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דבר ועד העמותה נובמבר 2020
"לעולם לא תמצא קשת בענן אם תביט מטה."

צ'ארלי צ'פלין

שלום חברות וחברים,
עם הדפסת הביטאון נודע לי על פטירתו של דוד בירמן ז"ל. דוד, אחד מעמודי התווך של הברידג' הישראלי, תרם 
בצורת יוצאת דופן לברידג' הישראלי ולברידג' העולמי במגוון תפקידים. דוד שיחק בנבחרות ישראל והוביל אותן 
להישגי שיא ואף זכה למעמד של אחד מטובי השחקנים בעולם. במקביל שימש כמאמן הנבחרות בכל הגילאים 

וחתום על אינספור הישגים בינלאומיים בהם זכו הנבחרות. 
ברמה האישית דוד תרם לי המון, תחילה כשחקן נבחרת תחת שרביטו ובהמשך ברמה החברית והמקצועית כיו"ר 

ההתאגדות. 
היריעה קצרה מלפרט את תרומתו האדירה וההתאגדות תוקיר את זכרו בצורה הראויה ביותר. אני שולח מכאן 

בשמי ובשם חברי ההתאגדות תנחומים וחיבוק גדול למשפחתו ומחזק אותם בשעתם הקשה. יהי זכרו ברוך. 
במעבר חד ולא פשוט, אבקש לעדכנכם במספר עדכונים קצרים וחשובים לקראת שנת הפעילות החדשה:

 ביטאונים מודפסים – כבר החודש אנו עושים ניסיון לחדש את משלוח הביטאונים המודפסים. התוכנית היא 
לשלוח ביטאון דו-חודשי מודפס וביטאון דיגיטלי חודשי בהתאם לאילוצי התקופה. נעשה כל מאמץ להתגבר על 

הקשיים בנושא זה.

זו  ייפתח החל מתאריך ה-1 בנובמבר, 2020.  חידושי חברות לשנת 2021 – חידוש החברות להתאגדות   
הייתה שנה לא פשוטה להתאגדות, למועדונים וכמובן לכם השחקנים והשחקניות אך עם זאת הוכחנו כי יחד נוכל 
שיאפשר מעבר  בפיתוח מחשובי  רבים  ככל שתהיה. ההתאגדות השקיעה משאבים  כל מהמורה, קשה  לצלוח 
אופטימאלי למשחק אונליין ובמקביל תמכה רבות במועדוני הברידג' על מנת שיוכלו לשמור את הראש מעל המים 
לטובתם ולטובת השחקנים. אני מבקש מכל חברי ההתאגדות להתגייס, לחזק ולשמר את פעילות הברידג' ואת 

מעמד ההתאגדות ולחדש את חברותם גם לשנה הקרובה. יחד, ננצח. 

ופתיחתם תהיה הדרגתית. בשל כך החלטנו  זה  לוח שנה לשנת 2021 – מועדוני הברידג' סגורים בשלב   
יגיע אליכם  לשלוח את לוח השנה לנרשמים לשנת 2021 בצמוד לביטאון הברידג'. ביצענו התאמות כך שהלוח 

בגרסה נוחה, גדולה ונעימה לעין.

 ליגות לקבוצות אונליין – בחודש דצמבר ייפתחו משחקי הליגות לקבוצות אונליין. לאור ההצלחה במשחקי 
בו  כולכם לקחת חלק במפעל הליגות  ואנו מזמינים את  והפקנו לקחים  ביצענו התאמות  אונליין,  גביע המדינה 

הושקעה מחשבה רבה. תוכלו למצוא פרטים על משחקי הליגות בדפי ההתאגדות בסוף ביטאון זה.

 הנדיקאפ סימולטנית – החל מסימולטנית דצמבר, תחושב הסימולטנית בחישוב כפול – חישוב רגיל וחישוב 
הנדיקאפ בו ישנה התחשבות גם בדרגת השחקן. חישוב זה יאפשר לכם לצבור יותר נקודות וכמובן יעניק הרגשה 

טובה לכמה שיותר שחקנים.

עד כאן להפעם 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. 

הפעם נעסוק בהכרזות התערבות לאחר שהיריב מצד 
שמאל פתח ♣1 והיריב מצד שמאל השיב ♥1.

West North East South
1♣

Pass 1♥ ?

לכן  נקודות,  והבטיחו  הכריזו  היריבים  ששני  לב  שימו 
הכרזת התערבות תתבצע רק עם ידיים טובות יחסית. 

ואלו האפשרויות שלכם:

 2 או   1 בגובה  חדשה(  )בסדרה  אוברקול  הכרזות 
יתבצעו לפי הכללים הרגילים.

חלוקה  עם  נקודות,   15-18 עדיין   :1NT התערבות 
מאוזנת ועוצרים בשתי הסדרות שהכריזו היריבים.

 Takeout ,לאחר שהיריבים הכריזו שתי סדרות :Dbl
שתי  עם  לפחות  פתיחה  של  כוח  מבטיח   Double
 +18 יד חזקה עם  )או  בסדרות שלא הוכרזו  רביעיות 

נקודות(.

מהווה  חדשה  בסדרה  קפיצה  הכרזת  כל   :Preempt
אלה  הכרזות  של  הרגילים  הכללים  פי  על   Preempt

בגובה 2, 3 או 4.

תרגיל 1

  KQJ9762
  5
  62
  QJ3

תרגיל 2

  K72
  KQ9
  QJT
  AJT7

תרגיל 3

  2
  AK3
  AQT976
  984

תרגיל 4

  KQT3
  T72
  AQ95
  J5

תרגיל 5

  AJT87
  KT3
  Q74
  65
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תרגול הכרזות בסיסיות – פתרונות 
תרגיל 1

  KQJ9762
  5
  62
  QJ3

West North East South
1♣

Pass 1♥ 3♠

גבוהות.  נקודות   9 בספייד,  מצוינת  שביעייה  בידכם 
להכרזת  מצוינת  יד  וזו  הארוכה,  בסדרה  מרוכז  הכוח 
שאחד  לאחר  כמתערב  והן  כפותח  הן   Preempt
ללא  תפריע  הכרזתכם  הכריזו.  שניהם(  )או  היריבים 

ספק לדו-שיח בין צפון לדרום.

תרגיל 2

  K72
  KQ9
  QJT
  AJT7

West North East South
1♣

Pass 1♥ 1NT

 16  :1NT להכרזת  התנאים  כל  את  ממלאת  זו  יד 
בקלאב  ועוצרים   4333 מסוג  מאוזנת  חלוקה  נקודות, 

ובהארט )וגם בשתי הסדרות האחרות(.

תרגיל 3

  2
  AK3
  AQT976
  984

West North East South
1♣

Pass 1♥ 2♦

הכרזת אוברקול בגובה 2 מראה כוח של פתיחה לפחות עם 
סדרה טוב בת 6 קלפים )רצוי( או 5 קלפים לפחות )חובה(. 

ביד זו 13 נקודות גבוהות עם שישייה חזקה בדיאמונד.

תרגיל 4

  KQT3
  T72
  AQ95
  J5

West North East South
1♣

Pass 1♥ Dbl

שתי  אך  מפוקפק,   ♣J של  ערכו  נקודות.   12 בידכם 
)ספייד  הוכרזו  שלא  בסדרות  החזקות  הרביעיות 
לב  שימו   .Takeout Double בהחלט  שוות  ודיאמונד( 
השותף יצטרך לפעמים )מחוסר ברירה( להכריז ♠1 עם 
שלושה קלפים בסדרה, ולכן רביעייה בספייד היא חובה.

תרגיל 5

  AJT87
  KT3
  Q74
  65

West North East South
1♣

Pass 1♥ 1♠

 10( כזה  במצב  אוברקול  להכרזת  מינימלית  יד  זו 
נקודות, חמישייה, חלוקה מאוזנת( ועדיין שווה להראות 
חלקי  חוזה  על  להתחרות  כדי  הן  הספייד,  סדרת  את 
לשותף  לעזור  כדי  והן  נקודות(  שלשותף  )במקרה 
בהובלה נגד חוזה אפשרי בקלאב או ב-NT מצד דרום.
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מתחילים

מה לא בסדר בתמונה?

// מאיה סוביק

מסוג  בתחרויות  מאוד.  אכזרי  להיות  יכול  ברידג' 
עשר  בוטום",  "טופ  העם  בשפת  או   Matchpoints
נקודות עלולות להפריד בין מקום ראשון לאחרון. עלינו 

להילחם על כל לקיחה ולא להסתפק בביצוע החוזה.

שזכה  לאחר  מעצמו  מרוצה  היה  צפון  להלן  בתמונה 
לו  3NT. אכזבה קשה המתינה  בחוזה  לקיחות  ב-10 
ב-12  שכו  האחרים  שכל  גילה  הוא  המשחק  בסוף   –

לקיחות!

קדימה,   .♠J-ב מוביל  מזרח  לשחק?  עליו  היה  כיצד 
לעבודה...

פתרון
שלוש  בטוחות:  לקיחות  שבע  לכרוז  הנייר  על   )1(
בקלאב, שתיים בספייד, אחת בהארט ואחת בדיאמונד. 
בסדרות האדומות יש פוטנציאל גבוה ללקיחות נוספות. 
להגיע  ואולי  בשתיהן  עקיפה  לנסות  אפשר  לכאורה 
ל-13 לקיחות אם יתמזל מזלנו, אך שימו לב שלדומם 
כניסה אחת בלבד עם A♣, ולכן עלינו להתרכז בסדרה 

המבטיחה ביותר – דיאמונד!
 4-5 עוד  זו  בסדרה  להגביה  אפשר   ♦A-ל בנוסף   )2(
לכרוז  מובטחות   – מצליחה  לא  העקיפה  אם  לקיחות. 

11 לקיחות. אם העקיפה תצליח – לכרוז 12 לקיחות.
)3( את העקיפה נתחיל מדרום. נעבור לשם עם A♣ )כן, 
נקריב מכובד לטובת המעבר( ונוביל Q♦. אם מערב לא 
לכסות  חייב  מערב   .♦J ונמשיך  בלקיחה  נזכה  יכסה, 

כעת כדי למנוע אפשרות שהכרוז יעקוף גם בהארט.
כניסה  אין  כבר  דיאמונד  סיבובי  שני  לאחר  אמנם   )4(
אבל   ,♠K עם  לקיחה  נאבד  ולכאורה  לדומם,  חזרה 
לקיחה  מסירת  לאחר   .T-ה אל  נמוך   ♥ לשחק  אפשר 
זוכה  והוא  בסדרה,  לקיחות  שלוש  לכרוז  יש   ♥K-ל

ביתרת הלקיחות.

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


אוריינטציה במכרז התחרותי )חלק ג'(

// אלדד גינוסר )עריכה פרופ' צחי זמיר(
לבין   )Free Bid( בהתנדבות"  "הכרזה  בין  הבדל 

הכרזה תחת אילוץ 

אשר  אילוץ,  תחת  המבוצעת  הכרזה  בין  להבחין  יש 
ובין  )מעבר למה שהובטח קודם(  אינה מבטיחה דבר 
הכרזה המבוצעת באופן חופשי )או "בהתנדבות"( אשר 

מבטיחה ערכים )נוספים( של כוח או חלוקה. לדוגמה:

מכרז ט':

West North East South
1♦ Dbl Pass 1♠

מכרז י':

West North East South
1♦ Dbl 1♥ 1♠

בשני המכרזים י' ו-כ' היריב מצד שמאל )מערב( פתח 
♦1 והשותף )צפון( השתמש בכפל הוצאה.

במכרז ט' מזרח קורא Pass, ועל דרום להשיב לכפל 
ליריבים לשחק  יאפשר  דרום  )Pass מצד  בכל מקרה 
♦1 מוכפל – מהלך שגוי כנראה עבור צפון-דרום, אלא 
לפיכך,  מאוד(.  וחזקים  ארוכים  דיאמונדים  לדרום  אם 
דבר  מבטיחה  שאינה  אילוץ  תחת  הכרזה  היא   1♠
נקודות!  אפס  לדרום  כי  ייתכן  בספייד.  לאורך  מעבר 
אם לדרום כוח סביר )9+ נקודות ולפעמים גם 8(, עליו 
להבין כי הכרזת ♠1 אינה מראה את כוחו ויש להכריז 

בקפיצה ♠2.

במכרז י' מזרח הכריז ♥1 ודרום כבר אינו חייב להשיב 
בתוקף"  "אינו  כבר  שהכפל  משום  ההוצאה,  לכפל 
זה  במקרה  להכריז.  שנייה  הזדמנות  תהיה  ולשותף 
 5-8( מסויים  כוח  מבטיחה  "בהתנדבות"   1♠ הכרזת 
נקודות גבוהות(, כמובן עם אורך )4+ קלפים( בספייד.

הנ"ל  המקרים  שני  בין  להבחין  בצפון  השותף  על 

והדבר  בהתנדבות(,  הכרזה  מול  אילוץ  תחת  )הכרזה 
יכול להשפיע על פעולותיו בהמשך.

)Balancing נקרא גם ,Reopening( פתיחה מחדש

מכרז כ':

West North East South
1♦ ?

מכרז ל':

West North East South
1♦ Pass Pass ?

ישירה  התערבות  הכרזת  בין  להבחין  השותפות  על 
במושב השני )מכרז ל( ובין הכרזת התערבות במושב 
פתיחה  "הכרזת  המכונה  מ'(  )מכרז  והאחרון  הרביעי 

מחדש".

יסתיים.  לא  המכרז   ,Pass יקרא  צפון  אם  כ'  במכרז 
למזרח ולדרום עדיין שמורה הזכות להכריז.

במכרז ל' אם דרום יקרא Pass, המכרז יסתיים ומערב 
יהפוך לכרוז בחוזה נמוך מאוד – ♦1.

האם זה אמור להפריע לנו? כן.

זו  עובדה  נמוך,  בחוזה  עוצר  היריב  כאשר  כלל  בדרך 
רומזת בסבירות גבוהה שהכוח הכללי )נקודות גבוהות( 
מחולק כמעט שווה בשווה בין הצדדים. בממוצע לאורך 
לערך  נקודות  ב-20  יחזיק  מהצדדים  אחד  כל  זמן, 
הנוסף  המונח  נגזר  הצדדים  בין   20-20 זה  )מאיזון 
אינה  שותפות  ככלל,   .)Balancing  – המצב  לתיאור 
צריכה להיות מעוניינת "למכור בזול" את החוזה ולהקל 
במצבים  לפיכך,  חיובית.  תוצאה  להשיג  היריבים  על 
מ'(  במכרז  )דרום  בתור  האחרון  לשחקן  מותר  אלה 

להכריז עם ידיים חלשות מהרגיל.

הכרזות
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הקונבנציות  כל   – שותפים  בין  להסכמה  המלצה 
)"System Off"( הרגילות בטלות

מומלץ לשותפות להחליט באופן גורף כי כל המוסכמות 
של המכרז הרגיל )ללא התערבות( אינן בתוקף לאחר 
בפרט,  כפל(.  או  )אוברקול  השני  הצד  התערבות 

המוסכמות הבאות בטלות לאחר התערבות:

)1( מוסכמות תשובה לפתיחה 1NT )סטיימן, טרנספר 
ועוד(.

 ,Jacoby  ,Bergen( מיוחדות  תמיכה  מוסכמות   )2(
Inverted Minors ,Drury ועוד(.

)3( מוסכמות בסיבוב השני )NMF ,Checkback, צבע 
רביעי מחייב ועוד(

 2/1 forcing to game 4( מערכות קונבנציונליות כמו(
ו/או 1NT מחייב לסיבוב אחד.

שותפות שתאמץ החלטה זו, מובטח לה שלא יהיו אי-
ואולם,  היריבים.  התערבויות  לאחר  ובלבולים  הבנות 
מדובר על הסכמה של השותפות. ניתן גם לסכם אחרת 
מקרים  ולקבוע   System Off ההסכם  את  לסייג  או 
Bergen לאחר  יוצאים מן הכלל. לדוגמה, ניתן לשחק 
)במקרים  טרנספרים  על  לסכם  או  היריבים  של  כפל 

.1NT מסוימים( לאחר שהיריב הכפיל

מקרה בולט שבו מומלץ לשחק System On הוא כאשר 
יריב פתח 1 בסדרה, הצד שלנו התערב 1NT והיריבים 
המשיכו ב-Pass. כעת כדאי להשתמש בכל המוסכמות 
 – 1NT המשמשות אותנו להמשך אחרי הכרזת פתיחה

!System On

מכרז מ':

West North East South
1NT 2♠ ?

מכרז נ':

West North East South
1♠ 1NT Pass ?

במכרז מ' לאחר שמערב פתח 1NT, צפון התערב. על 
מזרח-מערב להניח כי כל המוסכמות הרגילות בטלות. 
באופן טבעי  קלפים   +5 בת  כעת סדרה  יכריז  המשיב 
ולא באמצעות טרנספר. אם ברצונו של המשיב להראות 
להשתמש  כך  לשם  מומלץ  בהארט,  קלפים  ארבעה 
כתחליף  שלילי  בכפל  או   )3♠( היריב  סדרת  בהכרזת 

למוסכמה סטיימן.

