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דבר ועד העמותה אוקטובר 2020
"דבר אינו בזבוז זמן אם אתה משתמש בחוויה בתבונה."

אוגוסט רודן

שלום חברות וחברים,

חצי השנה האחרונה הייתה מלאת תהפוכות וכך מצאנו את עצמנו בסגר נוסף עליו הוחלט בתקופת החגים. 
החלטה זו היא כמובן בעלת השפעה מכרעת על כלל תחומי החיים ועל משחק הברידג' עצמו.

ולשיקום הפעילות הפרונטלית, במועדונים  נוכל לחזור שוב למסלול  כי בעוד מספר שבועות  כולנו תקווה 
ובחיים עצמם, אך עד אז אנא הקפידו על ההנחיות ושמרו על בריאותכם, זהו הדבר החשוב ביותר.

ובכל זאת, מספר עדכונים:

 תחרות גביע המדינה שתתקיים ממש בקרוב הייתה התחרות הראשונה בה היו אמורים להיות משולבים 
שלבי אונליין ושלבי גמר פרונטליים. אנו כמובן ערים למציאות המתפתחת, פועלים על פי ההנחיות ולא נסכן 

את בריאותכם. נעדכן בהמשך את כל הנרשמים כיצד יתנהלו שלבי הגמר וזאת בהתאם למצב.

 שימו לב כי מגוון פעילויות האונליין הוא אינסופי. תוכלו לפנות לבעלי המועדון שלכם ולהתעניין בפעילויות 
אותן הם מציעים. אל תישארו לבד בסגר, יש מי שדואג לכם.

 כפי שכתבתי בחודש שעבר, תכננו להפיק את ביטאון אוקטובר בתצורתו המודפסת אך תוכניות לחוד 
ומציאות לחוד. הסגר ושירותי המשלוחים יקשו מאוד על הפקת ביטאון מודפס ושליחתו לבתים. כמובן שלא 

ויתרנו על הביטאון המודפס ונעשה כל מאמץ שביטאון נובמבר יישלח אליכם בתצורתו המודפסת.

 כמו כל העולם אנו עסוקים מאוד בנושאי אתיקה אונליין שצפים במעלה הדרך. ועדת האתיקה אונליין 
וועדת הערעורים מטפלות בנושא ברגישות אך בנחישות. אנו שמחים לעדכן שמספר הפרות האתיקה ירד 
משמעותית אך עם זאת עדיין ישנם זוגות ושחקנים בודדים שנענשו בחומרה. אנחנו קוראים לשחקנים – אל 
תהרסו את השמחה והכיף שבמשחק, אף נקודת אמן לא שווה את זה. מה שיפה בברידג' הוא שכולם יכולים 
לנצח כך שגם אם לא הולך, יש תקווה לניצחון שיקרה ממש בקרוב. קחו את הכל ברוח טובה. כמובן שחשוב 

לי מאוד להדגיש ש-99% מהשחקנים מתנהלים בצורה נהדרת והגונה. ישר כוח.

אסיים באיחולי חג סוכות שמח, שנה טובה וגמר חתימה טובה לכולם. שמרו על חיוך וזכרו כי אנחנו כאן 
בשבילכם לכל צורך ולכל פניה.

שימרו על עצמכם,
גלעד אופיר

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

תרגול הכרזות בסיסיות

// רם סופר

אחד  הכרזה  במהלך  חודש  מדי  נתמקד  זו  בסדרה 
ונכריז ידיים שונות. הקוראים מוזמנים להכריז בעצמם 
הכללים  את  נפרט  הפתרונות  עם  יחד  הידיים.  את 

הרלוונטיים לכל יד. 

 1♥ פתיחה  לאחר  התערבות  בהכרזות  נעסוק  הפעם 
של היריב מצד ימין.

West North East South
1♥ ?

האפשרויות העיקריות שלכם הן:

אוברקול בגובה 1: 5+ קלפים טובים בסדרה עם 9-17 
נקודות.

אוברקול בגובה 2: 5 קלפים טובים מאוד או 6+ קלפים 
טובים בסדרה עם 12-17 נקודות.

1NT: 15-18 נקודות, חלוקה מאוזנת, עוצר בהארט.

Dbl: כוח של פתיחה ומעלה עם 3 קלפים לפחות בכל 
סדרה שלא הוכרזה או 18+ נקודות עם חלוקה כלשהי.

תרגיל 1

  KQ942
  7
  A653
  T82

תרגיל 2

  A95
  AQ2
  JT93
  KQ2

תרגיל 3

  AK65
  T2
  K63
  QT98

תרגיל 4

  A6
  KQJT9
  K32
  976

תרגיל 5

  9
  A42
  AQJT85
  K43
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תרגול הכרזות בסיסיות – פתרונות
פתרון 1

  KQ942
  7
  A653
  T82

West North East South
1♥ 1♠

 9  –  1 בגובה  אוברקול  הכרזת  בשביל  מינימלית  יד 
לאפשר  מנת  על  חשובה  האוברקול  הכרזת  נקודות. 
להציע  ו/או  החוזה  על  להתחרות  שלכם  לשותפות 

הובלה טובה לשותף במידה שדרום יהיה הכרוז.

פתרון 2

  A95
  AQ2
  JT93
  KQ2

West North East South
1♥ 1NT

לו הייתם הפותח, הייתם מכריזים 1NT עם 16 נקודות 
 1NT להכריז  יכולים  אתם  כמתערב  גם  מאוזנות. 
ולהעביר מידע דומה לשותף. התנאי הנוסף הוא עוצר 
פחות   Dbl של  החלופה   .♥AQ בידכם  ואכן  בהארט, 
לגבי  מדויק  מידע  לשותף  מוסרת  שאינה  היות  טובה 

הכוח שלכם.

פתרון 3

  AK65
  T2
  K63
  QT98

West North East South
1♥ Dbl

בידכם 12 נקודות עם קוצר בהארט. אתם מחזיקים 3-4 
קלפים בכל הסדרות האחרות, וזוהי יד מצוינת על מנת 
Pass על כל מה  להכפיל. עקרונית, בכוונתכם לקרוא 
שהשותף יכריז )הוא חייב להכריז את סדרתו הארוכה 

ביותר פרט להארט גם עם אפס נקודות(.

שימו לב: אין להכריז אוברקול ♠1 עם ארבעה קלפים 
בלבד בסדרה!

פתרון 4

  A6
  KQJT9
  K32
  976

West North East South
1♥ Pass

של  פתיחה  בעצמכם  מחזיקים  ואתם  פתח ♥1,  היריב 
♥1. במצב זה אין אפשרות לאוברקול. הברירה היחידה 
ולקוות  הנוכחי,  בסיבוב  לפחות  היא לשתוק,  לכם  שיש 
ייכשלו בחוזה שלהם. אם בהמשך ההכרזה  שהיריבים 

היריבים יגיעו ל-♥4, תוכלו להשתמש בכפל מעניש.

פתרון 5

  9
  A42
  AQJT85
  K43

West North East South
1♥ 2♦

 14  :2 בגובה  לאוברקול  טיפוסית  יד  מחזיקים  אתם 
נקודות גבוהות ו-6 קלפים מצוינים בדיאמונד. אין ספק 
שתתערבו במכרז ותנסו לזכות בחוזה או לפחות לדחוף 

את היריבים לחוזה גבוה יחסית שאולי ייכשלו בו.
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מתחילים

מה לא בסדר בתמונה?

// מאיה סוביק

 ?"one down – good bridge" :שמעתם פעם אמירה
ומה  אחת.  פעם  "רק"  שנפל  למי  ניחומים  משפט  זהו 
אם היינו מכריזים אחד פחות? אולי הכול היה מסתדר 

לטובה.

 ,BBO-ב בחודש שעבר  ידיים ששוחקו  שלוש  לפניכם 
ההכרזה  האם  בלבד.  אחת  פעם  נפל  הכרוז  שבהן 
היה  איך  מדי?  יותר  אחד  היה  או שזה  נכונה,  הייתה 

צריך להכריז?

תשובות

ושישייה  נקודות   6-9 חלשה,  יד  הראה  דרום   )1(
בספייד. לצפון פתיחה מינימלית )12 נקודות(, ולכן אין 
סיכוי למשחק מלא, כך שהיה עליו לקרוא Pass במקום 

להכריז ♠3.
)2( מזרח טעה בהכרזתו הראשונה כאשר עלה לגובה 
2 בסדרה חדשה עם 6 נקודות גבוהות בלבד )גם מערב 
לא היה צריך לתמוך בו עם דאבלטון, אלא להכריז ♠2(. 
מזרח היה צריך להכריז בסיבוב הראשון 1NT – מערב 
היה מכריז ♦2, ואז הכרזת ♥2 ממזרח הייתה מתארת 
6-9 נקודות עם שישייה בהארט ומאפשרת לשותפות 
מחייבת  הינה   2♥ של  ראשונה  הכרזה  ב-♥2.  לעצור 
או  גבוהות  נקודות   10 ומבטיחה לשותף  לסיבוב אחד 

יותר.
פתיחה  עם   3 לגובה  קפץ  כאשר  הגזים  דרום   )3(
)13 נקודות גבוהות(. למזלו צפון לא הכריז  מינימלית 
♥4, אבל גם חוזה בגובה 3 היה מוגזם. לאחר ההכרזה 
עוצר,  היה  צפון  השני,  בסיבוב   2♥ דרום  של  הנכונה 

והחוזה היה בר-ביצוע.

לאתר בית הברידג' באר שבע

בית הברידג' בפייסבוק

http://www.negevbridgeschool.com/
http://www.negevbridgeschool.com/
https://www.facebook.com/%D7%91%D7%99%D7%AA-%D7%94%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%93%D7%92-%D7%91%D7%90%D7%A8-%D7%A9%D7%91%D7%A2-1048445745196265/?ref=aymt_homepage_panel&eid=ARAaWV-kfbpl3lpiIuRKoR3_75fLiWQtWuXEK1JgXCMpf2BdINoDu2qCeIt7UoZuFNPK_7mk2XiGn9x7
https://www.facebook.com/%D7%91%D7%99%D7%AA-%D7%94%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%93%D7%92-%D7%91%D7%90%D7%A8-%D7%A9%D7%91%D7%A2-1048445745196265/?ref=aymt_homepage_panel&eid=ARAaWV-kfbpl3lpiIuRKoR3_75fLiWQtWuXEK1JgXCMpf2BdINoDu2qCeIt7UoZuFNPK_7mk2XiGn9x7


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

www.bestbridge.co.il

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

מבצע לחגי תשרי
 רק 37 ₪ לחודש 

ברכישת מנוי שנתי בתשלום מראש

בבית שלך,  בזמן שלך,  בקצב שלך,  בכיף שלך 

מתאים לכל הרמות

תרגול משחק היד תרגול הכרזות תרגול הגנהשיעורי וידאו

https://bestbridge.co.il/?lps=61238564
https://bestbridge.co.il/?lps=61238564
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הכרזות

אוריינטציה במכרז התחרותי )חלק ב'(

// אלדד גינוסר עריכה: פרופ' צחי זמיר

חמישה  לפחות  בהתערבות:  חדשה  סדרה  הכרזת 
קלפים

במכרז תחרותי, הכרזה של סדרה חדשה מראה חמישה 
קלפים לפחות בסדרה המוכרזת. כאשר השותפות היא 
הצד המתערב )כלומר: היריב פתח את המכרז( חשוב 
להקפיד על סדרה איכותית )בטח כאשר המכריז מחזיק 
ערכים מינימליים(. וזאת מדוע? במקרים רבים מטרת 

ההתערבות היא לאותת לשותף על הובלה מועדפת.

ככלל, הכרזת סדרה חדשה עם ארבעה קלפים אפשרית 
רק בתור סדרה שנייה. כאשר מדובר בהכרזה הראשונה 
כפל  כמו  תחרותית  במוסכמה  להשתמש  ניתן  שלנו, 
 Negative( או כפל שלילי )Takeout Double( מוציא
Double( כדי להראות סדרה בת ארבעה קלפים, כפי 

שיוסבר בהמשך.

לדוגמה:

מכרז ו':

West North East South
1♣ 1♦

מכרז ז':

West North East South
1♦ 1♥ 1♠

במכרז ו', הכרזת ♦1 במצב של התערבות )אוברקול( 
של  במצב  בדיאמונד.  לפחות  קלפים  חמישה  מראה 
התערבות אין להכריז סדרה עם ארבעה קלפים, גם לא 
כשמדובר בסדרת מיינור. אם לצפון ערכים מינימליים 
)פחות מפתיחה(, ההתערבות חייבת להישען על סדרה 
וגם  לקיחות  של  כמות  המבטיחה  סדרה   – איכותית 

מסמנת על הובלה מועדפת.

לעומת זאת, כאשר לצפון כוח של פתיחה )12+ נקודות 
גבוהות( ללא סדרה בת חמישה קלפים, ניתן להשתמש 
במוסכמה Takeout Double. שוב יש לזכור כי נקודות 
גבוהות אינן שיקול מרכזי אם להתחרות – כאשר אין 
לצפון תנאים מתאימים להכרזת סדרה או כפל מוציא, 

יש לעתים להכריז Pass אפילו עם יד טובה, למשל:

 A4
 KJ76
  AT54
 Q98

לקרוא  צפון  על  ו'(  )מכרז   1♣ מערב  פתיחת  לאחר 
.Pass

♦1 תבטיח  אינו הפותח, אלא המתערב. הכרזת  צפון 
כוח  די  אין  לצפון  בסדרה.  קלפים  חמישה  לפחות 
גבוהות.  נקודות   15-18 המבטיחה   1NT להתערבות 
בנוסף, עם דאבלטון בספייד ידו של צפון אינה מתאימה 
שלא  סדרה  בכל  קלפים   3-4 שיבטיח  מוציא  לכפל 

הוכרזה על ידי היריב )עם דגש על סדרות המייג'ור(.

הינו  מזרח  המכרז.  את  פתח  שלנו  הצד  ז'  במכרז 
המשיב. עבור הכרזת תשובה אין צורך בסדרה איכותית 
מבטיחה   1♠ של  הכרזה  אולם  במיוחד,  רב  בכוח  או 

חמישה קלפים לפחות בסדרה.

יד אפשרית של מזרח:

  Q8765
  K5
  Q87
  542
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יד זו מתאימה להכרזת ♠1 במכרז ז'. המשיב מבטיח 
6+ נקודות גבוהות וחמישה קלפים לפחות בספייד. עם 
את  להכריז  יכול  אינו  מזרח  בספייד,  קלפים  ארבעה 
הסדרה באופן טבעי. במקרה זה, עם ערכים מספיקים 
כפל  במוסכמה  להשתמש  ניתן  גבוהות(  נקודות   +7(
שלא  מייג'ור  בסדרת  קלפים  ארבעה  ולהראות  שלילי 

הוכרזה )במקרה זה: ספייד(.

)NT( הכרזות ללא שליט

הכרזה ללא שליט במכרז התחרותי מבוססת על נקודות 
גבוהות ומצביעה על חלוקה מאוזנת. הכרזה כזו תמיד 
ללא  להכרזה  התחליף  )ולכן  הגנתית  יד  על  מעידה 
שליט הוא לרוב Pass(. הסדרה שבה היריבים צפויים 
לתקוף )כלומר להוביל נגד חוזה ללא שליט( ידועה, ולכן 
לעוצר  התחייבת  שליט,  ללא  חוזה  לשחק  הצעת  אם 

בסדרת היריב!

נרחיב על התחייבות זו לעוצר:

)א( אין צורך ביותר מלקיחה אחת בסדרת היריב.

מוגן.  מכובד  מספיק  בטוחה.  בלקיחה  צורך  אין  )ב( 
רביעית  ידך  כאשר  ישוחק  בסדרה  הראשון  הסיבוב 

בתור.

)ג( הכרזה ללא שליט אינה מחייבת עוצר/ים בסדרות 
בסדרה  לתקוף  צפויים  היריבים  הוכרזו.  שלא  אחרות 

שהכריזו.

)ד( אם השותף הכריז ללא שליט, ניתן להעלות את גובה 
החוזה על סמך כוח בלבד )ככלל, נדרשות 25 נקודות 
גבוהות במשותף להכרזת 3NT(. אין צורך בעוצר נוסף, 

בעוצר בסדרה אחרת ו/או בחלוקה מאוזנת.

מכרז ח':

West North East South
1♦ 1NT

 AKJ8
 KQ52
  KJ7
 42

להכרזת התערבות  צפון מתאימה  של  ידו  ח',  במכרז 
ללא שליט 1NT. צפון מראה כוח וחלוקה דומים לפתיחה 
על  מאוזנת(.  וחלוקה  גבוהות  נקודות   15-18(  1NT
צפון להחזיק בעוצר בסדרת היריב, דיאמונד. בהכרזה 
ללא שליט ניתן להתעלם מסדרה צדדית שאינה מוגנת 

)בדוגמה זו – קלאב(.

כיוצא מן הכלל במכרז התחרותי )כפי שאראה בהמשך(, 
המוסכמות  בכל  להשתמש  להמשיך  יכולה  השותפות 
הרגילות בתשובה להתערבות 1NT )סטיימן, טרנספר 
ועוד(. כלל זה מכונה באנגלית System On ומשמעותו 
תקפות  נשארות  השותפות  של  ההכרזה  שמוסכמות 
למרות הכרזת היריבים, בניגוד למצב השכיח יותר שבו 

הכרזת היריבים מבטלת את המוסכמות.

מכרז ט':

West North East South
1♣ 1♥ 1NT Pass

3NT Pass Pass Pass

  Q7   J76
  J3   K65
  AK9   QJ64
  AKJ765   Q82

וצפון מתערב ♥1. מזרח  מערב פותח ♣1  במכרז ט', 
)המשיב( מכריז 1NT. הכרזה זו מראה כוח של 8-10 
וחלוקה  למשיב(  מהרגיל  יותר  )קצת  גבוהות  נקודות 
מאוזנת עם עוצר בסדרת היריב – הארט. יש לשים לב 

לנקודות הבאות:

מספיק.  היריב  בסדרת   )♥K זו  )בדוגמה  אחד  עוצר 
בטוחה,  ללקיחה  יהפוך   ♥K-ש לצפות  רשאי  מזרח 
משום שההובלה נגד 3NT תתבצע על ידי דרום, ומזרח 

ישחק רביעי ללקיחה הראשונה.

 1NT אין צורך בעוצר בסדרות שלא הוכרזו. ההכרזה
משום  בדיאמונד,  ו/או  בספייד  בעוצר  מותנית  אינה 

שהיריב אינו צפוי לתקוף בסדרות אלה.

