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דבר ועד העמותה מאי 2020

שלכם ואתכם,
גלעד וכל צוות ההתאגדות.

"אם זה טוב, זה נפלא. אם זה רע, זה ניסיון שרכשת."
 ויקטוריה הולט  

שלום חברות וחברים,
תקופה לא פשוטה עוברת על כולנו. קיווינו שזה ייגמר מהר אבל בכלל לא ברור איך ומתי, מה שכן ברור הוא שענף הברידג' 
ספג פגיעה קשה והנזקים הם עצומים. כל תחרויות ההתאגדות הופסקו בבת אחת וכך גם הפעילות במועדונים ברחבי הארץ. 

נכון להיום ישנה אי בהירות גדולה ולא ברור מתי נוכל לחזור לפעילות.
ההתאגדות וחלק מהמועדונים השכילו לבצע מעבר מהיר לפלטפורמת האונליין ובחודש וחצי האחרונים הקדשנו את מרבית 
הזמן כדי לסייע לכם השחקנים לצלוח בשלום את האתגרים הטכנולוגיים על מנת שתוכלו להמשיך וליהנות ממשחק הברידג' 

שכולנו אוהבים.
ניכר כי עבור רבים, הברידג' משמש עוגן להיאחז בו בתקופה קשה זו, תקופה שבה רבים מבני הגיל השלישי נאלצים להסתגר 
בביתם מחשש להידבקות בנגיף הקורונה. אני שומע מרבים עד כמה הברידג' מעסיק אותם במהלך הימים וחש סיפוק גדול 

כשאני מבין את התפקיד החשוב שממלאים ההתאגדות, המועדונים וכלל החברים העוסקים במלאכה.
ואם טרם עשיתם את הצעד והשתלבתם בפעילות? אל דאגה. פנו למנהל המועדון שלכם או אלינו כדי שנוכל לסייע לכם 

להשתלב במערך תחרויות האונליין ולהמשיך ליהנות מפעילות שוברת שגרה.
בחודש אפריל ערכנו לראשונה תחרות סימולטנית אונליין בה הוענקו נק' אמן ארציות. לאור ההצלחה, אנו נמשיך לערוך 
תחרות סימולטנית שכזו מדי חודש. כמו כן, בחודש מאי אף נקיים לראשונה את אליפות ישראל לסניורים במסגרת אונליין. אנו 

מקווים שהתחרות תהיה מוצלחת, על מנת שנוכל להמשיך ולקיים אליפויות נוספות עד לחזרה מלאה לשגרה.
נכון להיום, נראה כי הפסטיבל הבינלאומי שתוכנן לחודש יולי לא יוכל להתקיים במתכונתו הרגילה, אולם היצירתיות עובדת 
שעות נוספות – אנו פועלים כדי לקיים פסטיבל בינלאומי ראשון אונליין )פרטים מלאים יפורסמו בהמשך(. בנוסף ולכבוד יום 

העצמאות שמחנו לקיים תחרות יחידים חגיגית שבה השתתפו מעל 450 שחקנים, וואו. מקווה שנהניתם.
זאת ההזדמנות להודות למועדונים שמספקים פעילויות מגוונות ומהנות לכלל החברים ובכלל תומכים בכולנו בתקופה זו. 
ברצוני לנצל את הבמה הזו ולקרוא לכלל חברי ההתאגדות והשחקנים לקחת חלק בפעילויות המועדונים על מנת לסייע להם 

לצלוח כלכלית את התקופה ולוודא שתמיד יהיה לנו בית חם לחזור אליו.
ונותנים שירות מקצועי לשחקנים  גם לשופטים שלנו שעברו הכשרה, השתלבו במערך תחרויות האונליין  להודות  ברצוני 
בתחרויות ההתאגדות. אני רוצה להודות במיוחד לדן ישראלי שמהרגע הראשון סייע להתאגדות הן בשיפוט והן בהכשרת 

שופטים נוספים. לדן ניסיון של מעל 15 שנים בשיפוט בתחרויות ה-BBO ודן סייע לנו לצלוח במהירות ובקלות את האתגר.
מילה לסיום, אנו מודעים לחשש הטבעי בנושא ניצול הפלטפורמה להתנהגות לא אתית. חשוב לי להדגיש, מי שרוצה יכול 
להתנהג בצורה לא אתית בכל תחרות )אופליין או אונליין(. גם תחרויות הסימולטניות שמתקיימות ברחבי הארץ, מתקיימות 
בחלקן בזמנים שונים כך שלא ניתן לשלוט בכך בצורה מוחלטת. מנגד, וזה הדבר החשוב, יש לזכור שדווקא בתחרויות אונליין, 
הטכנולוגיה לטובתנו ומאפשרת לזהות בקלות שחקנים שמתנהגים בצורה לא אתית )צילומי מסך, שחזור משחק קלף אחרי 

קלף, שחזור היסטוריה בשולחן כולל שיחות צ'ט, זמני משחק וכד'(. 
ההתאגדות תפעל בחומרה מול כל מי שייתפס נוהג בצורה לא אתית ולא ראויה ולנ"ל יהיו השפעות גם בעולם "האמיתי" 
שאחרי תחרויות האונליין. חשוב להבין שכל העולם התקדם לעבר תחרויות אונליין עוד בטרם תקופת הקורונה, לדוגמה אפשר 
לקחת את ה-ACBL, התאגדות הברידג' האמריקאית, אשר מקיימת כבר מספר שנים תחרויות אונליין באופן שוטף. לא ניתן 
למספר עשבים שוטים לחבל בקדמה וחשוב מכך, לפגום בהנאתנו. אנו בטוחים כי 99.9% מהשחקנים הם נהדרים ועל כן לא 

חוששים.
אז חברים, מקווה שעבר עליכם יום עצמאות מיוחד ושמח ובטוח שיבואו עלינו זמנים טובים ומשמחים במהרה.

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

אין בי ספק שמשפחת הברידג' חזקה מהכל.
ביחד ננצח.
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תרגול הכרזות בסיסיות

// רם סופר

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

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

להבין היכן ומדוע ולתקן את עצמכם.

הפעם נעסוק בבחירת הכרזת הפתיחה:

West North East South
?

תרגיל 1

  A2
  9
  QT973
  AK652

תרגיל 2

  KQJ5
  AQ3
  J75
  T74

תרגיל 3

  8
  KQT973
  AJ96
  73

תרגיל 4

  K
  KQT973
  J82
  J96

תרגיל 5

  AKT97652
  3
  864
  7

תרגיל 6

  AQJ98752
  4
  A75
  9

תרגול הכרזות בסיסיות – פתרונות 
פתרון 1

  A2
  9
  QT973
  AK652

West North East South
1♦
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עליכם להחליט אם לפתוח ♦1 או ♣1. הכלל הוא שעם שתי 
סדרות בנות 5 קלפים פותחים תמיד בסדרה הגבוהה ללא 
הנכונה  הפתיחה  הכרזת  לפיכך,  הסדרות.  באיכות  תלות 

היא ♦1 אף על פי שסדרת הקלאב חזקה יותר.

פתרון 2

  KQJ5
  AQ3
  J75
  T74

West North East South
1♣

גם כאן האפשרויות הן ♣1 ו-♦1 בלבד. אין לפתוח בסדרת 
הכלל  שתהיה.  ככל  טובה  בלבד,  קלפים   4 בת  מייג'ור 
לפתוח  יש  המיינור  בסדרת  שלישיות  שתי  שעם  הוא 
תמיד ♣1. על כן הכרזת הפתיחה הנכונה היא ♣1. חשוב 
להדגיש שהכרזת פתיחה במיינור יכולה בהחלט להתבצע 

עם שלושה קלפים קטנים בסדרה המוכרזת.
פתרון 3

  8
  KQT973
  AJ96
  73

West North East South
1♥

הכרזת  בין  מתלבט  והוא  גבוהות,  נקודות   10 למזרח 
חלשה  פתיחה  הכרזת  ובין   1 בגובה  רגילה  פתיחה 
המתיר  ה-20"  "חוק  את  להפעיל  יש  כאן   .2 בגובה 
למזרח לפתוח בגובה 1. בנוסף, ריכוז כל הכוח בסדרות 
הארוכות משדרג את ערך היד כלפי מעלה – זו יד חזקה 
מדי לפתיחה חלשה. הכרזת הפתיחה הנכונה היא ♥1.

פתרון 4

  K
  KQT973
  J82
  J96

West North East South
2♥

גם כאן למזרח 10 נקודות גבוהות. סדרת ההארט זהה 
הידיים.  בין  הדמיון  מסתיים  בכך  אך  הקודם,  לתרגיל 
וגם  ה-K הבודד בספייד מחליש את היד משמעותית, 
ערכם של שני ה-J בסדרות המיינור אינו רב. למעשה, 
יד זו שווה פחות מ-10 נקודות והיא מתאימה בהחלט 

להכרזת פתיחה חלשה בגובה 2.

פתרון 5

  AKT97652
  3
  864
  7

West North East South
4♠

יד טיפוסית לפתיחה בגובה 4: שמינייה טובה בספייד 
 4 לגובה  כזו כדאי לקפוץ מיד  יד  ושום דבר בצד. עם 

ולהקשות על היריבים להיכנס למכרז.

פתרון 6

  AQJ98752
  4
  A75
  9

West North East South
1♠

למעשה  אך  בספייד,  שמינייה  עם  נקודות   11 בידכם 
מדובר ביד המכילה 8 לקיחות בטוחות. זו יד חזקה מדי 
להכרזת הפרעה בגובה 4. אם תפתחו ♠4 זה יטעה את 
השותף ואולי תחמיצו סלם. הדרך הנכונה היא לפתוח 

בגובה 1 ולאחר מכן לקפוץ ל-♠4.
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תשובה לאוברקול לאחר שהיריבים תמכו זה בזה

// רם סופר

אתם במזרח. מהלך ההכרזה שנעסוק בו הוא:

West North East South
1♣

1♥ 2♣ ?

שותפכם התערב באוברקול. הפותח והמשיב תמכו זה 
בזה בסדרת מיינור. 

ולא  להתחרות  תנסו  כזה  הכרזה  במהלך  כלל  בדרך 
כוח  שבידכם  למקרה  )פרט   2♣ לשחק  ליריבים  לתת 

רב בקלאב(.

האפשרויות שלכם הן: 

)א( תמיכה בשותף ל-♥2 עם 6-10 נקודות ו-3 קלפים 
בהארט. עם יד חזקה יותר ניתן להכריז קיו-ביד ♣3.

קלפים   4 עם  הפרעה  הכרזת   – בקפיצה  תמיכה  )ב( 
בהארט )לפחות(.

)ג( היות שיד מתאימה להכרזה טבעית של 2NT תהיה 
כדי   2NT בהכרזת  להשתמש  מקובל  מאוד,  נדירה 
עם  מלא(  למשחק  מזמינה  )לפחות  טובה  יד  להראות 

4+ קלפים בהארט.

אינה   )2♦/2♠(  2 בגובה  חדשה  סדרה  הכרזת  )ד( 
מחייבת.

שלא  בסדרות  )לפחות(  רביעיות  שתי  יתאר  כפל  )ה( 
.)Responsive Double( הוכרזו עם 8+ נקודות

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

תרגיל 1

  A973
  AJ8
  K652
  76

תרגיל 2

  KQJ96
  43
  Q42
  985

תרגיל 3

  AK82
  52
  QJT7
  964

תרגיל 4

  A73
  A
  T9642
  QJT7
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פתרונות

פתרון 1

  A973
  AJ8
  K652
  76

West North East South
1♣

1♥ 2♣ 3♣

רביעיות בסדרות שלא  להכפיל עם שתי  ניתן  לכאורה 
הוכרזו, אך חשוב הרבה יותר להראות לשותף התאמה 
הבטיח  לא  השותף  אך  נקודות,   12 בידכם  בהארט. 
פתיחה, ולכן ההכרזה הנכונה היא הזמנה למשחק מלא 
עם התאמה בהארט באמצעות קיו-ביד )הכרזת סדרת 
עליו  תסמכו  בלבד   3♥ יכריז  השותף  אם  היריבים(. 

ותעצרו מתחת למשחק מלא.

פתרון 2

  KQJ96
  43
  Q42
  985

West North East South
1♣

1♥ 2♣ 2♠

יד זו אינה מלהיבה, אך אינכם מעוניינים לתת ליריבים 
לשחק ♣2, ולכן תציעו את סדרת הספייד הטובה שלכם. 
אם תצליחו לדחוף את היריבים ל-♣3, תהיו מרוצים, כל 
עוד שותפכם לא יתמוך ל-♠3. אם יעשה זאת, תהיה לו 

כנראה התאמה טובה.

פתרון 3

  AK82
  52
  QJT7
  964

West North East South
1♣

1♥ 2♣ Dbl

מה  כל   .Responsive Double-ל "קלאסית"  יד 
שהשותף יכריז כעת יתאים לכם. ככלל, לאחר שהיריבים 
תמכו זה בזה לגובה 2 או Dbl ,3 אינו מעניש. שותפות 
החוששת להשתמש ב-Dbl במצב כזה עלולה להרשות 

ליריבים לזכות בחוזה בזול ולקבל תוצאה גרועה.

פתרון 4

  A73
  A
  T9642
  QJT7

West North East South
1♣

1♥ 2♣ Pass

עם יד זו כדאי להיות ריאליים. שני היריבים הכריזו, והם 
שמול  לוודאי  קרוב  הנקודות.  כמחצית  להחזיק  צפויים 
חלש.  אוברקול  עם  השותף  יושב  שלכם  הנקודות   11
יצלח.  לא   3NT או   2NT לשחק  שניסיון  הסיכויים  רוב 
עדיף להכשיל את היריבים ב-♣2 )ייתכן שהם משחקים 
גרועה  חמישייה  עם   2♦ של  הכרזה   .)4-3 בהתאמה 
אינה צפויה להיות רווחית. אל תצפו שהיריבים "ישתפו 

פעולה" ויכריזו ♣3 מעל ♦2 שלכם.

 2♣ על   Pass תקראו  שאתם  הוא  האידיאלי  המצב 
יכפיל עם קוצר בקלאב, אך תהיו מרוצים גם  והשותף 

מחוזה סופי ♣2 לא מוכפל.
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הכרזות

8

הכרזות

2 Over 1 שיטת

// אילנה לונשטיין

 2 over בימינו זוגות רבים מעדיפים להשתמש בשיטת
1 שבה המשיב יכול כבר בהכרזתו הראשונה להראות 
זו  בשיטה  לפחות.  מלא  למשחק  כוח  שבידו  לשותף 
הדו-שיח בין הפותח למשיב מתנהל ביתר קלות וניתן 

להגיע למשחק המלא הטוב ביותר או אפילו לסלם.

העיקרון הבסיסי של השיטה הוא כי החלפת סדרה על 
ידי המשיב בגובה 2 בסיבוב הראשון לאחר הכרזת 
של  כוח  מתארת  התערבות  ללא   1 בגובה  פתיחה 
פתיחה לפחות ומחייבת את השותפות להגיע למשחק 
הוא  השיטה  של  הגדול  היתרון  מכך.  ליותר  או  מלא 
מיד  להחליט  חייב  אינו  ואילך המשיב  השני  שבסיבוב 
לנהל  יכול  הוא  זה  להכריז. במקום  איזה משחק מלא 
ידו.  את  לתאר  להמשיך  לפותח  ולאפשר  איטי  מכרז 
לתמוך  סדרתו,  על  לחזור  השני  בסיבוב  יכול  המשיב 
בסדרת השותף או להכריז 2NT, וכל זאת ללא חשש 

שישמע Pass מהשותף.

דוגמה 1

  K8
  AQ8

   432
  KJT53

West North East South
1♠ Pass 2♣ Pass

2♦ Pass 2NT

הכרזת ♣2 תיארה כוח של פתיחה לפחות )לא בהכרח 
5+ קלפים ב-♠  עם חמישייה בקלאב(. השותף הראה 
 2NT 4+ קלפים ב-♦. הכרזתו השנייה של המשיב  ו- 
מבטיחה עוצר בהארט ומתארת רצון לשחק ללא שליט. 
עם זאת, ייתכן שהפותח יכריז כעת ♠3 ויראה שישייה 
בסדרה זו. במקרה זה המשיב יעדיף לשחק חוזה של 

.4♠

דוגמה 2

  98
  Q98

   AKJ932
  A2

West North East South
1♠ Pass 2♦ Pass

2♥ Pass 3♦

 +5 עם  לפחות  פתיחה  של  כוח  תיארה   2♦ ההכרזה 
מראה   3♦ ההכרזה  השני  בסיבוב  דיאמונד.  קלפי 
בהמשך  מעוניין  המשיב  בדיאמונד.  )לפחות(  שישייה 
להכריז  אין  "טבעית"  בשיטה  הפותח.  של  היד  תיאור 
כך משום ש-♦3 מתאר 10-11 נקודות בלבד ומאפשר 
לפותח Pass. כעת הפותח חייב להמשיך להכריז, ואם 
יבחר ב-♥3 המתאר חלוקה של 5-5 בסדרות המייג'ור, 

המשיב יתמוך בו ל-♥4.

דוגמה 3

  KQ92
  4

   Q62
  AQJ63

West North East South
1♦ Pass 2♣ Pass

2NT Pass 3♠
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במקרה זה המשמעות של הכרזת המשיב השנייה זהה 
ובין שמשחקים שיטת  "טבעית"  בין שמשחקים שיטה 
over 1 2. הכרזת 2NT של הפותח תיארה יד מאוזנת 
עם 12-14 נקודות ולא שללה רביעיות במייג'ור. על כן 

המשיב ממשיך ♠3 ומחפש התאמה 4-4 בספייד.