1NT )כלומר  היריב פתח ♠1 וצפון התערב  במכרז נ' 
הכרזת היריבים באה לפני 1NT(. לאחר שמזרח קורא 
הרגילות  במוסכמות  להשתמש  להמשיך  נהוג   ,Pass
 1NT פתיחה  אחרי  להמשך  ועוד(  טרנספר  )סטיימן, 

."System On" – שמתבצעת ללא התערבויות

מוסכמות במכרז התחרותי – כפל לא מעניש והכרזת 
.)CueBid( סדרת היריב

השותפות  של  הרגילות  המוסכמות  כל  ביטול  לאחר 
המוסכמות  ראוי.  בתחליף  צורך  יש   )"System Off"(
מעניש  לא  כפל  הינן  ביותר  החשובות  התחרותיות 

והכרזת סדרת היריב )קיו-ביד(.

כפל לא מעניש

ובגבהים   – הראשון  ההכרזה  בסיבוב  שמבוצע  כפל 
נמוכים גם בסיבוב ההכרזה השני – ישמש לרוב כפל 
כפל  רבים של  סוגים  ישנם  כפל מעניש.  ולא  מלאכותי 
שאינו מעניש. המכריז מעוניין להעביר מידע שלא ניתן 
למסור דרך הכרזה טבעית. כמו כל הכרזה מלאכותית, 
כפל שאינו מעניש מכריח את השותף להכריז – אולם 
היריבים  את  "להעניש"  האופציה  שמורה  לשותף 
בגבהים  נדירה  )שהינה   Pass קריאת  באמצעות 

נמוכים(.

דוגמאות לכפל שאינו מעניש:

מכרז ס':

West North East South
1♥/2♥/3♥/4♥ Dbl

מכרז ע':

West North East South
1♦ Pass 1♠ Dbl

מכרז פ':

West North East South
1♦ 1♥ Dbl
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מכרז צ':

West North East South
1♣ Pass 1♥ 1♠

Dbl

ההכרזה  בסיבוב   )Takeout Double( הוצאה  כפל 
הראשון לאחר שהיריב בפתח במכרז )מכרז ס' ומכרז 
ע'( מאפשרים לשחקן להתחרות עם כוח אך ללא סדרה 
ארוכה )5+ קלפים(. כפל הוצאה מבטיח 12+ נקודות, 
אך חשוב מכך: תמיכה של שלושה או ארבעה קלפים 
בכל סדרה שהיריב לא הכריז – עם דגש על סדרות 

המייג'ור.

כפל שלילי )Negative Double( משמש את המשיב 
בסיבוב ההכרזה הראשון לאחר שהשותף פתח )מכרז 
בסדרת  קלפים  ארבעה  לרוב  מראה  שלילי  כפל  פ'(. 
המייג'ור שלא הוכרזה )שהרי הכרזתה בדרך טבעית 
ומאפשר  לפחות(  קלפים  חמישה  כלל  בדרך  תראה 
לשותפות למצוא התאמה 4-4 בסדרה זו )הרי הפותח 

לא שלל רביעיות במייג'ור(.

)Support Double( משמש את הפותח  כפל תמיכה 
סדרת  הראה  לאחר שהמשיב  השני  בסיבוב ההכרזה 
מיייג'ור )מכרז צ'(. כפל זה מראה שלושה קלפים בדיוק 
לתמיכה,  הצעה   – השותף  שהכריז  המייג'ור  בסדרת 

והוא מאפשר לשותפות למצוא התאמה של 5-3.

כפל שאינו קונבנציונלי יתפרש כמעניש – המנחה את 
!Pass השותף לקרוא

)CueBid( קיו-ביד

במכרז  חשובה  מוסכמה  הינה  היריב  סדרת  הכרזת 
התחרותי הנקראת קיו-ביד. השותפים מבינים כי ברוב 
המכריע של המקרים אין היגיון לשחק בסדרה שהיריב 
יכול עדיין  הכריז. שחקן המחזיק אורך בסדרת היריב 
למצב(.  )בהתאם  מעניש  כפל  או   Pass  ,NT להכריז 
הכרזת סדרת היריב תתפרש )אלא אם סוכם אחרת( 
כהכרזה מלאכותית המחייבת תשובה. הכרזה זו תמיד 

מתארת כוח ללא הכרזה טבעית מתאימה. 

דוגמאות להכרזת קיו-ביד:

מכרז ק':

West North East South
1♦ 1♥ 2♥

מכרז ר':

West North East South
1♣ 1♥ Pass 2♣

מכרז ש':

West North East South
1♣ Pass 1♥ 2♦

Pass Pass 3♦

מכרז ת':

West North East South
1♦ 1♥ 1♠ Pass

2♥

קיו-ביד מזמין+ )Limit or Better( כתשובה לפתיחה 
מכריז  המשיב  כאשר  מתרחש  בסדרה  התערבות  או 
סוג  הראשון.  בסיבוב  מידי  באופן  היריב  סדרת  את 
זה של קיו-ביד מראה התאמה בסדרת השותף עם כוח 
-  ראה מכרז ק'  )10+ נקודות גבוהות(  מזמין לפחות 

ומכרז ר'.

הפותח  מתרחש כאשר  קיו-ביד מחייב למשחק מלא 
או המשיב מכריזים את סדרת היריב בסיבוב השני 
ואילך. קיו-ביד במצב זה אינו מראה התאמה בסדרת 
לפחות,  מלא  למשחק  מספיק  כוח  מציג   אך  השותף, 
ולאחריו השותפות אינה יכולה לעצור לפני משחק מלא. 
לצורך  לרוב את השותפות  ישמש  קיו-ביד  זה של  סוג 
 .)Western CueBid( שאלה על עוצר בסדרת היריב
NT עם עוצר בסדרת היריב –  בתגובה השותף יכריז 

ראה מכרז ש' ומכרז ת'.

קיו-ביד אחר: לקטגוריה זו נכנסים סוגי קיו-ביד מיוחדים 
שחובה לסכם מראש עליהם – למשל: הכרזת קיו-ביד 
של המשיב לפתיחה 1NT המהווה תחליף לסטיימן או 
הכרזת Michaels CueBid מיד לאחר פתיחת היריב 
המתארת חלוקה דו-סדרתית של 5-5 לפחות. ניתן גם 
)בסיכום מראש( להשתמש במקרים מסוימים בהכרזות 

טבעיות בסדרות שהוכרזו על ידי היריבים.
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הכרזות

הכרזה שנייה של הפותח לאחר התערבות היריב

// אילנה לונשטיין
פתחנו בסדרה כלשהי. המשיב ענה לנו בסדרה חדשה 
ימין  מצד  היריב  אך  אחד(,  לסיבוב  מחייבת  )הכרזה 

התערב. כיצד יש להמשיך את ההכרזה?

מהלך הכרזה אפשרי:

West North East South
1♣ Pass 1♠ 2♥

?

ולא  הבטיח  שהשותף  לניקוד  להתייחס  עלינו  ראשית 
להידחף גבוה מדי רק בגלל התערבות היריבים. מותר 
לקרוא Pass אם אין לנו הכרזה נוחה. עלינו לזכור כי 
האילוץ להכריז בטל לאחר התערבות היריב – גם אם 

נקרא Pass תהיה לשותף הזדמנות נוספת להכריז.

ואלה האפשרויות של הפותח:

Support Dbl )א(

שהשותף  )לאחר  לעיל  המתואר  במצב   Dbl קריאת 
 3 של  תמיכה  המראה  מוסכמה  הינה   )1♥/1♠ הכריז 

קלפים בדיוק בסדרת המייג'ור של המשיב.

דוגמה 1

  A542
  K63
  AQ62
  42

West North East South
1♦ Pass 1♥ 1♠

Dbl

ה-Dbl מציג תמיכה של 3 קלפים בדיוק בהארט ועוזר 
את  לגלות  בהארט  חמישייה  להחזיק  שיכול  לשותף 

ההתאמה.

דוגמה 2

  A62
  KQ3
  Q
  AQ6432

West North East South
1♣ Pass 1♠ 2♦

Dbl

הכפל התומך של מערב מראה 3 קלפים בדיוק בספייד. 
הוא  שלו  הניקוד  וטווח  כוחו  את  תיאר  טרם  הפותח 
ייתכן שבהמשך תהיה אפשרות  12-21 נקודות.  עדיין 
להראות את השישייה בקלאב ו/או לתאר כוח של 17 
נקודות גבוהות. נדגיש כי Support Double קודם לכל 
הפותח  של  שנייה  הכרזה  כל  כלומר:  אחרת,  הכרזה 
פרט ל-Dbl שוללת מצב שבו יש לו 3 קלפי ספייד בדיוק.

NT ב( הכרזת(

הפותח יכריז NT רק כאשר חלוקתו מאוזנת ובידו עוצר 
בסדרת היריב.

ענה  שהשותף  גובה  באותו  )בהתנדבות(   NT הכרזת 
 ,)Pass עדיף  מינימום  )עם  נקודות   13-14 מבטיחה 
השותף  להכרזת  מעל  אחד  בגובה   NT הכרזת  בעוד 

מבטיחה לא פחות מ- 18-19 נקודות.

סדר  בראש  עומד   Support Double-ש מהעובדה 
העדיפויות )ראה דוגמה 2 לעיל(, ניתן להסיק כי הכרזת 
NT כלשהי שוללת 3 קלפים )או יותר( בסדרת המייג'ור 

שהמשיב הכריז.



11גיליון 207 נובמבר 2020

דוגמה 3

  AQ6
  K2
  A9863
  J62

West North East South
1♦ Pass 1♥ 1♠

1NT

לפותח 14 נקודות עם עוצר בספייד )שיהפוך לעוצר כפול 
יוביל בספייד(, ולכן כדאי להכריז בהתנדבות  אם צפון 

1NT. הכרזה זו שוללת 3 קלפים )או יותר( בהארט.

דוגה 4

  KQ632
  KJ4
  A32
  T4

West North East South
1♠ Pass 2♣ 2♥

2NT

ועוצר  )טובות( עם חלוקה מאוזנת  נקודות   13 לפותח 
עוצרים אם דרום שהתערב מחזיק  )אולי שני  בהארט 
AQ♥(. הפותח מכריז NT באותו גובה שהמשיב הכריז, 

ובכך הוא מבטיח 13-14 נקודות.

דוגמה 5

  K3
  KQ4
  AQJ93
  K42

West North East South
1♦ Pass 1♠ 2♥

2NT

הפותח  הכרזת  ולכן   ,1 בגובה  הכריז  המשיב  הפעם 
2NT )בגובה אחד מעל המשיב( מראה 18-19 נקודות 
)טעות נפוצה היא להכריז 2NT במצב זה עם 12-14 
נקודות(. כמו-כן, הפותח שולל 3 קלפים בספייד )אחרת 
ומבטיח  תחילה(   Support Double-ב משתמש  היה 

עוצר בהארט.

)ג( הפותח חוזר על סדרתו

 12-14 הוא מתאר   2 בגובה  הפותח מבטיח שישייה. 
נקודות ובגובה 3 – 15-17 נקודות )לפעמים קצת פחות 
מזה עם סדרה טובה(. כמו-כן, הפותח שולל 3 קלפים 

בסדרת המייג'ור שהוכרזה על ידי המשיב.

דוגמה 6

  A63
  4
  AKJ632
  J42

West North East South
1♦ Pass 1♥ 1♠

2♦

הכרזת  נקודות.   13 עם  בדיאמונד  שישייה  לפותח 
עם  בדיאמונד  קלפים   +6 מתארת  השני  בסיבוב   2♦
12-14נקודות וגם שוללת 3 קלפים )או יותר( בהארט.
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דוגמה 7

  K3
  AQ6432
  AK4
  32

West North East South
1♥ Pass 1♠ 2♣

3♥

הפותח חוזר על סדרתו בקפיצה בגובה 3 ומתאר 6+ 
15-17 נקודות. כמו-כן, הוא שולל  קלפים בהארט עם 

שלושה קלפים בספייד.

שלא  אחת  רק  )נותרה  חדשה  סדרה  הכרזת  )ד( 
הוכרזה(

 12-17 עם  בספייד  רביעייה  הפותח מבטיח   1 בגובה 
בסדרה  קלפים   +5 מבטיח  הפותח   2 בגובה  נקודות. 
 12-17 עם  השנייה  בסדרה  קלפים   +4 ו-  הראשונה 
בסדרה  קלפים   +5 מבטיח  הפותח   3 בגובה  נקודות. 
 18-21 עם  השנייה  בסדרה  קלפים   +4 ו-  הראשונה 
נקודות )לאחר שהשותף הכריז בגובה 1( או קצת פחות 

מזה במקרה שהשותף הכריז בגובה 2.

בכל המקרים הפותח שולל 3 קלפים בסדרת המייג'ור 
שהשותף הכריז.

דוגמה 8

  AQ62
  3
  K62
  AK642

West North East South
1♣ Pass 1♦ 1♥

1♠

מראה  הוא  בינתיים  נקודות(.   16( טובה  יד  לפותח 
כאשר  מתקיים  אינו  תומך  )כפל   1 בגובה  רביעייה 

המשיב הכריז סדרת מיינור(.

דוגמה 9

  42
  AKJ63
  AQ52
  J2

West North East South
1♥ Pass 1♠ 2♣

2♦

הפותח מראה את שתי סדרותיו ושולל שלושה קלפים 
בספייד. כוחו מוגבל כעת ל-17 נקודות.

דוגמה 10

  AQJ63
  4
  AKQ42
  92

West North East South
1♠ Pass 2♣ 2♥

3♦

לפותח חלוקה 5-5 עם 16 נקודות. זוהי יד חזקה, ובכל 
מקרה לאחר שהמשיב הכריז ♣2 והבטיח 10+ נקודות 
גבוהות הפותח כבר אינו זקוק ל-18 נקודות כדי להכריז 

בגובה 3.

)ה( Cue-Bid )הכרזת סדרת היריב(

מודיע  הפותח  חזקה.  יד  לתיאור  משמשת  זו  הכרזה 
לשותפו כי בידו כוח למשחק מלא לפחות מבלי למסור 
מידע מדויק על החלוקה שלו. לרוב הכרזה זו שואלת 
את השותף אם בידו עוצר בסדרת היריב ומבקשת ממנו 

להכריז NT במקרה זה.
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דוגמה 11

  432
  AKJ63
  AQ4
  KJ

West North East South
1♥ Pass 2♣ 2♠

3♠

לפותח 18 נקודות עם חלוקה מאוזנת, אך הוא אינו יכול 
להכריז 3NT ללא עוצר בספייד! במקום זה הוא מכריז 
קיו-ביד )סדרת היריב( כדי להראות למשיב שבידו כוח 
)ללא  בספייד  עוצר  למשיב  אם  לפחות.  מלא  למשחק 

.3NT תמיכה בהארט(, הוא יכריז

דוגמה 12

  AQ
  AK3
  AQT975
  43

West North East South
1♦ Pass 1♠ 2♣

3♣

לחזור  צריך  אינו  מערב  בדיאמונד  השישייה  למרות 
על סדרתו, משום שהכרזת ♦3 תתאר 15-17 נקודות 
בלבד. בידו של מערב 19 נקודות גבוהות ועליו לתאר 
מבקשת  אשר  קיו-ביד,  הכרזת  באמצעות  כוחו  את 

מהשותף להכריז 3NT אם בידו עוצר בקלאב.

Pass )ו

ההכרזה  למרות  מותרת  זו  קריאה  כי  להדגיש  יש 
את  ביטלה  היריב  הכרזת   – השותף  של  המאלצת 
את  יסיים  לא   Pass כי  מבין  הפותח  להכריז.  האילוץ 
ביחוד  נוספת.  הזדמנות  תינתן  לשותפו   – המכרז 
חשוב לקרוא Pass עם ידיים מינימליות שאינן מספיק 
)או אינן ממלאות את כל התנאים( של הכרזה  טובות 

"בהתנדבות".

דוגמה 13

  Q32
  A4
  K632
  KJ75

West North East South
1♣ Pass 1♥ 1♠

Pass

לפותח 13 נקודות גרועות )מינימום( עם עוצר די עלוב 
בספייד. אמנם ללא התערבות היריב הוא היה מכריז 

1NT, אך לאחר ♠1 הוא מעדיף להימנע מכך.
נדגיש כי קריאת Pass שוללת שלושה קלפים בהארט 
)בשל אי-השימוש ב-Support Double(. לפיכך, החוק 

דורש התראה )Alert( על קריאת Pass במצב זה.