)בדוגמה  כללי  כוח  על  3NT בהתבסס  מערב מכריז 
נוסף  בעוצר  מותנית  אינה  זו  הכרזה  נקודות(.   18 זו 
אין  אחרות.  בסדרות  בעוצרים  ו/או  ההארט  בסדרת 
מלא  משחק  שהרי  לגמרי,  מאוזנת  בחלוקה  צורך  גם 

בסדרת מיינור )קלאב( לרוב אינו מומלץ.
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)Preempt( הכרזת מנע

הכרזות הפרעה הינן חלק מהמכרז התחרותי. מדובר 
כללי  כוח  על  מבוססת  שאינה  לחוזה  התחייבות  על 
בסדרת  לקיחות  על  בעיקר  אלא  גבוהות(,  )נקודות 

השליט: תוצאה של שילוב בין אורך וריכוז מכובדים.

התקפית:  יד  על  תמיד  מצביעה  הפרעה  הכרזת 
לקיחות רבות בסדרה המוכרזת ומעט לקיחות בהגנה, 
אם בכלל. הכרזת הפרעה יעילה מתבצעת בהזדמנות 
אין להמתין עם  הראשונה, בסיבוב ההכרזה הראשון. 

הכרזת הפרעה.

מסייעת  בהתערבות  או  בפתיחה  הקפיצה  הכרזת 
לשותף לזהות כי מדובר בהכרזת הפרעה. על השותף 
להבין כי הכרזה זו אינה משמשת הזמנה לדיון מובנה 
על  לרוב  השליט.  וסדרת  החוזה  גובה  על  ומושכל 
השותף לקרוא Pass או לתמוך בסדרת ההפרעה. נדיר 

שהשותף ישנה סדרה.

הנה יד מתאימה להכרזת הפרעה:

 KQJT7652
 -
  763
 72

להעריך  אין  ב-♠4.  מיד  להתערב  או  לפתוח  צפון  על 
לקיחות  שבע  על  מדובר  גבוהות.  נקודות  כ-6  כזו  יד 
מפסיד  עם  קלפים  )שמונה  הספייד  בסדרת  בטוחות 
לקיחות  כלל  אין  הנראה  ככל  זו  ביד  בלבד(.  אחד 
רק  ביותר שמתאימה  יד התקפית  על  מדובר  בהגנה. 
למשחק בספייד. הכרזת ההפרעה צפויה להשתלם גם 
ליריבים  כי  להניח  סביר   – בחוזה  כישלון  של  במקרה 

יכולת לבצע חוזה אחר.

המשך בחודש הבא

ארגז הכלים של הכרוז בברידג'

קובי שחר

ניתן להשיג את הספר במועדוני הברידג' ברחבי הארץ

toolbox.bridge@gmail.com :או בפנייה ל

לאלו שכבר רכשו את הספר,

אתם מוזמנים לשתף את דעתכם על הספר בדף ה- :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

או בפנייה ישירה אל קובי שחר: 054-4341834

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

  ארגז הכלים של השחקן בברידג'

ארגז הכלים של הכרוז
ו- ארגז הכלים של ההגנה

ספרי חובה לשחקני תחרויות
מאת קובי שחר



אלדד )גינו( גינוסר

הספר השלם 

2/1
מחייב למשחק מלא

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

שיעשירו את עולמם ויעמיקו את הבנתם לגבי איך 
עובד מכרז ברידג׳ מודרני בין שותפים.”
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basic topics, but the content is not at a basic level.  
 
The emphasis throughout is on thinking bridge rather than memorizing. The 
author’s teaching philosophy and his love for the game mandate this ap-
proach. He also believes in the importance of learning through examples, 
which you will find throughout this book. A careful study of these examples 
is crucial to the process of improving your bridge. Learning how to think 
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this book is for you. Onward now to better bridge! 
 
“This book will make you a better bridge player, and if you are lucky, perhaps 
a little bit of Gino’s passion for our game will rub off on you as well.” 

—Fred Gitelman, Grand Life Master, world champion, and NABC winner   
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2/1 מחייב למשחק מלא
הספר השלם

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

דוגמאות ותרגילים

Power Up Your Bridge Game
הספר החדש נכתב באנגלית  

וכולל 30 שיעורים לשחקן המתקדם 
בכל התחומים: 

משחק היד, הגנה, מוסכמות 

מחיר 

 ₪ 70
+ דמי משלוח

מבצע מיוחד 
2 הספרים במחיר של

 ₪ 155 
)+ דמי משלוח(

מחיר 
+ דמי משלוח100 ₪ 

ספרי הברידג' של אלדד גינוסר

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

player and, if you are lucky, perhaps a little 

bit of Gino’s passion for our game will rub 

off on you as well.”

dvora@rotemltd.co.il | 4 להזמנות ופרטים נוספים: דבורה 077-3330775, שלוחה
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הכרזות

התערבות לאחר הכרזת פתיחה ♦2 מולטי

// רם סופר

אתם במזרח. יריבכם מימין )צפון( פותח ♦2.

West North East South
2♦ ?

היריבים מתריעים )ALERT( כי הם משתמשים בשיטת 
באחת  חלשה  פתיחה  מתארת   2♦ ההכרזה   .Multi
מסדרות המייג'ור )שישייה בהארט או בספייד, עד 10 

נקודות(.

 2♦ לפתיחה  חזקות  באפשרויות  גם  המשתמשים  יש 
אם  ההתערבות.  שיטת  את  משנה  לא  זה  אך  מולטי, 
יד  ידנו מספיק טובה להתערבות, אנו מניחים שליריב 

חלשה.

הכרזות ההתערבות האפשריות מתארות כולן כוח של 
פתיחה ומעלה:

אוברקול ♠2/♥2, על פי הכללים הרגילים של אוברקול 
שישייה  שליריב  סיכון  לוקחת  כזו  הכרזה   .2 בגובה 
מחזיק  שהיריב  הסיכויים  רוב  אך  שהכרזנו,  בסדרה 

בסדרת המייג'ור השנייה וחשוב להתחרות נגדו.

Dbl מתאר 12-15 נקודות עם חלוקה מאוזנת )לרוב( 
או 18+ נקודות עם חלוקה כלשהי.

עוצרים  עם  מאוזנות  נקודות   15-18 מתאר   2NT
בסדרות המייג'ור.

♦3/♣3 אוברקול טבעי בגובה 3, יד יותר טובה מאוברקול 
בגובה 2.

♠3/♥3 אוברקול חזק יחסית עם סדרה ארוכה וטובה.

♦4/♣4 הכרזות חשובות המראות שתי חמישיות, אחת 
בסדרה המוכרזת ואחת בסדרת מייג'ור כלשהי, עם יד 

חזקה כמובן.

הידיים הבאות של מזרח  להכריז בעצמכם את  נסו 
)הניחו כי אף צד אינו פגיע(:

תרגיל 1

  KQJ97
  A2
  AJT943
  -

תרגיל 2

  AT7
  J52
  KQ43
  KT7

תרגיל 3

  7
  AT52
  KT82
  KQJ4

תרגיל 4

  A2
  KQT73
  K6
  J652
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פתרונות

פתרון 1

  KQJ97
  A2
  AJT943
  -

West North East South
2♦ 4♦

ו-5+  5+ קלפים בדיאמונד  מזרח מתאר יד חזקה עם 
יכול  מערב  בתגובה  המייג'ור.  מסדרות  באחת  קלפים 
לברר איזו סדרת מייג'ור יש לשותפו באמצעות הכרזת 

.)Pass/Correct( 4♥

פתרון 2

  AT7
  J52
  KQ43
  KT7

West North East South
2♦ Dbl

דבר  שום   – נקודות   13 עם  מאוזנת  חלוקה  למזרח 
מיוחד, אך הוא יכול להודיע לשותף על כוח של פתיחה 
יכריזו בקרוב ♥2 או  באמצעות כפל. נראה שהיריבים 
לקבל החלטה  למערב  מזרח מאפשר  של  והכפל   ,2♠

מושכלת אם להתחרות נגדם וכיצד.

שימו לב כי היריבים עדיין לא הראו אף סדרה, ולכן זה 
איננו Takeout Double רגיל.

פתרון 3

  7
  AT52
  KT82
  KQJ4

West North East South
2♦ Pass

יד זו אינה מתאימה ל-Dbl בגלל הקוצר בספייד. איננו 
רוצים לגרום לשותף להכריז ♠4 עם חמישייה בספייד 
בסיבוב   Pass נכריז  זה  במקום  פתיחה.  של  וכוח 
הראשון ונקווה שההכרזה תחזור אלינו ב-♠2 )או אפילו 
♠3(, ואז נוכל להשתמש ב-Takeout Double בסיבוב 
השני – פתרון לא אידיאלי, אבל הטוב ביותר בנסיבות 

הקיימות. 

פתרון 4

  A2
  KQT73
  K6
  J652

West North East South
2♦ 2♥

טבעי. היינו שמחים יותר להכריז אוברקול בגובה 2 עם 
שישייה, אבל אין ברירה. אם לא נתערב כעת והיריבים 
לא  או   3 בגובה  יותר  עוד  להסתכן  נצטרך   ,2♠ יכריזו 

להציג כלל חמישייה במייג'ור.

של  השישייה  "לתוך"   2♥ מכריזים  שאנו  להיות  יכול 
היריב וצפוי לנו כפל מעניש עם עונש כבד, אך תסריט 

אימים זה יתרחש רק לעתים רחוקות.
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הכרזות

Drury מוסכמת

// אילנה לונשטיין
פחות  עם  גם  לפתוח  מותר  והרביעי  השלישי  במושב 
וללא חלוקה מיוחדת. לאור זאת קיימת  מ-12 נקודות 
גבוה מדי  יעלה את השותפות לחוזה  סכנה שהמשיב 

כאשר ביד הפותח פחות מ-12 נקודות.

לדוגמה:

  A63
  4
  KJ643
  Q863

West North East South
Pass Pass

1♠ Pass ?

פתח  מערב  אבל  פתח,  לא  והוא  נקודות   10 למזרח 
התאמה  נקודות  חישוב  לאחר  השלישי.  במושב   1♠
להכריז  יש  ולכאורה  נקודות,   13 שווה  מזרח  של  ידו 
משחק מלא ♠4, אבל מזרח אינו יכול לדעת אם לשותפו 
פתיחה מלאה, או שמא פתח במושב שלישי עם פחות 

מ-12 נקודות.

עלולה  ואף  תועיל  לא   2♦ כגון  חדשה  סדרה  הכרזת 
להזיק, משום שלאחר Pass התחלתי זו אינה הכרזה 
מחייבת. השותף יהיה רשאי לקרוא Pass על ♦2, ואיננו 
התאמה  לשותפות  כאשר  במיינור  חוזה  לשחק  רוצים 

של שמונה קלפים לפחות בספייד.

לנו לגלות אם לשותף  מה שנדרש זה שיטה שתעזור 
פתיחה מלאה או פחות מזה. הרעיון של ממציא השיטה 
Drury היה להשתמש בהכרזה ♣2 לא כהכרזה טבעית 

אלא כשאלה על חוזק ידו של השותף. 

והשיטה   ,Drury של  המקורית  שיטתו  שונתה  לימים, 
Reverse Drury. היות שכולם  נלמד נקראה  שאותה 
משחקים כיום את השיטה "ההפוכה" ולא את השיטה 

.Drury המקורית, קראנו לה בקיצור

לאחר פתיחה ♠1/♥1 וללא התערבות, משיב שהינו 
לסדרת  קשר  )ללא   2♣ יכריז   Passed Hand
הקלאב( בכל פעם שבידו תמיכה של שלושה קלפים 
לפחות  נקודות  ו-10  השותף  של  במייג'ור  יותר  או 

)כולל נקודות חלוקה!(.

של  תמיכה  יש   Passed Hand-ל כאשר  לעשות  מה 
ארבעה קלפים במייג'ור? קיימים שלושה סגנונות:

 3 לגובה  ולעלות  כרגיל   Bergen Raises לשחק  )א( 
)ואז הכרזת Drury תתאר תמיכה של שלושה קלפים 

בדיוק(.

תשובה  הכרזת   :Two-Way Drury-ב להשתמש  )ב( 
♣2 תתאר תמיכה של שלושה קלפים בדיוק, והכרזת 

♦2 תתאר תמיכה של ארבעה קלפים או יותר.

 2♣ תשובה  הכרזת  בלבד:   Drury-ב להשתמש  )ג( 
ומתארת  יותר  או  קלפים   3 של  תמיכה  עם  מתבצעת 
כולל חלוקה; עם פחות מזה משתמשים  נקודות   +10

בתמיכה ישירה לגובה 2.

הדוגמאות להלן יוצאות מהנחה שבחרנו באפשרות )ג( 
.Bergen פשוט, ללא Drury ואנו משחקים

דוגמה 1

  A63
  4
  KJ643
  Q863

West North East South
Pass Pass

1♠ Pass 2♣
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או  קלפים  שלושה  של  תמיכה  מתארת   2♣ ההכרזה 
הפותח  חלוקה(.  )כולל  נקודות   +10 עם  בספייד  יותר 
מתבקש להכריז ♠2 אם בידו תת-פתיחה )פחות מ-12 
תהא  הפותח  של  מצדו   2♦ הכרזת  כעת,  נקודות(. 

מלאכותית ותתאר פתיחה מלאה.

דוגמה 2

  A642
  Q42
  3
  A7632

West North East South
Pass Pass

1♠ Pass 2♣

ידו של המשיב שווה כ-13 נקודות לאחר ספירת נקודות 
יש  מה  לברר  כדי  בלבד   2♣ נכריז  עדיין  אך  חלוקה, 
לשותף. אם הפותח הכריז ♠1 עם 10 נקודות, אולי אין 
יד טובה של הפותח ללא  משחק מלא; מצד שני, מול 

נקודות מבוזבזות בדיאמונד ייתכן סלם.

דוגמה 3

  K62
  AQJ93
  42
  732

West North East South
Pass Pass

1♠ Pass 2♣

וגם במצב זה השיטה  מערב פתח ♠1 במושב רביעי, 
 1♠ לפתוח  כדאי  ה-15"  "חוק  שלפי  היות  פועלת, 
למרות  ומעלה.  גבוהות  נקודות   10 עם  רביעי  במושב 
בסדרת  לתמוך  נעדיף  בהארט  הנהדרת  החמישייה 
 .2♣ באמצעות  כוחנו  את  במדויק  ולהראות  השותף 
ברשותו  אם  נדע  השותף  של  הבאה  הכרזתו  לאחר 
כי כל  )12+ נקודות גבוהות(. שימו לב  פתיחה מלאה 
ההכרזות האחרות האפשריות של מזרח בגובה 2 הינן 

טבעיות ואינן מחייבות את הפותח להמשיך להכריז.

תשובות הפותח להכרזת Drury של המשיב

חזרת הפותח על סדרתו בגובה 2 מתארת תת-פתיחה 
)פחות מ-12 נקודות(. בכך הפותח מודיע למשיב שאינו 

מעוניין במשחק מלא.

הכרזה של ♦2 מתארת פתיחה מלאה )12+ נקודות( 
שהכרזת  במקרה  הדיאמונד.  לסדרת  קשורה  ואינה 
רביעייה  שוללת   2♦ ההכרזה   ,1♠ הייתה  הפתיחה 

בהארט.

הכרזה שנייה של ♥2 לאחר ♠1 הינה טבעית ומתארת 
פתיחה מלאה.

הכרזות גבוהות יותר של הפותח מתארות לרוב ידיים 
– הכרזה טבעית של   3 בגובה  חזקות: סדרה חדשה 
סדרה שנייה; סדרה חדשה בגובה 4 – ספלינטר )מעוניין 

בסלם אם אין לשותף נקודות מבוזבזות בסדרה זו(.

דוגמה 4

  432
  AQJ63
  J2
  Q62

West North East South
Pass Pass

1♥ Pass 2♣ Pass

2♥

זו  הכרזה  נקודות.   10 עם  שלישי  במושב   1♥ פתחנו 
ו/או  החלקי  המשחק  על  להתחרות  מנת  על  מוצדקת 
יהיה  שצפון  במקרה  טובה  הובלה  על  לשותף  לרמוז 

הכרוז.

 +10 עם  בהארט  תמיכה  והראה   2♣ הכריז  שותפנו 
נקודות כולל חלוקה. ייתכן שהוא מעוניין במשחק מלא. 
עלינו להזהיר אותו שבידנו תת-פתיחה. הכרזתו השנייה 
♥2 מתארת יד חלשה ומודיעה לו שאיננו מעוניינים כלל 

במשחק מלא.
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דוגמה 5

  KJ732
  AQ62
  42
  32

West North East South
Pass Pass Pass

1♠ Pass 2♣ Pass

2♠

10 נקודות גבוהות על  פתחנו במושב הרביעי ♠1 עם 
פי חוק ה-15. שותפנו הכריז ♣2 )מראה לנו התאמה 
עלינו   .)Passed Hand-ל מקסימלי  כוח  עם  בספייד 
מלא  במשחק  מעוניינים  שאיננו  לשותף  להראות 
ולהכריז ♠2. אין צורך להראות רביעייה בהארט – כבר 
עצירה  על  הוא  הדגש  וכעת  בספייד  התאמה  מצאנו 

בגובה נמוך.

4♦ ב-K♦, הייתה לנו פתיחה  אילו היינו מחליפים את 
מלאה של 13 נקודות והיינו מכריזים בסיבוב השני ♥2 

טבעי.

דוגמה 6

  A3
  AKJ732
  Q62
  42

West North East South
Pass Pass

1♥ Pass 2♣ Pass

4♥

פתחנו במושב שלישי ♥1 עם 14 נקודות ושישייה טובה 
בהארט. הכרזת השותף ♣2 הראתה התאמה בהארט 
כולל חלוקה. אנו רואים משחק מלא  נקודות   +10 עם 
של  ההתחלתי   Pass-ה )בשל  לסלם  סיכוי  ללא  ודאי 
השותף( ולכן נבחר בהכרזה סוגרת של ♥4. אין טעם 
במהלך הכרזה איטי יותר היות שאיננו רוצים להעביר 

מידע מיותר ליריבים.

 דוגמה 7

  AQ763
  J2
  KQ62
  83

West North East South
Pass Pass Pass

1♥ Pass 2♣ Pass

2♦

 12( רגילה  פתיחה  עם  רביעי  במושב   1♠ פתחנו 
 )Drury(  2♣ השותף  תשובת  לאחר  ולכן  נקודות(, 
נכריז ♦2. הכרזה זו אינה קשורה לסדרת הדיאמונד – 
היינו מכריזים בצורה זהה גם אם סדרות המיינור היו 

מוחלפות.