דוגמה 4

  98
  JT8

   AQ8
  AQ954

West North East South
1♥ Pass 2♣ Pass

2NT Pass 4♥

למרות ההתאמה בהארט המשיב מתחיל בהכרזת ♣2 
כדי לתת לשותף הזדמנות להראות יד חזקה )אם יש 
לו(. ההכרזה השנייה 2NT הראתה פתיחה מינימלית, 

והמשיב סוגר ל-♥4.

דוגמה 5

  K2
  KQ73

   4
  AQJ863

West North East South
1♦ Pass 2♣ Pass

2♦ Pass 2♥

)קלאב(,  הארוכה  סדרתו  את  תחילה  מכריז  המשיב 
ובסיבוב השני מראה רביעייה בהארט. הכרזת הפותח 
♦2 אינה שוללת רביעיות במייג'ור. למשיב 15 נקודות, 
המשיב  בהארט,  או  בקלאב  בו  יתמוך  הפותח  ואם 
בסיבוב  יכריז  שהפותח  במקרה  סלם.  לקראת  ימשיך 
השלישי 2NT, המשיב יחזור על סדרת הקלאב בגובה 
3 )ניסיון אחרון להציע סלם(, אך לא ימשיך להכריז אם 

.3NT הפותח יתעקש על

דוגמה 6

  AQJ63
  4

   KQJ6
  Q93

West North East South
1♥ Pass 1♠

המשיב חייב להכריז תחילה את סדרתו הארוכה ביותר. 
בסיבוב  בקפיצה   2 בגובה  סדרה  הכרזת  כי  מקובל 
הראשון מראה חולשה, ולכן אין אפשרות להשיב בגובה 
מזרח  מלא.  למשחק  מחייבת  יד  לשותף  ולהראות   2
מסתפק בהכרזה מחייבת לסיבוב אחד )♠1(, ובסיבוב 
הבא יראה את כוחו בהתאם להכרזת שותפו באמצעות 
הכרזת "צבע רביעי" או הכרזת סדרת מיינור שעדיין לא 

.)New Minor Forcing( הוכרזה

יתרון נוסף של שיטת over 1 2 על פני השיטה הטבעית 
סדרת  את  לקבוע  ניתן  סלם.  לקראת  בהכרזות  הוא 
השליט בגובה 3 ללא חשש שהמכרז ייעצר, וכך להגדיל 
את מרחב ההכרזות לקראת סלם ולהשתמש בהכרזות 

קיו-ביד מתחת לגובה משחק מלא.

דוגמה 7

  K63
  KQ3

   K2
  AQ763

West North East South
1♥ Pass 2♣ Pass

2♦ Pass 3♥

קפיצת מזרח ל-♥3 אינה הכרזה מזמינה למשחק מלא. 
ולכן  לפחות,  מלא  למשחק  מחויבת  כבר  השותפות 
הכרזה שנייה ♥4 הייתה מראה חולשה. בעוד הכרזה 
שנייה ♥3 מהווה הזמנה לסלם ומציעה לשותף להמשיך 

בהכרזת קיו-ביד.
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שימו לב: כאשר השותפות כבר מחויבת למשחק מלא, 
מהווה   3 בגובה  השותף  של  הסדרות  באחת  תמיכה 

הזמנה לסלם.

דוגמה 8

  3
  AJT4

   AKJ63
  Q63

West North East South
1♠ Pass 2♦ Pass

2♥ Pass 3♥

לאחר תוספת נקודות חלוקה והתאמה ידו של המשיב 
שווה 17-18 נקודות. מזרח תומך בסדרה השנייה של 
שותפו בגובה 3. זו הכרזה חזקה. מערב מוזמן לשאול 

לאסים או להתחיל רצף של הכרזות קיו-ביד.

דוגמה 9

  5
  AK2

   K86
  AK9843

West North East South
1♦ Pass 2♣ Pass

2NT Pass 3♣

הפותח מראה יד מאוזנת מינימלית, אבל המשיב עדיין 
ושישייה בקלאב,  נקודות   17 מעוניין להגיע לסלם עם 
ביחוד לאור העובדה שלפותח אמורים להיות לפחות 2 

קלפים בקלאב.

הוא   2 over 1 שיטת  של  הגדול  היתרון  לסיכום, 
שישמע  חשש  ללא  השני  בסיבוב  מכריז  שהמשיב 
מכרז  לנהל  יכולה  השותפות  כן  ועל  מהפותח,   Pass
 איטי על מנת לברר מהו המשחק המלא הטוב ביותר 

ו/או להתקדם בצורה מחושבת לקראת סלם.

של  הידיים הבאות  עם  תכריזו  מה  לתרגל:  נסו  כעת 
מזרח בסיבוב השני?

West North East South
1♥ Pass 2♣ Pass

2♦ Pass ?

תרגיל 1

  AJ3
  K3

   A62
  QT863

תרגיל 2

  J73
  A2

   KJ2
  AQ973

תרגיל 3

  KT3
  4

   AQJ3
  KQJ63
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West North East South
1♠ Pass 2♦ Pass

2♥ Pass ?

תרגיל 4

  4
  A3

   AQT7642
  K62

תרגיל 5

  KJ3
  3

   KQT63
  AJ42

תרגיל 6

  A63
  432

   AQ764
  QJ

תשובות לתרגילים

2NT )1(
לשמוע  יזיק  לא  אך   ,3NT-ל זה המשיב שואף  בשלב 
בהארט,  שישייה  לפותח  אם  מהפותח.  נוסף  תיאור 

החוזה המועדף יהיה ♥4.

 2♠ )2(
"צבע רביעי". למשיב אין התאמה בסדרות הפותח ואינו 

יכול להכריז NT ללא עוצר בספייד.

3♦ )3( 
למשיב יד חזקה המעוניינת להגיע לסלם בדיאמונד, אך 

אין צורך לקפוץ – לפותח אסור להכריז Pass על ♦3.

3♦ )4( 
המשיב מעוניין לשחק ב-♦ אם לשותף התאמה טובה. 
יש להשאיר   ,3NT יכריז בסיבוב השלישי  אם הפותח 

אותו שם.

3♠ )5(
שווה  המשיב  של  ידו  לסלם.  והזמנה  בספייד  תמיכה 
והתאמה,  חלוקה  נקודות  תוספת  לאחר  נקודות  כ-17 

ולכן יש סיכוי מצוין לסלם.

4♠ )6(
13 נקודות בלבד, שרובן  למשיב התאמה בספייד עם 
בסדרות הקצרות של השותף. עם יד חלשה כזו המשיב 

שואף לעצור במשחק מלא ולא להמשיך הלאה.
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הכרזות

להבין את שפת המכרז

// קובי שחר

כתבה זו הוכנה בעקבות הרצאותיו של גל וקס במועדון 
הברידג' )הדיגיטלי – באמצעות Zoom( רחובות.

בהמשך התלמידים ממשיכים ללמוד את שפת המכרז 
וההתחייבות היא בהתאם לתיאור היד על ידי הכרזות 
שיש  הנקודות  מספר  את  המתארות  'ברידג'יסטיות' 
ההחלטה  טבלאות  שלו.  היד  חלוקת  ואת  לשחקן 
נשכחות עם הזמן אולם הן מהוות את הבסיס להבנת 

המכרז.

.1NT ,2♠ ,2♥ ,2♦ ,2♣ :נגדיר חוזים חלקיים נמוכים
.2NT ,3♠ ,3♥ ,3♦ ,3♣ :וחוזים חלקיים גבוהים

על פי טבלת ההחלטה שראינו, כדי להיות בחוזה חלקי 
הגענו  אם  כלומר  לפחות,  נק"ג   23+ דרושות  גבוה 
לחוזה כזה עם פחות נק"ג אחד השותפים הכריז מעבר 
למה שהוא היה אמור להכריז )overbid( והוא האחראי 

למצב.
מתוך הגדרות אלו נגזרים תחומי הנקודות של ההכרזות 

השונות.
 2 בגובה  חדשה  סדרה  מכריז  המשיב  כאשר  למשל, 
 11 מבטיח  הוא   )2/1 בשיטת  לא   – טבעית  )בשיטה 

נק"ג לפחות. מדוע?

  A65
  KQ972
  87
  QJ4

West North East South
1♥ Pass 2♦ Pass

?

הכרזתו של מזרח הינה מחייבת. כלומר, היא מחייבת 
את מערב להכריז שוב. פותח עם יד מינימלית כדוגמת 
גבוה.  חלקי  חוזה   –  2NT יכריז  לעיל  מערב  של  ידו 
המשיב חייב להחזיק לפחות 11 נק"ג, כך שלשותפות 
.2NT תהיינה ביחד לפחות 23 נק"ג שיצדיקו חוזה של

עם יד כמו:

עם התאמה בסדרת שליטללא שליטנקודות גבוהות )נק"ג(
התחייבות ל-8 לקיחותהתחייבות ל-7 לקיחות20-22

התחייבות ל-9 לקיחותהתחייבות ל-8 לקיחות23-24

התחייבות ל-10 לקיחותהתחייבות ל-9 לקיחות+25

בקורס מתחילים, לאחר הכרת חוקי המשחק, התלמידים משחקים ברידג' כאשר ההתחייבות מראש למספר הלקיחות 
הנדרש נקבע על פי מספר הנקודות שלהם בהתאם לטבלת החלטה כמו זו:
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  J93
  54
  AQJ654
  98

West North East South
1♥ Pass ?

נמוך – אולי  זהו חוזה חלקי  גדול.  הפיתוי להכריז ♦2 
הטוב ביותר מול ידו של מערב בדוגמה הקודמת, אולם 
יש להבין כי ההכרזה המחייבת ♦2 תוביל את השותפות 
 20 עם  וזאת   ,3♦ של  גבוה  חלקי  לחוזה  הפחות  לכל 

נק"ג בלבד במשותף. 
1NT. המשך אפשרי  היא  ההכרזה הנכונה של מזרח 

של המכרז:

West North East South
1♥ Pass 1NT Pass

2♣ Pass 2♦

כעת המשיב מתאר שישייה ב-♦ עם פחות מ-10 נקודות, 
ולפותח מותר לעצור ב-♦2.

יש לשים לב כי עיקרון זה תקף במכרז ללא התערבות, 
אך במכרז תחרותי נהוג להשתמש בכלים אחרים כגון 

"חוק סך הלקיחות".
במהלך ההכרזה הבא:

West North East South
1♦ Pass 1♠ Pass

2NT

ברור כי מערב מראה יד מאוזנת עם 18-19 נק"ג, אולם 
מה קורה אם דרום התערב במכרז ♥2?

  952
  AT5
  AK95
  K87

West North East South
1♦ Pass 1♠ 2♥

?

ללא התערבות היינו מכריזים במערב 1NT ומתארים יד 
מאוזנת עם 12-14 נקודות.

האם לאחר ההתערבות אפשר להכריז 2NT עם עוצר 
בסדרת היריב?

על פי העיקרון שהוצג לעיל, התשובה שלילית. הכרזת 
נק"ג, זאת משום שהשותף   18-19 2NT עדיין מראה 
6 נק"ג בלבד. הכרזת חוזה חלקי גבוה כאשר  הבטיח 

לשותפות 20 נק"ג בלבד הינה שגיאה.
נשים לב כי במצב דומה, אך שונה מאוד:

West North East South
1♦ Pass 2♣ 2♥

2NT

מתארת   2NT הכרזת  ולכן  נק"ג,   11 הבטיח  השותף 
נק"ג   14 )עם  היריב  עוצר בסדרת  עם  נקודות   12-13

.)3NT כנראה שנכריז ישירות

 Reverse Bid
עיקרון הכרזת משחק חלקי גבוה עם 23 נק"ג במשותף 
להכרזת  נק"ג   17 לפחות  נדרשות  מדוע  להבין  עוזר 
זו  סדרה  כאשר   ,2 בגובה  הפותח  של  שנייה  סדרה 

גבוהה מסדרתו הראשונה.

  KQ87
  95
  643
  JT62



ירחון ההתאגדות הישראלית לברידג' 14

West North East South
1♦ Pass 1♠ Pass

2♥ Pass ?

מזרח חייב להכריז שנית, הרי הוא אינו יכול להשאיר 
 2NT את החוזה הסופי ♥2 בהתאמה 4-2. הוא יכריז
או ♦3, והשותפות תגיע לפחות לחוזה חלקי גבוה. זה 
או  ביחד  נק"ג   23 למזרח-מערב  אם  רק  מוצלח  יהיה 
צריכות  "רוורס"  לפותח שהכריז  כי  נובע  מכאן   יותר. 

להיות 17+ נקודות.

שייתכן  היא  שוב  להכריז  חייב  שמזרח  נוספת  סיבה 
שלפותח 19+ נקודות ואז יש להגיע למשחק מלא עם 

25+ נקודות במשותף.

שאלות נוספות המתעוררות בעת המכרז נפתרות על 
פי כללים אלה, למשל: האם לאחר התערבות היריבים 

תשובה בגובה 2 עדיין מבטיחה 11+ נק"ג?

  6
  KQ9542
  Q87
  JT3

West North East South
1♣ 1♠ ?

"בטוחה",  נראית  נמוך(  חלקי  )חוזה   2♥ של  הכרזה 
גבוה  חלקי  לחוזה  תוביל  והיא  מחייבת  הכרזה  זו  אך 
נק"ג( כאשר   12( או למשחק מלא מול פותח מינימלי 

לשותפות 20 נק"ג בלבד. 

רק  לכך  להגיע  ניתן  ב-♥2,  לעצור  היא  המטרה  אם 
באמצעות כפל שלילי:

  KT94   6
  J3   KQ9542
  K54   Q87
  KQ76   JT3

West North East South
1♣ 1♠ Dbl Pass

1NT Pass 2♥ All Pass

עדיף  הבאה  היד  שעם  ברור  הרי  שביעייה?  עם  גם 
לשחק בחוזה בקלאב:

  -
  J43
  T73
  AJ98542

West North East South
1♠ Pass ?

 10-11 לשותף  נתאר   ,3♣ מכן  ולאחר   2♣ נכריז  אם 
נקודות. הדרך הנכונה להכריז היא כך:

  AK9873   -
  Q76   J43
  K8   T73
  Q3   AJ98542

West North East South
1♠ Pass 1NT Pass

2♠ Pass 3♣

כעת שותף ממושמע במערב יקרא Pass וישאיר אותנו 
בחוזה חלקי גבוה ♣3 עם 20 נק"ג בלבד. החוזה אולי 
גבוה מדי – אך זהו הסיכוי הטוב ביותר להשיג תוצאה 

חיובית בלוח זה.

לסיכום, נחזור על העיקרון: כדי לשחק חוזה חלקי גבוה 
)2NT או 3 בסדרה( בידי השותפות צריכות להיות 23 
וביחוד  שלנו,  ההכרזה  בחירת  בעת  במשותף.  נק"ג 
כאשר אנו מחייבים את השותף להכריז שוב, עלינו להיות 
בטוחים שלא נגיע לחוזה חלקי גבוה אם סכום הנקודות 

שלנו ושל המינימום שהשותף הבטיח נמוך מ-23.



שותפנו פתח 1NT, ובידנו חמישייה בהארט או בספייד.

טרנספר  בהכרזת  זה  במצב  להשתמש  נהוג  כיום 
למייג'ור ללא קשר למספר הנקודות: 

♦2 – טרנספר להארט; ♥2 – טרנספר לספייד.

תשובת השותף )כמעט( מאולצת: להכריז את הסדרה 
הארוכה שלנו. ומה כעת?

ההכרזה השנייה של המשיב צריכה לתאר את כוח ידו 
)חלש, בינוני או חזק( ואת חלוקתו.

נסו להכריז את הידיים הבאות לאחר מהלך ההכרזה:

West North East South
1NT Pass 2♥ Pass

2♠ Pass ?

תרגיל 1

  QT972
  QJ3
  K42
  KJ

תרגיל 2

  AK872
  KT743
  3
  42

תרגיל 3

  KT743
  J2
  Q64
  J82

תרגיל 4

  T9875
  A2
  Q43
  QJ8

תרגיל 5

  AKT652
  A72
  3
  K53

פתרונות בעמוד 19

הכרזות

המשך ההכרזה אחרי טרנספר

// רם סופר
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משחק היד

16

תכסיס העיכוב מוכר היטב כמעט לכל שחקן כשמדובר 
בחוזה ללא שליט שבו ההגנה תוקפת סדרה המוגנת 
פעם אחת בלבד. בדרך כלל, הכרוז המחזיק Axx מול 
השלישי.  הסיבוב  ה-A עד  עם  ימתין  בדומם  דאבלטון 
יאזלו הקלפים של שותפו של  הוא מקווה שבשלב זה 

המוביל בסדרת ההובלה.

התוצאה של עיכוב מוצלח כזה היא ניתוק התקשורת 
יזכה בלקיחה,  בין המגנים: כאשר שותפו של המוביל 
בה.  שהוביל  בסדרה  שותפו  אל  לחזור  יוכל  לא  הוא 
מתברר שעיכוב מסוג זה יכול להיות יעיל גם בחוזה עם 

שליט לשם שיבוש התקשורת בין ידי המגנים.

 87
 KJ64

  QJ52
 732

  A53
  AQT95
  AT3
  K5

מדי  טובה  שידכם  החלטתם  בדרום.  המחלק  אתם 
לפתיחה 1NT ובחרתם לפתוח ♥1.

מהלך המכרז:

West North East South
1♥

Dbl 3♣* Pass 4♥

Pass Pass Pass

* Bergen Raise: 4+ קלפי הארט, 7-9 נקודות 
גבוהות

 Bergen Raises כדאי לדעת שהמוסכמה הפופולרית
אם  )אלא  היריבים  של  מוציא  כפל  לאחר  גם  תקפה 
סוכם אחרת(. מערב מוביל ב-Q♠ )ראש רצף( נגד ♥4. 
הדומם משחק קלף נמוך, וכך גם מזרח. מה הסיכויים 
שלכם לבצע את החוזה? האם יש דרך לבצע אותו 

בוודאות )הניחו שחלוקת השליטים אינה 4-0(?

