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דבר ועד העמותה פברואר 2022

שלום חברות יקרות וחברים יקרים,

במשך כעשרה חודשים, מפברואר ועד דצמבר 2021, היינו עדים למגמת עליה בפעילות 
הפרונטלית, במקביל למגמת ירידה בפעילות האונליין. 

כשחשבנו שלאחר שנתיים קשות שנת 2022 תביא עמה חזרה כמעט מלאה לשגרה, הסתבר 
שהתבדינו. נגיף האומיקרון נכנס לחיינו בדצמבר 2021 והחל שוב לפגוע בכולנו.

הנהלת  החליטה  השחקנים,  בריאות  על  לשמור  מנת  ועל  ההדבקה  בשיעורי  שיא  לאור 
ההתאגדות לדחות את התחרויות המאורגנות על ידה בחודש ינואר למועד מאוחר יותר, 
כפי שפורסם בתכנית הספורטיבית המעודכנת, המופיעה גם בדפי ביטאון זה.  הסניפים 
נשארו סוברנים להחליט בעצמם האם לקיים או לדחות את הפעילויות הפרונטליות שלהם.  
ההנהלה בוחנת את המצב כל העת ואם יהיו שינויים נוספים בהמשך, נעדכן את ציבור 

השחקנים כפי שעשינו עד כה.

במהלך ינואר אושר תקציב מאוזן לשנת 2022, אשר ישמש מסגרת לפעילות בשנה הקרובה, 
כמובן בהנחה שלא נצטרך לבצע התאמות נוספות עקב הקורונה. 

בין היתר התקציב מציג פעילות מבורכת ומלאה בנושא תחרויות בינלאומיות )אשר בוטלו 
בשנתיים האחרונות ומתוכננות להתקיים השנה(. אנו תקווה כי הנבחרות שלנו יחזרו לייצג 
את ישראל ולהביא השיגים מרשימים כפי שהיה בעבר. כמו כן, אנו מתכננים לחזור ולקיים 
השנה את פסטיבל הברידג' הבינלאומי בת"א אשר לא התקיים בשנתיים האחרונות, לאחר 

53 שנים שבהן התקיים ברצף. אני בטוח שאירוע כזה יהווה חגיגת ניצחון לכולנו. 

אציין עוד כי הקריטריונים לקבלת תמיכה לענפי הספורט השתנו ואם בעבר היתה החרגה 
השונים,  למשתנים  קשר  ללא  קבוע  תקציב  קיבלו  אשר  והמועדונים,  הברידג'  ענף  של 
הרי שמעכשיו, תקציב הענף יושפע ממספר קריטריונים שבהם הענף נדרש לעמוד כגון: 
הישגיות וכמות הספורטאים הפעילים, אשר רשומים בהתאגדות ואשר השתתפו בלפחות 

אליפות ישראל אחת )בדגש על נשים וצעירים(. 

כל אלו ינחו את הפעילות שלנו בשנים הקרובות, ובאופן טבעי ההתאגדות תשים דגש על 
קידום הישגיות, צעירים ונשים.

בפתח השנה החדשה, אני רוצה להודות למתנדבים השונים בועדות השונות )ועדת צעירים, 
סגל, נקודות אמן ומושבים, הוראה, חוקה( אשר חזרו לפעילות מלאה כדי לסייע להתאגדות 
להתמודד עם כל האתגרים ולציין כי בחודש פברואר יתקיימו בחירות לתפקידי יושבי ראש 
וחברי ועדות, ואני קורא לכם שחקנים ושחקניות יקרים ויקרות, להגיש את מועמדותכם 

ולתרום להתאגדות. מודעה מפורטת בנושא, מופיעה בדפי ההתאגדות בסוף הביטאון.

בכל שאלה ובעיה, אני וצוות המשרד עומדים לרשותכם ואתם מוזמנים לפנות אלי.
תמיד לרשותכם,

reuven.b.e@012.net.il ,054-4517776 ראובן בשביץ
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מתחילים

הפעם נעסוק בהכרזה השנייה של המשיב לאחר:

West North East South
1♣ Pass 1♥ Pass
1♠ Pass ?

תזכורת קטנה לגבי כללי ההכרזה השנייה של המשיב:
להמשיך  השותף  את  שמחייבת  היחידה  ההכרזה 
 .2♦ הזה  במקרה   – רביעי"  "צבע  היא  להכריז 
מחייבת  היא  הדיאמונד.  לסדרת  קשר  אין  זו  להכרזה 
את השותפות למשחק מלא לפחות ומבקשת מהפותח 

תיאור נוסף.
הכרזת NT או אחת הסדרות שכבר הוכרזו ללא קפיצה 
מתארת משיב חלש: 6-9 )10( נקודות גבוהות. הכרזה 
נקודות   10-11 בינוני:  משיב  מתארת  בקפיצה  דומה 

גבוהות.
חזרת המשיב על סדרתו )הארט( מתארת 6+ קלפים 

בסדרה.
אפשרויות ההכרזה רבות. הבנת הכללים שנזכרו לעיל 

תעזור לכם להכריז נכון.
כעת נסו להכריז את הידיים הבאות של מזרח לאחר:

West North East South
1♣ Pass 1♥ Pass
1♠ Pass ?

תרגיל 1

  T8
  AQ9643
  73
  Q52

תרגיל 2

  KT92
  AT752
  K3
  64

תרגיל 3

  A7
  AKT63
  842
  Q65

תרגיל 4

  62
  Q9542
  JT76
  A3

תרגיל 5

  K2
  A965
  73
  KJ643

תרגול הכרזות בסיסיות

// רם סופר
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תרגול הכרזות בסיסיות – פתרונות 
פתרון 1

  T8
  AQ9643
  73
  Q52

West North East South
1♣ Pass 1♥ Pass
1♠ Pass 2♥

למזרח 6 קלפים בהארט עם 8 נקודות גבוהות )משיב 
על  חזרה  היא  הנכונה  ההכרזה  נקודות(.   6-9 חלש, 
הכרזה  אינה  זו   .2♥ קפיצה:  ללא  הראשונה  סדרתו 
את  ישאיר  לרוב  הפותח  נקודות   12-14 עם  מחייבת. 

החוזה ב-♥2.
פתרון 2

  KT92
  AT752
  K3
  64

West North East South
1♣ Pass 1♥ Pass
1♠ Pass 3♠

 4 של  התאמה  עם  בינוני(  )משיב  נקודות   10 למשיב 
בשותפו  יתמוך  הוא  השני  בסיבוב  בספייד.  קלפים 
בקפיצה. זוהי הכרזה מזמינה למשחק מלא. אם לפותח 

יותר ממינימום, הוא יכריז ♠4.
פתרון 3

  A7
  AKT63
  842
  Q65

West North East South
1♣ Pass 1♥ Pass
1♠ Pass 2♦

למשיב 13 נקודות גבוהות – פתיחה מול פתיחה. הוא 
משחק  איזה  בטוח  אינו  אך  מלא,  משחק  שיש  יודע 
מלא. אם לפותח 3 קלפים בהארט, ♥4 יהיה חוזה טוב. 
עוצר  לפותח  טוב אם  חוזה  להיות  עשוי   3NT ,אחרת
 – מחייב  רביעי  צבע   –  2♦ מכריז  המשיב  בדיאמונד. 

ומבקש מהפותח תיאור נוסף.

פתרון 4

  62
  Q9542
  JT76
  A3

West North East South
1♣ Pass 1♥ Pass
1♠ Pass 1NT

למשיב 7 נקודות גבוהות עם חמישייה חלשה בהארט 
ועוצר בסדרה שלא הוכרזה – דיאמונד. סדרת ההארט 
הכרזה  להצדיק  מנת  על  וטובה  ארוכה  מספיק  אינה 
של ♥2, ולכן ההכרזה השנייה הנכונה של המשיב היא 

.1NT

פתרון 5

  K2
  A965
  73
  KJ643

West North East South
1♣ Pass 1♥ Pass
1♠ Pass 3♣

למשיב 11 נקודות )משיב בינוני( עם התאמה בקלאב 
לפחות  הבטיח  )מערב  השותף  פתח  הסדרה שבה   –
3 קלפים בקלאב(. מזרח הכריז בהתחלה ♥1 בתקווה 
לא  בהארט  ההתאמה  אבל  במייג’ור,  התאמה  למצוא 
שותפו  של  הקלאב  בסדרת  יתמוך  הוא  כעת  נמצאה. 
למשחק  מזמינה  הכרזה  היא   3♣ המתאים.  בגובה 
כעת  יכול  מערב  בדיאמונד,  ועוצר  טובה  יד  עם  מלא. 

.3NT להכריז
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מתחילים

הכריז  והשותף   1♥ פתחתם  בדרום.  המחלק  אתם 
♥2. כיצד תמשיכו?

  T2
  AQJ97
  AK532
  3

יכולה להיקרא  זו  יד  גבוהות. האם  נקודות  בידכם 14 
לאחר  לא.  ממש  נקודות(?   12-14( חלש"  "פותח 
מציאת התאמה סופרים גם נקודות חלוקה: שלוש עבור 
ערכה  בספייד.  דאבלטון  עבור  ואחת  קלאב  סינגלטון 

האמיתי של היד הוא כ-18 נקודות – פותח חזק! 

ההכרזה המומלצת היא ♥4. אפשר גם לבחור בהכרזה 
טבעית ומזמינה למשחק מלא ♦3, אבל אין בכך צורך. 
עם שתי חמישיות חזקות מוצדק להכריז משחק מלא 
מהשותף  עזרה  קצת  עם  הרי  השותף.  תמיכת  לאחר 
יש סיכוי טוב לחמש לקיחות בהארט ועוד חמש לקיחות 

בדיאמונד שישלימו ביצוע חוזה של ♥4.

  QJ65
  KT8
  64
  T862

  T2
  AQJ97
  AK532
  3

♣A :חוזה: ♥4; קלף ההובלה

West North East South
1♥

Pass 2♥ Pass 4♥
Pass Pass Pass

והדומם  רצף(  )ראש   ♣A מוביל ל-♥4! מערב  הגעתם 
נפרש. לאחר זכייתו בלקיחה הראשונה מערב ממשיך 

K♣ ואתם חותכים בידכם. מה כעת?

למנוע  תוכלו  לא  נתתם,  שכבר  בקלאב  ללקיחה  פרט 
שני מפסידים בספייד.

ובחמש  בהארט  לקיחות  בחמש  לזכות  עליכם  חובה 
לקיחות בדיאמונד כדי לבצע את החוזה.

כדי  מפסידים.  יש  בדיאמונד  אבל  בעיה,  אין  בהארט 
להתגבר עליהם תצטרכו להשתמש בכוח החיתוך של 

הדומם.

הגבהת סדרה צדדית

// רם סופר
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ההמשך הנכון לאחר חיתוך קלאב הוא לשחק AK♦. יש 
סיכון שיחתכו אתכם, אבל חלוקות של 5-1 או 6-0 הן 

נדירות.

לאחר מכן תחתכו דיאמונד עם שליט גבוה )עשיתי לכם 
את זה קל – כל השליטים בדומם גבוהים(. אתם מקווים 
לחלוקה 3-3 בדיאמונד, אבל במציאות מזרח לא משרת 
בסיבוב השלישי. מערב נותר עדיין עם דיאמונד גבוה. 
אין בעיה – חוזרים ליד עם A♥ )שני היריבים משרתים( 

וחותכים שוב דיאמונד עם שליט גבוה בדומם.

חשוב להדגיש שבידיים מסוג זה שבהם צריך להגביה 
את  לדחות  צריך  חיתוכים,  באמצעות  צדדית  סדרה 

משיכת השליטים. 

נותרו שליטים  לאחר חיתוך הדיאמונד השני, כבר לא 
בדומם. אתם ממשיכים בקלאב מהדומם וחותכים ביד. 
למשוך  כדי  בידכם  גבוהים  שליטים  שני  נותרו  עדיין 
משיכת  סיום  לאחר  ליריבים.  שנותרו  השליטים  את 
והאחרון  החמישי  הדיאמונד  את  תשחקו  השליטים 
דיאמונד  קלפי  אין  ליריבים  זה  בשלב  בידכם.  שנותר 
ואין קלפים בשליט. אתם זוכים, וזו הלקיחה העשירית 

שלכם. ביצעתם ♥4.

החלוקה המלאה:

  QJ65
  KT8
  64
  T862

  974   AK83
  63   542
  J987   QT
  AKQ5   J974

  T2
  AQJ97
  AK532
  3

אעיר רק כי לאחר הובלה והמשך בקלאב, ביצוע החוזה 
♥4 דורש חלוקה 3-3 בדיאמונד ו- 3-2 או 4-1 בהארט, 

או חלוקה 4-2 בדיאמונד וחלוקה 3-2 בהארט.

הכרת טכניקת המשחק שהוצגה לעיל מאפשרת לכם 
שתי  המכילה  יד  עם  מלא  משחק  בביטחון  להכריז 
בחמישייה  תמך  שהשותף  לאחר  חזקות,  חמישיות 

שלכם במייג’ור.

055-5636755

TLV MEDICAL
הברזל 15 תל אביב

ד"ר יורם עוזר
מומחה בניתוחי כף יד וגפה עליונה
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מתחילים

שאסים  החשוב  העיקרון  את  הזכרתי  שעבר  בחודש 
נועדו ללכוד קלפי תמונה והמלצתי לא להוביל מסדרות 
שבהן יש לכם A “ריק”, משום שכאשר ה-A לוכד רק 
הבאים  התמונה  קלפי  את  מגביה  הוא  קטנים  קלפים 

בתור הנמצאים לרוב בידי הכרוז והדומם.

אתם  שבהם  למצבים  דוגמאות  בשתי  נתבונן  הפעם 
אבל  בה,  מובילים  לא   ,A בראשות  סדרה  מחזיקים 
הסדרה  את  בעצמו  מוביל  הכרוז  המשחק  במהלך 

הזאת.

תרגיל 1:
  JT8
  T62
  Q65
  K732

  743
  AK5
  A84
  T985

מהלך המכרז

West North East South
1♠

Pass 2♠ Pass 4♠
Pass Pass Pass

מובילים  )מערב(  אתם   .4♠ בחוזה  הכרוז  הוא  דרום 
נמוך(.   – )גבוה  מעודד  ב-K♥. השותף  גם  וזוכים   ♥A
בלקיחה השלישית אתם ממשיכים בהארט, ודרום חותך 
 ♠AKQ של מזרח. דרום מושך שליטים עם ♥Q-את ה
הארטים(.  שני  ומשליך  אחת  פעם  משרת  )השותף 
בלקיחה השביעית דרום מוביל 3♦. איזה קלף תשחקו?

פתרון 1:
הלקיחה  תהיה   ♦A לקיחות.  בשתי  זכיתם  כה  עד 
זקוקים  אתם  למהר.  מה  אין  אבל  שלכם,  השלישית 
 ♦K ללקיחה רביעית שאולי תבוא  מידו של השותף. אם
יוכל  הוא  ובהמשך  יברח,  לא  אצל הכרוז, ה-A שלכם 
ללכוד את ה-K. אם K♦ אצל השותף, אין צורך לזכות 

ב-A כרגע כי השותף עומד לזכות בלקיחה הנוכחית.
הנה החלוקה המלאה:

  JT8
  T62
  Q65
  K732

  743   5
  AK5   Q9874
  A84   JT92
  T985   QJ6

  AKQ962
  J3
  K73
  A4

לאחר שבשש הלקיחות הראשונות שוחקו רק הארטים 
מידו. אם מערב  נמוך  דיאמונד  מוביל  דרום  וספיידים, 
זו תהיה הלקיחה השלישית  )הגנה שגויה(   ♦A ישחק
צפון  של   ♦Q-ו דרום  של   ♦K ההגנה.  של  והאחרונה 

יוגבהו, ולהגנה לא יהיו יותר לקיחות בדיאמונד.

יזכה  צפון  הנכונה(,  )ההגנה  נמוך  ישחק  מערב  אם 
יוביל  צפון  כאשר  בהמשך  אבל   ,♦Q עם  בלקיחה 
עקיפה  יקרה( תתבצע למעשה  זה  )מתישהו  דיאמונד 
נגד ה-K♦ של דרום, וקלף זה לא יזכה בלקיחה. מזרח 
עתיד לזכות בלקיחה עם J♦ )או קלף אחר ברצף(. זו 

תהיה הלקיחה שתכשיל את החוזה ♠4.

הלקח מדוגמה זו: A נועד ללכוד K או Q. חבל לבזבז 
אותו על קלפים קטנים.

להמתין עם האס

// רם סופר
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תרגיל 2:
  96
  A987
  QT42
  KJ5

  QJT
  654
  K7
  AT942

מהלך המכרז

West North East South
1NT

Pass 2♣ Pass 2♥
Pass 4♥ All Pass

דרום מגיע לחוזה ♥4 לאחר שפתח 1NT. אתם במערב 
 ,♠8 עם  מעודד  שותפכם   .♠Q הרצף  בראש  מובילים 
אבל דרום זוכה בלקיחה הראשונה עם A♠. כעת דרום 
ספייד  זורק  )מזרח  סיבובים  בשלושה  שליטים  מושך 
דרום  החמישית  בלקיחה  הרביעית(.  בלקיחה  נמוך 

מוביל 8♣. איזה קלף תשחקו?

פתרון 2:

מהשחקנים  חלק  להלחיץ  עלול  הכרוז  של  משחקו 
ויזכו בו מיד.  במערב שיחששו לאבד את ה-A שלהם 
בכך הם יעזרו לדרום לבצע את החוזה. שימו לב: דרום 
פתח 1NT והראה חלוקה מאוזנת, לכן 8♣ ששוחק זה 
עתה אינו סינגלטון. לדרום יש עוד קלף אחד )לפחות( 
בקלאב. גם אם לא תזכו מיד ב-A♣, הוא יזכה בלקיחה 
בהמשך. הרי לדומם אין סדרה חזקה שעליה הכרוז יוכל 
קלאב  לשחק  היא  הנכונה  ההגנה  מפסידים.  להשליך 

נמוך בלי היסוס ובלי שום חריגה בקצב המשחק. 

התבוננו בחלוקה המלאה:

  96
  A987
  QT42
  KJ5

  QJT   K8543
  654   T2
  K7   863
  AT942   Q73

  A72
  KQJ3
  AJ95
  86

דרום:  של  המבט  מנקודת  המשחק  את  נתכנן  בואו 
בדיאמונד  אפשרי  מפסיד  בספייד,  אחד  מפסיד  יש  
מפסידים  ושני  תיכשל(  או  תצליח  העקיפה  אם  )תלוי 
מידו  קלאב  לשחק  מחליט  דרום  בקלאב.  אפשריים 
בהקדם האפשרי כדי להלחיץ את מערב ולפתות אותו 
לשחק A♣ או לפחות להסס )אם הוא מחזיק בקלף זה(. 
דרום,  של  הבעיה  את  פתרתם   ,♣A-ב מיד  תזכו  אם 
והוא יבצע את החוזה. אם תשחקו נמוך בצורה רגועה, 
יש סיכוי טוב שדרום יבקש J♣ מהדומם, ואז שותפכם 
וב-  ♠K-ב גם  תזכה  ההגנה   .♣Q עם  בלקיחה  יזכה 
A♣. לבסוף הכרוז יבצע עקיפה בדיאמונד ואתם תזכו 

בלקיחה גם עם K♦. החוזה ♥4 ייכשל בלקיחה אחת.