דוגמה 8

  K9632
  AQ2
  K3
  JT4

West North East South
Pass Pass

1♠ Pass 2♣ Pass

2♦

 – מאוזנות  נקודות   13 עם   1♠ שלישי  במושב  פתחנו 
 2♦ נכריז   2♣ השותף  תשובת  לאחר  רגילה.  פתיחה 
ונודיע לשותף שיש לנו פתיחה מלאה. כעת הכול תלוי 
בשותף: ייתכן שיכריז ♠4 אם יש לו יד טובה וחלוקתית 
עם התאמה של 4 קלפים ומעלה, וייתכן שיכריז ♠2 עם 
3 קלפים בלבד( –  )10 נקודות והתאמה של  מינימום 

ואז נעצור.

רביעית  או  שלישית  ביד  פתחתם  לתרגל:  נסו  כעת 
♠1; שותפכם הכריז ♣Drury( 2(. מה תכריזו בסיבוב 

השני?
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תרגיל 1

  AKJ63
  63
  432
  QJ2

תרגיל 2

  AKJT43
  32
  QJ3
  J4

תרגיל 3

  AKJT43
  K32
  Q3
  Q4

תרגיל 4

  AQ863
  KJ63
  A3
  42

תרגיל 5

  Q7632
  AKT7
  J3
  42

תרגיל 6

  AT762
  K5
  K64
  QJ2

תשובות לתרגילים

)1( ♠2. עלינו להראות לשותף שפתחנו עם פחות מ-12 
נקודות. הסיכוי למשחק מלא קלוש.

)2( ♠3. שישייה ו-12 נקודות, הזמנה למשחק מלא.

)3( ♠4. שישייה ו-15 נקודות. איו צורך להזמין – נכריז 
משחק מלא בעצמנו.

)4( ♥2. הכרזה טבעית עם פתיחה מלאה. אם לשותף 
רביעייה בהארט, המשחק המלא המועדף יהיה ♥4.

היחידה  הדרך  זו  הגרועה.  הסדרה  למרות   .2♠  )5(
להראות שבידנו תת-פתיחה. אין אפשרות להראות את 

סדרת ההארט.

נראה  מאוזנות.  נקודות   13  – רגילה  פתיחה   .2♦  )6(
לשותף פתיחה מלאה )12 נקודות לפחות(, והוא יחליט 

כיצד להמשיך.
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משחק היד

18

נסו לשחק שתי ידיים כמעט זהות. אתם הכרוז בחוזה 
את  תכננו   .♠Q הוא  מערב  של  ההובלה  קלף   .4♥
בשיטת  קבוצות  בתחרות  אתם  כי  )הניחו  המשחק! 

.)IMP חישוב

יד 1
  K42
  QJT9
  J74
  653

  A983
  K8743
  AQ
  KQ

♠Q :חוזה: ♥4; קלף ההובלה

יד 2
  K42
  QJT9
  J74
  653

  A98
  K8743
  AQ
  KQJ

♠Q :חוזה: ♥4; קלף ההובלה

פתרון יד 1

ניגש לתכנון המשחק. יש שתי לקיחות בטוחות בספייד, 
ארבע בהארט )לאחר שתוציאו ליריבים את A♥( ואחת 
בדיאמונד. את הלקיחות החסרות ניתן להשיג באמצעות 
חיתוך ספייד רביעי בדומם, עקיפה מוצלחת בדיאמונד 
והגבהת הקלאב. בדיקת מצב המפסידים מראה שלושה 
מפסידים שאין להימנע מהם: אחד בספייד, ושני אסים 

חסרים בהארט ובקלאב.

 .♦K של  נוח  במיקום  תלוי  החוזה  ביצוע  כך,  אם 
עקיפה מוצלחת תאפשר לנו להימנע ממפסיד בסדרה 
K♦ במזרח. על כן  זו. הסיכוי היחיד שלנו הוא למצוא 
מיד  שליטים  נמשוך  בידנו,  הראשונה  בלקיחה  נזכה 

ולאחר מכן ננסה עקיפה בדיאמונד.

הנה חלוקה מלאה שאנו מקווים לה:

  K42
  QJT9
  J74
  653

  QJT5   76
  A6   52
  T953   K862
  942   AJT87

  A983
  K8743
  AQ
  KQ

מצא את ההבדלים

// קובי שחר



יד 2 )מוצגת שוב לשם נוחות(

  K42
  QJT9
  J74
  653

  A98
  K8743
  AQ
  KQJ

♠Q :חוזה: ♥4; קלף ההובלה

פתרון יד 2

זו דומה לקודמתה )בסך הכול הועבר  לכאורה חלוקה 
קלף אחד של דרום מסדרת הספייד לסדרת הקלאב(. 
ספירת הלקיחות דומה, אך לא לגמרי. כאן ניתן להגביה 
בדיאמונד  מוצלחת  עקיפה  בקלאב.  לקיחות  שתי  עוד 
תניב לקיחה עשירית, אך הקוראים חדי העין ישימו לב 
כי גם אם העקיפה נכשלת, אז J♦ בדומם מוגבה והופך 

ללקיחה.

אחד  מפסיד  יש  הפעם  המפסידים?  מצב  לגבי  ומה 
המצב  את  לנצל  כדאי  אולי  סדרה.  בכל  פוטנציאלי 
הובלת  בספייד?  מהמפסיד  להיפטר  כדי  בדיאמונד 
הפתיחה מתחילה בתהליך של הפיכת המפסיד האיטי 
בו  לזכות  תוכל  שההגנה  כזה   – מהיר  למפסיד  שלנו 

ברגע שתקבל את ההובלה.

כעת סדרת הספייד עדיין אינה חשופה, ולכן עלינו לטפל 
בה תחילה ולהיפטר מהמפסיד באמצעות השלכתו על 
לשלושה  הכולל  המפסידים  מספר  יצטמצם  בכך   .♦J

ללא תלות בעקיפה.

אז איך עושים את זה? סדר המשחק חייב להיות מדויק 
– אם נתחיל במשיכת שליטים, ההגנה תמשיך בספייד 

ותחשוף את המפסיד שלנו. כעת כבר לא נוכל להרשות 
לעצמנו למסור לקיחה בדיאמונד. עלינו לשחק דיאמונד 
מהירה  כניסה  רק  שבדומם  לב  לשים  כך  ובתוך  מיד 

אחת – K♠, ואנו נזדקק לה בשלב מאוחר יותר.

על כן נזכה בלקיחה הראשונה עם A♠ בדרום, נוותר על 
העקיפה בדיאמונד ובמקום זה נשחק A♦ ולאחר מכן 
Q♦. אחד המגנים יזכה ב-K♦ וכנראה ימשיך בספייד. 
זה  קלף  על   .♦J מיד  ונשחק  בדומם   ♠K-ב נזכה  כעת 
שהוגבה נשליך 9♠. אם כל זה עבר בשלום )ללא חיתוך 
של ההגנה(, אז הצלחנו להעלים את המפסיד בספייד 
ואנחנו בדרך לביצוע החוזה. נותר רק למשוך שליטים, 

ולבסוף להוציא למגנים את A♣ ולהגביה גם סדרה זו.

הנה החלוקה המלאה:

  K42
  QJT9
  J74
  653

  QJT5   763
  A6   52
  KT53   9862
  942   AT87

  A98
  K8743
  AQ
  KQJ

סיכום

התבנית "הקלאסית" של עקיפה )AQ ביד דרום( חוזרת 
על עצמה בשתי הידיים, אך עקיפה היא מהלך עם סיכוי 
לנו לבצע  ביד הראשונה כדאי  ורק   ,50% הצלחה של 
אותה. ביד זו עקיפה מוצלחת היא הסיכוי היחיד שלנו. 
לעומת זאת ביד השנייה ניתן להשיג סיכוי הצלחה גבוה 
דרך  שיש  היות  מעקיפה,  הימנעות  באמצעות  יותר 

בטוחה יותר לצמצם את מספר המפסידים.
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משחק ההגנה

20

עיכוב בהגנה

// רם סופר
עיכוב הינו אחת הטכניקות הבסיסיות שהכרוז משתמש 
ההגנה  כוונת  את  לסכל  מנת  על  קרובות  לעתים  בהן 
לפתח לקיחות רבות בסדרות ארוכות באמצעות ניתוק 

הקשר בין ידי המגנים.

גם ההגנה יכולה להשתמש בטכניקה זו כדי לסכל את 
ניתוק  באמצעות  ארוכות  סדרות  לפתח  הכרוז  כוונת 

הקשר בין היד לדומם. הנה דוגמה ראשונה:

Dealer West, Vul All

  QJ97
  7
  AQ32
  KJT9

אתם בדרום עם 13 נקודות. מערב )המחלק( פותח ♣1 
מהרה  עד  להתערב.  לא  החלטתם   .1♦ משיב  ומזרח 

:3NT-מערב הופך לכרוז ב

West North East South
1♣ Pass 1♦ Pass

2NT Pass 3NT All Pass

שותפכם )צפון( מוביל ב-J♥, והדומם נפרש:

  T5
  A42
  KT984
  863

  QJ97
  7
  AQ32
  KJT9

 ♦J ומוביל מידו ♥K מערב זוכה בלקיחה הראשונה עם
)צפון משרת עם 7♦(.

מה ניתן להסיק מההכרזה ומהמשחק לשתי הלקיחות 
הראשונות?

בידכם 13 נקודות, ובדומם 7. הכרזת מערב הבטיחה 
18-19 נקודות עם חלוקה מאוזנת. היות שבחפיסה רק 
שתיים.  או  אחת  נקודה  נותרו  לשותפכם  נקודות,   40
הוא כבר הראה J♥, וה-J החסר השני התגלה בידו של 

הכרוז. לפיכך, כל יתר הקלפים הבכירים במערב.

כמה לקיחות יש למערב?
ושתיים   )AK( בספייד  שתיים   ,)AKQ( בהארט  שלוש 
מוצלחת.  עקיפה  נגדכם  שיבצע  לאחר   )AQ( בקלאב 
הוא זקוק לעוד שתי לקיחות בדיאמונד כדי לבצע את 

החוזה.

האם יש סיכוי להכשיל את החוזה?
אפשר  אז  בלבד,  דיאמונד  קלפי  שני  לכרוז  אם  כן. 

להגביל אותו ללקיחה אחת בסדרה זו.

איך?
בדיאמונד.  בסיבוב הראשון  מלזכות  להימנע  עליכם 
במלים אחרות, תנו ל-J♦ לזכות – לקיחה זו עדיין אינה 
מביאה את הכרוז ליעד של 9 לקיחות. הוא ודאי ימשיך 
בסדרה, אך אז תזכו ב-Q♦. מערב יוכל להיכנס לדומם 
עם A♥ ולשחק סיבוב שלישי של דיאמונד כדי להגביה 
יוכל לעולם להגיע לשני הזוכים  את הסדרה, אבל לא 
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השחורות  בסדרות  תתקפו  אתם  בינתיים  שהוגבהו. 
ותפתחו לבסוף את הלקיחות שיכשילו את החוזה.

החלוקה המלאה:

  8432
  JT985
  76
  52

  AK6   T5
  KQ63   A42
  J5   KT984
  AQ74   863

  QJ97
  7
  AQ32
  KJT9

Q♦ ותמשיכו  שימו לב: אם תזכו בלקיחה השנייה עם 
)נניח( בספייד, מערב יזכה בלקיחה וימשיך בדיאמונד 
עד שיוציא לכם את A♦. כעת יהיו לו לקיחות מוגבהות 
בדיאמונד בדומם ו-A♥ כדי להגיע אליהן, והחוזה יבוצע.

להפריע  כדי  מספיק  אינו  לבדו  עיכוב  הבאה  בדוגמה 
כדי  גם פעולה אקטיבית  נדרשת  לכרוז לפתח סדרה. 

להוציא לכרוז כניסה לדומם בטרם עת.

Dealer East, Vul None

  K954
  JT86
  63
  AQ2

יכולים  אינכם   .3♣ ופותח  מחלק  מזרח  בדרום.  אתם 
להתערב, והכרזת 3NT ממערב מסיימת את המכרז.

West North East South
3♣ Pass

3NT Pass Pass Pass

שותפכם )צפון( מוביל Q♦, והדומם נפרש:

  A6
  9
  8742
  KJT753

  K954
  JT86
  63
  AQ2

מערב זוכה ב-A♦ ומוביל מידו 9♣. צפון משרת עם 4♣. 
כן, זה נראה בדיוק כמו הדוגמה הקודמת, ואתם כבר 
יודעים שצריך לתת ל-9 לזכות בלקיחה. לאחר הזכייה 
משליך  ושותפכם   ♣8 מוביל  מערב  השנייה  בלקיחה 

הארט נמוך.

כי שותפכם התחיל  אלה אינן חדשות טובות. מתברר 
עם סינגלטון בקלאב, כלומר מערב התחיל עם שלושה 
קלאב  לו  יהיה  עדיין   ♣Q-ב שתזכו  לאחר  קלאבים. 
שלישי כדי להוציא לכם את ה-A מבלי להשתמש בטרם 
עת ב-A♠. מה לעשות? שימו לב: כרגע לכרוז לקיחה 
פיתוח  את  להשלים  לו  תתנו  אם  אך  בקלאב,  אחת 
בסדרה  לקיחות  ארבע  לו  יהיו  הפרעה,  ללא  הסדרה 

וכנראה שזה יספיק לביצוע החוזה.

הסיכוי היחיד שלכם הוא לתקוף את הכניסה הצדדית 
לדומם בכל הכוח!

לשם כך עליכם להוביל K♠ בלקיחה הרביעית.

כעת יש שתי אפשרויות: הדומם זוכה מיד ב-A♠ או נותן 
לכם לזכות בלקיחה ואז תשחקו ספייד נוסף שיוציא לו 

את ה-A בטרם עת. כך או כך, הדומם "מת"!

החלוקה המלאה:

  T732
  Q543
  QJT9
  4

  QJ8   A6
  AK72   9
  AK5   8742
  986   KJT753

  K954
  JT86
  63
  AQ2
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הספייד,  בסדרת  בלקיחה  לכם  עולה  הנועזת  ההגנה 
לא  עדיין  אלה  אך  לקיחות,  שלוש  ישיג  הכרוז  שבה 
יספיקו לו לביצוע החוזה. יש לו שתי לקיחות בהארט, 
זה! השילוב של  וזהו  בקלאב  בדיאמונד, אחת  שתיים 
סדרת  את  "הרג"  הכניסה  תקיפת  עם  בקלאב  עיכוב 
מאפשרת  הייתה  אחרת  הגנה  כל  הארוכה.  הקלאב 

לבצע 3NT בקלות.

בספרות  נקרא  צדדית  כניסה  על  התקפה  של  זה  סוג 
.Merrimac Coup 'הברידג

עיכוב בהגנה יכול להיות נחוץ גם מסיבה אחרת שאינה 
קשורה לפיתוח סדרה ארוכה בדומם. ראו את הדוגמה 

:IMP הבאה מתוך תחרות קבוצות בשיטת חישוב

  AQ64
  KQJ
  Q52
  A73

  JT98   72
  752   AT43
  43   JT976
  JT96   82

  K53
  986
  AK8
  KQ54

שותפו  של   1NT פתיחת  מול  נקודות   18 מחזיק  צפון 
.6NT-וסוגר מיד ל

זוכה בידו  מערב בוחר בהובלה טבעית של J♠. דרום 
עם K♠ ומוביל הארט.

רוב השחקנים במזרח לא יראו שום סיבה שלא לזכות 
מיד ב-A♥. לו הייתה זו תחרות טופ-בוטום, אכן עדיף לא 
 bottom לקחת סיכון שהכרוז יבצע 13 לקיחות ונקבל
מוחלט, אבל בתחרות קבוצות חובה על מזרח לעשות 

כל מאמץ כדי להפיל את החוזה.

בהנחה שמערב עוצר את הסיבוב הרביעי בקלאב, אכן 
יש לדרום רק 11 לקיחות: שתיים בהארט ושלוש בכל 

סדרה אחרת. היכן הסכנה?

אם מזרח זוכה בלקיחה השנייה עם A♥, או מעכב את 
הלקיחה השנייה, זוכה ב-A♥ בלקיחה השלישית וחוזר 
)נניח( בספייד, דרום פשוט ימשוך את כל הזוכים שלו 

בסדרות האדומות, ותתקבל הסיומת הבאה:

  Q6
  -
  5
  A73

  T9   -
  -   T
  -   JT9
  JT96   82

  5
  -
  A
  KQ54

בלקיחה השמינית דרום מוביל A♦, ומה יעשה מערב? 
ספייד  והשלכת  לקיחה,  לדרום  תגביה  קלאב  השלכת 
זוכה  הכרוז  מקרה  בכל  נוספת.  לקיחה  לצפון  תעניק 

בכל הלקיחות הנותרות באמצעות משחק לחץ.

מה שאפשר את הלחץ היה זכיית מזרח ב-A♥ בטרם 
)הגנה  פעמיים   ♥A נניח כעת שמזרח מעכב את  עת! 
להמשיך  אסור  לכרוז  עליה(.  יחשבו  שמעטים  נועזת 
בהארט שלישי, אם ימשיך כמו שתואר לעיל, זו תהיה 

הסיומת:

  AQ6
  J
  5
  A73

  T98   7
  7   AT
  -   JT9
  JT96   82

  53
  9
  A
  KQ54

במערך קלפים זה, דרום מוביל A♦ ומערב משליך 7♥! 
מערב מצליח לשמור הגנה על שתי הסדרות השחורות. 
יפסיד  תמיד  הוא  הכרוז,  ימשיך  כיצד  משנה  זה  אין 

לבסוף שתי לקיחות.

משחק הלחץ נכשל משום שהעיכוב הכפול של מזרח 
במלים  או  החשבון",  "יישור  את  להשיג  מדרום  מנע 
כל  את  הפסיד  כבר  הוא  שבו  למצב  להגיע  אחרות 
הלקיחות שמותר לו להפסיד וצריך לזכות בכל השאר. 
הכרחי  תנאי  הוא  החשבון"  "יישור  רבים  במקרים 

למשחק לחץ מוצלח. 