בספירת  המשחק  תכנון  את  מתחילים  אתם  ובכן, 
מפסידים:

)1( מפסיד אחד ודאי בספייד
)2( אין מפסידים בהארט

♦K 3( מפסיד אחד פוטנציאלי בדיאמונד, תלוי במיקום(
♣A 4( שני מפסידים פוטנציאליים בקלאב, תלוי במיקום(

ואז אתם נזכרים בכפל המוציא של מערב בעת ההכרזה 
המבטיח כוח של פתיחה, וגם בהובלה שלו )Q♠( אשר 
שוללת הימצאות K♠ בידו. כעת אתם מבינים שכל יתר 
 .♣A-ו ♦K הקלפים הבכירים החשובים במערב, לרבות
כלומר: כל העקיפות בסדרות המיינור לא יושבות, ויש 
סכנה אמיתית שתפסידו ארבע לקיחות.  אבל יש תקווה 
– להשליך את אחד המפסידים בקלאב על הדיאמונד 
למזרח,  תגיע  לא  ההובלה  עוד  כל  בדומם.  הרביעי 

ההגנה לא תוכל לזכות בשתי לקיחות בקלאב.

שחקו  למזרח,  תגיע  לא  שההובלה  להבטיח  מנת  על 
נמוך בלקיחה הראשונה ותנו ל-Q♠ לזכות.

החלוקה המלאה:
 87
 KJ64
 QJ52
  732

  QJT4   K962
  2   873
  K987   64
  AQT9   J864

  A53
  AQT95
  AT3
  K5

ויתור על לקיחה כדי לשבש 
תקשורת בין המגנים

// רם סופר



בלקיחה  שלכם  "העיכוב"  לאחר  המשחק  המשך 
הראשונה: אתם זוכים ב-A♠ בלקיחה השנייה, משחקים 

שלושה סיבובי שליט ומקפידים לסיים בדומם. 

 ,K-אם מערב יסרב לזכות ב .T-כעת תשחקו ♦ אל ה
תמשיכו A♦ ו-♦ נוסף.

אם תשחקו כך, תספיקו לזרוק מפסיד בקלאב על סדרת 
הדיאמונד והחוזה יבוצע.

שימו לב: אין להריץ Q♦ לעקיפה, כי לאחר זכיית מערב 
ב-K♦ והמשך בספייד תיווצר חסימה בסדרת הדיאמונד.

לו הייתם זוכים בלקיחה הראשונה עם A♠, מערב היה 
יכול לשחק ♠ לאחר הזכייה ב-K♦, להגיע ליד שותפו עם 

K♠ ולקבל הובלה בקלאב המכשילה את החוזה.

דבר אחרון: מזרח החמיץ הזדמנות להכשיל את החוזה. 
המשחק של קלף נמוך בלקיחה הראשונה היה מוטעה: 

.♠K נכון היה לשחק

הנה דוגמה נוספת על אותו עיקרון, בהבדל אחד: הפעם 
היד המסוכנת היא מערב )ולא מזרח(.

 KJ3
 K5

  AT976
 J54

  AQT87
  963
  QJ2
  A9

מהלך המכרז:

West North East South
1♠

Pass 2♦ Pass 3♦

Pass 4♠ All Pass

נמוך  קלף   .4♠ שלכם  החוזה  נגד   ♣2 מוביל  מערב 
מהדומם, ומזרח משחק K♣. מה כעת?

 1 בקלאב,   1 מראה:  פוטנציאליים  מפסידים  ספירת 
בדיאמונד, 2 בהארט.

כי העקיפות  להניח  עליכם  שוב הרבה תלוי בעקיפות. 
בדיאמונד ובהארט לא יושבות, משום שזה המצב היחיד 
המסכן את החוזה )פרט לחלוקת שליטים בלתי סבירה 

של 5-0(.

טוב  סיכוי  יש  יושבות  לא  גם במקרה ששתי העקיפות 
להצליח אם תספיקו להשליך שני הארטים על סדרות 
הדיאמונד, ושוב משחק המפתח הוא בלקיחה הראשונה.

קרוב  הראשונה,  ללקיחה  והמשחק  ההובלה  פי  על 
לוודאי ש-Q♣ נמצאת אצל מערב.

עקיפה  שתפסידו  לאחר  אז   ,♣A-ב מיד  תזכו  אם 
ואז  בקלאב,  שותפו  ליד  להגיע  יוכל  מזרח  בדיאמונד 

הובלת הארט ממערב עלולה לחרוץ את גורל החוזה.

המשחק הנכון: קלף נמוך מידכם בלקיחה הראשונה. 
תנו ל-K♣ לזכות – מזרח אינו יכול להזיק לכם.

החלוקה המלאה:

 KJ3
 K5
 AT976
 J54

  94   652
  J872   AQT4
  853   K4
  QT72   K863

  AQT87
  963
  QJ2
  A9

הראשונה,  בלקיחה  עיכוב  של  הנכון  המשחק  לאחר 
הנראה  ככל  ימשיך  מזרח  בעיות.  ללא  יתבצע  החוזה 
שליטים  משיכת  לאחר   .♣A-ב תזכו  ואתם  בקלאב, 
תובילו  הצורך(  לפי  ארבעה  )או  סיבובים  בשלושה 
מידכם Q♦, תשחקו נמוך מהדומם ותחזרו על העקיפה 
הסדרה   ♦K-ב מזרח  זכיית  לאחר  הצורך.  במידת 
בהארט  מפסידים  שני  להשליך  יכולים  ואתם  מוגבהת 
העובדה  עם  להשלים  מזרח  על  הדיאמונד.  סדרת  על 

.♥A שאין להכשיל את החוזה ולשחק

בהארט  הובלה  החוזה:  את  להכשיל  היחידה  הדרך 
במקום בקלאב, אבל מערב לא היה יכול לדעת זאת – 

בחירת ההובלה הייתה הגיונית.

17גיליון 201 מאי 2020
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משחק ההגנה

18

לספור עד 13

// רם סופר

אתם בדרום: 

Dealer East, Vul E/W

  3
  A984
  AT852
  T98

מזרח פותח ♠1. האם תשקלו להתערב?

בידכם חלוקה מתאימה ל-Dbl אבל 8 נקודות הן מעט 
על   להתפשר  אפשר  נוח.  פגיעות  במצב  אפילו  מדי, 
Dbl עם 11 נקודות וחלוקה טובה, אבל עם יד כזו עדיף 

לשתוק.

לאחר ה-Pass שלכם מערב מכריז ♥2. מזרח תומך בו 
ל-♥3, ומערב סוגר ל-♠4 – החוזה הסופי.

אתם בהובלה. באיזה קלף תבחרו?

לכאורה סדרת הקלאב היא המתאימה ביותר להובלה, 
אבל בטרם תחליטו חשוב לשחזר את המכרז ולהסיק 

ממנו את המסקנות המתבקשות.

West North East South
1♠ Pass

2♥ Pass 3♥ Pass

4♠ Pass Pass Pass

חוזה: ♠4; קלף ההובלה: ?
קורה  מה  אך  ברור,  זה   – בספייד  התאמה  ליריבים 

בסדרת ההארט?
הכרזת מערב ♥2 מבטיחה תמיד 5+ קלפים בהארט.

תמיכת מזרח ל-♥3 מבטיחה 3+ קלפים בהארט.

מסקנה: ליריבים 8 קלפי הארט לפחות, בידכם 4 קלפי 
לשותף לכל  13 ומסיקים כי  הארט. אתם סופרים עד 

היותר קלף בודד בהארט.

כן,  אם  רואים את ההגנה המנצחת?  כבר  האם אתם 
ולא  קודם  זה  על  חשבתם  שלא  מצטערים  אתם  אולי 

הכפלתם את החוזה הסופי ♠4.

ניתן  זו  הובלה  לאחר   .♥A הוא  הנכון  ההובלה  קלף 
כמעט בוודאות לראות ארבע לקיחות להגנה.

הנה החלוקה המלאה:

  J84
  5
  Q97
  QJ6543

  KT76   AQ952
  KT763   QJ2
  K4   J63
  K2   A7

  3
  A984
  AT852
  T98

ב-A♥. שותפכם משרת  זוכים  אתם  ראשונה:  לקיחה 
עם 5♥, ואתם יודעים בוודאות שקלף זה הוא סינגלטון.

לקיחה שנייה: אתם מובילים 9♥. זהו איתות העדפת 
)לאחר  בלקיחה הבאה  להוביל  לשותף  המורה  סדרה 
שיחתוך( את הגבוהה משתי הסדרות שנותרו, כלומר 

דיאמונד!

שימו לב: ללא איתות העדפת סדרה שותפכם יכול רק 
לנחש אם נדרשת חזרה בדיאמונד או בקלאב.

לקיחה שלישית: שותפכם הבין את האיתות ושיחק ♦. 
.♦A-אתם זוכים ב

לקיחה רביעית: אתם משחקים הארט נוסף )לא משנה 
איזה(. שותפכם חותך בפעם השנייה, והחוזה הוכשל. 

שלכם  השותפות  אך  הכרוז,  של  יהיו  הלקיחות  יתר 
רושמת תוצאה יפה של 100+ – "טופ" משותף. מתי 
מעט שהשכילו להכפיל ♠4 לעונשין ולהוביל A♥ ישיגו 

.+200
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המשך ההכרזה אחרי טרסנפר – 
פתרונים מעמוד 15

פתרון 1

  QT972
  QJ3
  K42
  KJ

West North East South
1NT Pass 2♥ Pass

2♠ Pass 3NT

בידכם 12 נקודות עם חלוקה מאוזנת. יש משחק מלא, 
 3NT הכרזת  בספייד.  התאמה  יש  אם  ידוע  לא  אך 
עקרונית,  ל-♠4.   3NT בין  לבחור  מהשותף  מבקשת 

שותף המחזיק שלושה קלפי ספייד או יותר יכריז ♠4.

פתרון 2

  AK872
  KT743
  3
  42

West North East South
1NT Pass 2♥ Pass

2♠ Pass 3♥

גם ביד זו המשחק המלא מובטח, אך לא ברור באיזו 
סדרה, ולכן המשיב יבחר בסיבוב השני בהכרזה טבעית 

ומחייבת של ♥3. 
פתרון 3

  KT743
  J2
  Q64
  J82

West North East South
1NT Pass 2♥ Pass

2♠ Pass Pass

 ,24 היותר  לכל  לשותפות  בלבד.  נקודות   7 בידכם 
וכנראה אין משחק מלא. בנסיבות אלה אין לחפש חוזה 

גבוה יותר מ-♠2.

פתרון 4

  T9875
  A2
  Q43
  QJ8

West North East South
1NT Pass 2♥ Pass

2♠ Pass 2NT

חלשה  ספייד  סדרת  עם  נקודות   9 של  מאוזנת  יד 
מתאימה להכרזה מזמינה של 2NT. השותף יחליט אם 

להעלות למשחק מלא, וגם יבחר בין NT ל-♠.

פתרון 5

  AKT652
  A72
  3
  K53

West North East South
1NT Pass 2♥ Pass

2♠ Pass 4♦

טובה  ושישייה  נקודות   14 עם  הסלם  באזור  אתם 
קפיצה  הכרזת  היא  ביותר  הטובה  ההכרזה  בספייד. 
הסדרה  את  מראים  אתם  ספלינטר.  מהווה  אשר   4♦

הקצרה שלכם ובכך עוזרים לשותף להעריך את ידו.



ירחון ההתאגדות הישראלית לברידג'

משחק ההגנה

20

 )Imagine( דמיין
להקשיב להכרזה

// קובי שחר
עבודת ההגנה מתחילה כבר בשלב ההכרזה. אם אין 
בהגנה.  שתהיו  הסיכויים  מרבית  נקודות  הרבה  לכם 
אולם אין זה אומר לאבד את הריכוז ולתת למחשבות 
לנדוד. כדאי להקשיב להכרזה כדי שנוכל לדמיין כיצד 

נראית ידו של הכרוז כאשר נגיע לשלב המשחק.
התבוננו ביד הבאה:

  Q52
  9642
  JT95
  97

West North East South
1NT

Pass 2♣ Pass 2♥

Pass 3NT All Pass

לאחר פתיחה 1NT מדרום, שותפו משתמש במוסכמת 
סטיימן והפותח מכריז כי יש לו ארבעה קלפים ב-♥. זה 
הזמן שבו מערב צריך להתחיל לדמיין את ידו של דרום: 

יש לו 15-17 נק"ג וארבעה קלפים )לפחות( ב-♥.

צפון מוסיף למשחק מלא 3NT, ולמערב הובלה קלה: 
.♦J

 A974
 875

  K4
  KQ43

  Q52
  9642
  JT95
  97

מסתבר שהובלת הפתיחה מצאה זהב. לשותף ארבעה 
זוכה  שההגנה  כך   ,♦Q-ו  ♦A כולל  בסדרה  קלפים 
בארבע הלקיחות הראשונות. לאחר מכן ההגנה עוברת 
לקלאב והכרוז משחק ארבע סיבובים בסדרה זו. מערב 

נדרש להשליך פעמיים, מאיזו סדרה עליו להשליך?

ניתן לספור כי לכרוז חמש לקיחות בסדרות השחורות. 
החוזה  לקיחות  ארבע  תניב  שלו  ההארט  סדרת  אם 
יבוצע. הכרוז לא ניסה לנצל את הכניסות בקלאב כדי 
לו  שיש  להניח  שאפשר  ולכן  בהארט,  עקיפה  לבצע 
קלפים גבוהים בסדרה. היות שמערב למד מההכרזה 
להימנע  עליו  בהארט  קלפים  ארבעה  לדרום  כי 
קטנים  ספיידים  שני  ולהשליך  זו  בסדרה  מהשלכה 
בתקווה ששותפו מחזיק K♠. אם קלף זה אצל הכרוז, 
אז יש לו תשע לקיחות ודאיות )שתיים בספייד, שלוש 

בהארט וארבע בקלאב(.

ארגז הכלים של הכרוז בברידג'

קובי שחר

ניתן להשיג את הספר במועדוני הברידג' ברחבי הארץ

toolbox.bridge@gmail.com :או בפנייה ל

לאלו שכבר רכשו את הספר,

אתם מוזמנים לשתף את דעתכם על הספר בדף ה- :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

תעשה בהגנה".השלכות. הפרק האחרון מציג כללים נוספים להרחבת הנושא – "עשה ואל 
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ארגז הכלים של הכרוז
ו- ארגז הכלים של ההגנה

ספרי חובה לשחקני תחרויות
מאת קובי שחר

ניתן להשיג את הספר במועדוני הברידג' ברחבי הארץ
או בפנייה ישירה אל קובי שחר: 054-4341834

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

  ארגז הכלים של השחקן בברידג'
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הנה החלוקה המלאה:

 A974
 875

  K4
 KQ43

  Q52   KT83
  9642   JT
  JT95   AQ32
  97   865

  J6
  AKQ3
  876
  AJT2

ללא  במכרז  זוכים  ושותפו  הכרוז  רבים  במקרים 
יתרון שיש להגנה בכך שהיא  זהו  התערבות המגנים. 
קיבלה מידע על אורך הסדרות והכוח בידו של הכרוז, 
בעוד לכרוז אין מידע על ידיהם של המגנים. ביד שהוצגה 
בסדרת  התאמה  למצוא  ושותפו  הכרוז  ניסיונות  לעיל, 
מייג'ור סיפקו למגנים מידע על אורך בהארט בידו של 

הכרוז, היד הסגורה. לאור נתון זה, מערב חייב לשמור 
על אורך זהה לכרוז בסדרה זו ולהשליך ספיידים מתוך 
לשמור  היכול  היחיד  המגן  הוא  שמערב  היות   .♠Q52
על אורך בהארט, חובה עליו לסמוך על שותפו שיגן על 

סדרת הספייד.

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

פרטים נוספים על הספר אפשר למצוא כאן:

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

זה הזמן לייפוי כוח מתמשך

החוק החדש משנת 2017 – מאפשר לכל אדם “צלול” 
מעל גיל 18 לערוך “ייפוי כוח מתמשך” ולקבוע מראש מי 

מבני משפחתו/קרוביו יחליט בעתיד בענייניו האישיים, 
הרפואיים והרכושיים )מעין אפוטרופוסים( ביום שבו הוא 

לא יהיה כשיר לעשות זאת בעצמו.
ייפוי כוח מתמשך הוא מסמך משפטי מאוד גמיש אשר 

נערך בהתאם להשקפת עולמו ורצונותיו של האדם המגיע 
לערוך אותו – במסגרת אותו מסמך ניתן למשל לקבוע כיצד 
ינוהלו בעתיד ענייניו; לקבוע היכן להתגורר; לקבוע מי מבני 
המשפחה/קרוביו יהיו בעתיד מיופי הכוח )ביחד או כל אחד 

לחוד( וכן לקבוע מיופה כוח חליפי למקרה שייבצר מבן 
משפחה למלא את תפקידו.

כפי שהיה עד 2017, במקרה שאדם לא יערוך ייפוי 
כוח מתמשך מבעוד מועד ויגיע למצב שאינו כשיר 

)מפאת: מחלה, דימנציה, תאונה(, בני משפחתו יצטרכו 
לפנות לביהמ”ש בבקשה למינוי כאפוטרופוס; להגיש 

דיווחים, דוחות ותשלומים שנתיים לצורך פיקוח עליהם 
כאפוטרופוסים.