דוגמה 14

  A3
  KQ643
  42
  K986

West North East South
1♥ Pass 1♠ 2♦

Pass

לאחר פתיחה מינימלית )12 נקודות גבוהות( אין לפותח 
שלושה  אין   .2♦ היריב  התערבות  לאחר  להכריז  מה 
הכרזת  )וממילא  בדיאמונד  עוצר  אין  בספייד,  קלפים 
רבות  נקודות  וחסרות  נקודות(   18-19 2NT מבטיחה 
שהשותף  ייתכן   – ברור   Pass זהו   .3♣ להכריז  כדי 
כנראה  זאת,  ביכולתו לעשות  אין  ואם  ימשיך להכריז, 

שעדיף לתת לדרום לשחק ♦2.

לסיכום, לאחר התערבות היריב אין חובה להכריז.
 4 )עם  השותף  של  המייג'ור  בסדרת  ישירה  תמיכה 
קלפים( או Support Double )עם 3 קלפים( עומדים 

בראש סדר העדיפויות של הפותח.

 ,NT להכריז  יכול  עדיין  הפותח  כזו,  תמיכה  בהיעדר 
בכפוף  חדשה,  סדרה  להכריז  או  סדרתו  על  לחזור 
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לעמידה בתנאים שפורטו לעיל. כמו-כן, הפותח רשאי 
שנית.  להכריז  עדיין  יוכל  המשיב  ואז   Pass לקרוא 

בירחון הבא נפרט את הכרזות המשיב במצב זה.

הכרזתכם  מהי  הפותח.  אתם  לתרגל:  נסו  כעת 
השנייה?

מהלך הכרזה א'

West North East South
1♥ Pass 1♠ 2♣

?

תרגיל 1

  A63
  AKJ93
  KQJ4
  3

תרגיל 2

  A6
  AKJ93
  KQJ4
  32

תרגיל 3

  A6
  AKJ93
  KQJ
  432

מהלך הכרזה ב'

West North East South
1♦ Pass 1♥ 1♠

?

תרגיל 4

  A63
  Q3
  AQJ963
  K4

תרגיל 5

  A3
  Q63
  AQJ963
  K4

תרגיל 6

  A3
  Q3
  AQJ96
  K762

תשובות לתרגילים

)Dbl )1. אמנם היד מקיימת את כל התנאים להכרזת 
♦3, אבל כפל תומך נמצא בראש סדר העדיפויות. את 

הכוח הרב יראה הפותח בסיבוב הבא.

 .Dbl 2( ♦3. שינוי קל בחלוקה שולל את האפשרות של(
 +4 בהארט,  קלפים   +5 לשותפו  מראה  הפותח  כעת 

קלפים בדיאמונד ו- 18+ נקודות.

)3( ♣3. לפותח חלוקה מאוזנת עם 19 נקודות גבוהות, 
אבל אין להכריז 2NT ללא עוצר בקלאב. לפיכך, הפותח 
עם   3NT יכריז  ששותפו  בתקווה   3♣ קיו-ביד  מכריז 

עוצר בקלאב. גם הכרזה זו שוללת 3 קלפים בספייד.

 15-17 הפותח מתאר שישייה בדיאמונד עם   .3♦  )4(
נקודות ושולל 3 קלפים בהארט.

שלושה  לשותפו  מראה  הפותח  כל  ראשית   .Dbl  )5(
סדרת  על  לחזור  ניתן  שיהיה  ייתכן  בהארט.  קלפים 

הדיאמונד בסיבוב ההכרזה השלישי.

 +4 בדיאמונד,  קלפים   +5 לשותף  מראה   .2♣  )6(
קלפים בקלאב ו- 12-17 נקודות )רצוי 13+ נקודות או 
ערך חלוקתי כלשהו מעל המינימום(. הכרזה זו שוללת 

3 קלפים בהארט.
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משחק היד

שילוב הסיכויים

// רם סופר
אתם מקבלים את היד הבאה בדרום. שותפכם בצפון 

 .Pass פותח ♦1, ומזרח

מהי הכרזתכם?

  AK
  T962
  54
  AK432

יש שתי הכרזות אפשריות: ♥1 ו-♣2. בידכם 14 נקודות, 
בוודאות  שיש  יודעים  אתם  פתח  ששותפכם  ולאחר 
רביעייה  להראות  למהר  צורך  אין  כן  על  מלא.  משחק 
בקלאב,  החמישייה  את  קודם  להכריז  עדיף  במייג'ור. 

ותמיד תוכלו להראות בהמשך את הרביעייה בהארט.

הכרזתכם  לאחר   .2♦ המשיך  והשותף   ,2♣ הכרזתם 
השנייה ♥2 השותף חזר פעם שלישית על סדרתו והכריז 

♦3. האם הוא מבטיח שבעה קלפים בדיאמונד?

מהי  אחרת.  הכרזה  לו  שאין  ייתכן   – בהכרח  לא 
הכרזתכם הבאה?

לאחר שלא מצאתם התאמה בהארט אין חלופה סבירה 
ל-3NT. זהו מהלך ההכרזה המלא:

West North East South
1♦ Pass 2♣

Pass 2♦ Pass 2♥
Pass 3♦ Pass 3NT

Pass Pass Pass

מערב מוביל 6♠, והדומם נפרש:

  83
  A73
  AK8762
  65

  AK
  T962
  54
  AK432

חוזה: 3NT; קלף ההובלה: 6♠

בטרם תקראו את ההמשך, תכננו את המשחק.

ההגנה  אך  מלמעלה,  בטוחות  לקיחות  שבע  לכם  יש 
תקפה בספייד ונשאר לכם בסדרה זו עוצר אחד בלבד. 

היכן תוכלו לפתח לקיחות נוספות?

שבה  הדיאמונד  בסדרת  הוא  ביותר  הגבוה  הסיכוי 
יש לכם שמונה קלפים. אם חמשת הקלפים החסרים 
ותבצעו  נוספות  לקיחות  3-2, תפתחו שלוש  מחולקים 

בסך הכול 10 לקיחות.

למסור  או   ♦AK פשוט  לשחק  אם  השאלה,  נשאלת 
להגנה לקיחה תחילה. הדרך השנייה הייתה הכרחית 
 ,♥A אילו לא הייתה לכם כניסה צדדית לדומם באמצעות
אבל במצב הנתון עליכם להיערך לאפשרות של חלוקה 
גרועה בדיאמונד. במקרה זה עדיין יש סיכוי להגיע ל-9 
לקיחות באמצעות סדרת הקלאב, אך רק בתנאי שלא 

תאפשרו להגנה להוביל סיבוב נוסף של ספייד.

כולם  אם   .♦AK ושחקו   ♠A-ב זכו  הנכון:  המשחק 
אם   .♦ של  שלישי  בסיבוב  המשיכו  פעמיים,  משרתים 
אחד היריבים לא משרת בדיאמונד, נסו AK♣ והמשיכו 
בסיבוב שלישי של קלאב – אולי דווקא בסדרה זו יתמזל 

מזלכם ותגלו חלוקה של 3-3.
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עכשיו זה הזמן
לכתוב את הספר 

שתמיד רצית!



החלוקה המלאה:

  83
  A73
  AK8762
  65

  QT765   J942
  QJ84   K5
  J   QT93
  J98   QT7

  AK
  T962
  54
  AK432

החלוקה  על  אתכם  מפצה  בקלאב  הנוחה  החלוקה 
יוביל אתכם לתשע  הגרועה בדיאמונד. המשחק הנכון 
שתיים  בהארט,  אחת  בספייד,  שתיים  לקיחות: 
להגנה  ותמסרו  תשגו  אם  בקלאב.  וארבע  בדיאמונד 
לקיחה מוקדמת בדיאמונד, המשך של ההגנה בספייד 

יכשיל את החוזה.

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

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

פנו אלינו להצעת מחיר מותאמת גם בכמויות קטנות ופורמטים מיוחדים

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

ספרים שנשארים במשפחה
אוטוביוגרפיה, ספר זיכרון, פרוזה, ספר שירים, ספר לימוד, ספר מתכונים, 

ספר מחזור, יומנים ועוד...

עכשיו זה הזמן
לכתוב את הספר 

שתמיד רצית!

לחצו כאן

http://rotemltd.vp4.me/books


משחק ההגנה
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להקשיב להכרזה

// רם סופר
כללי  לידיעת  רק  לא  קשורות  טובות  פתיחה  הובלות 
ההובלה הנכונים, אלא בראש ובראשונה לתשומת לב 

והסקת מסקנות מהכרזות היריבים.

קלף  את  לבחור  עליכם  שבהם  תרגילים  שני  הנה 
ההובלה מידו של דרום:

תרגיל 1

  83
  KJ2
  T9876
  JT9

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

תרגיל 2

  JT98
  A3
  8642
  A62

West North East South
1♥ Pass

2♦ Pass 3♦ Pass
4♥ Pass Pass Pass
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להקשיב להכרזה – פתרונות

או  בדיאמונד  מהרצף  להוביל  התפתיתם  האם   )1(
כן, לא הקשבתם להכרזה היטב. מערב  בקלאב? אם 
 .3♣ בקפיצה  סדרתו  על  וחזר   1♣ פתח  )הדומם( 
הכרזות אלה מראות סדרה חזקה עם 6 קלפים לפחות, 
אשר תהווה עבורו ללא ספק מקור להשלכת מפסידים.

לזכות  בניסיון  התקפית  הובלה  נדרשת  זאת,  לאור 
הטובה  מהסדרה  להוביל  מומלץ  מהירות.  בלקיחות 
ביותר שלא הוכרזה – בסדרה זו נדרשת עזרה מועטה 

יחסית מהשותף כדי להכשיל את החוזה. 

קלף ההובלה המומלץ: 2♥.

  QJ4
  A873
  Q52
  642

  K6   AT9752
  954   QT6
  A3   KJ4
  AKQ873   5

  83
  KJ2
  T9876
  JT9

בסדרה.  וחוזר   ♥A-ב זוכה  צפון  ב-2♥,  הובלה  לאחר 
בלקיחה  גם  יזכה  צפון  ולבסוף   ♥KJ-ב זוכה  דרום 

בספייד. החוזה ♠4 נכשל בלקיחה אחת.

משחק   ,♠AK מושך  הכרוז  אחרת,  הובלה  כל  לאחר 
המפסידים  כל  את  עליהם  ומשליך  גבוהים  קלאבים 
בהארט. צפון חותך עם לקיחה "טבעית" בשליט, והכרוז 

מבצע ללא קושי 12 לקיחות.

)2( מגן שלא הקשיב להכרזה יוביל ללא היסוס מראש 
הרצף J♠. בדרך כלל זו תהיה הובלה טובה, אבל לאור 

המידע הנובע מההכרזה, זוהי הובלה גרועה מאוד.

שימו לב: מערב הכריז ♦2 והבטיח 5+ קלפים בסדרה. 
בדיאמונד.  קלפים   3 והבטיח  ל-♦3  בו  תמך  מזרח 
בידכם ארבעה קלפי דיאמונד קטנים. מסקנה: לשותף 

סינגלטון או חוסר בדיאמונד.

בוודאות  לו  לתת  תוכלו  בשליט,   A-ה שבידכם  היות 
חיתוך, כל עוד תובילו בדיאמונד.

קלף ההובלה המומלץ: 6♦ )שני מלמעלה(.

  K742
  654
  7
  QJ753

  65   AQ3
  K82   QJT97
  AQ953   KJT
  KT9   84

  JT98
  A3
  8642
  A62

שליטים  מושך  בידו,  זוכה  מזרח   ,♠J-ב הובלה  לאחר 
ומפסיד רק שני אסים – 11 לקיחות.

דרום  ומשחק שליט.  זוכה  מזרח  ב-6♦,  הובלה  לאחר 
זוכה ב-A♥ וממשיך 2♦ )איתות העדפת סדרה המבקש 
חותך  צפון  שיחתוך(.  לאחר  בקלאב  לחזור  מהשותף 
וממשיך Q♣. דרום זוכה ב-A♣ וממשיך בדיאמונד נוסף 

לחיתוך – 4 לקיחות להגנה, והחוזה נכשל.
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התחרות על גביע המדינה לקבוצות שנדחתה מחודשי 
הקיץ, אורגנה מיד אחרי החגים בתקווה לקיים את שלב 
הגמר פנים אל פנים, אבל לנוכח אילוצי הסגר משחקים 

בישראל )בינתיים( רק ברידג' אונליין. 

 BBO-שלב המוקדמות התקיים ב-16-17 באוקטובר ב
 16 כאשר  קבוצות,   52 של  שיא  מספר  בהשתתפות 
הנוק- לשלבי  עולות  השוויצרית  בתחרות  הראשונות 

אאוט בשבוע שלאחר מכן.

הראשון  היום  סקירת  הנה  המוקדמות,  שלב  מתוך 
שכלל שלושה מפגשים בני 12 לוחות כל אחד, כאשר 

כל הקבוצות משחקות אותן חלוקות.

קבוצת  בין  מתוך הסיבוב הראשון בחרנו את המפגש 
דורון ידלין לקבוצת בארי 2020.

היטיבו  צפון-דרום  בכיוון  הזוגות  שני  הבאה  בחלוקה 
פתיחה,  מול  פתיחה  עם  מלא  למשחק  מתחת  לעצור 

אבל גם ביצוע חוזה חלקי לא היה מובן מאליו.

Board 2. Dealer East, Vul N/S

 95
 AQ92
  J3
 KQ952

  AT4   KQ832
  JT765   K
  Q6   8542
  873   JT6

  J76
  843
  AKT97
  A4

West North East South
מיכאל בראל פז כץ

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

Pass Pass Pass

לפי השיטה תשובה ♣2 לפתיחה ♦1 מחייבת למשחק 
מלא, אבל לאחר הכרזת הצבע הרביעי ♠2 על ידי דרום 
בראל  מיכאל  בספייד.  עוצר  אין  לשותפות  כי  התברר 
)צפון( העריך את המצב מחדש והחליט לעצור בחוזה 
ספייד,  סיבובי  בשני  התחילה  ההגנה   .3♦ של  בטוח 
 ,♦A שיחקה  )דרום(  כץ  פז  לדיאמונד.  החליף  ומזרח 
חתכה ספייד שלישי עם J♦ ולאחר מכן חזרה ליד עם 
לאחר  מערב.  של   Q-ה את  שמחץ   ♦K ושיחקה   ♣A

שסדרת הקלאב התחלקה 3-3, היו לה 11 לקיחות.

בשולחן השני:

West North East South
ארנון שזר עמוס שזר

Pass 1♦
Pass 1♥ 1♠ Pass

2♠ 3♣ Pass 3♥

Pass Pass Pass

והזוג  עדיף(,  לי  )שנראה   2♣ במקום   1♥ הכריז  צפון 
נאלצו  הם  לבסוף   .Support Double-ב לא השתמש 

לשחק ♥3 מול חלוקת שליטים עוינת )5-1(.

מזרח )דורון ידלין( הוביל K♠. מערב זכה בסיבוב השני 
שזר  ארנון  הכרוז.  ביד  נחתך  שלישי  וספייד   ,♠A עם 
המשיך יפה בשלושה קלאבים גבוהים וב-AK♦. מבלי 

מוקדמות גביע המדינה

// רם סופר
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מכל  מערב  את  ניקה  הוא  הרעה,  החלוקה  על  לדעת 
הקלפים בסדרות הצדדיות. כעת T♦ מהדומם – מערב 
 .♥9 7♥ וצפון חתך מעליו עם  )בני ליבסטר( חתך עם 
ושני   ♥AQ נותרו  ובידו  לקיחות   7 לכרוז  זה  בשלב 
 ♥5 יצא מידו בקלאב. מערב חתך עם  קלאבים. ארנון 

והמשיך 6♥. צפון עקף עם Q♥ ונכשל בחוזה.

להפיל  לדעת שצריך  זה  בשלב  יכול  היה  הכרוז  האם 
K♥ בודד? לדעתי כן, מהלכי ההכרזה והמשחק חשפו 
את החלוקה המלאה של מערב )3-5-2-3(, ובידו כבר 
לוודאי  קרוב   ,♥K גם  מחזיק  היה  לו   .♠A+♦Q התגלו 
נקודות   9 עם   1♥ פגיע  לא  באוברקול  מתערב  שהיה 
היה  לא  מזרח  )ואולי  לפחות   KT בראשות  וחמישייה 

מתערב ♠1 עם 6-7 נקודות בלבד(. 

קבוצת בארי 2020 הכתה בחזרה בבורד הבא:

Board 6. Dealer East, Vul E/W

 JT9863
 K97
  AT7
 3

  A   KQ52
  T43   A852
  Q6532   J8
  A542   JT6

  74
  QJ6
  K94
  KQ987

West North East South
בני ליבסטר ארנון שזר דורון ידלין עמוס שזר

Pass Pass
Pass 2♠ Pass Pass
Dbl Pass Pass Pass

שלוש  לאחר  הרביעי  במושב   2♠ לפתוח  החליט  צפון 
קריאות Pass. מערב הכפיל במצב Reopening. דורון 
ידלין אהב את הרביעייה שלו בספייד והשאיר את הכפל 
של  בידו  נכונה.  החלטה  הייתה  זו  אם  ספק  לעונשין. 
וזה הכול.  ואחת בהארט,  מזרח שתי לקיחות בספייד 
שותף שהוא Passed Hand אינו אמור להביא שלוש 
נאלצה להסתפק בחמש  ואכן ההגנה  לקיחות בהגנה, 
הלקיחות המובנות מאליהן. הכרוז הגביה לקיחה אחת 

בקלאב בדומם כדי להשליך דיאמונד מפסיד וביצע את 
110+ עבור ביצוע ♠2  470+ לעומת  החוזה המוכפל: 

לא מוכפל בשולחן השני.