עד פברואר 2020 היה ניתן למצוא באתר BBO שידורי 
Vugraph של תחרויות )פנים אל פנים( רבות מדי יום 
אלה  תחרויות  מרץ  מחודש  החל  העולם.  רחבי  מכל 
נעלמו, אך לאחרונה התגלו סימנים של חזרה לשגרה, 
מדובר  זה  אירופה. בשלב  הצפוני של  בעיקר בחלקה 
בתחרויות ברמה ארצית בלבד. הנה לקט ידיים ששוחקו 

.BBO-במהלך חודש אוגוסט ושודרו ב

דנמרק

שלבי הגמר של אליפות דנמרק לקבוצות נערכו בסוף 
אוגוסט. קבוצת Konow גברה בגמר בהפרש דחוק על 
 swing-אך ביד המעניינת הבאה ה ,PharmaService

היה לרעתה:

Board 2. Dealer East, Vul N/S

 K4
 T42
  Q97642
 83

  98763   AQJT5
  53   J9
  53   KJT
  K765   QJ2

  2
  AKQ876
  A8
  AT94

מהלך ההכרזה בשני השולחנות מבטא עיקרון חשוב: 
מתבצעות  כשהן  יותר  טוב  עובדות  הפרעה  הכרזות 
במהירות האפשרית ומפעילות לחץ על היריבים בטרם 
הספיקו לתאר את ידיהם. באחד השולחנות פתח מזרח 
לאחר  רק   4♠ ההקרבה  להכרזת  הגיע  והזוג   ,1NT
שדרום הכריז ♥4. היריבים לא התקשו להכפיל ולקחת 

את כל המגיע להם.

West North East South
Pass 1NT Dbl

2♥* 3♦ 3♠ 4♥
Pass Pass 4♠ Pass

Pass Dbl All Pass

* טרנספר לספייד

פגיע  לא  נגד  פגיע  במצב   4♥ המלא  הכרזת המשחק 
Forcing Pass שנתן לדרום אפשרות  יצרה מצב של 
)בתקווה   4♠ הכפיל  לא  הוא  שותפו.  עם  להתייעץ 
ששותפו יכריז ♥5(, אך ידו של צפון הייתה חלשה מדי 

והוא הכפיל.

נוסף  ובסיבוב   ♣A-ב והמשיך   ♥AK עם  התחיל  דרום 
של קלאב. מזרח היה צריך לנחש איזו סדרה להוביל 
באפשרות  בחר  הוא  דיאמונד.  או  ספייד  מהדומם: 

השנייה וספג חיתוך קלאב – מינוס 300.

בשולחן השני:

West North East South
1♠ Dbl

4♠ Pass Pass 5♥

Pass Pass Pass

פתיחה בסדרה ♠1 בשילוב הפרעה החלטית ומהירה 
הספיק  דרום  בטרם  ל-♠4  מזרח-מערב  את  הובילו 
להראות את סדרתו הארוכה. בנסיבות אלה דרום נאלץ 
להמר על ♥5. לאחר הובלה בספייד וחזרה טובה ב-9♥, 
הכרוז עדיין יכול ליפול פעם אחת אם ינחש לשחק נמוך 
מידו, יזכה ב-T♥ ויוביל קלאב מהדומם. במציאות הוא 
ונפל  ניסה )ללא הצלחה( לפתח את סדרת הדיאמונד 

.IMP 11 פעמיים – מינוס 200 והפסד של

חזרה לשגרה באירופה

// רם סופר

סיקור תחרויות
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נורווגיה

הזוג המפורסם גייר הלגמו – טור הלנס שייצג שנים 
אוגוסט בפסטיבל  מונקו, השתתף בתחילת  רבות את 
שאורגן על ידי ההתאגדות הנורווגית. היד הבאה לקוחה 

מתוך תחרות קבוצות שוויצרית.

Board 3. Dealer South, Vul E/W

 J
 QJT942
  JT85
 A9

  Q72   T953
  A83   K765
  AK764   Q93
  82   K4

  AK864
  -
  2
  QJT7653

West North East South
1♣

1♦ 1♥ 2♦ 2♠
Pass 3♥ Pass 3♠

Pass 4♣ All Pass

גייר הלגמו )דרום( החזיק חלוקה נדירה של 7-5 ובחר 
בסיבוב השני בהכרזת רוורס של ♠2. לאחר מכן המשיך 
מצפים  היינו  לפחות.   6-5 של  חלוקה  לתאר  כדי   3♠
שמהלך הכרזה כזה יגיע למשחק מלא לפחות, אך הזוג 
הפגין איפוק רב לאור חוסר ההתאמה בין הידיים ועצר 

יפה ב-♣4.

מערב הוביל ב-A♦ ולמראה הדומם החלפה לקלאב לא 
הייתה קשה )מזרח תמך ל-♦2, כך שמערב ידע שדרום 
לחתוך  והספיק   ♣A-ב זכה  הלגמו  דיאמונד(.  יחתוך 
ספייד אחד בדומם. בהמשך מסר לקיחה אחת בקלאב 
ואחת בספייד, והחוזה בוצע בדיוק. בשולחן השני צפון-
דרום הגיעו ל-♣5. גם כאן מערב החליף לשליט בלקיחה 

השנייה, והחוזה נכשל בלקיחה אחת.

איסלנד

הצפונית  במדינה  הגביע  משחקי  של  הגמר  שלב 
התקיים ב-29 באוגוסט. להלן אחת הידיים המוצלחות 

של הקבוצה הזוכה.

Board 3. Dealer South, Vul E/W

 J852
 K532
  AJ
 K72

  Q943   76
  J9864   QT
  54   Q86
  86   AQJ943

  AKT
  A7
  KT9732
  T5

West North East South
1NT

Pass 2♣ Dbl 2♦

Pass 3NT All Pass

דרום החליט לפתוח 1NT והגיע ל-3NT, אך לא לפני 
שמזרח ביקש הובלה בקלאב באמצעות כפל על הכרזת 
דרום  של   ♣T-ש והתברר   ,♣8 הוביל  מערב  סטיימן. 
 ♣J הוא קלף מפתח. מזרח זכה בלקיחה הראשונה עם

והחליף לספייד בתקווה ששותפו יזכה שוב בהובלה.

את  נכון  ושיחק  המסוכנת  היד  היכן  היטב  ידע  הכרוז 
אל  מהיד  נמוך   :♠A-ב זכייה  לאחר  הדיאמונד  סדרת 
ה-J. מזרח זכה עם Q♦ אך בהמשך היה חסר אונים. 
דרום השלים חמש לקיחות בדיאמונד, שתיים בספייד 

ושתיים בהארט וביצע את החוזה בדיוק.

 .3NT-בשולחן השני דרום פתח ♦1, וצפון נהיה הכרוז ב
מזרח הוביל Q♣. צפון עיכב ומזרח המשיך J♣. לאחר 
הזכייה ב-K♣, צפון לא ידע מהי חלוקת הקלאב והניח 
מידה.  באותה  מסוכנות  היריבים  של  הידיים  ששתי 
מוביל  היה   ♦J והרצת  A♦ מהדומם  משחק פשוט של 
ל-12 לקיחות בעזרת משחק לחץ נגד מערב, אבל דרום 
החליט לעבור לדומם בספייד ולעקוף אל J♦... כך נכשל 

החוזה פעמיים.



לטביה

לא רק במדינות הסקנדינביות חזרו לשחק ברידג' פנים 
אל פנים. היד הבאה הופיעה בתחרות הזמנה שנערכה 
באמצע אוגוסט בריגה בהשתתפות טובי השחקנים של 

לטביה ואורחים ממדינות שכנות.

1 בסדרה  נגד פתיחה של   1NT התערבות באוברקול 
בכפל  "נתפס"  דרום  הבאה  ביד  מסוכנת.  תמיד  הינה 

מעניש ומצבו נראה נואש.

Board 8. Dealer West, Vul None

 986
 62
  9853
 JT93

  AKJ   Q542
  T7   AQJ53
  J42   KT
  87542   Q6

  T73
  K984
  AQ76
  AK

West North East South
Pass Pass 1♥ 1NT
Pass Pass Dbl All Pass

מערב החליט לשתוק עם 9 נקודות משום ששותפו פתח 
מהרגיל.  חלשה  יד  להחזיק  עלול  והיה  שלישי  במושב 
מזרח, עם 14 נקודות, החליט לפתוח מחדש את המכרז 

ב-Dbl, לשמחתו של מערב.

T♥ שזכה בלקיחה. מערב המשיך  היה  קלף ההובלה 
ארבע  רואה  דרום   .K-ב זכה  ודרום  ממזרח   J ב-7♥, 
לקיחות בידו. רוב הסיכויים שעקיפה בדיאמונד תצליח, 
אבל איך להגיע לדומם? דרום החליט לשחק מידו 3♠ 
ערמומי. בקלפים פתוחים קל לראות את ההגנה הנכונה: 
מערב זוכה ב-AK♠ וממשיך ב-J♠. מזרח זוכה בחמש 
הלקיחות הבאות, יוצא מידו בקלאב ומקבל לבסוף גם 
הבטוחות  הלקיחות  ארבע  עם  נשאר  דרום  כאשר   ♦K

שלו ונופל שלוש פעמים – מינוס 500.

במציאות למערב קשה לעמוד בפיתוי של זכייה בלקיחה 
"זולה" עם J♠. השותף במזרח לא סייע, ונתן ל-J לזכות 

עדיין  לקלאב  והחלפה   ♠AK-ב המשך  כעת  בלקיחה. 
מפיל את החוזה פעמיים, אבל החלפה לסדרת מיינור 

עולה בשלוש לקיחות נוספות!

דרום   .♠J-ב הזכייה  לאחר   ♦2 שיחק  מערב  בשולחן 
מערב  בסדרה.  שלישי  בסיבוב  והמשיך   ♦AQ-ב זכה 
 ♣Q נפילת לאחר  לקלאב.  והחליף   ♠AK באיחור גבה 
 – ♣JT-ממזרח, הכרוז נכנס לדומם עם 9♦ וזכה גם ב

שמונה לקיחות מפתיעות עם תוצאה של פלוס 280.

רוסיה

רוסיה  נבחרת  בין  אימון  משחק  מתוך  הבאה,  ביד 
שחקן  רוסיה,  של  הנוער  לנבחרת  מעורבות  לקבוצות 
שהחזיק אפס נקודות גבוהות היה צריך לקבל החלטה 

גורלית בהכרזה.

Board 6. Dealer East, Vul E/W

 A97
 J
  AJ86542
 97

  853   KT
  T632   AKQ94
  7   Q3
  86432   KQT5

  QJ642
  875
  KT9
  AJ

West North East South
1♥ 1♠

Pass 4♠ Dbl All Pass

ל-♠4  מהר  הגיעו  צפון-דרום  טבעי.   1♥ פתח  מזרח 
עוד?(  )מה  הכפיל  מזרח  יריביהם.  על  לחץ  והפעילו 
ומערב היה צריך להחליט מה לעשות. על אף תמיכה 
של ארבעה קלפים בהארט, מערב חשש מנפילה כבדה 
Pass שהשאיר את היריבים בחוזה  5 והעדיף  בגובה 
הגנה  מצא  הצעיר  הרוסי  הזוג  להכשילו.  שאין  מוכפל 
טובה: מערב הוביל 7♦ וקיבל חיתוך ברגע שמזרח זכה 
בלקיחה עם K♠, אבל החוזה עדיין בוצע בדיוק: 590+ 

לצפון-דרום.
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 ,)Polish Club בשולחן השני מזרח פתח ♣1 )כנראה
וזה היה מהלך המכרז:

West North East South
1♣ 1♠

Pass 4♠ Dbl Pass
4NT Pass 5♣ All Pass

מערב ידע ששותפתו קצרה בספייד והחליט להוציא את 
הכפל ל-4NT – הכרזה זו מראה שתי סדרות שאפשר 
לשחק בהן )מתוך שלוש הנותרות פרט לספייד(. הכרזת 
דיאמונד.  פני  על  לקלאב  העדפה  הראתה   5♣ מזרח 
כך יצא שהתאמה בת 9 קלפים בהארט לא התגלתה, 
צפון  האסים,  שני  למרות  ל-♣5.  הגיעו  מערב  ומזרח 

בחר לא להכפיל.

 .♥J דרום הוביל Q♠. צפון זכה ב-A♠ וחזר בסינגלטון 
 ,♣A-דרום זכה ב .♣Q מזרח זכתה בלקיחה והמשיכה
ומה כעת? היות שסדרת ההארט לא הוכרזה, הוא לא 
דמיין שלשותפו קלף בודד. בנוסף, דרום חשש שלמזרח 
זו. המשך בספייד נלקח  ולא רצה לשחק סדרה   ♦AQ
המפסיד  נעלם  שליטים  משיכת  ולאחר  מזרח,  ידי  על 
בדיאמונד על סדרת ההארט! ♣5 פגיע מבוצע עם רווח 
היו  נפילות  )גם שתי  לקבוצה המעורבת   IMP 15 של 

עדיין תוצאה מעולה בהשוואה לשולחן השני(.

לפי  מוטעה.  היה  בספייד  דרום  של  שההמשך  כמובן 
ברור ש-K♠ במזרח,  היה  ללקיחה הראשונה  המשחק 
בשום  בלקיחה  לעלות  יכול  אינו  בהארט  המשך  בעוד 
מקרה. במקרים אלה יש לסמוך על השותף – אם הוא 
עולה ב-A על הובלה שלנו ב-Q, זה אומר שאינו מעוניין 

שנמשיך בסדרה, גם אם K אצלו.

בולגריה

שנערכה  קבוצות  תחרות  מתוך  מעניינת  יד  להלן 
בווארנה.

Board 13. Dealer North, Vul All

 QJT7
 T97642
  Q73
 -

  A9652   K843
  53   AK8
  T62   954
  753   J62

  -
  QJ
  AKJ8
  AKQT984

השחקנית בצפון החליטה לפתוח ♥2 חלש. אמנם היום 
כולם רוצים להפריע כמה שיותר, אך עדיין זו החלטה 
בלבד  נקודות  חמש  סיבות:  ממספר  מאוד  מפוקפקת 
וסדרה  בספייד  טובה  צדדית  רביעייה  פגיע,  במצב 
להכריז  אולי  רצה  בדרום  השותף   .T בראשות  עלובה 
סלם גדול, אך לא הייתה לו דרך לברר אם AK♥ שניהם 
 6♣ להכריז  החליט  הוא  זה  במקום  השותפה.  אצל 

והתאכזב קשות מסדרת ההארט בדומם ☹

West North East South
2♥ Pass 6♣

Pass Pass Pass

מנוס משני  היה  לא  ב-A♠ שנחתך, אבל  הוביל  מערב 
סדרת  לפיתוח  כניסות  היעדר  בשל  בהארט  מפסידים 
הספייד. לפחות סדרת הקלאב התחלקה, והחוזה נפל 

פעם אחת בלבד.

בשולחן השני:

West North East South
Pass 1♦* Dbl

Pass 1♥ Pass 5♣

Pass Pass Pass

* Precision, 11-15 נקודות.

גם כאן ההכרזה הייתה רחוקה מלהיות מדעית, והזוג 
החמיץ משחק מלא טוב יותר של ♥4, אך לפחות עצר 
לפני סלם. החוזה בוצע בדיוק לאחר הובלה ב-A♠. גם 

הובלה בהארט לא הייתה מכשילה אותו.
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בסיום ארבעת הסיבובים של התחרות נקבעו המנצחות 
והמנצחים:

נשים
מקום 1: רוני בר בנין – נגה טל

מקום 2: רות ערמי – אמליה בן שמעון
מקום 3: ג'ובינה סדיס – שושנה רונן

גברים
מקום 1: דוד כהן – שלמה אלישר

מקום 2: ישראל ידלין – רונן בנבניסטי
מקום 3: אהוד פרידלנדר – אברהם חן

להלן ידיים מעניינות מתוך שני הסיבובים האחרונים.

סיבוב שלישי

Board 2. Dealer East, Vul N/S

 KJ4
 9764
  KT95
 KQ

  A753   8
  KQT83   52
  Q   A7643
  T62   J9853

  QT962
  AJ
  J82
  A74

רוב השדה הגיע לחוזה ♠4 לאחר פתיחה ♠1 של דרום. 
 ,♦Q-החוזה ניתן להכשלה די בקלות: לאחר הובלה ב
חיתוך ♦ והחלפה ל-K♥, דרום לא יספיק להשליך הארט 

מפסיד על סדרת הדיאמונד.

התוצאות בשולחן היו שונות: 10 מבין 12 זוגות נשים 
ו-10 מתוך 19 זוגות גברים ביצעו ♠4.

בטוחים  היו  לא  במזרח  והשחקנים  מהשחקניות  חלק 
כך   – לחזור בסדרה  ולא מיהרו  סינגלטון,  ש-Q♦ היא 

איבדה ההגנה את ההזדמנות לחיתוך.

Board 8. Dealer West, Vul None

 T976
 AQ
  9
 A97632

  Q842   J3
  T7   KJ963
  KJ54   T763
  J84   T5

  AK5
  8542
  AQ82
  KQ

ביד זו הייתה חשיבות לזהות הכרוז.

מבין  מזרח  צפון.  גם  וכנראה   ,Pass-ב מערב מתחיל 
שיבחר  וייתכן  לפחות,  מלא  משחק  כנראה  שליריביו 
בידו  שאין  פי  על  אף  השלישי,  במושב   2♥ בהכרזת 

שישייה.

הוא  עוצר בהארט.  ללא   2NT להכריז  יכול  אינו  דרום 
 Lebensohl יכפיל, וכעת צפון יכול להשתמש בשיטת
כדי להראות רביעייה בספייד עם עוצר בהארט ולהגיע 
יוביל  במידה שמזרח  הכרוז.  הוא  כאשר   3NT לחוזה 
 ♦A-ב לזכות  מעקיפה,  להימנע  צפון  על  דיאמונד, 
ולשחק KQ♣ )שחרור חסימה(. כעת יש לו 10 לקיחות 
מלמעלה, ואם יעז לשחק AK♠ ולמסור למערב לקיחה 
הובלה בהארט תקל  לקיחות.  ל-11  יגיע  הוא   ♠Q עם
לקחת  מבלי  לקיחות  ל-12  יגיע  והוא  צפון,  על  כמובן 

שום סיכון.

אם דרום ישחק 3NT לאחר שמזרח הכריז הארט, מצבו 
יהיה גרוע לאחר הובלה בהארט החושפת את הסדרה 

אליפות ישראל לזוגות נשים וזוגות גברים 
)חלק שני(

// יוסי אנגל
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סיקור תחרויות
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ומוציאה לו את הכניסה הצדדית לסדרת הקלאב.

אם מזרח יבחר ב-Pass בסיבוב הראשון ודרום יפתח 
בדרך  יכריז ♥2  ודרום  )סטיימן(   2♣ ישיב  צפון   ,1NT
יוביל  שמערב  להאמין  קשה  אלה  בנסיבות   .3NT-ל
 12 לבצע  לכרוז  תעזור  בדיאמונד  הובלה  בהארט. 

לקיחות.

בין הנשים זוג אחד בלבד הוכשל ב-3NT לאחר הובלה 
של 7♥; בין הגברים שני זוגות נכשלו בחוזה – ביניהם 

הזוג המנצח כהן-אלישר.