מיופה הכוח/בני המשפחה שנבחרו בייפוי הכוח 
המתמשך יוכלו לפעול בעתיד רק לטובת הממנה )לטובת 

מי שמינה אותם( ובהתאם להנחיותיו כפי שישאיר מראש.

קביעת מנגנון פיקוח – מי שיערוך ייפוי כוח מתמשך יוכל 
לבחור שבני משפחתו לא יהיו מפוקחים ע”י האפוטרופוס 

הכללי, אלא ע”י בן משפחה אחר כפי שיבחר מראש, או ללא 
פיקוח כלל - תוך שהוא סומך על משפחתו שתדאג לענייניו 

בהתאם להנחיותיו.
מועד הכניסה לתוקף של ייפוי הכוח המתמשך הינו 
רק לאחר חו”ד מומחה הקובעת שהאדם שערך את 

ייפוי הכוח המתמשך כבר אינו כשיר או בתנאים אחרים 
שנקבעו מראש. החל מחודש יוני 2019, מיופה הכוח 
יכול לבקש להכניס את ייפוי הכוח המתמשך לתוקף 

בכפוף לחו”ד מומחה גם באופן מקוון דרך המערכת של 
האפוטרופוס הכללי וזאת מבלי שיידרש להגיע פיזית מבלי 

לשלם אגרה ומבלי לפנות לביהמ”ש.
לא מדובר בצוואה המתייחסת לחלוקת 

הרכוש לאחר הפטירה, אלא בניהול עתידי 
של עניינים אישיים, רכושיים ורפואיים של 

אדם, אשר עוד בחייו, חס וחלילה יגיע 
בעתיד למצב שלא יוכל לנהל/להחליט/

להביע את רצונותיו בענייניו. 

לבחור מראש את בני המשפחה שידאגו לך ביום שבו לא תוכל לעשות זאת בעצמך

הכותב: עו”ד אביב סמוכה - מוסמך לערוך ייפוי כוח מתמשך 
www.samoocha.co.il | 054-4498757

ייפוי כוח מתמשך ניתן לערוך רק 
בפני עו”ד שהוסמך לכך.

כחלק מהתמודדות עם נגיף ‘קורונה’ החל מתאריך 23.3.20 ניתן לערוך ולחתום על ייפוי כוח מתמשך 
בפני עו”ד שהוסמך לכך בשיחת וידאו ללא מפגש פיזי

http://www.toolbox-bridge.com/book-defense
http://www.toolbox-bridge.com/book-defense
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לי  ומספר  שבועות  מספר  לפני  בא  היה  מישהו  אם 
מרץ,  חודש  במהלך  שיתרחש  בחיינו  גדול  מהפך  על 
מרץ.  בתחילת  הבחירות  לתוצאות  זאת  מייחס  הייתי 
שאנו  כך  כחודש?  לפני  נערכו  שהן  זוכר  מישהו  אגב, 
נאלצים להסתגר בביתנו, ו-BBO בא להצלתנו. משחק 
עם  במועדון  חי  ברידג'  משחק  מדמה  מקוון  ברידג' 
 Table( "חולשה אחת בלבד – היעדר "נוכחות בשולחן
presence(. בהיעדר תחרויות חיות אני מדווח לכם על 

.BBO-ידיים מ

היד הראשונה הופיעה במשחק קבוצות.

Dealer North, Vul None

 KJ94
 6
  Q532
 8632

  T8652   AQ73
  KQT973   AJ4
  K   7
  Q   AKT94

  -
  852
  AJT9864
  J75

West North East South
Pass 1♣ 1♦!

Dbl 3♦ Dbl Pass

4♥ Pass 4♠ All Pass

דרום התערב ♦1 בלבד. במקומו הייתי מתערב ♦3, ביחוד 
להכפיל  החליט  מערב  מצפון.  התחלתי   Pass לאחר 
לאחר   .)4-4 )לפחות  מייג'ור  סדרות  שתי  בכך  ולהציג 

ידו החזקה  צפון, מזרח תיאר את  הכרזת ההפרעה של 
עם Dbl. בהמשך הוא החליט שעדיף לו לשחק ב-♠ ולא 
 – בשליט  הגרועה  החלוקה  למרות  בוצע  החוזה  ב-♥. 

הכרוז מסר להגנה שתי לקיחות ב-♠ ואחת ב-♦.

בשולחן השני התנהלה ההכרזה כך:

West North East South
Pass 1♣ Pass!!

1♥ Dbl! RDbl 2♥

4♥ Pass 4NT Pass

5♣ Pass 5♥ Dbl

6♣ Pass 6♥ All Pass

דרום  הראשון  בסיבוב  הבחינות.  מכל  מוזרה  הכרזה 
בחר ב-Pass. צפון הכפיל עם יד חלשה מאוד )לאחר 
את  ולהלחיץ  בקפיצה   ♦ להכריז  ובמקום   ,)Pass

היריבים, דרום בחר בהכרזת קיו-ביד.

מזרח ידע כי לשותפו 3 קלפי ♥ וקפץ ל-♥4. מזרח שאל 
לאסים. דרום בחר להכפיל ♥5 כדי לבקש הובלה חריגה 

)ספייד(, אך נמנע מלהכפיל ♥6.

צפון לא הבין את הרמז והוביל בדיאמונד. כעת החוזה 
הסדרה  של  השלישי  בסיבוב   ♣J נפילת  לאחר  בוצע 
סדרת  על  נעלמו  בספייד  הכרוז  של  המפסידים  כל   –

הקלאב.

גם היד הבאה לקוחה ממשחק קבוצות:

Dealer West, Vul All

 KQ9874
 KT
  K94
 T3

BBO-כל היום ב

// יוסי אנגל

סיקור תחרויות
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  T   62
  Q9632   874
  JT65   872
  AQ5   J8742

  AJ53
  AJ5
  AQ3
  K96

West North East South
Pass 1♠ Pass 2NT

Pass 4♠ Pass 5♣

Dbl 5♠ All Pass

כוח  עם   ♠ קלפי   +4 הראתה  דרום  של   2NT הכרזת 
חולשה(,  )מתאר  ל-♠4  קפץ  צפון  לפחות.  פתיחה  של 
והראה  נקודות   19 עם  המכרז  את  המשיך  דרום  אך 
קונטרול בקלאב. הכפל של מערב על ♣5 בלם את צפון-
בקלאב. שתי  הוביל  מזרח   .5 בגובה  עצרו  והם  דרום 
הלקיחות של מערב עם AQ♣ היו כל שללה של ההגנה, 

והחוזה בוצע.

בשולחן השני:

West North East South
Pass 1♠ Pass 2NT

Pass 3♣ Pass 3♠

Pass 4♠ Pass 4NT

Pass 5♣ Pass 5♦

Pass 5♥ Pass 6♠

Pass Pass Pass

יד  ההבדל היה בהכרזה השנייה של צפון. ♣3 הראה 
על  שאל   3♠ כעת   .)12-14( המינימלי  בטווח  כלשהי 
על  דרום שאל  זאת  למרות  קוצר.  לי  אין   =  4♠ קוצר. 
 .♠Q קלפי המפתח. ♣5 הראה 1 )או 4(. ♦5 שאל על
צפון הכריז ♥5 והראה Q+♥K♠. דרום סגר לסלם קטן 

.6♠

למערב לא הייתה הזדמנות להדריך את שותפו בבחירת 
ההובלה, ומזרח בחר בהובלה פסיבית בשליט. הכרוז 
משך חמש לקיחות בספייד ושלוש בדיאמונד ולא קיבל 
ניתן  היה  לבחור.  משחק  קו  באיזה  אינדיקציה  שום 
לשחק קלאב אל ה- K או לעקוף בהארט בשני הכיוונים. 

נמוך  קלאב   – "נורמלי"  שיחק  הכרוז  דבר  של  בסופו 
לכיוון הדומם – ונכשל בחוזה. אילו "הציץ" בקלפים היה 
יכול לבצע את החוזה באמצעות עקיפה בהארט לכיוון 

ה-T והשלכת קלאב מפסיד על סדרה זו.

6NT מצדו של דרום.  חוזה טוב יותר היה יכול להיות 
תלוי  והכול  מכשילה,  הובלה  להגנה  אין  זה  חוזה  נגד 
פסיבית,  הובלה  לאחר  הכרוז.  של  הקלפים  בקריאת 
דרך אחת להצליח היא למשוך את כל הזוכים בספייד 
 .♣K + ♥AJ דרום משאיר בידו .♥K ובדיאמונד וגם את
מה ישמור מערב? הוא חייב להגן על Q♥ ולאחר עשר 
כעת  בודד.   ♣A ולהשאיר   ♣Q לזרוק  ייאלץ  לקיחות 
הכרוז יכול להכניס אותו למשחק סופי בסדרת הקלאב 

ולאלץ את מערב להוביל הארט לתוך המזלג.

דוד  עם  פעולה  ושיתפתי  בדרום  ישבתי  הבאה  ביד 
בירמן.

Dealer North, Vul N/S

 K
 QT643
  93
  AK962

  Q5   Q8762
  5   J9
  AQJT842   K76
  JT7   853

  AJT943
  AK872
  5
  Q4

מהלך ההכרזה נפתח בצורה מפתיעה: שותפי הכריז 
נוספת באחת  וחמישייה  והראה חמישייה בהארט   2♥

מסדרות המיינור.

ניתן לברר  עלי להמשיך?  כיצד  ידי חזקה מאוד.  כעת 
2NT, ומה  מהי סדרת המיינור של השותף באמצעות 

אחר כך?

)ספלינטר(.   4♦ הפשוטה  בהכרזה  בחרתי  זה  במקום 
אם סדרתו השנייה של השותף היא דיאמונד – נשחק 

♥4. אם יש לו קלאבים – אז יש סיכוי טוב לסלם.

והחליט  חלשה  לפתיחה  מקסימלית  יד  החזיק  שותפי 
להכריז מיד ♥6. ביצוע החוזה היה פשוט. שימו לב כי 
לפתוח  רצה  לא  אך  גבוהות,  נקודות   12 החזיק  צפון 

בגובה 1 בגלל ה-K הבודד בספייד.
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ביד הבאה היה עליי להחליט אם להמשיך את ההכרזה 
מעבר ל-3NT לקראת סלם:

Dealer North, Vul None

 9
 AQJ
  AJ84
 AJ652

  KQ54   8762
  K653   T82
  953   T76
  K9   T73

  AJT3
  974
  KQ2
  Q84

West North East South
Pass 1♣ Pass 1♠

Pass 2♦ Pass 3♣

Pass 3NT Pass ?

לאחר הכרזת רוורס של השותף הכרזתי ♣3 )מחייב( 
 3NT הכריז  השותף   .4333 וחלוקה  נקודות   12 עם 

והראה מינימום עם עוצר בהארט.

מלא  במשחק  להסתפק  מוטב  כזו  יד  שעם  הערכתי 
.3NT-ולהישאר ב

 ♣K-במציאות שותפי זכה ב-13 לקיחות קלות לאחר ש
צלחה.  בהארט  העקיפה  וגם  בעקיפה  דאבלטון  ישב 

היכן טעיתי?

איור: אתי בשביץ 2019
לצפייה באומנות של אתי בזמן הקורונה לחצו כאן

https://www.youtube.com/watch?v=ct5PZCA2gZQ&feature=youtu.be


 

מלווה אותך
גם בתקופות קשות

קורונה? 
לא אצלנו!

כשתוכלו סוף סוף 
לחזור למועדונים 

כולם ירגישו בהבדל!

בבית שלך

בזמן שלך

בקצב שלך

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

 מתאים לכל הרמות

 ידידותי למשתמש

 קל ופשוט להבנה

 רמזור הכוונה אישי 

 פתרון כתוב לכל תרגיל

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

www.bestbridge.co.il

נצלו את התקופה להתפתחות 
אישית ושפרו את כישורי 

הברידג' שלכם 
במשחק היד, בהכרזות ובהגנה.

רק

& 7979
לחודש

https://bestbridge.co.il/?lps=61238564
https://bestbridge.co.il/?lps=61238564
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סיקור תחרויות

התחרויות המתנהלות ליד שולחן הברידג' יצאו לפגרה 
אירועים  שאין  כך  הקורונה,  וירוס  משבר  עקב  כפויה 
התחרויות.  במדור  עליהם  לדווח  הקרוב  מהעבר 
הזמן  אולי  זהו  אחרים,  ספורט  בענפי  גם  שקורה  כפי 

להתבוננות חוזרת באירועים מהעבר הרחוק.

מישהו זוכר איך נראה הברידג' בשנת 1995? באותה 
מכשירים  היו  טלפונים  בחיתוליו,  היה  האינטרנט  עת 
נייחים ועוד לא חשבו על דברים שהיום מובנים מאליהם 

.Bridgemates כמו

המאמר  מהיום?  שונה  היה  המשחק  סגנון  גם  האם 
הבא מתבסס ברובו על כתבה משעשעת של מתתיהו 
עת  באותה  שחי  אמריקני  ברידג'  )מקצוען  גרנובטר 
עולם  אלוף  רבים,  ברידג'  ספרי  ומחברם של  בישראל 
במגזין  שפורסמה   )2006 בשנת  מעורבים  לזוגות 
 Bridge פמלה  אשתו  עם  ביחד  וערך  ייסד  שאותו 
Today )יולי-אוגוסט 1995(. הכתבה עוסקת באליפות 
ברומא,  1995 שהתקיימה  טופ-בוטום  לזוגות  אירופה 
מספר  ניתח  הוא  אך  שם,  היה  לא  גרנובטר  איטליה. 

ידיים שהופיעו בבולטין היומי של אותה תחרות.

עננים שחורים.  יום שמש, אך התחילו להצטבר  "היה 
מודאג.  קצת  נהייתי  הידיים  על  לעבור  כשהתחלתי 
חשבתי על דברים שזיא סיפר לי לפני כמה שנים, איך 
השחקנים מאירופה מכריזים משחקים מלאים וסלמים 
עם הכרזות פתיחה super-light שאתה בכלל לא יכול 
אבל  לרגליי.  מתחת  לרעוד  החלה  והאדמה  להבין, 
סתם  הייתה  הבאה  היד  לפאניקה.  להיכנס  צריך  לא 
הפולנים  התחרות,  מנצחי  ישבו  בצפון-דרום  ממוזלת. 

קז'ישטוף לסוצקי – פיוטר גבריש." 

Dealer East. Vul E/W

 AT4
 K865
  J43
 KJ9

  32   Q9
  AJ97   QT43
  KT92   765
  Q72   AT83

  KJ8765
  2
  AQ8
  654

West North East South
פוצ'יק לסוצקי קובק גבריש

Pass 1♠

Pass 3♦ Pass 3♠

Pass 3NT Pass 4♠

Pass Pass Pass

"מהלך המכרז מדגים את השוני בין הברידג' האירופי 
חלש   2♠ פותחים  היו  האמריקנים  רוב  והאמריקני. 
מאוד  באירופה, מעטים  חלקי.  בחוזה  ועוצרים  בדרום 
עוצרים בחוזה חלקי. כמעט כולם פתחו ♠1 כמו גבריש. 
לפולנים היו שיטות לעצור לפני משחק מלא. ♦3 הייתה 
signoff, אבל לסוצקי דחף  ו-♠3 היה  הכרזה מזמינה 

ל-3NT ושותפו תיקן ל-♠4".

מוצלח  היה  )קלאב   ♦T הוביל  האוסטרי  פוצ'יק  יאן 
ונפטר   K-שיחק ♥ לעבר ה ,♦Q-ב זכה  יותר(. גבריש 
 ♠Q מהמפסיד שלו בדיאמונד. בהמשך הוא הפיל את
 MP 34-עם תוצאה של 420+ ו J-ושיחק קלאב לעבר ה

מתוך 42 )81%(.

לפני 25 שנה

// רם סופר
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ייכשל,  שהחוזה  לוודאי  קרוב  בקלאב  הובלה  "לאחר 
ורושם  'בטוח'  שליט  מוביל  שהייתי  להודות  עליי  אבל 

מינוס 420".

ליד  במטבח  וישבתי  חזק  קפה  ספל  לעצמי  "הכנתי 
החלון. השמש נעלמה והשמיים היו אפורים. עד מהרה 

הבחנתי בחלוקה אחרת עם סממנים דומים":

Dealer North. Vul All

 AT
 Q865
  J97
  AK93

  874   J5
  AK32   JT9
  Q842   AT653
  65   Q42

  KQ9632
  74
  K
  JT87

West North East South
קרונייה לסוצקי סאלם גבריש

1♣ Pass 1♠

Pass 1NT Pass 2♣

Pass 2NT Pass 4♠

Pass Pass Pass

צפון הראה יד מאוזנת עם 12-14 נקודות. ♣2 הייתה 
3 קלפים  ו-2NT הראה מקסימום בלי  הכרזת שאלה, 

בספייד. 

"כעת גבריש החליט להכריז ♠4. האם זהו חוזה שהייתם 
שהסיכוי  מאמין  אני  בטופ-בוטום?  בו  להיות  רוצים 
להצליח הוא פחות מ-50%, וזה אחרי שהכרוז היה בר-
מזל למצוא בדומם שלושה מכובדים עובדים בסדרות 
השחורות, ובנוסף T♠ ו-8♥. כן, 8♥. זה הקלף שהעניק 
לא  מצרפת  קרונייה  פיליפ  העשירית.  הלקיחה  את  לו 

חשד בכלום והוביל A♥, ובהמשך 8♥ עלה לגדולה."

