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דבר ועד העמותה אוקטובר 2018

שלכם ובשבילכם,
גלעד אופיר, יו"ר

ברידג' - חגיגה אמיתית של תרבויות ואנשים
שלום חברים,

חודש ספטמבר נגמר לו ואיתו תקופת החגים המהנה. לבינתיים נפתחה באורלנדו, ארה"ב, אליפות העולם הפתוחה של 
איגוד הברידג' העולמי עם נוכחות מרשימה של שחקנים ישראליים מצוינים כשחלקם שיתפו פעולה בהרכבים בינלאומיים.

אנצל את ההזדמנות לספר לכם קצת על מבנה הברידג' העולמי. את הענף מרכזת ומובילה התאגדות הברידג' העולמית 
)World Bridge Federation – WBF(. ההתאגדות העולמית מחולקת למספר "אזורים" גיאוגרפיים אשר לכל אחד מהם 

יש נציגות בהנהלת האיגוד העולמי.

נכון להיום ועל פי נתוני ה-WBF משנת 2017, ישנם 8 אזורים ואלו מספר החברים בכל אחד מהאזורים:

)EBL( - 46 מדינות וישראל בתוכן, מעל 350,000 חברים )!(.. 1 אירופה

)ACBL(- 3 מדינות, מעל 170,000 חברים.. 2 צפון אמריקה

)CSB(- 10 מדינות, מעל 3,500 חברים.. 3 דרום אמריקה 

)BFAME( - 11 מדינות, מעל 7,300 חברים.. 4 אסיה והמזרח התיכון

)CAC( - 14 מדינות, כ-900 חברים.. 5 מרכז אמריקה והקאריביים

)APFB( - 12 מדינות, כ-60,000 חברים.. 6 אסיה ומדינות האוקיינוס השקט

)SPBF( - 4 מדינות, מעל 50,000 חברים.. 7 אוקיאנה

)ABF( - 12 מדינות, מעל 6,000 חברים.. 8 אפריקה

על פי נתונים אלו חברות בהתאגדות העולמית 112 מדינות וכ-650,000 חברים כאשר מחוז אירופה מונה כ-53% והמחוז 
השני בגודלו הוא מחוז צפון אמריקה עם כ-26%.

על מנת לסבר את האוזן ולרומם את הרוח, נכון להיום, חברים בהתאגדות הישראלית לברידג' למעלה מ-8,000 חברים, 
מספר שיא!, עובדה שמציבה אותנו במקום השמיני באירופה ובמקום גבוה מאוד בגזרה העולמית. את המקומות ה-1 

וה-2 תופסות ההתאגדויות הצרפתית וההולנדית עם כ-80,000 חברים כל אחת.

שימו לב כי בהתאגדות הישראלית לבדה יותר חברים מכל אחד מארבעת האזורים החברים בהתאגדות העולמית - דרום 
אמריקה, אסיה והמזרח התיכון, מרכז אמריקה והקאריביים ואפריקה.

מעבר "לגודל" המספרי ההתאגדות הישראלית לברידג' זוכה להרבה כבוד מסביב לעולם וחבריה משובצים בוועדות חשובות 
בשלל תחומים. על ועדות אלו אפרט בעתיד אך ארצה לנצל הזדמנות זו על מנת לברך את איתן לוי, נשיא ההתאגדות 
לשעבר וחבר כבוד, שמכהן כחבר הנהלת האיגוד העולמי ומונה השבוע כחבר ב-WBFLC אחת הועדות היוקרתיות בעולם, 

אם לא היוקרתית שבהן שאמונה על קביעת חוקי משחק הברידג' הבינלאומיים. 

לצורך העניין, איתן יוכל להחליט שמינואר 2019 אם מישהו משחק ספייד אז חובה לשחק קלאב או אפילו שהקלף השני 
הכי גבוה זוכה אבל ברשותכם אבחר לסיים כאן ולא לתת לאיתן רעיונות נוספים 

מקווה שנהניתם מטור "פחות שגרתי". אני עומד לרשותכם וזמין 24/7. תוכלו ליצור עמי קשר ישיר באמצעות בתיבת 
המייל שלי

Gilado.bridge@gmail.com או באמצעות עמוד הפייסבוק הרשמי שלי 

גלעד אופיר – יו"ר ההתאגדות הישראלית לברידג'.
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הכרזות 

4

 1 בגובה  מייג'ור  סדרת  השני  בסיבוב  המכריז  הפותח 
גם למשיב ארבעה  מבטיח ארבעה קלפים בסדרה. אם 

קלפים בסדרה זו, נמצאה ההתאמה.

ישנן שלוש רמות של הכרזות התאמה:

)א( משיב חלש: 6-9 נקודות

העלאת סדרת הפותח לגובה 2.

דוגמא 1
♠
♥
♦
♣

KJ62
75
KT873
94

West North East South

1♣ Pass 1♦ Pass
1♠ Pass 2♠

למשיב 7 נקודות גבוהות, חמישה קלפי ♦, ארבעה קלפי ♠.

חלוקה  נקודות  שתי  מוסיף  והוא  ב-♠  התאמה  למשיב 
נקודות   9 הכול  בסך  ב-♥(.  דאבלטון  ב-♣,  )דאבלטון 

)גבוהות + חלוקה(.

המשיב מכריז ♠2.

דוגמא 2
♠
♥
♦
♣

T92
8653
AJ72
K5

West North East South

1♣ Pass 1♦ Pass
1♥ Pass 2♥

למשיב 8 נקודות גבוהות, ארבעה קלפי ♦, ארבעה קלפי 
.♥

למשיב התאמה ב-♥. 

המשיב מכריז ♥2.

)ב( משיב בינוני: 10-12 נקודות

העלאת סדרת הפותח לגובה 3.

דוגמא 3
♠
♥
♦
♣

J9
A653
AJ753
84

West North East South

1♣ Pass 1♦ Pass
1♥ Pass 3♥

למשיב 10 נקודות גבוהות, חמישה קלפי ♦, ארבעה קלפי 
.♥

למשיב התאמה ב-♥.

המשיב מכריז ♥3.

מציאת התאמה 4-4 במייג'ור 

בסדרה השנייה של הפותח
מוטי גלברד

מאמר זה לקוח מהספר "הכרז בדרך הנכונה" )חלק 
א'( מאת מוטי גלברד )2005(, עמ’ 52-53.



דוגמא 4
♠
♥
♦
♣

KQJ2
AT65
753
87

West North East South

1♦ Pass 1♥ Pass
1♠ Pass 3♠

למשיב 10 נקודות גבוהות והתאמה ב-♠.
הוא מוסיף נקודת חלוקה עבור דאבלטון ב-♣. בסך הכול 

11 נקודות )גבוהות + חלוקה(.

המשיב מכריז ♠3.

)ג( משיב חזק: 13-15 נקודות
העלאת סדרת הפותח לגובה 4 )משחק מלא(.

דוגמא 5
♠
♥
♦
♣

92
AK53
QJ753
K4

West North East South

1♣ Pass 1♦ Pass
1♥ Pass 4♥

למשיב 13 נקודות גבוהות, חמישה קלפי ♦, ארבעה קלפי 
.♥

ב-♠.  נמוך  דאבלטון  עבור  חלוקה  נקודת  מוסיף  המשיב 
בסך הכול 14 נקודות )גבוהות + חלוקה(.

המשיב מכריז ♥4.

דוגמא 6
♠
♥
♦
♣

JT63
AJ765
Q5
AQ

West North East South

1♦ Pass 1♥ Pass
1♠ Pass 4♠

למשיב 14 נקודות גבוהות והתאמה ב-♠ עם הפותח.

המשיב מכריז ♠4.

יספור  הוא  במייג’ור,  התאמה  מצא  שהמשיב  לאחר 
נקודות חלוקה ויוסיף אותם אל הנקודות הגבוהות שלו.

דוגמא 7
♠
♥
♦
♣

82
KQ74
KQT972
5

West North East South

1♣ Pass 1♦ Pass
1♥ Pass 4♥

למשיב 10 נקודות גבוהות והתאמה ב-♥ עם הפותח.

הוא מוסיף 4 נקודות חלוקה: אחת עבור דאבלטון ב-♠, 
שלוש עבור בודד ב-♣.

בסך הכול 14 נקודות )גבוהות + חלוקה(.

המשיב מכריז ♥4.

דוגמא 8
♠
♥
♦
♣

J932
-
AQ8743
K53

West North East South

1♣ Pass 1♦ Pass
1♠ Pass 4♠

למשיב 10 נקודות גבוהות והתאמה ב-♠ עם הפותח.

בסך  ב-♥.  חוסר  עבור  חלוקה  נקודות  חמש  מוסיף  הוא 
הכול 15 נקודות )גבוהות + חלוקה(.

המשיב מכריז ♠4.
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)א( לאחר הכרזת "צבע רביעי" של המשיב

לפחות(   2 )בגובה  המשיב  מצד  רביעי"  "צבע  הכרזת 
כאשר  מלא.  למשחק  להגיע  השותפות  את  מחייבת 
המשיב )לאחר הכרזת הצבע הרביעי( תומך בשותפו, אך 

אינו סוגר למשחק מלא – הוא מזמין את הפותח לסלם.

דוגמא 1
♠
♥
♦
♣

AQ92
KJ3
K642
A3

West North East South

1♥ Pass 1♠ Pass
2♣ Pass 2♦* Pass

2NT Pass 3♥

נקודות עם התאמה בהארט. לאחר פתיחת   17 למשיב 
השותף ♥1 הוא מכריז תחילה ♠1 )כדי “לשמוע” על כוחו 
4NT משום שלא  וחלוקתו של השותף. אין להכריז מיד 
ברור אם לשותפות כוח מספיק להכרזת סלם(. לאחר ♣2 
הוא מכריז “צבע רביעי” ♦2 ומבהיר לפותח שלא עוצרים 
מתחת  בהארט  תמיכה  הכרזת  כעת  מלא.  משחק  לפני 
בסלם,  עניין  ללא  לסלם.  מזמינה   )3♥( מלא  למשחק 

המשיב היה סוגר ל-♥4 כבר בתורו השני.

דוגמא 2
♠
♥
♦
♣

AJ42
KQ63
QJ2
AJ

West North East South

1♦ Pass 1♥ Pass
1♠ Pass 2♣* Pass
2♦ Pass 3♠

לאחר שהמשיב יודע שיש התאמה בספייד הוא משתמש 
וחלוקתו של  בהכרזת הצבע הרביעי כדי לברר על כוחו 
השותף. אין למהר לשאול לאסים, משום שאם לפותח 12 
נקודות בלבד ללא חלוקה מעניינת, זה עלול לא להספיק 

לסלם.

חמישה  עם  נקודות   12-14 ומתאר   2♦ מכריז  הפותח 
דיאמונדים לפחות וארבעה ספיידים. כעת המשיב מכריז 
♠3 ומזמין את הפותח לסלם. אילו המשיב לא היה מעוניין 
בסלם, אלא רק במשחק מלא, היה יכול להכריז ♠4 כבר 

בסיבוב ההכרזה השני.

דוגמא 3
♠
♥
♦
♣

KQ3
AQJT92
A62
3

West North East South

1♣ Pass 1♥ Pass
1♠ Pass 2♦* Pass

2NT Pass 3♥

עם  נקודות   12-14 תיארה  הפותח  של   2NT הכרזת 
מכריז  מזרח  כעת  בהארט.  קלפים   3 ושללה  ב-♦  עוצר 
♥3 ומראה שישה קלפים לפחות בהארט עם יד מזמינה 

להגיע  מעוניין  הוא  נקודות,   13+ למשיב  כאשר 
למשחק מלא ולעתים אף לסלם כאשר הפותח מראה 
ברור  כאשר  רק  לסלם  שותפנו  את  נזמין  חזקה.  יד 
ניקוד  לשותפות  כי  והמשיב(  )הפותח  הצדדים  לשני 

למשחק מלא לפחות.

המשיב החזק – הזמנה לסלם

אילנה לונשטיין



מועדון אביבים החדש ברח' דיסנצ'יק 7, שיכון דן, ת"א, טל. 03-6417469/70

פרטים והרשמה:
03-6417469/70 7, שיכון דן, ת"א | טל.  מועדון אביבים | רח' דיסנצ'יק 

אוקטובר באביבים

כל מה שאתם צריכים לעשות זה לבוא ולשחק, ויש לכם סיכוי לזכות!
כל התחרויות עם חלוקות ידיים מוכנות, שימוש בברידג' מייט, גביעים לזוכים במצטבר החודשי.

תחרויות במועדון ברידג’ אביבים
יום שבת יום ו’ יום ה’ יום ד’ יום ג’ יום ב' יום א'

תחרות תחרות
10:00-13:00

אבי טרגן

תחרות
10:00-13:00

אסף לנגי

תחרות
10:00-13:00

אסף לנגי

תחרות
10:00-13:00

אסף לנגי

תחרות
10:00-13:00

אבי טרגן בוקר

הרצאה הרצאה הרצאה

תחרות
17:00-20:00

אבי טרגן

תחרות
16:30-19:30
יובל בן דוד

תחרות
17:00-20:00

אסף לנגי

תחרות
17:00-20:00

יובל לובינסקי

תחרות
17:00-20:00

אסף לנגי

תחרות
17:00-20:00
מושיקו מיוחס

תחרות
17:00-20:00

אסף לנגי אחה"צ
הרצאה

פרס כספי
פרס כספי
כיבוד קל

חוברות ידיים הרצאה הרצאה הרצאה הרצאה

גביע "אמסלם"
20:30-23:30

יובל לובינסקי

ברומטר
20:30-23:30

אבי טרגן

תחרות
20:30-23:30
ללה קושניר

פרס כספיערב
פרסי השתתפות

פרס כספי
IMP

הרצאה

לאחר חגי תשרי קורסים חדשים למתחילים:
09.10.2018 ימי שלישי  קורס מתחילים ערב בהדרכת מושיקו מיוחס  

11.10.2018 ימי חמישי קורס מתחילים בוקר בהדרכת לוי פומרנץ.
משחקים ברידג' החל מהשיעור הראשון

כל יום חמישי בערב 20:30-23:30
 תחרות נושאת  פרסים הטובה בארץ

גביע אמסלם
אמסלם

חדש!

שיעור ראשון חינם
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בהארט(  טובה  )ושישייה  בלבד  נקודות   13 עם  לסלם. 
סוגרת של ♥4 בסיבוב  לבחור בהכרזה  יכול  היה  מזרח 

ההכרזה השלישי.

)ב( לאחר הכרזת רוורס של הפותח )או המשיב(

תמיכה בסדרת השותף בגובה נמוך ממשחק מלא הינה 
הזמנה לסלם. אם אחד הצדדים אינו מעוניין בסלם, עליו 

לסגור מיד למשחק מלא.

דוגמא 4
♠
♥
♦
♣

A7642
K642
42
K3

West North East South

1♣ Pass 1♠ Pass
2♥ Pass 3♥

לפחות  חמישייה  מתארת  הפותח  של  השנייה  הכרזתו 
יד  למשיב  נקודות.   17-21 ו-  בהארט  רביעייה  בקלאב, 
 A ,בסדרות השותף K טובה עם נקודות מתאימות )שני
מזמין את הפותח  והוא  קצרה של השותף(,  סדרה  מול 
 6-7 רק  למשיב  היו  לו   .3♥ הכרזת  באמצעות  לסלם 

נקודות, היה סוגר מיד ל-♥4.

דוגמא 5
♠
♥
♦
♣

AJ72
42
KQ3
A763

West North East South

1♣ Pass 1♠ Pass
2♦ Pass 4♣

 המשיב מחפש תחילה התאמה במייג'ור ומכריז ♠1, אולם 
הכרזת הרוורס של הפותח ♦2 מתארת חמישייה לפחות 
בקלאב, רביעייה בדיאמונד ו- 17-21 נקודות. לאור מידע 
 4♣ ההכרזה  בקלאב.  לסלם  להגיע  מעוניין  המשיב  זה 
מתארת תמיכה טובה ומזמינה לסלם )יד חלשה הייתה 

מכריזה ♣3 או ♣5(.

הערת המערכת: יש הגורסים כי הכרזת ♣3 בסיבוב השני 
הסכם  זהו  אם  טובה.  יד  ומראה  מחייבת  המשיב  מצד 

השותפות, ניתן להכריז ♣3 במקום ♣4.

דוגמא 6
♠
♥
♦
♣

AK52
KQ763
K3
J2

West North East South

1♦ Pass 1♥ Pass
3♦ Pass 3♠ Pass

3NT Pass 4♦

הפעם   .3♦ בהכרזת  נקודות   15-17 הראה  הפותח 
רוורס ♠3 המחייבת למשחק  המשיב משתמש בהכרזת 
למשחק  מתחת  עדיין   –  4♦ מכריז   3NT ולאחר  מלא, 
מלא. על הפותח להבין כי זוהי הזמנה לסלם עם הסכמה 
על ♦ כסדרת השליט. המשיב מעוניין להכריז סלם גדול 
אם לשותפו כל קלפי המפתח החסרים )שלושה אסים + 

.)♦Q

)ג( לאחר הכרזת פתיחה ♣2

השני,  בסיבוב  סדרה  מכריז   2♣ שפתח  השותף  כאשר 
ניתן לעצור לפני משחק מלא.  ולא  זוהי הכרזה מחייבת 
משיב המעוניין להגיע לסלם יתמוך בפותח מתחת לגובה 

משחק מלא. משיב חלש יסגור מיד למשחק מלא. 

דוגמא 7
♠
♥
♦
♣

J42
KQ763
Q62
43

West North East South

2♣ Pass 2♥ Pass
2♠ Pass 3♠

תשובתו החיובית של מזרח ♥2 בסיבוב הראשון הבטיחה 
תומך  הוא  בהמשך  נקודות.   +8 ו-  בהארט  חמישייה 
היד  שבעל  הראוי  מן  לסלם.  אותו  ומזמין  ל-♠3  בפותח 

החזקה ישאל את שותפו על אסים ומלכים.
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דוגמא 8
♠
♥
♦
♣

A62
Q53
K62
J542

West North East South

2♣ Pass 2NT Pass
3♦ Pass 4♦

הכרזת 2NT מצב המשיב מבטיחה יד מאוזנת עם 8-10 
הדיאמונד,  סדרת  את  מציג  שהפותח  לאחר  נקודות. 
המשיב תומך בו מתחת לגובה משחק מלא ומזמין לסלם 
)שוב עדיף שהפותח הוא זה שישאל את שותפו על מספר 

קלפי המפתח בדרך לסלם(.

דוגמא 9
♠
♥
♦
♣

QJ963
K75
2
9876

West North East South

2♣ Pass 2♦ Pass
2♥ Pass 3♥

המשיב מתחיל בהכרזת ♦2 המתארת 0-7 נקודות, אבל 
)סינגלטון  מתחזקת  ידו  הפותח  של   2♥ הכרזת  לאחר 
בדיאמונד(. המשיב תומך ל-♥3 – מתחת לגובה משחק 

מלא – ומזמין את הפותח לסלם.

משחק  שיש  ולמשיב  לפותח  שברור  פעם  בכל  לסיכום, 
מלא, תמיכה בשותף מתחת לגובה משחק מלא )בגובה 

3 במייג'ור או בגובה 4 במיינור( מזמינה לסלם.

לאחר  תכריזו  כיצד  המשיב.  אתם  לתרגל:  נסו  כעת 
מהלכי ההכרזה הבאים?

West North East South

1♣ Pass 1♥ Pass
1♠ Pass 2♦* Pass

2NT Pass ?

יד 1
♠
♥
♦
♣

KJ42
AKT9
Q3
KQ2

יד 2
♠
♥
♦
♣

A3
KQJT92
KT3
64

West North East South

1♦ Pass 1♠ Pass
2♥ Pass ?

יד 3
♠
♥
♦
♣

A7632
Q542
32
54

יד 4
♠
♥
♦
♣

A763
J4
KQ2
A543

West North East South

2♣ Pass 2♦ Pass
2♠ Pass ?

יד 5
♠
♥
♦
♣

K93
42
A763
7654

יד 6
♠
♥
♦
♣

J93
42
J763
7654
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תשובות לתרגילים
3♠ )1(

מזמין את השותף לסלם ומודיע לו על התאמה בספייד. 
ייתכן סלם אם לפותח כ-14 נקודות.

4♥ )2(
מול לסלם  מספיק  לא  וזה  בלבד,  נקודות   13  למשיב 

שימו  מלא.  למשחק  סוגר  המשיב  הפותח.  של   12-14
 לב כי הפותח לא הבטיח יד מאוזנת )תיתכן חלוקה של
4-1-3-5(, אבל סדרת ההארט של המשיב מספיק טובה 

כדי לשחק ♥4 גם מול סינגלטון.

4♥ )3(
למשיב 6 נקודות גבוהות ולאחר תוספת נקודות החלוקה 
כן  על  לסלם.  לא  אך   – מלא  למשחק  מספיק  טובה  ידו 
יש לסגור מיד ל-♥4 ולהימנע מהכרזת ♥3 שתעודד את 

הפותח ללכת לסלם.

)4( ♦4 )או ♦3 – תלוי בהסכם השותפות(
למשיב 14 נקודות מול 17+ של שותפו והתאמה ידועה 
של 5 מול 3 בדיאמונד. המשיב צריך להזמין את הפותח 

לסלם בדיאמונד.

3♠ )5(
ניתן  וכעת   2♦ להכרזת  נקודות   7 של  למשיב מקסימום 
להוסיף נקודות חלוקה בהארט. בנוסף, נקודותיו איכותיות 
מאוד – שני קלפי מפתח מתוך חמישה. אין ספק שמול 
לסלם  מזמינה  בהכרזה  לבחור  יש   2♣ פתיחה  הכרזת 

המודיעה לשותף על התאמה בספייד.

4♠ )6(
למשיב שתי נקודות בלבד, אבל חובה עליו להכריז משחק 
מלא. ההכרזה הנכונה היא סגירה מידית ל-♠4 על מנת 
להראות חוסר עניין בסלם. הכרזה זו מבטיחה רק שלושה 
נקודות.  אפס  עם  גם  להתבצע  ויכולה  בספייד  קלפים 
הפותח מוזהר מפני הכרזות פזיזות בגובה חמש ומעלה.

מתאימות  לעיל  המוצגות  ההכרזות  המערכת:  הערת 
לשיטות תשובה סטנדרטיות לפתיחת ♣2. חלק מהזוגות 
המאפשרים  מיוחדים  בכלים  משתמשים  המתקדמים 
לתאר ידיים חלשות באופן קיצוני מול הכרזת פתיחה ♣2. 
 second( 2♠ אחת השיטות היא הכרזה שנייה ♣3 לאחר
אחרת  שיטה  נקודות.   0-3 המתארת   )negative
בסיבוב   2♥ מלאכותית  תשובה  בהכרזת  משתמשת 
הראשון המתארת 0-3 נקודות )אצל מי שמשחק בשיטה 

זו, הכרזה ראשונה של ♦2 מתארת יד טובה יותר(.

מועדון מרכז הברידג' ירושלים מזמין אותך 
לשיעורים למתקדמים שיועברו אחת לחודש על ידי 
שחקן נבחרת ישראל, רב אמן בינלאומי כסף יניב זק.