Board 15. Dealer South, Vul N/S

 9865
 KQT5
  J52
 76

  JT3   AKQ74
  965   J82
  AK87   -
  A54   KJ932

  2
  A74
  QT9643
  QT8

מהלך הכרזה אפשרי לפי השיטות המודרניות:

West North East South
Pass

1♦ Pass 1♠ Pass
1NT Pass 2♦* Pass
2♠ Pass 4♠ All Pass

 Two-Way במוסכמה  משתמשים  מזרח-מערב 
Checkback: ♦2 הינה הכרזה מחייבת למשחק מלא 
 )1NT ללא קשר לסדרת הדיאמונד, בעוד ♣2 )לאחר 
מזמינה  יד  ומראה   2♦ להכריז  מהשותף  מבקש  היה 

כלשהי או יד שרוצה לעצור בחוזה ♦2.

לקיחות  שלוש  להגנה   .4♠ החוזה  נגד  בהובלה  דרום 
יוביל  לא  דרום  הנראה  ככל  אבל  בהארט,  מהירות 
על  הארטים  שני  להשליך  יספיק  הכרוז  זו.  בסדרה 
סדרת הדיאמונד בדומם ולבצע את החוזה עם לקיחה 

עודפת.

הלקיחות  בשלוש  תזכה  ההגנה   ,♥A מוביל  דרום  אם 
הראשונות וצפון יחליף לקלאב. החוזה עדיין ניתן לביצוע 

 ,♣K עם  בידו  יזכה  שמזרח  בתנאי  פתוחים(  )בקלפים 
דיאמונד.  ויחתוך   ♦AK יגבה  הדומם,  לעבר   ♠ ישחק 
כעת לאחר משיכת כל השליטים של מזרח דרום יילחץ 
בסדרות המיינור, כאשר הוא צריך להשליך לפני הדומם. 
ללא הגנה. הכרוז   ♣Q ייאלץ להשאיר את הוא  לבסוף 
)בהנחה שקלף  ישליך את הדיאמונד האחרון מהדומם 
זה לא הוגבה( ויזכה בשתי הלקיחות האחרונות בקלאב.

במציאות 4 מתוך 16 זוגות נשים ו-4 מתוך 25 זוגות 
ב-11  זכו  גברים  זוגות   17  .4♠ בחוזה  נכשלו  גברים 

לקיחות.

סיבוב רביעי

Board 4. Dealer West, Vul All

 7
 KJT9
  AQ54
 J975

  QJ65   AK8432
  A87542   -
  9   T82
  A6   Q842

  T9
  Q63
  KJ763
  KT3

החוזה הסופי הוא ♠4, משוחק על ידי מזרח.

לקיחה  ימסור  זה   – בקלאב  להוביל  כדאי  לא  לדרום 
ל-Q♣ של הכרוז.

בתחרות  בדיאמונד.  או  בספייד  מוביל  שדרום  נניח 
פי  על  אף  לקיחות,  ב-12  זכה  אחד  זוג  רק  הנשים 
שעליו  להבין  חייב  הכרוז  מסובכת.  אינה  שהמשימה 

להגביה את יד הדומם ולא את ידו שלו.

 ♠ הארט,  וחותכים   ♠Q-ב זוכים  בשליט  הובלה  לאחר 
אל ה-J ועוד חיתוך הארט. כעת מוסרים להגנה לקיחה 
בדיאמונד, ולדומם נותרו שתי כניסות באמצעות חיתוך 
וגם  להגביה את סדרת ההארט  להספיק  כדי   ♣A-ו  ♦
למשוך אותה. ממזרח יושלכו שלושה קלאבים מפסידים 
עם  ייחתך  קלאב  ולבסוף  שהוגבהו,  ההארטים  על 

השליט האחרון של מזרח.

בדיאמונד  הובלה  באמצעות  להקשות  יכולה  ההגנה 
ב-A♦. במקרה  צפון בקלאב לאחר הזכייה  וחזרה של 
אל   ♠ הארט,  חותך   ,♣A עם  בדומם  זוכה  מזרח  זה 
ה-Q, חיתוך הארט נוסף, ♠ אל ה-A ,J♥ וחיתוך הארט 
לסדרת  להגיע  מאפשר  דיאמונד  חיתוך  כעת  שלישי. 
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סיקור תחרויות

 Pass קריאות  שתי  שלאחר  יודעים  רבים  שחקנים 
אפשר לפתוח עם פחות מ-12 נקודות.

הכריז  היריבים  אחד  אם  שגם  יודעים  רבים  שחקנים 
Pass, אפשר להכריז ביד שלישית עם  והשותף קרא 

יד יותר חלשה. 

פחות ידוע שלפעמים אפשר להכריז עם יד יותר חזקה 
ממה שמתארת ההכרזה. כך, למשל, יש המשתמשים 
הבאה  ביד  נקודות.  מ-10  יותר  עם   Weak Jump-ב
והחלטתי  רביעי  ישבתי  בפסטיבל  בוקר  מתחרות 

להתערב ב-Weak Jump עם יותר מ-10 נקודות.

Board 17. Dealer North, Bul None

 Q653
 Q42
  643
 A94

  A4   J82
  A98753   KT6
  JT98   75
  Q   KJT82

  KT97
  J
  AKQ2
  7653

מהלך ההכרזה:

West North East South
Pass Pass 1♦

2♥ Dbl 3♥ 3♠

Pass 4♠ All Pass

Pass. היות שלא  דרום פתח ♦1 לאחר שתי קריאות 
 ,Passed Hand ראיתי אפשרות של משחק מלא מול
 Weak בחרתי בהכרזת הפרעה ♥2. הכרזה זו מהווה
Jump ומתארת שישייה בהארט עם 6-10 נקודות. כפי 
 Negative – שאתם רואים, בידי 11 נקודות. צפון הכפיל

Double המבטיח רביעייה בספייד עם 7+ נקודות.

ההתאמה  את  מצאו  היריבים   .3♥ הכריזה  שותפתי 
בספייד, אך הגיעו לחוזה מוגזם של ♠4.

היד שלי הכילה נכסים הגנתיים יותר מנכסים התקפיים, 
והובלתי Q♣. הרעיון היה לקבל חיתוך קלאב אם אמצא 

.)♥K בידה של השותפה כניסה )למשל

בדומם   ♣A-ב זכה  הכרוז  שציפיתי.  כמו  התחיל  זה 
 .♥A ושיחקתי   ♠A-ב זכיתי   .T-ה אל  ספייד  ושיחק 
 ♥Q השותפה סימנה להמשיך בסדרה. בלקיחה הבאה
בידו. הכרוז  ודרום חתך   ,♥K ידי  כוסתה על  מהדומם 
את  חתכה  השותפה  גבוהים.   ♦ קלפי  שלושה  משך 
השלישי ומשכה שני קלפי קלאב גבוהים. הכרוז הפסיד 

חמש לקיחות ונפל פעמיים.

Weak Jump עם 12 נקודות

התערב  משמאל  יריבכם   .1♥ ופתחתם  המחלק  אתם 
♦3. מה אתם יודעים על היד שלו?

עם  בדיאמונד  קלפים  שבעה  בידו  יענו:  הקוראים  רוב 
6-10 נקודות.

כשאיתן אורנשטיין ישב אחרי, זה לא בדיוק מה שהיה 
נקודות.   12 עם  בדיאמונד  שביעייה  החזיק  הוא  לו. 
שותפי קרא Pass לאחר מחשבה ארוכה, וגם שותפו 
במידע  להשתמש  לי  ואסור  להכריז,  תורי  איתן.  של 
לפי  רק  להכריז  עליי  הנובע מהמחשבה.  חוקי  הבלתי 

הקלפים שלי:

הדים מפסטיבל הברידג'

// אבי רוזנטל
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  AT98
  AKQ62
  5
  AKT

ראיתי שלוש אפשרויות:

Pass

בעד: אולי לשותפי אין נקודות ואפול בחוזה מוכפל אם 
אמשיך להכריז?

שווה  היד  התאמה  אמצא  ואם  נקודות,   20 בידי  נגד: 
יותר. חבל להחמיץ משחק מלא. מצד שני, היריב עלול 

לבצע ♦3.

אפשרות זו נפסלה כמובן.

Dbl

בעד: אולי השותף ישאיר ♦3 מוכפל והם ייפלו פעמים 
רבות.

נגד: מכריח את השותף להכריז בגובה 3 או 4, כאשר 
אם  יקרה  ומה  בהארט.  התאמה  לנו  אין  לוודאי  קרוב 

יכריז 3NT עם עוצר בודד בדיאמונד?

פסלתי גם אפשרות זאת.

3♠

זו האפשרות שבה בחרתי משום שהיא מתארת בצורה 
הטובה ביותר את היד שלי – הכרזת Reverse המראה 
חמישה קלפים בהארט וארבעה קלפים בספייד. היות 
מהכרזת  יותר  מתארת  היא   3 בגובה  שההכרזה 

Reverse רגילה, ואכן בידי 20 נקודות.

את  ראיתי  ואז   ,♦A הוביל  מערב   .4♠ הכריז  שותפי 
הדומם:

Board 15. Dealer South, Vul N/S

 QJ76542
 T
  93
 965

  K   3
  J9   87543
  AQT7642   KJ8
  Q87   J432

  AT98
  AKQ62
  5
  AKT

מהלך ההכרזה:

West North East South
1♥

3♦ Pass Pass 3♠

Pass 4♠ All Pass

ביצעתי 12 לקיחות לאחר הפלת K בודד במערב.

 2♦ הכריז  שמערב  לוודאי  קרוב  האחרים  בשולחנות 
 Weak Jump(  3♠ להכריז  הזדמנות  הייתה  ולצפון 

shift( ולהראות 0-5 נקודות עם שביעייה בספייד.

דיוק  ליתר  או  הגבול,  הם  השמיים  שלי  היד  עם  כעת 
סלם קטן בספייד.
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שונות

הלקוחות  הכרזה,  בעיות  חמש  פרסמנו  יולי  בגיליון 
באירופה  לאחרונה  שנערכו  קבוצות  תחרויות  מתוך 
בשיטת חישוב IMP )ראה גם כתבה במדור תחרויות(. 
על  הפאנל,  חברי  הבכירים  לשחקנים  נתונה  תודתנו 

תשובותיהם המאלפות.

הידיים  לגבי  הוצגו  השאלות  וכל  סובבו,  החלוקות 
משתמשים  שכולם  מהנחה  יצאו  המומחים  דרום.  של 

בשיטת over 1 2 ישראלית סטנדרטית.

בעיה 1 

Dealer North, Vul E/W 

  QJT8542
  J6
  97
  A6

West North East South
1♣ Pass 1♠

Pass 1NT Pass ?

תשובות,  של  מגוון  שסיפקה  לכאורה  פשוטה   יד 
מ-sign-off בגובה 2 ועד להכרזת משחק מלא.

חלק מהמומחים הסתפקו בהכרזה סוגרת של ♠2 וציינו 
המוגדל  הבונוס  לאור  פגיע  במצב   3♠ מכריזים  שהיו 

למשחק מלא.

אלדד גינוסר: הסבירות שהשותף מביא ארבע לקיחות 
לא  מלא  בהכרזת משחק  גדול  רווח  אין  גבוהה.  אינה 
הייתי  פגיע  במצב  ב-♠3.  להיכשל  הסיכון  כנגד  פגיע, 

שוקל בחיוב ♠3.

אופיר רשף: הסיכוי ליפול ב-♠3 או ♠4 גבוה מהסיכוי 
לבצע. לו היינו פגיעים, היה כנראה משתלם להזמין.

יוסי אנגל: ♠2 – אם הייתי יכול להכריז 2 וחצי ספייד 
בכל  לקיחה  שנפסיד  מעריך  אני  זאת.  עושה  הייתי 
סדרה ולכן בוחר בהחלטה השמרנית. במצב פגיע אולי 

אהיה יותר אגרסיבי.

קבוצה אחרת של מומחים ציינה כי לפי שיטות ההכרזה 
בגובה  להישאר  ועדיין  להזמין  ניתן  בימינו  המקובלות 
 .Two Way Checkback 2, זאת באמצעות המוסכמה
מבקשת   2♣ של  שנייה  הכרזה  זו,  מוסכמה  לפי 
מהשותף להכריז ♦2, ולאחר מכן כל הכרזה נוספת של 
 המשיב הינה מזמינה. כלומר: מדובר ברצף ההכרזות

.2♣-2♦-2♠

 2 בגובה  להישאר  ועדיין  להזמין  ניתן  בירמן:  אלון 
בה  בוחר  שהייתי  האופציה  זו   .2♣-2♦-2♠ באמצעות 

אם הדבר אפשרי.

מיכל נוסצקי: עם השותפה שלי אבצע הזמנה חלשה 
באמצעות ♣2 ולאחר מכן ♠2. יד זו תוביל למשחק מלא 

רק מול יד יפה של השותף.

ולאחר   2♣ באמצעות  מלא  למשחק  מזמינה  טל:  נגה 
להעריך  לשותף  אתן   – רבים  מפסידים  בידי   .2♠ מכן 

את ידו ולהחליט.

קבוצה שלישית של מומחים מזמינה באמצעות הכרזה 
טבעית של ♠3.

 ♠Axx ♥ xxx ♦ Axx ♣ Kxxx מול  הרבסט:  אופיר 
המשחק המלא תלוי בעקיפה. 

מול Kxx ♥ xxx ♦ Axx ♣ KQxx ♠ יש ♠4 מלמעלה. 
מצד שני, מול

Kxx ♥ xx ♦ KQx ♣ KJxxx ♠ המשחק המלא חסר 
סיכוי. הכרזה מזמינה מעבירה את ההחלטה לשותף.

הכו את המומחים )5(

// רם סופר



ירחון ההתאגדות הישראלית לברידג' 32

רון פכטמן: "רק" 8 נקודות, אבל שביעייה ואפשר לבצע 
זאת,  עם  מינימלית.  פתיחה  מול  אפילו  מלא  משחק 
איננו פגיעים ואין סיבה "להמר" לבדי על משחק מלא. 

אני מכריז ♠3 ונותן לשותף להחליט.

של  עניין  כאן  ויש  הזמנה,  שווה  היד  בראל:  מיכאל 
שיטה. איני יודע בדיוק מהו "סטנדרט ישראלי". אם ♠3 

מזמין – זה מה שאכריז.

והאופטימית מכולם:

דנה טל: ♠4. אגרסיבי, אבל שווה את זה.

בעוד   ,4♠ הכריז  בדרום  השחקנים  אחד  בתחרות 
מתחרהו בשולחן השני הסתפק ב-♠2.

החלוקה המלאה:

63 
 AT54
  KJ6
 QJT9

  K   A97
  K732   Q98
  A8532   QT4
  432   K875

  QJT8542
  J6
  97
  A6

נגד ♠4 מערב "מצא" את ההובלה המוכרת היחידה – 
קלאב נמוך. בהמשך הכרוז ניחש את סדרת הדיאמונד 
בקלאב  חיתוך  עקיפת  לאחר  בהארט  מפסיד  והשליך 
11 נקודות גבוהות  כדי לבצע ♠4 מול דומם עלוב של 

בלבד, אשר ודאי לא היה מקבל שום הזמנה.

בעיה 2 

Dealer West, Vul E/W

  K
  Q973
  842
  A9732

West North East South
Pass 1♣ 3♠ ?

שאלה לא קלה – לדרום 9 נקודות עם תמיכה בקלאב 
הינו  היריב  בסדרת  בודד   K אך  בהארט,  ורביעייה 
חיסרון ניכר. המומחים התפלגו שווה בשווה בין תומכי 

Pass ובין מכריזים.

:Pass-ראשית, הזהירים שבחרו ב

יוסי אנגל )וגם אלון בירמן ואלדד גינוסר(: היד אינה 
נקודות,   9 לכאורה   .Pass ולכן   ,4♣ או   Dbl מצדיקה 
אבל היד שווה פחות והשותף לא הבטיח יותר משלושה 

קלפים בקלאב.

 9 לי  יש  אבל  יותר,  יצליח   Dbl-ש ייתכן  פכטמן:  רון 
נקודות בלבד הכוללות K בודד בסדרת היריב. כוח זה 
אינו מספיק לכפל שלילי בגובה 3. אם לשותף יד חזקה, 

הוא יכריז שוב.

מיכאל בראל: אין מספיק כדי להכריז. K♠ אינו באמת 
קלף טוב.

לעומתם, מחצית המומחים בחרו להכריז. רובם העדיפו 
.)Negative( Dbl

האופציות  כל  את  שלילי משאיר  כפל  אופיר הרבסט: 
 .4♥ ,4♣ ,3NT :פתוחות

דנה טל: רביעייה בהארט ומספיק נקודות. למה להכריז 
♣4? חושבת עדיין על משחק מלא נכון, לא על סלם.

אקרא  אם  מצוינת.  חלוקה  אבל  חלשה,  יד  טל:  נגה 
יד  עם  הלאה  להכריז  יוכל  לא  שהשותף  ייתכן   Pass

טובה. 
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אופיר רשף: בידיים שטרם הכריזו עדיף "למתוח" כדי 
להראות משהו. Dbl הוא הפתרון הגמיש ביותר, גם אם 

לעתים יוביל לתוצאה של 730-.

על אף הסיכוי הגבוה להתאמה טובה בקלאב, קיבלתי 
רק תשובה אחת של ♣4.

מיכל נוסצקי: האפשרויות הן ♣4 או Pass .Dbl נראה לי 
נחות בבירור מ-♣4 ואיני שוקלת אפשרות זו. Dbl גמיש 
 Pass ,3 או ל-♥4. מצד שניNT-יותר ומאפשר להגיע ל
בידי  נראה מפחיד כאשר  מוכפל   3♠ על  מצד השותף 
לאחר  אבוד  ירגיש  שהשותף  וייתכן  קלאבים,  חמישה 
להחליט,  קשה   .4333 וחלוקה  מינימלית  יד  עם   Dbl
ואני הולכת על ♣4 עם סיכוי טוב לבצע. הפגיעות רומזת 
שידו של מזרח טובה יחסית, וזה משפיע עליי להכריז 

סולידי.

בשולחן דרום קרא Pass והחוזה הסופי היה ♠3.

 72 
 A5
  AKT7
  JT854

  Q43   AJT9865
  KT82   J64
  QJ96   53
  Q6   K

  K
  Q973
  842
  A9732

מזרח ניחש להפיל K♠ בודד וביצע את החוזה.

בשולחן השני משימתו של דרום הייתה קלה יותר היות 
)המוגזם  הסופי  החוזה  בלבד.   2♠ התערב  שמזרח 
במקצת( היה ♣5 מצד צפון. מזרח הוביל A♠, החמיץ 
בספייד.  והמשיך  להארט  המכשילה  ההחלפה  את 
 ,T-הכרוז חתך בדומם, שיחק בהצלחה דאימונד אל ה
ולאחר מכן ביצע אלימינציה ומסר למערב את ההובלה 
עם Q♣. מערב נקלע למשחק סופי, איבד את הלקיחה 

שלו בהארט, והחוזה בוצע.