 ,J או K ,הלקח מדוגמה זו: כאשר הכרוז צריך לנחש
אל תקלו עליו את המלאכה. שמירה על הכלל “יד שנייה 
להפיל  לכם  תעזור  המשחק  בקצב  חריגה  ללא  נמוך” 

יותר חוזים.
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הכרזות

 2020 במרץ  נעצרה  הבינלאומית  הברידג'  פעילות 
שנוצר  הריק  החלל  ב-2021.  חלקית  רק  וחודשה 
הגוף  אונליין.  תחרויות  של  בשפע  מהרה  עד  התמלא 
המארגן הבולט ביותר של תחרויות אונליין בינלאומיות 
 Alt בשנת 2021 אורגנו על ידי .Alt ברמה גבוהה היה
19 תחרויות ברמה גבוהה ובסך הכול שוחקו 65,886 

לוחות על ידי מיטב השחקנים בעולם.

השנה הסתיימה, והגיע הזמן להעניק את פרסי הידיים 
יד  משחק  הכרזות,  קטגוריות:  בשלוש  ביותר  הטובות 
להציע  הוזמנו  הצופים  ואלפי  השחקנים  מאות  והגנה. 
עשר  התקבלו  ההכרזות  בקטגוריית  מועמדות.  ידיים 
)אחת  ביותר  הטובה  ההכרזה  לפרס  מועמדות  ידיים 
מהן הוכרזה על ידי זוג ישראלי(. חבר שופטים המורכב 
אלה  אך  הזוכים,  את  קבע  עולמית  ברמה  משחקנים 

טרם פורסמו בעת כתיבת שורות אלה.

את  יכולתי  כמיטב  להסביר  ואנסה  אציג  זה  במאמר 
הידיים המועמדות לפרס ההכרזה הטובה ביותר לשנת 
2021. אני מקווה שהקוראים ילמדו משהו מההכרזות 

המעניינות האלה.

Dealer East, Vul E/W

  J74   AKT9862
  AKT85   Q3
  Q   A952
  8432   -

West North East South
Trendafilova Jarlvik

1♠ 2♦
3♦ Pass 5♣ Pass
5♦ Pass 5NT Pass
6♥ Pass 7♠ All Pass

מזרח-מערב השתמשו בשיטה עם פתיחה חזקה של 
♣1, כך שההכרזה ♠1 הייתה מוגבלת. הכרזת מערב 
♦3 )קיו-ביד( הראתה כרגיל 10+ נקודות עם התאמה 
בספייד. כעת מזרח שאף לסלם והשתמש בהכרזת ♣5 
)Exclusion RKC( – קפיצה לגובה 5 בסדרה חדשה 
מראה  זו  הכרזה  השליט.  סדרת  שהוסכמה  לאחר 
מפתח  קלפי  כמה  מערב  את  ושואלת  בקלאב  חוסר 
אינו   ♣A אבל  מפתח  כקלף  נחשב   ♠K כאשר  לו  יש 
או   1 ראשון( הראתה  )צעד   5♦ נספר. תשובת מערב 
4. כעת 5NT הייתה שאלה למלך צדדי ספציפי. מערב 
 ♥AK נכון שאם לשותפתו הראתה K♥. מזרח העריך 
יש סיכוי טוב להיפטר מכל המפסידים בדיאמונד ולבצע 
 ♠Q 7. הסלם הגדול אכן בוצע בהצלחה לאחר נפילת♠

בודדת מידו של דרום.

Alt 2021 ההכרזות הטובות ביותר – תחרויות

// רם סופר
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Dealer West, Vul None

 8
 AK92
  A874
 AKJ3

  AKQ7
  T
  93
  T87642

West North East South
Hoogenkamp Helle

Pass 1♣ 1♦ 1♠
Pass 1NT Pass 2♣
Pass 2♦ Pass 2♥
Pass 2♠ Pass 2NT
Pass 3♣ Pass 3♥
Pass 3♠ Pass 4♣
Pass 4♦ Pass 4♥
Pass 4♠ Pass 4NT
Pass 7♣ All Pass

הכרזה טיפוסית בשיטת Relay לאחר פתיחה חזקה של 
♣1. כל ההכרזות של צפון מ-1NT ועד ♠4 היו הכרזות 
היד  דרום תיאור במדויק את חלוקת  שאלה. תשובות 
הזה  המידע   .♠AK לו  שיש  הראו  וגם   4-1-2-6 שלו 
הספיק לצפון כדי להחליט על החוזה הסופי ♣7. צפון 
הקלאב  שסדרת  במידה  תמיד  יבוצע  שהחוזה  ידע 
מתחלקת 2-1 על ידי שני חיתוכי ספייד בידו של צפון. 
גילה את  הכרוז  אבל   ,♣Q95 במציאות מערב החזיק
זה בסיבוב הראשון של השליט כאשר מזרח לא שירת, 

עקף נגד ה-Q של מערב וביצע את הסלם הגדול.

Dealer North, Vul N/S

  A972   KQ8
  K3   AQJ542
  AKJ543   Q972
  T   -

West North East South
Gottlieb Fredin

3♣ 3♥ 4♣
5♥ Pass 6♣ Pass
6♦ Pass 7♥ All Pass

של   Preempt לאחר   3♥ באוברקול  התערב  מזרח 
צפון. הכרזת מערב ♥5 הייתה מזמינה לסלם. בתגובה, 
מזרח לא רק קיבל את ההזמנה אלא גם הראה קונטרול 
ראשון בקלאב על ידי הכרזת ♣6. מערב שמח להמשיך 
בדו-שיח לקראת סלם גדול והראה את סדרת הדיאמונד 
כדי   ♠A גם  להחזיק  צריך  ששותפו  הבין  מזרח  שלו. 
להכריז בצורה כזו והכריז סלם גדול בהארט. הביצוע 

היה החלק הקל.

Dealer West, Vul All

 J32
 A8
  AKT75
 Q84

  54
  KQJ3
  J9643
  AJ



ירחון ההתאגדות הישראלית לברידג' 12

West North East South
S. Drijver Brink

Pass 1NT Pass 2♣
Pass 2♦ Pass 3♠
Pass 3NT All Pass

 Sjoert Brink הולנד(  )לשעבר  שוויץ  נבחרת  שחקן 
 .Smolen על מוסכמת Psyche הפגין יצירתיות וביצע
ורביעייה  בהארט  חמישייה  מראה   3♠ השיטה  לפי 
בהתאמה   4♥ של  חוזה  לשחק  רצה   Brink בספייד. 
4-3. והיה מוכן לשחק 3NT אם לשותפו רק 2 קלפים 
בספייד.  עוצר  לצפון-דרום  היה  לא  במציאות  בהארט. 
מהלך  לאחר   .♠AK7 ולמערב   ♠QT986 היה  למזרח 
ספק שמזרח  אין   1NT-2♣-2♦-3NT ”נורמלי“ הכרזה 
יוביל בספייד והחוזה ייכשל. הכרזתו של Brink שכנעה 
את מזרח לא להוביל בספייד, והחוזה 3NT בוצע עם 

לקיחה עודפת.

Dealer West, Vul None

 KJ6
 J
  AQ72
 KQJT8

  T94   Q852
  KQT87   A6532
  T86   95
  96   52

  A73
  94
  KJ43
  A743

יד זו )מתוך תחרות קבוצות BAM( הוגשה כמועמדת 
קבוצת  חברי  שיחקו  שבהם  השולחנות  בשני 

.Quaranteam
שולחן ראשון:

West North East South
Lahrmann Sandin

2♥ Dbl 4♥ Dbl
Pass Pass Pass

 Weak הכרזתם האגרסיבית של מזרח-מערב )פתיחה
מיידית  והעלאה  ראשון  במושב  חמישייה  עם   Two

 Dbl-ל פרט  ברירה  ליריבים  הותירה  לא   )4 לגובה 
מעניש. צפון-דרום זכו בשש לקיחות: 500+.

שולחן שני:

West North East South
זמיר יקותיאלי

Pass 1♣ Pass 1NT
Pass 2♦ Pass 3♦
Pass 3♠ Pass 4♣
Pass 4♥ Pass 4NT
Pass 6♦ All Pass

חברי נבחרת ישראל לצעירים עמי זמיר – אסף יקותיאלי 
דרום  הכרזת  לביצוע.  שניתן  היחיד  לסלם  יפה  הכריזו 
1NT הראתה 11-12 נקודות. ♦2 הייתה הכרזת רוורס 
טבעית ומחייבת למשחק מלא. בתגובה אסף יקותיאלי 
)דרום( בחר בסדרת השליט הנכונה )דיאמונד( בהתאמה 
4-4 שהיא עדיפה על פני ההתאמה 5-4 בקלאב. כעת 
ללא   4♣ קיו-ביד  הכריז  דרום  בסדרה.  כוח  הראה   3♠
מפתח  קלפי  על  זמיר( שאל  )עמי  וצפון  בהארט,  עוצר 
 Kickback RKC בדיאמונד באמצעות ♥4 לפי מוסכמת
)הכרזה סדרה אחת מעל השליט שואלת לקלפי מפתח(. 
 4NT ידי הכרזת 0 או 3 קלפי מפתח על  דרום הראה 

וצפון סיים את המכרז עם ♦6.

צפון  של  בידו  הארט  חיתוך  בעזרת  בוצע  החוזה 
והשלכת מפסיד בספייד מהדומם על סדרת הקלאב של 
צפון. לעומת זאת, ביצועו של החוזה ♣6 תלוי בעקיפה 

בספייד שלא ישבה.
Dealer North, Vul All

  KT73   AQ
  AK   Q98
  853   AKQJ72
  AJT7   92

West North East South
Woolsey Bramley

Pass 1♣ Pass
2♦ Pass 3NT Pass
4♥ Pass 4♠ Pass
5♣ Pass 7NT All Pass
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 ,7NT בדרך כלל צריך 37 נקודות גבוהות כדי להכריז
אבל כאן 33 נקודות הספיקו הודות לסדרת הדיאמונד 
החזקה. כל זוג טוב יגיע לסלם קטן לפחות, אבל כמה כבר 
Woolsey- יגיעו לסלם גדול? הזוג האמריקני הוותיק
לאחר  מפותחת   Relay בשיטת  השתמש   Bramley

הכרזת פתיחה ♣1 חזק של מזרח.
הסבר ההכרזה:

♣1 = 16+ נקודות, חלוקה כלשהי.
♦2 = חלוקה מאוזנת, 8-10 או 14+ נקודות.

3NT = לשחק אם לשותף 8-10 נקודות.
)A=2, K=1( 4 = 14+ נקודות, 6 קונטרולים♥

♠4 = מברר את מיקום הקונטרולים
.♥AK 0 או 2 מתוך ,♠AK 5 = יש לי 1 מתוך♣

יודע שלשותפות כל ארבעת האסים,  בשלב זה מזרח 
 13 סופר  מזרח  בקלאב.  הוא  שחסר  היחיד   K-וה
לקיחות מלמעלה: 3 בספייד, 3 בהארט, 6 בדיאמונד, 
1 בקלאב. כל זאת בהנחה שלמערב לפחות 3 קלפים 
את  יותר  עוד  לשפר  היה  שאפשר  ייתכן  בספייד. 
)הדבר   3NT בירור החלוקה לפני ההכרזה באמצעות 

אפשרי לפי השיטה(.

Rimstedt- שוודיה  נבחרת  חברי  השני  בשולחן 
Rimstedt עצרו בטעות ב-♠5 בגלל אי-הבנה במהלך 
הכרזת Relay משלהם. השיטות האלה עובדות רק אם 

שני בני הזוג זוכרים את השיטה לפרטי פרטיה.

Dealer South, Vul E/W

 J83
 QJ65
  84
 Q954

  974   QT65
  T9   8742
  KT53   Q762
  T876   J

  AK2
  AK3
  AJ9
  AK32

West North East South
Garner Zia

2♣
Pass 2♦ Pass 2♥
Pass 2♠ Pass 2NT
Pass 3♣ Pass 3♦
Pass 4NT Pass 5NT
Pass 6♣ All Pass

הסבר ההכרזה:
♣2 = חזק

♥2 = טבעי או חלוקה מאוזנת
♠2 = אוטומטי

2NT = חלוקה מאוזנת, 25-26 נקודות או 29+.
Puppet Stayman = 3♣

♦3 = אין רביעיות או חמישיות במייג’ורים
4NT = מזמין לסלם 

5NT = מקבל את ההזמנה ומבקש להראות רביעיות 
לפי הסדר

♣6 = רביעייה בקלאב

להם  אפשרה  צפון-דרום  של  החכמה  ההכרזה  שיטת 
לגלות את ההתאמה 4-4 בקלאב בגובה 6. בחוזה ללא 

שליט הם יכולים לבצע רק 11 לקיחות.

של  )סיכוי   3-2 שליטים  בחלוקת  תלוי  הסלם  ביצוע 
בשליט  לקיחות  חמש  לכרוז  המצב,  זה  אם   .)68%
ארבע  בספייד,  שתיים  בסוף(,  צולב  חיתוך  )כולל 
השליטים  חלוקת  במציאות  בדיאמונד.  ואחת  בהארט 
הייתה 4-1 והסלם נכשל. למרות זאת, ההכרזה הייתה 
מצוינת והיד עדיין ראויה להיות מועמדת לפרס ההכרזה 

הטובה ביותר.
Dealer South, Vul E/W

 AQT7
 75
  Q
 J98742

  43
  AKJ864
  AJ
  KQT
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West North East South
S. Drijver Brink

1♥
Pass 1♠ Pass 2NT
Pass 3♦ Pass 3♠
Pass 3NT Pass 4♣
Pass 4♦ Dbl RDbl
Pass 4♠ Pass 4NT
Pass 5♦ Pass 6♣
Pass Pass Pass

הסבר ההכרזה:
 18-19 או  בהארט  שישייה  עם  נקודות   +15  =  2NT

נקודות עם חלוקה מאוזנת
♦3 = לפחות חמישייה בקלאב

♠3 = שישייה בהארט
3NT = לשחק

♣4 = הסכמה על קלאב כשליט, שואף לסלם
♦4 = קיו-ביד. מעוניין בסלם עם קונטרול בדיאמונד

RDbl = קונטרול ראשון בדיאמונד
♠Last Train = 4. אין אפשרות לקיו-ביד בהארט

4NT = שאלה לקלפי מפתח )אופציונלית(
♦5 = 1 או 4 קלפי מפתח.

אחד הזוגות הבכירים בעולם שכלל את שיטת ההכרזה 
שלו והכניס את כל הידיים עם שישייה בהארט ו- 15+ 
נקודות תחת ההכרזה 2NT. זה נתן להם מרחב הכרזה 
שאפשר לצפון להראות את סדרת הקלאב, ובסופו של 

דבר הם הגיעו לסלם ♣6.

סיבוב  על  הארט  והשלכת  בדיאמונד  הובלה  לאחר 
הדיאמונד השני. הכרוז )דרום( שיחק A♥ וחתך הארט. 
Q♥ נפלה. כעת הוא שיחק קלאב אל ה-K שזכה בלקיחה 
לא  הגרועה  השליטים  חלוקת  שירת.  לא  מזרח  בעוד 
מנעה מהכרוז לבצע את החוזה. הוא המשיך בהארטים 
גבוהים. ברגע שמערב חותך עם שליט נמוך, צפון חותך 
והסלם  תשובה,  אין  למערב  בקלאב.  וממשיך  מעליו 

מבוצע.

Dealer West, Vul All

 KT985
 6
  Q984
 KQ2

  AQ6
  A542
  AJT2
  43

West North East South
Levy M. Bessis
1♠ Pass 2♣

Pass 2♦ Pass 2♠
Pass 3♣ Pass 3♦
Pass 3♠ Pass 4♦
Pass 4♥ Pass 4NT
Pass 5♦ Pass 6♦
Pass Pass Pass

צפון פתח עם 10 נקודות גבוהות בלבד, ודרום עם 15 
נקודות יפות והתאמה כפולה לא עזב אותו לפני סלם. 
לא  אבל  מלא,  למשחק  מחייבת  הייתה   2♣ ההכרזה 
בהכרח מראה קלאבים. כך התגלתה התאמה כפולה 
5-3 בספייד ו- 4-4 בדיאמונד. דרום ידע שהסיכוי הטוב 
אפשרות  שתהיה  כך   4-4 בהתאמה  הוא  לסלם  יותר 
סלם  לא  זה  הספייד.  סדרת  על  מפסידים  להשליך 
אידיאלי עם שני קלפי מפתח חסרים. הוא תלוי בעקיפה 
בשליט, אבל עצם הרעיון לשחק בדיאמונד יפה, לאחר 
התאמה  על  יודע  דרום  הראשונה  בהכרזה  שכבר 

בספייד.

את  לבצע  צפון  על  הקלה   ♣A-ב מזרח  של  הובלה 
שיחק  פשוט  הכרוז   .♦K763 החזיק  מזרח  החוזה. 
גם את סדרת  ולאחר מכן משך  סיבובי שליט  ארבעה 
הספייד. אם מזרח לא מוביל A♣, צפון ישיג את הלקיחה 
החסרה באמצעות חיתוך הארט בידו ולאחר מכן עדיין 

יצליח לסיים את משיכת השליטים.
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Dealer South, Vul All

  AKQ74   T83
  AKQJ6   53
  J   A83
  J8   K9432

West North East South
Shields Chamberlain

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

והוא   ,1♠ פתיחה  להכרזת  מדי  חזקה  מערב  של  ידו 
 3♠ מזרח  של  השנייה  הכרזתו   .2♣ בצדק  התחיל 
הראתה יד חיובית עם התאמה בספייד. הכרזת הקיו-
ביד ♦4 של מערב שללה קונטרול בקלאב. מזרח השיב 
את  יעבור  לא  ששותפו  העריך  מערב   .5♣ בקיו-ביד 
גובה המשחק המלא בלי אף A, ובשלב זה הוא כבר 
החליט להכריז סלם קטן לפחות. ההכרזה ♥5 הייתה 

ניסיון להגיע לסלם גדול.

 ,♠J ושוב, זהו איננו סלם מושלם. הכרוז צריך להפיל את
למצוא A♣ בצפון ולחמוק מחלוקה 5-1 או 6-0 בהארט. 
 6♠ השתלמה:  והתעוזה  הסתדרו  הדברים  במציאות 

מבוצע. 

איור: אתי בשביץ
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הכרזות

במאמר זה נעסוק במהלך ההכרזה:

West North East South
1♦

1♠ 1NT ?

המוסכמות  בשתי  נשתמש  זה  הכרזה  מהלך  נגד  גם 
שהצגנו במאמרים הקודמים.

2NT בתשובה לאוברקול ♠1/♥1  1: הכרזת  מוסכמה 
בסדרת  קלפים   +4 עם  לפחות  מזמינה  יד  מתארת 

השותף.

מוסכמה 2: הכרזת קפיצה לגובה 3 בסדרה הראשונה 
 7-9 כלומר   ,Mixed Raise מתארת  היריבים  של 

נקודות עם 4+ קלפים בסדרת השותף.

1NT של צפון מבטיחה עוצר אחד  שימו לב שהכרזת 
לפחות בספייד, ולכן מזרח צריך להיות קצת יותר זהיר 

מהרגיל כשהוא מעלה את סדרת שותפו לגובה 3.

במהלך הכרזה זה, לצפון-דרום בדרך כלל יהיו נקודות, 
לכן הכרזת  נמוך,  ללא התאמה  והסיכוי למשחק מלא 
לא  לאוברקול  המשיב  ידי  על   2 בגובה  חדשה  סדרה 
תהיה מחייבת. בנוסף, לא יעיל להשתמש בכפל מעניש 
על Dbl .1NT של מזרח יהיה Responsive בדיוק כמו 

במצב שצפון תמך בשותפו והכריז ♦2.

ואלו ההגדרות של ההכרזות השונות:

בשתי  רביעיות  להבטיח  אמור   .Responsive  :Dbl
מספר  חובה.  בספייד  רביעייה  הוכרזו.  שלא  הסדרות 

הנקודות המינימלי הוא 8.
♣2: טבעי, לא מחייב. סדרת קלאב טובה.