השיעורים יתקיימו במועדון בימי רביעי בשעות 17:00-19:30
מפגש ראשון בתאריך 24.10.18

בשיעורים נלמד מגוון נושאים: משחק יד, משחק הגנה, הגיון בברידג', קונבנציות הכרחיות, 
קונבנציות מתקדמות, אימון זוגי - הבנת השותף.

עלות לשיעור 50 ש"ח, עלות למנויי המועדון 25 ש"ח
אין צורך בתשלום מראש לכמות שיעורים - פשוט להגיע להנות ולהתקדם...

הצטרפו אלינו לחוויה לימודית ומהנה
לפרטים נוספים והרשמה מראש )מספר המקומות מוגבל( מגי  0544-715949

www.jerusalembridge.com | 96260 מרכז הברידג', בית בלב, שד' בן צבי 35, ירושלים

רב אמן בינלאומי ומנהל מיזם
ספריו של גלעד אופיר

135 ₪קטלוגי מחיר

מאחורי ההיגיון של משחק ההגנה
 המדריך המלא והמקיף למשחק ההגנה

 מיועד לשחקנים שמעוניינים לשחק 13 קלפים 
ולא רק את המכובדים

 הובלות, איתותים, המשחק הנכון ביד השניה 
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over 2 1 על רגל אחת )חלק ב’(

קובי שחר

ספרים רבים שנכתבו בנושא שיטת ההכרזה המודרנית 
Over 1 2, מסבירים בצורה מקיפה את השיטה במלואה. 
בביטאון הברידג’ הישראלי פורסמה סדרת כתבות בנושא 
על-ידי אלדד גינוסר, שקובצה לאחר מכן לספרון המכסה 

את כלל המרכיבים של השיטה.

נבחרת  שחקן  של  הרצאה  בעקבות  שנערכה  זו,  כתבה 
עקרונות  את  ולחדד  להדגיש  מנסה  זק  יניב  ישראל 

השיטה. החלק הראשון שלה פורסם בביטאון ספטמבר.

עיקרון התמיכה המאוחרת
אם יש תמיכה בסדרת השותף, נראה אותה מיד. לפיכך – 
תמיכה מאוחרת בסדרת השותף מראה קלף אחד פחות 

ממה שתמיכה ישירה הייתה מראה.

המקרה היחיד שבו לא נתמוך בסדרת השותף מיד הוא 
)ובידנו  פתח  המייג'ור שבה  בסדרת  יש התאמה  כאשר 
חדשה  סדרה  בהכרזת  נתחיל  זה  במצב  נקודות(.   +12
והכרזת  מלא,  למשחק  מחויבות  ליצור  כדי   2 בגובה 

התמיכה במייג'ור תבוא בסיבוב השני.

♠
♥
♦
♣

AQ8753
Q6
A72
64

♠
♥
♦
♣

J4
KJ972
63
AK82

West North East South

1♠ Pass 2♥ Pass
2♠ )1( Pass 3♣ Pass
3♥ )2( Pass 3♠ )3( Pass

4♠ Pass Pass Pass

הסבר ההכרזה:
)1( חזרת מערב על סדרת ה-♠ אינה מבטיחה בהכרח 
הכרזה  היעדר  בשל  כך  יכריז  הוא  כי  ייתכן  שישייה. 
אפשרית אחרת )אין אפשרות לתמוך בשותף, אין עוצרים 
בשתי סדרות המיינור הנדרשים להכרזת 2NT ואין כוח 

מספיק להכרזת רוורס ♦3/♣3(.

)2( לאחר שלא תמך ב-♥ בסיבוב הקודם, הכרזת תמיכה 
מאוחרת ב-♥ בצדו של מערב מתארת קלף אחד פחות 
בהארט(.  קלפים  שני  )כלומר  ישירה  תמיכה  מהכרזת 
להמשיך  כעת  יכול  בהארט  שישייה  המחזיק  שותף 

למשחק מלא בסדרה זו.

שלל  ובכך  השני  בסיבוב  ב-♠  תמך  לא  המשיב  גם   )3(
התמיכה  הכרזת  ב-♠.  קלפים  שלושה  של  תמיכה 
כי  לב  )שימו  בספייד  קלפים  שני  מראה   3♠ המאוחרת 
בשלב זה מזרח אינו יכול לדעת אם למערב 5 או 6 קלפים 
בספייד(. פותח המחזיק שישה קלפים בספייד יכול כעת 

להמשיך למשחק מלא בסדרה זו.

עיקרון הצבע הרביעי
הכרזה  אפשרות  לנו  אין  כאשר  זו  בהכרזה  נשתמש 
אחרת, כלומר אין לנו תמיכה בשותף ואין לנו עוצר בסדרה 

.)NT היחידה שטרם הוכרזה )הנדרש לצורך הכרזת

♠
♥
♦
♣

74
985
AQ4
AK965

West North East South

1♠ Pass 2♣ Pass
2♦ Pass 2♥

למשיב אין תמיכה של שלושה קלפים ב-♠ או של ארבעה 
)ואין קלף שישי  קלפים ב-♦. בנוסף, אין בידו עוצר ב-♥ 
בקלאב(. לאור זאת, האפשרות היחידה שנותרה לו היא 

הכרזת צבע רביעי ♥2.

לאחר התערבות היריבים
הכרזה  במהלך  התערבו  שהיריבים  לאחר   Dbl קריאת 
של 2/1 היא מתוך כוונה להעניש. המכפיל יחזיק קלפים 
לקיחות בסדרה(   2-3 כלל  )בדרך  היריב   טובים בסדרת 
ו/או יד מתאימה להגנה )לעתים קרובות עם קוצר בסדרת 
השותף(. המכפיל מניח כי הגנה נגד חוזה מוכפל עשויה 
להניב תוצאה טובה יותר ממשחק מלא מבוצע. עם זאת, 
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הוא  אם  להכריז  להמשיך  רשאי  המכפיל  של  שותפו 
שואף ליותר מכך )לרוב על סמך יד חלוקתית(.

♠
♥
♦
♣

AK654
AQ92
8
765

♠
♥
♦
♣

72
65
AK763
AQ42

West North East South

1♠ Pass 2♦ 2♥
Dbl Pass Pass Pass

בסיבוב   )♥( השנייה  סדרתו  את  להציג  התכוון  מערב 
השני. לאחר התערבותו של דרום ניתן להכריז NT, אך 
מערב מצפה שהרווח מהגנה נגד חוזה ♥2 מוכפל יהיה 
גבוה יותר מהרווח מביצוע משחק מלא 3NT, ללא תלות 

במצב הפגיעות.

למזרח  להעניש.  כוונה  מראה  מערב  של  הכפל  קריאת 
יד שגרתית ללא התאמה בסדרת הפותח, ואין לו סיבה 
להתנגד לרצונו של השותף. מזרח קורא Pass ומשאיר 

את הכפל של מערב לעונשין.

והיריבים  מלא  למשחק  כבר  מחויבת  השותפות  כאשר 
 Forcing( מחייבת  תהא   Pass קריאת  מתערבים, 
שתורו  שהשחקן  נוסף  מידע  אין  כאשר  לפיכך,   .)Pass
אחת  סדרה  )כגון:  שותפו  עם  לחלוק  מעוניין  להכריז 
ארוכה, סדרה שנייה טובה, תמיכה בסדרת השותף, עוצר 
ושותפו חייב להמשיך   Pass הוא יקרא  בסדרת היריב( 

להכריז )או להכפיל(.

לאחר  סדרתו  על  הפותח  חזרת  כי  נובע  כך  מתוך 
התערבות היריב מתארת לפחות שישה קלפים בסדרה.

♠
♥
♦
♣

AKJT74
64
92
KQ3

West North East South

1♠ Pass 2♦ 2♥
2♠

לו היה דרום קורא Pass, הכרזת מערב לא הייתה מבטיחה 
בהכרח שישה קלפים בספייד. לאחר התערבות דרום יש 
למערב אופציה לקרוא Pass עם יד שאינה מתאימה לאף 

הכרזה אפשרית, ולכן ההכרזה ♠2 מבטיחה שישייה.

שואלת  איננה  הפותח  ידי  על  היריב  סדרת  הכרזת 
את השותף אם יש לו עוצר בסדרה זו, משום שהפותח 
היה יכול לקרוא Pass מחייב השולל עוצר. זוהי הכרזת 

המתארת תמיכה בשותף עם קוצר )סינגלטון  ספלינטר 
או חוסר( בסדרת היריב.

♠
♥
♦
♣

A64
KQJ72
5
AJ84

West North East South

1♥ Pass 2♣ 2♦
3♦

)לפחות(  קלפים  ארבעה  של  התאמה  מבטיח  מערב 
בקלאב עם קוצר בדיאמונד בשאיפה לחוזה של סלם ב-♣.

 Pass והפותח קרא  לעומת זאת, לאחר שיריב התערב 
הכרזת סדרת היריב  )“אין לי משהו חדש לספר עליו”( 
על ידי המשיב דומה להכרזת צבע רביעי ללא התערבות 
 – )בפרט  אחרת"  טובה  הכרזה  לי  "אין  ומשמעותה: 
.)NT המשיב שולל עוצר בסדרה, אחרת היה יכול להכריז

♠
♥
♦
♣

AKJ54
82
Q65
K32

♠
♥
♦
♣

Q7
963
AK942
QJ5

West North East South

1♠ Pass 2♦ 2♥
Pass )1( Pass 3♥ )2( Pass

4♦ )3( Pass 4♠ )4( All Pass

הסבר ההכרזה:
ואין  היד  לתיאור  להוסיף  מה  אין  מחייב.   Pass  )1(

אפשרות הכרזה אחרת.
הכרזה  אין   – המשיב  ידי  על  היריב  סדרת  הכרזת   )2(

אחרת טובה יותר. בפרט, אין עוצר ב-♥.
)3( מסתמן שאין לנו עוצר בסדרתם... תמיכה מאוחרת 

בסדרת המשיב מתארת שלושה קלפים בסדרה.
)4( תמיכה מאוחרת ב-♠ המתארת שני קלפים בסדרה 
ב-♠  נכבד(. עם שלושה קלפים  יהיה  )רצוי שאחד מהם 

מזרח היה מכריז ♠2 בסיבוב הקודם.
)5( כנראה שהגענו לחוזה הטוב ביותר האפשרי עם התאמה 
של 5-2 בסדרת השליט. משחק מלא של 10 לקיחות עדיף 

על פני התחייבות ל-11 לקיחות בחוזה של ♦5.
בחוזה ♠4 מערב יחתוך את הסיבוב השלישי ב-♥. חלוקות 
בדיאמונד(   3-2 ו-  בספייד   4-2 או  בספייד   3-3( נוחות 

יאפשרו לו לבצע 10 לקיחות.
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את  למדנו  אוגוסט(  )ירחון  המאמר  של  הראשון  בחלקו 
לפי  המיינור  בסדרות  התמיכה  הכרזות  של  משמעותן 

:Inverted Minors שיטת

♣2-♣1 או ♦2-♦1  

 +10 לסיבוב אחד. המשיב מתאר  זוהי הכרזה מחייבת 
ללא  מלא(  למשחק  מחייבת  יד  או  מזמינה  )יד  נקודות 

רביעיות במייג’ור ומבטיח 4+ קלפים בסדרת השותף.

♣3-♣1 או ♦3-♦1  

במצב  תלוי  שלה  הניקוד  טווח  אשר  מנע  הכרזת  זוהי 
הפגיעות )אבל בכל מקרה פחות מ-10 נקודות(. המשיב 
שולל אפשרות של רביעייה במייג’ור ומבטיח 5+ קלפים 

בסדרת השותף, ללא יוצא מהכלל.

השימוש  מאחורי  ההיגיון  את  פירטנו  המאמר  בהמשך 
אפשר  שבהן  המשיב  של  ידיים  והדגמנו  במוסכמה 
להשתמש בהכרזות אלה. כעת נעסוק בהמשך ההכרזה 

.Inverted Minors לאחר השימוש במוסכמה

יותר  החזקה  התשובה  לאחר  מתעוררות  הבעיות  רוב 
 ,3 בגובה  המשיב  תמיכת  לאחר   .)2 בגובה  )תמיכה 
ששותפו  משום   Pass קרובות  לעתים  יקרא  הפותח 
להכריז  יכול  הפותח  חזקה  יד  עם  חלשה.  יד  תיאר 
משחק מלא: 3NT או 5 בסדרת המיינור המוסכמת )יש 
להתחשב כמובן במצב הפגיעות ובמספר הנקודות הצפוי 
יכול להכריז סדרה חדשה  של המשיב(. בנוסף, הפותח 
בגובה 3. הכרזה זו מתארת כוח בסדרה המוכרזת )עם 
יד חזקה, כמובן( ומזמינה את המשיב להשתתף בקבלת 
נדירים  במקרים  להכריז?  מלא  משחק  איזה  ההחלטה: 

ניתן להגיע גם לסלם.

הדוגמאות הבאות יתמקדו במקרים שבהם הפותח הכריז 
♦1/♣1 והמשיב תמך בסדרתו בגובה 2 )הכרזה מחייבת 

לסיבוב אחד המתארת 10+ נקודות(.

במצב זה השותפות צריכה קודם כל להחליט אם לשחק 
במקרה  סלם.  או  מלא  משחק  חלקי,  חוזה  של  בגובה 
להעדיף  אם  להחליט  צריך  מלא(  )משחק  ביותר  הנפוץ 
3NT או 5 במיינור )קיימת גם אפשרות להחליט לשחק 4 

במייג’ור בהתאמה 4-3(.

הכללים הבסיסיים הם:

1. כל עוד ההכרזה לא עברה את גובה 3 בסדרת המיינור 
 3 של  חלקי  בחוזה  או   2NT-ב לעצור  ניתן  המוסכמת, 

במיינור.
2. הכרזת סדרה חדשה ללא קפיצה מתחת לגובה משחק 
מלא מראה עוצר בסדרה המוכרזת )פרט להכרזת “סדרה 
רביעית” המבקשת עוצר מהשותף – או “חצי עוצר” לפי 

הסכם השותפות(.
3. הכרזת 2NT או 3NT מבטיחה עוצרים בכל הסדרות 

שטרם הוכרזו.
4. הכרזת סדרה מעל לגובה 3 בסדרה המוסכמת תתפרש 

.3NT-כקיו-ביד אם המכריז המשיך את ההכרזה מעל ל
5. הכרזת סדרה חדשה בקפיצה הינה ספלינטר )מתארת 

סינגלטון או חוסר בסדרה המוכרזת(.

דוגמא 1

♠
♥
♦
♣

QT8
AK3
52
KT965

West North East South

1♣ Pass 2♣ Pass
2♥

בהארט  עוצר  מבטיחה  מערב  של  השנייה  הכרזתו 
)ושוללת עוצר בדיאמונד היות שמערב דילג על סדרה זו(. 
אם לשותף יד מינימלית )10 נקודות(, ניתן עדיין לעצור 

ב-2NT או ♣3.

פינת הקונבנציה – 
Inverted Minors  )חלק ב’(

רם סופר
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דוגמא 2

♠
♥
♦
♣

93
J2
AKQ654
AQ2

West North East South

1♦ Pass 2♦ Pass
3♣

הכרזתו השנייה של מערב מבטיחה עוצר בקלאב ושוללת 
עוצרים בהארט או בספייד. למערב יד חזקה, והוא ימשיך 

למשחק מלא גם אם שותפו מוכן להסתפק ב-♦3. 

דוגמא 3

♠
♥
♦
♣

K8
KQ93
K952
QT7

West North East South

1♦ Pass 2♦ Pass
2NT

הכרזתו השנייה של מערב מבטיחה עוצרים בכל הסדרות 
כעת  מותר  למזרח  נקודות(.   12-13( מינימלית  יד  עם 
טעם  שאין  לב  שימו  נקודות.   10-11 עם   Pass לקרוא 

להכריז ♥2 מהסיבות הבאות:

)א( הכרזת ♦2 של מזרח שללה רביעייה בהארט;
)ב( הכרזה של ♥2 אינה מבטיחה בהכרח ארבעה קלפים 

בסדרה;
 – יותר  ומדויק  רב  מידע  מעבירה   2NT ההכרזה  )ג( 

למערב עוצרים בכל הסדרות.

דוגמא 4

♠
♥
♦
♣

AQ2
KQ4
A5
KJT97

West North East South

1♣ Pass 2♣ Pass
2♦

למערב עוצרים בכל הסדרות, אך בידו 19 נקודות והסיכוי 
מאפשרת   Inverted Minors המוסכמה  גבוה.  לסלם 
מידע  העברת  עם  לסלם  בדרך  איטיים  הכרזה  מהלכי 
מרבית בין השותפים. מערב מתחיל בהכרזה צנועה של 
♦2 המתארת עוצר בסדרה, ובהמשך יזמין סלם באמצעות 
להכריז  אין  מפתח(.  לקלפי  שאלה  )או  קיו-ביד  הכרזות 
2NT בשום אופן היות שהשותף עלול לקרוא Pass עם 

יד מינימלית. 

דוגמא 5

♠
♥
♦
♣

2
A75
KQ2
AKT765

West North East South

1♣ Pass 2♣ Pass
3♠

 3♠ השנייה  וההכרזה  לסלם,  גבוה  סיכוי  עם  יד  זו  גם 
יעריך  השותף  כעת  במדויק.  אותה  מתארת  )ספלינטר( 
ובין  בספייד  “מבוזבזות”  נקודות  בין  ויבדיל  נכון  ידו  את 
נקודות “עובדות” בסדרות האחרות. אם מזרח יכריז כעת 
וטוב  בספייד,  מבוזבז  כוח  הרבה  כנראה  לו  יש   ,3NT
תיאר  כבר  הוא   –  3NT בחוזה  יישאר  יעשה מערב אם 

את ידו.

דוגמא 6

♠
♥
♦
♣

92
K75
AQ9852
Q4

West North East South

1♦ Pass 2♦ Pass
2♥ Pass 3♣ Pass
3♦

מערב פותח ♦1 עם שישייה בסדרתו וניקוד מינימלי )11(. 
בסיבוב השני מערב מראה עוצר בהארט. הכרזת מזרח 
♣3 מתארת עוצר בקלאב ושוללת עוצר בספייד. מערב, 
עם ידו החלשה, מעוניין לסיים את המכרז בחוזה ♦3, אך 
ההחלטה הסופית היא של השותף. כוחו של מזרח עדיין 

לא הוגבל. עם יד חזקה מזרח רשאי כמובן להכריז ♦5. 

)לאחר ♦3( תבקש ממערב  הכרזת ♠3 מצדו של מזרח 
 .)Jxx או Qx 3 עם “חצי עוצר” בספייד )כלומרNT להכריז
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אם  אבל   ,4♦ יכריז  מערב  לעיל  המוצגים  הקלפים  עם 
נחליף בין סדרות הספייד והקלאב, היד תהיה מתאימה 

להכרזת 3NT )לאחר ♠3 מצד השותף(.

הגבוהה  הדיוק  רמת  את  ממחישה  האחרונה  הדוגמא 
אליה  להגיע  שניתן   3NT מלא  משחק  אחר  בחיפוש 
באמצעות המוסכמה Inverted Minors, וזו אחת הסיבות 
בכרטיס   Inverted Minors לכלול  אוהבים  שהמומחים 

השיטות שלהם.

הנה מספר דוגמאות מצדו השני של השולחן:

דוגמא 7

♠
♥
♦
♣

AK3
86
KT764
QJ5

West North East South

1♦ Pass 2♦ Pass
2♥ Pass 3NT

לו היה הזוג משתמש בשיטה "טבעית", מזרח היה צריך 
להכריז 3NT בסיבוב הראשון... ולהתפלל שלשותף יהיה 
עוצר בהארט. כאשר משתמשים ב-Inverted Minors אין 
צורך בניחוש. מזרח מכריז ♦2 )מחייב לסיבוב אחד( עם 
13 נקודות. מערב מראה עוצר בהארט, וכעת מזרח יכול 
להכריז בביטחון 3NT )הכרזה זו מתארת לכל היותר 15 
נקודות, היות שמזרח מוותר על אפשרות להגיע לסלם(.

במקום 3NT הגיוני גם להכריז ♠2, בתקווה שמערב יכריז 
2NT או 3NT בעצמו. זאת משום שאם העוצר של מערב 
הינו K ללא מכובדים נוספים, עדיף שמערב יהיה הכרוז 

בחוזה ללא שליט.

דוגמא 8

♠
♥
♦
♣

QJ6
Q52
43
AQ753

West North East South

1♣ Pass 2♣ Pass
2♦ Pass 2NT

בדוגמא זו פועל אותו עיקרון כמו בדוגמא הקודמת, אך 
הפעם ידו של מזרח מינימלית )11 נקודות( 

מול   )3♣ או   2NT( חלקי  בחוזה  להסתפק  מוכן   והוא 
12-13 נקודות אצל הפותח.

דוגמא 9

♠
♥
♦
♣

AQ2
AT9
AK742
97

West North East South

1♦ Pass 2♦ Pass
2♥ Pass 2♠

למזרח  ברור  לא  עדיין  נקודות(   17( ידו החזקה  אף  על 
מתארת   2♠ ההכרזה  הסופי.  החוזה  להיות  צריך  מה 
בסדרת  הבעייתיות  את  לשותף  ומבהירה  בסדרה  עוצר 
עם   )3NT )או   2NT להכריז  צריך  מערב  כעת  הקלאב. 
ללא  )מינימום   3♦ כעת  יכריז  מערב  אם  בקלאב.  עוצר 
עוצר בקלאב(, מזרח יעלה אותו ל-♦5 עם ציפייה לבצע 
הלקיחות  שתי  את  יפסיד  שהשותף  לאחר  החוזה  את 

הראשונות בקלאב.

שאלה לקלפי מפתח בדרך לסלם
השימוש   ,♦ או   ♣ היא  המוסכמת  השליט  סדרת  כאשר 
קלפי  )או  האסים  למספר  שאלה  לצורך   4NT בהכרזת 
תשובת  קרובות  שלעתים  משום  בעייתי,  הינו  המפתח( 
ולא  המוסכמת,  בסדרה   5 לגובה  מעל  תהיה  השותף 
תאפשר לנו עצירה בגובה 5 גם כאשר חסרים שני קלפי 
 Q-מפתח. במקרים אחרים לא יתאפשר לנו לשאול על ה

בסדרת השליט.

יש   Inverted Minors-ב התחיל  המכרז  מהלך  כאשר 
לבעיה זו שני פתרונות אפשריים. האחד הוא להשתמש 
בהכרזה של 4 בסדרת המיינור המוסכמת כשאלה למספר 

קלפי המפתח )כפי שממליצים מספר תיאורטיקנים(.

להשתמש   – השני  הפתרון  על  אמליץ  זה  במאמר 
צעד אחד  Kickback אשר לפיה הכרזה של  במוסכמה 
מעל 4 בסדרה המוסכמת משמשת שאלה לקלפי מפתח 

במקום 4NT, והתשובות הן כרגיל:

צעד ראשון: 0 או 3 קלפי מפתח.

צעד שני: 1 או 4 קלפי מפתח.

צעד שלישי: 2 קלפי מפתח ללא Q בשליט.

צעד רביעי: 2 קלפי מפתח עם Q בשליט.
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אפשר  השני,  או  הראשון  בצעד  השיב  השותף  אם 
להשתמש בצעד הבא כדי לשאול על ה-Q בסדרת השליט 

כאשר יש עדיין אפשרות לעצור בגובה 5.

