראות. הוקסמנו 
מהאחוזה! אחרי פגישה אחת באנו להתארח לחמישה ימים 
65 ואני  באחוזה ולהרגיש את האווירה והמקום. היינו רק בני 
עוד עבדתי ב'אל-אופ'. בתום ימי האירוח עדי ואני הסתכלנו זה 

על זה וידענו שזה המקום שאנחנו רוצים לחיות בו".
מה אתם אוהבים באחוזה?

"הכול!", מחייך משה, "קודם כל את האנשים. הכרנו פה הרבה 
חברים חדשים, וזה לא פשוט ליצור חברויות חדשות בגילנו. 
בגילנו  חברים  לנו  יש  רחב.  גילים  בטווח  הם  שלנו  החברים 
וחברים שמבוגרים מאיתנו, והחברות עם כולם טובה וקרובה. 
אנשים פה נשארים צעירים בנפשם בזכות כל הפעילויות שיש 

מסביב.
"מעבר לכך הצוות הוא נפלא – תמיד שמחים לעזור ולסייע 
מאוד  מפותחים  פה  והפנאי  התרבות  חיי  שצריך.  מה  בכל 
ואנחנו רק צריכים לבחור מתוך כל השפע המוצע לאן ללכת. 
אי אפשר להספיק הכול כי יש כל כך הרבה. יש לנו פה גם 

אחוזת פולג מציעה כעת מסלול פיקדון מופחת 
משתלם במיוחד:

בתים צמודי קרקע - החל מ-1,300,000 ₪
דירות 2 חדרים מורחבות - החל מ- 640 אלף ₪

וגם: מסלול בתשלום חודשי בלבד שיאפשר לכם לעבור לדיור 
מוגן בלי למכור את הדירה

לפרטים התקשרו: 09-864-700009-864-7000



בואו להכיר אותנו

ברכות לסלביק, שחקן מועדון ברידג’ 4 פאן, עם 
קבלת הדרגה החדשה. סלביק )39(, עובד תאגיד 
המים של עיריית תל-אביב, החל לשחק ברידג’ 
‘’אני  לידור.  אורן  אצל   2005 בשנת  לראשונה 
מטבעי מאוד אוהב משחקי קלפים’’, הוא מעיד 
בקסמיו  נשביתי  אחרים,  רבים  ‘’כמו  עצמו.  על 
כושר  ‘חדר  בגדר  הוא  שעבורי  הברידג’  של 
שנים   8 כבר  פעיל  באופן  משחק  אני  למוח’. 

וזוכה להתרגש בכל פעם מחדש’’.

במועדון  סלביק  חבר  האחרונות  השנים  ב-4 
ארנון,  וגדי  ריזנברג  אורלי  של  פאן   4 הברידג’ 
מועדונים  לפקוד  הספיק  לכן  קודם  כאשר 

נוספים, כמו סביון/קריית אונו ובית ברבור.

לדבריו: ‘’אני מאוד אוהב ברידג’ – משחק שטומן 
בתוכו עולם ומלואו, החל מפעילות שכלית גבוהה, 
סיפוק רגשי והרבה מאוד חברים שהכרתי במשך 
בורד,  לפצח  מצליח  אני  כאשר  בכלל,  השנים. 
התחושה היא פשוט עילאית, במיוחד עבור אדם 
תחרותי שכמוני. זו הסיבה גם שברידג’ התאים 

לי ממש כמו כפפה ליד’’.

ומה לגבי ההמשך? סלביק מציין כי הוא ממשיך 
וארציות  סימולטניות  תחרויות  במסגרת  לשחק 
להמשיך  היא  השאיפה  כאשר  ההתאגדות,  של 
מאמין  מאוד  ‘’אני  הדרגות.  בסולם  ולהתקדם 

בעצמי ומכוון להגיע עד לרמות הכי גבוהות’’.

סלביק פרל
קיבל לאחרונה 
דרגת סגן
אמן זהב

שוש אבישר
קיבלה לאחרונה 

דרגת 
אמן ארד

זרקור על שניים ממקבלי הדרגות החדשים שנהנים לפצח כל בורד במלוא המרץ והתשוקה

ברכות לשוש, שחקנית מועדון סביון/קריית אונו, 
תושבת   ,)73( שוש  החדשה.  הדרגה  קבלת  עם 
שכונת רמת-אפעל שברמת-גן, הינה אשת חינוך 
לגמלאות  פרשה  ב-2006  איבריה.  רמ’’ח  בכל 
לאחר 38 שנים במערכת החינוך, במהלכן לימדה 
ומורה  מחנכת  כמורה  תלמידים,  של  דורות 
כסגנית  וכן  חברתי  חינוך  רכזת  למתמטיקה, 

מנהלת בית ספר יסודי ברמת-אפעל.
את הרומן הראשוני עם הברידג’ החלה בין כתלי 
מתחילים  קורס  בלימוד  החלה  כאשר  השכונה, 
הוותיקים.  מועדון  במסגרת  מיוחס  יעקב  אצל 
ברידג’.  אשחק  אחד  שיום  ידעתי  השנים  ‘’כל 
שוחחתי עם אנשים ששיחקו, ותמיד ידעתי בתוך 
תוכי שכנראה גם אני אפנה לכיוון הזה כשאצא 