את  להכשיל  ניתן  לא  הזאת  הטבעית  ההובלה  לאחר 
והפסיד   ♥Q8 החוזה. גבריש השליך שני קלאבים על 
 MP  33 של  תוצאה  עם  מלמעלה  לקיחות  שלוש  רק 

.)79%(

האלה  הקלפים  שעם  להודות  עליי  צדק?  זיא  "האם 
הייתי עוצר ב-♠3. ומה אתכם, הקוראים? עברתי לסלון 
מהרה  עד  יותר.  טוב  לראות  שאוכל  כדי  המנורה  ליד 
גיליתי את היד הבאה ששוחקה על ידי מנצחי תחרות 

הסניורים":

Dealer West. Vul E/W

 QJ983
 J
  3
  AQ8432

  AK72   65
  87654   KT
  J2   KT98765
  K7   95

  T4
  AQ932
  AQ4
  JT6

West North East South
נובאק סטובייצקי

Pass 1♠ Pass 2♣

Pass 3♣ Pass 3NT

Pass 5♣ Pass 6♣

Pass Pass Pass

"בהתחלה חשבתי שהם נפלו ב-♣6 בגלל שני ספיידים 
לי  התברר  מכן  לאחר  אבל  מנצח,  והצדק  מלמעלה, 
התחלתי  הקצר.  מהצד  ועוד   ,+920 בוצע,  שהחוזה 

לחשוד: איך לעזאזל הפולנים האלה ביצעו ♣6?".

באיתותים  בלבול  עקב  אך   ,♠A הוביל  מערב  ובכן, 
החליף לדיאמונד וביצע עקיפה נגד שותפו. הכרוז עקף 
בשליט וגם בהארט )בינתיים שלוש עקיפות מוצלחות( 
מערב  בהמשך  ממזרח.  נפלו   ♥KT הארט.  וחתך 
הצליח  וכך  הכרוז  של  שליט  על  נוסף  הארט  השליך 
דרום להיפטר מארבעה מפסידים בספייד על הסדרות 

האדומות.

לפני  מים  כוס  בשביל  למטבח  רצתי  שמיים!  "שומו 
שאתעלף. שמתי לב שהכרוז היה יכול לבצע את החוזה 
בדרך לגיטימית אם היה מושך את כל השליטים ומפעיל 
על מערב לחץ בסדרות המייג'ור, אך הוא לא עשה זאת. 
כנראה סטובייצקי הזה לא כל-כך טוב, אחרי הכול! אבל 
שצפון  לאחר  נקודות   23 עם  סלם  וביצעו  הכריזו  הם 
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פתח ♠1. כנראה אני צריך להזמין נסיעה קצרה לוורשה 
בשביל כמה שיעורים בהכרזות".

במאמר  ידיים  כמה  על  דילגתי  המקום  מגבלות  עקב 
המקורי של גרנובטר. הנה יד שבה הגיע הזוג הצרפתי 
בצפון-דרום לחוזה איום ונורא בגובה 5 בהתאמה 5-2:

 AK9752
 94
  7
  AK72

  QJT   863
  KT65   J7
  Q52   K96
  JT9   Q8543

  4
  AQ832
  AJT843
  6

West North East South
רייפלינגר מארי

1♠ Pass 2♦

Pass 2♠ Pass 3♥

Pass 3♠ Pass 4♥

Pass 5♣ Pass 5♥

Pass Pass Pass

יד של חוסר התאמה. המכרז היה אמור להיעצר ב-♥4, 
עם  קיו-ביד  הוא  ש-♥4  מה  משום  חשב  צפון  אבל 

הסכמה לספייד. 

"איך הוא לא ידע שרק צבע רביעי ♣4 הוא ניסיון לסלם 
לאחר רצף ההכרזות הזה? הם באמת לא יודעים כלום 
נפלו.  הם  פעמים  כמה  נראה  בואו  אז  בצרפת?  שם 
מערב הוביל Q♠ והכרוז מיהר לזכות ב-9 לקיחות מבלי 
 ,♦A  ,♠AK-ב זכה  מארי  כריסטיאן  בשליטים.  לגעת 
ואז חיתוך ♦   ♣ וחיתוך   ♣AK שיחק ,♠ ♦, חתך  חתך 
שני. מערב נותר עם ארבעת השליטים שלו ועד מהרה 
ל-AQ♥ של הכרוז. החוזה  נאלץ למסור שתי לקיחות 

בוצע".

"איך הוא מסוגל לייצר 11 לקיחות מהזבל הזה? אולי 
אני צריך לנסוע לפריז  כדי לשפר את משחק היד שלי. 
הדרך היחידה להכשיל את החוזה היא להוביל בשליט. 

לו אני הייתי משחק ♥5, העקיפה בשליט הייתה יושבת, 
אבל מערב היה מכשיל אותי בהובלת שליט". 

לי כמו  והבחנתי בחוזה שנראה  "הצצתי שוב בבולטין 
הוא   3NT של  חוזה  טוטלי.   misfit זה  דפוס.  טעות 
עם  בהארט  שישייה  בכלל  הראה  לא  והכרוז  בדיחה, 

AQT9. אסון מוחלט"!

 K9
 -
  K542
  AJ97652

  Q63   AT72
  8754   KJ3
  876   QT93
  K43   QT

  J854
  AQT962
  AJ
  8

West North East South
הנדלי סמולסקי

1♣ Dbl RDbl

Pass 3♣ Pass 3NT

Pass Pass Pass

כן, דרום לא הראה את ההארטים שלו פעמיים ובמקום 
אולי  בכלל:  לקיחות  אין   .3NT-ב היד"  את  "תפס  זה 

ספייד אחד, הארט אחד שני דיאמונדים וקלאב.

אשתי  את  הזעקתי  בהארט.  הוביל  מערב  "אבל 
לעזרה – אני צריך וליום. הנה מישהו שמוצא הובלות 
פתיחה יותר גרועות מההובלות שלי. לאחר שהתפזר 
העשן בהארט, מזרח נכנס למשחק סופי, ולאחר טעות 
נוספת בהגנה החוזה בוצע עם לקיחה עודפת. התחלתי 
לרעוד – איך מחריבים את המשחק שפעם אהבתי עם 
באלוהים  נשבע  אני  האלה.  המטורפות  ההכרזות  כל 

שבאמריקה דברים כאלה לא יכולים לקרות!".

המזעזעת  ליד  עצמי  את  והכנתי  הכדור  את  "בלעתי 
מכולן. אל תגידו לי שהחוזה הזה בוצע. איש אינו מסוגל 
לבצע חוזה כזה לאחר שהגזים בהכרזה בצורה נוראה 

שלוש פעמים".
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 KT
 KJT
  QJ652
  AK9

  AJ5   Q642
  Q2   A98
  984   AT7
  QJ764   832

  9873
  76543
  K3
  T5

West North East South
ווסטרה מולר

1♦ Pass 1♥

Pass 2NT Pass 3♣

Pass 3♥ Pass 4♥

Pass Pass Pass

הכרזות  משלוש  פחות  לא  מצא  )דרום(  מולר  באוקה 
בהארט  וחמישייה  נקודות  שלוש  עם  מאולצות(  )לא 

כאשר השליט הגבוה ביותר שלו הוא 7.

גם החוזה הזה בוצע לאחר הובלה ב-A :♣Q♣ מהדומם 
)ושחרור חסימה עם T♣(, ♦ אל ה-K )אם מזרח עולה 
ב-A♦ ומשחק ♠ בחוזה נכשל(, עקיפה בקלאב והשלכת 

♦ מפסיד.

 ♥K-ו העשירית  אל   ♥ בדיאמונד,  חיתוך  עקיפת  כעת 
רביעי  וסיבוב  בספייד,  המשיך  מזרח   .Q-ה את  מעך 
של קלאב הגביה עבורו לקיחה שנייה בשליט ועצר את 

הלקיחה העודפת.

"כל הכבוד לבאוקה מולר ששיחק נפלא!".

לבסוף, הצליח מחבר הכתבה למצוא דוגמה נגדית – 
מלא  במשחק  פעמים  ארבע  נופלים  התחרות  מנצחי 

שלא היה צורך להכריזו.

Dealer East, Vul None

 54
 AK8
  J753
  Q872

  AT7   J2
  Q97   JT6432
  A964   K82
  A43   95

  KQ9863
  5
  QT
  KJT6

West North East South
לסוצקי גבריש

Pass 1♠

Dbl RDbl 3♥ 3♠

Pass 3NT All Pass

לגרנובטר היו השגות על הכרזת הפתיחה ♠1 שנראית 
צפון-דרום  של  הבעיה  לגמרי.  נורמלית  ב-2020  לנו 
לאחר   3♥ מזרח  של  האגרסיבית  הכרזתו  הייתה 
שהכרזת  חשב  צפון  לבלבול.  להם  שגרמה   RDbl-ה
דרום ♠3 מראה יד טובה והמשיך למשחק מלא, בעוד 
דרום חשב שהוא מראה שישייה בספייד עם יד חלשה.

הגשם  צח.  אוויר  עמוק  ונשמתי  החלון  לעבר  "צעדתי 
הפסיק והופיעה קשת בענן. Down four. מגיע להם על 
הכרזה מוגזמת. התוצאה הייתה צריכה להיות 140+ 
בחוזה חלקי. התחלתי לרקוד בשמחה מסביב לשולחן. 
אחרי הכול, הפולנים האלה שסיימו את התחרות עם 

60% לא באמת יודעים להכריז"...

דאז  אירופה  אלוף  גבריש  פיוטר  היום?  הם  ואיפה 
מככב בשנים האחרונות עם שתי זכיות בברמודה בול 
כחבר   2020 לשנת  צימרמן"  ב"גביע  זכייה  ולאחרונה 
קבוצת צימרמן. שותפו הנוכחי של גבריש עדיין לא נולד 
כאשר גרנובטר כתב את המאמר ההוא בשנת 1995. 
עם  והעולם  אירופה  באליפויות  זכה  מולר  באוקה  גם 

נבחרת הולנד.

ויד חלוקתית כבר  10-11 נקודות  הכרזות פתיחה עם 
מזמן לא נראות מוזרות, והסגנון שלפני 25 שנה נראה 
ברמות  הברידג'  עולם  על  מזמן  כבר  השתלט  חריף 

הגבוהות.
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בעיות הכרזה, הלקוחות  בגיליון אפריל פרסמנו חמש 
חישוב  בשיטת  גבוהה  ברמה  קבוצות  תחרויות  מתוך 
תודתנו   .BBO-ב ושודרו  לאחרונה  ששוחקו   IMP
נתונה למומחים חברי נבחרת ישראל הפתוחה ונבחרת 
ישראל לנשים, כולל מאמנים וקפטנים, על תשובותיהם 

המאלפות.

בעיה 1

Dealer North. Vul None

 8
 KJ
  AJ53
 AJ8543

West North East South
1♣ 2♠ 3♦

3♠ ?

♠2 של מזרח מתאר שישייה בספייד עם פחות מפתיחה. 
השותף הראה יד טובה עם 5+ קלפי ♦, והשאלה היא 
לסלם  להוביל  מנת  על  טובה  צפון  של  ידו  כמה  עד 

בדיאמונד.

דעתם של המומחים כמעט חד משמעית. 8 מתוך 10 
הולכים קדימה ומכריזים ♠4 אשר צפוי להוביל לסלם, 
אלא אם לשותף יד ממש גרועה והוא יעצור מיד ב-♦5.

אנחנו   ,5♦ כעת  יכריז  לא  השותף  אם  רשף:  אופיר 
בסלם.

מיכל נוסצקי: יד נפלאה, אבל אין לי כמעט כלום פרט 
ולכן תפקיד השותף לשאול על  וקוצר בספייד,  לאסים 
.Pass אסים ולהחליט על החוזה הסופי. על ♦5 אכריז

רון פכטמן: את היד הזאת נשחק לפחות ב-♦5. רוצה 
מול  ב-♠.  וקוצר  ב-♦  גדולה  התאמה  לשותף  להראות 
יהיה  סלם  פחות,  אף  ולפעמים  מתאימות  נקודות   12
קל. היות ש-♦3 הכרזה מחייבת למשחק מלא, הסיכוי 

לסלם גבוה.

וקונטרול  טובה  יד  ב-♦,  התאמה  בידי  בראל:  מיכאל 
בספייד. סלם אפשרי בהחלט אם לשותף יד טובה ללא 

בזבוז בספייד.

אלדד גינוסר: התאמה בדיאמונד והזמנה לסלם.

תמיכה  עם  בסדרה  קוצר  מראה    4♠ בירמן:  אלון 
בדיאמונד בדרך לסלם.

לחשב מה המינימום הדרוש  גם  ניסו  האחים הרבסט 
מהשותף כדי לבצע סלם.

אופיר הרבסט: אני צריך מעט מאוד לסלם, לדוגמה ♠ 
.xxx ♥ Ax ♦ KQxxxx ♣ Kx

אילן הרבסט: יד טובה עם פוטנציאל גדול לסלם. אם 
צריך עקיפה בדיאמונד או בקלאב, סיכוי טוב שתשב. 

מול xx ♥ Axx ♦ Kxxxxx ♣ Kx ♠ יש סלם קל.

לאחר  מיעוט  בדעת  נמצאות  טל  ודנה  נגה  האחיות 
חוששות  אינן  הן   .4♦ של  זהירה  בהכרזה  שבחרו 

שהשותף יעצור ב-♦4.

ההכרזה  את  ולוקחת  בסלם  מעוניינת   .4♦ טל:  דנה 
לאט.

נגה טל: יש לי יד מצוינת מול הכרזה מחייבת למשחק 
מלא של השותף, ולכן אני מתעניינת בסלם בדיאמונד.

הכו את המומחים )1(

// רם סופר
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ומה קרה בשולחן?

 8
 KJ
  AJ53
 AJ8543

  AK5   QT9642
  Q9642   T753
  K8   T
  972   T6

  J73
  A8
  Q97642
  KQ

צפון הכריז ♠4. דרום החזיק יד חלשה למדי אך )כמעט( 
בלי בזבוז בספייד ושאל לאסים.

לאחר תשובה ♥5 לא היה ניתן לעצור בגובה 5 והזוג 
הגיע ל-♦6 בלי שני קלפי מפתח. למזלם, העקיפה נגד 

K♦ ישבה )כפי שחזה אילן הרבסט( והחוזה בוצע.

בעייתית  מנקודה  התעלמו  שלנו  המומחים  כל  לצערי, 
לאסים  לשאול  השותף  את  מזמינה   4♠ שהכרזת  זו, 
ולאחר תשובה ♥5 להגיע לסלם בלי שני קלפי מפתח. 
אם כך, אולי עדיף שצפון ישאל לאסים. ואולי זה בסדר 
להגיע לסלם בלי A♠ ו-K♦ ולקוות שהעקיפה תשב לאור 

הכרזתו החלשה של מזרח?!

בעיה 2

Dealer North. Vul N/S

  AJ94
  AQJ83
  T5
  Q4

West North East South

1NT 3♣ 3NT

?

היריבים  נקודות,   14 למערב  מאוד.  מורכבת  בעיה 
מעוניינים לשחק 3NT פגיע, ומאיפה יש למזרח הכרזה 
 3NT לשחק  לצפון  לתת  הן:  האפשרויות   ?3♣ של 
מהשותף  מבקש  זה  )האם  להכפיל  שייפול,  בתקווה 
הובלה מסוימת?!( או להקריב ל-♣4 מחשש שהיריבים 

.3NT יבצעו

 Pass-דעותיהם של המומחים חלוקות. רובם בחרו ב
)חלקם לאחר התלבטות קשה(. חשוב להדגיש כי על 
Dbl מבקש מהשותף  פי הרוב המכריע של המומחים 

לא להוביל בקלאב.

:Pass-הנה נימוקיהם של 6 המומחים שבחרו ב

אינה  ולכן הקרבה  ייפלו,  כלל  בדרך  אופיר רשף: הם 
משתלמת. Dbl יאפשר להם לברוח ואולי יעודד הובלה 

לא נכונה.

נגה טל: Pass – איני בטוחה שהובלה בהארט עדיפה 
ייתכן שהכרזת דרום מבוססת על  על הובלה בקלאב. 

אורך בדיאמונד.

קונבנציונלי  הוא  כפל  השקפתי  לפי  גינוסר:  אלדד 
מיוחדת באחת מסדרות המייג'ור. אם  ומבקש הובלה 
יוביל בהארט זה יכול להיות נכון, אבל הובלה בספייד 
Pass מצדי מגדיל  תהיה התחלה רעה מאוד להגנה. 
למדי  בטוחה  שנראית  בקלאב  להובלה  הסיכוי  את 

להגנה.

רון פכטמן: מתלבט בין Pass ל-Dbl )שמבקש הובלה 
במייג'ור הקצר(. נראה כי לאחר הובלה בהארט החוזה 
ייפול, אלא אם לכרוז יסתדרו שתי לקיחות בסדרה. אני 
מכריז Pass ומהמר על תוצאה חיובית. ♣4 נראה כמו 

הקרבה מיותרת.

אלון בירמן: החלטה קשה. בידי 14 נקודות, והיריבים 
אינו  המכרז  מהלך  לחץ.  תחת  מלא  משחק  הכריזו 
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משאיר הרבה נקודות בשביל השותף. אם בידו K♣ אנו 
רוצים שיוביל בקלאב, והסיכוי להפיל את החוזה גבוה, 
אך אם ליריבים AK♣ עדיף להכפיל בתקווה שהשותף 
היא  שלישית  אפשרות  בהארט.  ההובלה  את  ימצא 
להכריז ♣4 שייפול בין פעם אחת ל-3 פעמים. בפגיעות 
זו השותף יכול להיכנס עם כל יד של 6-4 ואפילו פחות. 
אבחר ב-Pass בתקווה שהשותף ינסה הובלה אחרת 
נקודות  לו  אין  אם  בקלאב.  בכיר  מכובד  בידו  אין  אם 
בכלל, ♣4 יכול להיות יקר. אני לוקח סיכון ומנסה להפיל 

.3NT

מהם  אחת  הכפילו.  הנשים  מנבחרת  שחקניות  שתי 
סבורה שהכפל מבקש דווקא הובלה בקלאב.