המפגש כולו הסתיים בניצחון קבוצת דורון ידלין 18:25.

קבוצת  בין  המפגש  את  בחרנו  השני  הסיבוב  מתוך 
יהודה שגיב לקבוצת ירוס.

Board 7. Dealer South, Vul All

 AKQJ862
 AKJ
  T
 T6

  5   4
  9765   Q8432
  KQJ32   A8
  972   AKJ84

  T973
  T
  97654
  Q53

West North East South
מיכאל ירוס יהודה שגיב גילי בן-נחום איתן אורנשטיין

Pass
Pass 2♣ Pass 2♦
Pass 2♠ 3♣ 4♠

Pass Pass Pass

פתיחה חזקה ♣2, שלפעמים מתבססת רק על סדרה 
היריבים  את  להרתיע  צריכה  אינה  מאוד,  ארוכה 
על הכרזה  ויתר  מזרח  הזה  מפני התערבות. במקרה 
מוצדקת ♥2 בסיבוב הראשון, שהייתה עשויה להוביל 
לאחר תמיכת השותף להכרזת הקרבה. בסופו של דבר 
מזרח/מערב נתנו לשחק ♠4 שבוצע בדיוק: צפון-דרום 

.+620



בשולחן השני:

West North East South
סילבי פילוסוףלאה רפפורטאהוד פרידלנדר רמי בן דוד

Pass
Pass 1♠ 2♠ Pass
4♥ 4♠ 5♥ 5♠

Pass Pass Pass

הפתיחה של צפון בגובה 1 הקלה על התערבות היריבים. 
מזרח-מערב מצאו הקרבה מצוינת ל-♥5 שנופל רק פעם 
אחת. דרום המשיך הלאה ל-♠5 – ללא הצלחה. מזרח 
כעת  שנחתך.  בדיאמונד  והמשיכה  אסים  שני  גבתה 
נותר סיכוי ריאלי לבצע את החוזה אם Q♥ במערב, לכן 
צפון ניסתה עקיפה אל J♥ ונכשלה בחוזה פעמיים. רווח 
 2:34 IMP 13 לקבוצת שגיב שהובילה בשלב זה  של 

והוסיפה עוד IMP 6 בבורד הבא:

Board 8. Dealer West, Vul None

 AJ
 9843
  87
 KJ763

  Q543   9876
  AK752   J6
  QT9   A3
  2   QT854

  KT2
  QT
  KJ6542
  A9

West North East South
אהוד פרידלנדר לאה רפפורט סילבי פילוסוף רמי בן דוד

1♥ Pass 1♠ 2♦
2♠ Pass Pass Pass

באחד השולחנות צפון-דרום הרשו ליריביהם לשחק ♠2. 
הובלה בשליט הייתה יכולה להיות קטלנית, אבל דרום 
בחר ב-Q♥ שהגביה עבור מזרח את J♥ בדרך להצלחה 

בביצוע החוזה עם לקיחה עודפת )140+(.

בשולחן השני המכרז התחיל בצורה זהה, אבל צפון לא 
שתק בסיבוב השני  והראה חמישייה בקלאב.

West North East South
מיכאל ירוס יהודה שגיב גילי בן-נחום איתן אורנשטיין

1♥ Pass 1♠ 2♦
2♥ 3♣ Pass 3♦

Pass Pass Pass

עם   3♦ לחוזה  הגיע  אורנשטיין  איתן  דבר  של  בסופו 
שני מפסידים פוטנציאליים בכל סדרה אדומה.. בתנאי 
 ♥AK :שההגנה לא תכשיל אותו מיד. מערב התחיל נכון
והארט שלישי )הגנה יחידה שמפילה(, אבל מזרח לא 
שיתף איתו פעולה: חיתוך ב-A♦ )!( היה מגביה עבור 
מערב שתי לקיחות בשליט ומפיל את החוזה מיד )סוג 
הכרוז  נמוך.  חתך  מזרח  במציאות   .)Promotion של 
הבטיח  הוא  בדומם  ספייד  חיתוך  ולאחר  מעליו,  חתך 
לעצמו תשע לקיחות. עוד 110+ ו-IMP 6 לקבוצת שגיב 

שזכתה במפגש זה לניצחון גבוה 5:40.

שוש  קבוצת  בין  במפגש  התמקדנו  השלישי  בסיבוב 
14:38 הבטיח  גבוה  ניצחון  וייס.  יוסי  לקבוצת  זופניק 
של  הראשון  היום  בסיום  ההובלה  את  זופניק  לקבוצת 

התחרות.

Board 4. Dealer West, Vul All

 Q865
 Q9762
  53
 76

  AKJ7   T32
  AJ   43
  AJT9   K87642
  J93   T8

  94
  KT85
  Q
  AKQ542
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West North East South
שניר צור יובל לובינסקי אור מנצור שוש זופניק

1♦ Pass Pass Dbl
RDbl 1♥ 2♦ 2♥
Pass Pass 3♦ 3♥

Pass Pass Pass

מזרח השיב ב-Pass על פתיחת שותפו עם תמיכה של 
שישה קלפים בדיאמונד... והזמין את היריבים להתערב. 
צפון-דרום הגיעו לחוזה מצוין של ♥3 ואף ביצעו לקיחה 
עודפת לאחר שההגנה הובילה פעמיים קלאב במקום 

לקחת את הלקיחות שלה. צפון-דרום 170+.

West North East South
קרול לאו אורי עמי דן ישראלי רוני הרצקה

1♦ Pass 3♦* Dbl
3NT Pass Pass Pass

Inverted Minors *

ישראלי  שדן  לאחר  מזרח-מערב  של  ויעיל  קצר  מכרז 
)מזרח( השתמש במוסכמה Inverted Minors. הכרזת 
בדיאמונד,  קלפים   +5 עם  מזמינה  לא  יד  הראתה   3♦
 19 עם   3NT הכריזה  מערב  במייג'ור.  רביעיות  ללא 

נקודות.

כן, ההגנה יכולה לזכות בשש לקיחות מהירות בקלאב, 
אבל איך צפון ימצא את ההובלה הזאת לאחר שהכרזת 
יכול  היה  שלא  דרום  את  חסמה  מזרח  של  ההפרעה 
להכריז ♣2 או ♣3? הכפל של דרום על ♦3 לא העביר 
 – שלו  הארוכה  בסדרה  הוביל  צפון  הובלה.  של  מסר 
לאו  קרול  המוכן.  מן  לקיחות   9 היו  ולכרוז   – הארט 
שההגנה  לאחר  לקיחות   11 לבסוף  ביצעה  )מערב( 
שגתה בהשלכות. מזרח-מערב 660+ עם רווח של 13 

IMP לקבוצתם.

Board 6. Dealer West, Vul E/W

 876
 93
  K54
 A7643

  KT32   A4
  AT   KQJ54
  AQT963   J872
  Q   T2

  QJ95
  8762
  -
  KJ985

West North East South
שניר צור יובל לובינסקי אור מנצור שוש זופניק

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

3NT Pass Pass Pass

עמי אורי
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התפתח  והמכרז   ,Pass-ב להתחיל  החליט  מזרח 
איבד  שמערב  לרגע  עד  רביעי"(  "צבע  היה   2♣( יפה 
הראה  ששותפו  חשב  הוא  )אולי  תמוה   3NT הכריז 
לובינסקי הוביל 4♣ – רביעי מלמעלה  יובל  קלאבים(. 
בסדרה הארוכה שלו וצפון דרום זכה בחמש הלקיחות 

הראשונות, 100+.

West North East South
קרול לאו אורי עמי דן ישראלי רוני הרצקה

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

גם בשולחן זה לאחר פתיחה ♥1 ממזרח, הזוג השתמש 
ב"צבע רביעי", והפעם לא הייתה אי-הבנה. דן ישראלי 
– קרול לאו עצרו יפה ב-♦5 ומסרו שתי לקיחות בלבד 
ל-A♣ ו-K♦. מזרח-מערב 600+ עם רווח נוסף של 12 

IMP לקבוצת זופניק שבשלב זה הובילה 0:29.

Board 7. Dealer South, Vul All

 6
 AQ874
  AT974
 Q9

  3   KJ87542
  9   32
  QJ8653   K
  T8742   AK6

  AQT9
  KJT65
  2
  J53

צריך  מערב  היא: האם  זו  בחלוקה  השאלה המרכזית 
להקריב לבדו ל-♠4 מול ♥4 של היריבים. החלוקה של 
בשולחן  פחות.  קצת   – הסדרה  איכות  מצוינת;  מזרח 
שני השחקנים במזרח החליטו להכריז מבלי לדעת על 

ריכוז הספיידים הקטלני בידו של דרום.

West North East South
שניר צור יובל לובינסקי אור מנצור שוש זופניק

1♥
Pass 3♠* 4♠ Dbl

Pass 5♥ All Pass

* ספלינטר

 3♠ הספלינטר  שהכרזת  החליט  )צפון(  לובינסקי  יובל 
לא הראתה את כל מה שיש לו והוציא את הכפל ל-♥5. 

החוזה בוצע בדיוק: צפון-דרום 650+.

West North East South
קרול לאו אורי עמי דן ישראלי רוני הרצקה

1♥
Pass 3♠* 4♠ Dbl

Pass Pass Pass

* ספלינטר

ממושמע  יותר  היה  )צפון(  עמי  אורי  השני  בשולחן 
הובלה  אכזרית:  הייתה  ההגנה  מוכפל.   4♠ והשאיר 
את השליט  הוציא  מצפון  ספייד   .A-ב נלקחה  בהארט 
היחיד בדומם. דרום החליף לקלאב, וצפון חזר בקלאב 
לאחר שזכה ב-A♦. בשלב זה אין למנוע מההגנה ארבע 
לקיחות בשליט, שתיים בהארט, אחת בדיאמונד ואחת 
בקלאב. החוזה נכשל חמש פעמים: צפון-דרום 1400+.

וייס היווה נקודת אור  יוסי  IMP 13 לקבוצת  רווח של 
המשיכה  זופניק  קבוצת  זה.  במפגש  עבורם  בודדה 
לניצחון גבוה ונטלה את ההובלה בתחרות בסיום היום 

הראשון של המוקדמות.

אלדד )גינו( גינוסר
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ב-24  שהתקיים  המדינה,  גביע  של  הגמר  לשלב 
אורך  לכל  ששיחקו  קבוצות  שתי  העפילו  באוקטובר, 
הדרך בארבעה שחקנים בלבד: זופניק )שוש זופניק, 
קורצ'ין  מול  לאו(  קרול  ישראלי,  דן  לובינסקי,  יובל 
זמיר(.  עמי  טולדנו,  אורן  פורת,  רמי  קורצ'ין,  )עודד 
של  שלב  נוסף  הנרשמות  הקבוצות  מספר  ריבוי  עקב 
חצי  שלבי  ולכן  המקורי,  לתכנון  מעבר  גמר  שמינית 
שתי  אלה  בתנאים  יום.  באותו  נערכו  והגמר  הגמר 
עייפות מצטברת,  עם  להתמודד  צריכות  היו  הקבוצות 

ואחת מהן עשתה זאת טוב יותר.

נמוכה  תוצאה  הושגה  הראשונים  הבורדים  בששת 
מספר  היו  האמת  למען  אבל  קורצ'ין,  לטובת   2:3 של 

החמצות גדולות, ביחוד בחלוקה הבאה:

Board 4. Dealer West, Vul All

 975432
 -
  J862
 J92

  AQ6   K8
  KQ864   J932
  T4   Q73
  K87   AT54

  JT
  AT75
  AK95
  Q63

West North East South
טולדנו לובינסקי זמיר זופניק
1NT Pass 3♣ Pass
3♥ Pass 4♥ All Pass

Puppet- היה  ו-♣3  השיטה  לפי   14-16 היה   1NT
ועוד  מלמעלה  מפסידים  שלושה  לכרוז   .Stayman
אם  החוזה  את  להכשיל  שאמור  בקלאב  איטי  מפסיד 
ההגנה לא תשגה. צפון הוביל 7♠ שני מלמעלה שנלקח 
)שומר   ♥Q השנייה  בלקיחה  שיחק  מערב   .Q-ה עם 
 .A-ב זכתה  ודרום  הכיוונים(  בשני  לעקיפה  אופציה 
מקלף ההובלה ניתן להסיק כי 9♠ בצפון, ולכן מבחינת 
אבל  בדיאמונד,  מפסיד  להיעלמות  חשש  אין  דרום 
נוצרה  AK♦. כעת  )דרום( מיהרה למשוך  זופניק  שוש 
בקלאב,  מערב  של  המפסיד  את  להשליך  אפשרות 

והחוזה בוצע.

West North East South
לאו קורצ'ין ישראלי פורת
1♥ Pass 3♦ Dbl
4♥ 4♠ Dbl Pass

Pass 5♦ Dbl All Pass

 רמי פורת )דרום( הכפיל הכרזת ♦3 )מוסכמת ברגן( 
בכך  ראה  שותפו  אבל  בדיאמונד,  הובלה  לבקש  כדי 
של  לטריטוריה  ונכנס   5♦ הכריז  להקרבה,  הזדמנות 

מינוס ארבע ספרתי.

גמר גביע המדינה

/ רם סופר

דן ישראלי
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דן ישראלי )מזרח( הוביל בהארט. עודד קורצ'ין הכרוז 
קלאב  הוביל  כעת  מידו.  קלאב  והשליך  בדומם  זכה 
מהדומם אל ה-9 שהפסיד ל-T. לאור ריבוי החיתוכים 
הפוטנציאליים, מזרח המשיך נכון בשליט. ולאחר זכייתו 
ספייד  הוביל  שהכרוז  לאחר  שני.  שליט  הוביל   ♣A-ב
שלישי  בשליט  ולהמשיך   ♠K-ב לעלות  אלא  נותר  לא 
צפון  של  הספייד  סדרת  את  לפתח  ניתן  לא  שלאחריו 
 .)1400 )מינוס  והחוזה עתיד להיכשל בחמש לקיחות 
 ♠A-לצערו הרב של מזרח, שותפתו החליטה לעלות ב
הספייד  סדרת  הוגבהה  בכך   !♠Q ולהמשיך   K-ה על 
והלקיחות של ההגנה הסתיימו – מינוס 500. כך הפך 
 3 100( להפסד של  רווח ענק פוטנציאלי )1400 ועוד 

IMP עבור קבוצת זופניק.

סופג.  מי שמחמיץ   – בספורט  כלל  בדרך  כפי שקורה 
ועוד איך!

Board 7. Dealer South, Vul All

 63
 JT2
  T2
 AQ9865

  T4   J5
  9543   KQ7
  K765   AJ94
  KJ3   T742

  AKQ9872
  A86
  Q83
  -

West North East South
לאו קורצ'ין ישראלי פורת

1♠
Pass 1NT Pass 4♠

Pass Pass Pass

לרוע  אבל  בידו,  לקיחות  שמונה  עם   4♠ הכריז  דרום 
מערב  שלו.  החוסר  מול  הדומם  של  הכוח  כל  מזלו 
הובילה A-K-J :♥3. רמי פורת ניסה בלקיחה השנייה 
הארט נמוך אל ה-T שהפסיד ל-K. כעת הכישלון נראה 
בנשק  השתמש  ודרום  בשליט,  המשיך  מזרח  ודאי. 
היחיד שנותר לו – הוא משך את כל סדרת השליט כדי 
להלחיץ את היריבים. וזה עבד – מערב הרגישה צורך 

להגן על הקלאבים שלה, השליכה את כל ההארטים )!( 
והשאירה K7 ♣KJ♦. כעת 8♥ של הכרוז שכנע אותה 
להיפטר מ-J♣, אך אי שמירת שלושה דיאמונדים עלתה 
ביוקר. לאחר ♦ נמוך מדרום בלקיחה ה-11 ההגנה כבר 
לא יכלה לגבות שלוש לקיחות בסדרה. Q♦ או A♣ יזכו 

בלקיחה האחרונה. החוזה בוצע!

לו הייתה מערב זורקת את כל הקלאבים ושומרת 9♥ 
ושלושה דיאמונדים, החוזה היה נכשל פעמיים. בשולחן 

השני ♠4 נכשל פעם אחת: IMP 12 לקבוצת קורצ'ין.