לפנסיה’’. 
כשהיא  הקורה,  בעובי  להיכנס  שוש  החלה  כך 
הברידג’יסטי  הידע  את  להעשיר  ממשיכה 
ליברמן,  מאור  של  בהדרכתם  שונים  בקורסים 
וטובים.  רבים  מורים  ועוד  לונשטיין  אילנה 
הזיכרון  את  עבורי  שמפתח  משחק  ‘’מצאתי 
נהנית  מאוד  אני  הזמן.  את  לי  מנעים  ובעיקר 
להפעיל את החשיבה ולדבר בשפה חדשה שלא 
אנשים  המון  הכרתי  בנוס,  לכן,  קודם  הכרתי 
בארץ  הקורונה,  בתקופת  כולל  הברידג’,  דרך 

ובעולם’’.
ללכת  מזמן  לא  עד  ששקלה  מספרת  שוש 
קורס  במסגרת  ברידג’  הוראת  של  לכיוון  גם 
עם  אולם  גלברד,  מוטי  של  בהדרכתו  המורים 
הולדת שני נכדיה, החליטה להקדיש את מיטב 
זמנה בגידולם. ‘’הנכדים עבורי הם בראש סדר 
הוא  אף  נמצא  הברידג’  אך  העדיפויות, 

במקום גבוה ברשימה’’, כך לדבריה.
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מה נותר משבעת פלאי העולם העתיק? ומיהם שבעת פלאי תבל 
המודרניים? מה הקשר לים המלח שלנו? מה בכלל צריך כדי להפוך לאחד 

משבעת פלאי עולם? כדי לענות על כל אלו ועוד, הצטרפו להרצאה מרתקת 
שבה נחווה מסע חובק עולם בעשרות מדינות ואתרים 

ונכיר יחד את המיזם ואת תפישת העולם שמאחוריו. 

ארבע עשר פלאי תבל ארבע עשר פלאי תבל 

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" | חזי פוזננסקי – "קסם הכסף" | עמית אברון – "מיתוס ורגש 

במוח האנושי" | עמית אברון – "ממעמקי הנפש למעמקי המוח" | אברהם מאיר – "הרכבות יצאו ריקות" | נפתלי הילגר – "הפרדוקס האירני" |
נפתלי הילגר – "צפון קוריאה, החיים בבועה" | ארז חסון – "מרגלים בשירות המדינה"

ההרצאות ניתנות בלייב בלבד, אין אפשרות לצפות בהקלטה מטעמי זכויות יוצריםההרצאות ניתנות בלייב בלבד, אין אפשרות לצפות בהקלטה מטעמי זכויות יוצרים

28.9.21
יום רביעי | 20:30 

הרצאת זום
לחברי לחברי ההתאגדות בלבדההתאגדות בלבד

ללא תשלוםללא תשלום

המרצה: נעם סגן כהן
מדריך טיולים עתיר ניסיון בארץ ובעולם שהרצאותיו מכילות 

שילוב של היסטוריה גיאוגרפיה, טבע, נוף, אדם ותרבות. 

הודעות חשובות

תכנית פעילות תחרויות פרונטליות לחודשים הקרובים
נובמבר 2021אוקטובר 2021ספטמבר 2021

3i 2משחקי דורות 
אליפות זוגות פתוחה )מוקדמות 

i במחוזות( 
פסטיבל הים האדום20-11

סימולטנית ארצית - יום א' 1420:00סימולטנית ארצית - יום א' 1020:00סימולטנית ארצית - יום א' 1220:00

16-15
אליפות זוגות פתוחה

חצי גמר + גמר
27-26i ליגות לקבוצות )מועד 2( 

אליפות זוגות פתוחה גמר על23-22

סימולטנית ארצית - אונליין 22
יום ו' 10:00

30-29i ליגות לקבוצות )מועד 1(  ראו מודעה מפורטת i

ניתן להירשם להרצאה בטופס ההרשמה דרך 
הדף הראשי של אתר ההתאגדות בתיבת 

המודעות או בלחיצה כאן

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScXXVS8u_l_VsjDlZrH9uHWCmS6CQv_gLnA6QLl-UyZIxGVVw/viewform


הודעות חשובות

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

היכונו לליגות לקבוצות היכונו לליגות לקבוצות 20212021
שימו לב: סיום ההרשמה ב-1 לאוקטובר

תחרויות הליגות לקבוצות 2021 בפתח. במהלך חודש אוגוסט ישלחו לקפטני הקבוצות הזכאיות
 )לפי תוצאות הליגות 2019( הודעות מפורטות ובהן סדרי ההרשמה וטופסי רישום.

ההודעות ישלחו בדוא"ל )ולא בדואר כבעבר( – ההודעות ימצאו גם באתר ההתאגדות בדף "מידע על תחרויות".

שחקן יקר, אנא בדוק אם קפטן הקבוצה שלך קיבל את ההודעה ואת הפרטים להרשמה.
בכל בעיה )קפטן בחו"ל /פרש מהקבוצה וכו'(, פנה מייד למשרד ההתאגדות

ibf@bridge.co.il :טלפון 09-7774031, פקס 09-7774033 או בדוא"ל

שימו לב! משחקי ליגות, בחלק מהבתים, יתקיימו גם בימי שישי.
תכנית מפורטת תפורסם לכל הקבוצות שירשמו כנדרש

אין משחקי מבחן לעליה לליגה ב'
שימו לב, ההרשמה על בסיס מקום פנוי, כל הקודם זוכה.