♦2: קיו-ביד. 10+ נקודות עם 3 קלפים בהארט.
♥2: 6-9 נקודות, 3 קלפים בהארט.

♠2: טבעי, לא מחייב, 5+ קלפים בספייד.
2NT: יד טובה )10+ נקודות או שווה ערך חלוקתי( עם 

4+ קלפים בהארט.
עם  בהארט  )תמיכה   Fit Jump או   Preempt  :3♣

קלאבים טובים( – תלוי בהסכם השותפות.
♦Mixed Raise :3. 7-9 נקודות. 4+ קלפים בהארט.

♥Preempt :3. עד 6 נקודות, 4+ קלפים בהארט.
הסכם  לפי   –  fit jump )או  ספלינטר   :3♠/4♣/4♦

השותפות(.
♥3NT/4: לשחק.

הידיים הבאות של מזרח  להכריז בעצמכם את  נסו 
לאחר מהלך ההכרזה

West North East South
1♦

1♥ 1NT ?

הניחו כי אף זוג אינו פגיע.

תרגיל 1

  K96
  AT64
  72
  Q842

תרגיל 2

  AK7
  Q53
  965
  KT62

הכרזות תשובה לאוברקול במכרז תחרותי )3(

// רם סופר
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תרגיל 3

  QJ98
  Q7
  62
  KJ743

תרגיל 4

  KQJT52
  7
  J95
  T63

פתרונות 
פתרון 1

  K96
  AT64
  72
  Q842

West North East South
1♦

1♥ 1NT 3♦

יד מצוינת בשביל Mixed Raise. למזרח 9 נקודות עם 
תמיכה של 4 קלפים בהארט. הוא מתחרה מיד לגובה 3 
ומראה לשותף את כוחו המדויק. אם למערב יד חלוקתית 
העוצר בהארט שצפון  למרות  מלא  ייתכן משחק  טובה 

הבטיח )עושה רושם שהעוצר הזה יילכד בעקיפה(.

פתרון 2

  AK7
  Q53
  965
  KT62

West North East South
1♦

1♥ 1NT 2♦

למזרח 12 נקודות עם תמיכה בהארט, והוא מכריז קיו-
ביד ♦2. לא מומלץ להתלהב יותר מדי: אם ליריבים יש 
את הנקודות שהבטיחו, קרוב לוודאי שלשותף אוברקול 
מי  אבל  שכך(,  )וטוב   2♥ יהיה  הסופי  והחוזה  חלש, 

יודע... 
פתרון 3

  QJ98
  Q7
  62
  KJ743

West North East South
1♦

1♥ 1NT Dbl

9 נקודות,  יד טיפוסית ל- Responsive Double עם 
בסדרת  ועזרה  יחסית  טובות  שחורות  סדרות  שתי 
היינו  אילו  יתאים.   – יכריז  שהשותף  מה  כל  השותף. 
את  מאבדים  היינו  זה,  במצב  מעניש  כפל  משחקים 
האפשרות להתחרות או נאלצים להכריז ♣2 עם יד לא 

כל-כך מתאימה.
פתרון 4

  KQJT52
  7
  J95
  T63

West North East South
1♦

1♥ 1NT 2♠

אינה מחייבת במהלך   2 בגובה  הכרזת סדרה חדשה 
שידו  להירתע מהעובדה  צריך  אינו  מזרח  זה!  הכרזה 
מחזיק  הוא  בלבד(.  גבוהות  נקודות   7( יחסית  חלשה 
שהכריז  והשותף  בספייד,  בחוזה  בטוחות  לקיחות   5

אוברקול ♥1 יביא עוד קלפים בכירים פה ושם. 

הרעיון לתת ליריבים לשחק 1NT ולהוביל K♠ לא יצליח 
יוכלו  והם  היריבים  אצל   ♠A-ש הסיכויים  רוב  כנראה. 
הספייד  סדרת  את  לנצל  ממזרח  ולמנוע  אותו  לעכב 

בחוזה ללא שליט.
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משחק היד

18

אונליין  תחרויות  של  ביותר  הבולט  המארגן  הגוף 
בינלאומיות ברמה גבוהה בשנת 2021 היה Alt. לסיכום 
השנה הוגשו 23 ידיים מועמדות לפרס משחק היד הטוב 
שורות  כתיבת  בעת  ידועה  טרם  הזוכים  זהות  ביותר. 

אלה. מאמר זה כולל חלק מהידיים המועמדות.

Dealer East, Vul All

 AQJT5
 A87
  J3
 T43

  6432   8
  JT96   52
  AQ5   9842
  98   AKQ765

  K97
  KQ43
  KT76
  J2

West North East South
3♣ Pass

Pass 3♠ Pass 4♠
Pass Pass Pass

מהשולחנות  ובחלק  מגוונים,  היו  ההכרזה  מהלכי 
מזרח לא פתח, אבל החוזה הסופי אמור להיות תמיד 
צפון. מזרח מוביל A♣. קל לראות  ידי  על  ♠4 משוחק 
כולם  לא  אבל  החוזה,  את  תפיל  לדיאמונד  שהחלפה 
בקלאב  המשיך  מזרח  שולחנות  בשבעה  אותה.  מצאו 
את  מצאו  הכרוזים  ושבעת  להארט,  החליף  או  שלישי 
בדומם  גבוה  קלאב  חתכו  הם  החוזה.  לביצוע  הדרך 
)אם ההגנה לא הכריחה אותם(, משכו ארבעה סיבובי 

שליטים והגיעו למצב הבא:

 5
 A8
  J3
 -

  -   -
  JT9   2
  AQ   984
  -   7

  -
  Q43
  KT
  -

כעת צפון מוביל את השליט האחרון שלו וזורק דיאמונד 
מהדומם. מערב חייב לשמור הגנה על סדרת ההארט 
וזורק Q♦. צפון ממשיך בדיאמונד נמוך מידו ומגביה את 
נראה  אינו  המשחק  שלו.  העשירית  הלקיחה  זו   –  ♦J

מסובך, אבל כמה כרוזים ידועי שם החמיצו אותו.

Dealer East, Vul None

 QJ
 AQJ963
  KJ8
 K7

  98763   K542
  82   K54
  AQ64   73
  42   A986

  AT
  T7
  T952
  QJT53

2021 Alt משחקי היד הטובים ביותר – תחרויות

// רם סופר
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West North East South
Helgemo

Pass Pass
Pass 1♥ Pass 1NT
Pass 3♥ Pass 4♥
Pass Pass Pass

בפרסים  זכה  כבר   Geir Helgemo הנורווגי  הכוכב 
רבים על הצטיינות במשחק היד. ביד הזאת הוא ראה 
מיד שביצוע החוזה תלוי בטעות של היריבים וידע איך 

להפיל אותם בפח.

את  ניקה  ומיד  בידו  זכה  צפון  בספייד.  הוביל  מזרח 
הסדרה. כעת הוא הריץ T♥ מהדומם. מזרח נתן לקלף 
בספייד.  וחזר  השני  בסיבוב   ♥K עם  זכה  לזכות,  זה 
Helgemo חתך בידו, סיים משיכת שליטים והוביל תוך 

מספר שניות 7♣!

שחקן  כל  להגנה.  בעיות  יעשה  לא   ♣K כי   ?♣7 למה 
סביר במזרח יעכב ויקבל איתות ספירה משותפו. לא קל 
למזרח לעלות ב-A♣ על 7♣. מי ערב לו שהשותף לא 
מחזיק K♣ סינגלטון? אז Helgemo זכה בדומם והוביל 

משם T♦. להגנה כבר אין תשובה:

אם מערב ישחק נמוך, יבוא עוד דיאמונד מהדומם.

בעוד  צפון חותך  וישחק ספייד,   ♦A-ב יזכה  אם מערב 
מזרח משחק את הספייד האחרון שלו. כעת K♣ “יתפור” 
את מזרח שייאלץ לשחק קלאב לתוך הדומם או לבצע 

 .♦Q עבור צפון עקיפה נגד

Dealer North, Vul None

 KQ93
 J984
  KT6
 76

  852   76
  Q6   A753
  Q975   8432
  KQ52   T83

  AJT4
  KT2
  AJ
  AJ94

West North East South
De Donder Zatorski Bahbout Klukowski

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

הסבר ההכרזה:
 +18 או  מאוזן   12-14 )טבעי,   Polish Club  =  1♣

כלשהו(
♦2 = 18+ נקודות, לפחות 3 קלפים בהארט

♠2 = 7-10 נקודות, 4 הארטים בדיוק
♥3 = 4 ספיידים

הכרוז Piotr Zatorski הגיע לחוזה ♠4 לאחר שהראה 
שתי רביעיות במייג’ור. הדומם הראה יד חזקה. שחקן 
נפלאה  הובלה  מצא   Sam Bahbout בלגיה  נבחרת 
קלפים   4 שלצפון  מהמכרז  ידוע  שהיה  לאחר  ב-5♥ 
בסדרה ולדרום 3 קלפים. הוא לא חשש לאבד לקיחה 
בשולחן  גם  הכרוז.  את  להטעות  וניסה  שלו   A-ה עם 
זהה.  הובלה  מצא   Wooldridge האמריקני  השני 
הכרוז Caputo שיחק בטבעיות נמוך מהדומם, וההגנה 
הכרוז  בהמשך  הארט.  וחיתוך   ♥A  ,♥Q עם  התחילה 

הפסיד גם לקיחה בקלאב ונפל בחוזה.

 Piotr הכרוז  אחרת.  התפתחו  הדברים  שלנו  בשולחן 
Zatorski חשד שזה לא הגיוני להוביל בסדרה הצדדית 
 ♥K מהדומם  ביקש  הוא   .Qxxx מתוך  שלו  הארוכה 
משיכת  קושי:  ללא  החוזה  את  וביצע  בלקיחה  שזכה 

שליטים, וההגנה מקבלת רק AQ♥ ולקיחה בקלאב.

Dealer East, Vul All

 JT9863
 K94
  T2
 T7

  Q   74
  AQ5   JT32
  K974   AQ53
  A8654   Q92

  AK52
  876
  J86
  KJ3
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West North East South
Emile Schols

Pass 1♣
Pass 2♠ Pass 3♠
Dbl Pass 4♥ All Pass

פתיחה  הכרזת  אחרי  להתערב  דרך  מצא  לא  מערב 
♣1. צפון השיב ♠2 חלש )עד 6 נקודות(, ומערב נכנס 
להכרזה עם Takeout Double על ♠3. לבסוף מזרח 

מצא את עצמו משחק ♥4 בהתאמה 4-3.

 Emile Schols הכרוז   .♠K והמשיך   ♠A הוביל  דרום 
חתך בדומם והוביל משם קלאב. לאור ההכרזה לא היה 
מקום לצפות ש-K♣ בצפון. הוא שיחק מידו 9♣, ודרום 
 ♥Q ניסה  מזרח  בשליט.  המשיך  דרום   .♣J עם  זכה 
 Schols והמשיך בשליט.   ♥K עם זכה  צפון  מהדומם. 
זכה ב-A♥, עבר לידו בדיאמונד וסיים משיכת שליטים 
עם J♥. הוא המשיך ב-T♥ ובעוד שתי לקיחות בדיאמונד 
שנתנו לו ספירה מדויקת של היד. כעת הוא ידע בוודאות 
שצפון התחיל עם דאבלטון בקלאב. המשך ב-Q♣ מחץ 

את ה-T♣ של צפון, והכרוז זכה בכל שאר הלקיחות.

המשחק הזה בסדרת הקלאב נגד Tx♣ או Jx♣ בצפון 
.intra-finesse נקרא

Dealer West, Vul N/S

 AKQJT3
 2
  962
 654

  97654   82
  JT83   K764
  KQ84   T73
  -   KQJ8

  -
  AQ95
  AJ5
  AT9732

West North East South
Erengil

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

בשולחן זה צפון חזר שלוש פעמים על סדרת הספייד, 
Yasemin Erengil לשחק  לשותפתו  נתן  לבסוף  אבל 
השליטים  חלוקת  למרות  בוצע  החוזה   .5♣ בחוזה 
 ♥A שיחקה ♦A-דרום זכתה ב .♦K הרעה. מערב הוביל
המפסידים  הושלכו  מכן  לאחר  בדומם.  הארט  וחתכה 
חיתוך  ביד,  דיאמונד  חיתוך  כעת   .♠AK על  בדיאמונד 
עם  לחתוך  השתכנע  מזרח   .♠Q ואז  בדומם  הארט 
K♣ )הימנעות מחיתוך הייתה מקשה יותר על הכרוז(. 
דרום חתכה מעליו עם A♣, חתכה את ההארט האחרון 
השליך  הוא  תשובה.  למזרח  אין  כעת   .♠J ושיחקה 
דיאמונד, אבל דרום חתכה ויצאה מידה עם T♣. למזרח 
 ♣T-והוא מסר את הלקיחה האחרונה ל ♣Q8 נותרו רק

של דרום.

בשולחן אחר צפון-דרום הגיעו לחוזה ♠4 והכרוז המצטיין 
היה Joel Wooldridge )צפון(.

West North East South
Wooldridge

Pass 1♠ Pass 2♣
Pass 2♠ Pass 3♥
Pass 3♠ Pass 3NT
Pass 4♠ All Pass

מזרח הוביל K♣, והכרוז היטיב לשחק נמוך מהדומם! 
הוא נתן גם ל-Q♣ לזכות בלקיחה השנייה. כעת לאחר 
כל המשך פרט לקלאב, צפון יחתוך הארט בידו, ימשוך 
שליטים ויעקוף בקלאב כדי לזכות בכל שאר הלקיחות. 
מזרח המשיך נכון ב-8♣. מהדומם שוחק T♣ שנחתך. 
 Wooldridge .A-שנלקח בדומם עם ה ♦K מערב המשיך
לדומם בהארט  ונכנס  בידו, משך שליטים  חתך קלאב 
כדי להשליך שני דיאמונדים מפסידים על שני הקלאבים 

האחרונים.

מבקש  צפון  הראשונה  בלקיחה  שאם  להדגיש  חשוב 
)וזה מה שקרה ברוב  ייכשל בחוזה  מהדומם A♣ הוא 

השולחנות(.
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Dealer East, Vul All

 K3
 KT9743
  T8
 QJ4

  QT876   942
  J6   Q852
  KJ6   7432
  832   65

  AJ5
  A
  AQ95
  AKT97

West North East South
Marusa Gold

Pass 1♣*
Pass 1♠** Pass 2♣
Pass 2♥ Pass 2NT
Pass 3♣ Pass 4♣
Pass 4♥ Pass 4NT
Pass 5♦ Pass 5♥
Pass 5♠ Pass 7♣
Pass Pass Pass

* 16+ נקודות, כל חלוקה 
** מחייב למשחק מלא, 5+ קלפים בהארט

לאחר פתיחה חזקה ♣1, צפון-דרום עברו בסיבוב השני 
כשליט.  הקלאב  סדרת  על  והסכימו  טבעיות  להכרזות 
♥5 הייתה שאלה על המלכה בשליט ועל מלכים צדדיים. 
דרום  את  שכנע  זה   .♣Q+♠K הראתה   5♠ התשובה 

.♦K להכריז סלם גדול גם בלי

מערב הובילה 2♣ פסיבי. דרום זכתה עם 7♣, שחררה 
חתכה  היא   .♣Q עם  לדומם  ועברה   ♥A עם  חסימה 
הארט גבוה, חזרה לדומם עם J♣ משכה K♥ וחתכה 
את ה-Q♥ של מזרח עם השליט האחרון שלה. לאחר 
: היא משכה A♦ לפני  מכן בא המהלך החשוב ביותר 

שעברה לדומם עם K♠. זה היה המצב הסופי:

 3
 T9
  T
 -

  QT   42
  -   -
  KJ   74
  -   -

  AJ
  -
  Q9
  -

כעת   .♦Q9 זרקה  דרום  האחרונים  ההארטים  שני  על 
 ♠T הפך לאיום קטלני נגד מערב, שנאלץ להשליך ♦T
כדי לשמור קלף זוכה בדיאמונד. במצב של “עקיפה או 
לחץ” Marusa ניחשה נכון להפיל את ה-Q♠ של מערב 
השני  בשולחן   .+2140 של  מדהימה  תוצאה  והשיגה 

.6NT-דרום נפלה ב
Dealer East, Vul None

 J5
 J8752
  Q965
 Q2

  AT4   KQ986
  A6   KT
  T3   AK82
  KJT754   96

  732
  Q943
  J74
  A83

West North East South
McIntosh Ozgez Paske Oguzhan

1♠ Pass
2♣ Pass 2♦ Pass
2♠ Pass 3NT Pass
4♣ Pass 4♦ Pass
4♥ Pass 4NT Pass
5♥ Pass 6♠ All Pass
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Thomas Paske הגיע לחוזה ♠6 לאחר מהלך הכרזה 
שם  בדרום  יריבו   .Two Over One בשיטת  טבעי  די 
 5-2-4-2 של  חלוקה  שהראתה   3NT להכרזה  לב 
את  לנחש  נאלץ  הכרוז  ערמומי.   ♣3 להוביל  והחליט 
המצב בקלאב כבר בלקיחה הראשונה. בדרך כלל אף 
אחד לא מאמין שיריבו יוביל מתחת ל-A, אבל במקרה 
 Paske חשודה.  נראתה  הדומם  בסדרת  ההובלה  זה 
שזכה  לאחר  הראשונה.  בלקיחה   ♣K לשחק  החליט 
בה הוא המשיך בקלאב והיו לו מספיק כניסות לדומם 
כדי להגביה את הסדרה ולהשליך עליה את המפסידים 

בדיאמונד. ביצוע מבריק.

לסיום, משחק לחץ כפול של Dennis Bilde מדנמרק.

Dealer North, Vul E/W

 8
 QJ3
  KQJ9
 AKT93

  A9543   62
  9   KT8754
  T854   62
  Q84   J72

  KQJT7
  A62
  A73
  65

West North East South
Frdein Bilde Apteker Madala

1♣ Pass 1♠
Pass 2♦ Pass 2♥
Pass 2NT Pass 6NT
Pass Pass Pass

דרום החזיק 14 נקודות יפות מול הכרזת הרוורס של 
שותפו, וסגר די מהר ל-6NT. בכל זאת, לא קל לבצע 
סדרות  ללא  גבוהות  נקודות   30 עם   6NT של  חוזה 
ארוכות שרצות.  לכאורה מה שנדרש כדי להצליח הוא 
הראשון  התנאי   .4-3 ספייד  וחלוקת  בהארט  עקיפה 
התקיים, אך לא השני, ובמציאות חסרה לכרוז לקיחה 

אחת.