בעיה 3 

Dealer North, Vul N/S 

  65
  QJ832
  AQJ85
  5

West North East South
1NT Pass 2♦

3♣ 3♥ Pass 4♣
Pass 4♦ Pass ?

שהראתה  צפון  של   3♥ "החופשית"  ההכרזה  לאחר 
פוטנציאל  ראה  דרום  יחסית,  טובה  יד  עם  התאמה 
השיב  צפון  היריב.  בסדרת   Cue-bid והכריז  לסלם 

ב-Cue-bid שמראה K♦ – חדשות טובות! ומה כעת?

רוב  השותף,  של  החיוביות  ההכרזות  שתי  אף  על 
המומחים מסתפקים )בצדק( בהכרזת ♥4. 

בעיה  ויש  יחסית,  הרבה  הכרזתי  כך  גם  אנגל:  יוסי 
בספייד.

אם  מספיק.  עשיתי  טל(:  דנה  )וגם  בראל   מיכאל 
השותף יכריז ♠4, אשאל למספר האסים.

צריכים  אנו  לסלם  הלאה  להתקדם  כדי  העניין,  זה 
והוא  בספייד,  קונטרול  לו  שיש  לנו  יאשר  שהשותף 

יעבור את גובה המשחק המלא רק עם יד טובה. 

אלון בירמן: הראיתי עניין בסלם אך אין לי יותר מזה, 
ולא אעבור את גובה המשחק המלא בעצמי.

את  סיימתי  אני  אבל  לסלם,  סיכוי  יש  גינוסר:  אלדד 
סופר-מקסימלית  יד  עם  השותף  הזאת.  ביד  תפקידי 
לסלם  ימשיך  בהארט  ורביעייה  קונטרולים  שכוללת 

בעצמו )ואולי היה צריך להכריז 4NT במקום ♦4(.

רון פכטמן: מול הקלפים המתאימים יבוצע סלם בקלות, 
קונטרולים  לשותף  אם  מינימלית.  ידי  זאת  בכל  אבל 

רבים, הוא ימשיך להכריז.

נגה טל: לא עושה עוד צעד לכיוון סלם. צריך שלשותף 
יהיה משהו טוב בספייד או בקלאב או הארט רביעי, כדי 
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שיוכל לזרוק ספיידים על דיאמונדים. אתן לו להחליט. 
בחלק מהידיים אנו עלולים ליפול ב-♥5.

לו  אין  אם  רק  להמשיך  יכול  השותף  נוסצקי:  מיכל 
נקודות מבוזבזות בקלאב.

:4NT שני מומחים היו בדעה שונה ובחרו להכריז

אופיר הרבסט: יכול להיות כאן סלם בקלות, למשל מול 
Axx ♥ AKxx ♦ Kxx ♣ xxx ♠. לפיכך, אני שואל על 
מספר קלפי המפתח, ואם יש שלושה אכריז סלם. יש 
לקחת בחשבון שהשותף הכריז ♥3 )מראה יד יפה( וגם 

שיתף פעולה עם ♦4 – אז הוא אמור להיות מקסימלי.

גבוהה ארבעה  אופיר רשף: השותף מראה בסבירות 
שליטים ו-K♦. זה עשוי להיות סלם קל.

)ובוודאי   4NT להכריז  שבחרו  אלה  את  שואל  ואני 
להמשיך לסלם אם השותף יראה שלושה קלפי מפתח( 
עם  יד  מול  סלם  להכריז  מעוניינים  באמת  אתם  האם 
תקווה  מתוך  אולי  בספייד,  קונטרול  ללא   ♣A-ו  ♥AK

שהיריבים לא יובילו בספייד?

בשולחן דרום בחר ב-♥4, וזו הייתה החלוקה המלאה:

 AK83
 AT74
  K9
 J93

  94   QJT72
  K6   95
  T43   762
  AKQT86   742

  65
  QJ832
  AQJ85
  5

צפון החליט שהוא מחזיק יד אידיאלית וקפץ ל-♥6 מבלי 
לשאול על מספר האסים! הסלם תלוי כמובן בעקיפה 
עוצר  היה   4NT לשאול  שבחר  מי  שישבה.  בשליט, 

ב-♥5 לאחר תשובה של שני קלפי מפתח.

בעיה 4 

Dealer North, Vul None 

  K4
  J3
  A963
  AJ542

West North East South
1♥ Pass 2♣

3♠ Pass Pass ?

בניגוד לחלק מהבעיות הקודמות, כאן הייתה תמימות 
זאת,  עם   ,3NT הכריזו  וכולם  המומחים  בין  דעים 

הנימוקים שלהם הראו מספר גישות שונות.

האופטימיים

אופיר רשף: סיכוי טוב להשיג תשע לקיחות מהירות או 
לפתח סדרה אם מימיני סינגלטון ספייד.

 ♠ xx ♥ AKxxx כמו  סתמית  יד  מול  הרבסט:  אופיר 
גם אם לשותף  לבצע.  סיכוי סביר  יש   ♦ Qxx ♣ Kxx

שישייה בהארט, 3NT עשוי להיות החוזה הנכון.

הפסימי

3NT, אבל לא רואה אופציה  לא מת על  אלון בירמן: 
אחרת. כנראה שניפול ונתקדם ליד הבאה.

אלה שאינם רואים שום אפשרות אחרת

כמובן,  מחייב  השותף  של   Pass-ה גינוסר:  אלדד 
ובמצב זה מהווה שאלה על עוצר בספייד.

נגה טל: 3NT. לא רואה אפשרות אחרת. מקווה שיהיו 
לשותף קלפים מתאימים.

דנה טל: מה עוד?

ולבסוף, שניים שזיהו שיש כאן אפשרות נוספת.

מיכאל בראל: ההכרזה הנכונה בדרך כלל עם החלוקה 
מושך  בספייד  דאבלטון   K כאן  אבל   ,Dbl היא  הזאת 

אותי מאוד לכיוון NT )מהיד שלי(.
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 Dbl מיכל נוסצקי: שאלה קשה מאוד. האפשרויות הן
.3NT 3. אני הולכת עלNT-ו

השחקן הדני שישב בדרום פעל בניגוד לדעתם של כל 
.Dbl – המומחים שלנו

ודרום החליט לעצור בחוזה זה –  השותף הכריז ♣4, 
איפוק מדהים עם פתיחה מול פתיחה.

 2
 AK984
  Q74
 K873

  AQT9763   J85
  T75   Q62
  852   KJT
  -   QT96

  K4
  J3
  A963
  AJ542

בדיאמונד,  ביותר  החזקה  ההובלה  את  מצא  מערב 
הרעה  החלוקה  בגלל  אחת  פעם  נכשל   4♣ והחוזה 

בשליט.

 1NT בשולחן השני דרום )לאחר הכרזה ראשונה של 
.3NT-מחייב( סגר ל

גם  הבאה".  ליד  ונתקדם  "ניפול  בירמן:  אלון  פי  על 
בשולחן זה מערב הוביל בדיאמונד. כשמזרח קיבל את 

היד הוא שיחק ספייד. החוזה 3NT נפל חמש פעמים.

בעיה 5 

Dealer North, Vul All 

  J52
  QT83
  QJ84
  T8

West North East South
2♣ Pass 2♦

Pass 3♣ Pass ?

ביד  אבל   ,3NT של  טריוויאלית  הכרזה  עוד  לכאורה 
המתחילים  ההכרזה  מהלכי  מכך.  יותר  יש  הזאת 
ב-♦3/♣3-♦2-♣2 הינם בעייתיים בשל מיעוט אופציות 

.3NT-ההכרזה מתחת ל

חלק מהמומחים התייחסו ל-3NT כאל הכרזה מובנת 
מאליה.

אין  אין התאמה בקלאב,   – יד מאוזנת  מיכאל בראל: 
חמישייה אחרת, למה שאכריז משהו אחר. אין לצפות 
ממשיב ל-♣2 חזק שיביא עוצרים בכל הסדרות בשביל 

.NT

אופיר הרבסט: לשותף אורך בקלאב. איני רואה חוזה 
יותר טוב.

נגה טל: אין אף קונטרול וגם לא תמיכה טובה בקלאב.

ישראלית סטנדרטית ♥3 מראה  אופיר רשף: בשיטה 
חמישייה.

היינו  כל זאת מתעוררות מספר שאלות: האם  למרות 
רוצים לשחק 3NT מול יד עם סינגלטון )או אפילו חוסר( 
יישאר  שלא  השותף  על  סומכים  שאנו  או  בספייד? 
ב-3NT במקרה זה? ואיך השותף יכול לדעת שהסדרה 

החשופה שלנו היא דווקא ספייד?

ראו  אך  נוספת,  אפשרות  שיש  ציינו  מומחים  מספר 
עצמם נאלצים להכריז 3NT ללא הסכם שותפות מיוחד:

רואה  לא  מיוחדות  שיטות  בלי   .3NT בירמן:  אלון 
אפשרות אחרת. 
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בואו להכיר אותנו

ירושלים,  ויצו  הברידג’  מועדון  שחקן   ,)49( דורון 
כיום ירושלמי אך במקור תושב גני תקווה. משמש 
כטכנאי מחשבים ובודק תוכנה במקצועו. את רזי 
המשחק הברידג’ הכיר באמצעות אביו, כפי שהוא 
לפני מספר שנים  ‘’אבא שלי עבד  מיטיב לספר. 
במשרד התקשורת בירושלים, שם ארגנו לגמלאי 
קבוצת  ישראל,  דואר  גמלאי  עם  יחד  המשרד 
יוסי  המורה  של  בהנחייתו  למתחילים  הברידג’ 
אביב. כך יצא שאבי למד את המשחק והסביר לי 
ולאחיינים שלי בבית. בשלב מסוים רציתי להתפתח 
ולהצטרף לאבי לשחק ברידג’ במסגרת מועדון. כך 
הצטרפתי למועדון ירושלים, בו אני חבר עד היום’’. 
דורון מספר כי הוא מלא הערכה לברידג’ שהוסיף 
רובד חדש לחייו: ‘’אני ממליץ לכל אחד להתנסות 
בברידג’, שכן מדובר במשחק פשוט מופלא. אני 
מאוד נהנה מהמפגש החברתי שמפגיש בין אנשים 
ומצריך שיתוף פעולה מיטבי עם הפרטנר. במהלך 
התקופה בה אני משחק נחשפתי למונחים חדשים 
ומרתקים שמוסיפים לי המון עניין בחיים. בברידג’ 
ככלל יש הרבה קונבנציות וחוקים, כך שכל משחק 
עצם  וריגושים.  הפתעות  בחובו  וטומן  חדש  הוא 
להבין  ניסיון  תוך  אסטרטגיה  לשלב  האפשרות 
מדהימה  היא  שלו,  החשיבה  דרך  ואת  היריב  את 

בעיניי’’.
לגבי תקופת הקורונה מספר דורון: ‘’המועדון סגור 
למשחקים פרונטליים, אבל אני ממשיך לשחק דרך 
BBO. זו לא אותה חווייה, אבל מבחינתי זה  אתר 
עדיף מאשר בכלל לא. יש בזה גם יתרון, שמי שאין 
לו שותף, יכול לשחק עם רובוט )מחשב( כשותף. 
כי הרובוטים משחקים  יכול ללמוד,  גם  הוא  ככה 
גם   - הכרזה  כל  לך  מפרשים  והם  גבוהה,  ברמה 
ניתן ללמוד, שכן  וגם של היריבים. ככה גם  שלך, 

הכרזות הן חלק מאוד משמעותי במשחק’’.
הוא  כי  מצהיר  דורון  לעתיד?  באשר  ומה 
הדרגות.  במעלה  ולהתקדם  להמשיך  נחוש 
‘’אני נהנה וזה הכי חשוב. מאחל לכולנו שנה 

טובה, בריאה ומלאה בברידג’ איכותי’’.

דורון רטר
קיבל לאחרונה 

דרגת 
סגן אמן

יעל בראונשטיין
קיבלה לאחרונה 

דרגת 
רב אמן ארד

עושים כבוד לשני מקבלי הדרגות החדשים שמוכיחים אהבה לברידג’ מהי

יעל )63, נשואה 3+( מתגוררת בת”א, משחקת ברידג’ 
המדינה.  כיכר  מועדון  וחברת  שנים   20 מ  למעלה 
ממשיכה  וכיום  גופני  לחינוך  מורה  היתה  בעברה 
לקיים פעילות ספורטיבית במסגרת ‘’מאמאנט’’ - 

ליגת הכדורשת לנשים.
בינה  הראשונית  ההיכרות  על  מרתק  סיפור  ליעל 
שדחפו  אלו  היו  שלי  ‘’ההורים  המשחק:  לבין 
40. הייתי בטוחה  גיל  אותי לשחק ברידג’, לקראת 
יכולתי  לא  אבל  לזקנים,  מיושן  במשחק  שמדובר 
על  סיפרה,  שלי  שאמא  לסיפור  אדישה  להישאר 
כך שאחיה ניצל מהנאצים במלחמת העולם השנייה 
טוב,  שחקן  היה  שהוא  מסתבר  הברידג’.  בזכות 
ידעו  הם  רביעית.  יד  חסרה  הייתה  לגרמנים  בעוד 
‘’ליהודון’’ שיסייע  שדוד שלי שחקן איכותי וקראו 
חזק.  אותי  תפס  הזה  הסיפור  ניצל.  הוא  כך  להם. 
היה.  וכך  יחדיו  לשחק  שנלך  שלי  מאמא  ביקשתי 
בהמשך היא זנחה את הברידג’, בעוד אני נשאבתי 
אליו. מרגע שנחשפתי למשחק גיליתי עולם ומלואו, 

משחק מרתק ממנו אני נהנית מדי יום ביומו’’. 
על משמעות הברידג’ בחייה יעל מוסיפה: ‘’ברידג’ 
הוא משחק חברתי בראש ובראשונה בו צריך לסמוך 
על הפרטנר שלצידך. ברגע שיש אמון בין השותפים, 
השמיים הם הגבול. לפני המון שנים, אלופת העולם 
שותפות  בסיוע  בברידג’   1+1 ש  אמרה  צור,  מיגרי 
הסיבה   גם  זו  בזיכרוני.  נחקק  זה   .3 שווים  טובה 
גלברד  מוטי  אצל  ברידג’  הוראת  ללמוד  שהלכתי 
בזמנו. היו לי חילוקי דעות מקצועיים עם הפרטנרית, 
ועל מנת ליישר את ההדורים החלטנו ללמוד ברידג’ 

לעומק, כך שנוכל ‘’לדבר באותה שפה’’. 
הנחמה  על  יעל  הקורונה מספרת  לתקופת  באשר 
ריחוק  של  בימים  הברידג’,  משחק  לה  שמעניק 
חברתי ומשפחתי: ‘’אני משחקת יום יום ואף כמה 
הוא  הברידג’  הקורונה.  החלה  מאז  ביום,  פעמים 
הילדים  את  רואים  לא  בו  במצב  נחמה,  של  סוג 
למרות   ,BBO-ב יפה  מסתדרת  אני  והמשפחה. 
לא  התנהלות  של  מקרים  עם  קשה  שקצת 
הדיגיטלית.  הפלטפורמה  גבי  על  אתית 
שעושה  להתאגדות  תודה  להגיד  לי  חשוב 
מעל ומעבר בימים אלו כדי לסייע לשחקני 
הברידג’ להתמודד, חרף המצב. כולי תקווה 
חשוב  והכי  נורמלי,  לעולם  במהרה  שנחזור 

בריאות לכולם’’.

אלדד גינוסר: יש המשחקים כי ♦3 כעת הינה הכרזת 
המתנה, אבל זה סיכום מיוחד.

ש-♦3  מסוכם  אם  אלא  אופציות,  הרבה  אין  טל:  דנה 
היא הכרזת המתנה כדי להמשיך לשמוע.

שלושת המומחים האחרים העדיפו להכריז ♦3 גם ללא 
סיכום מיוחד עם השותף.

הכרזת  היא   3♦ שיטה:  של  עניין  כאן  יש  פכטמן:  רון 
עם  סדרה  עוד  להראות  לשותף  המאפשרת  המתנה 

רביעייה במייג'ור או להכריז לבדו משחק מלא כרצונו.

או  הארט  להכריז  הזדמנות  לשותף  נותן  אנגל:  יוסי 
NT. הכרזה זו שומרת אופציות ויכולה להרוויח במספר 
יש התאמה בהארט. שנית, אם  אולי  דרכים: ראשית, 

.3NT-עדיף שהוא יהיה הכרוז ב ♠AT לשותף

מיכל נוסצקי: אם לשותף רביעייה במייג'ור, הוא יכריז 
)והסיכוי  ל-♦4  יתמוך  אם   .3NT אכריז   3♠ על  אותה. 

לכך קטן( אכריז ♣5.

זו הייתה החלוקה המלאה:

 A97
 AJ2

 AKQ9753

  KT643   Q8
  K974   65
  T765   AK932
  -   J642

  J52
  QT83
  QJ84
  T8

 .3NT המשיך  וצפון   3♦ בהכרזת  בחר  דרום  בשולחן 
השותפות הגיעה לחוזה הנכון.

ספק אם צפון התייחס ל-♦3 כאל הכרזת המתנה שאינה 
קשורה לדיאמונד )אחרת היה ודאי מודאג מהחוסר שלו 

בדיאמונד(. 

מצד שני, אם דרום מכריז מיד 3NT – האם צפון יכול 
לסמוך על כך שיהיה לו עוצר בדיאמונד? על פי תשובתו 
של מיכאל בראל, לא, ולכן יש סיכוי סביר שצפון יכריז 
להגיע  ביותר  כך, הדרך הטובה  3NT. אם  ♣4 לאחר 

לבסוף ל-3NT היא דווקא לא להכריז 3NT מיד.