הרשמת קבוצות חדשות
ההרשמה נועדת למילוי מקומות פנויים בליגה ב' 2021 ומיועדת לקבוצות שירדו מליגה ב' 2019 ,

לקבוצות חדשות המעונינות להשתלב במשחקי הליגות ולקבוצות שאין בהן מספר מספיק של שחקנים 
עם זכויות )בדרך כלל עקב עזיבת שחקנים(.

ניתן להירשם, באמצעות המערכת המקוונת של אתר ההתאגדות.

לפרטים נוספים ושאלות הבהרה, אל תהססו לפנות למשרד ההתאגדות, כל הפרטים
www.bridge.co.il יפורסמו באתר ההתאגדות

ניתן להירשם עד לתאריך 1/10/21
הרשמה ותשלום דרך המערכת המקוונת. לא נוכל להבטיח מקום למאחרים להירשם.

משחקי הליגות, מלבד היותם מרתקים, הינם גם הדרך הטובה והקצרה
ביותר לצבירת נקודות אמן ארציות ובינלאומיות וכן תארים חדשים!

בואו להשתתף בתחרויות הליגות בואו להשתתף בתחרויות הליגות 20212021 ! !

צרו איתנו קשר גם בפייסבוק:
 ההתאגדות הישראלית לברידג׳

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 הפתוחה לזוגות  אליפות ישראל הפתוחה לזוגות 20212021
שלב מוקדמות מחוזיותשלב מוקדמות מחוזיות

שבת 2 באוקטובר 2021 שעה 09:30
  .IMP שני מושבים קצרים בני 18 חלוקות, חלוקות זהות וחישוב משותף בכל המרכזים. שיטת חישוב

יוענקו נק' אמן ארציות במתכונת מורחבת לכל הזוגות המסיימים מעל הממוצע.

מרכזדרוםצפון
במועדון חיפה כרמל
רח' מחניים 9, חיפה

סניף רחובות
המנוף 1 רחובות

מועדון "רמת השרון"
סוקולוב 52, רמת השרון

פרטים והרשמה
משה מנור

04-8101030
054-6908800

מחיר 140 ש"ח לזוג
ההרשמה מראש – חובה

אביבה בן ארויה 
052-3859335

מחיר 140 ש"ח לזוג
ההרשמה מראש – חובה

יעקב מינץ
052-2783263
03-5403244

מחיר 140 ש"ח לזוג
ההרשמה מראש – חובה

לפחות אחד מבני הזוג חייב להשתייך לסניף במחוז שבו הוא משתתף )ניתן להשתתף במחוז אחר רק באישור מוקדם של 
קפטן המחוז המארח(. זכות העליה לשלב הבא היא לזוגות ששיחקו בשלב המחוזי בלבד, ככלל לא מאושרים מחליפים

לתשומת לב המשתתפים באליפות ישראל לזוגות: המשך התחרות במתכונת: שלב חצי גמר משותף )ללא בתים(, 
 שלב גמר: בית א' בשיטת בתים )מפגשים(, גמר על בהשתתפות 14 זוגות, 12 מבית א' ושני הראשונים מגמר ב'

תאריכי המשך האליפות: חצי גמר וגמר : 15-16 באוקטובר, גמר על : 22-23 באוקטובר
פרסים ונקודות אמן ארציות ובינלאומיות במתכונת מורחבת מאד.



הודעות חשובות

בחירות למוסדות ההתאגדות  ב-22.10.21
המעוניינים מוזמנים להגיש את מועמדותם עד ל-08.10.21

את הפניה בצירוף קורות החיים יש לשלוח במייל למשרד ההתאגדות:
ibf@bridge.co.il

כלל התפקידים הינם בהתנדבות וללא שכר.
להלן התפקידים העומדים לבחירה

תפקידים הנבחרים בוועידה הארצית 
נשיא ההתאגדות, עד שני סגני נשיא, יו"ר ועדת ביקורת, חברי ועדת ביקורת, יו"ר בית דין ארצי, חברי 

בית הדין הארצי, יו"ר ועדת משמעת ארצית, חברי ועדת משמעת ארצית.
התפקידים פתוחים בפני כל חבר התאגדות*

בחירות במועצת העמותה
יו"ר ההתאגדות, גזבר ההתאגדות, קפטן ספורטיבי ארצי, חברי ועד עמותה.

התפקידים פתוחים בפני חברי מועצה**

בחירות לוועדות המקצועיות ולקפטני המחוזות יתקיימו לקראת סוף השנה
ועדת צעירים, ועדת סגל ונבחרות, ועדת חוקה, ועדת נקודות אמן ומושבים

קפטן מחוז צפון, קפטן מחוז מרכז, קפטן מחוז דרום.

**החברות במועצה ומפתח החברים בה נקבעים על פי תקנון ההתאגדות ולהלן עיקרו:

 "היו"ר והקפטנים של הסניפים יהיו חברי מועצה בתוקף תפקידם." 

 "נבצר מיו"ר הסניף לכהן כחבר מועצה מסיבה אישית או סיבה הנעוצה בהוראות תקנון זה, יחליפו אותם 
סגניהם ובהעדרם, יבחר הסניף הנוגע בנציג או נציגים אחרים במקומם, לפי העניין, באמצעות הועד של 

אותו סניף."

 "לא יכהן במועצה מי שאינו חבר בעמותה, הוכרז כפסול דין או פושט רגל או מי שמשרת את ההתאגדות 
בשכר, חוץ אם נקבע לו שכר בשל התפקיד שהוא ממלא במועצה עצמה הוא הדין ביחס לחברים בועדי 

הסניפים ותת סניפים."