מיכל נוסצקי: הכרזה מוזרה מאוד, מכיוון שלדרום אין 
פחות  יהיה  לא  שלי  לשותף   .3NT-ל נקודות  מספיק 
שלדרום  ייתכן  בקלאב.   KJTxxx או   Kxxxxxx-מ
דיאמונדים ארוכים. אני מכפילה בשביל הובלה בקלאב, 
מלקיחה  יותר  יקחו  לא  והם  אסים  שני  לי  שיש  כיוון 
בקלאב ושבעה דיאמונדים. אם הכרוז יעכב את הלקיחה 

הראשונה אנסה לעשות משהו עם ההארטים.

דנה טל: Dbl. קשה לי לראות את צפון מבצע 9 לקיחות.

שני המומחים הנותרים בחרו להיות יצירתיים והכריזו 
♣4. הנה נימוקיהם:

3NT מתוך תקווה להריץ  דרום הכריז  מיכאל בראל: 
ביחוד   ,3NT ממילא  נפיל  אולי  הדיאמונד.  סדרת  את 
של  בתוצאה  להסתכן  מוכן  איני  אך   ,♣A לשותף  אם 
ובמקרים  אחת,  פעם  בממוצע  ייפול   4♣  .600 מינוס 

שאנו מפילים 3NT ייתכן ש-♣4 אף יבוצע.

סדרת  על  מבוסס   3NT-ש נראה  הרבסט:  אופיר 
בשש  יזכו  הם  אז   ♣A אין  לשותפי  ואם  הדיאמונד, 
K בסדרות המייג'ור.  ובשני   ♣A -לקיחות בדיאמונד ב
על כן ♣4 היא הקרבה טובה ואולי אף חוזה שיתבצע. 
אם הם ימשיכו להכריז ל-♦5, אכפיל די בבטחה בתקווה 

שלשותף סינגלטון באחת מסדרות המייג'ור.

בתחרות מהלך ההכרזה היה זהה בשני השולחנות עד 
להתערב  לעצמם  הרשו  במזרח  שני השחקנים   .3NT
♣3 עם שביעייה בראשות  T– במצב פגיעות נוח "הכול 

הולך".

 K8652
 K95
  QJ4
  AJ

  AJ94   3
  AQJ83   74
  T5   K83
  Q4   T986532

  QT7
  T62
  A9762
  K7

 .3NT להכרזת  הדרושות  הנקודות  היו  דווקא  לדרום 
החוזה היה ניתן להפלה אך ורק לאחר הובלה בהארט, 
ככל  מוביל  היה  מזרח  מכפיל,  שמערב  במקרה  אך 
ומוכר  )ספייד(  שלו  הקצרה  המייג'ור  בסדרת  הנראה 

את החוזה 

באחד השולחנות מערב הכריז ♣4 שהוכפל ונפל שלוש 
פעמים. מינוס 500 ורווח של IMP 10 למזרח-מערב, 
משום שבשולחן השני מערב הכפיל 3NT ומזרח הוביל 
והחוזה  לכרוז,  "ישבה"  הדיאמונד  סדרת  בספייד. 

המוכפל בוצע עם לקיחה עודפת: 950+ לצפון-דרום.

כל הכבוד לאלדד גינוסר שחזה מראש את האסון לאחר 
Dbl והובלה בספייד.



33גיליון 201 מאי 2020

בעיה 3

Dealer North, Vul All

  J8762
  A9
  A7
  T642

West North East South
1♦ Pass 1♥

1NT 2♥ ?

המומחים נשאלו שתי שאלות: 
)א( האם אתה מסכים עם ה-Pass בסיבוב הראשון? 

)ב( מה הכרזתך כעת?

חלוקות.  המומחים  דעות  הראשונה,  השאלה  לגבי 
וסדרה  נקודות   9 עם   1♠ להכריז  לא  אותנו  מלמדים 
לעתים  רואים  גבוהה  ברמה  בתחרויות  אך  גרועה, 

קרובות הכרזות אוברקול עם ידיים כאלה.

אלון  הרבסט,  אילן  גינוסר,  )אלדד  מומחים  שלושה 
בירמן( טענו כי Pass בסדר וגם ♠1 בסדר. 

מיכאל בראל ונגה טל העדיפו הכרזה של ♠1.

דנה טל העדיפה Pass וציינה "גבולי מאוד".

העדיפו  פכטמן  ורון  נוסצקי  מיכל  הרבסט,  אופיר 
Pass באופן חד משמעי בשל חולשת סדרת הספייד. 

המומחים  של  המכריע  הרוב  השנייה,  השאלה  לגבי 
חמישייה  – מתאר   3♠ סטנדרטית של  הכרזה  העדיף 
להסיק  יכול  השותף  מלא.  למשחק  ומחייב  בספייד 
בעצמו שסדרת הספייד גרועה מתוך העובדה שבסיבוב 

הקודם לא הכרזנו ♠1.

ואלה נימוקי המומחים שהכריזו ♠3 )חלק גדול מהם לא 
ראה צורך בשום פרשנות להכרזה זו(.

דנה טל: ביום טוב תהיה לנו התאמה של 9 קלפים.

השותף  בספייד.  קלפים   5 מראה  אני  גינוסר:  אלדד 
יחליט באיזה משחק מלא נשחק.

נגה טל: מציעה לשותף בחירה בין 3NT ל-♠4.

אלון בירמן: בדרך למשחק המלא הנכון.

שני מומחים סבורים אחרת:

לנו  היות שיש   .3NT כעת  אני מכריז  אופיר הרבסט: 

טוב  תשחק  היד  האדומות,  בסדרות  כפולים  עוצרים 
 ♠ Axx ♥ KJx ♦ לשותף  אם  לדוגמה:   ,3NT-ב יותר 
KQx ♣ QJxx אז יש תשע לקיחות קלות ב-3NT ואין 

סיכוי לבצע ♠4.

רון פכטמן: האפשרויות הן Takeout Dbl או ♠3 טבעי 
לאור העובדה שהשותף הראה  ומחייב למשחק מלא. 
 Dbl לכיוון  יותר  נוטה  ובהארט, אני  עוצרים בדיאמונד 
 5-3 התאמה  יש  אם  אפילו   3NT-ל להגיע  מנת  על 

בספייד. עם זאת, גם ♠3 הכרזה אפשרית.

ומה קרה בשולחן?

 AK
 QJ74
  Q432
  973

  Q4   J8762
  652   A9
  KJT5   A7
  AKQ4   T642

  T953
  KT83
  986
  J8

West North East South
1♣* Pass 1♦**

1NT 2♥ 3♠ Pass

4♠ Pass Pass Pass

* +2 קלאבים, יכול להיות ♦ ארוך יותר עם חלוקה 
מאוזנת ** טרנספר להארט

החוזה ♠4 נכשל כצפוי לאחר הובלה בהארט. 

בשולחן השני התערב מזרח ♠1 בסיבוב הראשון, ולאחר 
5-3 הזוג נסוג מסדרת הספייד אל  שנמצאה התאמה 

משחק מלא ללא שליט.

West North East South
1♦ 1♠ Pass

2♦ Pass 2♠ Pass

2NT Pass 3NT All Pass
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החוזה בוצע לאחר שצפון הוביל הארט נמוך ודרום זכה 
ב-K♥ והמשיך בהארט. 

ארבע  משך  צפון,  נגד  בדיאמונד  עקף  )מערב(  הכרוז 
לקיחות בקלאב והכניס את צפון למצב שהוא בסופו של 

דבר חייב להוביל ♦ לתוך המזלג.

אותם מומחים ששאפו לשחק בחוזה 3NT עם התאמה 
5-3 בספייד ראו אפוא את הנולד.

בעיה 4

Dealer South, Vul E/W

  A75
  3
  KJ962
  QJ97

West North East South
2♥

?

במצב  להתערבות  טובה  מספיק  מערב  של  ידו  האם 
פגיע מול פתיחה חלשה של ♥2. לפי שיטתם של צפון-
דרום, ההכרזה ♥2 מבטיחה 5 קלפים או יותר בסדרה.

זאת,  עם   .Pass על  ממליצים   )70%( המומחים  רוב 
לדעתם מדובר ביד גבולית.

דנה טל: יד חלשה מדי במצב פגיע נגד לא פגיע.

 11 רק  בידי  אבל   ,Dbl להבין  יכול  אני  פכטמן:  רון 
זה  פגיע.  לא  נגד  פגיע  בספייד,  קלפים   3 עם  נקודות 
מלא  משחק  שנחמיץ  בהחלט  ייתכן   .Dbl-ל מדי  מעט 
נעביר  אם   .L מפריע   Preemptive  .Pass-ה בגלל 

דיאמונד אחד לספייד, הייתי מכפיל.

אופיר הרבסט: עם ספייד רביעי הייתי מכפיל. כעת אני 
חלש מדי.

.Dbl-אלדד גינוסר: חסר קצת ל

מיכל נוסצקי: Dbl סביר, אבל 11 נקודות וגם 3 ספיידים 
זה מוגזם. עוד נקודה מחוץ להארט ואני מכפילה.

למכרז  להיכנס  מעדיפים  מהמומחים   30% לעומתם, 
עם Dbl גם ללא יד אידיאלית. 

להיכנס  זו ההזדמנות  Dbl  מתוח, אך  אילן הרבסט: 

למכרז.

.Dbl-ל Pass אלון בירמן: החלטה צמודה בין

מיכאל בראל: בעיניי זה Dbl קל. הייתי מעדיף שיהיה 
היד  את  מקבלים  תמיד  לא  אבל  רביעי,  ספייד  לי 

המושלמת.

ומה קרה בשולחן?

מערב פעל לפי דעת הרוב וקרא Pass. מזרח החזיק 
יד אדירה עם 6 לקיחות בטוחות נגד חוזה בהארט, אך 

לא היה יכול לעשות דבר.

 KT82
 A
  AT753
 864

  A75   Q43
  3   QJT962
  KJ962   Q
  QJ97   AK5

  J96
  K8754
  84
  T32

West North East South
2♥

Pass Pass Pass

החוזה נפל שש פעמים ללא Dbl )הכרוז איבד לקיחה 
כאשר עשה  duck בדיאמונד וה-A נחתך בסיבוב הבא(. 
300+ למזרח-מערב במקום 1400+ אילו החוזה היה 

מוכפל.

בשולחן השני דרום לא פתח. מזרח-מערב ביצעו בדיוק 
.)+600( 3NT משחק מלא של
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בעיה 5

 Dealer West, Vul E/W

  AK983
  9
  JT
  KJ932

West North East South
1♣ 1♠ 4♥ 4♠

5♥ 5♠ 6♥ ?

הבעיה האחרונה דרשה קבלת החלטה בגובה 6 לאחר 
מהלך הכרזה סוער.

להכפיל  ועדיף  מדי  גבוה  טיפס  כבר  המכרז  לכאורה 
את היריבים מאשר להקריב. עם זאת, במקרה שאחד 
הצדדים כן מסוגל לבצע סלם, הכפלת ♥6 תגרור הפסד 

כבד.

מומחים   10 מתוך   6 חלוקות.  היו  המומחים  דעות 
זו  בהכרזה  ראו  ואף  בדרום   6♠ מיד  להכריז  העדיפו 
כדי  מכריז  מי  לדעת  אין  שבו  במצב  ביטוח"  "תעודת 

לבצע. ואלו נימוקיהם:

אך  מה,  עושה  בדיוק  מי  לדעת  קשה  גינוסר:  אלדד 
מה שבטוח, לא נראה ש-♠6 ייכשל הרבה. מבחינתי זו 

תעודת ביטוח.

דנה טל: אין לדעת מה קורה ביד הזאת, ומצב הפגיעות 
משכנע אותי לא לקחת יותר מדי סיכונים.

אלון בירמן: אאמין ליריבים ואכריז ♠6.

מיכל נוסצקי: אין ברירה בפגיעות זו – ♠6. בהחלט יכול 
להיות ש-♥6 נופל, ♠6 בוודאי נופל.

אבל  להיות,  יכול  הכול  מוחלט.  ניחוש  בראל:  מיכאל 
אני נוטה להאמין למי שמכריז סלם פגיע נגד לא פגיע. 
אם טעיתי ושני הצדדים נופלים פעם אחת, המחיר אינו 

גבוה במיוחד.

השותף  בהגנה.  לקיחות  אפס  לי  יש  הרבסט:  אופיר 
ארוך בספייד. מול יד כמו

QJxxxx ♥ x ♦ KQxxx ♣ x ♠ הם כנראה עושים ♥6 
ואנחנו נופלים רק פעמיים ב-♠6.

ייתכן גם שלשותף – ♣ QJxxxx ♥ xx ♦ AQxxx ♠ ואז 
אנחנו עושים ♠6.

ארבעת המומחים האחרים מעדיפים Pass ומדגישים 
כי עדיף לא לקבל החלטה חד-צדדית מבלי "להתייעץ" 

עם השותף.

רון פכטמן: Pass מראה 0-1 לקיחות מחוץ לספייד. אין 
סיבה לחשוב שתהיה לנו לקיחה בספייד לאחר הכרזה 
כזו. שותף עם 0 לקיחות בצד יקריב, ועם לקיחה אחת 

בצד יכפיל, ואני אשאיר.

טוב  להם  תשב  הקלאב  סדרת  אם   6♥ שיעשו  ייתכן 
לנו  שיש  ייתכן  שני,  מצד  בספייד.  חוסר  מהם  ולאחד 
ולקיחה  בדיאמונד  לקיחה  או  בדיאמונד  לקיחות  שתי 

בקלאב. אני לא ממהר להקריב לבדי.

נגה טל: לא בטוחה שהם מבצעים סלם. השותף הכריז 
יש עדיין  ובידי שני קלפים טובים. לשותף  ולא ♠2   1♠

אופציה להכריז ♠6.

אופיר רשף: החלטה קשה שתלויה גם במידע שיש לי 
לגבי סגנון ההכרזה של היריבים.

בשולחן דרום הכריז ♠6 והוכפל. בסוף המשחק התברר 
כי לשני הצדדים 11 לקיחות בדיוק. נגד ♥6 היו לצפון-
דרום שתי לקיחות בקלאב מבלי שלכרוז יש אפשרות 

להשליך מפסידים.

ובכל זאת, צפון דרום הרוויחו IMP 11 עבור תוצאה של 
לשחק  הורשו  במזרח-מערב  לקבוצה  חבריהם   .-100

♥5 עם תוצאה של 650+.

החלוקה המלאה:

 QJT762
 -
  9543
  AT7

  54   -
  JT62   AKQ87543
  AKQ7   862
  Q84   65

  AK983
  9
  JT
  KJ932
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בעיות הכרזה – מאי 2020

בעיה 1 – אתם במזרח

Dealer North, Vul E/W
 

  K
  AKJ8
  AKQT92
  A3

West North East South
4♠ Dbl All Pass

)א( האם אתם מסכימים עם Dbl? אם לא, מה הייתם 
מכריזים?

)ב( במה תובילו?

בעיה 2 – אתם במערב

Dealer West, Vul All

  -
  Q8765
  QT
  AQJ875

West North East South
1♥ 1♠ 4♣* 4♠

?

* ספלינטר, +4 הארטים, קוצר בקלאב

מהי הכרזתו הבאה של מערב?

הכו את המומחים )2(
אנו ממשיכים לפרסם כאן בעיות הכרזה מעניינות שיוצגו לפאנל של מומחים.

ובינתיים אנו מזמינים את הקוראים לשלוח את  תשובות המומחים לבעיות המוצגות להלן יתפרסמו בעוד חודש, 
.ram@ramsoffer.com תשובותיהם ונימוקיהם למייל

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

כל הידיים המוצגות להלן לקוחות מתוך תחרויות קבוצות ברמה גבוהה בשיטת חישוב IMP שהתקיימו לאחרונה 
 .BBO-ושודרו ב

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

mailto:ram@ramsoffer.com
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בעיה 3 – אתם במזרח

Dealer North, Vul N/S 

  KJ4
  T92
  T7
  A8643

West North East South
1♥ Pass 1NT*

2NT** Pass ?

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

מהי הכרזתכם כעת? ומהן תכניותיכם להמשיך המכרז, 
אם יש?

בעיה 4 – אתם בדרום

 Dealer North, Vul N/S

  AQ84
  J54
  Q9
  AQJ6

West North East South
1♠ Pass 2NT*

3♣ Pass Pass ?

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

מהי הכרזתו הבאה של דרום?

בעיה 5 – אתם בצפון

 Dealer East, Vul E/W

 K75
 KQJ9
  JT9
 AT9

West North East South
1♦ Pass

1♠ ?

מהי הכרזתו הבאה של צפון?
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רכבת הלבבות אינה עוצרת

// עמי לפיד

במזרח  שותפי  מזרח-מערב.  היינו  שלפניכם  בחלוקה 
לתוצאה  ציפינו  לקיחות.   12 ועשה   ♥4 בחוזה  שיחק 
33% בלבד. בתור חובב  ממוצעת וקצת התאכזבנו – 
ניתוחי ידיים ותיק החלטתי לבדוק – האם  זה רק חוסר 

מזל, או משהו אחר?     

Dealer West. Vul E/W

  QJ87632
  2
  52
  J62

  A94   T
  A   KQJT9853
  K9873   J6
  KQ75   A4

  K5
  764
  AQT4
  T983

ובכן, בחמישה שולחנות מתוך שבעה נרשם 680- . אם 
כן, מקור האכזבה הוא בשניים הנותרים.