מזרח הוביל ספייד. K מהדומם, ומערב זכה ב-A. מזרח 
 Dennis Bilde .המשיך בקלאב שנלקח בידו של הכרוז
המשיך מיד J♥ שזכה בלקיחה. מאוחר יותר יתברר כי 
הלחץ  את משחק  לנטרל  כדי  לכסות  צריך  היה  מזרח 
העומד להגיע, אך בשלב זה היה קשה מאוד לראות את 
זה. כעת צפון נכנס לדומם עם A♦ וגבה שלוש לקיחות 
 Dennis  .♠9 מחזיק  מערב   – גבוה  אינו   ♠7 ספייד. 
Bilde המשיך בשלוש לקיחות דיאמונד מידו, וזה היה 

מצב הקלפים כששוחק הדיאמונד האחרון:

 -
 Q
  K
 KT

  9   -
  -   KT
  T   -
  Q4   J2

  7
  A6
  -
  6

ולהשליך קלאב.  מזרח חייב לשמור על הגנה בהארט 
צפון משליך מהדומם 6♥ ומשחק הארט אל ה-A. כעת 
על  לשמור  חייב  הוא  ללחץ.  להיכנס  מערב  של  תורו 
ממשיך  הכרוז  קלאב.  משליך  הוא  וגם  בספייד  הגנה 
את  הפך  הלחץ  וה-J. משחק   Q-ה את  ב-K♣ שמפיל 
T♣ ללקיחה ה-12 של הכרוז. סוג זה של סיומת מוכר 
יום  כל  לא  היטב מהספרות בנושא משחקי לחץ, אבל 

רואים אותו במשחק מעשי.
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משחק ההגנה

ספירת נקודות בהגנה )חלק שני(

// אילנה לונשטיין
פי  על  הערכנו  שבהן  דוגמאות  ראינו  הקודם  בירחון 
הדומם,  קלפי  והרכב  המכרז  מהלך  השותף,  הובלת 
כיצד  בהתאם  והחלטנו  השותף,  מחזיק  נקודות  כמה 

להגן. להלן דוגמאות נוספות:

דוגמה 1

 53
 AJ
  AQT983
 KQ4

  A82
  Q8652
  6
  AJT8

West North East South
1♦ Pass 1♥

Pass 3♦ Pass 3NT
Pass Pass Pass

.3NT נגד החוזה ♠J אתם במזרח. השותף מוביל
לפי הובלת השותף, ברור כי KQ♠ אצל הכרוז. בנוסף, 
נקודות מעטות. ברור  ולכן לשותף  נקודות,   11 בידכם 
שאין סיכוי לפתח את סדרת הספייד של השותף. עליכם 
לזכות בלקיחה הראשונה עם A♠ ולהמשיך T♣. דרום 
יזכה בדומם וינסה לפתח את סדרת הדיאמונד. עליכם 
בדיאמונד  ההובלה  את  לקבל  יצליח  שהשותף  לקוות 
וימשיך בקלאב. רק בדרך זו תוכל ההגנה לזכות בשלוש 

לקיחות בקלאב ולהפיל את החוזה.
החלוקה המלאה:

 53
 AJ
  AQT983
 KQ4

  JT96   A82
  T9   Q8652
  K742   6
  652   AJT8

  KQ74
  K743
  J5
  973

אסור  לעקיפה,   ♦J מוביל  דרום  שכאשר  לב  שימו 
למערב לכסות עם K♦. ראשית כל, הדיאמונדים בדומם 
גבוהים. שנית, בידו ארבעה קלפי דיאמונד והכרוז יכול 
לבצע עקיפה רק פעמיים. לפיכך, דרום לא יצליח ללכוד 
ייאלץ  הוא  דיאמונד  סיבובי  שלושה  לאחר   .♦K את 
למסור את ההובלה למערב. ברגע שהשותף יקבל את 
היד, הוא יחזור אלינו בקלאב ואנו נזכה בשלוש לקיחות 
בסדרה זו. כל זאת – רק אם ביצענו הגנה נכונה: זכייה 

.)♣J או( ♣T-בלקיחה הראשונה והחלפה ל ♠A-ב
דוגמה 2
 A63
 K7
  852
 AQJ94

  KT2
  A53
  QT974
  K5
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West North East South
1♣ 1♦ 1♥

Pass 2♣ Pass 3♥
Pass 4♥ All Pass

אתם במזרח. השותף )מערב( מוביל ב-3♦ נגד החוזה 
.4♥

 ♦K-ב זכה  דרום  הראשונה.  בלקיחה   ♦Q שיחקתם 
כיצד   .♥A-ב זכיתם  בדומם.   K-ה אל  הארט  ושיחק 

תמשיכו?
בדיאמונד  קלפים  בידו שלושה  הובלת השותף,  פי  על 
מסיקים  אתם  גבוה(.  בקלף  מוביל  היה  דאבלטון  )עם 
מוביל  היה  לא  השותף  )הרי  דאבלטון   ♦AK שלכרוז 
אם  בדיאמונד.  מפסידים  לו  אין  כלומר:   ,)A-ל מתחת 
תמשיכו בדיאמונד, הכרוז יזכה, ימשוך שליטים ויפתח 
את סדרת הקלאב על מנת להשליך עליה בהמשך את 

המפסידים בספייד.
סדרת  את  לתקוף  עליכם  חובה   ♥A-ב הזכייה  לאחר 
לכרוז  יש  שבה  היחידה  הסדרה  וזו  הואיל  הספייד, 
החוזה.  את  להפיל  שיאפשרו  פוטנציאליים  מפסידים 
 ♠2 להוביל  הוא  השלישית  בלקיחה  הנכון  המשחק 
בתקווה שלשותף Q♠, ואז לאחר שתזכו ב-K♣ תוכלו 

לזכות בלקיחה אחת, או אפילו שתיים, בספייד.
החלוקה המלאה:

 A63
 K7
  852
 AQJ94

  Q974   KT2
  T8   A53
  J63   QT974
  T762   K5

  J85
  QJ9642
  AK
  83

נסו  כעת  ייכשל.   4♥ החוזה  לספייד,  החלפה  לאחר 
לתרגל:

תרגיל 1

 32
 K9432
  AKJ
 AK2

  54
  QT5
  QT98
  QJ98

West North East South
1♥ Pass 1NT

2♠ 3NT All Pass

אתם במזרח. שותפכם במערב הוביל ב-Q♠ נגד החוזה 
 A-ושיחק דיאמונד אל ה ♠A 3. הכרוז זכה בידו עםNT

בדומם. הוא המשיך ב-2♥ מהדומם – כיצד תגנו?

תרגיל 2

 K
 K973
  62
 AQT765

  9852
  A4
  T8754
  K3

West North East South
1♥

Pass 2♣ Pass 2NT
Pass 4♥ All Pass

אתם במזרח. שותפכם )מערב( הוביל ב-6♠ נגד החוזה 
♥4. הכרוז זכה בדומם עם K♠ והוביל 3♥. כיצד תגנו?
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פתרון 1
לפחות  ספיידים   6 למערב  כי  ברור  המכרז  ממהלך 

)דרום לא הכריז ♠1(. 
על פי קלף ההובלה )Q♠( ברור כי לכרוז AK♠. היות 
 .♥A 1 )6-10 נקודות(, לא ייתכן שבידו גםNT שהכריז
 ♥Q-ב ולזכות  גבוה”  שנייה  “יד  לשחק  עליכם  לפיכך 

שלכם! 
בלקיחה הבאה תובילו ספייד ותוציאו לכרוז את העוצר 
האחרון בסדרה זו. בהמשך שותפכם יזכה ב-A♥ ויקבל 
שלו.  הספיידים  יתרת  את  למשוך  כדי  ההובלה  את 

החוזה 3NT ייכשל פעמיים.
החלוקה המלאה:

 32
 K9432
  AKJ
 AK2

  QJT987   54
  A87   QT5
  76   QT98
  T7   QJ98

  AK6
  J6
  5432
  6543

אם תשחקו הארט נמוך, J♥ של דרום יוציא לשותפכם 
לסדרת  כניסה  למערב  תהיה  לא  כעת   .♥A-ה את 

הספייד המוגבהת, והחוזה 3NT יבוצע.

פתרון 2
 A-בדרום )השותף לא היה מוביל מתחת ל ♠A ברור כי

נגד חוזה עם שליט(.
 ♠A לשחק  כדי  לידו  כניסה  מחפש  הכרוז  כי  נראה 

ולהשליך עליו מפסיד בדיאמונד מהדומם.
אין זמן לבזבז – עליכם לזכות מיד ב-A♥, להמשיך 8♦ 
ולקוות שלשותף יש לקיחות מהירות בסדרה. כל זאת 

יש לעשות לפני שהמפסידים בדומם “ייעלמו”.
החלוקה המלאה:

 K
 K973
  62
 AQT765

  QT763   9852
  62   A4
  AQ9   T8754
  984   K3

  AJ4
  QJT85
  KJ3
  J2

והמשך   ♥A-ב מידית  )זכייה  נכונה  הגנה  נדרשת 
בדיאמונד( כדי להכשיל את החוזה בלקיחה אחת.
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2021 Alt ההגנות הטובות ביותר – תחרויות

// רם סופר

אונליין  תחרויות  של  ביותר  הבולט  המארגן  הגוף 
בינלאומיות ברמה גבוהה בשנת 2021 היה Alt. לסיכום 
השנה הוגשו עשר ידיים מועמדות לפרס ההגנה הטובה 
שורות  כתיבת  בעת  ידועה  טרם  הזוכים  זהות  ביותר. 
להנאת  המועמדות  מהידיים  חלק  מפרסם  אני  אלה. 

הקוראים.

Dealer West, Vul None

  A
  KT9764
  AQ
  AT92

  9632   KT854
  8   Q52
  K7   543
  QJ8654   K7

  QJ7
  AJ3
  JT9862
  3

West North East South
Volcker Michielsen T. Bessis Cullin
Pass 1♣* Pass 1♦**
2♣ 2♥ 2♠ 4♣***
4♠ Pass Pass Dbl

Pass Pass Pass

* 16+ נקודות, חלוקה כלשהי 
** תשובה שלילית 

*** ספלינטר

 13 בכל  לזכות  הצליחו  צפון-דרום  השני  בשולחן 
 3 הפסידה  עדיין  קבוצתם  אבל   ,6♥ בחוזה  הלקיחות 
 Michielsen-Cullin של  הנפלאה  ההגנה  בגלל   IMP
 4♠ של  מיותרת  הכרזה  על  מערב  את  שהענישה 
לא  ששותפו  בעובדה  התחשבה  שלא  שווה  בפגיעות 

התערב לאחר ♣1 חזק.

 ♦Q צפון זכתה בלקיחה הראשונה עם .♦J דרום הוביל
ושיחקה מיד A♣ עם חיתוך קלאב. דרום חזר בדיאמונד. 
צפון זכתה ב-A♦ והובילה קלאב נוסף. כעת מזרח היה 
יכול להציל לקיחה לו היה חותך עם K♠, אבל הוא לא 
דיאמונד  והוביל   ♥A משך   ,♠J עם  חתך  דרום  חתך. 
הקלאב  את  שיחקה  צפון  כעת   .♠A עם  חתכה  שצפון 
האחרון שלה והעניקה Promotion ל-Q♠ של שותפה.

ובנוסף  שלהם,  השליטים  בכל  בנפרד  זכו  צפון-דרום 
בארבע לקיחות בסדרות הצדדיות. בסך הכול שמונה 
לקיחות להגנה וחמש נפילות במצב לא פגיע: 1100+. 

Dealer South, Vul N/S

  AJ
  KJT98
  JT6
  Q85

  T842   KQ65
  A   Q6432
  Q754   K2
  A972   K3

  973
  75
  A983
  JT64

הזוג:  של  טובה  הגנה  עוד  הנה  מפגש,  אותו  מתוך 
.Michielsen-Cullin

משחק ההגנה



ינואר 2023דצמברנובמבראוקטוברספטמבראוגוסטיולייונימאיאפרילמרץפברוארינואר 2022
אליפות מעורבים

מוקדמות במחוזות
אליפות עד 

אמן כסף
אליפות ישראל 

הפתוחה
גמר על

גביע המדינה 
לקבוצות - מוקדמות
שמינית + רבע גמר

ליגה לקבוצות 21 משחקי דורות

1552741-25-6314-52-37
ליגה לזוגות
על+ארצית

אליפות ישראל 8 סימולטנית )א'(8 סימולטנית )ו'(
הפתוחה

פסטיבל הברידג’ מוקדמות מחוזי
הבינלאומי ה-54

היכל שלמה
7 - 14/7

פסטיבל הים האדום פסטיבל הים האדום 
10-1910-19

ליגות לקבוצות 4 סימולטנית )א'(
פלייאוף

אליפות ישראל 
לסניורים מוקדמות 

מחוזי

אליפות ישראל עד ליגה לקבוצות 3
אמן כסף 

)מחוזי-שבת(
81211-129141113108109-1013-14

פיינל פור
ליגה לאומית 

לקבוצות

גביע המדינה 13 סימולטנית )א'(
לקבוצות 

חצי גמר + גמר

16 אליפות ישראל  13 סימולטנית )א'(11 סימולטנית )א'(
למועדונים

אליפות מעורבים
חצי גמר+גמר

אליפות ישראל 
לנשים/גברים
חצי גמר+גמר

פסטיבל הים האדום פסטיבל הים האדום 
10-1910-19

אליפות ישראל 
לצעירים מוקדמות

1518-1918-1916211819-2016-17151916-1721
אליפות ישראל 20 סימולטנית )א'(

לסניורים
חצי גמר + גמר

אליפות ישראל ליגות לקבוצות 262 סימולטנית )ו'(19 סימולטנית )א'(
לצעירים - גמר

22 סימולטנית )א'(

 T.B ליגות לזוגות
על + לאומית

ליגה לזוגות 
מילוי מקום 

)מחוזי- שבת(

אליפות ישראל 
הפתוחה

חצי גמר + גמר

2225-26262327-2824-252327242225-2623-2428

2930

24 סימולטנית )א'(

30

23 סימולטנית )א'(

29

ליגה לקבוצות 4

30-31

15-23 פסח 16-18 פוריםחגים
27-28 יום השואה

3-4 יום הזיכרון  
5 יום העצמאות
19 ל"ג בעומר

4-5 שבועות
7 תשעה באב

12 ט"ו באב 
4-5 יום כיפור25-27 ראש השנה

9-17 סוכות
18-25 חנוכה

אבי בלו
20222022הקפטן הספורטיבי הארצי גרסת גרסת תכנית ספורטיבית ארצית תכנית ספורטיבית ארצית 

**1/20221/2022

ההתאגדות הישראלית לברידג’ והקפטן הספורטיבי הארצי, שמחים להזמינכם לקחת חלק במגוון 
הפעילויות המוצעות לכם, המותאמות לכל רמה ולכל גיל. מובטחת לכם הנאה גדולה.

נשמח לראותכם!

* ייתכנו שינויים במועדי ובמתכונת התחרויות. המועדים הקובעים והסופיים הם המועדים שיצוינו 
בפרסומים בסמוך למועד התחרויות.

פעילות 
בינלאומית

27.3-9.4
אליפות העולם 

לנבחרות בוגרות 
)איטליה(

12-22
אליפות אירופה 
לנבחרות בוגרים 

)פורטוגל(

19-26
אליפות אירופה 

לנבחרות צעירים 
)הולנד(

10-12
ליגת האלופות 

)פינלנד(
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מוקדמות במחוזות
אליפות עד 

אמן כסף
אליפות ישראל 

הפתוחה
גמר על

גביע המדינה 
לקבוצות - מוקדמות
שמינית + רבע גמר

ליגה לקבוצות 21 משחקי דורות

1552741-25-6314-52-37
ליגה לזוגות
על+ארצית

אליפות ישראל 8 סימולטנית )א'(8 סימולטנית )ו'(
הפתוחה

פסטיבל הברידג’ מוקדמות מחוזי
הבינלאומי ה-54

היכל שלמה
7 - 14/7

פסטיבל הים האדום פסטיבל הים האדום 
10-1910-19

ליגות לקבוצות 4 סימולטנית )א'(
פלייאוף

אליפות ישראל 
לסניורים מוקדמות 

מחוזי

אליפות ישראל עד ליגה לקבוצות 3
אמן כסף 

)מחוזי-שבת(
81211-129141113108109-1013-14

פיינל פור
ליגה לאומית 

לקבוצות

גביע המדינה 13 סימולטנית )א'(
לקבוצות 

חצי גמר + גמר

16 אליפות ישראל  13 סימולטנית )א'(11 סימולטנית )א'(
למועדונים

אליפות מעורבים
חצי גמר+גמר

אליפות ישראל 
לנשים/גברים
חצי גמר+גמר

פסטיבל הים האדום פסטיבל הים האדום 
10-1910-19

אליפות ישראל 
לצעירים מוקדמות

1518-1918-1916211819-2016-17151916-1721
אליפות ישראל 20 סימולטנית )א'(

לסניורים
חצי גמר + גמר

אליפות ישראל ליגות לקבוצות 262 סימולטנית )ו'(19 סימולטנית )א'(
לצעירים - גמר

22 סימולטנית )א'(

 T.B ליגות לזוגות
על + לאומית

ליגה לזוגות 
מילוי מקום 

)מחוזי- שבת(

אליפות ישראל 
הפתוחה

חצי גמר + גמר

2225-26262327-2824-252327242225-2623-2428

2930

24 סימולטנית )א'(

30

23 סימולטנית )א'(

29

ליגה לקבוצות 4

30-31

15-23 פסח 16-18 פוריםחגים
27-28 יום השואה

3-4 יום הזיכרון  
5 יום העצמאות
19 ל"ג בעומר

4-5 שבועות
7 תשעה באב

12 ט"ו באב 
4-5 יום כיפור25-27 ראש השנה

9-17 סוכות
18-25 חנוכה

אבי בלו
20222022הקפטן הספורטיבי הארצי גרסת גרסת תכנית ספורטיבית ארצית תכנית ספורטיבית ארצית 

**1/20221/2022

ההתאגדות הישראלית לברידג’ והקפטן הספורטיבי הארצי, שמחים להזמינכם לקחת חלק במגוון 
הפעילויות המוצעות לכם, המותאמות לכל רמה ולכל גיל. מובטחת לכם הנאה גדולה.

נשמח לראותכם!

* ייתכנו שינויים במועדי ובמתכונת התחרויות. המועדים הקובעים והסופיים הם המועדים שיצוינו 
בפרסומים בסמוך למועד התחרויות.

פעילות 
בינלאומית

27.3-9.4
אליפות העולם 

לנבחרות בוגרות 
)איטליה(

12-22
אליפות אירופה 
לנבחרות בוגרים 

)פורטוגל(

19-26
אליפות אירופה 

לנבחרות צעירים 
)הולנד(

10-12
ליגת האלופות 

)פינלנד(



West North East South
Volcker Michielsen T. Bessis Cullin

Pass
Pass 1♥ Pass Pass
Dbl Pass 2♠ Pass
4♠ Pass Pass Pass

והכרוז  זכה,  הדומם  שותפתו.  בסדרת  הוביל  דרום 
הוביל משם ♦ נמוך אל ה-K וה-A. דרום )Cullin( זכה 
 ♠A-זכתה ב )Michielsen( והחליף לשליט. צפון ♦A-ב
 ♠K-ב זכה   )Thomas Bessis( הכרוז   .♠J והמשיכה 
ועצר למחשבה ארוכה. לבסוף הוא חתך הארט בדומם, 
השלכת  נוסף.  הארט  ה- K והוביל  אל  קלאב  שיחק 
להגביה  לכרוז  מאפשרת  הייתה  קלאב  או  דיאמונד 
סדרה זו בדומם, אבל דרום הגן נכון וחתך עם השליט 
נשאר  מזרח  אבל  מעליו,  חתך  הדומם  שלו.  האחרון 
עם שני הארטים מפסידים שלא נעלמים לשום מקום. 

החוזה נכשל בלקיחה אחת.

Dealer North, Vul E/W

  AQ8632
  64
  JT8
  84

  J54   -
  AKJT952   873
  AQ7   9432
  -   QJT653

  KT97
  Q
  K65
  AK972

West North East South
Morgan Kelsey

2♠ Pass 4♠
6♥ Pass Pass Dbl

Pass Pass Pass

בתחרות קבוצות מעורבות, מערב חשבה שדרום מנסה 
קצר  ששותפה  העריכה  עדיף,  פגיעות  במצב  להפריע 

דרום   .6♥ של  מאוד  נועזת  בהכרזה  ובחרה  בספייד 
שבכלל הכריזה ♠4 כדי לבצע, הכפילה. קלף ההובלה 
מבוצע  החוזה  לכאורה  בדומם.  נחתך   ♠A צפון  של 
בקלות. לכרוז אין ברירה אלא לעקוף בדיאמונד ולחתוך 
שלושה ספיידים בדומם. לצפון לא נותר אלא להצטער 

שלא הוביל בשליט.