כל הדיון הזה מהווה חומר למחשבה לכל זוג. 
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בואו להכיר אותנו

ירושלים,  ויצו  הברידג’  מועדון  שחקן   ,)49( דורון 
כיום ירושלמי אך במקור תושב גני תקווה. משמש 
כטכנאי מחשבים ובודק תוכנה במקצועו. את רזי 
המשחק הברידג’ הכיר באמצעות אביו, כפי שהוא 
לפני מספר שנים  ‘’אבא שלי עבד  מיטיב לספר. 
במשרד התקשורת בירושלים, שם ארגנו לגמלאי 
קבוצת  ישראל,  דואר  גמלאי  עם  יחד  המשרד 
יוסי  המורה  של  בהנחייתו  למתחילים  הברידג’ 
אביב. כך יצא שאבי למד את המשחק והסביר לי 
ולאחיינים שלי בבית. בשלב מסוים רציתי להתפתח 
ולהצטרף לאבי לשחק ברידג’ במסגרת מועדון. כך 
הצטרפתי למועדון ירושלים, בו אני חבר עד היום’’. 
דורון מספר כי הוא מלא הערכה לברידג’ שהוסיף 
רובד חדש לחייו: ‘’אני ממליץ לכל אחד להתנסות 
בברידג’, שכן מדובר במשחק פשוט מופלא. אני 
מאוד נהנה מהמפגש החברתי שמפגיש בין אנשים 
ומצריך שיתוף פעולה מיטבי עם הפרטנר. במהלך 
התקופה בה אני משחק נחשפתי למונחים חדשים 
ומרתקים שמוסיפים לי המון עניין בחיים. בברידג’ 
ככלל יש הרבה קונבנציות וחוקים, כך שכל משחק 
עצם  וריגושים.  הפתעות  בחובו  וטומן  חדש  הוא 
להבין  ניסיון  תוך  אסטרטגיה  לשלב  האפשרות 
מדהימה  היא  שלו,  החשיבה  דרך  ואת  היריב  את 

בעיניי’’.
לגבי תקופת הקורונה מספר דורון: ‘’המועדון סגור 
למשחקים פרונטליים, אבל אני ממשיך לשחק דרך 
BBO. זו לא אותה חווייה, אבל מבחינתי זה  אתר 
עדיף מאשר בכלל לא. יש בזה גם יתרון, שמי שאין 
לו שותף, יכול לשחק עם רובוט )מחשב( כשותף. 
כי הרובוטים משחקים  יכול ללמוד,  גם  הוא  ככה 
גם   - הכרזה  כל  לך  מפרשים  והם  גבוהה,  ברמה 
ניתן ללמוד, שכן  וגם של היריבים. ככה גם  שלך, 

הכרזות הן חלק מאוד משמעותי במשחק’’.
הוא  כי  מצהיר  דורון  לעתיד?  באשר  ומה 
הדרגות.  במעלה  ולהתקדם  להמשיך  נחוש 
‘’אני נהנה וזה הכי חשוב. מאחל לכולנו שנה 

טובה, בריאה ומלאה בברידג’ איכותי’’.

דורון רטר
קיבל לאחרונה 

דרגת 
סגן אמן

יעל בראונשטיין
קיבלה לאחרונה 

דרגת 
רב אמן ארד

עושים כבוד לשני מקבלי הדרגות החדשים שמוכיחים אהבה לברידג’ מהי

יעל )63, נשואה 3+( מתגוררת בת”א, משחקת ברידג’ 
המדינה.  כיכר  מועדון  וחברת  שנים   20 מ  למעלה 
ממשיכה  וכיום  גופני  לחינוך  מורה  היתה  בעברה 
לקיים פעילות ספורטיבית במסגרת ‘’מאמאנט’’ - 

ליגת הכדורשת לנשים.
בינה  הראשונית  ההיכרות  על  מרתק  סיפור  ליעל 
שדחפו  אלו  היו  שלי  ‘’ההורים  המשחק:  לבין 
40. הייתי בטוחה  גיל  אותי לשחק ברידג’, לקראת 
יכולתי  לא  אבל  לזקנים,  מיושן  במשחק  שמדובר 
על  סיפרה,  שלי  שאמא  לסיפור  אדישה  להישאר 
כך שאחיה ניצל מהנאצים במלחמת העולם השנייה 
טוב,  שחקן  היה  שהוא  מסתבר  הברידג’.  בזכות 
ידעו  הם  רביעית.  יד  חסרה  הייתה  לגרמנים  בעוד 
‘’ליהודון’’ שיסייע  שדוד שלי שחקן איכותי וקראו 
חזק.  אותי  תפס  הזה  הסיפור  ניצל.  הוא  כך  להם. 
היה.  וכך  יחדיו  לשחק  שנלך  שלי  מאמא  ביקשתי 
בהמשך היא זנחה את הברידג’, בעוד אני נשאבתי 
אליו. מרגע שנחשפתי למשחק גיליתי עולם ומלואו, 

משחק מרתק ממנו אני נהנית מדי יום ביומו’’. 
על משמעות הברידג’ בחייה יעל מוסיפה: ‘’ברידג’ 
הוא משחק חברתי בראש ובראשונה בו צריך לסמוך 
על הפרטנר שלצידך. ברגע שיש אמון בין השותפים, 
השמיים הם הגבול. לפני המון שנים, אלופת העולם 
שותפות  בסיוע  בברידג’   1+1 ש  אמרה  צור,  מיגרי 
הסיבה   גם  זו  בזיכרוני.  נחקק  זה   .3 שווים  טובה 
גלברד  מוטי  אצל  ברידג’  הוראת  ללמוד  שהלכתי 
בזמנו. היו לי חילוקי דעות מקצועיים עם הפרטנרית, 
ועל מנת ליישר את ההדורים החלטנו ללמוד ברידג’ 

לעומק, כך שנוכל ‘’לדבר באותה שפה’’. 
הנחמה  על  יעל  הקורונה מספרת  לתקופת  באשר 
ריחוק  של  בימים  הברידג’,  משחק  לה  שמעניק 
חברתי ומשפחתי: ‘’אני משחקת יום יום ואף כמה 
הוא  הברידג’  הקורונה.  החלה  מאז  ביום,  פעמים 
הילדים  את  רואים  לא  בו  במצב  נחמה,  של  סוג 
למרות   ,BBO-ב יפה  מסתדרת  אני  והמשפחה. 
לא  התנהלות  של  מקרים  עם  קשה  שקצת 
הדיגיטלית.  הפלטפורמה  גבי  על  אתית 
שעושה  להתאגדות  תודה  להגיד  לי  חשוב 
מעל ומעבר בימים אלו כדי לסייע לשחקני 
הברידג’ להתמודד, חרף המצב. כולי תקווה 
חשוב  והכי  נורמלי,  לעולם  במהרה  שנחזור 

בריאות לכולם’’.
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כיצד הייתם מרגישים אילו ביום בהיר אחד וללא כל התראה 
מוקדמת הייתם פשוט מאבדים את הזיכרון? לא בני משפחה, 
סיפורה  זהו  מאפס.  החיים  את  להתחיל  פשוט  חברים,  לא 
אשר  מופלאה  אישה   ,)79( זלמנוביץ'  רייצ'ל  של  המטלטל 
נדמה כי רצף האירועים והחוויות אותם צברה במהלך חייה, 

יכולים למלא עשרות ספרים גם יחד.
ילידי  להורים  טוב(,  קוראים  אתם  )כן,  בפקיסטן  נולדה  היא 
רוסיה. ''באותה תקופה הם נעו ונדו במדינות שונות, וכך יצא 
בהן  התחנות  באחת  הטליבאנים  אצל  דווקא  נולדתי  שאני 

עברו" מספרת רייצ'ל. 
בהמשך הגיעה להודו עם משפחתה. בבחרותה אף החזיקה 
עלתה   19 בגיל  בומביי''.  של  היופי  ''מלכת  המחייב  בתואר 
לישראל בגפה מתוך חזון ציוני. ''הגעתי כחלק מפרויקט של 
לבנות לכלכלת  כדי להקים מתחם  בזמנו,  משרד החקלאות 
את  גם  הכרתי  שם  לאשקלון.  בסמוך  שפירא,  במרכז  הבית 
בעלי לעתיד. יחד נסענו לבומביי להתחתן במלון הטאג' מאהל 
חיינו  את  להתחיל  שבנו  חודשים  מספר  וכעבור  המפורסם, 

בישראל''.

תארים  הכוללים  תארים  מ-5  פחות  בלא  מחזיקה  רייצ'ל 
באנגלית, כלכלת הבית, תזונה, חינוך פסיכולוגיה ואף נימוסין 
וגידול  והליכות. במשך השנים נהנתה מחיי משפחה נפלאים 
מנחה  כמורה  עבודה  לצד  ומאיה(  גיא  קארן,  )ידידיה,  ילדים 
בטלוויזיה הלימודית ומרצה באוניברסיטה, עד לרגע המפנה 
הטראגי ששינה את חייה, עת עברה תאונה קשה בשנת 1982, 
גלגלים,  כיסא  על  הביתה  חוזרת  כשהיא  בנס  יצאה  ממנה 

משותקת מחזה ומטה ועם זעזוע מוח חמור. 
אט  אט  הצליחה  רייצ'ל  הקשה,  הפיסית  הפגיעה  חרף 
להשתקם, אלא שתוך זמן קצר התברר כי מדובר בנזק אקוטי 
שפגע עמוקות בזיכרונה. בין רגע שכחה לא פחות מ-6 שפות 
רומנית,  צרפתית,  עברית,  לרבות,  עוררין,  ללא  שלטה  בהן 
אנגלית'',  לדבר  רק  זכרתי  התאונה  ''אחרי  ופרסית.  הודית 
הוא  קשה  היה  שבאמת  מה  ''אבל  בבעתה.  משחזרת  היא 
שלא זכרתי מי הם 4 הילדים שלי. עד כמה שזה נשמע הזוי, 
קשה  מאוד  היה  זה  דבר.  שום  הרגשתי  לא  אותם  כשראיתי 
שלמדתי  עד  זמן  מעט  לא  לקח  אוהביי.  וכל  אותי  לסובבים 

לקבל את העובדה שאני פשוט לא זוכרת. זה היה נורא". 

איך התמודדת עם הסיטואציה הקשה הזו?
''עם השנים ולאחר שלושה אירועים מוחיים ובעיות רפואיות 
רופאה  טובה,  חברה  בדמות  ''אור''  אליי  הגיע  שונות, 
היא  ראשון.  בשלב  זכרתי  לא  כמובן  אותה  שגם  במקצועה, 

התאונה שגרמה לה לאבד את הזיכרון, דרך ההתמודדות עם טלטלות גופניות ונפשיות לא פשוטות 
ועד לברידג' אותו היא מגדירה כ"אורגיה שכלית". 

סיפורה המרתק של רייצ'ל זלמנוביץ' שנכנסה לכולנו ללב, אחרי שהצליחה דרך הברידג' לשמור על 
חדוות חיים ואופטימיות מעוררת השראה

מלכת הלבבותמלכת הלבבות

הציעה לי ללכת ללמוד ברידג'. נחרדתי מיד כי פחדתי שלא 
אוכל לשחק ולזכור שום דבר, שהרי מדובר במשחק שדורש 
העדפתי  לזכור.  ביכולתי  שאין  ותצריפים  מספרים  לזכור 
שכחתי,  פשוט  אותן  השפות  את  וללמוד  בלנסות  להתמקד 
ספרדית,  גרמנית,  ביניהן  שלמדתי,  חדשות  שפות  עם  יחד 

יפנית, שפת הסימנים. 
בסופו של דבר התרציתי ונרשמתי ל 3-4 קורסים של ברידג', 
לכולם שילמתי ממיטב כספי, אבל בפועל הלכתי רק לשיעור 
מסוגלת  הייתי  לא  פשוט  מחדש.  פעם  בכל  ועזבתי  אחד 
להתמודד עם כל הניואנסים והדברים שצריך לזכור. חששתי 
יום אחד מורה לברידג' כל כך  שלא אוכל באמת להתקדם. 
התרגז עליי, עד שפשוט הלכתי לשירותים ובכיתי את נשמתי. 
בהרגשה  לשחק  המשכתי  השנים  כל  במשך  זאת,  למרות 

שאני צריכה לנסות ולהשתפר''.
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ובכל זאת, הברידג' הצליח לתפוס אותך חזק בהמשך.
לדבר  יכולתי  לא  שלאחריו  מוחי,  אירוע  עברתי  ''ב-2011 
בהחלט  לשמחתי  ברידג'  אבל  חודשים,  מספר  במשך 
יכולתי. השינוי מבחינתי הגיע כשהלכתי לראשונה לפסטיבל 
הברידג'. פגשתי שם גם את אלופת סין, ואפילו שיחקתי נגדה. 
בי  ובעודי משחקת, החלו לעלות  פתאום, באמצע האליפות 
פלאשבקים מהעבר ומהילדות. הפלאשבק הראשון היה של 
כך  כל  קישקשתא.  של  עוגה  עם   3 בגיל  שלי  הקטנה  הבת 
התרגשתי מהעובדה שפתאום אני מצליחה לזכור דברים. זה 

היה מדהים''. 

אפשר לומר שהברידג' הצליח במקום מסוים לשקם אותך?
תרם  בהחלט  הברידג'  שונים,  רפואיים  טיפולים  עם  ''יחד 
עד  לשיפור במצבי. אחרי שיקום, חלק מהשפות חזרו, אבל 
היום יש הרבה דברים שאני לא זוכרת, כמו גם משהו בתפיסה 
שלי שהשתנה. אין ספק שהברידג' תרם לי המון. אני מגדירה 
את המשחק הזה כ''אורגיה שכלית'' שכן הוא מספק עוצמה 
פנימית, שכלית ורגשית יוצאת דופן. אני מקבילה הכרזה נכונה, 
כאילו אכלתי זה עתה קינוח מטורף, או הצלחה בביצוע החוזה 
תחושה  זו  לידה.  של  חווייה  כמו  אפילו  מושלמת,  הגנה  או 
עילאית שאופפת אותך, אחרי הקושי יש תחושה של סיפוק 

והגשמה עצמית."
ואם חשבת שכל מה שעברה ועשתה זה די והותר ל 3 גלגולי 
חיים, אז לא, רייצ'ל לא מפסיקה לחיות ולמצות כל רגע ולא 

נותנת לשום מצב פיסי כזה או אחר לעצור אותה.

"משנת 2005 אני מתנדבת בקהילה נגישה ברמת גן, השייכת 
במטרה  הנגישות,  ועדת  כיו''ר  העירונית,  הרווחה  למחלקת 
צרכים  עם  אנשים  עבור  השונים  המקומות  את  להנגיש 

מיוחדים. 
אחד  צעד  לברידג'  שלי  האהבה  סיפור  את  לקחתי  בהמשך 
אמיתי  רצון  מתוך  קשישים,  ללמד  גם  והתחלתי  קדימה, 
להנחיל בהם את החיבור למשחק המופלא הזה. בזכות ניסיון 
הוראה של שנים, מצאתי לנכון להעביר משהו הלאה לסובבים 
אותי. כיום אני מלמדת ברידג' גם במועדון הגמלאים בשכונת 
הרבה  שמגלה  שלי,  הקטנה  הנכדה  את  ואפילו  נווה,  מרום 

עניין''.

רייצ'ל, איך עברה עליך תקופת הקורונה?
''כמי שמצויה בקבוצת סיכון, כמובן שלא היה לי כל כך טוב 
ונעים. הכי חבל לי שאין לי אפשרות ללמד פיזית את חבריי 
יחלוף  הזה  שהנגיף  ומקווה  בבית  הזמן  רוב  אני  במועדון. 

במהרה, אבל ממשיכה לשחק בכל זמן פנוי''. 

מה נאחל לך?
וייסורים,  כאבים  ללא  ארוכים  חיים  לעצמי  מאחלת  ''אני 
שהקורונה תעזוב אותנו במהרה, שמשפחתי האהובה תמשיך 
להיות מאושרת ובריאה, ושכולם יצליחו בחייהם. המוטו שלי 
 – הבעיות  כל  עם  תום'.  עד  אותו  ולנצל  יום  כל  'ליהנות  הוא 
צריך ללמוד לראות את היופי והטוב שבהם. שנה טובה וגמר 

חתימה טובה לכולנו''. 
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תכנית פעילות תחרויות אונליין לחודשים הקרובים

הודעות חשובות

נובמבר 2020אוקטובר 2020

אליפות ישראל הפתוחה לזוגות -מוקדמות13-12גביע המדינה – מוקדמות17-16

אליפות ישראל הפתוחה – חצי גמר 14גביע המדינה – שלבי גמר24-23

סימולטנית ארצית – יום ו' 2010:30סימולטנית ארצית – יום א' 2518:00

אליפות הארץ הפתוחה – גמר 28-27

ראו מודעה מפורטת i

i

i

i

i

i

המשתתפים בתחרויות אונליין של ההתאגדות ושל הסניפים, 
מתבקשים לרשום את שמם המלא בתיבת הפרופיל האישי

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

הקורונה בצורה מיטבית.

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

ניתן לצפות בפורמט דיגיטלי או בקובץ PDF לפי נוחיותכם.

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

לחצו כאן
לצפיה בארכיון ההתאגדות 

https://main.bridge.co.il/innerpagestatic/news-papaer_archive


הודעות חשובות

גביע המדינה לקבוצותגביע המדינה לקבוצות
בחודש אוקטובר נערוך את תחרות גביע המדינה לקבוצות.

שלב המוקדמות יערך אונליין באמצעות אתר ה BBO ו-8 הקבוצות הראשונות יעלו לשלב רבע הגמר.
שלבי הגמר יתקיימו בבית ההתאגדות בצורה פרונטלית לפי כללי התו הסגול.

שלב המוקדמות יערך ב 16-17 באוקטובר 2020. יערכו 6 מפגשים של 12 ידיים כל אחד.
)BBO( 16-17/10/20 לוח מפגשים שלב המוקדמות

 16/10/2017/10/20

מפגש 4מפגש 10:001

מפגש 5מפגש 12:002

מפגש 6מפגש 14:003

שלבי הגמר ייערכו ב-23-24 באוקטובר 2020 בבית ההתאגדות
לוחות זמנים שלב רבע הגמר 23/10/20  

09:30 מחצית 1 - 12 ידיים 
11:30 מחצית 2 - 12 ידיים

לוחות זמנים שלב חצי הגמר 23/10/20  
13:45 מחצית 1 - 12 ידיים 
15:45 מחצית 2 - 12 ידיים

לוחות זמנים שלב הגמר 24/10/20  
09:30 שליש 1 - 14 ידיים 
 11:45 שליש 2 - 14 ידיים 
14:00 שליש 3 - 14 ידיים 

נקודות אמן
בשלב המוקדמות יחולקו לקבוצות המנצחות נקודות אמן ארציות לכל מפגש.