במידע  להשתמש  צריך  הכרוז  הבאה  המעניינת  ביד 
מההכרזה כדי "לנחש" נכון:

Board 10. Dealer East, Vul All

 J9843
 A953
  52
 AJ

  7   Q52
  Q87   64
  K84   AT76
  876532   KQT9

  AKT6
  KJT2
  QJ93
  4

West North East South
טולדנו לובינסקי זמיר זופניק

1♦ Dbl
Pass 2♠ Pass 4♠

Pass Pass Pass

שני  לכרוז   .4♠ של  נורמלי  לחוזה  הגיעו  צפון-דרום 
מפסידים בדיאמונד. כדי לבצע את החוזה עליו ללכוד 
המייג'ור.  בסדרות  החסרות   Q-ה משתי  אחת  לפחות 
 .♦AK מחזיק  לא  שמזרח  הראתה   ♣K-ב ההובלה 
הבטיחה   Precision שיטת  לפי   1♦ הפתיחה  הכרזת 
 Q-ה אחת  לפחות  כי  ברור  מכאן  נקודות.   11-15
החסרות חייבת להיות במזרח כדי להצדיק את הכרזת 
לביצוע  יובילו  מזרח  נגד  עקיפות  שתי  ולכן  הפתיחה, 
החוזה בוודאות. במקום זה הכרוז יובל לובינסקי הוריד 
AK♠ ולאחר מכן החליט לעקוף בהארט נגד מזרח )זה 

כבר היה ניחוש(. צפון-דרום מינוס 100.



West North East South
לאו קורצ'ין ישראלי פורת

Pass 1♦
Pass 2♠ Pass 4♠

Pass Pass Pass

עודד  הכרוז   .♣K והוביל  פתח  לא  מזרח  זה  בשולחן 
 ♦K-ושיחק דיאמונד. מערב זכתה ב ♣A-קורצ'ין זכה ב
והמשיכה בהארט )למה לפתוח סדרה חדשה?( שמכר 

מיד את החוזה. צפון-דרום פלוס 620.

גם מול הגנה נכונה )המשך בקלאב( הכרוז יכול לחתוך 
J♦ כדי לחשוף את  בדומם ולהמשיך AK♠ ולאחר מכן 
מיקומו של A♦. ברגע שהתגלו 11 נקודות במזרח )והוא 
לא פתח את ההכרזה(, העקיפה בהארט נגד מערב היא 

אוטומטית.

Board 13. Dealer North, Vul All

 AK8
 62
  65
 A86432

  T6   52
  QT85   A74
  A984   KQT73
  QT9   KJ7

  QJ9743
  KJ93
  J2
  5

West North East South
טולדנו לובינסקי זמיר זופניק

1♣ 1♦ 1♠
3♣ Pass 3♦ All Pass

רק  מבטיחה   1♦ אוברקול  אחרי   1♠ המשיב  הכרזת 
ארבעה קלפים בוודאות. זו הסיבה שצפון לא היה יכול 
 :Mixed Raise לתמוך ל-♠3. הכרזת מערב ♣3 הייתה
7-9 נקודות עם 4+ קלפים בדיאמונד. ההתערבות של 
Pass תמוה  הוכתרה בהצלחה בעקבות  מזרח-מערב 
של דרום בסיבוב השני עם חלוקה של 6-4. החוזה ♦3 

קלאב,  חיתוכי  שני  בגלל  פעמיים  להיכשל  אמור  היה 
אבל לאחר הובלת דרום בסינגלטון קלאב, הכרוז עמי 
זמיר הטעה את צפון כששירת עם K♣. יובל לובינסקי 

משך AK♠ והחליף ל...הארט: ♦3 מבוצע בדיוק. 

West North East South
לאו קורצ'ין ישראלי פורת

1♣ 1♦ 1♠
3♣ Pass 3♦ 3♥

Pass 4♠ All Pass

רמי  זהה.  היה   3♦ עד  ההכרזה  מהלך  השני  בשולחן 
פורת )דרום( המשיך בהכרזה טבעית והגיונית של ♥3. 
והמשך   ♦A-ב הובלה  לאחר  ל-♠4.  מיד  העלה  שותפו 
בסדרה )מזרח זוכה בלקיחה(, הדרך היחידה לסכן את 
החוזה היא החלפה להארט נמוך )קרב לוודאי שדרום 
ישראלי  דן  ההכרזה(.  סמך  על  מקרה  בכל  נכון  ינחש 
)מזרח( שיחק ספייד, אך זה לא מנע את הגבהת סדרת 
הקלאב בדומם: A ,♠K♣, חיתוך ♣, A♠, עוד חיתוך ♣ 
שלושה  להשלכת   ♠8 עם  לדומם  כניסה  ולסיום  גבוה 

אורן טולדנו

יובל לובינסקי

ירחון ההתאגדות הישראלית לברידג'28
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הארטים על שלושה קלאבים קטנים שהוגבהו. הכרזה 
וביצוע יפים של ♠4. 

קורצ'ין  קבוצת  פתחה  בורדים(   13 )אחרי  זה  בשלב 
פער ענק של 9:53, והמגמה נמשכה גם בשליש השני: 
שגיאות קשות של חברי קבוצת זופניק סייעו ליריביהם 

להגדיל את ההפרש.

Board 4. Dealer West, Vul All

 AK92
 J
  T
 AT98765

  5   J643
  AT965432   KQ7
  62   KQJ85
  Q2   K

  QT87
  8
  A9743
  J43

West North East South
לאו זמיר ישראלי טולדנו
3♥ 4♣* 4♥ 6♠!

Pass Pass Pass

 3♥ על   4♣ התערבות  שלפיה  שגרתית  לא  מוסכמה 
לזוג  עזרה  השחורות  הסדרות  שתי  את  מבטיחה 
הגזים  דרום  אבל  בספייד,  לחוזה  להגיע  זמיר-טולדנו 
 ♥A 7 נקודות בלבד. מערב הובילה  כשהכריז ♠6 עם 

והחליפה לדיאמונד. הכרוז אורן טולדנו זכה ב-A וניסה 
את הסיכוי האחרון: להוביל J♣ בתקווה לטעות גסה של 
מערב במידה שהיא מחזיקה Qx או Kx. כאשר הכרוז 
לכסות  אין  הרצף,  המשך  כל  ובדומם  תמונה  מוביל 
והעייפות  המתח  אבל   ,A-ה לפני   K או   Q עם  לעולם 

המצטברת השפיעו על מערב.

 IMP 7 לקבוצת קורצ'ין במקום IMP 15 6 בוצע עם♠
מזרח-מערב  השני  שבשולחן  לאחר  זופניק  לקבוצת 

נפלו פעם אחת ב-♥5 מוכפל.

של  לשגיאות  קורצ'ין  קבוצת  נזקקה  לא  הבאה  ביד 
שלא  מצוין  לסלם  הגיע  קורצ'ין   – פורת  הזוג  ההגנה: 

הוכרז בשולחן השני:

Board 7. Dealer South, Vul All

 KT32
 J
  7643
 QJ83

  AQ98   J7
  T873   KQ9542
  AK52   J
  6   AK94

  654
  A6
  QT98
  T752

West North East South
פורת לובינסקי קורצ'ין זופניק

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

)מערב(  פורת  רמי  של   3♥ הייתה  המפתח  הכרזת 
בלבד,  גבוהות  נקודות   13 היו  בידו  השני.  בסיבוב 
וסינגלטון בסדרות   AK+A אבל כוח לקיחות עצום עם 
הצדדיות. עודד קורצ'ין )מזרח( היה מוכן כבר בשלב זה 
להכריז סלם, ובלבד שלשותפו קונטרול בספייד. לאחר 
הכרזות קיו-ביד ♦4-♣4 המצב בספייד עדיין אינו ברור. 
קונטרול  ללא  וכעת  ספייד,  על  מדלגת   5♣ ההכרזה 

עודד קורצ'ין
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בדרך  פעולה  לשתף  להפסיק  נדרש  מערב  בספייד 
לסלם ולהכריז ♥5. לאחר הכרזת שותפו ♦5 מזרח ידע 
ללא  בוצע  החוזה   .6♥ להכריז  ואפשר  בסדר  שהכול 
דיאמונד,  על  ספייד  השלכת  באמצעות  בעקיפה  צורך 

משיכת שליטים וחיתוך צולב.

השני  בסיבוב  בלבד  הכריזה ♥2  מערב  השני  בשולחן 
ומזרח סגר מיד ל-♥4. 

בשלב זה )שבו שוחקו 21 מתוך 42 לוחות( יצרה קבוצת 
קורצ'ין פער בלתי ניתן לסגירה 18:102. קבוצת זופניק 
התאוששה )מאוחר מדי( אך לפחות שמרה על הכבוד, 
הנה   .34:55 "ניצחה"  היא  הנותרים  הבורדים  ב-21 

שתי ידיים טובות של קבוצת זופניק מהשליש האחרון:

Board 3. Dealer South, Vul E/W

 QJT84
 65
  432
 T32

  AK73   92
  73   KQ94
  A98   KQJ7
  K864   J75

  65
  AJT82
  T65
  AQ9

West North East South
טולדנו לובינסקי זמיר זופניק

Pass
1♦ 2♠ Dbl RDbl

Pass Pass 3♦ All Pass

נקודות,   11-15 ♦1 ממערב הראתה  הכרזת הפתיחה 
ועדיין נראה לי שעם 12 נקודות מזרח צריך להתעקש 
)מבקש  השני  בסיבוב   3♠ ולהכריז  מלא  משחק  על 
זמיר  עמי  הכרוז   .3♦ הכריז  מזרח  זה  במקום  עוצר(. 

ביצע בדיוק את החוזה בהתאמה 4-3.

West North East South
לאו קורצ'ין ישראלי פורת

1♥
Dbl Pass 3NT All Pass

בשולחן זה דרום פתח ♥1 )הגיוני מאוד( עם 11 נקודות 
היריבים: מערב  על הכרזת  לא הקשה  זה  אך  טובות, 

.3NT הכפילה, ומזרח הכריז

דרום הוביל T♥ )גם הובלה פחות ידידותית בספייד לא 
עם  בלקיחה  זכה  ומזרח  החוזה(  את  מכשילה  הייתה 
והיה  בטוחות,  לקיחות   7 ספר  ישראלי  דן  הכרוז   .♥K
נוספות  לקיחות  לפתח  סיכוי  שאין  מההכרזה  לו  ברור 
בהארט. בלית ברירה הוא פנה לסדרת הקלאב, שיחק 
♣ נמוך אל ה-K והמשיך כל הזמן בסדרה עד לפיתוח 
הקלאב הרביעי בדומם שהפך ללקיחה התשיעית. פלוס 

600 למזרח-מערב ו-IMP 10 לקבוצת זופניק.

Board 6. Dealer East, Vul E/W

 KQJ3
 JT642
  AK74
 -

  T5   A96
  A75   Q93
  QJT653   8
  J9   AKT852

  8742
  K8
  92
  Q7643

שוש זופניק
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West North East South
טולדנו לובינסקי זמיר זופניק

2♣* Pass
Pass 2♥ Pass Pass

3♣ 3♠ All Pass

עם   10-15(  Precision שיטת  לפי   2♣ פתח  מזרח 
להכריז  יכול  היה  לא  מערב  קלאב(.  לפחות  שישייה 
♦2 )לפי השיטה זו הכרזה מלאכותית ומחייבת( וקרא 
לובינסקי  יובל  אבל  מצפון,  לכפל  מצפים  היינו   .Pass
 .3♠ המשיך  וצפון  ל-♣3,  התחרה  מערב   .2♥ הכריז 
למרות הכרזת ה-Reverse דרום הסתפקה בחוזה ♠3, 

וההחלטה הייתה נכונה. 

מזרח מצא הובלה מעניינת ב-8♦ )במקום A♣(, ולאחר 
 ♥A בלקיחה השנייה עבר ליד שותפו עם ♠A-שזכה ב
K♦ של  K מהדומם( והספיק לחתוך את  )הכרוז ניסה 
את  להכשיל  ניתן  לא  עדיין  זאת,  כל  למרות  הכרוז. 
החוזה: הכרוז הוציא את כל השליטים הנותרים כאשר 
דיאמונד,  חיתוכי  לצורך  שליטים  שני  עדיין  בדומם 

והגביה את סדרת ההארט. 140+ לצפון-דרום.

West North East South
לאו קורצ'ין ישראלי פורת

1♣ Pass
1♦ Dbl 2♣ Pass

Pass Dbl All Pass

בשולחן זה שיטת ההכרזה הייתה טבעית ומזרח פתח 
שתי  עם  טובה  יד  והראה  פעמיים  הכפיל  צפון   .1♣

מאוד  לי  קשה  המייג'ור.  בסדרות  )לפחות(  רביעיות 
להסכים עם ההחלטה של רמי פורת )דרום( להשאיר 
בשעה  בשליט  מאוד  חלשים  ספוטים  עם  מוכפל   2♣
על  סמכה  מערב  בספייד.   4-4 ידועה  התאמה  שיש 

שותפה ולא ברחה ל-♦2. 

שניה  לקיחה  להשיג  לכרוז  עזרה   ♥K דרום  הובלת 
- ועתה היו לו שמונה לקיחות: אחת בספייד,  בהארט 
שתיים בהארט וחמש בשליט. הכרוז דן ישראלי ניסה 
בדומם,  ספייד  לחתוך  והספיק  עודפת  לקיחה  לבצע 
אבל צפון-דרום החזירו את הלקיחה לעצמם באמצעות 
הארט  שיחק  צפון   ♥J-ב זכייה  לאחר   :Promotion
רביעי דרך הכרוז )כאשר בשלב זה לא נותרו שליטים 
עם  למזרח-מערב   +180 הסופית:  התוצאה  בדומם(. 
רווח של IMP 8 לקבוצת זופניק, שלא סיכנו את זכיית 

קבוצת קורצ'ין בגביע המדינה.

הקבוצה  קפטן   :2020 לשנת  הגביע  למנצחי  ברכות 
עודד קורצ'ין, שותפו הוותיק רמי פורת וחברי נבחרת 
ישראל לצעירים, אורן טולדנו – עמי זמיר. כל הכבוד 
הדרך  כל  לאורך  הוגן  משחק  שהפגינו  הקבוצות  לכל 
– לצורך הכנת הכתבות על הגביע עברתי על בורדים 
רבים של הקבוצות המובילות ולא הבחנתי בשום פעולה 

מצליחה "חשודה" ללא היגיון ברידג'יסטי.

רמי פורת עמי זמיר
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מתוך  שנלקחו  הכרזה  בעיות  בחמש  בחרנו  הפעם 
חישוב  בשיטת  לאחרונה  שנערכו  קבוצות  תחרויות 
IMP. תודתנו נתונה לשחקנים הבכירים חברי הפאנל, 

על תשובותיהם המאלפות.

הידיים  לגבי  הוצגו  השאלות  וכל  סובבו,  החלוקות 
משתמשים  שכולם  מהנחה  יצאו  המומחים  דרום.  של 
בשיטת over 1 2 ישראלית סטנדרטית )אלא אם צוין 

אחרת(.

בעיה 1 

Dealer North, Vul N/S 

  K7643
  KQ543
  -
  J93

West North East South
Pass Pass 1♠

2♦ Dbl Pass ?

חמישיות  ושתי  נקודות   9 עם  שלישית  ביד  פתחנו 
מהשותף   Negative Double לאחר  האם  במייג'ור. 
יש  יותר מהכרזה פשוטה של ♥2? מצד שני,  כאן  יש 
כאן התאמה מובטחת של 9 קלפים עם חוסר בסדרת 

היריב.

רוב המומחים בחרו בהכרזה השמרנית ♥2. חלקם לא 

חשבו שיש פה בכלל בעיה: 

במושב  פתחתי   .2♥ של  פשוטה  הכרזה  אנגל:  יוסי 
שלישי עם כוח של פחות מפתיחה, ואין בכוונתי לקפוץ.

מיכאל בראל: חמישייה בהארט זה מאוד נחמד, אבל 
אני ממש תת-פתיחה, אז ♥2 נראה לי מספיק.

מאוד  חלשה  ידי  המעולה,  החלוקה  למרות  טל:  נגה 
שהתחיל  שותף  מול  מלא  משחק  לבצע  מצפה  ואיני 

.Pass-ב

מומחים אחרים מכריזים ♥2 אבל מוכנים להודות שאולי 
יש ביד הזאת קצת יותר פוטנציאל:

דנה טל: השותף Passed Hand, אז לאן כבר אגיע? 
על ♦3 אתחרה ל-♥3.

שווים  אינם   ♣J-ו  ♠K אבל  יפה,  יד  הרבסט:  אופיר 
מכריז  כרגע  הנקודות(.  על מספר  לדבר  )שלא  הרבה 

רגוע. אם השותף יזמין, אכריז עוד.

לתת  קל  אבל  נקודות,  רק תשע  נוסצקי: קשה.  מיכל 
לשותף ידיים שיעשו ♥4. מצד שני, במקרה זה הוא אולי 
יזמין – ביחוד אם אין לו נקודות מבזובזות בדיאמונד. 
למה מזרח שותק? אם הוא בלי נקודות אז מערב חזק 
לא  דיאמונדים  לשותף  אז  התאמה,  לו  אין  אם  מאוד. 

מעטים. אני מתלבטת בין ♥2 ל-♥3 ובוחרת ב-♥2.