ובכל זאת, Karin Kelsey שישבה בדרום מצאה דרך 
בלקיחה  הנכונה.  המשחק  מדרך  מערב  את  להסיט 
השנייה היא כיסתה Q♣ עם ה-K. מערב חתכה בידה 
והמשיכה בחיתוך ספייד שני בדומם. כעת היא הובילה 
J♣ ודרום כיסתה עם A♣. מערב חתכה בידה וביצעה 
חיתוך ספייד שלישי בדומם. כעת הייתה לה התלבטות: 
על  מפסיד  להשליך  פשוט  או  בדיאמונד  לעקוף  האם 
T♣ ולקוות שאיש לא יחתוך. שימו לב שדרום “עזרה” 
למערב כאשר כיסתה פעמיים קלאב ובכך יצרה עבורה 
את האופציה המפסידה. צפון חתך את ה-T♣ והמשיך 
בספייד. מערב חתכה ומשכה שליטים, אבל היא נותרה 
בדיאמונד.  העקיפה  את  לבצע  כדי  לדומם  כניסה  בלי 

מינוס 200 במקום פלוס 1860.

Dealer West, Vul N/S

  KJ9654
  7
  2
  K7653

  872   QT
  Q96532   AKJT
  J8   AK953
  A9   42

  A3
  84
  QT764
  QJT8

West North East South
Harris Jones Malhasyan Smith

2♥ 2♠ 4♥ Dbl
Pass 4♠ Dbl All Pass

הגנה מרשימה של מזרח צמצמה באופן משמעותי את 
על  דרום  הכפל של  הזה.  בבורד  קבוצתו  ההפסד של 
צפון  כתוצאה מכך  נקודות.  והראה  אופציונלי  היה   4♥
הכריז ♠4, וזו כבר הצלחה גדולה לצפון-דרום. בשולחן 
השני מזרח-מערב הכריזו וביצעו ♥4. ההגנה התחילה 

ירחון ההתאגדות הישראלית לברידג' 30



בשלושת האסים שלה. האם תהיה לה לקיחה רביעית 
 Eddie( מזרח  מידו,   ♠5 הוביל  צפון  כאשר  בשליט? 
והמשיך  נפל בפח  צפון   !♠Q שירת עם )Malhasyan
בחלק   .one down  – ה-9♠  אל  עמוקה  בעקיפה 
מהשולחנות שבהם מזרח לא ביצע שום מהלך מיוחד 
ושיחק T♠ בסיבוב השליטים הראשון, הכרוז ניחש נכון 

.♠Q-בהמשך והפיל את ה
Dealer South, Vul E/W

  AQT542
  A
  Q984
  83

  J763   K9
  KQ93   T86
  T2   AKJ6
  AT2   K976

  8
  J7542
  753
  QJ54

West North East South
Bakker Botta Coppens Grossack

Pass
Pass 1♠ Dbl Pass
3♥ 3♠ Dbl All Pass

צפון החליטה שבמצב לא פגיע נגד פגיע יש לה רשות 
להכריז לבדה ♠3 למרות שתיקת השותף. מזרח החזיק 
יותר הגנה ממה שהבטיח ב-Takeout Double ופחות 
החליט  הוא  מצפה.  שהשותף  ממה  בהארט  תמיכה 
הבטיח  שמערב  הנקודות  סמך  על  לעונשין  להכפיל 

בהכרזת הקפיצה שלו. 

צפון  להארט.  החלפה   ,♦A אכזרית:  הייתה  ההגנה 
 ,♣K-ב זכה  מזרח  נמוך.  קלאב  וניסתה   ♥A-ב זכתה 
 .♦T והוביל ♣A נחתך, מערב זכה בקלאב הבא עם ♥T
מזרח זכה ב-KJ♦ בעוד מערב משליך T♣. מזרח יצא 
מידו בהארט שנחתך. צפון חתך את 9♦ בדומם, אבל 
מערב חתך מעליו ושיחק K♥. צפון חתכה עם T♠ ומזרח 
חתך מעליה עם K♠. בשלב זה ה-7♠ של מערב מהווה 
לקיחות  בחמש  זכתה  ההגנה  בשליט.  נוספת  לקיחה 

בסדרות המיינור ובשלוש לקיחות בשליט: 800+. 

Dealer West, Vul N/S

  632
  952
  Q8742
  Q4

  AK97   Q
  QJ8643   7
  T5   AJ963
  A   KJ8753

  JT854
  AKT
  K
  T962

West North East South
Percario Sprinkhuizen Donati Eskes

1♥ Pass 2♣ Pass
2♥ Pass 2NT Pass
3♣ Pass 3NT All Pass

הסבר ההכרזה
♣2 = מחייב למשחק מלא, לא קשור לקלאב

♥2 = רביעייה בספייד
2NT = הכרזת שאלה ללא התאמה בהארט

♣3 = 12-14 נקודות

 Giovanni הכרוז   .♠4 הוביל  )דרום(   Onno Eskes
 Donati )מזרח( זכה עם ה-Q♠ הבודדת והוביל קלאב 
מידו. דרום שירת עם 6♣ )עוד מעט נבין למה(. הדומם 
זכה ב-A♣ והמשיך 5♦ אל ה-9. דרום זכה ב-K♦ הבודד 
ושיחק AK♥. הכרוז לא היה מודע לחלוקת הדיאמונד 
ובחר להשליך קלאב. דרום יצא מידו עם T♣. מזרח זכה 
עם K♣, ואז בא מהלך המפתח: מתחת ל-J♣ דרום זרק 
9♣!! ונתן למזרח את כל הלקיחות בקלאב )כמובן, אילו 
חייב  היה  דרום  בקלאב,  הרביעית  בלקיחה  זוכה  היה 
לתת את כל שאר הלקיחות לדומם(. בארבעת הקלפים 
האחרונים מזרח נותר עם קלפי דיאמונד בלבד, וכך גם 
והחוזה  לקיחות,  שתי  להפסיד  חייב  היה  מזרח  צפון. 

נפל פעם אחת.

הגנה מדהימה של דרום, ששמר מכל משמר על ה-2♣ 
מה  לדעת  יכול  שהיה  בלי  בקלאב  הלקיחה  על  וויתר 

בדיוק מחזיק שותפו בדיאמונד.
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Dealer East, Vul All

  J3
  T6
  KQ7432
  A62

  KQT975   A842
  KQ743   92
  -   AT965
  T7   Q5

  6
  AJ85
  J8
  KJ9843

West North East South
Black Gold

Pass 1♣
2♣ 2♦ 4♠ Pass

Pass Dbl Pass 5♣
Pass Pass Dbl All Pass

 David Gold מייג’ורים.  הראתה   2♣ מערב  הכרזת 
מבוצע  להיות  יכול  שהיה  חוזה   ,4♠ הכריז  )מזרח( 

בקלות, אבל דרום הקריב ל-♣5 שהוכפל.

מערב )Andrew Black( הוביל לפי שיטתם Q♠ )שני 
מרצף של קלפים בכירים(. David Gold זכה בלקיחה 
עם A♠ וחזר בדיאמונד נמוך ששותפו חתך!  כעת מערב 
 .♦J והמשיך ♣K שיחק ,♥A-דרום זכה ב .♥Q חזר עם
מזרח זכה בלקיחה זו עם A♦ וחזר בהארט. מערב זכה 
קיבל  מזרח  בסדרה.  שלישי  בסיבוב  והמשיך   ♥K-ב
Promotion ל-Q♣ שלו, והחוזה נפל באופן בלתי צפוי 
בהשוואה   IMP 4 של  רווח  עם   +800( פעמים  שלוש 

ל-620+ בשולחן השני(.

לו היה מזרח מתחיל בסיבוב השני עם A♦ ורק אז נותן 
ולזרוק את כל  יכול למשוך שליטים  חיתוך, דרום היה 
זה  במקרה  הדיאמונד.  סדרת  על  בהארט  המפסידים 
נופל בחוזה פעם אחת בלבד. עדיין נשאלת  הוא היה 
 David Gold השאלה: איך הבין שחקן נבחרת אנגליה
שהוא  היא  התשובה  בדיאמונד?  חוסר  שלו  שלשותף 
ראה 11 קלפי דיאמונד אצלו ובדומם. הוא הניח שאחרי 
)אסים(,  בהגנה  כוח  שמראה  שלו  המעניש  הכפל 
השותף יוביל בסינגלטון דיאמונד )אם יש לו( ולא מרצף 
או  דאבלטון  לשותף  אפשרויות:  שתי  נותרו   .KQ של 
חוסר בדיאמונד. אם לשותף דאבלטון בדיאמונד, יש לו 
לכל היותר סינגלטון בקלאב ואז לדרום 7-8 קלאבים. 
ולא   5♣ ישירות  מכריז  כנראה  היה  דרום  כזו  יד  עם 

מחכה ל-Dbl משותפו.

ברגע שמזרח מגיע למסקנה שרוב הסיכויים שלשותפו 
כמובן שהכרוז  לשחק בהתאם.  עליו  בדיאמונד,  חוסר 
שליטים.  של  שני  סיבוב  משך  לא  כאשר  קשות  שגה 
רווח  לקבוצתו  ומביא  אחת  נפילה  לו  חוסך  היה  זה 
לנצל  ידעו  קטן בבורד הזה. בכל מקרה, מזרח-מערב 
האופטימלית  לתוצאה  ולהגיע  הזאת  השגיאה  את  גם 

מבחינתם.
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ברומטר  בתחרות  הופיע  להלן  המוצג  הקלפים  מערך 
במועדון כפר סבא בניהולו של יוסי רייכמן.

החוזה הוא 3NT, משוחק על ידי דרום. במהלך המכרז 
רביעייה  הראה  ודרום  בספייד  רביעייה  הראה  צפון 

בהארט. קלף ההובלה של מערב: 4♣. 

האם  הראשונה.  בלקיחה  וזוכה   ♣K משחק  מזרח 
לדעתכם החוזה יבוצע? )בהנחה שכולם ישחקו היטב(.

 KQ82
 T83
  982
 J75

  T95   J63
  J2   Q654
  KJ4   T75
  AT843   K96

  A74
  AK97
  AQ63
  Q2

נניח שמזרח חוזר בקלאב. אם מערב יתחמק מלזכות 
בלקיחה )כלומר ישחק קלף נמוך בלקיחה השנייה כדי 
לשמור על קשר עם שותפו(, דרום יזכה ב-Q♣, ימשוך 
AK♥ וארבע לקיחות בספייד ויכניס את מערב ליד עם 
J♣! מערב יזכה בשלוש לקיחות בקלאב ולאחר מכן יהיה 
חייב לשחק דיאמונד ולמסור לדרום את שתי הלקיחות 

האחרונות עם AQ♦. החוזה יבוצע.

אם מערב יזכה ב-A♣ בלקיחה השנייה וימשיך בקלאב, 
דרום יזכה בדומם עם J♣ וישחק AK♥. ממערב ייפול 
J♥. דרום ימסור לקיחה ל-Q♥ של מזרח. למזרח כבר 
ולכן ההגנה לא  נותרו קלפי קלאב לחזור לשותפו,  לא 
תוכל לזכות בחמש לקיחות. דרום יבצע את החוזה עם 
ארבע לקיחות בספייד, שלוש בהארט, אחת בדיאמונד 

ואחת בקלאב – בסך הכול תשע לקיחות.
בלקיחה  דיאמונד  יוביל  שמזרח  היא  נוספת  אפשרות 
לדומם  נכנס   ,♦A-ב זוכה  דרום  זה  במקרה  השנייה. 
בספייד ומוביל משם T♥! למזרח אסור לכסות )אחרת 
 ♥T יהיו לדרום ארבע לקיחות בהארט(. הכרוז מריץ את
ונותן למערב לזכות בלקיחה. מערב אינו יכול להמשיך 
בדיאמונד מבלי להגביה לכרוז את הלקיחה התשיעית, 
ואין לו הגנה מנצחת. הכרוז יספיק להגביה לקיחה אחת 
בקלאב ולעקוף נגד Q♥ של מזרח. הוא ישיג שוב תשע 
לקיחות: ארבע בספייד, שלוש בהארט, אחת בדיאמונד 

ואחת בקלאב.
זכה  שמזרח  לאחר  החוזה?  את  להכשיל  דרך  יש  אז 
בלקיחה הראשונה עם K♣, אין דרך להכשיל את החוזה.

אם  הראשונה!!  בלקיחה  הוא  ההגנה  עבור  הפתרון 
 ♣9 וישחק  הדומם  נגד  עמוקה  עקיפה  יבצע  מזרח 
בלקיחה הראשונה, הכרוז יזכה ב-Q♣ ולא יוכל לפתח 
מסוגלים  שהיריבים  משום  בהארט  שלישית  לקיחה 
תקשורת(.  ביניהם  )יש  בקלאב  לקיחות  ארבע  למשוך 
להכניס  בתקווה  בעצמו  קלאב  לשחק  ינסה  הכרוז  אם 
 ♣K את מערב למשחק סופי, מזרח יזכה בלקיחה עם
ניסיון  לכל  תשובה  תהיה  להגנה  בדיאמונד.  וימשיך 

אפשרי של הכרוז.

אז התשובה לשאלה שהוצגה בהתחלה היא: מלכתחילה 
עדיף להגן, אבל לאחר שמזרח זכה בלקיחה הראשונה 

עם K♣, עדיף להיות המבצע.

להגן או לבצע?

/ יוסי אנגל

סיקור תחרויות
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סיקור תחרויות

ארבעת הסיבובים האחרונים בשלב המוקדם של הליגה 
הלאומית התקיימו ב-24 בדצמבר 2021. הם קבעו מי 
יהיו שמונה הקבוצות שימשיכו להתמודד בשיטת נוק-
אאוט על אליפות הליגה, בעוד ארבע הקבוצות הנותרות 

ימשיכו להתחרות נגד הירידה.

הנה יד מעניינת מהסיבוב השמיני:

Dealer South, Vul E/W

 3
 72
  J7
 KT987542

  QJ7   AKT86
  T543   Q6
  KQ53   9864
  QJ   A6

  9542
  AKJ98
  AT2
  3

מהלך הכרזה אפשרי:

West North East South
1♥

Pass 1NT 2♠ Pass
3♠ 4♣ ?

המאבק הוא בין סדרת הספייד של מזרח-מערב לסדרת 
הקלאב הארוכה של צפון.

את  וביצע   4♠ בחוזה  שיחק  מזרח  שולחנות  בשני 
החוזה. בשלושה שולחנות אחרים צפון הקריב ל-♣5, 
בזמן את  לאחר שההגנה תקפה  פעמיים  ונפל  הוכפל 
המכרז  נוספים  שולחנות  בשלושה  הדיאמונד.  סדרת 

נעצר בחוזה חלקי בספייד או בקלאב.

זוג אחד במזרח-מערב  והיו גם כמה מכרזים חריגים: 
ניסה לשחק 3NT ונכשל לאחר הובלה בהארט. בשני 
שולחנות הכרזת צפון 1NT לא הייתה מחייבת, ומזרח 
 1NT של  עלוב  בחוזה  לשחק  נאלץ  צפון  לא התערב. 
התרחש  ביותר  המוזר  המכרז  פעמים.  שלוש  ונפל 
ל-♥1 בהכרזת Psyche של  צפון השיב  בשולחן שבו 
♠1, מנע מיריביו להכריז ♠4 אבל לאחר שהשותף תמך 
ל-♠3 כבר לא הייתה אפשרות לתקן את החוזה וצפון 

נפל ארבע פעמים )במצב לא פגיע(.

נתבונן במהלך המשחק הצפוי בחוזה ♠4. דרום  בואו 
כי  נראה  בלקיחה.  ויזכה  בהארט  בכיר  בקלף  יוביל 
ליריביהם לבצע את החוזה  השחקנים בדרום שהרשו 
שהשותף  בתקווה  קלאב  בסינגלטון  להמשיך  התפתו 
אינו  וייתן להם חיתוך, אבל החיתוך הזה   ♣A-יזכה ב
נדרש כדי להפיל את החוזה ♠4 – אם לשותף A♣ אז 
להגנה יש תמיד ארבע לקיחות )לאור העובדה שצפון 

השיב 1NT ולא תמך בפתיחת השותף ♥1(.

ההגנה הנכונה הייתה לזכות ב-AK♥ ולהמשיך בהארט 
לחתוך  מזרח  את  ומכריח   ♠3 עם  חותך  צפון  נמוך. 
מעליו. מאוחר יותר, כאשר דרום יקבל את ההובלה שוב 
עם A♦ הוא ישחק J♥ ויכריח את מזרח לחתוך שנית. 
כעת יהיו לדרום יותר קלפים בשליט מאשר למזרח או 
בשליט  לקיחה  הפסד  למנוע  יוכל  לא  והכרוז  למערב, 

פרט לשלוש לקיחות שעליו למסור מלמעלה.

עדיף  בשליט  אורך  שעם  העיקרון  את  ממחישה  זו  יד 
לתקוף בסדרה הארוכה ולא לחפש חיתוכים.

הנה יד מעניינת נוספת מאותו סיבוב.

ליגה לאומית, שלב מוקדם סיבובים 8-11

// רם סופר
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Dealer North, Vul N/S

 J
 K98753
  QT73
 Q4

  AQ9   K7432
  AQ64   2
  A65   K9
  T62   AK973

  T865
  JT
  J842
  J85

West North East South
2♥ 2♠ Pass

3♥ Pass 4♣ Pass
?

של  ידו  בקלאב,  שנייה  סדרה  מראה  שמזרח  לאחר 
מערב מספיק טובה כדי להמשיך הלאה לקראת סלם, 

אבל מתעוררות מספר שאלות:

)א( האם הכרזת הקיו-ביד ♥3 של מערב מהווה הסכמה 
על סדרת הספייד כשליט, או שהיא יכולה להתבצע גם 
והוא מחפש חוזה  כאשר למערב אין התאמה בספייד 

?3NT של

)ב( לתשובה לשאלה הקודמת יש משמעות רבה במידה 
שמערב יבחר להכריז 4NT. על כמה קלפי מפתח זה 

שואל? ומהי סדרת השליט המוסכמת?

מזרח   .)2♥ )במקום  מולטי   2♦ פתח  שצפון  נניח  )ג( 
מתערב ♠2 טבעי. איך עכשיו מערב מראה יד חזקה עם 

תמיכה בספייד ושאיפה לסלם?

לדון  צריכים  לאומית  ליגה  של  ברמה  בכירים  זוגות 
מוסכמות  תשובות  לעצמם  ולתת  כאלה  במצבים 

לשאלות האלה.

אגב, שחקנים בצפון שיחליטו לא לפתוח בגלל חולשת 
יריביהם  על  יקלו  פגיע,  במצב  שלהם  ההארט  סדרת 

להכריז בצורה מוצלחת. 

ומה קרה ב-12 השולחנות של הליגה הלאומית? בדיוק 
בחוזה  ארבעה  מלא:  במשחק  עצרה  השדה  מחצית 
♠4 ושניים ב-3NT. שלושה זוגות במזרח-מערב הלכו 

רחוק מדי והכריזו ♠7 שנכשל משום שאין למנוע הפסד 
לקיחה בקלאב. שלושת הזוגות המצטיינים בחלוקה זו 
ארז   – ינר  יובל  הם:  החוזה  את  וביצעו   6♠ שהכריזו 
ממן  גיא  צ'ורניי,  מיכאל   – גרינבאום  ליאוניד  צדיק, 
חשוב לציין שביצוע ♠6 אינו מובן  – איליה גולדפרב. 
 J ונפילת   ♠A של  בשליט  ראשון  סיבוב  לאחר  מאליו. 
לידו  לחזור  המצב,  את  נכון  לנחש  הכרוז  על  מצפון, 
שלושת  כל  בדומם.  שנותרו   Q9-ה לעבר  ולעקוף 

הכרוזים עמדו בהצלחה במשימה.