 כל סניף רשאי למנות חבר אחר במקום חבר מועצה מטעמו אשר נבצר ממנו למלא תפקידו או שהתפטר.

 *החברות בוועידה ומפתח החברים בה נקבעים על פי תקנון ההתאגדות ולהלן עיקרו:

 "הסניפים יהיו מיוצגים בוועידה ע"י צירים שייבחרו באספותיהן השנתיות, כאמור בתקנות אלה להלן."
 "הצירים לוועידה ייבחרו ע"י האספות השנתיות ומותר לכלול בתוכם את נבחרי הסניף כנציגיו במועצה." 



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
ענישה אוטומטית 3 חודשי הרחקה 

החל מהעבירה הראשונה

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

פתוח לחברי ההתאגדות 
בתוקף לשנת 2021

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.

בקישור זהמוזמנים לצפות בסרטון הדרכה על הצפיה בארכיון הדיגיטלי

לחצו כאןלנוהל טיפול בבעיות אתיקה

BBO לחצו כאןלנוהל המלא של משחק ב

לצפיה בארכיון ההתאגדות 
לחצו כאן

https://www.youtube.com/watch?v=IvmM6dXZyjs
https://main.bridge.co.il/uploads/files/BBO/online-regulations.pdf
https://bridge.co.il/pages/bbo-regs.pdf
https://main.bridge.co.il/innerpagestatic/news-papaer_archive


הודעות חשובות

נוהל גילוי נאות – עיקרי דברים
החל מה-1 בספטמבר 2019 יכנס לתוקף "נוהל גילוי נאות" אשר יחליף את נוהל התרעות והודעות. הנוהל המלא 

יפורסם באתר ההתאגדות ומפרט את האופן בוא יש ליידע את המתנגדים אודות הסכמים מיוחדים של השותפות. 
להלן עיקרי הדברים: 

הודעה )announcement(: הודעה מתייחסת לתגובה של שחקן לאחר קריאת שותפו בסיבוב ההכרזות הראשון 
)סיבוב ההכרזות הראשון מתחיל בהכרזה הראשונה )שאיננה פאס( ומסתיים לאחר 3 קריאות נוספות.( ובמקרים 

המפורטים להלן. השותף מודיע ליריבים באופן מיידי את פירוש הקריאה - בטרם קרא המתנגד מימין )ההודעה תינתן 
כאילו שנשאל על פירוש קריאת השותף(:

א. על כל קריאה הדורשת גילוי נאות )מלאכותית או שעלולה להיות לא מובנת למתנגדים(.
.1NT/1♦ /1♣ ב. על פתיחה של

ג. על כל פתיחה בגובה 2 ומעלה.
תיקון הסבר שגוי )חוק 20(: תיקון הסבר שגוי יעשה בנוכחות מנהל תחרות. כל שחקן נדרש לתקן הסבר שגוי שהוא 

נתן ברגע בו גילה זאת. תיקון הסבר שגוי של שותף:
א. עבור הצד המבצע - לאחר הפאס האחרון ולפני חשיפת הובלת הפתיחה )כאשר כלל ההכרזות גלויות על השולחן(.

ב. עבור הצד המגן - אך ורק בתום המשחק.
הובלת הפתיחה: בתחילת תקופת המשחק הצד המגן יתריע על הובלות מיוחדת, אשר מוסכמות על השותפות 

ועלולות להיות לא מובנות לכרוז. המגן מימין לכרוז יניח את כרטיס ה-ALERT על השולחן מיד לאחר הובלת 
הפתיחה - נותן ההתרעה אחראי לוודא כי זו נקלטה ע"י הכרוז.

חובת השחקנים להגן על עצמם: כל שחקן צריך לעשות כל מה שנחוץ כדי להגן על עצמו, ולשאול להסבר אם מי 
מהמתנגדים קרא קריאה חריגה או שאיננה ברורה, או שהקריאה אינה "נורמלית" - לרבות הכרזת סדרה שצויינה על 

ידי המתנגדים או הכרזות עם קפיצה. כמו כן, על הכרוז לתשאל את המתנגדים על שיטת ההגנה שלהם: הובלות, חזרות 
וסימונים. אי מיצוי חובה זו, גם כאשר לא ניתנה התרעה )או הודעה( לפי הוראות הנוהל, עלול לפגוע בזכויותיו של השחקן.

יובל בן דוד, יו"ר ועדת חוקה

ועדת חוקהועדת חוקהועדת חוקה

הברידג' מפתח כישורים חברתיים ולימודיים, למה לחכות לפנסיה? 
יש לכם ילדים/נכדים שיהיו מעוניינים ללמוד את המשחק המרתק שאתם כל כך אוהבים?

אז לנו יש את מורי הברידג' לילדים הטובים ביותר בישראל, שהוסמכו ע"י ההתאגדות ללמד 
ילדים, וצברו ניסיון רב במסגרת פרוייקט "הדור הבא" של ההתאגדות לברידג': 

מעוניינים בפרטים נוספים לגבי חוגים שיפתחו בקרוב? 
מוזמנים ליצור קשר:

קורסי ברידג' לילדים  קורסי ברידג' לילדים  

באזור חיפה והסביבה
זך עומר – בשיתוף עם מועדון 

כרמל חיפה:
 050-7271967 

 zacho@smile.net.il 
הפעילות תתקיים במועדון הברידג חיפה 

כרמל בשילוב עם תחרויות במועדון 
והכוונה לברידג' מקצועי והשתלבות 

בנבחרת ישראל הצעירה.