משמעות  את  להחליף  השותפים  שני  בהסכמת  ניתן 
.)Kickback 1430( התשובות של הצעד הראשון והשני

ב-Kickback בכל מצב  זוגות המוכנים להשתמש  ישנם 
שבו יש סדרת שליט מוסכמת, אך בעקבות זאת מתעוררים 
קשיים לא מעטים. עם זאת, שימוש ב-Kickback לאחר 
ולכן  בעייתי,  אינו   Inverted Minors-ב התחלת המכרז 

מומלץ לאמץ זאת.

הנה דוגמא לשימוש מוצלח במוסכמה:

דוגמא 10

♠
♥
♦
♣

AK9
6
AQ5
QT9432

♠
♥
♦
♣

QJ4
AKQ
KJ2
J876

West North East South

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

הסבר ההכרזה:

♣2 – מזרח חזק מדי להכרזת 3NT )בידו 17 נקודות(

♥3 – ספלינטר: למערב כוח מעל למינימום עם סינגלטון 
בהארט.

♦4 – שאלה למספר קלפי המפתח )Kickback(. מזרח 
מעוניין בסלם למרות הנקודות המבוזבזות בהארט.

.♣Q 5 – צעד רביעי: שני קלפי מפתח עם♣

עוצר  והוא  מפתח,  קלפי  שני  יודע שחסרים  מזרח  כעת 
ב-♣5. אילו מזרח היה משתמש בהכרזת 4NT כדי לשאול 
לקלפי מפתח, היה מקבל תשובה ♠5 ונאלץ להכריז ♣6 
 5NT-בסדרת השליט )איני מכיר דרך לעצור ב AK ללא

לאחר מהלך הכרזה כזה(.

אם לא משתמשים ב-Kickback, אני עדיין ממליץ למזרח 
אם  כעת   .3♥ לאחר  קיו-ביד(  זהו  )הפעם   4♦ להכריז 
בשיטה  משתמש  והזוג   ,4NT שישאל  זה  יהיה  מערב 
המודרנית 1430 )החלפת התשובות של הצעד הראשון 
והשני(, תשובת מזרח תהיה ♣5 )1 או 4 קלפי מפתח( 

והזוג יצליח לעצור מתחת לסלם.
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 Deep Finesse בשנת 1999 יצאה לאור תוכנת המחשב
המאפשרת לנתח כל חלוקה בברידג’ בכל חוזה אפשרי 
ולגלות את קו המשחק ו/או קו ההגנה האופטימלי בכל יד 

ובכל לקיחה.

לביצוע  ניתנים  חוזים  אילו  לחשב  גם  מסוגלת  זו  תוכנה 
ואילו לא, ולקבוע בכל חלוקה את התוצאה האופטימלית 
של  ביותר  הטובים  מהמאמצים  הנובעת   )Par Score(

שני הצדדים, בהנחה שכולם ישחקו בצורה “מושלמת”.

 Par-ל תמיד  מגיעים  היו  כולם  הברידג’  בשולחן  אילו 
Score, המשחק היה מאוד משעמם. למזלנו, התוצאות 
בשולחן נבדלות באופן משמעותי מה-Par Score אפילו 
מניחה  שהתוכנה  משום  זאת  גבוהה.  ברמה  בתחרויות 
שכל אחד מארבעת השחקנים רואה את החלוקה המלאה 
– תנאי שכמובן  עבורו  ביותר  בצורה המוצלחת  ומשחק 

אינו מתקיים במציאות.

שחקן ברמה גבוהה הרואה את כל ארבעת הידיים ואת 
לראות  לרוב  מסוגל  יהיה  התוכנה  של   Par-ה תוצאת 
בעצמו את הדרך שבה ניתן להגיע לתוצאה זו. עם זאת, 
מדי פעם אנו נתקלים בחלוקה מסוימת שבה קשה לראות 
את הפתרון המוביל לתוצאה האופטימלית, זו שנקבעה על 
ידי התוכנה. קחו כדוגמא את החלוקה הבאה )ששוחקה 

בתחרות ברומטר במועדון “אביבים”(:

 ♠
♥
♦
♣

QJT852
T6
J53
73

 

♠
♥
♦
♣

K7
QJ853
T962
A2

♠
♥
♦
♣

943
74
K87
QJ865

 ♠
♥
♦
♣

A8
AK92
AQ4
KT94

 

היא  זו  לחלוקה  האופטימלית  קובע שהתוצאה  המחשב 
למצוא  נא  בדיוק(.  מבוצע   4♠ )חוזה  לצפון-דרום   +420
את קו המשחק המאפשר את ביצוע החוזה על ידי דרום 
בהכרזת  השיב  ושותפו   2NT ההכרזה  את  )שפתח 

.♦T טרנספר( לאחר שמערב תוקף בהובלה של

אזהרה: הפתרון קשה ובלתי הגיוני.

!♣T ולשחק מידו ♦Q על הכרוז לזכות בידו עם

ההגנה מקווה להשיג לקיחה אחת בספייד, אחת בדיאמונד 
ושתיים בקלאב. לפיכך מערב אינו יכול להרשות לעצמו 
 ♣J עם  בלקיחה  זוכה  מזרח  זו.  בלקיחה   ♣A לשחק 
זוכה  הכרוז  ב-♦(.  להמשיך  אפשרות  לו  )אין   ♠ ומשחק 
לזכות  נאלץ  מערב  נוסף.   ♣ ומשחק  עוקף(  )לא   ♠A-ב
יכולה להמשיך בסיבוב שני של ♦,  כעת ההגנה   .♣A-ב
אבל זה מאוחר מדי. דרום זוכה ב-A♦ ומשליך ♦ מהדומם 
על K♣. מערב יכול לחתוך עם K♠, אך זה בא על חשבון 
הלקיחה הבטוחה שלו בשליט. כך או אחרת, לכרוז תמיד 

10 לקיחות.

קו המשחק המצליח מוזר ביותר, ואני בספק אם יש כרוז 
בתחרות  אמיתית.  בתחרות  כך  משחק  שהיה  בעולם 
20 הצליחו לבצע  כרוזים מתוך   12 הברומטר באביבים 
את החוזה ♠4 – זאת משום שההגנה שגתה: לרוב מערב 

.♠K-והמשיך ב-♥ נוסף לאחר שזכה ב ♥Q-הוביל ב

ניקיון כללי

הנה יד אחרת ששוחקה על ידי שחקן בכיר יחסית שלא 
מצא את קו המשחק המנצח, והיא מובאת לכם כחידה. 
צפון-דרום הוביל לחוזה ♠6  מהלך הכרזה אגרסיבי של 

משוחק על ידי דרום.

Deep Finesse

יוסי אנגל
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♠
♥
♦
♣

J63
Q72
AKT
AKQ9

♠
♥
♦
♣

AQ842
A65
J73
65

שיחק  הכרוז  ברירה  ובלית  בהארט,  הוביל  מערב 
לכיוון  מהדומם   ♠ כעת  בלקיחה.  שזכתה   ♥Q מהדומם 
ה-Q, והעקיפה צולחת. דרום ממשיך ב-A♠. שני היריבים 

משרתים, אבל ה-K אינו נופל. כיצד תמשיך?

ו-♥  בדומם   Q-ה אל   ♣ להמשיך.  כיצד  רומזת  הכותרת 
בודד  קלף  בידו  אם  לחתוך  ממזרח  )מונע   A-ה לכיוון 
שלישי  גבוה  קלאב  וכעת  הדומם  אל  שני   ♣ בהארט(. 
להשלכת המפסיד בהארט – שני היריבים עדיין משרתים. 
מהדומם.   ♣9 מוביל  הכרוז   .A-ה אל  ו-♦  ביד   ♥ חיתוך 
יעשה  )אם  לחתוך  לו  כדאי  לא  אך  משרת,  אינו  מזרח 
זאת, דרום ישליך ♦ מפסיד( – הכרוז חותך פעם נוספת.

החלוקה המלאה הייתה כדלקמן:

 ♠
♥
♦
♣

J63
Q72
AKT
AKQ9

 

♠
♥
♦
♣

95
KT83
952
J843

♠
♥
♦
♣

KT7
J94
Q864
T75

 ♠
♥
♦
♣

AQ842
A65
J73
65

 

נוצר  המוצע,  המשחק  בקו  העשירית  הלקיחה  לאחר 
המצב הבא:

 ♠
♥
♦
♣

J
-
KT
-

 

♠
♥
♦
♣

-
K
95
-

♠
♥
♦
♣

K
-
Q8
-

 ♠
♥
♦
♣

8
-
J7
-

 

חייב  מזרח  האחרון.  הספייד  את  משחק  הכרוז  עתה 
לזכות ולשחק ♦, והחוזה ♠6 מבוצע )אילו היו למזרח 4 

קלפים בהארט, הכרוז היה נכשל(. 

לקבל  המדויקת  היד  חלוקת  על  שיודע  כרוז  יכול  כך 
אלמלא  עקיפה.  לבצע  מבלי  בדיאמונד  לקיחות  שלוש 
היה “מנקה” את כל הסדרות, היה מבצע עקיפה פשוטה 

בדיאמונד ונכשל.

ניתן לביצוע או לא?
ביד הבאה דרום לא ויתר עם חלוקה מפתה של 7-4 ומצא 

את עצמו בחוזה חלקי מוכפל:

 ♠
♥
♦
♣

K32
Q9873
4
KJ62
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♦
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J984
T52
AJ6
T53
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♦
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A7
AKJ64
83
9876
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♦
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QT65
-
KQT9752
AQ

 

מהלך המכרז:

West North East South

1♥ Dbl
2♥ Pass Pass 3♦

Pass Pass 3♥ 3♠
Dbl Pass Pass 4♦
Dbl Pass Pass Pass
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מזרח “התחצף” במקצת עם קוצר )יחסי( בדיאמונד ועלה 
חלוקת  לאור   3♥ בחוזה  נהנה  היה  לא  הוא   .3 לגובה 
דרום  את  להאשים  קשה  אבל   ,5-0 האכזרית  השליט 

שעלה לגובה 4 עם ידו החזקה והחלוקתית.

מערב “הביע את דעתו” על הכרזת ♠3 והכפיל את דרום 
)פעמיים( לעונשין. הוא הוביל ב-♥ )סדרת השותף(. דרום 
חתך בלקיחה הראשונה, משך K♦ )מערב עיכב( ושיחק 
♠ לכיוון ה-K. כעת לא ניתן לבצע את החוזה: להגנה שתי 
לקיחות ב-♠ ושתי לקיחות ב-♦. דרום נכשל בלקיחה אחת 

בחוזה המוכפל ♦4.

ולא  ב-♦  לזכור את ההכרזה, להמשיך  צריך  הכרוז היה 
לגעת ב-♠. על פי הכפל של מערב והתפתחות המשחק, 
 ♠A-מכאן נובע שאין בידו מקום ל .♦AJ ברור כי למערב

)אחרת למזרח לא הייתה פתיחה(.

לאחר המשך בדיאמונד, מערב היה זוכה ב-AJ♦ וממשיך 
בהארט שהכרוז חותך. עתה על הכרוז לגבות AQ♣ וכעת 

מהלך המפתח – להוביל Q♠ מידו.

מזרח נותר ללא מענה: אם יזכה ב-A♠, יקבל דרום כניסה 
לדומם עם K♠ שתאפשר לו להשליך את יתר המפסידים 
נמוך משתי  ימשיך הכרוז ב-♠  יעכב,  ב-♠ על KJ♣. אם 

הידיים.

האם ניתן למצוא בשולחן את קו המשחק המנצח?

זה לא קל, אבל ניתן להגיע לקו המשחק הנכון באמצעות 
הסקת מסקנות הגיונית מהמכרז וממהלכי המשחק, ללא 

שימוש ב-Deep Finesse ו/או הצצה בקלפים.

האם החוזה ♦4 בר-ביצוע תמיד?

מערב היה יכול להכשיל את החוזה לו הוביל ב-♠ )במקום 
ב-♥(. מזרח זוכה ב-A♠ וממשיך ב-♠. ברגע שדרום ישחק 
Q♦ או K♦, מערב צריך לזכות מיד ב-A♦ ולתת לשותפו 
חיתוך ♠. אחר-כך יזכה מערב בלקיחה נוספת בשליט. זו 

כבר שאלה אחרת אם הגיוני להוביל כך בשולחן...

 חדש!!

הפתיחה 
16 באוקטובר 2018 בשעה 20:15

רחוב היקינטון 3 הוד השרון
חניה חופשית בשפע

מועדון היקינטון מועדון היקינטון בהוד השרון

לרגל הפתיחה 

חודש ראשון 
חינם

עמי 058-5453385 | גדעון  052-3567663

הכרויות למשכילים, קרייריסטים ועצמאים
לחילונים ומסורתיים בשנות ה- 20 30 40 להקמת משפחה

הורים, היכרויות לילדים עם או בלי ידיעתם! 

לא אתרים, לא אפליקציות, לא פייסבוק!
היכרויות מותאמות אישית בליווי והכוונה

058-503-9696
כ-30 שנות הכרויות וזוגיות על פי שיטת אדלר



הכרויות למשכילים, קרייריסטים ועצמאים
לחילונים ומסורתיים בשנות ה- 20 30 40 להקמת משפחה

הורים, היכרויות לילדים עם או בלי ידיעתם! 

לא אתרים, לא אפליקציות, לא פייסבוק!
היכרויות מותאמות אישית בליווי והכוונה

058-503-9696
כ-30 שנות הכרויות וזוגיות על פי שיטת אדלר
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עת למשיכה ועת להשלכה
"הבלוג של גינו"

*פוסט זה מבוסס על הבלוג של אלדד גינוסר, 12.12.2017
ניתן לצפות בפוסטים נוספים בקישור: 

https://www.60secbridge.co.il/blog

 Dealer South, Vul All
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ניתוח ההכרזה

לדרום פתיחה חלשה של ♠2: 6 קלפים עם שני מכובדים 
ופחות מפתיחה. בנוסף לתנאי הבסיסי של שני מכובדים, 
על השחקן המתקדם לקחת בחשבון גם את קלפי הביניים 
פגיע,  במצב  בעיקר  הארוכה,  בסדרה   987 )“ספוטים”( 
לא  חלוקות  מפני  “ביטוח”  מהווים  אלה  שקלפים  משום 

ידידותיות.

הכרזתו של צפון )שותפו של הפותח( אינה ברורה כלל. 
עליו  ולכאורה  התאמה,  עם  גבוהות  נקודות   16 בידו 
להזמין למשחק מלא, שהרי מול יד מינימלית )6 נקודות( 

של השותף יש לשותפות פחות מ-25 נקודות גבוהות.

עם זאת, הערכת יד נכונה מול פתיחה חלשה/הכרזת מנע 
של השותף מתמקדת בספירת לקיחות )ביחוד לקיחות 
לקיחות  גבוהות.  נקודות  בספירת  דווקא  ולאו  מהירות( 
מהירות הן קלפי A או K בסדרות צדדיות. לעומתם, קלפי 
J בסדרות צדדיות נספרים כנקודות גבוהות אבל  או   Q
השותף  של  בידו  קוצר  מול  שימוש  ללא  להיות  עלולים 
ביד שכבר הצהירה על סדרה  – אפשרות סבירה למדי 

ארוכה בת 6 קלפים לפחות.

מהירות  לקיחות  וחצי  ארבע  לצפון  הנוכחי,  במקרה 
.)♣K ,♦A ,♥AKQ(

 3 עד   2 כלל  בדרך  מכילה   2♠ הפותח  השחקן  של  ידו 
לקיחות פחות ממה שהוא מתחייב בהכרזתו, כלומר בין 
לקיחות.  ל-6  היא  הנטייה  פגיע  במצב  לקיחות.  ל-6   5
צפון מגיע למסקנה שהסיכוי של השותפות להגיע ל-10 
לקיחות גבוה מאוד. עליו להכריז ♠4 ישירות ולא להזמין.

נניח שצפון היה מחליט להזמין למשחק מלא. כיצד היה 
עליו להכריז?

אינה  ל-♠3  מ-♠2  הפותח  בסדרת  תמיכה  כי  מקובל 
הכרזת הזמנה אלא הכרזה סוגרת )sign off( שמטרתה 
הגברת ההפרעה ליריבים. הכרזה כזו מגבירה את הלחץ 

על מזרח ומערב וניתן לבחור בה גם ללא נקודות רבות.

על מנת להזמין למשחק מלא לאחר שהשותף פתח ♥2 
כהכרזה   2NT בהכרזה  להשתמש  מקובל  חלש,   2♠ או 
הפותח  של  ידו  של  נוסף  תיאור  המבקשת  מלאכותית 
הפותח  של  ידו  אם  לדעת  מעוניין  המשיב  כל,  )ראשית 
של  מוסכמות  מספר  קיימות  מקסימלית(.  או  מינימלית 

תשובה ל-2NT, ובראשן מוסכמת  Ogust הפופולרית.

כהכרזה   2NT-ב השימוש  שמאחורי  המרכזי  הרעיון 
 2NT של  טבעית  בהכרזה  צורך  שאין  הוא  מלאכותית 
כ”בריחה” מסדרתו של הפותח. אפילו אם למשיב קוצר 
בסדרת הפותח, עדיף לשחק בה מאשר ללא שליט, שכן 
במשחק ללא שליט ידו של הפותח עלולה להיות חסרת 

ערך בהיעדר כניסות לסדרתו הארוכה.

כאשר למשיב קוצר בסדרתו של הפותח, מומלץ לבחור 
ב-Pass אפילו עם כוח של פתיחה )12-16 נקודות(  או 
חזקה  יד  עם  הפותח  של  בסדרתו  מלא  משחק  להכריז 
מאוד )18+ נקודות ו/או לקיחות מהירות רבות בסדרות 

הצדדיות(.

נחזור ליד שלנו – צפון משיב להכרזת הפתיחה בהכרזת 
משחק מלא ♠4, והמכרז מסתיים.

אלדד גינוסר

https://www.60secbridge.co.il/blog
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ניתוח ההובלה

 ♦J או ♥J :4♠ למערב שתי הובלות הגיוניות מול החוזה
)ראש רצף בשני המקרים(. אין זה מומלץ להוביל מסדרת 
על  כלשהו  מידע  בהיעדר   .K ללא   A הקלאב שבראשה 
בסדרות  היריבים  של  כוחם  על  ו/או  מזרח  של  קלפיו 

הצדדיות, בחירת ההובלה היא “עיוורת”.

ניתוח המשחק

או  בהארט  הובלה  אפשרויות:  שתי  קיימות  כי  נדגיש 
את  משנה  ההובלה  בקלף  השוני  בדיאמונד.  הובלה 
המרכזית  הנקודות  וזו   – הכרוז  של  המשחק  תכנון 

בפוסט זה! מיד נבין מדוע.

תכנון

יספור  הכרוז  ההובלה  קלף  לאחר  שליט,  עם  בחוזה 
הארוכים(.  השליטים  עם  )ביד  מפסידים  וגם  לקיחות 
ספירת המפסידים מהותית במיוחד כאשר יש הבדל גדול 

באורך סדרת השליט בין שתי הידיים.

ספירת לקיחות: 3 לקיחות מידיות בהארט, לקיחה אחת 
4 לקיחות בספייד הודות לרצף )שיש  מידית בדיאמונד, 
לקיחות   2 ליריבים(,   ♠AK הוצאת  באמצעות  לפתחן 
ניתן  הכול  בסך   .)♣A ליריבים  שנוציא  )לאחר  בקלאב 
בחלוקת  או  בעקיפות  תלות  ללא  לקיחות  ל-10  להגיע 

הסדרות.

אלא  לקיחות,  פיתוח  אינה  זו  ביד  האמיתית  הבעיה 
הימנעות ממפסידים מעבר ל-3 הלקיחות שמותר לכרוז 

להפסיד. בעיה זו תיחשף בעקבות ספירת המפסידים.

מעניינת  המפסידים  ספירת  זו  ביד  מפסידים:  ספירת 
זו  ספירה  החוזה.  לביצוע  המפתח  והיא  יותר,  וחשובה 
מתבצעת מידו של דרום, אך יש לקחת בחשבון את "קלפי 

.♣K-ו ♦A ,♥A – הכיסוי" של צפון

שני  השליט;  בסדרת  בטוחים  מפסידים  שני  לכרוז 
מפסידים שאינם מידיים בסדרת הדיאמונד ומפסיד מידי 
אחד בקלאב – בסך הכול חמישה מפסידים פוטנציאליים, 

העלולים להביא לכישלון החוזה בשתי לקיחות.

השלב הבא בתכנון הוא להבין אילו מפסידים הינם בטוחים 
ידי עקיפה, חיתוך או השלכה.  ואילו ניתנים לצמצום על 
ביד זו שלושת המפסידים בספייד ובקלאב הינם בטוחים. 
על הכרוז לקבלם כמפסידים מבלי לשאוף לצמצומם, דבר 
שיהיה שקול למלחמה חסרת תכלית בטחנות רוח. להיפך 
– הדרך של הכרוז לעשר לקיחות עוברת דרך ויתור על 

המפסידים הבטוחים.

סיכוי  יש  הדיאמונד.  בסדרת  הדברים  פני  הם  כך  לא 
לצמצם מפסיד אחד באמצעות “עקיפה הפוכה” )משחק 
אל ה-Q בתקווה שה-K במזרח(, אבל אם ישחק הכרוז 
כך נגזר עליו להיכשל בחוזה. על מנת לבצע את החוזה 
יש להיפטר משני מפסידים בדיאמונד באמצעות השלכה 
שלא   ♥KQ בדומם  ואכן,  אחרת.  בסדרה  לקיחות  על 
דרום  “קלפי הכיסוי” למפסיד של  קודם במסגרת  נספרו 
ב-♥, אבל ניתן להשתמש בהם להשלכת קלפים מפסידים 

בדיאמונד.

שימו לב כי השלכת קלפים מפסידים בקלאב על סדרת 
ההארט לא תסייע לכרוז כלל: עדיין יישאר לו מפסיד בודד 

בקלאב בנוסף למפסידים בדיאמונד שלא טופלו.

בשלב זה של הניתוח הדרך לביצוע החוזה ברורה. נותר 
עניין התזמון או העיתוי של המהלכים.

התזמון לאחר הובלה בהארט

כרוכה  צדדיות  לקיחות  משיכת  שליט  עם  בחוזה  כידוע, 
לכן שאיפתו של הכרוז היא   – יחתכו  בסכנה שהיריבים 
השליטים  משיכת  אם  אולם  תחילה,  שליטים  למשוך 
כרוכה במסירת לקיחה אחת או יותר ליריבים יש לעתים 
להקדים מהלך של השלכת מפסידים מהירה בטרם ינצלו 
הבעייתית  הסדרה  את  לתקוף  ההזדמנות  את  היריבים 

ולזכות בה בלקיחה אחת או יותר.

על הכרוז לבחון אם המפסידים הפוטנציאליים שלו מוגנים 
)על ידי קלף בכיר כמו A( או חשופים, או במלים אחרות – 

אם מדובר במפסידים איטיים או מהירים.