יד סוערת נוספת מהסיבוב השמיני:

Dealer West, Vul N/S

 A8
 QJ96
  987
 AQ96

  Q54   KJT9762
  T84   A
  652   AJT3
  KT83   2

  3
  K7532
  KQ4
  J754

מהלך הכרזה אפשרי:

West North East South
Pass 1♣ 4♠ All Pass

החלוקה המיוחדת של מזרח מצדיקה הכרזת הפרעה 
צפון-  .1♣ צפון  פתיחת  לאחר  נוח  פגיעות  במצב   4♠
דרום מסוגלים לבצע ♣5 או ♥5 בתנאי שינחשו באופן 
הלאומית,  בליגה  הקלאב.  בסדרת  המצב  את  מושלם 
בגובה  חוזים  שיחקו  צפון-דרום  בכיוון  זוגות  שני  רק 
5, ושניהם נכשלו בלקיחה אחת. בשולחן אחד מזרח-

מערב הקריבו ל-♠5 ושילמו על כך ביוקר.

 4♠ היה  הסופי  החוזה  האחרים  השולחנות  בתשעת 
משוחק על ידי מזרח, עם או בלי Dbl. השאלה הגדולה 

היא: מהו קלף ההובלה הנכון של דרום? 

 Better כי הכרזת פתיחה ♣1 בשיטת  מקובל לחשוב 
קלפים  שני  רק  מבטיח  זה  כאשר  )ובוודאי   Minor
של  להובלה  חזקה  אינדיקציה  מהווה  אינה  בסדרה( 
השותף. לכאורה ההובלה המבטיחה ביותר היא בראש 
הרצף K♦. חמישה מתוך תשעה שחקנים בדרום אכן 
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הובילו בקלף בכיר בדיאמונד, וכמובן מכרו את החוזה 
אמונים  ששמרו  השחקנים  שלושת  זאת,  לעומת   .4♠
הבודד  המגן  וגם  בקלאב,  והובילו  השותף  לסדרת 
שהחליט להוביל בהארט רביעי מלמעלה, שמרו על שתי 
הלקיחות הטבעיות שלהם בדיאמונד והצליחו להכשיל 

את החוזה ♠4 בלקיחה אחת.

היד הבאה מהסיבוב התשיעי אתגרה את הזוגות בכיוון 
הגיעו  ושישה  מלא,  במשחק  עצרו  שישה  צפון-דרום. 

לחוזה המצוין ♠6.

Dealer West, Vul N/S

 A76532
 A9
  A632
 9

  T   QJ
  KQJT7   5
  Q9   KJT8754
  QT743   862

  K984
  86432
  -
  AKJ5

מהלך הכרזה אפשרי:

West North East South
1♥ 1♠ Dbl 4♦

Pass 4♥ Pass 5♦
Pass 5♠ Pass 6♠
Pass Pass Pass

זוגות  ה-20(.  חוק  )לפי   1♥ יפתח  שמערב  מניח  אני 
המשתמשים במוסכמה ♦2 מולטי יכולים לפתוח במערב 
♥2 שמראה חמישייה בהארט וחמישייה בסדרת המיינור 

עם כוח של פחות מפתיחה. 

פתח  היריבים  שאחד  לאחר  לסלם  להגיע  נדיר  די  זה 
יד  לדרום  אבל  שלילי,  כפל  הכריז  ושותפו   1 בגובה 
 4♦ הספלינטר  והכרזת   ,1♠ של  אוברקול  מול  נהדרת 
צפון  של  החיובית  התשובה  לאחר  הדרך.  את  סוללת 
שהוא  להחליט  יכול  כבר  דרום   )4♥ קיו-ביד  )הכרזת 
לפחות בסלם קטן. ההכרזה ♦5 מראה חוסר בסדרה. 
כעת ידו של צפון נחלשת )אחד האסים שלו מול חוסר( 
להכריז  החליט  כבר  דרום  אבל  ב-♠5,  מסתפק  והוא 

סלם קטן לפחות, והוא מעלה ל-♠6.

 13 לבצע  זו  בחלוקה  ניתן  כאילו  נדמה  שטחי  במבט 
לקיחות על ידי משיכת שליט אחד בלבד, חיתוך שלושה 
 ,♣AK דיאמונדים בדומם והשלכת מפסיד בהארט על
מתכנית  מונעת  היריבים  בין  הקלפים  חלוקת  אבל 
בשני  שליטים  מושך  הכרוז   6♠ בחוזה  להתבצע.  זו 
סיבובים, חותך פעמיים דיאמונד בדומם ולבסוף מוסר 

לקיחה אחת בדיאמונד או בהארט.

 12 מתוך  ב-11  נרשמו  העשירי  מהסיבוב  הבאה  ביד 
למרות  מזרח-מערב  לטובת  גבוהות  תוצאות  שולחנות 

העובדה שצפון-דרום החזיקו פתיחה מול פתיחה.

Dealer West, Vul All

 A8
 QJ
  AQ6
 976532

  KJ54   T97632
  6   AT8542
  KJ987   T
  KT4   -

  Q
  K973
  5432
  AQJ8

מהלך הכרזה אפשרי:

West North East South
1♦ Pass 1♠ Dbl
2♠ 5♣ 5♠ Dbl

Pass Pass Pass

עם   2 בגובה  פגיע  באוברקול  להתערב  יכול  אינו  צפון 
שישה קלפים קטנים, אבל לאחר Dbl מדרום שמבטיח 
במצב פגיע כוח של פתיחה עם רביעיות בהארט ובקלאב, 
הכרזת ♣5 מצפון מוצדקת לדעתי )אפשר לחשוב גם על 
3NT אבל רוב הסיכויים שסדרת הקלאב לא תרוץ(. עם 
חלוקה 6-6 והתאמה של 4 קלפים בספייד אצל שותפו, 

מזרח לא יוותר וכנראה יוכפל ב-♠5.

צפון-דרום הרשו  בליגה הלאומית  במחצית השולחנות 
ליריביהם לשחק ♠4 )שני זוגות אפילו הכפילו(. בחמישה 
בוצע  החוזה  מוכפל.   5♠ היה  הסופי  החוזה  שולחנות 
אשמים  לא  בהחלט  צפון-דרום  אבל  השולחנות,  בכל 
שהכפילו. מי יכול לחזות מראש חלוקה של 6-6-1-0? 
אגב, אם ההגנה מתחילה בשני סיבובי שליט, לכרוז אין 
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כדי להגביה את סדרת ההארט שלו,  מספיק חיתוכים 
עקיפת  באמצעות  הדומם  את  להגביה  יכול  הוא  אבל 

חיתוך בדיאמונד.

בשולחן אחד הזוג שחר זק – אריאל בראונשטיין ביצע 
חוזה ♣5 מוכפל ששוחק על ידי צפון וזיכה את קבוצתו 
להתבצע  אמור  אינו  הזה  החוזה   .IMP 17 של  ברווח 
את  להוביל  תמיד  יכול  מערב   ♣K-ב זכייתו  לאחר   –
בשולחן  אבל  חיתוך,  ולקבל  בהארט  שלו  הסינגלטון 

ההגנה שגתה.

ה-11  מהסיבוב  מרתקת  חלוקה  זו,  סקירה  לסיום 
והאחרון:

Dealer West, Vul N/S

 K
 AT87643
  K943
 5

  AQ842   J975
  5   9
  AQ   62
  AKQT2   J97643

  T63
  KQJ2
  JT875
  8

מהלך הכרזה אפשרי:

West North East South
1♠ 2♥ 3♠ 4♥
4♠ Pass Pass Pass

ו-♠5. על פי מהלך  החוזים הפופולריים בשדה היו ♠4 
ההכרזה המוצע מערב פותח ♠1, ולאחר שמזרח מראה 
יד  עם  טובה  תמיכה   3♠ הקפיצה  הכרזת  באמצעות 

חלשה, מערב מסתפק בחוזה ♠4.

ייתכנו גם אפשרויות אחרות. אני מניח ששחקנים רבים 
יחליטו שידו של מערב חזקה מדי להכרזת פתיחה ♠1 
חולשת  למרות  ייתכן שמערב,  כמו-כן   .2♣ יכריזו  והם 
שותפו, יכריז מעבר ל-♠4 ויחפש סלם. ייתכן גם שצפון-

דרום ימשיכו להתחרות ל-♥5.

בליגה הלאומית, שלושה זוגות בכיוון מזרח-מערב העזו 
להכריז ♠6. רק זוג אחד )אלון בירמן – בר טרנובסקי( 
ב-A♥, מערב  הובלה  לאחר  החוזה.  את  לבצע  הצליח 
ובהמשך  צפון,  בודד בספייד אצל   K להפיל נכון  ניחש 

הוא זרק את Q♦ על הקלאב השישי בדומם.

התוצאות הסופיות של השלב המוקדם של הליגה היו:

1. גלעד אופיר – דורון ידלין – בני ליבסטר – מושיקו 
מיוחס – ערן אסרף – עדי אסולין

2. אלון בירמן – דני כהן – גלעד אלטשולר – אמיר 
לוין – יוסי רול – בר טרנובסקי

 – הרבסט  אופיר   – הרבסט  אילן   – בר-בנין  רוני   .3
יניב זק – רון פכטמן – אופיר רשף

גל  לזר,  אלון  זק,  שחר  יקותיאלי,  אסף  קבוצות  גם 
מתתיהו, אילן ברקת העפילו לשלב רבע הגמר.
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כל  על  קצרות.  שאלות   10 עם  אמריקאי  מבחן  נערוך 
תשובה נכונה תקבלו 2 נקודות.

שימו לב! חלק מהשאלות עלולות להטעות... אז קראו 
אותן בעיון!

שאלה 1: מהי משמעות הכפל של דרום?

West North East South
1♥ 1NT Dbl

)א( עונשין )ב( Negative, לפחות רביעייה בספייד 
)ג( תומך, 3 קלפים בהארט

שאלה 2: מהי משמעות הכפל של דרום?

West North East South
1♥ 1♠ 2♠ Dbl

)א( תמיכה של 3+ קלפים בספייד )ב( מבטיח תמונה 
גבוהה בספייד – בקשת הובלה

)ג( Negative – שתי סדרות המיינור

שאלה 3: מהי משמעות הכפל של דרום?

West North East South
1♥ Dbl 2♥ Dbl

שתי  )ג(  בספייד  רביעייה  לפחות  )ב(  עונשין  )א( 
סדרות המיינור עם 9+ נקודות

איזה   .3NT בחוזה  הכרוז  הוא  דרום   :4 שאלה 
4 לקיחות  קלף מערב צריך להוביל במטרה להשיג 

בספייד?

 Q43

  KJ92
  
  
  

♠K )ד( ♠J )א( 2♠  )ב( 9♠ )ג(

איזה   .3NT בחוזה  הכרוז  הוא  דרום   :5 שאלה 
4 לקיחות  קלף מערב צריך להוביל במטרה להשיג 

בספייד?
 Q4

  KJ92
  
  
  

♠K )ד( ♠J )א( 2♠  )ב( 9♠ )ג(

השותף   .3NT בחוזה  הכרוז  הוא  דרום   :6 שאלה 
נמוך  קלף  מלמעלה(.  )רביעי   ♦7 מוביל  במערב 

מהדומם. איזה קלף תשחק?

  Q83

    
    
  7   AT2
    

♦A )ג( ♦T )א( 2♦ )ב(

בחן את עצמך

// אורן לידור
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השותף   .3NT בחוזה  הכרוז  הוא  דרום   :7 שאלה 
נמוך  קלף  מלמעלה(.  )רביעי   ♥4 מוביל  במערב 

מהדומם. איזה קלף תשחק?
 
 A965

    
  4   T7
  
    

♥T )א( 7♥ )ב(

מערב   .3NT בחוזה  הכרוז  )דרום(  אתם   :8 שאלה 
תשחקו  קלף  איזה  מלמעלה(.  )רביעי   ♣5 מוביל 

מהדומם?
 AKJ6

  5

  97

♣K )ג( ♣J )א( 6♣ )ב(

לכם  ומותר  השליט  סדרת  היא  הארט   :9 שאלה 
להפסיד רק לקיחה אחת. איך תשחקו?

 Q2

  K87654

)א( נמוך משתי הידיים

)ב( נמוך לעבר ה-Q, בסיבוב הבא נמוך משתי הידיים

)ג( Q מהדומם

K-ד( נמוך מהדומם לעבר ה(

לכם  ומותר  השליט  סדרת  היא  הארט   :10 שאלה 
להפסיד רק לקיחה אחת. איך תשחקו?

)אין בעיית כניסות לדומם(

 876

  AQ5432

Q-א( הארט נמוך מהדומם אל ה(
Q-בסיבוב השני הארט מהדומם לעבר ה .♥A )ב(

)ג( נמוך משתי הידיים



ירחון ההתאגדות הישראלית לברידג' 40

בחן את עצמך – פתרונות 

פתרון 1: מהי משמעות הכפל של דרום?

West North East South
1♥ 1NT Dbl

)א( עונשין: 2 נקודות.
)ב( Negative, לפחות רביעייה בספייד: 0 נקודות

)ג( תומך, 3 קלפים בהארט: 0 נקודות

והתערבות   1 בגובה  השותף  פתיחת  לאחר  הסבר: 
היריב Dbl ,1NT יהיה תמיד מעניש. המשיב המחזיק 
ברוב  מחזיקה  שהשותפות  לפותח  מודיע  נקודות   +9
הנקודות. ב-Negative Double משתמשים רק לאחר 

אוברקול בסדרה.

פתרון 2: מהי משמעות הכפל של דרום?

West North East South
1♥ 1♠ 2♠ Dbl

)א( תמיכה של 3+ קלפים בספייד: 1 נקודה.
)ב( מבטיח תמונה גבוהה בספייד – בקשת הובלה: 

2 נקודות.
)ג( Negative – שתי סדרות המיינור: 0 נקודות

הסבר: עקרונית, כפל על הכרזה מלאכותית )במקרה 
קיו-ביד של היריב( מהווה בקשת הובלה בסדרה.  זה 
במקרה זה לא נדרש אורך בסדרה היות שהשותף כבר 
הכריז אוברקול ♠1. דרום מבטיח תמונה בספייד ומעודד 
את צפון להוביל מתוך צירופי קלפים כגון KJxxx♠ או 

.♠AQxxx

פתרון 3: מהי משמעות הכפל של דרום?

West North East South
1♥ Dbl 2♥ Dbl

)א( עונשין: 0 נקודות
)ב( לפחות רביעייה בספייד: 1 נקודה

)ג( שתי סדרות המיינור: 2 נקודות

 .Responsive Double נקרא Dbl הסבר: סוג זה של
מזרח מבטיח 9+ נקודות עם שתי סדרות המיינור )עם 
רביעייה  עם  בספייד(.  קלפים   3 גם  רצוי  מינימלית  יד 
בספייד המשיב יכול להכריז ♠2 או ♠3 בהתאם לחוזק 

או  בספייד,  רביעייה  לרוב  מבטיח   Dbl-ה מכריז  ידו. 
לפחות שלישייה טובה.

3NT. איזה קלף  4: דרום הוא הכרוז בחוזה  פתרון 
לקיחות   4 להשיג  במטרה  להוביל  צריך  מערב 

בספייד?
 Q43

  KJ92
  
  
  

)א( 2♠: 0.5 נקודה
)ב( 9♠: 0.5 נקודה

)ג( J♠: 2 נקודות
)ד( K♠: 0 נקודות

הסבר: על מנת שיהיה סיכוי ל-4 לקיחות השותף חייב 
 K-עם 3 קלפים )לפחות( בסדרה. הובלה ב ♠A להחזיק
היא הגרועה ביותר ותיצור חסימה בסדרה אם לשותף 
אם  רק  תצליח  ב-9  או  ב-2  הובלה  בלבד.  קלפים   3

.♠A-בנוסף ל ♠T לשותף גם

 .♠Axx תבטיח 4 לקיחות בכל פעם שלשותף J הובלת
אם הדומם יכסה, מזרח יזכה ב-A ויחזור בספייד נמוך 
לעקיפה נגד Tx שנותרו לדרום. אם הדומם לא יכסה, 

מערב יזכה בלקיחה וימשיך בספייד נמוך.

3NT. איזה קלף  5: דרום הוא הכרוז בחוזה  פתרון 
לקיחות   4 להשיג  במטרה  להוביל  צריך  מערב 

בספייד?
 Q4

  KJ92
  
  
  

)א( 2♠: 1 נקודה
)ב( 9♠: 0 נקודות

)ג( J♠:0.5 נקודות
)ד( K♠: 2 נקודות

הסבר: גם כאן השותף חייב להחזיק A♠ ובנוסף T♠ או 
שני קלפים קטנים כדי שיהיה סיכוי להשיג 4 לקיחות.

אם נוביל 2, נשיג 4 לקיחות כאשר לשותף ATx ,AT או 
Axxx – אבל כאשר לכרוז Txxx נשיג רק 3 לקיחות.
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בסיבוב  יוביל  שהשותף  כך  לשחק  הוא  הנכון  התזמון 
 A-ה אל  נמוך  קלף  מכן  ולאחר   ,K להתחיל  השלישי: 

ועקיפה נגד Tx שנותר לכרוז.

אם נוביל ב-K ו”נתפוס” את השותף עם AT דאבלטון, 
נהיה חסרי מזל – אבל הסבירות של חלוקה זו נמוכה 
ספק  ללא  היא  הארוך  בטווח  הנכונה  ההובלה  מאוד. 

.♠K

השותף   .3NT בחוזה  הכרוז  הוא  דרום   :6 פתרון 
נמוך  קלף  מלמעלה(.  )רביעי   ♦7 מוביל  במערב 

מהדומם. איזה קלף תשחק?

  Q83

    
    
  7   AT2
    

)א( 2♦ : 2 נקודות
)ב( T♦ : 2 נקודות
)ג( A♦ : 0 נקודות

הסבר: בשאלה זו ובשתיים הבאות כדאי להיעזר בחוק 
ה-11 המתייחס להובלה בקלף רביעי מלמעלה. לפי חוק 
זה נפחית מ-11 את המספר של קלף ההובלה ונקבל 
את מספר הקלפים הגבוהים מקלף ההובלה הנמצאים 
של  בידיהם  כי  מסיקים  אנו  האחרות.  הידיים  בשלוש 
צפון, מזרח ודרום יש בסך הכול 4 קלפים גבוהים מה-

7. אנחנו רואים את כולם: Q8 בדומם, AT בידנו, ולכן 
ולתת   ♦2 לשחק  אפשר  מה-7.  גבוה  קלף  אין  לכרוז 
ולהמשיך   ♦T לשחק  גם  טוב  בלקיחה.  לזכות  לשותף 

.♦A-ב

השותף   .3NT בחוזה  הכרוז  הוא  דרום   :7 פתרון 
נמוך  קלף  מלמעלה(.  )רביעי   ♥4 מוביל  במערב 

מהדומם. איזה קלף תשחק?

 
 A965

    
  4   T7
  
    

)א( 7♥ : 2 נקודות
)ב( T♥ : 0 נקודות

לפי חוק ה-11 יש 7 קלפים גבוהים מ-4 בידי  הסבר: 
צפון, מזרח ודרום. אתם רואים 6 מהם, רק אחד נמצא 
אצל הכרוז. היות שהשותף לא הוביל בראש רצף, אין לו 
KQJ♥. מכאן ניתן להסיק שאחת התמונות האלה אצל 
תשחקו  אם  השותף.  אצל  להימצא  חייב  וה-8  הכרוז, 

T♥, תגביהו עבור הכרוז את ה-9♥ שבדומם.