המומחים שהכריזו יותר מאמינים בכוח החלוקה יותר 
שיקולים  גם  עושים  וחלקם  הנקודות,  במספר  מאשר 

טקטיים.

אלון בירמן: ♥3. יש לי חמישה הארטים עם חוסר. לא 
ברור מי עושה מה. כנראה שמערב מחזיק יד גדולה.

מכריז  מלא.  משחק  אבצע  אולי   .4♥ גינוסר:  אלדד 
בעיקר כדי להלחיץ.

♥4. ממילא לא אקנה את החוזה ב-♥3,  אופיר רשף: 
אז עדיף להפעיל לחץ מקסימלי על היריבים. אני מקווה 

.Forcing Pass שהכרזה זו אינה יוצרת

בתחרות דרום הכריז ♥2, וזו הייתה החלוקה המלאה:

הכו את המומחים )6(

// רם סופר
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AT
 T987
  98765
 A4

  92   QJ85
  A6   J2
  KQJT32   A4
  KQ6   T8752

  K7643
  KQ543
  -
  J93

West North East South
Pass Pass 1♠

2♦ Dbl Pass 2♥
3♦ Pass Pass 3♥

Pass Pass 3NT Pass
Pass Dbl Pass Pass

4♦ Dbl All Pass

היריבים התחרו  טל.  דנה  לפי ההצעה של  פעל  דרום 
היו מסוגלים  300-, אבל... מזרח-מערב  ושילמו  ל-♦4 

לבצע ♥4 עם 17 נקודות גבוהות.

בשולחן השני:

West North East South
Pass Pass 1♠

2♦ Dbl 3♦ 4♥

5♦ Dbl All Pass

על  לחץ  הפעילה  ממזרח   3♦ במקצת  משונה  הכרזה 
דרום. היינו מצפים ל-♥3, אבל דרום לא היסס להכריז 
משחק מלא, וכפי שחזו אלדד גינוסר ואופיר רשף, זה 
הפעיל לחץ על מערב "וסחט" ממנו הקרבה. צפון-דרום 
רשמו 500+, ובדיעבד התברר שההקרבה של מזרח-
מערב הייתה משתלמת. ביד זו 17 הנקודות של צפון-
דרום גוברות על 23 הנקודות של מזרח-מערב בזכות 

כוח החלוקה.

בעיה 2 

Dealer East, Vul N/S

  JT8
  AQ7652
  KT
  JT

West North East South
3♦ ?

לנו  יש  בקושי   .Preempt אחרי  להכריז  קשה  תמיד 
 3 בגובה  אוברקול  שווה  זה  האם   –  1♥ של  פתיחה 
ביניים  קלפי  של  היעדרם  פגיע?  לא  נגד  פגיע  במצב 
טובים כמו T9 עלול להיות משמעותי – אם נכריז ♥3 
וניכנס לתוך מצבור של הארטים במערב, נשלם ביוקר.

למרות כל זאת, רוב המומחים מכריזים ♥3, ואחת מהן 
עושה זאת ללא שום ספקות.

 3 בגובה  התערבתי  שנים  כמה  לפני  נוסצקי:  מיכל 
JT. נכנסתי  10 נקודות ושישייה בספייד בראשות  עם 

למכרז. צעקו עליי. היה מצוין. ♥3 – לא מתלבטת.

שאר המכריזים אינם מסתירים את העובדה שמדובר 
ביד מאוד גבולית.

מיכאל בראל: ♥3 – ממש מינימלי.

דנה טל: אמנם סדרה גרועה, אבל לא אוהבת להסתיר 
שישיות במייג'ור. בנוסף K♦ עובד – יושב אחרי השחקן 

.♠K או ♣K-שהכריז ♦3. קלף זה טוב יותר מ

אופיר הרבסט: חסרה לי נקודה, אבל שישייה בהארט 
ו-T♠ מטים את הכף. עם קצת מזל יהיה כאן ♥4 קל, 

ואם לא אכריז עכשיו, כבר לא אכריז בכלל.

לא  אבל  מינימום,   .It's now or never בירמן:  אלון 
 .J אבקש לצאת לשירותים Dbl חריג. אם יגיע

L .עומד להגיע Dbl-צר לי לגלות לכם, אבל ה

מיעוט משמעותי של מומחים מעדיפים להיזהר ולקרוא 
.Pass
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אלדד גינוסר: אין לי מספיק להתערבות.

יוסי אנגל: יד מפתה, אבל הפגיעות מסוכנת, אז בשלב 
.Pass ראשון

נגה טל: יד חלשה מדי להכרזת ♥3 ו-K♦ אינו מהווה 
.Reopening יתרון. עדיין יש תקווה שהשותף יעשה

החלוקה המלאה בתחרות:

 KQ73 
 94
  976
 K983

  A642   95
  KJ83   T
  A   QJ85432
  AT62   Q75

  JT8
  AQ7652
  KT
  JT

בשני השולחנות בתחרות דרום בחר להכריז ♥3. קשה 
לומר שצפון הביא דומם מאכזב – היד שלו די ממוצעת 
הכפילו  במערב  השחקנים  שני  כזה.  הכרזה  למהלך 

בשמחה עם הארטים טובים.

באחד השולחנות החוזה המוכפל ♥3 התרסק. בשולחן 
של  הבסיסיים  הכללים  כל  את  הפר  מזרח  השני 
Preempt, לא סמך על השותף והכריז ♦4 שנפל פעם 

אחת.

מוסר השכל: אם אתם מכריזים ♥3 עם יד כזאת, תדאגו 
שיהיה לכם מזל.

בעיה 3 

Dealer East, Vul N/S 

  AK854
  A3
  AK976
  5

West North East South
1♣* Dbl

Pass 1♦ Pass ?

* Polish Club )כנראה יד מאוזנת עם 12-14 
נקודות(

ברשותנו יד גדולה, 5-5 עם 18 נקודות נפלאות. השותף 
בינתיים לא הבטיח נקודות, אבל כנראה שיש לו לפחות 
ארבעה קלפים בדיאמונד. המומחים נשאלו מה להכריז 

כעת והתבקשו לפרט את תכניותיהם להמשך.

רוב המומחים מעדיפים להתחיל בהכרזת קיו-ביד ♣2 
)או  ולחפש בהמשך את המשחק המלא  יד חזקה  עם 

הסלם( הנכון.

של  אופציה  להשאיר  רוצה  קיו-ביד.   =  2♣ טל:  נגה 
חזק, אחרת  לא  והשותף  יש התאמה  אם  פתוחה   4♠
שואפת ל-♦6/♦5. אם השותף יכריז משהו חיובי אראה 

תמיכה בדיאמונד )מחייב למשחק מלא(.

 2♠ כך  אחר  מחייבת.  הכרזה   =2♣ הרבסט:  אופיר 
)מחייב(. אקווה לשמוע תמיכה. אם לא, אכריז ♦5. אם 

שותף יצייץ משהו חיובי, גם ♦6 אפשרי.

 2♠ כך  אחר   .2♣ נוסצקי(:  מיכל  )וגם  בראל  מיכאל 
מחייב, ואם לא יקרה משהו מיוחד אמשיך ל-♦5.

דנה טל: מתחילה ב-♣2 קיו-ביד ורואה לאן זה מתגלגל. 
לפני משחק מלא לא אעצור. השאלה היא אם ♠2 לאחר 

מכן מחייב או לא. מאמינה שזה שווה דיון.

מתכוון  אני  בהמשך  מעניינת.  יד   =  2♣ בירמן:  אלון 
ל-♠1,  מדי  חזק  אני  דיאמונד.  ואז  מחייב   2♠ להכריז 

ו-♠2 לא מתאר יד כזאת.

את  כל  קודם  להכריז  מעדיף  המומחים  בקרב  מיעוט 
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שאינה   1♠ בהכרזה  להתחיל  ומוכן  המייג'ור  סדרת 
מחייבת, מתוך הערכה שהמכרז כנראה לא יסתיים שם.

יוסי אנגל: ♠1 לאחר הכפל מראה יד חזקה.

אלדד גינוסר: ♠1. אחר כך מתכוון לקפוץ בדיאמונד.

חמישייה  או  מועיל  קלף  צריך  אני   .2♠ רשף:  אופיר 
כיוון  לו.  יש  אם  שימשיך  ומצפה  מהשותף,  בדיאמונד 
שהוא מחזיק פחות מרבע הנקודות שחסרות, היד לא 

מספיק טובה כדי לחייב למשחק מלא.

החלוקה המלאה:

 T
 T97
  Q842
 AT542

  9732  QJ6
  K8642   QJ5
  JT   53
  J8   KQ763

  AK854
  A3
  AK976
  5

מהלך ההכרזה בשולחן:

West North East South
1♣* Dbl

Pass 1♦ Pass 1♠
Pass 1NT Pass 3♦
Pass 4♣ Pass 4NT
Pass 5♣ Pass 6♦

Pass Pass Pass

השותף  היטב.  עבדה  דרום  של  הטבעית  ההכרזה 
קוצר  על  להסיק  ניתן  שממנו  )חיובי(   1NT הכריז 
בספייד ובהמשך קיו-ביד בקלאב. כעת ברור שהחוזה 
הספייד  סדרת  את  הגביה  צפון   .6♦ הוא  הנכון  הסופי 
של הדומם באמצעות חיתוכים ומסר רק לקיחה אחת 

בהארט.

תשובה  היא  גם  גוררת  הייתה   2♣ קיו-ביד  הכרזת 
חיובית 2NT, אך מאבדת מרחב הכרזה.

בעיה 4 

Dealer East, Vul E/W 

  82
  K
  AQ3
  QT98765

West North East South
Pass 1♣

1♥ Dbl 3♣* ?

* Mixed Raise )4+ קלפים בהארט, 7-9 נקודות(

כלל  יד חלוקתית מהווה בדרך  מצב פגיעות עדיף עם 
"אור ירוק" להכריז באגרסיביות, אך ידו של דרום מכילה 
פגם רציני – ריבוי נקודות בסדרות הקצרות שמשמעותו 

כוח בהגנה.

 ,Pass קרוב למחצית המומחים זיהו את הבעיה והעדיפו
 Phantom-ל להוביל  עלול  מצדנו  מיותר  ציוץ  כל  שכן 

.Sacrifice

רוצה  לא  ביותר.  גרועה  יד   .Pass הרבסט:  אופיר 
מעדיף  אני   –  Dbl לא  וגם   )overbid(  4♣ להכריז 

שהשותף יוביל בדיאמונד.

אלון בירמן: Pass. יכול להבין Dbl, אבל אני חלש מדי 
– יש לי הרבה הגנה וסדרת קלאב לא כל-כך טובה.

דנה טל: Pass. אפשרי Dbl שמראה קלאבים, אך איני 
רוצה הובלה בקלאב.

ימשיך  השותף  אם  רעה.  יד   .Pass בראל:  מיכאל 
להכריז, אחזור על סדרת הקלאב.

לעומתם, שני מומחים העדיפו להכריז ♣4.

אופיר רשף: ♣4 – מכריז מה שיש.

פגיעות  ולהכריז.  אגרסיבי  להיות  מעדיף  אנגל:  יוסי 
נוחה, סדרה עם קלפי ביניים ויד חלוקתית.
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שלושת המומחים האחרים בחרו בדרך ביניים:

אלדד גינוסר: Dbl – מראה קלאבים.

לאפשר  מנת  על  בקלאב,  אורך  מראה   Dbl טל:  נגה 
לשותף לתמוך או להקריב.

אך  להקרבה,  השותף  את  דוחף  פחות  כפל  ואמנם, 
הובלה  לבקש מהשותף  רב  אין טעם  לעיל,  כפי שצוין 

בקלאב.

מיכל נוסצקי: Dbl – יד חלשה, אבל לפחות שהשותף 
לי  נראה  לא  וארוכים.  אמיתיים  קלאבים  לי  שיש  יידע 

להכריז לבד ♣5/♣4 כאשר לא ברור אם יש התאמה.

החלוקה המלאה:

 KJ97
 QT
  9854
 KJ4

  AQ64   T53
  J85432   A976
  KT2   J76
  -   A32

  82
  K
  AQ3
  QT98765

באחד השולחנות דרום קרא Pass על ♣3. מערב ניסה 
משחק מלא פגיע ♥4 עם חלוקה טובה, אך לא היה יכול 

להימנע מארבעה מפסידים. צפון-דרום 100+.

בשולחן השני דרום בחר באפשרות האגרסיבית ביותר 
כמובן  הקריב  בקלאב  תמיכה  שהחזיק  שותפו   .  4♣
ל-♣5 מעל ♥4 והוכפל. דרום הפסיד לקיחה אחת בכל 

סדרה. צפון-דרום 300-.

של  התאמה  צד  לכל  יש  הזאת  שבחלוקה  לב  שימו 
 ,20 אינו   Total Tricks-ה מספר  אך  שליטים,  עשרה 
זו סטייה אקראית? לדעתי היא  18 בלבד. האם  אלא 
הנקודות  וריבוי  הארוכות  הסדרות  מחולשת  נובעת 

בסדרות הקצרות אצל דרום ומערב.

בעיה 5 

Dealer North, Vul N/S 

  QJ852
  A9
  KQ4
  AJ6

West North East South
1♣ Pass 1♠

Pass 2♠ Pass ?

מהלך הכרזה פשוט, אך כרגע יש לדרום בעיה. האם 
17 נקודות מאוזנות יכולות להספיק לסלם מול יד של 
12-14 נקודות עם רביעייה בספייד? נראה הגיוני לנסות 

לברר אם לשותף מקסימום או מינימום.

 Long Trial(  3♣ כעת  מכריזים  המומחים  כל  כמעט 
אהב  אחד  ועוד   ,2NT העדיף  מהם  אחד  רק   .)Bid
בשיטה  מתאפשרת  אינה  שזו  ציין  אך   ,2NT הכרזת 

הישראלית הסטנדרטית.

השאלה הבעייתית יותר היא מול איזה חלק של הידיים 
מהמומחים  חלק  לסלם.  נלך  השותף  של  האפשריות 
שמקבלת  יד  כל  )כמעט(  מול  סלם  על  להמר  מוכנים 

הזמנה למשחק מלא.

נגה טל: ♣3. אם השותף יקבל הזמנה למשחק מלא, 
לי  נראה  ל-♠4.  אסגור  לא  ואם  מפתח,  לקלפי  אשאל 
שמול יד מינימלית, סלם יהיה על עקיפה במקרה הטוב.

אופיר הרבסט: ♣3 – כרגע Game Try. מול ♠3 של 
השותף )אין נקודות בקלאב( אסתפק ב-♠4. אם השותף 
ישיב ♣4 – אני הולך לסלם, וגם אם יכריז ♠4 – אמשיך.

חיים"  "סימני  יגלה  השותף  אם   .3♣ בראל:  מיכאל 
אתקדם לכיוון סלם.

לעומתם, מומחים אחרים פסימיים יותר מוכנים להגיע 
לסלם רק מול הידיים הטובות ביותר של השותף.

 Super Accept ♣3. ממשיך לסלם מול  אופיר רשף: 
אסתפק  מזה,  פחות  יעשה  השותף  אם  )קיו-ביד(. 

במשחק מלא בלית ברירה.



37גיליון 207 נובמבר 2020

שלנו.  בשיטה  תלוי  ההמשך   –  2NT גינוסר:  אלדד 
רוב הסיכויים שלא נגיע לסלם, אלא אם השותף יעשה 
משהו מיוחד. ישנן כמה ידיים ספציפיות שעושות סלם, 

אבל קשה לברר זאת בלי שיטות מיוחדות.

איך  ואראה   )Long Trial Bid(  3♣ אתחיל  טל:  דנה 
השותף מגיב. רק אם יראה התלהבות, אמשיך לסלם 
שמאפשרות  מינימליות  ידיים  גם  שישנן  )למרות 

.)laydown slam

קבוצה שלישית של מומחים רוצה להראות לשותף עניין 
רב בסלם ולשלב אותו בקבלת ההחלטות.

 ♣KQ-ו ♠AK מיכל נוסצקי: בשביל סלם טוב אני צריכה
)עם רביעייה לפחות(. אם לשותף פחות מזה, הסיכויים 
ואם   ,)Game Try )בינתיים   3♣ אתחיל  קלושים. 
השותף יראה מינימום )♠3( אסגור ל-♠4. אם השותף 
יכריז משהו אחר, אמשיך בקיו-ביד, ומול קיו-ביד נוסף 

מצדו אמשיך.

חלוקה  עם  חזקה  יד  מראה   2NT אם  בירמן:  אלון 
ישראלית  זו, אבל בשיטה  מאוזנת, אשתמש בהכרזה 
 .3♣ אתחיל  ולכן   ,Short Trial Bid הוא   2NT רגילה 
על ♠3 אסגור ל-♠4. על הכרזה אחרת אמשיך להראות 

.Serious Slam Try קונטרולים ואראה

יוסי אנגל: ♣3. אם השותף יכריז ♦3, אמשיך ♥3. מכאן 
אשאיר לשותף את ההחלטה.