השנייה  בלקיחה  יתחיל  הכרוז   ♥J-ב הובלה  לאחר 
במשיכת השליטים היות ששני המפסידים בדיאמונד עדיין 
בלקיחה  זכייה  לאחר  אם  שבדומם.   ♦A ידי  על  מוגנים 
הדיאמונד,  סדרת  את  יתקפו  לא  עדיין  היריבים  בשליט 
ניתן יהיה להמשיך במשיכת השליטים ללא לחץ. לאחר 
הוצאת AK♠ ליריבים ניתן יהיה למשוך את כל השליטים 
מידיהם של מזרח-מערב, ולאחר מכן יוכל הכרוז לשחק 

KQ♥ ללא סיכון עם השלכת המפסידים בדיאמונד.

התזמון לאחר הובלה )או המשך( בדיאמונד

בשלב  הבעייתית  הסדרה  את  תקפו  שהיריבים  במידה 
ההשלכה  פעולת  בביצוע  להזדרז  הכרוז  על  מוקדם, 
הובלה  לאחר  "נחשפים".  בדיאמונד  שמפסידיו  מאחר 
 ♥AKQ בדומם ולשחק מיד ♦A-הכרוז חייב לזכות ב ,♦J-ב
הכרוז  מידו.  בדיאמונד  מפסידים  שני  השלכת  כדי  תוך 
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הלקיחות  את  יחתוך  לא  מהיריבים  אחד  שאף  מקווה 
היריבים  לחיתוך של  הסבירות  הבטוחות שלו בהארט. 
נמוכה. במידה שאחד היריבים יחתוך לקיחה בהארט עם 
שליט נמוך – החוזה לא יבוצע, והכרוז יוכל להתנחם בכך 
שלא הייתה שום אפשרות לבצע את החוזה לאחר הובלה 
בדיאמונד. במקרה שהיריבים אינם חותכים ודרום מסיים 
יחזור  הוא  בדיאמונד,  את השלכת המפסידים  בהצלחה 
לתכנית המקורית של משיכת שליטי היריבים ויבצע אותו 
ואף  שלישי  סיבוב  של  ומשחק   ♠AK מסירת  באמצעות 
 ♣A רביעי בשליט במידת הצורך. לבסוף נשאר לו למסור

ליריבים ולבצע את החוזה.

נקודות חשובות לסיכום

או   2 בגובה  חלשה  בהכרזה  פותח  שותפכם  כאשר   .1
ב-Preempt מומלץ לספור לקיחות מהירות ולא נקודות 

גבוהות.

2. העלאת פתיחה חלשה של השותף מגובה 2 לגובה 3 
הינה הכרזת הפרעה ואינה מזמינה למשחק מלא. לצורך 

.2NT הזמנה יש להשתמש בהכרזה מלאכותית של

לספור  וגם  לקיחות  לספור  כדאי  שליט  עם  בחוזה   .3
בבעיה  הכרוז  את  תמקד  זו  כפולה  ספירה  מפסידים. 

האמיתית של היד.

הדומם  של  הלקיחות  מספר  מסוימת  בסדרה  כאשר   .4
גדול ממספר הקלפים של הכרוז, ניתן ורצוי לנצל לקיחות 

אלה לצורך השלכת מפסידים מסדרות אחרות.

5. עקרונית, יש לשאוף למשיכת שליטי המתנגדים מוקדם 
ככל האפשר.

6. תזמון השלכה לפני משיכת שליטים תלוי בתשובתנו 
להשליכם  שברצוננו  המפסידים  האם  הבאה:  לשאלה 
“מוגנים” או “חשופים”? אם המפסידים מוגנים – יש זמן; 
ויש להזדרז בפעולת  זמן  אין  אם המפסידים חשופים – 

ההשלכה.

כל  הבנת  אך  ביותר,  מורכבת  יד  הייתה  לא  זו  לסיום, 
על  ההחלטה  וקבלת  ביניהם  השילוב  בנפרד,  אלמנט 
תזמון המשחק אינה פשוטה כלל. אני מקווה כי פוסט זה 
סייע לשחקנים מתחילים ומתקדמים כאחד לקבל תחושה 

נבונה יותר של משחק היד. להתראות בפעם הבאה!

להזמנה - בעלות של 50 ש"ח )+דמי משלוח(

03-6417470 
   e.ginossar@gmail.com

ברידג' ב- 60 שניות
ספרון כיס המאגד את כל הכללים והחוקים של המשחק,

כלי עזר אידיאלי לתלמיד ושחקן הברידג'!

אלדד גינוסר
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מצא את ההבדלים
הגנה – המשך לפי איתות השותף

קובי שחר

בקלף  הוא  ההבדל  זהות.  כמעט  ידיים  שתי  לפניכם 
שהשותף משחק בלקיחה הראשונה.

או  מעודד   = גבוה  כי שיטת האיתות סטנדרטית:  הניחו 
מספר זוגי של קלפים.

מהלך ההכרזה:

West North East South

1NT
Pass 2♦* Pass 2♥
Pass 3♥ Pass 4♥
Pass Pass Pass

 * טרנספר ל-♥

 ♠
♥
♦
♣

762
AQJ94
Q942
2

♠
♥
♦
♣

Q83
53
AK53
A763

חוזה ♥4; קלף ההובלה A♦ ממערב

יד 1: הובלתם ב-A♦. צפון שירת עם 2♦. השותף שיחק 
.♦T

יד 2: הובלתם ב-A♦. צפון שירת עם 2♦. השותף שיחק 
.♦6

אתם  כי  הניחו  המקרים.  בשני  המשחק  את  תכננו 
.IMP בתחרות קבוצות עם שיטת חישוב

פתרון בעמוד 26

צרו איתנו קשר גם בפייסבוק:
 "ההתאגדות הישראלית לברידג׳"

  "גלעד אופיר - יו״ר 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-%D7%94%D7%A2%D7%9E%D7%95%D7%93-%D7%94%D7%A8%D7%A9%D7%9E%D7%99-776246342481662/
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/
https://www.facebook.com/gilado.bridge/
https://www.facebook.com/gilado.bridge/
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מצא את ההבדלים - פתרון
אתם במערב. מהלך ההכרזה:

West North East South

1NT
Pass 2♦* Pass 2♥
Pass 3♥ Pass 4♥
Pass Pass Pass

 * טרנספר ל-♥

 ♠
♥
♦
♣

762
AQJ94
Q942
2

♠
♥
♦
♣

Q83
53
AK53
A763

חוזה ♥4; קלף ההובלה A♦ ממערב
יד 1: הובלתם ב-A♦. צפון שירת עם 2♦. השותף שיחק 

.♦T
יד 2: הובלתם ב-A♦. צפון שירת עם 2♦. השותף שיחק 

.♦6

אתם  כי  הניחו  המקרים.  בשני  המשחק  את  תכננו 
.IMP בתחרות קבוצות עם שיטת חישוב

אנחנו רואים בידנו שלוש לקיחות )A+♦AK♣(. דרושה לנו 
לקיחה נוספת להכשלת החוזה. מהיכן היא תגיע?

אם  גבוהות.  נקודות   15-17 והראה   1NT פתח  הכרוז 
רואים  שאנחנו  מה  את  שהבטיח  הנקודות  ל-15  נוסיף 
בידנו ובדומם, נגלה כי לשותפנו )מזרח( 3 נקודות גבוהות 

לכל היותר.

בלקיחה  שיחק  שהשותף  מהקלף  ללמוד  ניתן  מה 
הראשונה?

)מעודד/לא   Attitude איתות   ,♦A-ב שהובלנו  לאחר 
מעודד( נמצא בראש סדר העדיפויות של השותף. שותף 
המשרת בקלף בעל מספר גבוה “מעודד” אותנו ומראה 
לנו כי הוא מעוניין שנמשיך בסדרה )איתות בקלף תמונה 
השותף  כאשר  רצף(.  ראש   – שונה  בעל משמעות  הינו 
משרת בקלף בעל מספר נמוך, הוא אינו מעוניין שנמשיך 

בסדרה.

עם  חוזה  נגד   A-ב הובלה  לאחר  השותף  יעודד  מתי 
שליט?

 K-ה שגם  להניח  השותף  על   ,A-ב מובילים  אנו  כאשר 
 A באותה סדרה בידנו )הובלות מסדרה צדדית בראשות
 Q-ה בידו  כאשר  יעודד  מומלצות(. השותף  אינן   K ללא 
 Q-ה כאשר  בה.  שנמשיך  מעוניין  והוא  סדרה  באותה 
כאשר משתמשים  חלוקה.  בדומם, האיתות מתאר  גלוי 
בשיטת איתות סטנדרטית משחקים במצב זה את הקלף 
מתוך  ביותר  הנמוך  הקלף  ואת  דאבלטון  מתוך  הגבוה 

אחזקה של שלושה קלפים בסדרה.

פתרון יד מס' 1: השותף שירת עם T♦ – איתות מעודד. 
קלפים  שני  רק  לשותף  גבוה:  בקלף  האיתות  משמעות 
תגיע  ההגנה  של  הרביעית  הלקיחה  לפיכך,  בסדרה. 
השנייה  בלקיחה  להמשיך  עלינו  דיאמונד.  מחיתוך 
העדפת  )איתות   ♦3 השלישית  בלקיחה  ולשחק   ♦K-ב
סדרה לקלאב( שייחתך על ידי השותף. A♣ יהיה הלקיחה 
הנוספת של ההגנה )ניתן גם לגבות אותו לפני שנותנים 

לשותף חיתוך ♦(.

הנה החלוקה המלאה:

 ♠
♥
♦
♣

762
AQJ94
Q942
2

 

♠
♥
♦
♣

Q83
53
AK53
A763

♠
♥
♦
♣

JT954
82
T6
Q854

 ♠
♥
♦
♣

AK
KT76
J87
KJT9

 

לא  איתות   –  ♦6 עם  שירת  השותף   :2 מס'  יד  פתרון 
ובדומם  בידנו  הקטנים  הקלפים  שבחינת  משום  מעודד, 
מראה כי זהו הקלף הנמוך ביותר שנותר. האיתות בקלף 
נמוך מראה שלושה קלפים בסדרה אצל השותף )ושניים 
אצל הכרוז(. על כן המשך בסדרה זו לא רק שלא יעזור 
תוגבה  שבדומם   ♦Q  – להזיק  עלול  גם  אלא  להגנה, 

ויתאפשר לכרוז להשליך עליה מפסיד.

נחזור לשאלה שממנה התחלנו את הניתוח: מהיכן תבוא 
תהיינה  לא  ב-♦  כי  לנו  ידוע  להגנה?  הנוספת  הלקיחה 
לקיחות נוספות. הסינגלטון בדומם מבשר כי גם מסדרת 
 ♥K שלשותף  אפשרות  קיימת  הישועה.  תבוא  לא  ה-♣ 
צורך  אין  זה  במקרה  בשליט.  “טבעית”  לקיחה  המהווה 
בהגנה מיוחדת מצדנו. לעומת זאת, אם שלוש הנקודות 
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של השותף הן K♠, עלינו למהר ולהגביה לקיחות בסדרה 
יארגן הכרוז השלכת מפסידים ב-♠ על סדרת  זו בטרם 
ה-♣ שלו )שבראשה KQJ  - אם לשותף K♠ לא יכולות 
 ♦Q9-ה על  או  האחרות(  בסדרות  נקודות  לו  להיות 

שבדומם.

לאור כל זאת, חובה עלינו להוביל בלקיחה השנייה 3♠.

הנה החלוקה המלאה:

 ♠
♥
♦
♣

762
AQJ94
Q942
2

 

♠
♥
♦
♣

Q83
53
AK53
A763

♠
♥
♦
♣

KT95
82
T86
9854

 ♠
♥
♦
♣

AJ4
KT76
J7
KQJT

 

)יד שלישית גבוה(,   ♠K השותף ישחק בלקיחה השנייה
נזכה  גבוה,   ♣ מידו  שישחק  ברגע   .♠A-ב יזכה  והכרוז 
ב-A♣ ונגבה מיד Q♠ ו-K♦ בטרם יספיק הכרוז להשליך 

שלושה מפסידים מהדומם על סדרת הקלאב.

 באפשרותכם להגיב על המאמר למייל
toolbox.bridge@gmail.com 

 ו/או למצוא חומר מעניין נוסף באתר
toolbox-bridge.com 

ארגז הכלים של הכרוז בברידג'

קובי שחר

ניתן להשיג את הספר במועדוני הברידג' ברחבי הארץ

toolbox.bridge@gmail.com :או בפנייה ל

לאלו שכבר רכשו את הספר,

אתם מוזמנים לשתף את דעתכם על הספר בדף ה- :

  ארגז הכלים של השחקן בברידג'

 
'   

 

 
   

   
  '

 

 
  
  
  
  
'

 
 

 
 

של ההגנה בברידג'ארגז הכלים
קובי שחר

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

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

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

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

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

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

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

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

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

תעשה בהגנה".השלכות. הפרק האחרון מציג כללים נוספים להרחבת הנושא – "עשה ואל 

חר
ש

בי 
קו

   
   

  '
דג

רי
ב

 ב
ה

גנ
ה

ה
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ש
ם 

לי
הכ

ז 
רג

א

ארגז הכלים של הכרוז
ו- ארגז הכלים של ההגנה

ספרי חובה לשחקני תחרויות
מאת קובי שחר

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

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

  ארגז הכלים של השחקן בברידג'

mailto:toolbox.bridge@gmail.com
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שפר את הגנתך )3(
מתן חיתוך לשותף

רם סופר

לשחקן  לסייע  שמטרתה  בסדרה  השלישי  המאמר  זהו 
הברידג' הממוצע לקדם את עצמו במשחק ההגנה. 

שמשתמשים  הבעיות  בכל  נניח  אחרת,  ייאמר  לא  אם 
שני  מלמעלה,  )רביעי  סטנדרטיים  ובאיתותים  בהובלות 
מראה  או  מעודד  גבוה  קלף  גרועה,  מסדרה  מלמעלה 

מספר זוגי של קלפים(.

הפעם הנושא הוא מתן חיתוך לשותף. הובלה בסינגלטון 
נגד חוזה עם שליט היא אחת המומלצות ביותר. כאשר 
חיתוך  לו  שנעניק  מצפה  הוא  בסינגלטון  מוביל  שותפנו 
אם הדבר אפשרי, אך כיצד נדע אם השותף אכן הוביל 

מסינגלטון?

עלינו לנתח את כל הרמזים מההכרזה לגבי האורך של 
הכרוז בסדרות השונות, וכמו-כן להתבונן בקלף ההובלה 
של  אפשרות  שולל  זה   2 הוביל  השותף  אם  )לדוגמא, 

הובלה מדאבלטון(.

קיימים שלושה מצבים אפשריים:

עלינו  כאן   – מסינגלטון  בוודאות  הוביל  השותף  )א( 
לתפוס את ההובלה במהירות האפשרית ולתת לו חיתוך 

)אלא אם אנחנו רואים קו משחק מוצלח עוד יותר(.

)ב( לא ייתכן שהשותף הוביל מסינגלטון – במקרה זה 
עלינו לגבש קו הגנה שונה )לפעמים אפשר לתת לו חיתוך 

מאוחר יותר אם הוביל מדאבלטון(.

)ג( ייתכן שהשותף הוביל מסינגלטון וייתכן שלא – כעת 
יש להפעיל חשיבה עצמאית ולחפש את קו ההגנה הכדאי 
קיבל  ולא  מסינגלטון  שהוביל  ששותף  זכרו  אך  ביותר, 
הנטייה  ספק  של  במקרים  ולכן  מרוצה,  יהיה  לא  חיתוך 

תהיה בכל זאת לשחק כאילו הוביל מסינגלטון.

שתי הידיים הבאות מספקות תרגול בנושא:

תרגיל 5 
♠
♥
♦
♣

A2
KQ75
T876
K43

 

♠
♥
♦
♣

965
A832
-
QJT972

חוזה: ♠3 קלף ההובלה: 9♥

West North East South

2♠*
3♦ 3♠ All Pass

 * 6 קלפים בספייד, 6-10 נקודות

 .3♠ החוזה  נגד  ב-9♥  מוביל  שותפכם  במזרח.  אתם 
מהדומם משוחק 5♥. תכננו את ההגנה!

 .♥9 להוביל  בחר  אך   ,3♦ בהכרזה  התערב  שותפכם 
מדוע לא הוביל בסדרתו הטובה? קיימות שתי אפשרויות: 
מתאים  אינו  בדיאמונד  שלו  הקלפים  הרכב   – האחת 
יש לו  AQxxxx♦(; השנייה –  )לדוגמא  להובלה בסדרה 

סינגלטון בהארט והוא מחפש חיתוך.

זה  במקרה  בהארט?  סינגלטון  שלמערב  ייתכן  האם 
מורי  בהארט.  צדדית  רביעייה  עם  חלש   2♠ פתח  דרום 
הברידג’ ממליצים לא לפתוח ♠2 במקרים אלה, אך לא 
כל השחקנים שומרים על כלל זה, ואפילו שחקנים בכירים 

פותחים לעתים 2 חלש עם רביעייה במייג’ור השני.

לסיכום, אין ודאות אם ההובלה של השותף היא מסינגלטון 
עליכם  כיצד  היחידות(.  האפשרויות  )אלו  מדאבלטון  או 

לפעול?
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קשה   .3♠ החוזה  את  להפיל  היא  הראשית  המטרה 
 6 צפויות  לכרוז  זאת.  פסיבית תשיג  הגנה  כיצד  לראות 
היא   ,♠K נגד  לעקיפה  זקוק  הוא  )אם  בספייד  לקיחות 
2 לקיחות בהארט. גם K♣ צפוי להיות  תצליח( ולפחות 
בחשבון  לקחת  מבלי  לקיחות  ל-9  מגיעים  ואנו  לקיחה, 

לקיחות פוטנציאליות של דרום בדיאמונד. 

לעומת זאת, אם ההובלה של השותף היא אכן מסינגלטון, 
בסדרות  צולב  חיתוך  בעזרת  החוזה  את  להכשיל  קל 
בלקיחה  זכו  אופטימיים.  להיות  לכם  כדאי  האדומות. 
הראשונה עם A♥ ואל תשכחו להוביל בלקיחה השנייה 
לשותף  המורה  סדרה  העדפת  איתות   –  )♥2 )ולא   ♥8
להארט  פרט  הגבוהה  )הסדרה  לדיאמונד  להחליף 

ולשליט( בלקיחה השלישית.

החלוקה המלאה:

 ♠
♥
♦
♣

A2
KQ75
T876
K43

 

♠
♥
♦
♣

K7
9
AJ95432
A86

♠
♥
♦
♣

965
A832
-
QJT972

 ♠
♥
♦
♣

QJT843
JT64
KQ
5

 

דרום אכן פתח ♠2 עם רביעייה בהארט, אבל לא הצליח 
 ,♦A  ,♥ חיתוך   ,♥A-ב מתחילה  ההגנה  אתכם.  “לסדר” 
ב-2  נכשל   3♠ החוזה   .♣A-ו נוסף   ♥ חיתוך   ,♦ חיתוך 

לקיחות.

ולעכב  הראשונה  בלקיחה  “להתחכם”  מזרח  של  ניסיון 
את A♥ יעלה ביוקר – במקרה זה הכרוז יעקוף בהצלחה 
בספייד ויבצע 9 או 10 לקיחות )תלוי בהגנה של שותפכם(.

תרגיל 6 
♠
♥
♦
♣

T9
9842
J85
KJT6

 

♠
♥
♦
♣

J76
65
AQ9
AQ984

חוזה: ♥4 קלף ההובלה: 2♣
West North East South

1♣ 1♥
Dbl 2♥ Pass 4♥

Pass Pass Pass

הוביל  ושותפכם   ,4♥ הוא  החוזה  במזרח.  אתם  שוב 
בסדרה שבה פתחתם את ההכרזה 2♣. מהדומם שוחק 

T♣. זכיתם ב-Q♣ בעוד דרום משחק 5♣. מה כעת?

מה ידוע מההכרזה על אורכי הסדרות? ראשית, לכרוז 
מערב  של  השלילי  הכפל  שנית,  הארט.  קלפי   6 או   5
מראה 4 קלפי ספייד בדיוק – מכאן שגם לדרום 4 קלפי 

ספייד בדיוק.

על  המייג'ור,  בסדרות  קלפים   9-10 לדרום  כי  לב  שימו 
 כן סביר שהוא קצר בקלאב, אך עדיין תיתכן חלוקה של 
ולמערב  בדיאמונד  סינגלטון  לדרום  שבה   4-5-1-3

סינגלטון בקלאב.

הוביל  לא  שהשותף  ברור  ב-2♣?  הובלה  אומרת  מה 
מדאבלטון. אולי הוביל מסינגלטון, אך ייתכן גם שהוביל 
מ-3 קלפים נמוכים )מקובל להוביל 3/5 מלמעלה בסדרת 
להוביל  הוא  השותף  עם  שלכם  הסיכום  אם  השותף; 
אמצעי מ-3 קלפים נמוכים ושני מ-4 קלפים נמוכים נגד 
חוזה בשליט תמיד, הרי אתם יודעים בוודאות שההובלה 

הייתה מסינגלטון(.

לסיכום, הנתונים מורים על חוסר ודאות. תיתכן אפשרות 
שהשותף הוביל מסינגלטון, ואז ההמשך הנכון הוא כמובן 
סינגלטון  שלדרום  להיות  יכול  אבל  שלישי,  וקלאב   ♣A

בקלאב, ואז המשך ב-A♣ יהיה רע.

למזלכם קיים פתרון די פשוט שיוציא אתכם מהתסבוכת: 
שחקו A♦ בלקיחה השנייה והמתינו לאיתות מהשותף. 
אם הוא אכן הוביל בסינגלטון קלאב הוא יאותת לכם לא 
תחזרו  ברירה  שבלית  תקווה  מתוך  בדיאמונד  להמשיך 

לקלאב.
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החלוקה המלאה:

 ♠
♥
♦
♣

T9
9842
J85
KJT6

 

♠
♥
♦
♣

Q853
J3
KT7432
2

♠
♥
♦
♣

J76
65
AQ9
AQ984

 ♠
♥
♦
♣

AK42
AKQT7
6
753

 

 .♦A-ב והמשיך   ♣Q עם  הראשונה  בלקיחה  זכה  מזרח 
מאוד  מעוניין  הוא   ,♦K מחזיק  העובדה שמערב  אף  על 
)אצל  מעודד  לא   –  ♦2 ומאותת  לקלאב  יחזור  ששותפו 
זוג המשתמש בשיטת איתות איטלקית, כלומר קלף זוגי 
נמוך מראה העדפה לסדרה נמוכה, העניינים יהיו ברורים 

עוד יותר(. 

לאחר האיתות של השותף, עליכם להאמין לו שלא כדאי 
אין טעם לשחק ספייד: אם לשותף  להמשיך בדיאמונד. 
לקיחה או שתיים בספייד, הן לא יברחו אפילו אם תגביהו 
לדומם KJ♣ ותאפשרו לו שתי השלכות ספייד – הרי ידוע 
לכם כי לכרוז 4 קלפי ספייד בדיוק, ואת הקלפים השלישי 

והרביעי תמיד יוכל לחתוך.