זוג שחקניות שמצאו  ישבו במזרח-מערב  באחד מהם 
את הדרך להכריז 6♥ , וגם ביצעו את החוזה ללא קושי 

.♦A-לאחר הובלה ב

גיבורנו בשולחן האחר דווקא הכריז כמו כולם 4♥ , אך 
שולחן  באותו  ההובלה  קלף  הלקיחות!   13 בכל  זכה 
הכריז  שצפון  משום  ודאי   ,♠K היה  אחרים  וברבים 

סדרה זו.

הובלה זאת נתנה לו הזדמנות למעשה קסמים, שנועד 
את המפסיד בדיאמונד להעלים.

אחרי שזכה ב-A♠ לקח גם A♥, ואז בלקיחה השלישית 
– עבר לידו בחיתוך ספייד, בוודאי חתך גבוה – לפחות 

עם השמינית...

בזה הרגע ניתן האות, יצאה לדרכה רכבת הלבבות.

כולם  הבאות,  בלקיחות  שוחקו  שליטים  חמישה  עוד 
משליכים דיאמונד או ספייד ככל שיוכלו להרשות.  

בדרום הלחץ גובר כאשר נותרו לו חמישה קלפים, רק 
 ♦K וארבעת הקלאבים עדיין נושמים. בדומם אורב ♦A

וגם כאן כל הקלאבים חיים.

הכרוז משחק הארט אחרון, והלחץ בדרום מגיע לשיא 
– יוותר על A♦ או יגביה לדומם את הקלאב הרביעי?!

משחק לחץ מושלם, עכשיו נותרה לי רק שאלה קטנה: 
מדוע שותפי לא היה יכול להביא לי את אותה המתנה? 

במעט  הייתה  בפניו  שניצבה  המשימה  לב,  שימו  אך 
שונה – כי דווקא המגן מולנו בחר ב-T♣ להתחיל בה 

את ההגנה.

כעת  האם  וטבעי,  ברור  מהלך   – רצף  מראש  הובלה 
משחק הלחץ עודנו אפשרי?

כמובן, נזכה ב-A♣ ומכאן נוכל להמשיך: מעבר לדומם 
ב-A♠ ושוב זהו אותו התהליך.

ללא  המסלול  באותו  ממש  דוהרת  הלבבות  רכבת 
מעצור, לדרום יוותרו A♦ ושלושה קלאבים כאשר ייאלץ 

ביניהם לבחור.

מעשה הקסמים נראה די פשוט בשרבוט בנחת על גבי 
בהכרח  לא  אני  גם   – לשותף  טענות  אין  אך  לבן,  דף 

הייתי עושה זאת בלחץ הזמן. ):
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גם  היה  שריף  עומר  הנודע  המצרי  הקולנוע  שחקן 
מטובי  כלל  בדרך  היו  שותפיו  מצוין.  ברידג'  שחקן 
המקצוענים בעולם. איני זוכר איזו אליפות זו הייתה, 
אך בערבים הייתה אווירה מיוחדת סביב עומר שריף. 

הוא היה משחק ברידג' על סכומי כסף גבוהים.

מהוויסקי  ושותה  קיביץ  עושה  אותי  רואים  בתמונה 
שעומר הזמין לכולם.

שותפו של עומר היה פול שמלה, מגדולי השחקנים 
כהן  דני  משלנו:  היו  יריביו  הזמנים.  בכל  צרפת  של 
)חבר נבחרת ישראל לשעבר( עם רמי שיינמן )קסיוס(.

המשחק היה מאוד מעניין לא רק בגלל סכומי הכסף 
הגבוהים אלא גם בשל הדמויות הססגוניות.

המשחק.  את  "פוצץ"  שמלה  פול  כשעתיים  לאחר 
 Q-במצב של עקיפה אפשרית בשני הכיוונים נגד ה
נדמה  היה  בדומם.   A-ה לכיוון   ♠J מידו  הוביל  הוא 
לו שדני כהן שישב לפני הדומם היסס מעט. שמלה 

הריץ את ה-J והפסיד ל-Q של קסיוס. אלוף העולם 
הצרפתי טען שיריבו הישראלי היסס בלי סיבה, קם 

ברוגז מהשולחן ולא הסכים לחזור.

ברידג' עם עומר שריף

// ישראל ידלין

איור: אתי בשביץ 2019
לצפייה באומנות של אתי בזמן הקורונה לחצו כאן

https://www.youtube.com/watch?v=ct5PZCA2gZQ&feature=youtu.be
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הגעתי למועדון מוקדם מהצפוי. השותפה הקבועה שלי 
כבר הודיעה לי אתמול בלילה שהיא מבריזה לי, מסננת 
משהו על חתונה משפחתית. את מתחתנת, שאלתי? 

ובכלל, מי מתחתן בשישי בצהרים?

היא צחקה ואמרה, את תסתדרי... 

אז דיברתי עם מנהל המועדון, ודרכו קבעתי לשחק עם 
מנהל  קבע  נחמד,  מאוד  הוא  מכירה.  לא  שחקן שאני 
המועדון בקול נוקב, מאוד מקפיד על הכללים... משחק 
לאט ובטוח, כל ההכרזות שלו סולידיות... את תסתדרי 

אתו נהדר...

הסכמתי. מה אני כבר יודעת. אם רק הייתי יודעת שזה 
יום שישי ה- 13... ארור... אפשר לוותר?

כבן  נאה,  לגבר  המועדון  מנהל  אותי  ציוות  כשהגעתי, 
 ,4 60, ואמר: זה השותף שלך. אתם יושבים בשולחן 
עוד  תערך  ישיבה  לכיוון  הגרלה  צעירים,  זוג  עם  יחד 

מעט, תיהנו...

ההגרלה הועידה אותנו לשבת צפון-דרום, ואני הרגשתי 
לחזור הביתה?  הולך לקרות. אפשר  טוב  לא  שמשהו 

ולמה אני שואלת, תשאלו?

יד  ובכן, תראו מה הוא הצליח לעשות ביד הראשונה, 
מספר 7...

השותף בדרום מחלק, אנחנו פגיעים, אני בצפון מחזיקה 
את היד הבאה:

  J
  J543
  A8
  KQT965

מהלך ההכרזות היה כדלקמן:

West North East South
1♦

1♠ 2♣ Pass 2NT

Pass 3NT All Pass

Dbl על  שותפי פתח ♦1, ולאחר אוברקול ♠1 שקלתי 
מנת להראות את שתי הסדרות האחרות, אך החלטתי 
פחדתי  האמת,   .2♣ להכרזת  חזקה  מספיק  שאני 
)חשש  מצדי   Dbl משמעות  את  יבין  לא  שהשותף 

שבהחלט היה מוצדק לאור ההמשך...(.

 ,2NT הכריז  השותף   2♣ שהכרזתי  לאחר  בקיצור, 
והדרך ל-3NT הייתה קצרה. בכל זאת היו לי 11 נקודות 

ושישייה. 

השחקן ממערב, בחור צעיר ממושקף, הוביל ♠8, ואני 
אני  פרטנר,  בהצלחה  בגאווה.  הדומם  את  שוטחת 

אומרת... מה אני כבר מבינה...

כדי שתבינו את גודל המכה – להלן היד המלאה:

  J
  J543
  A8
  KQT965

  AQ9863   542
  T7   9862
  K54   QJ2
  A4   J87

  KT7
  AKQ
  T9763
  32

פינת החוק – חוק 57

// דרור שיפטן
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קלאב  פעמיים  משחקים  אומרים?  אתם  הבעיה,  מה 
לכיוון הדומם )חוזרים ליד בהארט בכל פעם(, והחוזה 
לפחות.  אחת  עודפת  לקיחה  עם  בעיות  בלי  מבוצע 

פשוט, לא?

הכול  מסתבר  אצלו  שלי...  השותף  עם  שלא  זהו,  אז 
מסובך... 

אז ככה... הוא חשב דקה שלמה ואז זכה עם J♠ בדומם 
)2 ממזרח ו-7 מידו(. אחרי עוד שהות של מספר שניות 
קלף  כל  לראות  מקפיד  בידו,   Q-ל הארט  שיחק  הוא 
כבר  אני  שבה  נוספת,  שהות  המתנגדים.  ע"י  שנזרק 
 Q-ה לכיוון  קלאב  שיחק  הוא  ועכשיו  שחורות,  רואה 
בדומם שזכתה. עכשיו חזר לידו לאיטו עם K♥, צופה 

בעניין בעשירית ששוחקה ממערב.

ממשיך  שהוא  לפני  והחליט  שניות  מספר  הרהר  הוא 
תהייה  כדי שלא  האחרון,  את ההארט  לשחק  בקלאב 

חסימה בסדרה... 

לו  נמאס  די  )ובצדק(  שכנראה  צעיר  מזרח, שחקן 
שראה  ברגע   ♥8 שיחק  שותפי,  של  האיטי  מהמשחק 

את ה-A מונח על השולחן. 

"Tournament Director", השותף שלי צוהל...

כן, עונה מנהל התחרות שהגיע במהירות לשולחן... מה 
קרה וכיצד אני יכול לעזור?

שותפו,  לפני  "שיחק  מזרח,  על  שותפי  מצביע  "הוא", 
שלא בתור...".

זה  מאוכזב...  במבט  בצעירים  מביט  התחרות  מנהל 
נכון?

הצעיר במזרח מהנהן בראשו וממהר להוסיף, אבל הוא 
משחק כל כך לאט...

טוב, אבל חוק הוא חוק... בחורי הצעיר, לפי חוק 57, 

הזאת.  בלקיחה  לשחקו  ותאלץ  עונשין  קלף  הוא   ♥8
ואתה, אדוני הכרוז. יש לך כמה אפשרויות:

)1( לבקש ממערב לשחק את ההארט הכי גבוה שיש 
לו, או...

)2( לבקש ממערב לשחק את ההארט הכי נמוך שיש 
לו

אבל אין לו הארט, ייבב שותפי.

עוד לא גמרתי, מסביר מנהל התחרות.

)3( לבקש ממערב לשחק קלף בסדרה לפי בחירתך, 
עליו לעשות זאת אם אין לו הארט.

)4( לאסור על מערב לשחק קלף בסדרה לפי בחירתך, 
עליו לעשות זאת אם אין לו הארט.

במה תבחר?

שחק בבקשה קלאב, מבקש שותפי בשמחה. 

במנהל  שנית  מביט  בשותפי,  בעוינות  מסתכל  מערב 
התחרות שאומר לו: אם אין לך הארט, אין ברירה. 

A♣ מושלך על השולחן ומעורר בי חלחלה: לא...!!!

עיני חושכות...

שיחק  שותפי  החוזה!  את  לבצע  דרך  שום  אין  עכשיו 
A♥, הקלף היחיד שמאפשר להגנה להפיל את החוזה, 
המתנגדים  את  הכריח  גם  הזוועה,  למרבה  ועכשיו, 

"למצוא" את ההגנה המפילה!

למזרח נוצרה כניסה עם J♣, והוא מיהר לשחק ♠ אל 
שותפו שזכה בחמש הלקיחות הבאות.

3NT נפל פעמיים... אני רוצה הביתה...

  www.rotemltd.co.il  ravit@rotemltd.co.il  077-5401053 

ברותם פרסום והפקות עורכים, מעצבים, מדפיסים, כורכים 
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בואו להכיר אותנו

ברכות לאתי בת ה-68 המתגוררת בקריית אונו, אם 
ל-3 ילדים וסבתא ל-7 נכדים. במשך מרבית חייה 
הבוגרים עבדה כמזכירה בכור תעשיות בתל אביב, 
ומשתדלת  בגמלאות  נמצאת  שנים  מזה  אולם 
לנצל את הזמן לקידום תחביבים אשר מסבים לה 

נחת. 

בניהולה  סביון  הברידג’  למועדון  משתייכת  אתי 
נגיף  התפשטות  שלפני  ובימים  פאור  שירי  של 
מדי  לשבוע,  אחת  אותו  לפקוד  נהגה  הקורונה, 
ראשון בבוקר. כמו כן, בימי רביעי בערב השתתפה 
בפעילות הברידג’ של הסתדרות המורים בקריית 

אונו תחת הדרכתה של אילנה לוינשטיין.

למשחק  נחשפתי  הברידג’,  את  שהכרתי  ‘’מהיום 
בחיים’’,  הנאה  המון  היום  עד  לי  מרתק שמספק 
במשחק  שמדובר  לעובדה  ‘’מעבר  מציינת  היא 
מאתגר שמפתח את הזיכרון, עבורי הערך המוסף 
הוא הקטע החברתי. זו סיבה מצוינת עבורי לקום 
ולפגוש  להתלבש  להתארגן,  חיוך,  עם  בבוקר 
אנשים מופלאים. הברידג’ פתח בפניי המון דלתות 
והכיר לי חברים חדשים, שסביר להניח שאלמלא 
אני  לשמחתי,  מעולם.  נפגשים  היינו  לא  הברידג’ 
גם משחקת מזה 15 שנים עם אותה פרטנרית רותי 
ריקלין. יש בינינו כימיה יוצאת דופן בשולחן. אנחנו 
מבינות האחת את השנייה ומתנהלות בצורה רגועה 
ללא מתחים או אינטריגות. פשוט מנסות ליהנות 

ולהפיק את המירב מהמשחק’’.

בימים אלו של בידוד ושגרה אחרת בצל הקורונה, 
לברידג’  מתחברת  פחות  ‘’אני  מספרת:  היא 

באמצעים הדיגיטליים, במחשב או בטלפון, 
כך שכרגע אני נטולת ברידג’ וזה מאוד חסר 
או  ייגמר  שהכול  ליום  מייחלת  כבר  אני  לי. 
לרוץ  שאוכל  כך  לשחרר,  קצת  שיתחילו 
בחזרה למועדון. מקווה שנעבור את התקופה 
הזו על הצד הטוב ביותר. הכי חשוב שנשמור 

כולנו על אופטימיות’’.

אתי סחר
קיבלה לאחרונה 

דרגת 
סגן אמן ארד

עמנואל ילון
קיבל לאחרונה 

דרגת 
סגן אמן כסף

עושים כבוד למקבלי הדרגות החדשים אשר האהבה לברידג’ 
היא נר לרגליהם

עמנואל )75(, אב ל-3 ילדים וסבא ל-8 נכדים, הוא 
ברידג’  לשחקן  נחשב  עמנואל  במקצועו.  כלכלן 
‘’צעיר’’ יחסית, שכן הוא משחק לסירוגין מזה כ-5 
שנים בלבד בעיר מגוריו, מודיעין, בסניף הברידג’ 

“מודיעין” תחת ניהולו של גל וקס. 

יחדיו  משחקים  לוי,  שושנה  זוגו,  ובת  עמנואל 
להישגים  ומגיעים  במועדון  דו-שבועית  במסגרת 
פעמים  מספר  השתתפו  אף  השניים  נאים. 
בפסטיבל הברידג’ הבינלאומי ומציינים כי המשחק 
והן  מחשבתית  מבחינה  הן  רב  עונג  להם  מקנה 

מבחינה חברתית. 

הייתה  לא  הברידג’  עם  שלי  שההיכרות  ‘’האמת 
בינו  הקשר  תחילת  את  עמנואל  חלקה’’, משחזר 
‘’התאכזבתי משיטת הלימוד אצל  לבין המשחק. 
לי  שגרם  מה  אותי,  שלימדה  הראשונה  המורה 

להפסיק לשחק לתקופה. 

למזלי, אחרי זמן מה נדלקתי שוב והחלטתי לחזור 
מדובר  שכן  פנימה,  נשאבתי  כבר  הפעם  ללמוד. 
שסייע  הראשונה,  מהשניה  כבר  מרתק  במשחק 
נהנה  מאוד  אני  הלוגית.  המחשבה  את  לחדד  לי 
משתדלים  אנחנו  שלי.  הזוג  בת  עם  יחד  לשחק 
הפעולה  משיתוף  וליהנות  טובה  רוח  על  לשמור 

שבינינו’’.

כבר  הוא מעביר  הקורונה  ימי  את  כי  הוא מספר 
מרבית  את  כאשר  בביתו,  ספון  מחודש  למעלה 
הברידג’.  באמצעות  מעביר  הוא  היום  שעות 
יום  ‘’המועדון שלנו מעביר שלושה שיעורים מדי 

דרך הזום. 

עם   BBO-ב משחקים  אנחנו  זאת,  עם  יחד 
חברים ומשתדלים לשמור על כושר משחק. 
אין ספק שבתקופה הזו הברידג’ הוא סוג של 
אור שעוזר לי לשמור על שפיות. אני מאחל 
בימים  איתנה  בריאות  הברידג’  קהילת  לכל 

אלו’’.
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בואו להכיר אותנו

ברכות לאתי בת ה-68 המתגוררת בקריית אונו, אם 
ל-3 ילדים וסבתא ל-7 נכדים. במשך מרבית חייה 
הבוגרים עבדה כמזכירה בכור תעשיות בתל אביב, 
ומשתדלת  בגמלאות  נמצאת  שנים  מזה  אולם 
לנצל את הזמן לקידום תחביבים אשר מסבים לה 

נחת. 

בניהולה  סביון  הברידג’  למועדון  משתייכת  אתי 
נגיף  התפשטות  שלפני  ובימים  פאור  שירי  של 
מדי  לשבוע,  אחת  אותו  לפקוד  נהגה  הקורונה, 
ראשון בבוקר. כמו כן, בימי רביעי בערב השתתפה 
בפעילות הברידג’ של הסתדרות המורים בקריית 

אונו תחת הדרכתה של אילנה לוינשטיין.