מתברר שיש יוצאים מן הכלל לחוק “יד שלישית גבוה”. 
כאשר בדומם תמונה או קלף אחר בעל ערך יש לשקול 

איזה קלף לשחק ולהיעזר בחוק ה-11.

מערב   .3NT בחוזה  הכרוז  )דרום(  אתם   :8 פתרון 
תשחקו  קלף  איזה  מלמעלה(.  )רביעי   ♣5 מוביל 

מהדומם?
 AKJ6

  5

  97

)א( 6♣ : 2 נקודות
)ב( J♣: 0 נקודות 

)ג( K♣: 0.5 נקודות

ה-11.  מחוק  ליהנות  לכם  מותר  ככרוז  גם  הסבר: 
במקרה זה יש 6 קלפים גבוהים מה-5 בשלוש הידיים 
האחרות ואתם רואים את כולם בידכם ובדומם. שחקו 
נמוך מהדומם, זכו ביד, ולאחר מכן שחקו קלאב נוסף 

כדי לעקוף לעבר J♣ ולהשיג ארבע לקיחות בסדרה.

לכם  ומותר  השליט  סדרת  היא  הארט   :9 פתרון 
להפסיד רק לקיחה אחת. איך תשחקו?

 Q2

  K87654

)א( נמוך משתי הידיים : 0 נקודות
)ב( נמוך לעבר ה-Q, בסיבוב הבא נמוך משתי הידיים 

: 2 נקודות
)ג( Q מהדומם : 0  נקודות

)ד( נמוך מהדומם לעבר ה-K : 0 נקודות
 ,A-ל לקיחה  תפסידו  תמיד  גרוע.  די  המצב  הסבר: 
נוספת  לקיחה  להפסיד  לא  אפשר  שבו  היחיד  המצב 



ירחון ההתאגדות הישראלית לברידג' 42

הוא A דאבלטון במערב, ואז אם תשחקו לפי הצעה ב’, 
 .A-תפסידו רק לקיחה אחת ל

תהיו  לקיחות.  שתי  לפחות  תפסידו  אחר  מצב  בכל 
.♥Ax אופטימיים ותניחו שאכן למערב

לכם  ומותר  השליט  סדרת  היא  הארט   :10 שאלה 
להפסיד רק לקיחה אחת. איך תשחקו?

)אין בעיית כניסות לדומם(

 876

  AQ5432

)א( הארט נמוך מהדומם אל ה-Q : 0 נקודות
 :Q-בסיבוב השני הארט מהדומם לעבר ה .♥A )ב(

2 נקודות
)ג( נמוך משתי הידיים: 0 נקודות

מחפשים  או  הלקיחות  לכל  זקוקים  אתם  אם  הסבר: 

לקיחות עודפות בתחרות טופ-בוטום, התשובה הנכונה 
היא )א(. אם למזרח Kx♥ תזכו בכל שש הלקיחות.

ניסוח השאלה, מותר לכם להפסיד לקיחה אחת.  לפי 
סדר  בראש  היא  שנייה  לקיחה  מהפסד  הימנעות 
תחילה  בטוח”.  ב”משחק  לבחור  יש  ולכן  העדיפויות, 
מכן  ולאחר  במערב,  בודד   ♥K להפיל  כדי   ♥A לנסות 
 ♥Kxx כדי להתגבר על K-לשחק נמוך מהדומם לעבר ה
הסיכויים  מרב  את  לכם  ייתן  )ב(  קו המשחק  במזרח. 

להצליח.

ציונים:

16-20 נקודות: אתם שחקנים מעולים שיודעים לנתח 
היטב את מצב העניינים.

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

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

הגנה( ונסו לשפר אותה.

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

איור: אתי בשביץ



אין גיל לחברות נפש בדיור המוגןאין גיל לחברות נפש בדיור המוגן
מרים, רותי ובהירה, שלוש דיירות בית הדיור המוגן אחוזת בית הכרם שבירושלים, הכירו באחוזה 

ונהיו החברות הכי טובות. "התמיכה ההדדית מתבטאת בהקשבה, בנתינה ובמתן ביטחון 
שחשובים כל כך בגילנו"

הצטרפות לדיור מוגן איכותי מאפשרת 
תוכן  עם  גבוהה,  חיים  באיכות  לחיות 
רב:  ובביטחון  השעון  סביב  ופעילויות 
מוגן  דיור  חברתי;   – וגם  רפואי  אישי, 
הוא מסגרת המאפשרת לדייריה ליצור 
קשרים וחברויות עמוקות. כן, גם בגיל 
השלישי אפשר לפתח קשרים חדשים 

בעלי משמעות רבה. 
בהירה משולם, מרים קדוש ורותי שרון, 
בית  אחוזת  המוגן  הדיור  בית  דיירות 
הכרם בירושלים, מצאו באחוזה חברות 

תומכת וקרובה. 

"קיבלו אותי בזרועות פתוחות"
רותי שרון מתגוררת באחוזת בית הכרם 
פתיחתה.  מיום  כמעט  שנה,   14 כבר 
מנת  על  יחסית,  צעיר  בגיל  "נכנסתי 
והמתקנים  מהשירותים  ליהנות  שאוכל 
שהבית נותן – וזו הייתה אחת ההחלטות 

לי  ביותר בחיי", היא מספרת. "במשך הזמן רכשתי  הטובות 
פה חברים חדשים, ואני חושבת שזה יוצא מן הכלל שבגילי 
וליצור חברויות  יכולה להיפגש עם כל כך הרבה אנשים  אני 

קרובות".
גרה  "אני  שנים.   14 לפני  לאחוזה  עברה  קדוש  מרים  גם 
בשכונת בית הכרם כבר 60 שנה, וכשראיתי את השלט על כך 
שייבנה כאן בית דיור מוגן היה לי ברור שזה המקום בשבילי", 
אנחנו עסוקים  דל.  רגע  לי  אין  "מאז שנכנסתי  היא מספרת. 
כל היום, משתתפים בפעילויות, שומעים הרצאות ומבלים עם 

חברים".
בלבד.  שנים  שלוש  לפני  לאחוזה  עברה  לעומתן,  בהירה, 
אחותי  לכאן.  קרוב  ממש  ברחוב  שהייתה  מדירה  "הגעתי 
חייתה באחוזה במשך 12 שנים, כך שהכרתי כבר קודם את 
האפשרויות והיתרונות", היא מספרת. "אני יודעת שכמעט כל 
מי שעובר לדיור מוגן מתלבט, לרוב בגלל העזיבה של בית 
שבו הוא חי במשך שנים רבות. זו החלטה לא פשוטה, אבל אני 
מוכרחה לומר שכבר אחרי שבועיים באחוזה לא התגעגעתי 
לבית הקודם. זו הייתה הפתעה גדולה ומשמחת. שפר מזלי 
שקיבלו אותי בזרועות פתוחות, הקלו עליי מאוד את הכניסה 

לבית ואני מאוד מרוצה מההחלטה שלי".

לתת בלי לעשות חשבון 
לנו  "יש  כי  נוצרת חברות בגיל השלישי? מרים מספרת  איך 
חברים מחוץ לאחוזה ומשפחות מקסימות, אבל מרבית הזמן 
אנשים  של  נהדרת  קהילה  כאן  יש  באחוזה.  נמצאות  אנחנו 

שאוהבים את החיים ונוצרים ביניהם קשרים מיוחדים".

בהירה: "החברות האמיצה התפתחה לאו דווקא מתוך תחומי 
גילינו שלכל אחת יש תחומי  עניין משותפים, אלא דווקא כי 
עניין אחרים. אנחנו משלימות זו את זו. החברות נוצרה מתוך 

היכולת שלנו להפרות, לסקרן ולעניין". 
רותי: "מעבר לחברות ביננו, באופן טבעי החלו להיווצר רשתות 
מפגשים  שכוללות  נוספים,  דיירים  עם  ותמיכה  קשרים  של 
מהנים. התמיכה ההדדית בין שלושתנו מתבטאת בהקשבה, 
בנתינה ובמתן ביטחון שחשובים כל כך בגילנו. כשאת מרגישה 
מתקשרת  שאת  לפני  עוד  לחברה  מתקשרת  את  טוב  לא 
לרופא, והיא מופיעה בן רגע בדירה כדי לעזור - זה משפר 

את הביטחון ונותן הרגשה נהדרת שאת לא לבד". 
אנחנו  עבורנו.  ביותר  משמעותי  דבר  היא  "החברות  מרים: 
האמיתית  החברות  בעיניי,  לשנייה.  אחת  רבות  עוזרות 
מנת  על  לא   - חשבון  לעשות  בלי  לתת  בלדעת  מתבטאת 

לקבל".
הצורך",  במידת  לעזור  ולעשות  להבין  השני,  לצד  "להקשיב 
מוסיפה רותי ובהירה מסכמת: "להיות גם בשמחות ובעיקר 
בעצב, לתת הרגשה שאנחנו נמצאים כשצריך, לתת הרגשה 
לאוזן  יזכה  תמיד  הוא  כי  לפנות,  אם  יתלבט  שלא  לחבר 

קשובה". 
מעבר לבילויים המשותפים באחוזה, שלוש הנשים מחזיקות 
ברכבים ויוצאות יחדיו לבלות מחוץ לאחוזה, בהצגות תאטרון, 

מופעים, הרצאות ועוד.

רוצים לקרוא עוד על החיים באחוזת בית הכרם? 
לחצו כאן <<

החברות הכי טובות בית הכרם
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בואו להכיר אותנו

בסניף  וחבר  רעות  תושב  לאלכס,  ברכות 
בן  הוא  החדשה.  הדרגה  קבלת  על  מודיעין, 
66, נשוי + 3 ילדים, גמלאי צה’’ל, אשר הרומן 
בינו לבין משחק הברידג’ החל לפני קצת יותר 

משני עשורים. 
למשחק  לראשונה  נחשפתי  צה’’ל  ‘’כגמלאי 
ביישוב’’,  אצלנו  הגמלאים  מועדון  במסגרת 
אחרי  ‘’קצת  לאחור.  במבט  מספר  הוא 
נפתח   ,2000 שנת  באזור  מהצבא,  שפרשתי 
של  בהדרכתו  ברידג’  קורס  שלנו  במועדון 
אריה רותם. קפצתי על ההזדמנות ומאז הכל 
היסטוריה. התחלתי לשחק בתחרויות, כשמהר 
מאוד הברידג’ הפך לחלק בלתי נפרד משגרת 

החיים שלי’’.
אלכס  עבד  עוד  הקורונה,  משבר  לפרוץ  עד 
תחילת  עם  לדבריו  אך  האווירית,  בתעשייה 
ולבצע  רשמי,  באופן  לפרוש  בחר  הסגרים 
‘’הייתי  הברידג’.  לטובת  מקצוע  הסבת 
מנהלי  בקורס  הראשונים  המשתתפים  בין 
ראיתי  אבנר.  ברי  בהדרכת  המקוון  התחרויות 
בכך הזדמנות לשלב בין האהבה שלי לברידג’, 
יותר.  מקצועית  בצורה  בו  לעסוק  לאפשרות 
מנהל  וקס,  מגל  הזמנה  קיבלתי  גם  בהמשך 
כמנהל  סטאז’  אצלו  לעשות  רחובות  מועדון 
תחרויות. הוא היה מי שפתח בפניי את הדרך 
תודה.  לו  מוקיר  אני  כך  ועל  תחרויות,  לניהול 
מהתפקיד  נהנה  מאוד  שאני  לציין  לי  חשוב 

הזה ועושה אותו בחדווה גדולה’’.
מרתק  עולם  הוא  ‘’ברידג’  גל-אור:  לדברי 
שנגלה בפניי ואני נהנה ממנו בכל יום מחדש. 

לי  יש  שבו  המקום  זה  תחרויות  כמנהל 
אינטראקציה עם מגוון רחב של אנשים, 
את  עושה  שאני  חושב  שאני  גם  מה 
שלי  השאיפה  בכלל.  רע  לא  הזה  הג’וב 
ניהול  בתחום  להתפתח  להמשיך  היא 
ליהנות  להשתדל  וכמובן  התחרויות, 

מהברידג’ כל עוד אני יכול’’. 

אלכס גל-אור
קיבל לאחרונה 

דרגת 
אמן בכיר

חנה צפירה
קיבלה לאחרונה 

דרגת 
אמן כסף

זרקור על שני מקבלי הדרגות החדשים אשר מוכיחים כי ברידג’ עבורם הוא דרך חיים 

וסבתא  בנים  ל-4  66, אמא  בת  לחנה,  ברכות 
תושבת  בדרך...(  אחד  עוד  )כולל  נכדים  ל-4 

כפר-תבור על קבלת הדרגה החדשה.
חנה, בוגרת תואר שני במדעי המחשב, משלבת 
לבין  ברפא’’ל,  חלקית  במשרה  עבודה  בין 
שירותה  מתקופת  עוד  שלה  הגדול  התחביב 

בצה’’ל, הלא הוא הברידג’. 
בעלי.  בזכות  למשחק  לראשונה  ‘’נחשפתי 
את  שהכירו  אלו  היו  הגברים  תקופה  באותה 
לחיילות.  שלהם  הידע  את  והעבירו  המשחק 
נמשכתי  הראשון  שמהרגע  היא  האמת 
חשיבה,  שדורש  משחק  זהו  שכן  לברידג’, 
ותיאום אליהם התחברתי מהרגע  אסטרטגיה 
הראשון. בזמנו היינו משחקים בעיקר בבתים 
באמצע  תבור  לכפר  כשעברנו  חברים.  של 
שנות ה-80 התחלנו לשחק במועדון המקומי. 
אחרי  לקחת  שנאלצנו  ארוכה  הפסקה  אחרי 
שנים  מספר  לפני  חזרנו  הילדים,  שנולדו 
משחקת  אני  כשכיום  המרץ,  במלוא  לברידג’ 
גניגר,  וקיבוץ  יזרעאל  בעמק  במועדונים  גם 
ובמקביל משתפת פעולה עם בן זוג נוסף )זאב 

.’’BBO-ברמן( במסגרת ה
לשאלה האם שיתוף הפעולה עם פרטנר נוסף, 
הזוגית שלה,  היחסים  מעורר קנאה במערכת 
לשתי  משתמעת  שאינה  בצורה  חנה  משיבה 
פנים. ‘’ההפך הוא הנכון’’, היא מכריזה. ‘’ביני 
ריקודי  רוקד  הוא  הדדי.  פירגון  יש  בעלי  ובין 
משחקת  ואני  אחרות,  פרטנריות  עם  יחד  עם 
טובה, מה  ברוח  נעשה  כמובן שהכול  ברידג’. 

גם שאנחנו משחקים לא מעט ברידג’ יחד’’.
יצאתי  ‘’לאחרונה  העתיד?  לגבי  ומה 
מבידוד אחרי שנמצאתי כמאומתת, לכן 
חשוב לי לאחל לכולנו שרק נהיה בריאים, 
שנים  הרבה  עוד  ברידג’  לשחק  שנזכה 
טובות ונהנה מחיים מלאים ומעשירים’’.
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תכנית פעילות תחרויות פרונטליות לחודשים הקרובים

ראו מודעה מפורטת i

הודעות חשובות

אפריל 2022מרץ 2022פברואר 2022

 אליפות מעורבים – 5ליגה לאומית - פיינל-4 לקבוצות18-19
i 2iמוקדמות במחוזות  אליפות עד אמן כסף 

סימולטנית ארצית - יום ו' 810:00ליגה לזוגות )על + ארצית(11-12סימולטנית ארצית - יום א' 2020:00

 ליגה לזוגות 25-26
i סימולטנית ארצית - יום א' 1320:00)על+ לאומית+ מילוי מקום( 

אליפות פורים )ילדים( יום ה'17

אליפות מעורבים – חצי גמר + גמר18-19

פתוח לחברי ההתאגדות בתוקף לשנת 2022. מנעו אי נעימות ודאגו לחדש חברותכם בהקדם

TB 2022TB 2022 ליגות לזוגות  ליגות לזוגות 
שלב מוקדמות מחוזיות השלמת זוגות לליגה

שבת 26 בפברואר 2022 | שעה 09:30 )סיום משוער 14:30(
1. תחרות מיוחדת למילוי מקומות פנויים בבית התחתון של הליגה )הליגה הארצית(

.TB 2. שיטת המוקדמות – שני מושבים בני 18 חלוקות, שיטת חישוב

מרכזדרוםצפון
במועדון חיפה כרמל
רח' מחניים 9, חיפה

קיבוץ גלאון
)חדר האוכל(

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( ככלל, לא מאושרים מחליפים בתחרות המוקדמות לליגה

הזוגות העולים לליגה הארצית ישחקו בסוף השבוע 11-12/3/22. פרסים ונקודות אמן ארציות במתכונת מורחבת



הודעות חשובות

פתוח לחברי ההתאגדות בתוקף לשנת 2022. מנעו אי נעימות ודאגו לחדש חברותכם בהקדם

 אליפות ישראל לזוגות מעורבים  אליפות ישראל לזוגות מעורבים 20222022
שלב מוקדמות מחוזיות

שבת 5 במרץ 2022 שעה 09:30
  .TB שני מושבים קצרים בני 18 חלוקות, 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 "אביבים"
רח' קהילת סלוניקי 11

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.

שלבי הגמר:
שלבי הגמר יתקיימו בסוף השבוע 18-19 במרץ.

המשך התחרות במתכונת החדשה, סוף שבוע אחד בלבד.
פרסים ונקודות אמן ארציות ובינלאומיות במתכונת מורחבת מאד.

פתוח לחברי ההתאגדות בתוקף לשנת 2022. מנעו אי נעימות ודאגו לחדש חברותכם בהקדם

 אליפות ישראל לזוגות עד אמן כסף  אליפות ישראל לזוגות עד אמן כסף 20222022
IMP שיטת חישוב

גם השנה: התחרות סימולטנית בין המחוזות. משחקים אותן חלוקות, חישוב משותף, רשימת דירוג ארצית

שבת 2 באפריל 2022 | שעה 09:30
שני מושבים קצרים בני 18 חלוקות, יוענקו נק' אמן ארציות במתכונת מורחבת לכל הזוגות המסיימים מעל הממוצע.

מרכזדרוםצפון
מועדון "אביבים", רח' קהילת סלוניקי 11סניף אשדוד, הרב שאולי 4מועדון חיפה כרמל, רח' מחניים 9, חיפה

פרטים והרשמה
משה מנור

054-6908800 ,04-8101030
מחיר 140 ש"ח לזוג

ההרשמה מראש – חובה

אביבה בן ארויה 
052-3859335

מחיר 140 ש"ח לזוג
ההרשמה מראש – חובה

יעקב מינץ
03-5403244 ,052-2783263

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(

התחרות במסגרת מחוזית בלבד – אין שלב ארצי



הודעות חשובות

קביעת נבחרות ישראל הבוגרות קביעת נבחרות ישראל הבוגרות 
לאליפות אירופה לקבוצות לאליפות אירופה לקבוצות 20222022

אליפות אירופה תתקיים השנה בחודש יוני 2022.
להלן המידע באשר למשחקי המבחן המתוכננים שיתפרסו על 2 סופי שבוע:

ועדת סגלועדת סגלועדת סגל

הרשמהבחירת הסגלשיטהמתינבחרת

31/3-2/4סניורים
7-9/4

2 הזוגות הראשונים יעפילו אוטומטית זוגות
לנבחרת והזוג השלישי יקבע ע"י ועדת 

סגל מבין הזוגות במקום 3 ו-4.

עד ל-1/3

28-30/4 נשים
12-14/5

2 הזוגות הראשונים יעפילו אוטומטית זוגות
לנבחרת והזוג השלישי יקבע ע"י ועדת 

סגל מבין הזוגות במקום 3 ו-4.