בשלב חצי הגמר ואילך, יוענקו נקודות אמן בינלאומיות )אם אכן התחרות תתקיים בבית ההתאגדות(.
הוראות מדויקות ותקנון יישלחו לקבוצות במייל לקראת התחרות

מחיר השתתפות לקבוצה )4-6 שחקנים(
שלב המוקדמות 450 ₪ | שלב רבע הגמר 180 ₪ | שלב חצי הגמר 180 ₪ | שלב הגמר 300 ₪ 

הרשמה ותשלום
לכל שלב יש להירשם ולשלם עבור כל הקבוצה בפעם אחת באמצעות המערכת המקוונת של ההתאגדות בקישור זה

בפרטי התשלום יש לציין : עבור גביע המדינה ולציין את שמות ומספרי החבר של חברי הקבוצה
ההרשמה תתאפשר עד לתאריך: 1 באוקטובר 2020

https://bridgepayment.org/Different_payments.aspx?ibf


הודעות חשובות

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

1. מבוצע תיעוד שוטף של ידיים החשודות בעבירות אתיקה, דרך מערכת פיירפליי גם אם 
לא הייתה פניה רשמית לזוג החשוד, וכאשר מתקבלת תלונה, המערכת שולפת גם תלונות 

קודמות של אותו שחקן כך שיש לזה משקל בקבלת החלטות. 
2. הגשת תלונות - לחיצה על כפתור "FAIR PLAY" בדף הראשי של האתר, מאפשרת להגיש 2 סוגי תלונות:

1. תלונה בתחרות פרונטלית

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

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

להלן פירוט הענישה מאז אמצע יולי )לאחר הפסטיבל(:
• הוגשו 14 תלונות )2 מתוכן בוטלו(

• שחקן הורחק מכל תחרות אונליין למשך 6 חודשים. כמו כן, נאסר עליו )באופן תמידי( לשחק עם רובוטים או עם 
שחקנים לא מזוהים ובנוסף, כל הישגיו מאז אפריל ועד היום ב BBO בוטלו.

• זוג הורחק מכל פעילות אונליין ל- 4 חודשים . כמו כן, נאסר על השותפים לשחק זה עם זה למשך 6 חודשים וכל 
הישגי הזוג בתחרויות ה BBO בוטלו. 

• 2 זוגות הורחקו למשך חודש, תוצאות הזוגות בתחרות סימולטנית יולי בוטלו ונאסר על השותפים לשחק זה עם זה 
למשך 6 חודשים.

• 2 תלונות הועברו לטיפול הסניפים 
• 6 תלונות נסגרו לתיעוד

מיכה מרק
הקפטן הספורטיבי הארצי

לנוהל טיפול בבעיות אתיקה לחצו כאן

ועדת חוקהועדת חוקהועדת חוקה
BBO דגשים למשחק אונליין ב

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

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

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

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

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

הסבר מהמתנגד. פעולה שכזו בהחלט יכולה להיחשב לרעתו בהמשך.

 BBO לנוהל המלא של משחק ב
לחצו כאן

https://main.bridge.co.il/uploads/files/BBO/online-regulations.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe8heXhyuhZaX-JgWe7cwnoVUTP7jSZbFLdjyrFIC-sbt4Egg/viewform
http://bridge.co.il/pages/bbo-regs.pdf


הודעות חשובות

פתוח לחברי ההתאגדות בתוקף לשנת 2020. מנעו אי נעימות ודאגו לחדש חברותכם בהקדם

אליפות ישראל הפתוחה אליפות ישראל הפתוחה 20202020 אונליין אונליין
IMP בחודש נובמבר נקיים את אליפות הארץ הפתוחה - שיטת החישוב

שלבי המוקדמות וחצי הגמר באמצעות אתר ה-BBO. 12 הזוגות הראשונים יעלו לשלב הגמר.
שלב הגמר יתקיים בבית ההתאגדות בצורה פרונטלית לפי כללי התו הסגול.

.BBO -אם לא ניתן יהיה לקיים בצורה פרונטלית, שלבי הגמר יתקיימו גם הם ב

חלוקת נקודות אמן  - נקודות אמן ארציות יוענקו בכל השלבים. 
בשלב הגמר יוענקו ל- 6 המקומות הראשונים גם נקודות אמן בינלאומיות.

שלב המוקדמות יערך בתאריכים 12-13/11/20

חמישי 12 בנובמבר 2020: מושב 1 – 19:30-21:30 )18 לוחות(
שישי 13 בנובמבר   2020: מושב 2 – 10:00-12:00 )18 לוחות(
שישי 13 בנובמבר   2020: מושב 3 – 13:00-15:00 )18 לוחות(

יחשבו 2 התוצאות הטובות ביותר מתוך 3
כחצי מהזוגות יעפילו לשלב חצי הגמר

7$ מחיר למושב 

שלב החצי הגמר יערך בתאריך 14/11/20

שבת 14 בנובמבר 2020: מושב 1 – 10:00-13:00 )24 לוחות(
שישי 14 בנובמבר 2020: מושב 2 – 14:00-17:00 )24 לוחות(

12 הזוגות הראשונים יעפילו לשלב הגמר
11$ מחיר למושב 

שלב הגמר יערך בתאריכים 27-28/11/20
12 הזוגות הראשונים יעלו לשלב הגמר.

הגמר יתקיים בבית ההתאגדות בצורה פרונטלית לפי כללי התו הסגול. 
.BBO -אלא אם המצב לא יאפשר זאת ואז הוא יתקיים ב

הגמר יערך בשיטת ליגה. 

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

צרו איתנו קשר גם בפייסבוק:
 ההתאגדות הישראלית לברידג׳

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe8heXhyuhZaX-JgWe7cwnoVUTP7jSZbFLdjyrFIC-sbt4Egg/viewform
https://www.facebook.com/%D7%94%D7%94%D7%AA%D7%90%D7%92%D7%93%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%AA-%D7%9C%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%93%D7%92-776246342481662/
https://www.facebook.com/%D7%94%D7%94%D7%AA%D7%90%D7%92%D7%93%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%AA-%D7%9C%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%93%D7%92-%D7%94%D7%A2%D7%9E%D7%95%D7%93-%D7%94%D7%A8%D7%A9%D7%9E%D7%99-776246342481662/


כשאלוהים ברא את העולם 
פנה בקול אל כולם

אל הצומח החי והאדם
ואמר : בראתי לכם עולם מושלם!

אבל כל זה בתנאי
שלא תגזימו יותר מדי.

ולא פרט ולא אמר
על מה בעצם מדובר.
כך חיינו בשקט ושלוה
בלי להבין מה הכוונה.

ברידג' שיחקנו
ילדים גידלנו

ואפילו לנכדים ונינים זכינו.
ארוחות גורמה אכלנו 

בהצגות ומופעים צפינו
בקיצור בילינו ונהנינו.
והנה ביום אחד לפתע
כך זה קרה בין רגע

נפלה עלינו פצצה
שאף אחד לה לא ציפה:
נגיף קורונה נחת עלינו 

ושיבש את כל חיינו.
חלקנו מסתגר בבתים

אחרים מנסים לחזור לחיים
ובכלל בודקים במעשינו

איפה בעצם טעינו.
וכשאין תשובה בינתיים

ולא רואים אופק ורוד בשמיים
ואלוהים יושב לו למעלה

ומחייך ומגחך על יושבי מטה.

לנו לא נותר
אלא להמשיך ולקוות למחר
לייחל לימים טובים יותר
להמשיך בחיים ולא לוותר

זה הזמן עכשיו
לשפר את המצב.

ולקראת השנה החדשה 
לבקש רק עוד בקשה:
תן לנו בריאות ושמחה 

ורק רוצים לחזור למה שהיה
עם כל השאר נסתדר

אתה יכול- אין מה לדבר.
אז אולי קצת הגזמנו

ויותר מדי ביקשנו
ואף על פי כן אנא ובבקשה

בכל זאת שנה חדשה.
וכמובן תודה חדשה מיוחדת וגדולה

למי שהוציא אותנו מהבהלה
ליהודית ואביהו הגדולים

שטרחו ועמלו בכל הכיוונים
והצליחו להשיג תו סגול
וזה בעצם אומר הכל.
אז כולנו עוטי מסכות

אבל את העיניים אפשר לראות
ואלו מדברות ואומרות

אלף ואלפי תודות.
וזה בהחלט מרגש

אז שוב תודה מעומק הלב
ושנה טובה באמת.

איילה מיודק
מועדון ויצ"ו פתח תקוה

תוצאות תחרויות

שמותסה"כדרוג

רובוט - קונפינו יוסי167.57

גל טיבור - גבע עמיחי265.75

גני יוסף - חוטר יפה365.39

רובוט - חייט צבי464.74

לונשטיין תומר - לונשטיין דני564.69

סימולטנית ארצית אונליין 25.9.20
מושב 1 מתוך 1

שמותסה"כדרוג

זייטק אביב - לביא משה164.31

בוברוב ממן מתי - ממן גיא260.91

זמיר עמי - אלספל חנן357.41

בן דוד יובל - בן דוד אבישי454.01

גלעדי יהודה - פטלקו ליה553.28

משחקי דורות 2020
תוצאות כלליות )22 זוגות(

ברכות למקבלי תארים חדשים )נכון לסוף אוגוסט 2020(

רב אמן ארד
בראונשטיין יעל, כיכר המדינה ת"א

אמן בכיר זהב
שכטר דב, כיכר המדינה ת"א

אמן זהב
מאור מלי, מושבות-שמריהו

אמן כסף
גרינברג טדי, כרמיאל

אמן ארד
אביב זאב, השרון

אינדיג אופיר, רחובות
חוזמן אלכסנדר, בית הברידג' ב"ש

כץ אורה, חדרה
ענבר ציפורה, הלוחם אפקה

שואל דוד, חדרה
שטרנברג אורי, מרכז הברידג' ים

אמן
בלייר שלום, מבואות חרמון

דנק עומר, עמק יזרעאל
הלמן קרן, אביבים
טייגר יואל, השרון

לבנהר אביגדור, עמק יזרעאל

סגן אמן זהב
אייזן בריאן, מבואות חרמון

בובל סרגיי, סביון-קרית אונו
שפרוך אדוארד, רחובות

תמיר ייעקב, מבואות חרמון

סגן אמן כסף
אילת יוסי, רמת ישי

וינרבה יוחנן, מושבות-שמריהו
זוהר זאב, אשדוד

כוגן רעיה, רמת השרון
מוזוליה קורנל, רמת גן

מן פנינה, ברידג' פוינט פולג
שמש לאה, רמת ישי

שרון מזל, יבנה

סגן אמן ארד
רוטר מריו, רחובות

שרון דוריאן, ברידג' פוינט פולג

סגן אמן
בליז'ובסקי אלינה, מועדון מודיעין

בר יוסף מירי, טבעון
גיטלר בקי, רחובות
וייס אלכס, רחובות

ולרשטיין בתיה, קיסריה
יוסוב מריאנה, רחובות

כהן בת-שבע, מ. הברידג' רחובות
נדלר רוזיקה, נס ציונה

נתן רותי, כפר סבא
סירקוביץ הילדה, רחובות

קורן אלי, חיפה/כרמל
רגנשטרייך אלכסנדרה, רמת השרון

רטר דורון, ירושלים

שחקן מתקדם
אורן אברהם, לב הצפון

איטח עליזה, חדרה
אלגואטי עליזה, רמת השרון

בוטה ארלין, רחובות
בראיינין אירנה, רמת גן

גולן יעקב, תל אביב האקדמיה
האוז נתן, עמק יזרעאל
המרמן עמוס, ירושלים

וישקין תמר, רחובות
יערי רחל, מ. הברידג' רחובות

מינץ מיכאל, רמת גן
סוצקובר אהוד, עמק יזרעאל

פלד תמר, מ. הברידג' רחובות
קרמר זינה, בית הברידג' ב"ש



כשאלוהים ברא את העולם 
פנה בקול אל כולם

אל הצומח החי והאדם
ואמר : בראתי לכם עולם מושלם!

אבל כל זה בתנאי
שלא תגזימו יותר מדי.

ולא פרט ולא אמר
על מה בעצם מדובר.
כך חיינו בשקט ושלוה
בלי להבין מה הכוונה.

ברידג' שיחקנו
ילדים גידלנו

ואפילו לנכדים ונינים זכינו.
ארוחות גורמה אכלנו 

בהצגות ומופעים צפינו
בקיצור בילינו ונהנינו.
והנה ביום אחד לפתע
כך זה קרה בין רגע

נפלה עלינו פצצה
שאף אחד לה לא ציפה:
נגיף קורונה נחת עלינו 

ושיבש את כל חיינו.
חלקנו מסתגר בבתים

אחרים מנסים לחזור לחיים
ובכלל בודקים במעשינו

איפה בעצם טעינו.
וכשאין תשובה בינתיים

ולא רואים אופק ורוד בשמיים
ואלוהים יושב לו למעלה

ומחייך ומגחך על יושבי מטה.

לנו לא נותר
אלא להמשיך ולקוות למחר
לייחל לימים טובים יותר
להמשיך בחיים ולא לוותר

זה הזמן עכשיו
לשפר את המצב.

ולקראת השנה החדשה 
לבקש רק עוד בקשה:
תן לנו בריאות ושמחה 

ורק רוצים לחזור למה שהיה
עם כל השאר נסתדר

אתה יכול- אין מה לדבר.
אז אולי קצת הגזמנו

ויותר מדי ביקשנו
ואף על פי כן אנא ובבקשה

בכל זאת שנה חדשה.
וכמובן תודה חדשה מיוחדת וגדולה

למי שהוציא אותנו מהבהלה
ליהודית ואביהו הגדולים

שטרחו ועמלו בכל הכיוונים
והצליחו להשיג תו סגול
וזה בעצם אומר הכל.
אז כולנו עוטי מסכות

אבל את העיניים אפשר לראות
ואלו מדברות ואומרות

אלף ואלפי תודות.
וזה בהחלט מרגש

אז שוב תודה מעומק הלב
ושנה טובה באמת.

איילה מיודק
מועדון ויצ"ו פתח תקוה



call of Pass. Her Polish opponents reached 
a hopeless 3NT contract and went two down 
following a heart lead.

At the other table East )Zofia Baldysz( bid 
two hearts. Later her mother-partner Cathy 
competed to three hearts and got doubled, 
costing Poland -300 and 11 IMPs.

Nevertheless, the next board was vital. The 
Polish E/W pair bid and made six spades. 
Catherine and her partner had to bid and 
make a slam as well, otherwise their team’s 
lead would have been wiped off.

Dealer South. Vul E/W

 Q7
 QT972
 63
 QJT2

  AJ6   KT542
  J   A
  K82   AJ754
  AK8763   54

  983
  K86543
  QT9
  9

West North East South
Willard Kazmucha D’Ovidio Sarniak

Pass
1♣ 1♥ Dbl 4♥
Dbl Pass 5♥ Pass
6♣ Pass 6♦ All Pass

 West’s double of 4♥ showed extras, and
 Catherine decided that her values were good
 for slam. She cue-bid the opponent’s suit at
 the five-level. Later she made another wise
 decision – to remove six clubs and let her
partner choose between the other two suits.

 Six diamonds was not an ice-cold contract, but
 South saved declarer a guess by switching to

a spade after winning the trump queen.

 The following hand )mentioned by Bob Jones
 at bridgewinners.com( was played in the World
Mind Games )China 2012(:

Dealer South. Vul All

 86
 AK852
 54
 KT87

  AT9742   K5
  Q9   JT43
  QT73   9
  3   Q96542

  QJ3
  76
  AKJ862
  AJ

West North East South
1♦

1♠ 2♥ Pass 3NT

Pass Pass Pass

Catherine was the only declarer to make this 
3NT contract despite the bad diamond break. 
West led the spade ten, and three rounds of 
spades cleared the suit )at trick three dummy 
discarded a heart and East discarded a club(. 
Catherine decided not to put all her eggs in 
one basket and avoided the diamond finesse. 
Having played ♦AK, East discarded again. By 
this time, ten of West’s thirteen cards were 
known, and East became a clear favorite to 
hold the club queen, so she played a heart 
toward the ace and finessed in clubs. After the 
club jack won, she cashed ♣A and ♥K.

At this point, the whole distribution became 
known. Catherine endplayed East by giving 
her two heart tricks, but eventually won the 
last two tricks with dummy’s king-ten of clubs. 
Seeing the original hand diagram, could you 
imagine declarer making four tricks in clubs?!

ירחון ההתאגדות הישראלית לברידג'
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On August 28, one of the greatest women 
bridge players of our time, with two Venice 
Cup titles and one World Mixed Teams title 
to her name, prematurely passed away. 
Catherine D’Ovidio dedicated her life to bridge 
and was a full-time bridge professional. Once 
she told an interviewer that after her first 
bridge lesson )at 19-years old( she went back 
home and told her parents: “One day I will be 
world champion”. They were laughing at the 
time, but the promise was eventually fulfilled. 
Six year later she and her partner qualified for 
the French women team. Later that year the 
team won the European championship, the 
first of her long list of European and American 
successes. 

After having a daughter, her first husband 
wanted her to give up bridge. Instead, she 
decided to separate and got remarried at 
age 38. Seven years later she won her first 
world title, partnering the legendary Paul 
Chemla, together with Sabine Auken and Zia 
Mahmood. The Venice Cup title followed the 
next year. Catherine reached the top spot in 
the world’s women ranking.

Her last big success came in the European 
Open Championships at Istanbul 2019, where 
she won the Women Teams title as a member 
of the transnational “Apple Pie” team. In a 
dramatic final against the Poland team, the 
scores were tied after the final session )and a 
successful appeal(, so the teams had to play 
a tie-break of four boards.

Two good bidding decisions by Catherine during 
those four boards helped her team to win.

Dealer East. Vul N/S

 A652
 KJ63
 T74
 75

  KT74   J3
  AT742   Q85
  Q95   832
  A   JT862

  Q98
  9
  AKJ6
  KQ943

West North East South
Willard Kazmucha D’Ovidio Sarniak

Pass 1♣

1♥ Dbl ?

It was tempting to support partner at favorable 
vulnerability, but Catherine made the correct 

Catherine D’Ovidio (1959-2020)

// Ram Soffer



ברותם פרסום והפקות עורכים, מעצבים, מדפיסים, כורכים 
ושולחים אליך עד הבית 

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

ספרים שנשארים במשפחה

להתרשמות מספרים שהפקנו ופרטים על התהליך

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

רפאל שמיר

זכרונות

ת
נו

רו
זכ

//
ר 

מי
ש

ל 
א

פ
ר

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

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

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

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

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

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

שמואל לוי

החיים
על פי שמוליק

ֲאִני  ַיְלָּדה ֶׁשל ְּכָפר
ִׁשיָרה ִליִרית ֶׁשִּנְכְּתָבה ְּבחֹוָתם ִאיִׁשי

ג’ּוִדי ָּפז-רֹוְטֶנר

איסר גרבר

סיפור חיי
חיי

ר 
פו

סי
  

בר
גר

ר 
יס

א

ברידג'
ת ו י נ ש  6 0 - ב

אלדד גינוסר

חוקי המשחק
מוסכמות וטקטיקות בסיסיות
המלצות, כללים ומילון מונחים

לחצו כאן

https://rotemltd.vp4.me/books