החלוקה המלאה:

 AK74
 T2
  A62
 Q853

  T96   3
  QJ765   K843
  J93   T875
  42   KT97

  QJ852
  A9
  KQ4
  AJ6

אין ספק שידו של צפון קרובה יותר למקסימום מאשר 
למינימום, ולמרות זאת ♠6 חסר סיכוי  לאחר ההובלה 
בהארט  לקיחה  למסור  חייבים  בהארט.  הטבעית 

.endplay ולקיחה בקלאב, ולא ניתן לבצע

הקלאב,  לסדרת  צפון  של   ♦2 את  מעבירים  היינו  אם 
ביצוע הסלם כמעט בטוח. אך זו כבר יד מקסימלית עם 

חלוקה טובה )5422(.

בשולחן אחד צפון-דרום התגלגלו ל-♠6 שנכשל, בעוד 
בשולחן השני דרום עשה לעצמו "חיים קלים" בלי שום 
תכנית להמשך: הוא פשוט סגר ל-♠4. תוצאה: רווח של 

.IMP 13

קלפים
ציירה: אתי בשביץ 



מועדוני הברידג' בישראל שנאלצו לסגור את שעריהם עם פרוץ משבר הקורונה, מצליחים לעמוד על 
הרגליים בחודשים האחרונים תוך גילוי גמישות מחשבתית ומעבר מעורר השראה למשחקים מקוונים. 

הקורונה לא תעצור אותםהקורונה לא תעצור אותם

משבר הקורונה מאלץ אותנו לחשב מדי יום מסלול מחדש. 
גם קהילת הברידג' הישראלית ספגה חבטה לא פשוטה עם 
תחילת המשבר. מועדוני הברידג' שהתרגלו לפעילות ענפה 
עם עשרות שולחנות ומפגשים חברתיים המהווים חלק בלתי 
את  ולהתאים  שעריהם,  את  לסגור  נאלצו  מהמשחק,  נפרד 

עצמם למעבר לזירה הדיגיטלית. 
ההתאגדות הישראלית לברידג' מסייעת השכם והערב לקהילת 
הקורונה,  ימי  וכמה במהלך  כמה  על אחת  בארץ,  המועדונים 
תוך ניסיון לאפשר לבעלי המועדונים ולמנהלי התחרויות לצלוח 

את המעבר לגרסה המקוונת בצורה החלקה ביותר. 
הפעם בחרנו להביא בפניכם את סיפורם של כמה מועדונים 
שמצליחים למרות הכול לשמור על אופטימיות ולשמר בקרב 

השחקנים את חדוות המשחק אותו אנחנו כל כך אוהבים. 

מועדון ברידג' ''גל'' ראש העין: ''שומרים על כשירות''
קרוב ל-60 חברי מועדון הברידג' בראש העין כבר לא יכולים 
הקלפים,  את  בידם  להחזיק  לחזור  ייזכו  בו  לרגע  לחכות 
לאחר יותר מחצי שנה של היעדרות ממשחק פנים מול פנים. 
באמצעות  להשתלב  הצליחו  החברים  כלל  מתוך  כמחצית 
באינטרנט,  ומשחקים מודרכים המתקיימים  ברידג'  תחרויות 
וכך מצליחים לשמור על כשירות גם לאורך התקופה הנוכחית.

מי שאחראי על המעבר המוצלח הזה לזירה הדיגיטלית הוא 
פתח  אשר  גל,  יוסי  המסור,  המועדון  מנהל  מאשר  אחר  לא 
לפני כ-16 שנים פרק חדש בחייו על טהרת הברידג'. ''עבדתי 
במשך הרבה שנים כמנהל רכש באל על, תפקיד מאוד שוחק. 
תקווה  בפתח  בספורטן  ברידג'  לשחק  התחלתי  במקביל 
כתחביב. מהר מאוד נמשכתי למשחק הזה והתחלתי לשחק 
כנראה  שזה  הבנתי  מסוים  בשלב  יום-יומי.  בסיס  על  ממש 
לקורס  נרשמתי  חדשה.  קריירה  לפתוח  ובחרתי  שלי  הייעוד 

הוראה ומאז הכל היסטוריה''.

מוקדים  במספר  ובהמשך  בביתו  תחילה  ללמד  החל  יוסי 
במרכז הארץ, שם הוא ממשיך להעביר קורסים למתחילים 
)כיום מבצע את עיקר הפעילות דרך הזום(. ''הברידג' הצליח 
את  אוהב  מאוד  ''אני  מציין.  הוא  מאוד'',  חזק  אותי  לתפוס 
המשחק ומרגיש מחובר אליו, שכן הוא נותן לי הרבה סיפוק 

חש  הזמן,  כל  וללמוד  לקרוא  ממשיך  אני  למחשבה.  וחומר 
סיפוק עצום גם בימים אלו ביכולת לתרום לאחרים''. 

גם על האתגר הכרוך בהטעמת המשחק בקרב  יוסי מספר 
המעבר  את  שקלטו  כאלו  ''היו  מקוונת:  בצורה  החברים 
אחרים  לעומת  יותר,  פשוטה  בצורה   BBO-ב למשחק 
האחרונים  בחודשים  מעט  לא  עסקנו  זו  מסיבה  שהתקשו. 
בהדרכה של שחקנים – כיצד נרשמים, רוכשים מטבע ונהנים 
מברידג' בצורה קצת אחרת. לשמחתי, מרבית האנשים שבעי 
רצון, אבל יחד עם זאת לעיתים מתלוננים על בעיה של ''חצי 
זוג או מחליפים,  שולחן'', מצב המצריך לעיתים למצוא עוד 
זה  מוקדמת.  הודעה  כל  ללא  ועוזבים  אמינים  תמיד  שאינם 
יוצר אופרציה בעייתית שמעכבת לא אחת את המשחק. יחד 
עם זאת, באופן כללי המעבר שלנו לברידג' מקוון צלח בצורה 
על  ולשמור  להמשיך  יכולים  שהשחקנים  גם  מה  מרשימה, 
כל  עצמם,  את  ולסכן  מסיכות  לעטות  מבלי  ברידג''  ''שגרת 

עוד הקורונה עדיין כאן''.

מועדון ''לב הצפון'' נהריה – ''הבריאות מעל לכל''
מציינים  קליין,  ואיריס  גדי  הזוג  בניהולם של  במועדון הצפוני 

למעלה מחצי שנה מאתגרת בצל הקורונה. 
המועדון,  חברי  לכ-80  השניים  המליצו  התקופה  לאורך 
להמיר את פעילות הברידג' לזירה המקוונת שכללה שיעורים 
לאורך  המנוהלים  מודרכים  משחקים  לצד  בזום,  מקצועיים 

השבוע.

חסרת  מהפכה  עובר  שלנו  העולם  לא,  או  נרצה  אם  ''בין 
בחלקת  הברידג'  קהילת  ''גם  איריס.  מציינת  תקדים'', 
האלוהים הקטנה שלנו צריכה להסתגל למציאות הזו. עד כמה 
שזה לא נעים לשמוע, אני לא רואה אותנו חוזרים בקרוב לשחק 
כפי שכולנו התרגלנו בין כתלי המועדון. אסור לשכוח שהחורף 
מתקרב, ואף אחד לא היה רוצה לקחת סיכון שמישהו חלילה 
שעוברים  בבורדים  נקיות  לא  ידיים  עם  ייגע  או  עליו  יתעטש 
שהאפקט  מועדון  שבתור  כמובן  המשחק.  במהלך  ליד  מיד 
החברתי בו הוא מרכיב מרכזי, התחושה היא לא פשוטה, אבל 

ירחון ההתאגדות הישראלית לברידג'38



אנחנו מחוייבים קודם כל לבריאות של החברים, כך שכל עוד 
לא ימצא חיסון והקורונה לא תיעלם, נצטרך להמתין בסבלנות 
ולהמשיך בינתיים לשחק וללמוד ברידג' בהנאה דרך המסכים''.

גדי ואיריס, אחד מהזוגות הבולטים בקהילת הברידג' בישראל, 
ציינו אשתקד יובל שנות נישואין. הם הכירו בקפיטריה המשותפת 
של בה''ד 4 ובה''ד 12 בסוף שנות ה-60, כאשר איריס, צעירה 
תל אביבית, הייתה טירונית, בעוד גדי כבר החזיק בדרגת קצונה. 
אל הברידג' התוודעו לפני כמה עשורים, בהשראת זוג חברים 

שחזר מוקסם מהמשחק לאחר שליחות בקנדה.
חברה  בהנחיית  התחלנו  בברידג'  הראשונים  צעדינו  ''את 
על  שנדלק  זה  היה  "גדי  איריס.  משחזרת  אותנו'',  שלימדה 
בכל  לשחק  החל  כבר  הוא  קצר  זמן  תוך  ראשון.  המשחק 
הראשון  ברידג':  ספרי  שני  כתב  גם  הוא  בהמשך  הזדמנות. 
 - והשני  ברידג'.  למושגי  מורחב  לקסיקון  השכל",  ''מושג   –
פתגמים הומוריסטיים בחרוזים  "ברידג' - הלצות והמלצות", 

מעולם הברידג'. 
של  "המורה  אצל  ברידג'  הוראת  גם  למדנו  שנינו  בהמשך 
המורים'' מוטי גלברד ופעלנו לקידום הברידג' והפצתו באזור 
יחד עם  וכך  והנשמה,  הלב  כל  במועדון את  נהריה. השקענו 
המקצועיות שרכשנו והיותו של גדי אדם נעים הליכות שמוצא 
ברידג'  קהילת  לייצר  הצלחנו  כולם,  בין  השווה  העמק  את 
 4 ובשיאו פעל במתכונת של  מקומית במועדון תוסס שגדל 

ימי פעילות שבועיים''.
תחילת  לפני  רגע  המועדון  שקיים  האחרונה  הפעילות  אגב, 
משבר הקורונה, הייתה מסיבת פורים צבעונית ותוססת מלאה 
בתחפושות והמון מצב רוח טוב. האם גם את חג הפורים הבא 
יוכלו חברי המועדון לחגוג בצוותא?  לא נותר לנו אלא לקוות 

ולהחזיק אצבעות...

קאנטרי רעננה: מחכים ליום שאחרי
כתליו  בין  הפועל  הברידג'  מועדון 
של קאנטרי רעננה נחשב למועדון 
הניחן באווירה אינטימית, עם כ-60 
חברים פעילים אשר פוקדים אותו 

אחת לשבוע בימי שגרה.
כמובן  הם  הללו  שהימים  אלא 
את  שאילץ  מה  משגרה,  ההפך 
הפסקת  על  להודיע  המועדון 
והקאנטרים  הספורט  מועדוני  עוד  ''כל  עתה.  לעת  פעילות 
מנהלת  מבהירה  מושבתת'',  שלנו  הפעילות  גם  כך  סגורים, 
המועדון, רות ברקי ליברמן, סגנית נשיא ההתאגדות לשעבר 
אחת  במסגרת  בירמן(  דניאלה  עם  )יחד  הארד  ומדליסטית 

מאליפויות אירופה לזוגות נשים בטנריף. 
מוסמכת  תחרויות  ומנהלת  לברידג'  כמורה  המשמשת  רות, 
מזה למעלה 50 שנה, מוסיפה: ''הצלחנו בין הסגרים בכל זאת 
בזכות  הרבה  זינקה,  שהתחלואה  לפני  עוד  פעילות,  לקיים 
וישניצקי, שמנהלת אצלנו את התחרויות ביד רמה. עם  מירי 
זאת, אין לנו למרבה הצער בתקופה הזו פעילות מקוונת בזום 
או ב-BBO. החשש הגדול הוא מה הולך להיות עם החברים 

היקרים שלנו בהמשך, אליהם אני מאוד מתגעגעת''.

רותי שהחלה לשחק ברידג' כבר בגיל  אז מה צופן העתיד? 
10 בבית הוריה, כפי שהיא מספרת, יכולה רק לקוות לימים 
טובים יותר: ''כל יום בו אני מלמדת או משחקת ברידג' הוא 
יום שגורם לי אושר ואנרגיה מחודשת, שלא לדבר על הפעלת 
צעירים  אנשים  בין  במפגש  שנוצר  החברתי  והקשר  המוח 
יימשך  לא  הזה  שהמצב  להאמין  רוצה  אני  כאחד.  ומבוגרים 
עוד הרבה זמן, שכולנו נהיה בריאים ושהמדינה שלנו וקהילת 

הברידג' בתוכה יחזרו לשפיות''. 

מועדון חיפה כרמל: שומרים על הכללים
והוותיקים בישראל מבירת  אחד ממועדוני הברידג' הגדולים 
גם לאחד החלוצים שרשמו הצלחה מסחררת  היה  הכרמל, 
במעבר למשחק בגרסה מקוונת עם תחילת משבר הקורונה. 
המועדון  מוותיקי  ברקוביץ',  אריה  של  בניהולם  המועדון 
הברידג'  משחקני  זק,  יניב  ולצידו  בישראל,  הברידג'  וקהילת 
המובילים בארץ )שחקן נבחרות ישראל מאז 1994, מדליסט 
ב-2009;  הפתוחה  הנבחרת  עם  אירופה  באליפות  הכסף 

מדליסט הארד עם הנבחרת הפתוחה ב-2010(.
השניים שיתפו פעולה כבר בימי המשבר הראשונים יחד עם 
מועדון נס ציונה )מושיקו מיוחס( ומועדון אביבים )אסף לנגי( 
ויצרו יחד ממשק תחרויות ומשחקים מודרכים על בסיס דו-

עם  השראה  מעוררת  בצורה  אלו  בימים  גם  שממשיך  יומי, 
זום שבועיים  שיעורי   2 חודש,  מדי  מ-70 תחרויות  פחות  לא 
ניתוחי  וכן  השחקנים(  לכלל  שנשלחים  מוקלטים  )שיעורים 

ידיים עם הסברים המוענקים לחברים על בסיס שוטף. 
בצורה  ומאתגרת  ''צריך להבין שמדובר באופרציה מורכבת 
יוצאת דופן, שכן היינו צריכים לנסות ולהעביר למעלה מ-370 
חברים במועדון למסגרת משחק חדשה, שרבים מהם לא היו 
עם  ''מיד  ברקוביץ'.  אריה  לדברי  כך  היום'',  עד  בה  מעורים 
בפעילות  והתחלנו  נושבת  הרוח  לאן  הבנו  המשבר,  תחילת 
מועדונים  עם  יחד  ייחודי  פורמט  יצרנו  אינטנסיבית.  מקוונת 

נוספים ויצאנו לדרך''.
הברידג'  פעילות  שמעוררת  החיוביות  התגובות  אף  על 
המקוונת, מוסיף ברקוביץ' לתאר את הכמיהה והגעגועים של 
המועדון.  במסגרת  השני  את  האחד  לפגוש  לחזור  החברים 
''אנחנו לא מוכנים לקחת סיכונים, שכן אנחנו נחשבים למועדון 
עם חברים שרובם מצויים ברמת סיכון גבוהה מאוד. 90 אחוז 
מהם כבר חצו את גיל 70 ואף מעבר לכך. אנחנו חושבים קודם 
כל על ההיבט הבריאותי. לכן נשקול בכובד ראש בשעה שניתן 
יהיה לחזור לשחק במועדון, וגם זאת יחד עם עמידה קפדנית 

בהנחיות משרד הבריאות והתו הסגול''. 
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בואו להכיר אותנו

פתח-תקווה.  מועדון  חבר  לאלכסנדר,  ברכות 
בשנת  מאוקראינה  עלה   )+2 נשוי   ,49( אלכסנדר 
הצליח לטפח  על אף קשיי העליה שחווה,   .2002
משפחה לתפארת לצד קריירה כמתכנת מחשבים. 