באזור רעננה והסביבה:
ארנה גל

 052-3865293 
orna.k.gal@gmail.com 

הפעילות תתקיים בקמפוס למצוינות בבית 
ספר "ברטוב" שברחוב אליעזר יפה 14, 

רעננה. 

באזור פתח תקווה והסביבה:
אדוארד ויטנברג 

 054-4749782
edwardv@013.net

הפעילות תתקיים בימי שלישי בשעה 
16:30. כתובת: רח' מייזנר 11 , 

פתח תקווה



מועדונים מזמינים

מועדון אם המושבות 
מתכבד להזמינכם לתחרות ארצית 

2 מושבים 18 ידיים

יום שבת 11 בספטמבר 2021 | בשעה 10:00
ברח' רפאל איתן 5, פתח תקוה

מנהל תחרות: אילן שזיפי
מחיר למשתתף: 80 ₪

שתיה חמה וכיבוד קל
פרסים למקומות הראשונים

לפרטים והרשמה:
דורון ידלין  052-3933453

מועדון ברידג' רקפת טבעון 
מתכבד להזמינכם לתחרות ארצית 

2 מושבים 18 ידיים

יום שישי 17 בספטמבר 2021 | בשעה 9:30
בית מרים - רח' הארז 48, רמת ישי

מנהל תחרות: אסף עמית
מחיר למשתתף: 60 ₪

חניה חופשית וכיבוד קל
הרשמה מראש חובה בהודעת וואטסאפ

שלמה לוי 050-8614749, שרה סרנצקי 052-8422618

מועדון ברידג' השרון 
מתכבד להזמינכם לתחרות ארצית 

ע"ש שעיה ליבסטר ז"ל
2 מושבים 18 ידיים

יום שבת 18 בספטמבר 2021 | בשעה 10:00
רח' ששת הימים 42, קומה ב', כפר סבא

מנהל תחרות: אילן שזיפי
מחיר למשתתף: 75 ₪

כיבוד עשיר, פרסים כספיים למקומות הראשונים
הרשמה מראש חובה: רותי ליברמן 054-4556111, 
בני ליבסטר 050-3139173, מועדון 077-5253001

מועדון ברידג' 4 פאן
מתכבד להזמינכם לתחרות ארצית

לזכרה של אירית קרביץ ז"ל
1 מושב 30 ידיים

יום שישי 24 בספטמבר 2021 | בשעה 10:00
באולם ההתאגדות רח' יערה 27, רעננה

מנהל תחרות: אילן שזיפי
מחיר למשתתף: 75 ש"ח 
כיבוד ופרסים כספיים לזוכים

הרשמה מראש חובה:
אורלי ריזנברג 054-4429724, גדי ארנון 054-4671721

מועדון ברידג' באר שבע
מתכבד להזמינכם לתחרות ארצית

לזכרו של שלום פרי ז"ל
2 מושבים 18 ידיים

יום שבת 25 בספטמבר 2021 | בשעה 10:00
רח' האגם, גני עומר, עומר

מנהל תחרות: אילן שזיפי, מחיר למשתתף: 80 ₪
שתיה חמה וכיבוד קל

גביעים ופרסים כספיים למקומות הראשונים
הרשמה מראש חובה:

מאיר אורן 054-5695501, אבי עמר 054-3044990

מועדון כפר סבא 
מתכבד להזמינכם לתחרות ארצית 

ע"ש יריב בראודה ז"ל
2 מושבים 18 ידיים

יום שישי 8 באוקטובר 2021 | בשעה 9:00
בבית הסטודנט, רח' משה שרת 6, כפר סבא

מנהל תחרות: דרור שיפטן
מחיר למשתתף: 70 ₪

הרשמה מראש חובה: יוסי רייכמן 054-5485475 



תוצאות תחרויות

שמותסה"כדרוג

בקלצוק ארז - טל יוסף172.53

בסקין בן - רוזנטל ניר271.65

בן דוד אבישי - בן דוד יובל371.39

ליפין גנאדי - ברודובסקי רומן470.94

דביר אביב - הלר אילן570.91

סימולטנית יולי 2021 – חישוב משוקלל
)604 זוגות – 25.7.21(

שמותסה"כדרוג

כהן עדי - לביא שלומי170.42

כהנא ישראל - בקיש רמי270.09

כץ פז - בראל מיכאל369.92

פרוז דלילה - טולדנו רפאל469.79

סוכמן גידי - סוכמן צבי569.08

סימולטנית אוגוסט 2021 – חישוב משוקלל
)576 זוגות – 22.8.21(

שמותסה"כדרוג

דביר אביב - הלר אילן171.34

בסקין בן - רוזנטל ניר269.10

שוורץ ברברה - רוזנברג שרה368.99

בן דוד אבישי - בן דוד יובל468.50

בקלצוק ארז - טל יוסף568.21

HANDICAP סימולטנית יולי 2021 – חישוב
)604 זוגות – 25.7.21(

שמותסה"כדרוג

גלנטי עמית - בקר ג'ני168.37

עמירון חנה - שיף מכאלה267.23

פירר איגור - קרוליצקי אלכס367.15

בירן מיכאל - נצר שלמה466.88

כהנא ישראל - בקיש רמי566.25

HANDICAP סימולטנית אוגוסט 2021 – חישוב
)576 זוגות – 22.8.21(

בראל מיכאל       
גליה 

בראל מיכאל       
רוג'רס סטיב 

בראל מיכאל       
לביא משה

לביא משה
קליש אבי

לביא משה
הראל אמנון

קליש אבי
רום שושנה

קליש אבי
קובאליו סרג'יו     

קובאליו סרג'יו     
בסקין בן

רוג'רס סטיב       
קרטר בובי

לביא משה
וייס יוסי

הראל אמנון
טרגן אברהם  

קליש אבי           
האריות

רום שושנה
סניורים

קובאליו סרג'יו     
JINA

בסקין בן
       The blue Aces

83
22

56
35

51
91

101
168

50
33

70
45

87
2

68
20

37
18

57
34

48
22

110
27

76
68

61
44

55
46

מקום שני:
משה לביא
נטלי סעדה

מיכל נוסצקי
יותם ליפשיץ

אילן ברקת

מקום ראשון:
אבי קליש

ניר גרינברג
דורון ידלין

איתן אורנשטיין

גביע המדינה לקבוצות 2021



ברכות למקבלי תארים חדשים )נכון ליולי 2021(

רב אמן
בסקין בן, י"ם - מרכז הברידג' 

אמן בכיר זהב
דסקלוב דבש, קיבוצי דרום

אמן בכיר כסף
בלוך גלעד, רמת השרון

אמן בכיר ארד
ירדן דן, מודיעין

קישוני דליה, ב"ש - חברי הנגב
שטאובר אריה, נס ציונה

אמן בכיר
כהן דליה, חולון - הקנטרי
עזרא רימונה, ראשון לציון

רביב דודי, מודיעין
שיפטר שושי, רמת השרון

אמן זהב
הררי עמוס, גבעתיים - ברידג' 4 פאן

אמן כסף
בורבסקי אברהם, ירושלים
סבירסקי רפי, קיבוצי דרום

קונר מאיר, גבעתיים - ברידג' 4 פאן
רבינוביץ יונתן, פתח תקווה - ברידג' קורס

שמש אילנה, טבעון

אמן ארד
אבישר שוש, סביון - קרית אונו

אצבעוני זהבה, סביון - קרית אונו
דיין ציון, ירושלים

לפידות אילנה, פולג- ברידג' פוינט
ניופלד שולמית, גבעתיים - ברידג' 4 פאן

נצר גמליאלי, אילת
סמסונוב ירון, זכרון יעקב - עמיחי

רמון יעקב, להבים
שפירא משה, מבואות חרמון

שפירא ניצה, ראשל"צ - בית מכבי

אמן
אביטל חיים, ירושלים

אלמוג סנדרה, חדרה - קדימה
בלטר צבי, אשדוד

פריזם יוסף, טבעון - רקפת 

סגן אמן זהב
אלישיב רלי, קיסריה

ווקס חיה, מודיעין
טל אריה, ת"א - אביבים

מלכי-אור דורית, ב"ש - חברי הנגב
סלונים דורון, ב"ש - בית הברידג'

פרל סלביק, גבעתיים - ברידג' 4 פאן
רונן עמוס, קריות

שורץ צבי, ר"ג - מרום נווה
שלמן יבגני, פתח תקווה - ברידג' קורס

שרון מזל, נס ציונה

סגן אמן כסף
בוכמן פנינה, ב"ש - בית הברידג'

בלוך עידן, רמת השרון
בר מיכאלה, סביון - קרית אונו

ברקאי מירב, קיבוצי דרום
דה-פריס אברהם, הרצליה - אילה

הברמן עדנה, רמת ישי
לוי שרה, כפר תבור

ליטני אורית, ת"א - האקדמיה לברידג'
שרון דוריאן, פולג- ברידג' פוינט

סגן אמן ארד
בוכמן נמרוד, גבעתיים - ברידג' 4 פאן

גת זיוה, ראשל"צ - מרכז ספורט 
חסד אסתר, מבואות חרמון

לנדאו שמחה, קיסריה
מסיקה סימון, גבעתיים - ברידג' 4 פאן

ניידורף אלי, נס ציונה
נתן שולמית, זכרון יעקב - עמיחי
סימקוביץ שרה, ראש העין - גל
פז אריה, י"ם - מרכז הברידג' 

פרל גילה, נס ציונה
פרס עמרם, מועדון הברידג' רחובות

קליקה אריה, הרצליה - פיתוח
קרייזל עליזה, זכרון יעקב - עמיחי

סגן אמן
אברון רונן, פארק המים ראשון לציון

אסולין אשר, נס ציונה
אשכולי יהודית, רמת ישי
בירמן יצחק, חיפה כרמל

ברמן דיאנה, חיפה כרמל
ברקן יהודית, רעננה - הקנטרי

גולדמן רחל, ת"א - אביבים
גרוחובסקי מירי, רחובות

חבר אסתר, י"ם - מרכז הברידג' 
כפואנו חנה, ראשל"צ - בית מכבי

למפל ברטה, רעננה - ההגנה
למפל מיכאל, רעננה - ההגנה

מילר אסתי, זכרון יעקב - עמיחי
מרצקי דרורה, חיפה כרמל

סוקולובסקי משה, כ"ס - הדר
סלהוב אילנה, ראשל"צ - מרכז ספורט 

קריל פטריסיה-קתלין, כפר תבור
רייניץ שלמה, ירושלים

שולמן יגאל, כ"ס - הדר
שחר יאיר, ת"א - אביבים
שטרן אסיה, חיפה כרמל
תומר דני, מבואות חרמון