על כן אתם חוזרים לקלאב, והחיתוך של השותף בלקיחה 
הרביעית מבטיח את הכשלת החוזה. מעל לכל, יצאתם 
עם שותף מרוצה שקיבל את החיתוך שחיפש בהובלה. 
הוא גם יעריך את העובדה שניתחתם את המצב לעומק 
אכן  אם  לוודא  מנת  על  השנייה  בלקיחה   ♦A ושיחקתם 

הוא הוביל מסינגלטון.

ִׁשיָרה ִליִרית ֶׁשִּנְכְּתָבה ְּבחֹוָתם ִאיִׁשיֲאִני  ַיְלָּדה ֶׁשל ְּכָפר

ג’ּוִדי ָּפז-רֹוְטֶנר

ר גרבר
איס

סיפור חיי

חיי
ר 

פו
סי

  
בר

גר
ר 

יס
א

www.rotemltd.co.il | ravit@rotemltd.co.il :טל': 077-5401053 | דוא"ל

חושבים להפיק ספר ייחודי ואישי? 
בחברתנו עורכים, מעצבים, מדפיסים, כורכים 

ושולחים אליך עד הבית

ביוגרפיה משפחתית 
סיפור המשפחה וחיי הנפשות בה, תמונות, אילן יוחסין מעוצב ועוד

ספר זיכרון
תיעוד חיי יקירכם, ראיונות אישיים עם בני המשפחה והמקורבים, תמונות, שירים ועוד

ספר מתכונים משפחתי
מתנה מתוקה לסבתא, אמא ולכל בני המשפחה, עריכת המתכונים העוברים 

במשפחה, מלווה בסיפורים, בתמונות ועוד 

וכל רעיון שיעלה על דעתכם...

ספרים שנשארים במשפחה
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כלב נחייה )2(
מידע

)תרגום מאנגלית: רם סופר(
Krzysztof Martens

אפשרית  אינה  בהגנה  משחק  של  גבוהה  רמה  השגת 
ללא יכולת לשתף פעולה באופן יעיל עם השותף, כאשר 
הדדית  העברה  הינו  הדו-שיח  של  הבסיסי  המרכיב 
מידע  רק  לחשוף  חשוב  כן,  על  יתר  מידע.  של  מדויקת 

שעשוי להיות מועיל לשותף.

דוגמא 1 
תחרות זוגות טופ-בוטום, אתם יושבים בצפון.

West North East South

1♠ Pass Pass
2♥ 2♠ 4♥ All Pass

♠
♥
♦
♣

KQJ963
A
832
Q65

 

♠
♥
♦
♣

754
KJ4
Q9654
AK

♠K :חוזה:♥4  כרוז: מערב  קלף ההובלה

קלף ההובלה: K♠. מערב זוכה ב-A♠ ומשחק שליט אל 
ה-A♥ שלכם )8♥ מדרום(.

?♠Q מה כעת? האם תשחקו

מערך קלפים אפשרי א'
 ♠

♥
♦
♣

KQJ963
A
832
Q65

 

♠
♥
♦
♣

AT8
QT965
AJT
93

♠
♥
♦
♣

754
KJ4
Q9654
AK

 ♠
♥
♦
♣

2
8732
K7
JT8742

 

במערך קלפים זה השותף צריך להשליך פעמיים דיאמונד 
על הספיידים הגבוהים שלכם, ולאחר מכן לחתוך דיאמונד.

מערך קלפים אפשרי ב'
 ♠

♥
♦
♣

KQT963
A
J32
Q65

 

♠
♥
♦
♣

AJ8
QT965
AT8
93

♠
♥
♦
♣

754
KJ4
Q9654
AK

 ♠
♥
♦
♣

2
8732
K7
JT8742

 

דרום(  של  מבטו  מנקודת  )אפשרי  זה  קלפים  במערך 
השלכת דיאמונד על Q♠ תוביל לאסון עבור ההגנה.

מובן מאליו כי צפון ביצע שגיאה פשוטה. בתסריט א’ היה 
עליו לשחק J♠ ולא Q♠ בלקיחה השלישית, ואז קל לדרום 
להגיע למסקנה הנכונה ולהשליך שני קלפי דיאמונד )הוא 

.)♠Q כבר הסיק מקלף ההובלה היכן
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שולל  השלישית  בלקיחה   ♠Q של  משחק  כי  מכך  נובע 
החזקה של J♠. אי לכך, דרום אינו צריך להיפרד מ-♦ על 

.♠Q-ה

מערך קלפים אפשרי ג'
 ♠

♥
♦
♣

KQJT963
A
J32
Q6

 

♠
♥
♦
♣

A8
QT965
AT8
953

♠
♥
♦
♣

754
KJ4
Q9654
AK

 ♠
♥
♦
♣

2
8732
K7
JT8742

 

כאן צפון יודע שמערב יחתוך ספייד בסיבוב השלישי, ולכן 
עליו להמשיך בלקיחה השלישית Q♠ ולא J♠. בכך ימנע 

.Kx מהשותף השלכה שגויה של ♦ כשהוא מחזיק

לסיכום, אני בעד העברת מידע מרבי בהגנה אל השותף, 
להשתמש  ניתן  כיצד  בטוחים  תמיד  אינכם  אם  אפילו 
משמעות  חסר  במידע  מדובר  אם  ביחוד  הזה,  במידע 
עבור הכרוז. בתסריט ב’, המידע על מיקומו של J♠ היה 

בעל חשיבות רק עבור השותף.

דוגמא 2 
לעתים  כלשהי.  מטרה  לשרת  תמיד  צריך  מידע  שיתוף 
 – מידע  העלמת  דווקא  היא  להצלחה  היחידה  הדרך 

אמנות ההסוואה.

יושבים  אתם  פגיעים.  אין  טופ-בוטום,  זוגות  תחרות 
בדרום.

West North East South

2♠* Pass 2NT 3♥
Pass Pass 4♠ All Pass

נקודות   7-11 במיינור,  וחמישייה  בספייד  חמישייה   * 
גבוהות

♠
♥
♦
♣

AQ
QT8
AQ
KQJT92

♠
♥
♦
♣

83
AKJ953
876
65

 

חוזה: ♠4  כרוז: מערב  קלף ההובלה: 7♥
קלף ההובלה: 7♥. אתם זוכים בלקיחה עם 9♥ ו...

הנה החלוקה המלאה:

 ♠
♥
♦
♣

T754
72
543
A874

 

♠
♥
♦
♣

KJ962
64
KJT92
3

♠
♥
♦
♣

AQ
QT8
AQ
KQJT92

 ♠
♥
♦
♣

83
AKJ953
876
65

 

7♥. זכיתם ב-9♥ והמשכתם  קלף ההובלה:  תסריט א': 
הכרוז  השלישית  בלקיחה  נוספים.  הארט  סיבובי  בשני 
 promotion-מ לשכוח  יכולים  ואתם  קלאב,  משליך 

בסדרת השליט!

והחלפתם  זכיתם ב-9♥   .♥7 קלף ההובלה:  ב':  תסריט 
ל-♣. השותף זכה ב-A♣ וניסה לתת לכם חיתוך ♣. מדוע?

מערך הקלפים שהוא דמיין היה שונה במקצת:

 ♠
♥
♦
♣

T754
72
543
A874

 

♠
♥
♦
♣

KJ962
6
KJT92
63

♠
♥
♦
♣

AQ
QT8
AQ
KQJT92

 ♠
♥
♦
♣

83
AKJ9543
876
5

 

במקרה זה, המשך בקלאב הינו ההגנה הנכונה על מנת 
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למנוע לקיחה עודפת ולהחזיק את הכרוז על 10 לקיחות.

אז איך ניתן לפתור את הבעיה הזאת?
יוביל  הארט  סיבובי  שלושה  של  משחק  כי  ברור 
ל-promotion בסדרת השליט רק אם ההגנה תגבה לפני 

כן את הלקיחה שלה בקלאב.

לכם  לקח  הראשונה  בלקיחה  שזכיתם  שלאחר   נניח 
החלפתם  ואז  הזה,  הניתוח  את  לבצע  שניות   40-50
לקלאב בלקיחה השנייה, השותף הבין היטב את הדילמה 
והחזיר בלקיחה השלישית הארט )במקום קלאב  שלכם 

לחיתוך(.

היריבים קראו למנהל התחרות, והוא שינה את התוצאה 
ל- 420+ למזרח-מערב!

אני מסכים לגמרי עם פסיקת מנהל התחרות. המגן בצפון 
על  מורשה  בלתי  מידע  דרום  של  המשחק  מקצב  קיבל 

מיקומו של הסינגלטון בקלאב.

עם זאת, קיים פתרון טכני טהור לבעיה זו.

)א( במערך הקלפים הנתון יש לזכות בלקיחה הראשונה 
יאמין ש-J♥ נמצא בידו  K♥! כתוצאה מכך, השותף  עם 
של הכרוז. היות שעשרה קלפים בספייד ובדיאמונד כבר 
נחשפו כתוצאה מהכרזת הפתיחה של מערב, נותר בידו 

מקום רק לקלף אחד בקלאב.

לאחר הכנה כזאת, החלפה לקלאב אינה יכולה להוליך 
אין אפשרות לחיתוך  כי  שולל את השותף. לצפון ברור 
קלאב בדרום, והוא יחזיר הארט בלקיחה השלישית לאחר 

שיזכה ב-A♣. הפעם תכנית ה-promotion תעבוד!

)ב( אם בידכם סינגלטון בקלאב ואתם מעוניינים שהשותף 
יחזור בקלאב לאחר שיזכה ב-A♣, זכו בלקיחה הראשונה 

!♥A עם

דוגמא 3 
היטב.  חבויה  המידע  של  האמיתית  המשמעות  לעתים 

ייתכן שיידרש ניתוח מעמיק כדי לגלות אותה.

אתם  פגיעים.  מזרח-מערב  טופ-בוטום,  זוגות  תחרות 
יושבים בצפון.

West North East South

1♥ 1♠
Dbl Pass 2♥ Pass
2NT Pass 3NT All Pass

♠
♥
♦
♣

J2
A54
J8542
K87

 

♠
♥
♦
♣

43
KQJT93
93
AJ3

♠J :3  כרוז: מערב  קלף ההובלהNT :חוזה

הרשה  והכרוז   ,♠T עם  שירת  שותפכם   .♠J-ב הובלתם 
לכם לזכות בלקיחה.

תכננו את ההגנה!

הנה החלוקה המלאה:

 ♠
♥
♦
♣

J2
A54
J8542
K87

 

♠
♥
♦
♣

A875
76
AK7
T654

♠
♥
♦
♣

43
KQJT93
93
AJ3

 ♠
♥
♦
♣

KQT96
82
QT6
Q92

 

מעכב.  ומערב   ♠T עם  משרת  דרום   .♠J ההובלה:  קלף 
שמערב  בכך  )בהתחשב  דרום  של  המשחק  משמעות 
לי כניסה  עיכב( היא: “סדרת ה-♠ שלי מעולה, אבל אין 
צדדית מהירה אליה”. )אילו הייתה לדרום כניסה צדדית 
ולהמשיך   ♠Q-ב  ♠J-ה על  לעלות  יכול  היה  מהירה, 

בספייד(.

על בסיס המידע הזה ניתן לבנות תכנית הגנה הגיונית. 
מטרתנו היא לנתק את הכרוז מהלקיחות הפוטנציאליות 
בהארט בדומם. המשך בלקיחה השנייה עם K♣ ישרת 

מטרה זו.

?♣Q-ייתכן שתשאלו: כיצד ניתן לדעת מי מחזיק ב

ההמשך  )שבו  במקצת  שונה  קלפים  מערך  כעת  נדמיין 
המנצח בלקיחה השנייה הוא ♦(.
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 ♠
♥
♦
♣

J2
A54
J8542
K87

 

♠
♥
♦
♣

A875
76
AT9
QT65

♠
♥
♦
♣

43
KQJT93
93
AJ3

 ♠
♥
♦
♣

KQT96
82
KQ6
942

 

במערך קלפים זה, דרום צריך לעלות בלקיחה הראשונה 
עם Q♠, ואם מערב יעכב – להחליף לדיאמונד. עליו לקחת 

שליטה משום שההגנה הנכונה ברורה מהצד שלו.

מניתוח זה נובע כי המשחק של T♠ בלקיחה הראשונה 
צדדית  כניסה  שולל  רק  לא  הקודם(  הקלפים  )במערך 
מהירה לסדרת ה-♠, אלא גם אומר: “שותף, איני בטוח 
כי  לשותף  רומז  ובכך  ההגנה”  של  הנכון  ההמשך  מהו 

דרום מחזיק בדיוק מכובד אחד בקלאב.

דוגמא 4 

על  מדויק  מידע  המעביר  קלף  שוחק  שלא  העובדה 
האחזקה בסדרה שוללת את הימצאותו של קלף זה בידו 

של השחקן.

תחרות זוגות טופ-בוטום, אתם יושבים בדרום.

West North East South

2♠* Pass 4♠ All Pass

 * שישייה בספייד, פחות מפתיחה

♠
♥
♦
♣

Q8
AT9
KJ4
AK875

♠
♥
♦
♣

32
KQ82
Q3
JT964

 

♣Q :חוזה: ♠4  כרוז: מערב  קלף ההובלה

וחותך   ♥A גובה  מערב משליך ♥ על סיבוב ה-♣ השני, 
הארט בידו.

הוא ממשיך ב-♦ אל ה-K ובסיבוב שני של ♦. אתם זוכים 
בלקיחה עם Q♦, בעוד שותפכם משרת עם 2♦ ו-9♦.

תכננו את ההגנה!

מערך קלפים אפשרי א':
 ♠

♥
♦
♣

J54
J643
A982
Q3

 

♠
♥
♦
♣

AKT976
75
T765
2

♠
♥
♦
♣

Q8
AT9
KJ4
AK875

 ♠
♥
♦
♣

32
KQ82
Q3
JT964

 

קלף ההובלה: Q♣. מערב משליך הארט על AK♣, גובה 
A♥ וחותך הארט בידו. הוא ממשיך ב-♦ אל ה-K. דרום 

זוכה בלקיחה הבאה עם Q♦. צפון משרת עם 2♦ ו-9♦.

כעת ברור כי חלוקת היד של הכרוז  היא 6-2-4-1. פיסת 
T♦. העובדה שהשותף  המידע החיונית היא מיקומו של 
שיחק 9♦ בסיבוב השני של הסדרה שוללת את הימצאות 
T♦ בידו, מכיוון שאילו היה מחזיק AT92♦, היה משחק 

.♦T 2♦ בסיבוב הראשון ואז

והסיכוי  בדיאמונד,  אחד  מפסיד  רק  נותר  לכרוז  לפיכך, 
 promotion הינו  שלישית  ללקיחה  ההגנה  של  היחיד 

בסדרת השליט. על דרום להמשיך בקלאב גבוה.

מובן מאליו כי הכרוז שגה. היה עליו למשוך שליטים ורק 
נוספת  עדות  הדיאמונד.  סדרת  את  לתקוף  מכן  לאחר 
בהארט  המפסיד  השלכת  הינה  שלו  הלקויה  לטכניקה 
בטרם עת בלקיחה השנייה, אשר סיכנה אותו ללא צורך 

בחיתוך קלאב.
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מערך קלפים אפשרי ב':
 ♠

♥
♦
♣

754
J643
AT82
Q3

 

♠
♥
♦
♣

AKJT96
75
9765
2

♠
♥
♦
♣

Q8
AT9
KJ4
AK875

 ♠
♥
♦
♣

32
KQ82
Q3
JT964

 

קלף ההובלה: Q♣. מערב משליך הארט על AK♣, גובה 
A♥ וחותך הארט בידו. הוא ממשיך ב-♦ אל ה-K. דרום 

זוכה בלקיחה הבאה עם Q♦. צפון משרת עם 2♦ ו-8♦.

9♦ בסיבוב השני של  לא שיחק  הפעם, העובדה שצפון 
דרום  בידו.  הזה  הקלף  הימצאות  את  שוללת  הסדרה 
קלפים  ארבעה  לצפון(  )וגם  למערב  כי  מההכרזה  יודע 
בדיאמונד ומסיק ממשחקו של השותף כי הרכב הקלפים 

.AT82 שלו בדיאמונד הוא

הפעם נותרו לכרוז שני מפסידים בדיאמונד, והוא שואף 
שתחזיק את הכרוז  ההגנה הנכונה  לחתוך אחד מהם. 

על 10 לקיחות היא להוביל פעמיים שליט.
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במאמר זה נציג כמה ידיים מעניינות שבשל קוצר מקום 
לא נכללו בסיקור התחרות בביטאון ספטמבר.

 ♠
♥
♦
♣

2
A8542
AT97
T62

 

♠
♥
♦
♣

J874
76
J32
K854

♠
♥
♦
♣

953
QJT93
86
Q97

 ♠
♥
♦
♣

AKQT6
K
KQ54
AJ3

 

זו )מהמפגש נגד צרפת בשלב המוקדם( השתמשו  ביד 
במוסכמה  בהצלחה  חוטורסקי  ניר   – בנירי  עילי 

.Gazzilli הפופולרית לאחרונה

של  קפיצה  שהכרזת  העובדה  עקב  נולדה  זו  מוסכמה 
הפותח בסיבוב השני בגובה 3 )לאחר הכרזת 1NT של 
לבירורים  מספיק  הכרזה  מרחב  מותירה  אינה  המשיב( 

בנוגע לסלם אפשרי.

העקרונות היסודיים של Gazzilli הם:

 1NT א( הכרזת ♣2 של הפותח בסיבוב השני )לאחר(
אפשרויות  שתי  ומייצגת  מחייבת  הינה  המשיב(  של 
יד  עם  מלאכותית  הכרזה  או  טבעית  קלאב  הכרזת   –
חזקה. מספר הנקודות המינימלי לאפשרות החזקה עשוי 
להשתנות בהתאם לגרסאות שונות של המוסכמה, והוא 

בדרך כלל בין 15 ל-17.

של   2♦ הכרזת  הפותח,  של   2♣ להכרזת  בתגובה  )ב( 
)לרוב  מלא  למשחק  ומחייבת  מלאכותית  הינה  המשיב 
המשיב  של  אחרות  הכרזות  נקודות(.   +8 מתארת  היא 

הינן טבעיות ומתארות ידיים חלשות יותר.

כך התנהל מהלך ההכרזה של בנירי – חוטורסקי:

West North East South
עילי בנירי ניר חוטורסקי

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

משמעותן של ההכרזות ♣2 ו-♦2 כבר מובנת לקוראים. 
לעקרונות  מעבר  השיטה  את  פיתח  הישראלי  הזוג 
הבסיסיים – גם ההכרזות ♥2 ו-♠2 היו מלאכותיות, כאשר 
הכרזת ♦3 הייתה טבעית ותיארה יד חזקה מאוד עם 5 

קלפי ♠ ו-4 קלפי ♦ )לפחות(.

הכרזת צפון ♥3 מהווה לכאורה ניסיון להגיע ל-3NT, אבל 
לאחר שצפון מוציא 3NT ל-♦4 על השותף לפרש אותה 

מחדש כקיו-ביד עם התאמה בדיאמונד.

 5NT לאחר שגילה שני אסים אצל שותפו, דרום הכריז 
בתקווה להגיע לסלם גדול אם לצפון גם K♣. ההכרזה ♦6 
שללה מלכים צדדיים. ניר חוטורסקי )דרום( החליט לא 

לקחת סיכונים ולעצור ב-♦6. 

ביצוע ♦7 באמצעות השלכת המפסידים ב-♣ על סדרת 
ה-♠ היה אפשרי הודות לחלוקות הנוחות. חוזה סופי של 
נבחרתנו  אך  גדולה,  הצלחה  להוות  אמור  היה  לא   6♦
)שאף  בצפון-דרום  הצרפתי  שלזוג  היות  ממזל  נהנתה 
הוא הכריז לקראת סלם ב-♦( אירעה “תאונה” והוא עצר 

בטעות ב-♥5!

הדים מאליפות העולם 
לצעירים

רם סופר
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הזוג  הפגין  המוקדם  בשלב  פולין  נבחרת  מול  במפגש 
הוכרז  שלא  לסלם  והגיע  שאפתנות  בנירי-חוטורסקי 
בשולחן השני. לרוע המזל, הזוג הישראלי בחר בסדרת 

שליט בלתי מוצלחת.

Board 14. Dealer East, Vul None

 ♠
♥
♦
♣

A63
KJT73
J94
43

 

♠
♥
♦
♣

QT874
AQ954
62
8

♠
♥
♦
♣

KJ952
86
Q85
QJ9

 ♠
♥
♦
♣

-
2
AKT73
AKT7652

 

West North East South
בנירי חוטורסקי

Pass 1♣
2♦ Dbl 3♠ 4NT

Pass 5♣ Pass 6♣
Pass Pass Pass

הכרזת ♦2 של מערב הראתה את שתי סדרות המייג’ור. 
גם  אבל  היריבים,  את  להעניש  הציע  צפון  של  הכפל 
הראה נקודות. לדרום יד מיוחדת, כמעט ללא מפסידים, 
וההחלטה להעלות באופן חד-צדדי לסלם נראית סבירה.

 4NT ייתכן שהייתה כאן אי-הבנה בין השותפים. ההכרזה
במצב כזה אינה שאלה למספר האסים, אלא מתארת יד 
דו-סדרתית חלוקתית מאוד – לפחות 6-5. לאור הכרזת 
דרום  ודיאמונד.  קלאב  היא  היחידה  האפשרות  היריב, 
שלו  הדיאמונד  סדרת  כאשר   5♦ להכריז  משותפו  ציפה 

ארוכה מהקלאב, ואז היה אולי מעלה ל-♦6.

 ♥A-ב הוביל  מערב  מוצלח.  היה  לא   6♣ הסופי  החוזה 
והמשיך בסדרה. ניר חוטורסקי זכה בדומם, עקף בדיאמונד 
והסלם   2-2 התחלקה  לא  השליט  סדרת   .♣AK והוריד 

נכשל, בעוד הפולנים בשולחן השני מסתפקים ב-♣5.

הטרגדיה האמיתית היא ש-♦6 ניתן לביצוע: מערב יכניס 
שני  ולאחר  בדיאמונד,  לעקוף  כדי  לדומם  הכרוז  את 
תיחתך  מזרח  של   ♣Q-וה  ♣AK ישוחקו  שליט  סיבובי 

בדומם בעוד מערב חייב להשליך.

היד הבאה לקוחה מהמפגש בשלב המוקדם בין נבחרות 
לקח  בחובה  טומנת  והיא   ,26 גיל  עד  ואיטליה  ישראל 
חשוב: בטרם קבלת ההחלטות חשוב לברר מהי שיטתם 
משחקים  שהם  אוטומטית  להניח  ואסור  היריבים,  של 

אותה שיטה כמו שלכם.

Board 6. Dealer East, Vul E/W

 ♠
♥
♦
♣

T9
87432
AQ
KQ75

 

♠
♥
♦
♣

Q65
J
KJ65432
J2

♠
♥
♦
♣

J87
KQT95
8
A983

 ♠
♥
♦
♣

AK432
A6
T97
T64

 

West North East South
סאו זמיר פרקריו טולדנו

Pass 1NT
Pass 2♥ Dbl Pass

3♦ Dbl 3♥ 3♠
4♦ Dbl All Pass

לא  טולדנו-זמיר במצב  הזוג  1NT של  הכרזת הפתיחה 
פגיע נגד פגיע מתארת 10-13 נקודות. בתשובה אין הזוג 
שההפרעה  הוא  )הרעיון  טרנספר  בהכרזות  משתמש 
יעילה יותר כאשר אין לזוג היריב שתי הזדמנויות להכריז(. 
♥2 הייתה הכרזה טבעית, ומזרח היה צריך לקרוא עליה 
Pass, אבל כולנו רגילים להכפיל הכרזות טרנספר עם יד 
כמו זו של מזרח, וככל הנראה השחקן האיטלקי לא טרח 

לשאול.