למשחק  נחשפתי  הברידג’,  את  שהכרתי  ‘’מהיום 
בחיים’’,  הנאה  המון  היום  עד  לי  מרתק שמספק 
במשחק  שמדובר  לעובדה  ‘’מעבר  מציינת  היא 
מאתגר שמפתח את הזיכרון, עבורי הערך המוסף 
הוא הקטע החברתי. זו סיבה מצוינת עבורי לקום 
ולפגוש  להתלבש  להתארגן,  חיוך,  עם  בבוקר 
אנשים מופלאים. הברידג’ פתח בפניי המון דלתות 
והכיר לי חברים חדשים, שסביר להניח שאלמלא 
אני  לשמחתי,  מעולם.  נפגשים  היינו  לא  הברידג’ 
גם משחקת מזה 15 שנים עם אותה פרטנרית רותי 
ריקלין. יש בינינו כימיה יוצאת דופן בשולחן. אנחנו 
מבינות האחת את השנייה ומתנהלות בצורה רגועה 
ללא מתחים או אינטריגות. פשוט מנסות ליהנות 

ולהפיק את המירב מהמשחק’’.

בימים אלו של בידוד ושגרה אחרת בצל הקורונה, 
לברידג’  מתחברת  פחות  ‘’אני  מספרת:  היא 

באמצעים הדיגיטליים, במחשב או בטלפון, 
כך שכרגע אני נטולת ברידג’ וזה מאוד חסר 
או  ייגמר  שהכול  ליום  מייחלת  כבר  אני  לי. 
לרוץ  שאוכל  כך  לשחרר,  קצת  שיתחילו 
בחזרה למועדון. מקווה שנעבור את התקופה 
הזו על הצד הטוב ביותר. הכי חשוב שנשמור 

כולנו על אופטימיות’’.

אתי סחר
קיבלה לאחרונה 

דרגת 
סגן אמן ארד

עמנואל ילון
קיבל לאחרונה 

דרגת 
סגן אמן כסף

עושים כבוד למקבלי הדרגות החדשים אשר האהבה לברידג’ 
היא נר לרגליהם

עמנואל )75(, אב ל-3 ילדים וסבא ל-8 נכדים, הוא 
ברידג’  לשחקן  נחשב  עמנואל  במקצועו.  כלכלן 
‘’צעיר’’ יחסית, שכן הוא משחק לסירוגין מזה כ-5 
שנים בלבד בעיר מגוריו, מודיעין, בסניף הברידג’ 

“מודיעין” תחת ניהולו של גל וקס. 

יחדיו  משחקים  לוי,  שושנה  זוגו,  ובת  עמנואל 
להישגים  ומגיעים  במועדון  דו-שבועית  במסגרת 
פעמים  מספר  השתתפו  אף  השניים  נאים. 
בפסטיבל הברידג’ הבינלאומי ומציינים כי המשחק 
והן  מחשבתית  מבחינה  הן  רב  עונג  להם  מקנה 

מבחינה חברתית. 

הייתה  לא  הברידג’  עם  שלי  שההיכרות  ‘’האמת 
בינו  הקשר  תחילת  את  עמנואל  חלקה’’, משחזר 
‘’התאכזבתי משיטת הלימוד אצל  לבין המשחק. 
לי  שגרם  מה  אותי,  שלימדה  הראשונה  המורה 

להפסיק לשחק לתקופה. 

למזלי, אחרי זמן מה נדלקתי שוב והחלטתי לחזור 
מדובר  שכן  פנימה,  נשאבתי  כבר  הפעם  ללמוד. 
שסייע  הראשונה,  מהשניה  כבר  מרתק  במשחק 
נהנה  מאוד  אני  הלוגית.  המחשבה  את  לחדד  לי 
משתדלים  אנחנו  שלי.  הזוג  בת  עם  יחד  לשחק 
הפעולה  משיתוף  וליהנות  טובה  רוח  על  לשמור 

שבינינו’’.

כבר  הוא מעביר  הקורונה  ימי  את  כי  הוא מספר 
מרבית  את  כאשר  בביתו,  ספון  מחודש  למעלה 
הברידג’.  באמצעות  מעביר  הוא  היום  שעות 
יום  ‘’המועדון שלנו מעביר שלושה שיעורים מדי 

דרך הזום. 

עם   BBO-ב משחקים  אנחנו  זאת,  עם  יחד 
חברים ומשתדלים לשמור על כושר משחק. 
אין ספק שבתקופה הזו הברידג’ הוא סוג של 
אור שעוזר לי לשמור על שפיות. אני מאחל 
בימים  איתנה  בריאות  הברידג’  קהילת  לכל 

אלו’’.

ידיעון ההתאגדות הישראלית לברידג' | מאי 2020

עורכים: אוריה מאיר ואסף עמית
כתובת משרד ההתאגדות: יערה 27, רעננה מיקוד 4320458

טל. 09-7774031, פקס. 09-7774033
www.bridge.co.il :אתר ההתאגדות ibf@bridge.co.il :דוא"ל
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17:00 תחרות אחה"צ - יום ד'10:003 תחרות בוקר - יום א'3

9-16
פסטיבל בינלאומי אונליין

לא סופי, פרטים בהמשך

10:00 תחרות בוקר - יום א'17:007 תחרות אחה"צ - יום ד'6

17:00 תחרות אחה"צ - יום ד'10אליפות סניורים - סיבוב 1 - יום ו'8

10:00 תחרות בוקר - יום א'14אליפות סניורים - סיבוב 2 - שבת9

17:00 תחרות אחה"צ - יום ד'10:0017 תחרות בוקר - יום א'10

10:00 תחרות בוקר - יום א'17:0021 תחרות אחה"צ - יום ד'13

17:00 תחרות אחה"צ - יום ד'24אליפות סניורים - סיבוב 3 - יום ו'15

10:00 סימולטנית ארצית - יום ו'26אליפות סניורים - סיבוב 4  - שבת16

10:00 תחרות בוקר - יום א'10:0028 תחרות בוקר - יום א'17

17:00 תחרות אחה"צ - יום ד'20

10:00 סימולטנית ארצית - יום ו'22

10:00 תחרות בוקר - יום א'24

17:00 תחרות אחה"צ - יום ד'27

10:00 תחרות בוקר - יום א'31

תכנית פעילות תחרויות אונליין לחודשים הקרובים

ראו מודעה מפורטת i

i

i

i

i

צרו איתנו קשר גם בפייסבוק:
 ההתאגדות הישראלית לברידג׳

התכנית הספורטיבית שתוכננה למאי יוני ויולי 2020 בוטלה.
 .BBO -במקומה מפורסמות תחרויות אונליין ב

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

ONLINE

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

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

נקודות אמן ארציות לזוגות מעל הממוצע

שישי שישי 88 במאי  במאי 20202020 | שבת  | שבת 99 במאי  במאי 20202020
שישי שישי 1515 במאי  במאי 20202020 | שבת  | שבת 1616 במאי  במאי 20202020

משעה 10:00 עד 13:00 לערך
זוג סניורים = שני בני הזוג נולדו בשנת 1958 או מוקדם יותר.

$$1111BBBB :מחיר מושב למשתתף: מחיר מושב למשתתף
BBO  חשוב: אם טרם שלחתם אלינו את פרטי שם המשתמש שלכם באתר

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

ועדת חוקהועדת חוקהועדת חוקה

תחרויות ברידג' אונליין 

לטופס לחצו כאן

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

כדי להשתתף בתחרויות נדרש להיות חברי התאגדות בתוקף.

אם טרם עשיתם זאת:

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

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

3. שלחו הודעה קצרה לשם המשתמש IBF FED ,כדי שנוכל להחזיר עוקב )כך נוכל ליצור את קהילת ה-BBO של חברי 
ההתאגדות ולאפשר לכם להשתתף בעתיד בתחרויות ההתאגדות(. 

תחרויות אונליין מתקיימות גם על ידי המועדונים השונים ברחבי הארץ, אנא פנו לבעלי המועדונים לפרטים נוספים

ברכות למקבלי תארים חדשים )נכון למרץ 2020(

אמן ארד
וינוגרד עודד, ירושלים
קליינר טניה, ירושלים

אמן
יוגב אייל, מבואות חרמון

מיכאלי עדי, רחובות
קרניאל דליה, ברידג פוינט פולג
שמשי אפרים, מושבות-שמריהו

סגן אמן זהב
גלילי שלמה, סביון-קרית אונו

סגן אמן כסף
ואראס אלי, סביון-קרית אונו

ילון עמנואל, מודיעין

מרקו רחל, מודיעין

סגן אמן ארד
כהן נעמי, אשדוד

לוי שושנה, מודיעין
סחר אתי, סביון-קרית אונו
צ'כנובר דב, רעננה ההגנה

קוזוקרו מרים, באר שבע
שחם רועי, ברידג' קורס

סגן אמן
אמיץ דוד, נס ציונה

בונן ברוך, אביבים
ברזסקי דליה, זכרון ייעקב

הודאלי רוני, חדרה

זינגר טובה, לב הצפון
יסלסון סופיה, ראשון לציון

לילינג שרה, רעננה ההגנה
מעוז גסטון, לב הצפון
פולנסקי לילי, רמת גן

רוזמן טומי, השרון
שפיצר טובה, מ. הברידג' רחובות

שחקן מתקדם
אבישר יעקב, בית הברידג' ב"ש

אגסי דליה, ברידג פוינט פולג
אליהו חנה, ירושלים

בלושבסקי מיכאל, בית הברידג' 
ב"ש

גוב ארי חנן, רקפת קרית טבעון
גולדנברג שרה, לב הצפון

גולדפרב הדס, בית הברידג' ב"ש
דורון דור, עמק יזרעאל

וגנר סופי, כיכר המדינה ת"א
סודאי נעמי, אביבים

פרידלר אושרי, חיפה/כרמל
שינבאום ורדה, אביבים

שפירא אברהם, עמק יזרעאל

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe8heXhyuhZaX-JgWe7cwnoVUTP7jSZbFLdjyrFIC-sbt4Egg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe8heXhyuhZaX-JgWe7cwnoVUTP7jSZbFLdjyrFIC-sbt4Egg/viewform


תוצאות תחרויות

שמותסה"כדרוג

דוד אילן - ירוס מיכאל169.15

ענבר דוד - שאקי דן267.71

שוורץ כוכבה - שוורץ אדריאן366.19

כהן מאיר - כהן-טל ישי466.08

דניאל סנא - דניאל אוסאמה564.11

Israeli Pairs BBO - 26.4.20
תוצאות כלליות

שמותסה"כדרוג

רהב יוסף - ענבר דוד165.46

גל טיבור - גבע עמיחי264.93

רחימי רחמים - דימנט נעם364.66

יהל נילי - שנפ שולמית462.83

בירן מיכאל - פרקש רות562.80

Israeli Pairs BBO - 19.4.20
תוצאות כלליות

שמותסה"כדרוג

הירש עדה - ברש צבי173.61

צביקל אריה - מלצר מרגלית266.74

שפט ברכה - שחל אריה364.17

קונפינו יוסי - ארנון לואי464.08

נסלרוט אברהם - כהן-טל ישי563.23

Israeli Pairs BBO - 15.4.20
תוצאות כלליות

שמותסה"כדרוג

זמיר עמי - אלספל חנן168.08

מורן אורית - ידלין ישראל267.97

אברון אנית - נוה גל365.87

אולסבורג ברנרד - סטרן דוד464.62

564.04zohary - amikamt1

Israeli Pairs BBO - 12.4.20
תוצאות כלליות

שמותסה"כדרוג

גוטפריד שי - ולפר מיכאל167.61

חן ליאת - הרבסט אילן265.27

טל ג'ו - ספינקה פיני364.84

ברנר אילנה - פרידלנדר אהוד464.41

גרינברג שוש - מאירוביץ מיקי564.24

Israeli Pairs BBO - 9.4.20
תוצאות כלליות

שמותסה"כדרוג

קפלן אהרון - עמיר אריה167.04

זומר אילן ד"ר - בלאט לובומיר266.89

חכימי תמר - קופמן שרה364.15

חן ליאת - הרבסט אילן463.89

ענבר דוד - שאקי דן562.16

Israeli Pairs BBO - 2.4.20
תוצאות כלליות

שמותסה"כדרוג

ירוס מיכאל - בן נחום גילי169.16

טרגן אפרים - זיכרמן דוד267.43

הראל משה - כץ אוולין366.91

גבאי רפי - זנו מרים464.78

בלאט לובומיר - זומר אילן ד"ר564.39

Israeli Pairs BBO - 7.4.20
תוצאות כלליות

שמותסה"כדרוג

אלון יהודה - מילוא עמיר167.54

צדיק ארז - ינר יובל267.47

איתן יבגניה - איתן מוניה366.55

שחל אריה - לאור דניאל466.48

טרגן אפרים - זיכרמן דוד565.79

סימולטנית ארצית באינטרנט - 24.4.20
תוצאות כלליות



Multon )west( did use a Michaels cuebid, and 
Meckstroth's 2♥ showed a good hand with 
strength )not necessarily length( in hearts. 
Zia's next bid of three diamonds was surely a 
candidate for "underbid of the year", and there 
they played while they could easily make three 
no-trump or five diamonds.

Moreover, six diamonds was also cold after 
the natural spade lead. Declarer ruffs the lead, 
draws trumps and double-finesses in hearts, 
then ducking a club. South has eleven sure 
tricks, and the twelfth will develop from a major 
suit squeeze against West. The only lead to 
beat this slam was an unlikely heart, breaking 
the squeeze, provided that West ruffs his 
partner's trick in clubs to play a second heart.

The following deal provided a contrast – here 
both East/West pairs fully realized the potential 
of their cards.

Dealer North. Vul E/W

 J82
 97
 AT963
 986

  K7   AQ95
  A652   KQJ
  KQJ874   2
  Q   AK754

  T643
  T843
  5
  JT32

Drijver )North( used a weak 2♦ opening, 
promising five or more cards. The dummy 
was not a pleasant sight.

West North East South
Helgemo Drijver Lorenzini Brink

2♦ Dbl All Pass
 

Helgemo's diamonds were better than 
declarer's. Lorenzini duly led a trump, and all 
declarer could manage was two trump tricks – 
six down and minus 1400.

An apparently bad result for the Swiss Team, 
but once again they were saved by their 
teammates at the other table.

West North East South
Klukowski Gawrys

Pass 1♣ Pass

2♦ Pass 2♠ Pass

3♦ Pass 6NT All Pass

1♣ was three-way )Polish Club( including a 
strong option. 2♦ showed at least opening 
values )as 1♦ is an artificial negative according 
to the system(. Having learned that his partner 
has opening values with long diamonds, East 
didn't waste time and made an early jump to 
6NT.

South led the unbid suit )hearts( and declarer 
had an easy time, unblocking clubs and hearts 
before tackling diamonds. Plus 1440 led to 
a gain of 1 IMP. A spade lead would have 
been more challenging, disrupting declarer's 
communications, but it should not matter, 
because after winning ♠K and ♦K )ducked(, 
declarer may play dummy's ♦Q, already 
squeezing South in three suits. 
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The third edition of the European Winter 
Games in Monaco turned out to be the last 
high-level bridge event to be completed, just 
prior to the forced hiatus due to the COVID-19 
pandemic.

The main event was the Zimmermann 
Cup, a transnational team event. Pierre 
Zimmermann, the sponsor of the event was a 
member of the winning team, the newly formed 
"Swiss Team" which included three top pairs 
)formerly( representing Poland, Netherlands 
and Monaco: Klukowski – Gawrys, Brink – Ba. 
Drijver, Zimmermann – Multon.

The Swiss team beat team Gupta )Zia – 
Meckstroth, Helgemo – Lorenzini, Gupta – D. 
Rosenberg( in the final match. Here are  two 
interesting deals from the final.

Dealer South. Vul None

 -
 AKT84
 86
 KT8654

  KQJT63   852
  QJ762   9
  J3   954
  -   AQ9732

  A974
  53
  AKQT72
  J

This was the bizarre auction at the closed 
room:

 

West North East South
Helgemo Drijver Lorenzini Brink

1♦

4♠ 4NT 5♣ All Pass

West has 6-5 in the majors, but Helgemo 
decided against a Michaels cuebid due to the 
disparity in suit quality. He overcalled 4♠, but 
Drijver competed to 4NT showing length in 
both unbid suits )preferably with torlerance for 
diamonds(. East decided that a lead-directing 
5♣ would do no harm on the way to 5♠. Having 
no club to lead, Helgemo did not mind being 
dummy in five clubs, undoubled.

Drijver decided to take a sure plus, albeit in 
multiples of 50. Probably he was worried that 
his opponents might have a big fit in spades.

Optimal defense would have beaten five clubs 
by seven tricks, but the Dutch pair had to be 
content with plus 300 when they might have 
taken plus 1100 in five spades doubled.

Strangely, the Swiss Team won 5 IMPs, 
because this was the auction at the other 
room:

West North East South
Multon MeckstrothZimmermann Zia

1♦

2♦ 2♥ Pass 3♦

Pass Pass Pass

The Zimmermann  Cup

// Ram Soffer



אלדד )גינו( גינוסר

הספר השלם 

2/1
מחייב למשחק מלא

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

שיעשירו את עולמם ויעמיקו את הבנתם לגבי איך 
עובד מכרז ברידג׳ מודרני בין שותפים.”

  

YOURYOUR  
BRIDGE GAMEBRIDGE GAME 

  
Eldad GinossarEldad Ginossar  

  
 

WITH A FOREWORD BY FRED GITELMAN 

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

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

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

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

דוגמאות ותרגילים

Power Up Your Bridge Game
הספר החדש נכתב באנגלית  

וכולל 30 שיעורים לשחקן המתקדם 
בכל התחומים: 

משחק היד, הגנה, מוסכמות 

מחיר 

 ₪ 70
+ דמי משלוח

מבצע מיוחד 
2 הספרים במחיר של

 ₪ 155 
)+ דמי משלוח(

מחיר 
+ דמי משלוח100 ₪ 

אלדד גינוסר מציג: ספרי ברידג' 2019

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

player and, if you are lucky, perhaps a little 

bit of Gino’s passion for our game will rub 

off on you as well.”
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