שחקן מתקדם
אוסטרובסקי תמר, זכרון יעקב - עמיחי

אליהו עדנה, רחובות
אנסון יונתן, ב"ש - בית הברידג'

גבאי נילי, ירושלים
גבריאל אביטל, רעננה - ההגנה

גולדמן יובל, ב"ש - חברי הנגב
גולדמן צופית, ב"ש - חברי הנגב

גרינבלט נעמי, השרון
דורון סימה, ירושלים

היבנר ברוך, נס ציונה
זרח דויד, כ"ס - הדר

מזריאר ציפי, כפר תבור
מינקין זניה, הוד השרון

מלכה ויקטור, ב"ש - בית הברידג'
פלד פמלה, השרון

פלדמן אולגה, מודיעין
פרחי שוש, מועדון הברידג' רחובות

שכטר מיכל, זכרון יעקב - עמיחי
שפירא סילבי, כפר תבור

שפרינגר בני, ראשל"צ - בית מכבי
תדהר סוזי, מודיעין



שמור
גזור ו

משקפשים חנות המבצעים

2 זוגות משקפי ראיה/קריאה
מסגרת + עדשות כולל כל הציפויים

₪ 299
כולל בדיקת ראייה

הנחות של 40% ויותר על מותגי משקפי שמש ומסגרות ראייה

לתיאום בדיקת אופטומטריסט: 03-6292555 | 052-4701362
גבעתיים: כצנלסון 8, פינת עליית הנוער/ערבי נחל דקה מאיילון. חניה חינם!

• עדשות 1.5 כוללות כל הציפויים עד מספר 4+- וצילינדר עד 2
• ההנחה בהצגת שובר זה. (ניתן לצלם בנייד)

קבע!!

מקום 1
במקצועיות!!

מבצע ענק!
בחנות האופטיקה המומלצת

לחברי התאגדות הברידג‘ הישראלית ובני משפחותיהם
052-3366499 לפרטים ושירות לקוחות: 

עדשות מולטיפוקל
חברה שוויצרית

במקום 3600 ₪ 

₪ 1590
עדשות מולטיפוקל

חברה מובילה
במקום 2400 ₪

₪ 990
משקפי שמש איכותיים 

בכל קניה!

מתנה!

כעסק פרה-רפואי
אנו פתוחים גם בסגר
בהתאם לתו הסגול



ירחון ההתאגדות הישראלית לברידג' 52

A tough hand to lead from. Usually AQxx and 
AJxx combinations are awkward to lead from. 
In a perfect world you would wait for partner to 
lead such a suit for you. However, you have 
14 HCP and the opponents have just bid a 
vulnerable game. Partner rates to have about 
nothing. He is probably not going to gain the 
lead.

Under such circumstances, you might well 
pick up fourth best of your best four-card suit 
and hope for the best.

The complete deal:

 AQ96
 AJ92
  K765
 3

  K4   75
  Q6   K753
  QJT2   A4
  KJT98   AQ752

  JT832
  T84
  983
  64

At one table, a diamond lead spelled disaster 
for the defense. Declarer quickly set up three 
diamond tricks in addition to his five club 
tricks, and a ninth trick is coming in one of the 
majors.

At the other table, a spade lead beat the 
contract easily.

Did you get all the winning answers to this tough 
quiz? If yes, you might consider assembling a 
team and registering for the next trials.

The winning team in the 2021 Israeli Open 
Trials was Ilan Herbst – Ophir Herbst – 
Joseph Roll – Alon Birman. Dror Padon 
and Amir Levin were added to the squad to 
complete a team of six. Together they played 
extremely well during the six-day online 
Qualifier, earning a fourth-place finish behind 
Switzerland, Netherlands and Italy )the host 
nation of next year’s Bermuda Bowl, who 
were qualified automatically(. The story of the 
online Qualifier will appear in our magazine 
next month. 
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North-South were allowed to make seven 
tricks )minus 100(, while a small slam was 
easily makeable. Had East bid 3♣, his partner 
would probably not have stopped below a 
small slam. Even a heart ruff on lead cannot 
set six clubs.

At the other table the contract was five clubs 
by East, making six, so this was a big loss for 
East-West.

Dealer West, Vul N/S

 KQT6
 K876
  J
 K654

West North East South
4♦ Pass 5♦ Dbl

Pass ?

Those nasty opponents! Sitting North, you 
deem your hand too weak for a takeout double 
of four diamonds, but now you have to make 
a decision at the five-level. Partner’s double 
shows high-card power, but his distribution 
may vary. 

Your options are: 

1( Pass and hope that he has enough high 
cards to defeat five diamonds.

2( Bid your best suit at the five-level )five 
spades( and pray.

3( Bid six diamonds and let partner bid his 
better major at the six level. 

Options three is tempting, but there might be 
too many aces missing.

The complete deal was:

 KQT6
 K876
  J
 K654

  J83   5
  9   AT52
  AKT96543   Q872
  9   QJT7

  A9742
  QJ43
  -
  A832

At the tables, there was no swing. Both Wests 
made their five diamond contract, doubled, 
and scored plus 550.

Bidding five spades might have worked, since 
East would have been unlikely to double. 
However, bidding six diamonds on the way to 
six spades might have cost minus 800. Bridge 
is not an easy game.