 )2♥ הכרזת  על  הנכון  ההסבר  את  )שקיבל  מערב 
של  תמיכה  והבטיח  מוציא  כפל  הכריז  ששותפו  הניח 
לעצור  היה  אי אפשר  כעת  בדיאמונד.  לפחות  קלפים   3
 אותו מלהכריז ♦4. עמי זמיר )צפון( ידע שרוב הנקודות 
)21-24( אצל השותפות שלו ושמח להכפיל לעונשין עם 

AQ בסדרת היריב.

צפון הוביל ב-K♣. הכרוז הרשה לו לזכות, זכה בלקיחה 
נמוך אל ה-J שנלקח עם  ושיחק שליט   ♣A השנייה עם
ה-Q. כעת החליף זמיר ל-T♠. אורן טולדנו )דרום( זכה 
בידו  שנותרו   ♦T7  .♦A-ב שנחתך  ב-♠  והמשיך   ♠AK-ב
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 ♥A עם  וביחד  בשליט,  נוספת  ללקיחה  הפכו  דרום  של 
זכתה ההגנה בשבע לקיחות והפילה את החוזה האומלל 

ארבע פעמים: 1100+ לישראל.

בשולחן השני פתח דרום ♠1. צפון השיב ♣2, והאיטלקים 
היו מחויבים למשחק מלא עם 22 נקודות גבוהות בלבד. 
הכרזה  )מזרח(  לוי  הילה  הכפילה  המכרז  במהלך 
של  הובלה  ולאחר  הובלה(,  )בקשת   2♥ של  מלאכותית 
)מערב( ב-J♥ לא התקשתה ההגנה לפתח  עדי אסולין 
את חמש הלקיחות הדרושות להפלת החוזה: 50+ ו-15 

IMP לישראל.

לסיום, יד ממפגש הגמר המרתק עד גיל 21 בין ישראל 
בצפון- הזוגות  שני  עבור  מתסכלת  שהייתה  לשוודיה, 
יצא בתחושה שהוחמץ  לי שכל אחד מהם  נראה  דרום. 

כאן רווח ענק.

Board 4. Dealer West, Vul All

 ♠
♥
♦
♣

T753
53
J96
QT86

 

♠
♥
♦
♣

AK82
AQ9
A4
AKJ2

♠
♥
♦
♣

QJ94
K82
KT73
53

 ♠
♥
♦
♣

6
JT764
Q852
974

 

West North East South
לונשטיין הנסון זייטק מאן

2♣ Pass 2♦ Pass
2♥ Pass 2♠ Pass

2NT Pass 3♣ Pass
3♦ Pass 3♥ Pass
4♣ Pass 4♦ Pass
4♥ Pass 4NT Pass
5♥ Pass 5NT Pass
6♣ Pass 7♠ All Pass

הכרזות.   )!(  16 לאחר   7♠ לחוזה  הגיע  הישראלי  הזוג 
ולזוג  עושים את שלהם,  גילם הצעיר, האימונים  על אף 

שליטה מלאה במגוון קונבנציות מתקדמות.

הנה הסבר ההכרזה: 
עם  נקודות   +25 המתארת  מלאכותית  הכרזה   =  2♥

חלוקה מאוזנת או יד חזקה עם הארטים. 

 2NT( שלו  היד  סוג  את  לתאר  מהפותח  מבקש   =  2♠
מתאר את האופציה המאוזנת(.

♣3 = התחלת תהליך של Puppet Stayman שבסיומו 
ההכרזה  לאחר  כי  )אם  בספייד  התאמה  נמצאה 
החזקה  היד  את  להפוך  ניתן  לא  כבר   2♠ המלאכותית 

לכרו(.

ספייד  על  הסכמה  עם  קיו-ביד  הכרזות   =  4♣/4♦/4♥
כשליט.

ולבסוף, דווקא היד החלשה )מזרח( שאלה לקלפי מפתח. 
 .♣K 5 הראה את כל חמשת קלפי המפתח ו-♣6 הראה♥
 34 כדי להכריז ♠7 כאשר לשותפות  זה הספיק למזרח 

נקודות גבוהות.

שמונה ההכרזות הראשונות היו זהות גם בשולחן השני, 
והשוודים הגיעו גם הם ל-♠7 לאחר מהלך הכרזה קצר 

יותר.

שני  גדול,  סלם  נגד  בשליט  להוביל  שמומלץ  פי  על  אף 
והעדיפו   ♠6 בסינגלטון  להוביל  סירבו  בדרום  השחקנים 
הובלה פאסיבית בקלאב. הכרוז השוודי בחר בקו משחק 
לעקוף  ניסה  מכן  ולאחר  שליט  סיבובי  שני  הוציא  מוזר, 
 Q-הסיכוי שמישהו יוביל נגד סלם גדול מתחת ל .♣Q נגד
בסדרה צדדית נראה אפסי, ואכן העקיפה כשלה והחוזה 

נפל פעם אחת.

הוא  יותר.  טוב  המשחק  את  תכנן  )מזרח(  זייטק  אביב 
שצריך  והבין  חיתוכים  ללא  מלמעלה  לקיחות   11 ספר 
פעמיים.  הידיים  באחת  ולחתוך  שליטים  הוצאת  לדחות 
היו לו שתי אפשרויות: חיתוכי ♣ ביד או חיתוכי ♦ בדומם. 
בדרך כלל נעדיף לחתוך ברביעייה עם השליטים הפחות 

טובים, אך כאן איכות השליט זהה בשתי הידיים! 

לבסוף הוא בחר בחיתוכי קלאב. לו היה חותך את הסיבוב 
השלישי עם 4♠ ואת הסיבוב הרביעי )לאחר שצפון מכסה 
מסוגל  היה  הוא  בצפון,   ♠T-שה בתקווה   ♠9 עם   )Q-ב
אבל   – לקיחות   13 ולתבוע  שליטים  להוציא  מכן  לאחר 
 .♠4 והוביל   ♠Q גבה  הוא   .♠J ועם   ♠9 עם  חתך  אביב 
כאשר דרום לא שירת הוא נאלץ להיכנע. אולי הוא פירש 
ותכנן   ♠Txxx-אי-ההובלה בשליט כסירוב להוביל מ את 
הפוכה,  בצורה  משחק  היה  לו  בדרום?   ♠T נגד  עקיפה 
בצפון,   ♠T נגד  לעקוף  ומנסה  במערב  דיאמונדים  חותך 

החוזה היה מבוצע.



סיקור תחרויות

39

יוסי אנגל

הצלחה ישראלית 
בארה"ב

תחרות  ארה"ב,  באטלנטה,  הסתיימה  אוגוסט  בתחילת 
קיץ  של   Nationals-ה במסגרת   Spingold הקבוצות 
העולמי  בברידג’  מהחזקות  היא  זו  תחרות   .2018
בעולם:  החזקים  הזוגות  כל  למעשה  בה  ומשתתפים 
וכמובן  הולנדים  שוודים,  צרפתים,  איטלקים,  פולנים, 

אמריקנים.

ארבעה שחקנים ישראלים )או לפחות ישראלים לשעבר( 
זכו בהישגים נפלאים:

יחד  הגיעו  פדון  בירמן-דרור  אלון  ישראל  נבחרת  חברי 
עם קבוצתם עד לשלב חצי הגמר. מיודענו אלדד גינוסר 
וחברת נבחרת ישראל לשעבר )כיום מייצגת את ארה"ב( 
)עם  שיתפו פעולה באותה קבוצה  צור-קמפנילה  מיגרי 

בני זוג שונים( והעפילו לגמר.

בסופו של דבר שתי הקבוצות "הישראליות" נכנעו בשלבים 
שני  שכללה  המנצחת  לקבוצה  התחרות  של  הסופיים 
וארבעה  )גבריש-קלוקובסקי(  פולין  מנבחרת  שחקנים 

מחברי נבחרת מונקו )הלגמו-הלנס, צימרמן-מולטון(.

להלן כמה ידיים שסייעו לישראלים לנצח:
)מתוך חצי הגמר(

Dealer West

 ♠
♥
♦
♣

J9865
Q5
J753
42

 

♠
♥
♦
♣

Q4
JT
Q98
AKT753

♠
♥
♦
♣

7
AK642
AT4
QJ86

 ♠
♥
♦
♣

AKT32
9873
K62
9

 

West North East South
צימרמן מולטון

1NT* Pass 2♦** 2♠
Pass 3♠ Dbl Pass
4♣ Pass 5♣ All Pass

* 12-14 ** טרנספר להארט

נקודות   12-14 לתאר  אמורה  הייתה  הפתיחה  הכרזת 
עם חלוקה מאוזנת. מזרח לא היה יכול לדעת שלמערב 

סדרת ♣ כה מוצלחת, והוא הסתפק במשחק מלא ♣5.

West North East South
דרור פדון אלון בירמן

1♣ Pass 1♦* 1♠
2♣ 3♠ 4♠ Pass
5♣ Pass 6♣ All Pass

* טרנספר להארט

חזר על סדרת הקלאב בגובה  דרור פדון  בשולחן השני 
ידע לאן צריך  אלון בירמן  2 ותיאר שישייה טובה. כעת 
לאחר  קושי  ללא  שבוצע  קטן  סלם  הכריז  והוא  להגיע 
שצפון כיסה את J♥. בהמשך הכרוז משך שליטים, גבה 
T♥, השליך דיאמונד מפסיד על K♥ והגביה את ההארט 
החמישי בדומם באמצעות חיתוך על מנת להשליך עליו 

את המפסיד האחרון בדיאמונד.
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ביד  הדגימו   Chris Willenken ושותפו  גינוסר  אלדד 
הבאה ברידג’ מתקדם ומוצלח:

Dealer South

 ♠
♥
♦
♣

K976
87
K87
8763

 

♠
♥
♦
♣

A4
AKT3
9632
Q52

♠
♥
♦
♣

QT
QJ96
QJT
AJT4

 ♠
♥
♦
♣

J8532
542
A54
K9

 

West North East South
Willenken גינוסר

Pass
1♣* Pass 1♦** Pass
2♥ Pass 4♥ All Pass

* יכול להיות יד מאוזנת כלשהי עם 12-14 נקודות ללא חמישייה 
במייג'ור ** טרנספר להארט

פתיחת מערב ♣1 מייצגת שיטת הכרזה המקובלת כיום 
אצל זוגות מובילים רבים: עם ידיים מאוזנות בטווח 12-14 
פותחים ♣1 ולא במיינור הארוך. הכרזות טרנספר מקלות 
על המשך המכרז לאחר פתיחה של ♣1 )המבטיחה לכל 
הפחות שני קלפים בסדרה( בעוד הכרזת פתיחה של ♦1 
מתבצעת רק עם ידיים לא מאוזנות )מה שמקל על ניהול 

הסיבובים הבאים של המכרז(.

הכרזת ♥2 של מערב זהה במהותה להכרזה שנייה ♥2 
לאחר תשובה טבעית של ♥1: ארבעה קלפי ♥ עם 12-14 

נקודות.

לבחור  צריך  היה  וצפון   ,4♥ בחוזה  הכרוז  היה  מערב 
החוזה  ביצוע  בספייד,  תוקף  היה  לו  ההובלה.  קלף  את 
היה תלוי בניחוש מוצלח של הכרוז בלקיחה הראשונה, 
אבל הובלות אגרסיביות מתחת ל-K בסדרה צדדית שלא 
הוכרזה נחשבות מסוכנות. צפון העדיף להוביל בשליט, 
וכעת דרכו של הכרוז להצלחה הייתה סלולה: הוא משך 
שליטים בשלושה סיבובים ועקף ב-♣. בהמשך הוא הספיק 
להשליך ♠ מפסיד על ה-♣ הרביעי בדומם ולהגביה את 

סדרת הדיאמונד.

מהלך ההכרזה )הטבעי( בשולחן השני:

West North East South
צור-קמפנילה

Pass
1♦ Pass 1♥ Pass
2♥ Pass 4♥ All Pass

לדרום הובלה טבעית באחת הסדרות שלא הוכרזו. מיגרי 
אכן תקפה בספייד והותירה את הכרוז ללא מענה. ההגנה 
זכתה בספייד אחד, קלאב אחד ושני דיאמונדים, והחוזה 

הוכשל בלקיחה אחת.

גם ביד הבאה שאציג, ההבדל בהכרזה בין שני השולחנות 
היה דומה:

Dealer North

 ♠
♥
♦
♣

KJ65
94
QJT9763
-

 

♠
♥
♦
♣

AT9
KQ862
-
KQJ98

♠
♥
♦
♣

87
AT
AK42
T7654

 ♠
♥
♦
♣

Q432
J753
85
A32

 

West North East South
צור-קמפנילה

Pass Pass Pass
1♥ 3♦ 3NT Pass
4♣ Pass 4♦ Pass
5♣ Pass Pass Pass

החלטתו של מזרח לא לפתוח בשולחן זה הייתה שמרנית 
מאוד: ראשית, “חוק ה-20” מצדיק פתיחה; שנית, צירוף 
של AK באותה סדרה ו-A נוסף שווה הרבה יותר מ-11 

נקודות “סתמיות”.

מערב שישב מול passed hand לא חשב בכיוון של סלם 
ונעצר במשחק מלא על אף ניסיונו של מזרח להראות כוח 

באמצעות הכרזת סדרת היריב ♦4.

המשך  בעמוד 43



סיקור תחרויות

41

יעקב וקס

סלמים בפולין

שהוזמנה  ישראלית  בקבוצה  חלק  נטלתי  מאי  בסוף 
חשבון  על  האירוח,  )פולין(.  בפוזנן  ברידג'  לפסטיבל 
המארגנים, היה חם ולבבי למופת, והתחרויות היו ברמה 
בוקר  כללו תחרות  הראשונים  הימים  שני  מאוד.  גבוהה 
ותחרות אחר הצהריים לזוגות. כל תחרות כללה שלושה 
סיבובים – 10 חלוקות לסיבוב. שלוש תחרויות היו בשיטת 

.IMP-Butler טופ-בוטום ואחת בשיטת

וגמר.  מוקדמות  קבוצות,  תחרות  כלל  השלישי  היום 
הקבוצה שלנו )יעקב וקס-אורי גלבוע, יוליאן פרידריך-יוסי 
אנגל( לא דורגה בין 12 הראשונות שעלו לגמר והשתתפה 

בתחרות הניחומים לזוגות.

ביום האחרון התקיימה תחרות זוגות גדולה )5 סיבובים 
של 10 חלוקות כל אחד( שהייתה חלק מה”גרנד פרי” של 
פולין – סדרת תחרויות נושאת פרסים לאורך כל השנה 
בהשתתפות מיטב שחקני פולין. שני הזוגות הישראלים 
להדגיש  חשוב   .)55% )מעל  מכובדות  תוצאות  השיגו 
שהרמה הכללית בתחרויות בפולין מאוד גבוהה, וכמעט 

.Polish Club כל הזוגות מכריזים בשיטת

בהכרזת  כבר  גדולה  התלבטות  לי  הייתה  הבאה  ביד 
הפתיחה:

♠
♥
♦
♣

73
AKQ6
52
AQJT8

"לפי הספר" אני אמור לפתוח ♣1, אבל רבים מעדיפים 
16 נקודות וחלוקה של 5 קלאבים ו-4  לפתוח 1NT עם 

הארטים.

הוא  זו  ביד   1NT פתיחה  הכרזת  של  הבולט  החיסרון 
דרום  לדוגמא,  אם,  הקצרות.  בסדרות  עוצרים  היעדר 

 3NT בספייד וההגנה תוביל בספייד נגד חוזה Kx מחזיק
בחמש  תזכה  שההגנה   50% של  סיכוי  יש  צפון,  מצד 
יש  דרום  מצד   3NT בחוזה  בעוד  הראשונות,  הלקיחות 
עוצר בטוח בספייד שיאפשר לבצע את החוזה תמיד כל 

עוד יש תשע לקיחות בסדרות האחרות.

כללית, ביד זו עדיף לשחק חוזה ללא שליט מצד דרום, 
ולכן יש מומחים שיעדיפו הכרזת פתיחה של ♣1. 

הבעיה  הוא   1♣ הפתיחה  הכרזת  של  הבולט  החיסרון 
 .1♠ השותף  תשובת  לאחר  השנייה  בהכרזה  שתהיה 
ידו של הפותח חזקה מדי להכרזה שנייה של ♣2, והוא 
נקודות בלבד.   16 רוורס ♥2 עם  ייאלץ לבחור בהכרזת 
יש שיטענו כי 16 נקודות מרוכזות בשתי סדרות ארוכות 
הכרזת  ומצדיקות  יותר  שוות  בקלאב  עשירית  בתוספת 
רוורס. אישית, איני אוהב הכרזות רוורס עם ידיים חלשות 

.1NT יחסית, ולכן החלטתי לפתוח

לדיאמונד.  – טרנספר   2NT גלבוע( השיב  )אורי  שותפי 
בהיעדר התאמה טובה בדיאמונד קיבלתי את הטרנספר 
– ♦3. הוא המשיך ב-♥3, הכרזה המתארת קוצר בסדרה. 
במקרה  רבות  מבוזבזות  ונקודות  בהארט  עוצרים  עם 
3NT, אך זה לא  שהשותף מחפש סלם, הכרזתי כמובן 
קלפי  למספר  שאלה   –  4♣ שהכריז  שותפי  את  הרתיע 
הוא המשיך   .♦Q ללא  אסים  שני   –  4♠ עניתי  המפתח. 
4NT – שאלה על K ספציפי, ולאחר תשובתי ♥5 הכריז 
♠5 – שאלה על K♠ )הקלף שחסר לו בשביל חוזה של 
סלם גדול(. עקב תשובתי השלילית הוא הסתפק בחוזה 

של ♦6.
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West North East South

1NT Pass 2NT )1(
Pass 3♦ Pass 3♥ )2(
Pass 3NT Pass 4♣
Pass 4♠ )3( Pass 4NT
Pass 5♥ )4( Pass 5♠
Pass 6♦ )5( All Pass

טרנספר לדיאמונד )12 קוצר )13 שני קלפי מפתח ללא 1 1)
♠K 15 אין( ♥K 14 יש( ♦Q

מזרח הוביל בספייד, והדומם נפרש:

♠
♥
♦
♣

73
AKQ6
52
AQJT8

♠
♥
♦
♣

AQ4
J
AKQ763
952

הכרוז יכול תמיד להשליך שני ספיידים מפסידים מידו על 
סדרת ההארט, ולכן לצורך ביצוע החוזה נדרשת חלוקה 
ו/או עקיפה מוצלחת בקלאב – סיכוי  3-2 בדיאמונד  של 

של כ-84%.

במזרח,  היה   ♣K-ו  4-1 התחלקו  השליטים  מזלנו  לרוע 
והחוזה נכשל.

יערערו על הקביעה שמדובר  חלק מהקוראים חדי העין 
מתבצע  דרום  מצד   6NT של  שחוזה  היות  רע,  במזל 
ולכן  כפול בספייד,  עוצר  לכרוז  כל חלוקה.  נגד  בוודאות 
יש לו זמן לפתח את סדרת הקלאב ולהשיג תמיד לפחות 
בדיאמונד  שלוש  בהארט,  ארבע  בספייד,  אחת  לקיחה 

וארבע בקלאב ללא תלות בחלוקת סדרת הדיאמונד.

הכרזה  מהלך   ?1♣ פותח  הייתי  אילו  קורה  היה  מה 
אפשרי היה מתחיל כך:

West North East South

1♣ Pass 1♦
Pass 1♥ Pass 1♠)1(
Pass 3♣)2(

לפחות 1 1) נקודות,   16-17  12( מחייבת  רביעית  סדרה 
חמישייה בקלאב

לדרום מידע מדויק  צפון,  לאחר ההכרזה השלישית של 
הטובה  שההתאמה  יודע  והוא  שלו  והחלוקה  הכוח  על 
ביותר של השותפות היא בקלאב. שאלה לקלפי מפתח 
תברר כי לשותף שני קלפי מפתח עם Q♣. קלף מפתח 
אחד חסר )במקרה זה K♣(, ולכן דרום יבחר בחוזה של 
AQ בסדרת  צירוף של  6NT על מנת להיות הכרוז עם 

הספייד שלא הוכרזה.

ניתן לראות כי ביד הספציפית הזאת הכרזת פתיחה של 
♣1 הייתה מוצלחת יותר, אבל עובדה זו אינה שוללת את 
מוצלחת  תהיה  בחרתי  1NT שבה  האפשרות שהכרזת 

יותר בטווח הארוך.

ביד הבאה הכרזות הסלם שלנו הניבו תוצאה טובה יותר, 
בין היתר משום שהיד התאימה לשיטה שלנו כמו כפפה 

ליד. 

♠
♥
♦
♣

65
K73
K9642
QT5

♠
♥
♦
♣

AKQJT3
AQJ4
-
AK2

חזקה  לפתיחה  התשובות  שיטתנו,  לפי 
הקונטרולים  מספר  את  מראות   2♣  של 
אנו  מכן  לאחר  קונטרול(.   1  =K קונטרולים;   2  =A(
משתמשים בהכרזת שאלה של ♣4 למספר קלפי המפתח 
ובהמשך יש לנו אפשרות לשאול על K  בסדרה מסוימת 
בגובה 5 ולאחר מכן על Q באותה סדרה בגובה 6. הנה 

מהלך ההכרזה שלנו:
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West North East South

2♣
Pass 2♥ )1( Pass 2♠
Pass 2NT Pass 4♣ 
Pass 4♦ )2( Pass 5♣ )3(
Pass 5♠ )4( Pass 6♣ )5(
Pass 6NT )6( All Pass 7♠

2 קונטרולים בדיוק )12 0 או 3 קלפי מפתח )13 שאלה 1 1)
 ♣K על

)14 תשובה שלילית )15 שאלה על Q♣ )16 תשובה חיובית

שאלה  באמצעות  קונטרולים(  )שני   2♥ השיב  שותפי 
 .K שני  או  אחד   A-ב מדובר  אם  לברר  לאסים הצלחתי 
 ♥K-אהבתי את תשובת השותף ♦4 )אין אסים( משום ש

היה הקלף הרלוונטי עבורי. כעת שאלתי על K♣ – שאלה 
שהתשובה עליה ידועה מראש – וזאת כדי לאפשר לשאול 
על Q♣ בסיבוב הבא. זה הקלף שהיה צריך לברר עליו על 

מנת להכריז בבטחה סלם גדול.

צפון  של  ידיהם  את  להכריז  לנסות  מוזמנים  הקוראים 
ודרום לפי שיטתם. להערכתי, תתקשו מאוד להכריז סלם 
גדול עם ודאות שהחוזה יתבצע. שימו לב כי אם, למשל, 
נחליף את Q♣ של צפון ב-Q♦, חוזה של ♠7 יהיה חסר 

סיכוי כל עוד ההגנה לא תוביל בדיאמונד.