עד ל-10/4

הרשמהבחירת הסגלשיטהמתינבחרת

28-30/4פתוחה
12-14/5

קבוצות של
4 שחקנים

הקבוצה שתסיים במקום ה-1 תייצג 
את ישראל, בצירוף זוג נוסף שיבחר ע"י 
ועדת סגל מבין משתתפי משחקי המבחן

עד ל-10/4

קבוצות של מעורבים
4-6 שחקנים

הקבוצה שתסיים במקום ה-1, תייצג את 
ישראל.

בסוף מרץ תתקיים אליפות העולם. היה ונבחרות המעורבים והפתוחה לא יסיימו ב-8 
המקומות הראשונים יתקיימו משחקי מבחן לקביעת הנבחרות לאליפות אירופה כדלהלן:

זוגות / קבוצות המעוניינים להשתתף במשחקי המבחן נדרשים לשלוח בקשה מסודרת למשרד התאגדות 
כתובת ibf@bridge.co.il. לבקשה יש לצרף טופס בקשה להשתתפות במשחקי המבחן. באופן כללי, 

הועדה מעוניינת לראות פעילות והישגים בשנים האחרונות מכל זוג המעוניין להשתתף במשחקי המבחן 
ולייצג את ישראל בקטגוריות השונות.

יודגש כי שחקני נבחרות ישראל נדרשים להשתתף באליפות הארץ בהתאם לקטגוריה. כמו כן, זה תנאי 
להשתתפות במשחקי מבחן עתידיים.

לא יתקבלו בקשות לאחר מועדי ההרשמה שצוינו.
שיטת המשחקים המפורטת תפורסם לאחר קביעה סופית של רשימת הזוגות במשחקי המבחן.

ועדת הסגל שומרת לעצמה את הזכות לקבל או לדחות כל בקשה.

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/


דרוש/ה רכז/ת צעיריםדרוש/ה רכז/ת צעירים
אחרי שנתיים של הקפאה עקב הקורונה, פרויקט "הדור הבא" של 

ועדת צעיריםועדת צעיריםועדת צעיריםההתאגדות לברידג' חוזר לחיים ואנו מחפשים רכז/ת צעירים.
עיקרי התפקיד כוללים: הפצה ושיווק הברידג' לצעירים )ילדים, נוער וסטודנטים( בבתי הספר ובמסגרות השונות, 
איתור והכשרת מורים, ארגון המסגרת התחרותית השנתית לצעירים, סיוע להתאגדות בנושאים הקשורים לצעירים.

התפקיד דורש כישורים אדמיניסטרטיביים, לוגיסטיים וביצועיים כאחד.
דרישות התפקיד המפורטות יועברו למועמדים המתאימים.

היקף המשרה הצפוי – חצי משרה. 

מועמדים הרואים עצמם מתאימים, מתבקשים לשלוח קורות חיים מלאים 
ibf@bridge.co.il – עד לתאריך 7.2.22 לכתובת הדוא"ל

הרחבת סגל נשיםהרחבת סגל נשים
ועדת הסגל תקיים בקרוב מפגש זום פתוח עבור שחקניות שלקחו חלק בנבחרת הנשים 

בשנים האחרונות, שחקניות עם הישגים מוכחים בזירה המקומית ושחקניות שפעילות דרך 
קבע בליגות הבכירות.

מטרת המפגש להרחיב את סגל נבחרת הנשים ולהתחיל לייצר פעילות איכותית לשחקניות ברידג' בישראל.
אם את מעוניינת להשתלב, שלחי אל ההתאגדות קורות חיים ברידג'יסטיים )דרגה, הישגים בשנים 

האחרונות, האם היית חלק מנבחרת, האם לקחת חלק בפעילות בינלאומית וכד'(.

ibf@bridge.co.il פניות יש לשלוח עד ה-15/2/22 אל

ועדת סגלועדת סגלועדת סגל

הודעות חשובות

בחירות ליו"ר וחברי ועדותבחירות ליו"ר וחברי ועדות
התנדבות בוועדות המקצועיות של ההתאגדות

חברי התאגדות מוזמנים להגיש את מועמדותם לכהן כיו"ר ו/או כחברים בוועדות המקצועיות:
ועדת צעירים, ועדת סגל, ועדת חוקה וועדת נק' אמן ומושבים.

לפירוט תפקידי הועדות, הכנסו לאתר ההתאגדות לתפריט "מי אנחנו" – "מוסדות ההתאגדות". בחירת החברים 
תיערך במסגרת כינוס מוסדות ההתאגדות המתוכנן לחודש פברואר 22, המועמדים יקבלו הודעה מוקדמת על 

מועד הדיון.

קפטן לנבחרת הפתוחהקפטן לנבחרת הפתוחה
בין התאריכים 27/3 עד 9/4, 2022, תתקיים אליפות העולם בעיירה סלסומג'ורה שבאיטליה.

מועמדים הרואים עצמם מתאימים לשמש בתפקיד קפטן הנבחרת הפתוחה, מתבקשים 
להגיש בקשה למשרדי ההתאגדות בצירוף קורות חיים המפרטים רקע רלוונטי לתפקיד 

וזאת עד לתאריך 15/2/22.

 ibf@bridge.co.il את הבקשה יש להגיש בדוא"ל אל

ועדת סגלועדת סגלועדת סגל

 ibf@bridge.co.il את המועמדות יש להגיש עד ה-7.2.22 בדוא"ל



הודעות חשובות

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 פתח תקווה והסביבה: אדוארד ויטנברג 
 054-4749782

edwardv@013.net
הפעילות תתקיים בימי שלישי בשעה 16:30. כתובת: רח' מייזנר 11 , 

פתח תקווה

 תכנית ספורטיבית פרויקט 

משחקי 
אילת

24-26.2.22

אליפות 
החורף

29.1.22

מדליות וגביעים לזוכיםמדליות וגביעים לזוכים

תחרות פתיחה שנה 
אליפות 

חנוכה

30.11.21

אליפות 
פורים

17.3.22

אולימפיאדת 
הילדים

19.5.22

 “הדור הבא” “הדור הבא”

אליפות 
בתי הספר 

שלבי הגמר

23.6.22

התקיים
התקייםהתקיים

התקיים



הודעות חשובות

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.

BBO לחצו כאןלנוהל המלא של משחק ב

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

מיטבית.

שקדנו בתקופה האחרונה להמיר את ביטאוני הברידג' החל משנת 2010 לפורמט דיגיטלי 
וכעת, אנו שמחים לפתוח בפניכם את הארכיון לצפייה.

ניתן לצפות בפורמט דיגיטלי או בקובץ PDF לפי נוחיותכם.

ביטאוני ההתאגדות עשירים מאוד במאמרי ברידג' מקצועיים )לכל הרמות(, בסיקור תחרויות היסטוריות, בחידות ובשפע 
של תכנים נוספים שכל חובבי הברידג' ייהנו לקרוא בהם ולהיזכר מדוע הם כל כך אוהבים את המשחק.

בקישור זהמוזמנים לצפות בסרטון הדרכה על הצפיה בארכיון הדיגיטלי

לצפיה בארכיון ההתאגדות 
לחצו כאן

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

לחצו כאןלנוהל טיפול בבעיות אתיקה

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


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

מועדונים מזמינים

מועדון ברידג' 4 פאן
מתכבד להזמינכם לתחרות ארצית

2  מושבים 18 ידיים

יום שישי 11 בפברואר 2022 | בשעה 10:00
באולם ההתאגדות רח' יערה 27, רעננה

מנהל תחרות: אילן שזיפי
מחיר למשתתף: 75 ש"ח

כיבוד, גביעים ופרסים כספיים לזוכים
הרשמה מראש חובה:

אורלי ריזנברג 054-4429724, גדי ארנון 054-4671721
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רב אמן זהב
גרסטנר גל, נס ציונה

רב אמן ארד
גני יוסף, כפר סבא

חוטורסקי ניר, קריות
מור שחר, קיבוצי דרום
מינץ ורד, רמת השרון

סוביק ויקטור, ב"ש - בית הברידג'
רב אמן

הולצמן רון, קריות
חכימי תמר, סביון - קרית אונו

מתתיהו גל, חיפה כרמל
שדה ציון, אשדוד

שקד יצחק, קריות
אמן בכיר זהב

מרקוס עידו, כפר סבא
נימן מירי, פולג- ברידג' פוינט

סבח אופק, פ"ת - אם המושבות
סלע דפנה, אשדוד

קמעו שי, זכרון יעקב - עמיחי
שגב חן, רחובות
אמן בכיר כסף

אשל רן, מועדון הברידג' רחובות
בורקו יפה, כפר סבא

טורפשטיין ירון, חיפה כרמל
יעקב יצחק, ראשון לציון

צווייג יחזקאל, ת"א - אביבים
קורן תקוה, פולג- ברידג' פוינט

קליין דוד, טבעון
שריבמן ויקטור, פ"ת - ויצו

אמן בכיר ארד
אוסדצ'י-קפלן אורנה, חיפה כרמל

וסרמן סורין, נס ציונה
זבולון מיקי, פולג- ברידג' פוינט

פולק ישי, כרמיאל
קרטר בובי, פולג- ברידג' פוינט

אמן בכיר
אבני אבי, רעננה - ההגנה

גל-אור אלכס, מודיעין
חיזקי אסתר, זכרון יעקב - עמיחי

כהן איציק, נס ציונה
ליבוביץ דוד, כפר סבא

ספיבק מיכאל, ב"ש - חברי הנגב
שרר אתי, נס ציונה

תלם מלכה, טבעון - רקפת 
אמן זהב

אינדיג אופיר, רחובות
אפלבאום ערן, מודיעין

גרוס יחיאל, טבעון - רקפת 
הוך גק, כ"ס - הדר

וולנר מלמד אסתר, כרמיאל
כהן דן, נתניה

לבינסקי יעל, גבעתיים - ברידג' 4 פאן
לוי ביני, כפר מרדכי

מימון מרים, נתניה
רבינוביץ יונתן, פתח תקווה - ברידג' קורס

רוטנברג יוסף, השרון
רייטן חיה, זכרון יעקב - עמיחי

ריישר בלה, רחובות
תמיר ישעיהו, ר"ג - מרום נווה

אמן כסף
אייזן בריאן, מבואות חרמון

אלתר חגי, השרון
בלושבסקי מיכאל, ב"ש - בית הברידג'

גרינגרד נדב, סביון - קרית אונו
זילברברג אסתר, פ"ת - אם המושבות

חזן יעקב, ב"ש - חברי הנגב
כץ אורה, חדרה - קדימה
מהלר אבי, מבואות חרמון

צפירה חנה, כפר תבור
קגן יעקב, ב"ש - חברי הנגב

קרידי אילנה, רמת השרון
שוצמן רחל, חיפה כרמל
שטרנברג אורי, ירושלים

תדמור אורי, גבעתיים - ברידג' 4 פאן
תמרי גדי, רמת השרון

אמן ארד
בומש חוי, גבעתיים - ברידג' 4 פאן

המבורגר אבישי, רעננה - ההגנה
ישראלי רות, אשדוד

סחר גדעון, רמת השרון
פלס דגנית, חדרה - קדימה

קלרין פאינה, ב"ש - בית הברידג'
קרניאל דליה, פולג- ברידג' פוינט

שור יואב, עמק יזרעאל
שמר טובה, ראשל"צ - מרכז ספורט 

אמן
איבנשיץ מירה, רחובות
בלוך עידן, רמת השרון

גבע קובי, נס ציונה
גולדמן אלן, י"ם - מרכז הברידג'

דיקטרו רנה, סביון - קרית אונו
היימן אוסקר, ב"ש - בית הברידג'

הלל חלי, השרון
טל אריה, ר"ג - מרום נווה

ליבוביץ גורגי, ב"ש - בית הברידג'

מוזוליה קורנל, גבעתיים - ברידג' 4 פאן
סימטוב עמרם, ב"ש - חברי הנגב
עזרא יצחק, ב"ש - בית הברידג'

עמרי יזן, עמק יזרעאל
קגן יבגני, פתח תקווה - ברידג' קורס

קציר זכריה, להבים
סגן אמן זהב

אילת יוסי, טבעון - רקפת 
אסולין אשר, נס ציונה

בוכמן פנינה, להבים
ברטור מיכל, ת"א - אביבים
דיין רחל, סביון - קרית אונו

להט חוה, רחובות
מאור מאיר, ר"ג - מרום נווה
סטון אולה, רעננה - הקנטרי

סימטוב קלודין, ב"ש - חברי הנגב
פז תמר, טבעון

ריד תלמה, י"ם - מרכז הברידג'
סגן אמן כסף

אדר אילנה, רחובות
דרור מירי, טבעון - רקפת 

הרמן אורנה, ר"ג - מרום נווה
ואקנין מויש, ת"א - אביבים

טולי אדריאן, רעננה - הקנטרי
ישראלי יחיעם, ר"ג - מרום נווה

כהן נעמי, אשדוד
כרמון אלי, סביון - קרית אונו

מור יהודה, השרון
ניידורף אלי, נס ציונה

סוורי עוזי, ירושלים
סמרה מאיר, ר"ג - מרום נווה
פישר צילה, חדרה - קדימה

פרימן אתי, ב"ש - בית הברידג'
פרל גילה, נס ציונה

סגן אמן ארד
אורון יוחנן, חדרה - קדימה

דוד מירי, נס ציונה
לוי מריון, נס ציונה

מורצקי סמדר, נהריה - לב הצפון
נחמדי מנחם, מודיעין

סלהוב אילנה, ראשל"צ - מרכז ספורט 
סמת פיונה, אילת

עינתי לאה, ראשל"צ - מרכז ספורט 
פליט מירה, נהריה - לב הצפון

צוקרט בני, נס ציונה
קליימן מוטי, י"ם - מרכז הברידג'

רייניץ שלמה, ירושלים
שובל אורנה, רחובות
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סגן אמן
אדר דניאל, מודיעין

אוסטרובסקי תמר, זכרון יעקב - עמיחי
אופיר אהרן, חיפה כרמל

אלטש ענת, ת"א - אביבים
בוכבוט רנה, ת"א - אביבים

בניאיה גיקלין, י"ם - מרכז הברידג'
בראון דן, רחובות

דיין טובה, ירושלים
ווינריץ דויד, גבעתיים - ברידג' 4 פאן

כגנס דוד, רחובות
מחנובצקי אלבינה, י"ם - מרכז הברידג'

מסין מירה, ת"א - אביבים
משולם שושנה, כ"ס - הדר

נאור בתיה, השרון
סוצקובר פרידה, עמק יזרעאל

פאר מיכאל, עמק המעיינות
פלג מיכל, חדרה - קדימה

פרחי שוש, מועדון הברידג' רחובות
צור ברברה, ירושלים

קורט ישראל, חדרה - קדימה
קלעי אדריאנה, ת"א - אביבים

קפלן בלה, מבואות חרמון
קרמר זינה, ב"ש - בית הברידג'

שחקן מתקדם
אוחנה אריאלה, חולון - הקנטרי

אלפרט שוש, פולג- ברידג' פוינט
ארבל משה, פ"ת - אם המושבות

בלוך פגי, ירושלים
גבר רבקה, ב"ש - בית הברידג'

גומלפרב סולומון, חולון - הקנטרי
גורודצקי טטיאנה, רחובות

גלמן ילנה, פתח תקווה - ברידג' קורס
ויסברג חנוך, קריות
ויסברג קטי, קריות

וסרמן מרסי, ראשל"צ - מרכז ספורט 
זבולוני רבקה, טבעון

זיתוני רפי, ת"א - אביבים
כהאנה רלה, חיפה כרמל

כץ אירית, רעננה - הקנטרי
כץ דוד, הרצליה - אילה
לובניצקי זהבה, ירושלים

לייב משה, ב"ש - בית הברידג'
ממוקה אילנה, ר"ג - מרום נווה

סוקול חיה, מועדון הברידג' רחובות
סער אמיר, י"ם - מרכז הברידג'
סער רונית, י"ם - מרכז הברידג'

פיש מרל, ירושלים
פרקלסקי אידה, ת"א - אביבים

קרפטי שושנה, ראשל"צ - מרכז ספורט 
רייצין לב, חיפה כרמל

שיראזי עפרי, פתח תקווה - ברידג' קורס
שלמן אלכסנדרה, פתח תקווה - ברידג' 

קורס
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Dealer East, Vul N/S

6 
 J74
  AJ86432
 AQ

  K7   AQJT4
  A52   KT83
  KQ97   -
  KT63   J987

  98532
  Q96
  T5
  542

A possible auction:

West North East South
1♠ Pass

2♣ 2♦ Pass Pass
Dbl Pass Pass Pass

I do not believe this auction is right, but the 
contract of two diamonds doubled, by North 
was reached at three out of eight tables. West 
was tempted by the vulnerability to double two 
diamonds instead of bidding three no-trump, 
but in my opinion East, with a diamond void, 
should have had none of it. Why not bid a 
simple, descriptive, two hearts after North’s 
overcall? Later on East may support clubs. 
At two tables East-West made 3NT with an 
overtrick, and at two other tables they made 
five clubs. One East-West pair overbid to six 
clubs and of course could not make it.

The three pairs hoping to get rich by doubling 
two diamonds, had to suffer the indignity of 
minus 180. Indeed, a natural club lead would 
help North to take the winning club finesse 
despite having no entry to dummy. Next, 
declarer should create an entry to dummy by 
playing a heart towards the nine )actually, a 
clever heart ten from East at the first round 
of hearts kills that entry and may set the 
contract(. Once in dummy, declarer leads a 
small diamond. West must split his honors and 
declarer restricts his number of trump losers 
to two, making two diamonds with five trump 
tricks, two clubs and a heart.
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The Israeli Team Championship moved on to 
the quarterfinal stage on December 25, 2021. 
The top eight teams from the round-robin stage 
played 56-board matches, and at the end of 
the day four teams advanced to the semifinal 
stage: Gilad Ofir, Alon Birman, Ronnie Barr 
and Ilan Bareket. No great surprises, but a lot 
of interesting bridge was played. Here are a 
couple of intriguing deals:

Dealer South, Vul E/W

 Q
 AKQT9
  QJT5
 K95

  A7642   KT93
  6432   875
  A   874
  832   T64

  J85
  J
  K9632
  AQJ7

My suggested auction:

West North East South
1♦

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

There are some pitfalls North-South should 
avoid in this uncontested auction )I don’t 
think West’s hand is worth an overcall at this 
vulnerability. If West does overcall, the bidding 
would be different(. The first two rounds of 
bidding are standard. North uses ”4th suit 
forcing“ with his strong hand )17 HCP plus 
a good diamond fit and a source of tricks in 
hearts(. 

First of all, South should steer clear of the 
no-trump trap. Lacking a clear-cut bid in the 
3rd round, South may be tempted to bid 2NT 
without a full stopper in the unbid suit. This 
might lead to a poor 3NT contract which actually 
happened at the table where Eran Assaraf 
– Moshiko Meyouchas were playing North/
South. Their opponents Tomer Loonstein – 
Gal Matityahu duly took the first five tricks in 
spades. A small spade lead toward the king 
was followed by finessing against South's 
jack.

Then there is the Blackwood trap. Instead 
of 2NT, South must rebid his first suit. This 
is a default bid, not necessarily showing six 
diamonds, but North might wish to ask for 
keycards anyway. If they have a kickback 
convention in place, that's fine, but asking for 
keycards with 4NT would lead to a five heart 
response )two keycards without the diamond 
queen(. Then it would be impossible to stop 
at five diamonds. At two tables, North-South 
overbid to six diamonds missing two cashing 
aces. Both of these pairs were one down, 
but five out of eight North-South pairs did a 
good job, reaching the winning contract of five 
diamonds )As a matter of fact, four hearts was 
also a winning contract(.

Israeli Team Championship  
– Quarter Finals

// Ram Soffer
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