We conclude with a lead problem:

Dealer East, Vul All

 AQ96
 AJ92
  K765
 3

West North East South
1♣ Pass

3NT All Pass

You are sitting North. A nice hand, but the 
opponents burst into 3NT before it is your turn 
to bid. What is your lead?
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tough for the opponents.

Dealer West, Vul All

  87
  QJT932
  Q654
  7

West North East South
1♣ 1♠ 3NT ?

You are sitting South. Would you let the 
opponents play 3NT or compete to 4♥?

The heart game is unlikely to make, but it 
might be a good save against the opponents' 
game. Partner made a vulnerable overcall of 
one spade. While the opponents don't rate 
to have that much high card power, they are 
likely to have a lot of club tricks. Under these 
circumstances, a four hearts bid might well 
work in North-South's favor.

The complete deal:

 AKT95
 654
  A872
 9

  J3   Q642
  K7   A8
  KT   J93
  QJT8643   AK52

  87
  QJT932
  Q654
  7

At one table, Yaniv Zack – Michael Barel )N/S( 
let their opponents )Ilan and Ophir Herbst( 
play 3NT with nine certain tricks. At the other 
table, Alon Birman – Josef Roll played 4♥ 

)undoubled(, going only one down – a big 
swing in favor of the eventual winners.

Dealer East, Vul E/W

  J6
  A84
  A975
  J872

West North East South
Pass 2♦*

Dbl Pass** ?

* multi – weak two in either major ** to play

You are sitting East. LHO opens two diamonds 
)multi(. Partner doubles and RHO Passes 
)apparently with long diamonds(. Should you bid?

Partner’s double shows either a balanced 12-
15 hand or any strong 18+ hand. In the first 
case 2♦ doubled would be perfect because 
East-West might not have a game. In the 
second case it might turn out to be a big fiasco. 
What to do? Possible bids are 2NT and 3♣, 
but neither looks pretty. Statistically, the 12-15 
hand is the more frequent one. Should East 
go with the odds and Pass?

At one table South was left to play two 
diamonds doubled. Not good for East/West, 
as the complete deal was:

 854
 -
  KJT8432
 T53

  AKQ72   J6
  QJ92   A84
  -   A975
  AKQ9   J872

  T93
  KT7653
  Q6
  64
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The show must go on. While other sports were 
making their comeback, as well as the Olympic 
Games, there had been no European and/
or World bridge events in 2020 and the first 
half of 2021. However, the next WBF world 
team Championship is scheduled to early 
2022, and the EBL, despite being unable to 
organize a traditional face-to-face European 
Championship in June, did stage an online 
Qualifier to the World Championships during 
the last week of August. In order to ensure 
fair play, each team gathered in one location 
within their country and played online under 
the supervision of appointed Observers from 
other countries.

The Qualifier turned out to be a success for two 
Israeli teams. Our Mixed team did very well to 
finish seventh out of 21 teams and qualify for 
the World Championship. Our Open team did 
even better, finishing fourth out of 31 teams and 
qualifying comfortably to the next Bermuda Bowl.

In this article I am going to present some 
interesting hands from the final stage of the 
Israeli Open Team Trials in a )tough( quiz format.

 Dealer North, Vul None

  JT6
  AJ
  KT8
  KQ974

West North East South
1♥ Pass 1NT

?

You are sitting West. Had you been the dealer, 
this hand would probably be worth an upgrade to 
a 1NT opening, but your opponents have already 
reached one no-trump. What is your call?

A two club overcall seems to be dangerous, 
because responder is likely to have long clubs. 
Better to Pass? Perhaps you might double 
with a heart shortness. The choice is tough, 
and The complete deal was:

 Q954
 KQ742
  A7
 J8

  JT6   K832
  AJ   T953
  KT8   QJ92
  KQ974   A

  A7
  86
  6543
  T6532

At one table, West Passed, rewarding South’s 
bold action with 4 HCP. Declarer didn’t mind 
going three down in one no-trump undoubled, 
because his opponents were cold for game – 
a successful steal! Had West doubled, East 
might have responded with a cue-bid, paving 
the way to 3NT. At the other table, East-West 
made ten tricks in their no-trump game.

Top players often respond to their partner’s 
opening bid with less than six HCP while non-
vulnerable, looking for a ”steal“. More often 
than not, it’s quite hard to catch them stealing. 
Even bidding a legitimate game might be 

Israel Qualifies to Bermuda Bowl 2022

// Ram Soffer
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redsea bridge festival 

2 בים האדום, אילת.  11-21 בנובמבר, 21
ממשיכים את המסורת

פסטיבל 

הברידג׳ 
הבינלאומי ה-26 על שם דוד בירמן 

 אירועים חגיגיים כמיטב המסורת
 הרצאות של בכירי המורים

 תחרות בוקר ומשחק מודרך מידי יום
 נקודות אמן ארציות ובינלאומיות 

 שחקנים מחו”ל, אלופי אירופה, נבחרות ישראל
 פרסים בסך 120,000 ₪ עשרות פרסים למקומות 

    מיוחדים ולדרגות נמוכות
 חבילות אירוח מגוונות ומוזלות במלונות ישרוטל, 

    הכוללות שני סופי שבוע
 טיסות במחירים מועדפים והסדרי הסעה

הבריאות שלכם המחויבות שלנו, הבריאות שלכם המחויבות שלנו, 
נערכים בהתאם להנחיות.נערכים בהתאם להנחיות.