לשחק  שאוהב  למי  מתאים  פוזנאן  פסטיבל  לסיכום, 
ברידג' ברמה גבוהה מאוד באופן אינטנסיבי )60 חלוקות 
ביום(. קוראים המעוניינים להגיב על המאמר או להצטרף 
עם  קשר  ליצור  מוזמנים  בחו"ל  הברידג'  מטיולי  לאחד 

יעקב וקס, 054-6344830.

בשולחן השני:

West North East South
Willenken גינוסר

Pass 1♣* Pass
1♦** 3♦ Pass Pass
4♦ Pass 4♥ Pass
6♣ Pass Pass Pass

* יכול להיות יד מאוזנת כלשהי עם 12-14 נקודות ללא חמישייה 
במייג'ור ** טרנספר להארט

אלדד פתח ♣1 עם ערכים מינימליים, וצפון התערב ♦3 
לאחר תשובת מערב ♦1 )שהראתה 4+ קלפים בהארט(. 

מערב המשיך בהכרזה חזקה של ♦4, ואלדד תיקן למשחק 
מלא ב-♥ עם תמונה דאבלטון, אבל שותפו הכריז לבדו 
סלם עם התאמה נפלאה בקלאב )תיאורטית עדיין ייתכן 
במצב זה שמזרח פתח ♣1 עם שני קלפים בלבד, אך אז 

הוא יתקן ♣6 ל-♥6(.

בספייד  המפסידים  בקשיים:  כרוך  אינו  הסלם  ביצוע 
מושלכים מיד על AK♦ )או מהצד השני על סדרת ה-♥(, 

.♣A-וכל שללה של ההגנה מסתכם ב

בצפון  האמריקנים  השחקנים  של  לסגנונם  לב  שימו 
בידם  כאשר   3♦ מנע  בהכרזת  לפתוח  לא  שמעדיפים 

רביעייה בספייד.

המשך  מעמוד 40
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חידת אוקטובר
אורן לידור
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♦
♣

10983
3
6
AJ76432
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J75
K962
KQ105
Q8

♠
♥
♦
♣

4
J1074
J9742
K109

 ♠
♥
♦
♣

AKQ62
AQ85
A83
5

 

כנגד 6♠ הוביל מערב ב-K♦. עליכם לבצע את החוזה 
כנגד כל הגנה. בהצלחה!!!

 ♠
♥
♦
♣

Q1087
A432
764
A3

 

♠
♥
♦
♣

32
7
2
QJT987654

♠
♥
♦
♣

9
QJ1096
KQJ9853
-

 ♠
♥
♦
♣

AKJ654
K85
A10
K2

 

כנגד  ♠6 הוביל מערב ב-2♦. 
ו-2  ספיידים   6 ומשוך   ♦A-ב זכה  א. הדרך "הקלה": 

קלאבים.
וה-76♦.   ♥A4 ובדומם  וה-10♦   ♥K85 נשארים  בידך 
ו-3  דאימונד  ישמור  אם  קלפים.   4 נותרים  למזרח 
הארטים תוכל לשחק דאימונד ולהגביה את הדאימונד 
האחרון בדומם. אם יבחר להישאר עם 2 דאימונדים ו-2 

הארטים, ההארט האחרון שבידך מוגבה אוטומטית. 

ב. הדרך “הקשה”: זכה ב-A♦, משוך 2 ספיידים ואת 
ה-K♥. שחק את ה-♣K  וקח אותו באמצעות האס )!(. 
המשך בקלאב שני לידו של מערב. למערב רק קלאבים 
והשלך  בדומם  חתוך  בקלאב.  להמשיך  נאלץ  והוא 
הארט מידך. המשך כעת עם עוד 3 סיבובי ספייד כדי 

להגיע למצב הבא: 
על הספייד האחרון מזרח בלחץ: אם ישליך דאימונד - 
יוגבה ה-10♦ שבידך ואם יזרוק הארט - יוגבה ההארט 

שבדומם.

 ♠
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♣

-
A43
-
-
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פתרון חידת ספטמבר

אורן לידור
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אורן לידור

תשברידג חודש אוקטובר
הגדרות ומילים: אורן לידור, שלד ושיבוץ המילים: דני לונשטיין

מאוזן:
 1( ראש השנה וסוכות )4,3( 7( סטודנט 11( אחת הסדרות 12( באות כתוצאה מבכי 14( דוב ספרותי 

15( אשרה 17( מחליף )4,4( 20( מעוגלת כלפי פנים 22( חן 23( חבלה )3,5( 26( שרירי, תקיף 29( פירוש 
30( כלי בישול קעור 32( נהר ידוע 33( בערו 35( פרח נוי 36( בעלת חשיבה חדה ומהירה 39( מחלקי הפנים 

40( אחת הספרות 41( קדוש בנצרות 42( דגם 44( בלי אף אחד 46( לשלוט, לעמוד בראש 48( כיצד 49( נוזל 
כתיבה 51( הדוקה 53( מגבות לניקוי 56( משחק בנייה 57( משונן 58( נצח 59( רציף, שובר גלים 60( סטאטוס

25

53

49

40

35

32

26

20
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1

44

27

2

50

23

21

4

31

10

51

47

29

6

58

45

16

22

18

7

48

43

30

19

56

42

37

24

13

59

55

46

36

34

17

5

60

52

38

8

54

41

33

28

12

3

57

39

14

9

מאונך:
 1( ידיים “מטורפות” )4,5( 2( הפרס על ניצחון בתחרות 3( תעשה גאלופ 4( מבני נוח 5( עשה רעש גדול |

 )18 בוהק   )16 גבעה   )13 הכרוז  10( שותפו של  אביב  תל  9( מחלקי  לקבור   )8  )5,3( 6( ממועדי תשרי 
 חוקר המין האנושי 19( ניכוי 21( אבטחה 24( זז 25( פס 27( חוזה שאי אפשר לחתוך בו )4,3( 28( חיבור 
31( אס, מלך, מלכה או נסיך ) 5,3( 34( איבר בתוך הגוף 37( המקום הכי נמוך בעולם )4,2( 38( בת קול 
43( אחת האימהות 45( מעביר את המזון מהפה לקיבה 47( עוף טורף 49( נראה כמו 50( אחד התווים 52( 

עמידה צבאית 54( חלוקת קלפים 55( נגמר 57( מבני נוח 
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באים לחזק – 
יוצאים מחוזקים

פרויקט ברידג' ייחודי במסגרת עמותת עמך לניצולי 
שואה מתקיים זה למעלה מעשור בבאר-שבע. יוזם 

הפעילות, המורה לברידג' מאיר אורן,  מבהיר:

‘’לצפות באנשים הללו כמהים לברידג’ ולמפגש החברתי 
- אושר גדול''

והגופניות, ברידג' נחשב  מעבר למעלותיו הספורטיביות 
למשתתפיו  המעניק  מוסף  ערך  בעל  חברתי  משחק  גם 
ליצירת  ומהווה בסיס  וערבות הדדית  כמו אחווה  ערכים 

קשרים הנמשכים גם מחוץ לשולחן ולחלוקות הידיים.

אחת הפעילויות שקשה להישאר אדיש אליהן מתקיימת 
לניצולי  ''עמך”  עמותת  של  שבע  באר  סניף  במסגרת 
שואה. אל הסניף מגיעים מדי שני וחמישי כארבעים שחקני 
זוועות  את  לשרוד  הצליחו  אשר  הזהב  גיל  בני  ברידג' 

מחנות הריכוז וההשמדה במלחמת העולם השנייה.

זוכים  הם  שצברו,  המאתגר  החיים  וניסיון  גילם  ממרום 
למפלט במסגרת פעילות ברידג’ ייעודית המתקיימת בין 

כתלי המועדון בניהולו של המורה לברידג מאיר אורן.

מאוד  אני  משחקים  הללו  האנשים  את  רואה  ‘‘כשאני 
מתרגש’’, מספר מאיר בגילוי לב. ‘’אני עושה זאת בחפץ 
לב וברצון גדול כבר 14 שנים ובאמת נהנה מכל שנייה. 
פשוטה  לא  דרך  כברת  שעברו  הללו,  האנשים  עבור 
לצאת  מצוינת  סיבה  מהווה  זו  פעילות  חייהם,  במהלך 
ממפגש  גם  ובמקביל  מרתק  ממשחק  וליהנות  מהבית 
חברתי עם בני גילם. הם מחכים אליה במשך כל השבוע 
ורואים במועדון ובחבריהם לברידג’ מעין משפחה שנייה. 
ולמפגש  לברידג’  כמהים  הללו  באנשים  לצפות  עבורי, 

החברתי זהו אושר גדול''. 

ללא  הינה  ניצולי השואה  עבור  פעילות הברידג’  כי  יצוין 
יחד  כתרומה  לשחקנים  מסופקים  הקלפים  גם  עלות. 
והאווירה החמימה  עם שעות המשחק במועדון, הכיבוד 
מאיר מוסיף לתאר  והמשפחתית האופפת את המועדון. 

את הייחודיות השוררת במועדון.

“האנשים כאן הם אלו שעושים את ההבדל. לפני חמש 
שנים עברתי אירוע לבבי. נאלצתי להיעדר מהברידג’ לזמן 
מה. היה לי קשה לעזוב את החברים שלי, אבל לשמחתי 
הצלחתי להתגבר ולשוב אליהם. באותם ימים רבים מהם 
הייתה תחושה מדהימה.  זו  ושאלו לשלומי.  אותי  ביקרו 
שאתה  כמה  מעצמך  לתת  הוא  מבחינתי  ההשכל  מוסר 

יכול. עבורי זה הסיפוק הכי גדול שיכול להיות''.

ואיך אפשר בלי כמה מילים על מאיר עצמו?

בן 75, אב לשלושה ילדים וסב לשבעה נכדים, מתגורר 
כיום ביישוב עומר בנגב. פעיל במועדון “חברי הנגב” ונמנה 
על חלוצי הענף בנגב. עלה לישראל מטוניס בשנת 1957, 
ישראל  מדינת  של  הלידה  חבלי  אף  על   .14 בן  בעודו 
בבאר-שבע  בנוי  ביישוב  משפחתו  התגוררה  הצעירה 
ולא במעברות כפי שהיה נהוג באותם ימים עבור העולים 
המשך  את  כאשר  טיס,  לקורס  גויס  בצבא  החדשים. 
עבד  שחרורו  עם  שריון.  בסיירת  ביצע  הסדיר  השירות 
במשך כ-35 שנים במפעלי ים המלח במסגרת הכשרתו 

כהנדסאי מכונות.

שנות  בסוף  ספג  לברידג’  האהבה  את  כי  מציין  מאיר 
ה-70, עת נחשף לקורס ברידג’ למתחילים דרך מודעה 

בעיתון מקומי.

חלוקות  של  בתמונות  שצפיתי  בילדות  כבר  זוכר  ‘’אני 
ידיים. זה תמיד סיקרן אותי. בשנת 1978 ראיתי מודעה 
החלטתי  בבאר-שבע.  שנפתח  ברידג’  קורס  על  בעיתון 
לקורס  נרשמתי  היסטוריה.  הכול  ומאז  מתקשר  שאני 
שואה,  ניצולת  המקסימה,  רונן  ידי שושנה  על  שנוהל 
ברידג'  לשחק  למדו  והנגב  שבע  באר  שחקני  שמרבית 
אצלה. התקדמתי בהדרגה, ואחרי כמה שנים הוכשרתי 
ללמד  התחלתי  גלברד.  ידי מוטי  על  לברידג'  כמורה 
באופן פרטי, והחל מ-1999 גם במסגרת עמך – עמותת 
ניצולי השואה בבאר-שבע. בהתחלה הייתה לנו פעילות 
מצומצמת, אבל עם השנים היא הלכה והתרחבה. מספר 
השולחנות של החברים שמשחקים גדל ללא הכר, ועבורי 

זו פשוט גאווה גדולה''.

מאיר אורן
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סביב  שקיימת  הרבה  ההתרחשות  את  מתאר  אורן 
המשחק במועדון הברידג’ “חברי הנגב'' בבאר שבע תוך 
''רוב  בו:  השורר  המיוחד  החברתי  ההווי  על  דגש  מתן 
חלקם   ,80 גיל  את  חצו  כבר  לשחק  שמגיעים  האנשים 
מגיעים בהוראות הרופאים שהציעו להם ליהנות ממשחק 
שגם מרענן את הזיכרון, בעוד אחרים משחקים ממקום 
של הנאה ועניין. כיף להגיע ולתמוך באנשים היקרים הללו, 
שסבלו הרבה מאוד על מנת שהמדינה שלנו תתקיים. אני 
ולבלות עם האנשים הללו, מאשר לעשות  מעדיף ללכת 

הרבה דברים אחרים''.

ומה באשר לקריירת הברידג’ שלו ולערך המוסף שהוא 
מקבל מהברידג’?

שותפים  מעט  לא  החליף  השנים  במהלך  כי  מציין  אורן 
איתי  ששיחקו  שותפים  כמה  "לצערי,  משחק.  ושיטות 
יחד איתם במספר תארים,  זכיתי  בין החיים.  כבר אינם 
אבל למען האמת זה לא הדבר החשוב בעיניי. מבחינתי, 
בזכות  שהיכרתי  והחברים  המשחק  עצם  היא  ההנאה 

הברידג', הן במועדון בבאר-שבע והן מכל רחבי הארץ".

'’ברידג’ הוא משחק עתיר מחשבה, המספק למשתתפיו 
חברים לחיים. המשחק מסקרן באופן יוצא דופן, שכן אין 
חלוקת ידיים אחת שדומה לשנייה. אנשים שמגיעים ללמוד 
ברידג’ מתמכרים למשחק במובן החיובי של המילה, וכך 
גם אני. מדובר במשחק מהנה, מסקרן ומעשיר במיוחד”.

פתרון התשברידג’ הקודם מירחון ספטמבר 2018:
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פינת החוק  

  STOP השימוש בכרטיס
במהלך המכרז

אילן שזיפי

בתיבות ההכרזה מצוי כרטיס STOP, זהו כרטיס 
אדום.

? STOP-מתי יש להשתמש בכרטיס ה

• בכל פעם ששחקן מכריז הכרזה הפוסחת 	
הכרזת   : למשל  במכרז,  שלב)ים(  על 
הכרזה  יותר,  או   2 של  ברמה  פתיחה 

,3NT >- 1NT בקפיצה כמו

• או 	 טבעית  ההכרזה  אם  חשוב  זה  אין 
מלאכותית, חזקה או חלשה, או מבוססת 

על הסכם מיוחד.

מה המטרה ?

• העברת 	 למנוע  נועד   STOP-ה כרטיס 
מידע לא חוקי על ידי השחקן הבא בתור, 
אין  שלשחקן  מידע  מעביר  מהיר  פאס 
איטי  פאס  שלו,  הפאס  לקריאת  חלופה 
אפשרויות  שקל  שהשחקן  מידע  מעביר 
“אומר”  וזה  שלו  הפאס  לקריאת  נוספות 
לשותפו וגם ליריבים כי ידו אינה יד חסרת 

ערך.

? STOP -איך משתמשים בכרטיס ה

• שחקן, לפני שהוא מכריז הכרזה הפוסחת 	
להציג  חייב  המכרז  בתהליך  שלבים  על 
את כרטיס ה-STOP  על השולחן, להכריז 
את הכרזת הקפיצה שלו, להמתין כ- 10 
ולשחרר  הכרטיס  את  להסיר  ואז  שניות 

את הבא בתור.

• 	 STOP  שחקן שהיריב מימינו הציג כרטיס
חייב לחכות עד אשר הכרטיס יוסר ורק אז 

לקרא.

מה לעשות אם יריב מימין הכריז הכרזת קפיצה 
? STOP בלי להניח כרטיס

• יש לחכות כ-10 שניות לפני כל פעולה.	



ידיעון ההתאגדות הישראלית לברידג' ן אוקטובר 2018
עורכים: אילן שזיפי ואוריה מאיר,

כתובת משרד ההתאגדות: יערה 27, רעננה מיקוד 4320458
טל. 09-7774031, פקס. 09-7774033

www.bridge.co.il :אתר ההתאגדות ibf@bridge.co.il :דוא"ל

הודעות חשובות

דצמבר 2018נובמבר 2018אוקטובר 2018

6 - 5

12

20 - 19

תכנית  )לפי  לקבוצות  ליגות 
מפורטת שתשלח לקבוצות(

סימולטנית ארצית בוקר

תכנית  )לפי  לקבוצות  ליגות 
מפורטת שתשלח לקבוצות(

3 -  2

11

17 - 9

23

24

30

תכנית  )לפי  לקבוצות  ליגות 
שתפורסם ושונה מקבוצה לקבוצה(

סימולטנית ערב

פסטיבל הים האדום

אליפות ישראל למועדונים

 - לצעירים  ישראל  אליפות 
מוקדמות

תכנית  )לפי  לקבוצות  ליגות 
שתפורסם ושונה מקבוצה לקבוצה(

1

7

7-8

14-15

ליגות לקבוצות

סימולטנית ארצית בוקר

 - לצעירים  ישראל  אליפות 
שלבי הגמר

ליגות לקבוצות -  פיינל פור 
ופלייאוף תחתון

תכנית פעילות ספורטיבית ארצית לחודשים:
אוקטובר  2018 – דצמבר 2018  

* ראו מודעה מפורטת

ועדת חוקהועדת חוקה

שינוי כרטיס השיטות הרשמי 
.EBL-החל מ 1/10/18, כרטיס השיטות הרשמי של ההתאגדות יהיה כרטיס ה

זוג ללא כרטיס שיטות רשמי, או כרטיס תואם, יחוייב לשחק 
לפי השיטה הסטנדרטית הישראלית.

לעיון בשיטה הסטנדרטית ולהורדת כרטיס השיטות הרשמי 

לחצו כאן

https://main.bridge.co.il/innerpagestatic/Forms
https://main.bridge.co.il/innerpagestatic/Forms


לידיעת ציבור השחקנים –תחרויות סימולטניות בשנת 2018
בשנת 2018 יתקיימו 10 תחרויות סימולטניות

7 בערב )5 בימי א' ו 2 בימי ג'( ו 3 בבוקר בימי שישי.
להלן כל מועדי הסימולטניות :

מיכה מרק
הקפטן הספורטיבי הארצי

יום תאריך יום תאריך
התקיים 24/8/18 התקיים 21/1/18

יום שישי בבוקר 12/10/18 התקיים 11/3/18

יום א' בערב 11/11/18 התקיים 3/4/18

יום שישי בבוקר 7/12/18 התקיים  6/5/18

יום ג' בערב 1/1/19 התקיים  8/7/18

חדש

חדש

חדש

צרו איתנו קשר גם בפייסבוק:
 "ההתאגדות הישראלית לברידג׳"

  "גלעד אופיר - יו״ר ההתאגדות הישראלית לברידג׳"

ליגה למקומות עבודה - ענף הברידג'

ליגה למקומות עבודה מתקיימת בכל שנה.
 במחוז תל אביב מתחילה הליגה בכל שנה בחודש דצמבר ואורכת כ- 4 חודשים, מפגש 

אחד לשבוע, השנה תתקיים הליגה בימי שני בערב, ותערך במועדון ככר המדינה.

הליגה מיועדת לקבוצות של 4 עד 6 שחקנים ממקום עבודה אחד.
ארוע השיא בכל שנה הוא הספורטיאדה  השנתית )השנה בפעם ה-36( למקומות 

עבודה שנערכת באילת במשך שלושה ימי תחרות, )השנה 9 עד 13 באוקטובר(.

לפרטים נוספים פנו בהקדם לאילן שזיפי 
בדוא"ל ilan@shezifi.com   או בטלפון : 054-4420406

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/
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/
https://www.facebook.com/gilado.bridge/
https://www.facebook.com/gilado.bridge/


הודעות מועדונים

מועדון חולון
מתכבד להזמינכם לתחרות ארצית

ע"ש תדמור אריה ז"ל
2 מושבים  24 ידיים

יום שלישי 23 באוקטובר 2018 | בשעה 20:00

יום שלישי 30 באוקטובר 2018 | בשעה 20:00
הקאנטרי חולון רח' הלוחמים 12, חולון

מנהל תחרות: אילן שזיפי
מחיר למשתתף: 130 ₪
הרשמה מראש חובה

לפרטים והרשמה:
רועי טושר 050-9033355

מועדון כפר סבא
מתכבד להזמינכם לתחרות ארצית

ע"ש יריב בראודה ז"ל
  מושב 1 30 ידיים

יום שישי 26 באוקטובר 2018 | בשעה 10:00
בבית ההתאגדות רח' יערה 27, רעננה

מנהל תחרות: אילן שזיפי
מחיר למשתתף 70 ₪
הרשמה מראש חובה

לפרטים והרשמה:
יוסי רייכמן 054-5485475

מועדון נס ציונה מתכבד להזמינכם לתחרות ארצית
2 מושבים  18 ידיים

יום שבת 27 באוקטובר 2018 | בשעה 10:00
ב"מרכז ספורט 360", נחלת יהודה

רח' העצמאות 37, נחלת יהודה ראשל"צ

מנהל תחרות: אילן שזיפי
מחיר למשתתף 80 ₪
הרשמה מראש חובה

לפרטים והרשמה:
Dicko1@walla.com | 054-6892939 יעקב מיוחס

משחקי מבחן לקביעת נבחרת ישראל 
לאליפות אירופה לקבוצות מעורבות 

אליפות אירופה לקבוצות מעורבות תתקיים בפברואר 2019 בליסבון.
משחקי המבחן לקביעת הנבחרת יתקיימו ב-19-22/12 ובמקרה הצורך גם ב 28-29/12.

הרשמה למשחקי המבחן:
יש לפרט את שמות השחקנים,  1. קבוצות המעוניינות לקחת חלק במשחקים מתבקשות לשלוח בקשה במייל. 

מספרי החבר, דרגה וניסיון קודם.
2. יש להירשם בקבוצות של 4-6 שחקנים, 

3. ועדת סגל תבחן את הקבוצות המועמדות ותקבע מי הקבוצות שישתתפו )יילקחו בחשבון שיקולים ספורטיביים 
ושיקולים התנהגותיים(.

4.לאחר פרסום סופי של סגלי הקבוצות, לא ניתן לבצע שינוי בהרכב הקבוצה.
שיטת התחרות – 

1. השלב המוקדם ישוחק בשיטת ליגה ולאחר מכן יתקיים מפגש ישיר בין המדורגות 1 ו 2.
2. כל שחקן מחויב לשחק לפחות 40%.

מימון – ההתאגדות תרשום את הקבוצה לאליפות אירופה ותישא בדמי ההשתתפות. יתר הוצאות הנסיעה ע"ח 
המשתתפים.

מובהר - במקרה של העפלה מאליפות אירופה לאליפות העולם, הקבוצה תקבל את הזכות להמשיך בהרכב המקורי 
בלבד. במקרה שדבר זה אינו אפשרי, ההחלטה תחזור לידי הועדה.

ועדת סגלועדת סגל



דרגות

ברכות למקבלי תארים חדשים )נכון ליום 5 בספטמבר 2018(

אמן בכיר זהב 
לדרמן לאון, יואב 

אמן בכיר כסף 
קליין קטי, ויצו פתח תקוה 

אמן בכיר ארד 
שואל חיים, ספורט + חולון 

יונקר מיכל, נהריה 
בן שמחון אמליה, אביבים 

זנו מרים, ירושלים 
אופיר רות, רחובות 

אשל רן, וקס - רחובות 

אמן בכיר 
צווייג יחזקאל, אביבים 

אוליאמפרל אשר, מועדון מודיעין 

אמן זהב 
מילשטיין טוביה, לב הצפון 

קסו הרוי, מרכז הברידג' ים 
ספיבק מיכאל, ערד 

אמן כסף 
ירוס מיכאל, חיפה/כרמל 

בר-יוסף נעמי, רקפת קרית טבעון 
בן-גל יצהר, רמת גן 

גולוס אילנה, רמת גן 
צימרמן מרקוס, מושבות-שמריהו 

קופלביץ דולי, מושבות-שמריהו 
ויינברג ליאורה, ירושלים 

ביגר כרמלה, ויצו - נוה יוסף 
גני רותי, ויצו - נוה יוסף 

גלבוע נחמה, מרכז ספורט רשלצ 

אמן ארד 
בהר אלגרין, ספורט + חולון 

יצחקי יצחק, רקפת קרית טבעון 
ברופמן אידה, אביבים 
שפירו יהודית, אביבים 

ובר שרה, מרום נווה 
טל חנה, מרכז ספורט רשלצ 

כהן אסתר, אשדוד 
שטיינברג רותי, נס ציונה 

אמן 
קוויתי שמואל, ספורט + חולון 

קריק דליה, מבואות חרמון 
נוימן אוה, כרמיאל 

ינקוביץ ציפי, חיפה/כרמל 
ברוש מרגלית, רקפת קרית טבעון 

גרוס יחיאל, רקפת קרית טבעון 
זהבי נינה, רמת גן 

קדמי יעקב, רמת גן 
אור-עד יאיר, אביבים 
פישר מרים, אביבים 

יעקב אברהם, מרכז ספורט רשלצ 

סגן אמן זהב 
לוי קרן, כיכר המדינה ת"א 

פיליבה מלכי, כיכר המדינה ת"א 
הרבסט אפרת, חיפה/כרמל 

זלצר אביבה, חיפה/כרמל 
כהן אריה, חיפה/כרמל 

וייס מנחם, השרון 
לב פאול, רמת גן 

שקד גדעון, מושבות-שמריהו 
אברמסקי מוטי, ירושלים 

מושיץ גרדמיר גבריאל, ירושלים 
פדם רנדל, בית בלגיה י"ם 

עזריאל אסתר, לב חולון 
ציון גאולה, לב חולון 

קספרסקי סילביה, בית הברידג' ב"ש 
שחר מרים, בית הברידג' ב"ש 

עמיר גילה, באר שבע 
קורשיה דניאל, אשדוד 

סביר אירנה, וקס - רחובות 

סגן אמן כסף 
נסים דליה, כיכר המדינה ת"א 

קאולי רבקה, כיכר המדינה ת"א 
גלבוע אורה, מבואות חרמון 

גלבוע רוני, מבואות חרמון 
גרוס ריצארד, חיפה/כרמל 

שקד זיוה, השרון 
שלומביץ אברהם, ברידג' פוינט פולג 

שלומוביץ לידיה, ברידג' פוינט פולג 
אינדורסקי שמעון, כפר סבא 

אבן-צור זהר, אביבים 

גוטליב מרים, אביבים 
סטין ריטה, אביבים 

ברובסקי אריה, ירושלים 
גונן נילי, מרכז הברידג' ים 

קן-תור חיים, נתניה 
חרפק צבי, זכרון יעקב 

כאנים לאה, ויצו פתח תקוה 
צוקרמן צפורה, סביון-קרית אונו 

רוזנטל ענבל, סביון-קרית אונו 
יונה דוד, רעננה ההגנה 
ימין דוד, רעננה ההגנה 

קציר זכריה, בית הברידג' ב"ש 
רמון יעקב, בית הברידג' ב"ש 

פז צביה, אשדוד 
וקס טובה, וקס - רחובות 

ירושלמי דליה, וקס - רחובות 
קצי רבקה, וקס - רחובות 

טנבוש יהודית, נס ציונה 

סגן אמן ארד 
קורן מרי, ספורט + חולון 

מרוז יוכי, כיכר המדינה ת"א 
פרנס גיא, מבואות חרמון 

מרגוליס אדל, השרון 
קצ'ר מרגלית, ברידג' פוינט פולג 

פז מוטי, רמת גן 
רוה אליעזר, מרום נווה 

קיגיס פאינה, חדרה 
אבני צבי, סביון-קרית אונו 

אפלבוים נעמי, ראשון לציון 
גולד יוסף, ראשון לציון 

ליכטנברג משה, בית הברידג' ב"ש 
זקרדזה מארק, אשקלון 

ברגר מיכאל, רחובות 
בנדק יוסף, וקס - רחובות 

כספי ירון, נס ציונה 
רחליס זויה, גליל תחתון 

סגן אמן 
לוינרד מונטי, רמת השרון 

לניאדו ג'ויס, כיכר המדינה ת"א 
שרון רותי, מבואות חרמון 

נסומה רותי, לב הצפון 
גרינבלט אברהם, חיפה/כרמל 



דרגות

סכנין חוה, חיפה/כרמל 
פיבלמן שושי, קריות/חיפה 

גד עדי, טבעון 
דניאל סנא, עמק יזרעאל 

סניור מריאן, השרון 
פאר ליאורה, השרון 

פז כרמלה, כפר סבא 
אידלוביץ חנה, רמת גן 

יונה דוד, רמת גן 
יקותיאלי מרגלית, הדר כפר סבא 

רפפורט צפורה, הדר כפר סבא 
חן טוב לאה, אביבים 

לוי יעקב ז'אק, אביבים 
לוי שמוליק, אביבים 
פלד עדה, אביבים 

אליכס גלינה, מושבות-שמריהו 
רבינוביץ ריטה, מושבות-שמריהו 

רוה לאה, מרום נווה 
אביד לידי, ירושלים 

טוביאס מרים, ירושלים 
כהן אלברט, ירושלים 

צביקאל אברהם, לב חולון 
רייפן דב, לב חולון 

כהן מזל, ויצו - נוה יוסף 
מגן בתיה, ויצו - נוה יוסף 

ליכטשטיין אסתר, מרכז הברידג' ים 
ויזל קטי, קיסריה 

שוחט לאוני, קיסריה 
גספר נעמי, סביון-קרית אונו 

זולטק חיים, מרכז ספורט רשלצ 
חזן דוד, מרכז ספורט רשלצ 

יערי ריקי, מרכז ספורט רשלצ 
בלומברג שרה, בית מכבי ראשל"צ 

ברגר שרה סלה, בית מכבי ראשל"צ 
לברן תמרה, בית מכבי ראשל"צ 

הרצברג מאיר, רעננה ההגנה 
פוסק מינדה, רעננה ההגנה 

גרשוני שוש, בית הברידג' ב"ש 
נעים אלגרה, בית הברידג' ב"ש 

קראוטגמר ארנון, רחובות 
שפירא מירצ'ה, אשדוד 

אלמוג שושנה, וקס - רחובות 
בר נחמה, וקס - רחובות 

פוקד שרה, וקס - רחובות 
בק לאה, נס ציונה 

שחקן מתקדם 
גולדשטיין פנינה, גל - ראש העין 

ישראל נילי, ספורט + חולון 
אליגון חנה, כיכר המדינה ת"א 

גטניו שמואל, כיכר המדינה ת"א 
מן רות, כיכר המדינה ת"א 

עופר בת עמי, כיכר המדינה ת"א 
ברקן יהודית, קנטרי רעננה 

לוין רות, קנטרי רעננה 
קאופמן סוזנה, קנטרי רעננה 

ברוך מאיר, מבואות חרמון 
רונן אורי, מבואות חרמון 

שינדלר ליאורה, מבואות חרמון 
לוי רחל, כרמיאל 

שריד עוזי, חיפה/כרמל 
דנק עומר, עמק יזרעאל 

באום שוש, רקפת קרית טבעון 
כרמל חדוה, רקפת קרית טבעון 

גורדון ארז, השרון 
גרין טוני, השרון 

מיכאליס אילן, השרון 
יהודית ניר, רמת גן 
גפן צפורה, אביבים 

כץ יונתן, אביבים 
סרוסי ליזט, אביבים 
עשבי יוכבד, אביבים 
פנחסוף יוסי, אביבים 
פרחי ישראל, אביבים 
שחק שרגא, אביבים 

אלוני חגי, מושבות-שמריהו 
סלע מרים, ירושלים 
רטר דורון, ירושלים 

תמיר ברוריה, ירושלים 
סימון רבקה, לב חולון 

קפון אריה, לב חולון 
קרפל כוכבה, לב חולון 

צ'רטין יוסף, אבא חושי חיפה 
ברגר רחל, ויצו - נוה יוסף 
קטי ברגמן, ויצו - נוה יוסף 

אשכנזי מרים, מרכז הברידג' ים 
בן זקן ויויאן, מרכז הברידג' ים 
גולדמן אלן, מרכז הברידג' ים 

שואל דוד, חדרה 
גפני עדית, זכרון יעקב 

בן כוזרי ארצי, סביון-קרית אונו 
גרייבר מרים, סביון-קרית אונו 

ינאי גילה, סביון-קרית אונו 
סגל מיקי, סביון-קרית אונו 

פלד יורם, מרכז ספורט רשלצ 
ברק זהבה, בית מכבי ראשל"צ 

פרומקס תמי, בית מכבי ראשל"צ 
הייסמן מריאן, רעננה ההגנה 

להב הדס, רעננה ההגנה 
נאור בתיה, רעננה ההגנה 
ניצן אירית, רעננה ההגנה 

שריג בנימינה, רעננה ההגנה 
אמבר אסתי, בית הברידג' ב"ש 

גולדפלד אריה, בית הברידג' ב"ש 
פוקולה אליהו, בית הברידג' ב"ש 
ריבגגין דיאנה, בית הברידג' ב"ש 

גיא דבורה, באר שבע 
מרקס יוכבד, באר שבע 

מיכאלי עדי, רחובות 
גורפל רעיה, וקס - רחובות 

יגר עדנה, וקס - רחובות 
יעקובוביץ עדינה, וקס - רחובות 

ישנוב שמחה, וקס - רחובות 
לוי מרגלית, וקס - רחובות 

קיויתי קובי, נס ציונה 
רכטמן פנינה, מועדון מודיעין 

זילס עמרי, קבוצי צפון 
שליו גל, מועדון לידור 

שחקן רשום 
עציון כרמלה, סביון-קרית אונו 

רובינוביץ זאב, ערד

ברכות למקבלי תארים חדשים )נכון ליום 5 בספטמבר 2018(
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הכנסו לאתר הנופשונים של גדי בן בסט: עדכונים, 

פרטים נוספים, הורדת טפסי הרשמה ותמונות
הסעה הלוך ושוב מ/אל תל-אביב (בתשלום נוסף)

ליחיד בחדר זוגי 
על בסיס חצי פנסיון
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מקומות אחרונים 

אל תחמיצו!!!

מועדון הברידג' רמת השרון בשיתוף ג'קי דגן מזמינכם ל:
טיול יוקרתי ושייט אקזוטי

להודו, האיים המלדיביים וסרילנקה
DLX שילוב מנצח של טיול יבשתי במלונות יוקרה
ושיט אקזוטי לאיים המלדיבים בספינת התענוגות

Costa NeoRiviera
27/12/2018-17/1/2019  |  בהדרכת-רוני ינובסקי

מרתקת, מלהיבה, עוצרת נשימה תת היבשת ההודית, חבל ראג׳אסטן, דרום הודו ואיי האוקיאנוס ההודי, הם אוצר של תרבות, נופים 
אקזוטיים והיסטוריה מרתקת של הכובשים הקולוניאלים שהותירו באיים ובתת היבשת את חותמם. הנכם מוזמנים להתרגש מהבירה, ניו דלהי 
תוך סיור ריקשות בעיר העתיקה וסמטאותיה, שווקי התבלינים והמסגד הגדול. נצא אל ספו של מדבר הטאר, נרכב על גבי פילים ונשוט באגם 
פיצ׳ולה הרומנטי. באגרה נוכל להתפעם ממכלול הטאג׳ מאהל, מלאכת מחשבת אדריכלית  שבצדק נחשב אחד מפלאי עולם. נבקר במומביי, 
ונצא לשייט בדרומה של הודו, ונמשיך אל האיים המלדיביים, גן העדן של האוקיאנוס ההודי. לסיום נקדיש את הימים האחרונים לטיולנו 

בסרילנקה - ה"דמעה של הודו״ נעקוב אחרי התרבות הסינהלית, ונקנח בעיר הבירה קולומבו.
הטיול ברמה הגבוהה ביותר ומותאם במיוחד לקהל אנין טעם ללא הליכות מרובות/קשות.  כולל ערב סילבסטר במקום 

המרגש והיפה בעולם - הטאג' מאהאל חוויה שאסור להפסיד !!!

החבילה כוללת: טיסות סדירות ונוחות להודו בחברת אייר אינדיה  טיסות פנימיות  13 לילות במלונות יוקרה DLX לפי המסלול 
על בסיס חצי פנסיון )8 בהודו+5 בסרילנקה(  7 לילות שייט בחדרים עם חלון ונוף לים על בסיס פנסיון מלא  כל הטיולים והסיורים 
למעט מקומות העגינה  כל דמי הכניסות לאתרים השונים, ארוחות וטעימות קולינריות  אוטובוס תיירים נח וממוזג. מדריך ישראלי 

עתיר ניסיון צמוד לכל אורך הטיול.  משחקי ברידג' בשייט.

מחיר מיוחד ל-10 הנרשמים הראשונים: 6,450 $  )במקום 6,950( בחדר בתפוסה זוגית
*תוספת ליחיד בחדר 1800 דולר - תוספת לשידרוג לחדר עם מרפסת באוניה 850 דולר לאדם

המחיר אינו כולל: ויזה להודו וסרילנקה, ביטוחים למיניהם, שתיה בארוחות, תשר לנותני השירותים בחול ובאוניה )17 דולר ליום(. 
סיורים בעגינות השיט )360$( תשר למדריך הישראלי.

ניתן לקבל פירוט מפורט של הטיול במייל/פקס
daganbridge@hotmail.com :לפרטים והרשמה
ג'קי דגן 050-7470016, יעקב מינץ 052-2783263 



הטיול הייחודי שלנו יתחיל בדרום אפריקה, בקייפטאון, היפה שבערי תבל, בה נערוך ביקורים בהר השולחן , באי רובן בו ישב 
בכלא נלסון מנדלה, הגנים הבוטנאים של כריסטנבוש, דרכי היין והעיירות הציוריות סטלנבוש ופארל. מושבות הפינגווינים 

וכלבי הים בשמורת כף התקווה הטובה. נשוט אל קבוצת איי סיישל, מדינת איים, נצא לשייט ייחודי אל שמורות הטבע הימיות 
ונהנה משפעת האלמוגים הדגה והמים הצלולים כמו גם מיערות הגשם ועיר הבירה, ויקטוריה. נמשיך ונעגון ב 3 נמלים שונים 

באי הרביעי בגודלו בעולם, מדגסקר, מדגסקר היא בעלת מגוון ביולוגי עשיר ביותר; מעל 90% מחיות הבר במדגסקר לא 
Diego Suarez ב Nisy Be נמצאות בשום מקום אחר על פני כדור הארץ. בשלושת הימים בהם תעגון הספינה במדגסקר ב

ו Tamatave , נגלה את נופיו האנושיים והטבעיים של האי, נצא לשייט לאיים, נחזה בתצורות נוף וטבע מרשימות ובעיר הבירה 
אנטננריבו, נמשיך בשייט אל ראוניון, שמבחינה מנהלית שייך לצרפת. נבקר בסן דני, העיר הגדולה ביותר באי ראוניון. נחזה בהר 

הגעש הפעיל ביותר בעולם ביערות גשם, בחופים המדהימים, בעלי חיים ייחודיים וצמחייה מגוונת ועשירה, עוד גן עדן שיקשה 
עלינו לעזוב. נקנח באי מאוריציוס " המפתח בין מזרח למערב". נבקר בעיר הבירה פורט לואיס, ב"ארץ 7 האדמות", במפרציו 
הקסומים של האי ובשרידי יערות הגשם שלו ולא נשכח לטעום מהרום המשובח אותו מפיקים המקומיים בקנה הסוכר. מרק 

טווין הסופר הידוע תיאר אותו...." "תחילה ברא אלוהים את מאוריציוס ואחר כך השתמש בה כדגם לבריאת גן עדן"...

מועדון הברידג' רמת השרון וג'קי דגן שמחים להזמינכם
טיול ושייט מרתק וייחודי אל "גני העדן" במימיו של האוקיאנוס ההודי

דרום אפריקה, קייפטאון, מדגסקר, מאוריציוס, ראוניון, איי סיישל
5 ימים טיול יבשתי ו-14 ימי שייט מפנק על סיפונה של 

Costa Victoria אניית הפאר
10/2-3/3/2019

שימו לב מספר המקומות מוגבל !!! 
מהרו להרשם לחוויה אמיתית זו...

 daganbridge@hotmail.com -להרשמה
ג'קי דגן 050-7470016 , יעקב מינץ 052-2783263

במחיר מיוחד ל 10 הנירשמים הראשונים של 5980 אירו לאדם בחדר זוגי )במקום 6500(
המחיר כולל:

טיסה ישירה לדרום אפריקה אל על … טיסות פנימיות לפי התוכנית … 5 ימי טיול בקיפטאון דרום אפריקה והאיזור
4 לילות במלון DLX בקייפטאון על בסיס חצי פנסיון … 14 ימי שייט מפנק בתאים עם חלון ונוף לים )פנסיון מלא בשייט(

כל הסיורים והטיולים במקומות העגינה … כל דמי הכניסות לאתרים השונים … אוטובוס תיירים נח וממוזג
מדריך ישראלי עתיר ניסיון צמוד לכל אורך הטיול … משחקי ברידג' בשייט

המחיר אינו כולל: ביטוחים למניהם, שתיה בארוחות, 
תשר לנותני השירותים בחול ובאוניה)17 אירו ליום(, 

ארוחות בזמן הסיורים, תשר למדריך הישראלי.
… תוספת ליחיד בחדר 2300 אירו

… תוספת לחדר עם מרפסת באוניה 750 אירו לאדם.

 הנכם מוזמנים לטייל עמנו ולחוות את גני העדן של האוקיאנוס ההודי.



too greedy and doubled 6NT for penalty. Such a 
double makes absolutely no sense unless he has 
the club ace-king! At last, Yuval Lubinski knew 
what was really going on, and he confidently bid 
Seven Spades. In case East doubled again, he 
was ready with a redouble!

Some other Norths were less alert. At four tables 
the contract was 6NT )doubled, one down(. In 
one case, North even redoubled 6NT! One could 
not find a single table where they played 6NT 
undoubled. It turns out that bridge players have 
become too greedy, doubling unnecessarily 
instead of just taking a huge plus when the 
opponents err and bid the wrong slam.

The second deal occurred in the Open Pairs 
Finals  A, played during the last day of competition. 
Mark-Lubinski were playing against Israeli Junior 
internationals Oren Toledano – Ami Zamir.

Board 30, Dealer East, Vul None

 ♠
♥
♦
♣

Q54
82
JT74
Q963

 

♠
♥
♦
♣

9
KQJ5
Q95
KT852

♠
♥
♦
♣

AK82
AT974
A
AJ4

 ♠
♥
♦
♣

JT763
63
K8632
7

 

West North East South
Zamir Lubinski Toledano Mark

1♥ 2♥ )1(
3♠ )2( 4♠ 4NT Pass
5♣ )3( Pass  5♦ )4( Pass
6♣ )5( Pass 7♥ Pass
Pass 7♠ Dbl All Pass

)1( Five spades + five cards in a minor suit
)2( Splinter: spade shortage plus heart fit.
)3( One or four keycards )out of five(
)4( Asking about the queen of hearts.
)5( I have the queen of heart, as well as the 
king of clubs.

 South‘s fateful decision to enter the bidding with
 only four high-card points did not turn out well for
 his partnership. East-West would have probably
 bid seven hearts anyway. The success of this
 contract depends on declarer’s view on clubs )of
 course, no South player would be so stupid to
 lead his singleton club against a grand slam(. The
 normal line of play without intervention is to start
 with dummy’s club ace. However, after South
 had shown a five-five distribution )Obviously, his
 second suit is diamonds(, declarer would clearly
 have played North for the club queen. In fact,
 there are plenty of examples in bridge literature
 where such an intervention with a very weak
 hand merely provides declarer with a map of the
distribution, helping him to make his contract.

 In a way, Yuval Lubinski was right when he
 saved at seven spades, as his opponents would
 have made seven hearts. However, this time the
 save was far too expensive )both sides were
 non-vulnerable(. East-West took eight tricks in
 defense and scored +2000, which was worth
 98.72% for them, while making seven hearts
was worth ”merely“ 85.90%.
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The 52nd International 
Tel Aviv Festival (3)

Ram Soffer

One of the more entertaining Israeli pairs, and 
members of the Israeli Senior team for the 2018 
European championship in Ostend are Micha 
Mark – Yuval Lubinski.

The following two deals have one thing in 
common: a daring bid of seven spades by Yuval 
Lubinski. The first one appeared during the first 
round of the IMP )Butler( Pairs:

Board 6. Dealer East, Vul E/W

 ♠
♥
♦
♣

AQJ85
K4
AKQJT8
-

 

♠
♥
♦
♣

942
QJ987
53
T98

♠
♥
♦
♣

6
T532
9642
AK62

 ♠
♥
♦
♣

KT73
A6
7
QJ7543

 

West North East South
Lubinski Mark

Pass 1♣
Pass 1♠ Pass 2♠
Pass 4♦ Pass 4♠
Pass 4NT Pass 5♥
Pass 6NT Dbl Pass
Pass 7♠ All Pass

Once South decides to open his ten-count, 
North starts thinking about a grand slam. There 
is a convention which would easily get you there, 
and it’s called Exclusion Keycard Blackwood 
)often referred to as ”exclusion“(. Suppose 
North bids five clubs at his second turn )right 
after South supported spades(. Having found a 
major suit fit, it doesn’t make much sense that 
North would like to play five clubs, and even if 
he did he would be able to find a slower route 
to five clubs

Playing Exclusion, five clubs would ask for 
South’s number of keycards, excluding the 
club ace.

The responses are in steps. After a two-keycard 
response )five spades( showing the king of 
spades and the ace of hearts, a grand slam is 
virtually guaranteed.

Unfortunately, Lubinski-Mark don‘t use this 
handy convention. At the table North tried to 
find out about partner’s heart ace by bidding 4♦. 
However, his partner thought 4♦ was showing a 
singleton )!(, and didn’t like his hand in view of 
the duplicated values in diamonds.

After asking for keycards, North was convinced 
that his partner’s two keycards were ♣A and ♠K 
)after all, his partner skipped the opportunity 
to bid four hearts(, so he was able to ”count“ 
twelve top tricks in 6NT.

Had East waited in ambush with his ♣AK, 
misery would have prevailed. Alas, East was 
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