כיום הוא עובד בחברת היי-טק בהוד-השרון.
בבריה’’מ  בבי”ס  כתלמיד  כי  מספר  אלכסנדר 
שיחק קלפים. ‘’למדתי אז משחק קלפים שהיה די 
מכירים  לא ממש  בארץ  אך  בבריה’’מ,  פופולארי 
אותו בשם ‘פרפרנס’. הוא לא ממש דומה לברידג’, 
אבל הוא העניק לי איזשהו בסיס ראשוני. האמת 
אבל  ברידג’,  ללמוד  רציתי  ומתמיד  שמאז  היא 
בבריה’’מ המשחק הזה לא צבר תאוצה. לא הייתה 
אפשרות לקרוא שום חומר או אפילו למצוא מורה 

שילמד אותך’’.
‘’יום  שנים.  כ-3  לפני  התרחשה  המפנה  נקודת 
על  פוסט  בפייסבוק  שלי  בפיד  לי  קפץ  אחד 
בפתח  ברידג’  במועדון  למתחילים  ברידג’  קורס 
התחברתי  היסטוריה.  הכל  ומאז  נרשמתי  תקווה. 
מאוד למשחק ואני נהנה מהאיכויות הטמונות בו 
באהבה גדולה’. אף פעם לא אהבתי ללמוד, אבל 
משום מה דווקא בברידג’ העיקר מבחינתי מתרכז 
בתהליך הלמידה והקריאה של החומרים. המשחק 
הזה פשוט מצליח לרתק אותי בכל פעם מחדש, 

וזו כנראה גם הגדולה שלו’’. 
אלכסנדר  שיחק  הקורונה  משבר  לתחילת  עד 
בשורות המועדון בין פעם לפעמיים בשבוע, כולל 
לימודי ברידג’ פרונטליים. על אף המעבר למשחק 
אונליין, הוא בוחר להסתכל על חצי הכוס המלאה: 
‘’העובדה שאין צורך להגיע למועדון מאפשרת לי 
זמן  יותר  גם שאני מוצא  יותר שעות, מה  לשחק 
בהזדמנות  והקונבנציות.  הכללים  של  ללמידה 
ריטה  למשחק,  שלי  לשותפה  לפרגן  לי  חשוב  זו 
משמעותי  חלק  לה  שיש  חושב  אני  רבינוביץ’. 
בקבלת הדרגה שלי. אנחנו ממשיכים לשחק ביחד 

אונליין ומשתפים פעולה האחד עם השני תוך 
פרגון הדדי ואהבה למשחק. בכלל, אני מאוד 
משחק  אינו  שהברידג’  העובדה  את  אוהב 
תלוי  אתה  בו  משחק  אלא  אינדיבידואלי, 
חדשים  דברים  לומדים  שלצידך.  בפרטנר 

ומתקדמים יחד צעד אחר צעד’’.

אלכסנדר 
לובצ’קוב

קיבל לאחרונה 
דרגת 

סגן אמן זהב

רוני בונים
קיבלה לאחרונה 

דרגת 
סגן אמן כסף

עושים כבוד לשני מקבלי הדרגות החדשים עבורם משחק הברידג’ מהווה דרך חיים

מועדון אילת על קבלת  ברכות לרוני בונים, חברת 
ל-3(  וסבתא  ל-2  אם   ,67( רוני  החדשה.  הדרגה 
העשורים  בשלושת  ומתגוררת  בחיפה  נולדה 
נביעות  מהיישוב  פינויה  לאחר  באילת,  האחרונים 
בנואיבה שבחצי האי סיני, במסגרת הסכמי השלום 
ניהלה במשך שנים חנות  רוני  עם מצרים ב-1982. 
היא  לדבריה  הגמלאות.  מחיי  נהנית  וכיום  בגדים 
מקפידה לבלות מדי יום בים וליהנות מנפלאותיה 

של העיר אילת.
 45 לפני  לראשונה  התוודעה  הברידג’  משחק  אל 
שנים, כאשר קיבלה במתנה מחבר ספר לימוד קטן 
למרות  הללו,  השנים  כל  ‘’במשך  הברידג’.  בנושא 
שלא מצאתי זמן להתחיל ללמוד, המשחק הזה היה 
תקוע אצלי בראש. לפני כ-3 שנים פניתי למועדון 
חייבת  מתחילים.  קורס  והתחלתי  באילת  הברידג’ 
המועדון  חברי  בלבד,  מפגשים   10 לאחר  כי  לציין 
לא  יואכים,  ופול  בלום  דוד  צדיק,  ארז  וההנהלה– 
ויתרו לנו ופשוט זרקו אותנו למים העמוקים, ישר 
אל ‘’גוב האריות’’ של תחרויות רשמיות ואף הקדישו 

מזמנם לתקן וללמד אותנו תוך כדי המשחקים”
אך  משהו,  לא  כשחקנית  עצמה  את  מגדירה  רוני 
מהמשחק  והנאה  השראה  הרבה  ששואבת  כזו 
עצמו: ‘’נשאבתי אל הברידג’ בצורה יוצאת דופן. זה 
הפך כיום לאחד התחביבים העיקריים שלי. מדובר 
המחשבה  את  שמפתח  ומאתגר  מדהים  במשחק 
בצורה יוצאת דופן. אני מנסה לשכנע בעצמי כיום 
את הצעירים ללכת בדרך הברידג’, למרות שעד כה 
לא זכיתי להיענות, ממש כמו שאני בצעירותי לא 

הקדשתי לכך מחשבה’’.
את  לפקוד  רוני  הקפידה  הקורונה  לתקופת  עד 
המועדון האינטימי בעיר פעמיים בשבוע, אולם מאז 
משבר הקורונה נאלצה לעבור לשחק אונליין. ‘’אני 
פנים  ולמפגש  במועדון  לחברים  מתגעגעת  מאוד 
מול פנים, אבל האמת היא שדווקא בתקופה הזו 
יוצא לי לשחק יותר ברידג’ מאשר בעבר. לפעמים 
אני מוצאת את עצמי משחקת גם 2 תחרויות 

ביום’’.
שקהילת  מקווה  ‘’אני  לעתיד?  באשר  ומה 
הברידג’ בישראל תתרחב ככל הניתן ותצליח 
שגם  וכמובן  לשורותיה,  צעירים  עוד  לצרף 
כאן אצלנו באילת נזכה לתנופת ברידג’ עם 

הרבה פנים חדשות’’.

ירחון ההתאגדות הישראלית לברידג'40
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בואו להכיר אותנו

פתח-תקווה.  מועדון  חבר  לאלכסנדר,  ברכות 
בשנת  מאוקראינה  עלה   )+2 נשוי   ,49( אלכסנדר 
הצליח לטפח  על אף קשיי העליה שחווה,   .2002
משפחה לתפארת לצד קריירה כמתכנת מחשבים. 

כיום הוא עובד בחברת היי-טק בהוד-השרון.
בבריה’’מ  בבי”ס  כתלמיד  כי  מספר  אלכסנדר 
שיחק קלפים. ‘’למדתי אז משחק קלפים שהיה די 
מכירים  לא ממש  בארץ  אך  בבריה’’מ,  פופולארי 
אותו בשם ‘פרפרנס’. הוא לא ממש דומה לברידג’, 
אבל הוא העניק לי איזשהו בסיס ראשוני. האמת 
אבל  ברידג’,  ללמוד  רציתי  ומתמיד  שמאז  היא 
בבריה’’מ המשחק הזה לא צבר תאוצה. לא הייתה 
אפשרות לקרוא שום חומר או אפילו למצוא מורה 

שילמד אותך’’.
‘’יום  שנים.  כ-3  לפני  התרחשה  המפנה  נקודת 
על  פוסט  בפייסבוק  שלי  בפיד  לי  קפץ  אחד 
בפתח  ברידג’  במועדון  למתחילים  ברידג’  קורס 
התחברתי  היסטוריה.  הכל  ומאז  נרשמתי  תקווה. 
מאוד למשחק ואני נהנה מהאיכויות הטמונות בו 
באהבה גדולה’. אף פעם לא אהבתי ללמוד, אבל 
משום מה דווקא בברידג’ העיקר מבחינתי מתרכז 
בתהליך הלמידה והקריאה של החומרים. המשחק 
הזה פשוט מצליח לרתק אותי בכל פעם מחדש, 

וזו כנראה גם הגדולה שלו’’. 
אלכסנדר  שיחק  הקורונה  משבר  לתחילת  עד 
בשורות המועדון בין פעם לפעמיים בשבוע, כולל 
לימודי ברידג’ פרונטליים. על אף המעבר למשחק 
אונליין, הוא בוחר להסתכל על חצי הכוס המלאה: 
‘’העובדה שאין צורך להגיע למועדון מאפשרת לי 
זמן  יותר  גם שאני מוצא  יותר שעות, מה  לשחק 
בהזדמנות  והקונבנציות.  הכללים  של  ללמידה 
ריטה  למשחק,  שלי  לשותפה  לפרגן  לי  חשוב  זו 
משמעותי  חלק  לה  שיש  חושב  אני  רבינוביץ’. 
בקבלת הדרגה שלי. אנחנו ממשיכים לשחק ביחד 

אונליין ומשתפים פעולה האחד עם השני תוך 
פרגון הדדי ואהבה למשחק. בכלל, אני מאוד 
משחק  אינו  שהברידג’  העובדה  את  אוהב 
תלוי  אתה  בו  משחק  אלא  אינדיבידואלי, 
חדשים  דברים  לומדים  שלצידך.  בפרטנר 

ומתקדמים יחד צעד אחר צעד’’.

אלכסנדר 
לובצ’קוב

קיבל לאחרונה 
דרגת 

סגן אמן זהב

רוני בונים
קיבלה לאחרונה 

דרגת 
סגן אמן כסף

עושים כבוד לשני מקבלי הדרגות החדשים עבורם משחק הברידג’ מהווה דרך חיים

מועדון אילת על קבלת  ברכות לרוני בונים, חברת 
ל-3(  וסבתא  ל-2  אם   ,67( רוני  החדשה.  הדרגה 
העשורים  בשלושת  ומתגוררת  בחיפה  נולדה 
נביעות  מהיישוב  פינויה  לאחר  באילת,  האחרונים 
בנואיבה שבחצי האי סיני, במסגרת הסכמי השלום 
ניהלה במשך שנים חנות  רוני  עם מצרים ב-1982. 
היא  לדבריה  הגמלאות.  מחיי  נהנית  וכיום  בגדים 
מקפידה לבלות מדי יום בים וליהנות מנפלאותיה 

של העיר אילת.
 45 לפני  לראשונה  התוודעה  הברידג’  משחק  אל 
שנים, כאשר קיבלה במתנה מחבר ספר לימוד קטן 
למרות  הללו,  השנים  כל  ‘’במשך  הברידג’.  בנושא 
שלא מצאתי זמן להתחיל ללמוד, המשחק הזה היה 
תקוע אצלי בראש. לפני כ-3 שנים פניתי למועדון 
חייבת  מתחילים.  קורס  והתחלתי  באילת  הברידג’ 
המועדון  חברי  בלבד,  מפגשים   10 לאחר  כי  לציין 
לא  יואכים,  ופול  בלום  דוד  צדיק,  ארז  וההנהלה– 
ויתרו לנו ופשוט זרקו אותנו למים העמוקים, ישר 
אל ‘’גוב האריות’’ של תחרויות רשמיות ואף הקדישו 

מזמנם לתקן וללמד אותנו תוך כדי המשחקים”
אך  משהו,  לא  כשחקנית  עצמה  את  מגדירה  רוני 
מהמשחק  והנאה  השראה  הרבה  ששואבת  כזו 
עצמו: ‘’נשאבתי אל הברידג’ בצורה יוצאת דופן. זה 
הפך כיום לאחד התחביבים העיקריים שלי. מדובר 
המחשבה  את  שמפתח  ומאתגר  מדהים  במשחק 
בצורה יוצאת דופן. אני מנסה לשכנע בעצמי כיום 
את הצעירים ללכת בדרך הברידג’, למרות שעד כה 
לא זכיתי להיענות, ממש כמו שאני בצעירותי לא 

הקדשתי לכך מחשבה’’.
את  לפקוד  רוני  הקפידה  הקורונה  לתקופת  עד 
המועדון האינטימי בעיר פעמיים בשבוע, אולם מאז 
משבר הקורונה נאלצה לעבור לשחק אונליין. ‘’אני 
פנים  ולמפגש  במועדון  לחברים  מתגעגעת  מאוד 
מול פנים, אבל האמת היא שדווקא בתקופה הזו 
יוצא לי לשחק יותר ברידג’ מאשר בעבר. לפעמים 
אני מוצאת את עצמי משחקת גם 2 תחרויות 

ביום’’.
שקהילת  מקווה  ‘’אני  לעתיד?  באשר  ומה 
הברידג’ בישראל תתרחב ככל הניתן ותצליח 
שגם  וכמובן  לשורותיה,  צעירים  עוד  לצרף 
כאן אצלנו באילת נזכה לתנופת ברידג’ עם 

הרבה פנים חדשות’’.

ידיעון ההתאגדות הישראלית לברידג' | נובמבר 2020

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

טל. 09-7774031, פקס. 09-7774033
www.bridge.co.il :אתר ההתאגדות ibf@bridge.co.il :דוא"ל

תכנית פעילות תחרויות אונליין לחודשים הקרובים

הודעות חשובות

דצמבר 2020נובמבר 2020

13-12i סימולטנית ארצית – יום ו' 10:30 11אליפות ישראל הפתוחה לזוגות -מוקדמות 

14i 18iאליפות ישראל הפתוחה – חצי גמר  ליגות לקבוצות – שלב בתים מוקדם 

25iסימולטנית ארצית – יום ו' 2010:30 ליגות לקבוצות – שלב בתים מוקדם 

28-27i אליפות הארץ הפתוחה לזוגות – גמר 

ראו מודעה מפורטת i

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

ועדת חוקהועדת חוקהועדת חוקה
BBO דגשים למשחק אונליין ב

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

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

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

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

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

הסבר מהמתנגד. פעולה שכזו בהחלט יכולה להיחשב לרעתו בהמשך.

BBO לחצו כאןלנוהל המלא של משחק ב

http://
http://
http://bridge.co.il/pages/bbo-regs.pdf


הודעות חשובות

2021  הרשמה / חידוש

יחיד 120 ₪ 

* זוג 180 ₪ 

חייל חובה 60 ₪ 

שחקן עד גיל 18 60 ₪ 

* הגדרת זוג:
זוג נשוי או ידועים בציבור בעלי כתובת מגורים משותפת.. 1
שני בני הזוג הינם חברים בהתאגדות.. 2

יחד ננצח!
הקדימו להירשם, כדי שנוכל לשלוח אליכם את לוח השנה עם ביטאון ינואר המודפס.

ibf@bridge.co.il אם אינכם מקבלים הודעות מאיתנו, שילחו לנו הודעה ל

לחידוש החברות לחצו כאן 

הירשמו עכשיו והמשיכו לצבור נק' אמן, לקבל גישה לארכיון ביטאוני ההתאגדות, 
ליהנות מביטאון מודפס אחת לחודשיים וביטאון דיגיטלי כל חודש וכן לוח שנה 

מהודר הכולל את כל התכנית הספורטיבית של ההתאגדות לשנת 2021

    מחזקים את ההתאגדותמחזקים את ההתאגדות
    בתקופה קשה זובתקופה קשה זו

ההרשמה לשנת 2021 תיפתח ב 1/11/20

https://main.bridge.co.il/innerpagestatic/online-registration
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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 
הרשמה דרך ה-BBO החל משעתיים לפני תחילת כל מושב )יש להירשם לכל מושב בנפרד(

שלב החצי הגמר יערך בתאריך 14/11/20

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

להרשמה לחצו כאן

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 

http://bridge.co.il/pages/federation-events.php
https://main.bridge.co.il/innerpagestatic/news-papaer_archive


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.

מיכה מרק
הקפטן הספורטיבי הארצי

לנוהל טיפול בבעיות אתיקה לחצו כאן

פתוח לחברי ההתאגדות בתוקף לשנת 2020

ליגות לקבוצות אונליין ליגות לקבוצות אונליין 2020-20212020-2021
הליגות יתקיימו ב- 3 שלבים: שלב המוקדמות, השלב המדורג ושלב הפלייאוף.

א. בשלב המוקדם הקבוצות יחולקו לבתים של 8 קבוצות כשכל אחת תשחק נגד כולן. בתום השלב יעלו הקבוצות 
לבתים המדורגים ע"פ המיקום שלהם בשלב המוקדם.

ב. בכל אחד מהבתים המדורגים כל קבוצה תשחק נגד כל הקבוצות האחרות, כאשר הקבוצות הראשונות יעלו לשלב 
הפלייאוף של כל אחד מהדרגים.

ג. הקבוצות שעלו מהשלב המדורג ישחקו משחקי הכרעה לקביעת האלופה של כל דרג.
• המבנה המדויק של הליגות יקבע בתום ההרשמה לשלב המוקדם.

השלב המוקדם יערך בתאריכים
שישי 18/12/20 – 10:00-17:00
שישי 25/12/20 – 10:00-17:00

ההרשמה לשלב המוקדם תיסגר בתאריך 8/12/20
מחיר לקבוצה של 4-6 שחקנים: 450 ₪

נקודות אמן ארציות יחולקו למנצחת בכל מפגש וגם כבונוס לדירוג הכללי

לתשלום והרשמה לחצו כאן

חשוב: אם טרם שלחתם אלינו את פרטי שם המשתמש שלכם באתר BBO אנא עשו זאת.

צרו איתנו קשר גם בפייסבוק:
 ההתאגדות הישראלית לברידג׳      קבוצת הדיון

תוצאות תחרויות

שמותסה"כדרוג

מאירוביץ מיקי - קרביץ אריה171.44

סוכמן צבי - סוכמן גידי268.93

פרנק יוסף - בראונשטיין אריאל368.60

פרטיג מיכאל - שטרק איתי467.85

לובינסקי יובל - זופניק שושי567.70

סימולטנית ארצית אונליין – 25.10.20
)462 זוגות(

ברכות למקבלי תארים חדשים )נכון לספטמבר 2020(

אמן זהב
זומר אילן ד"ר, כיכר המדינה ת"א

לוי יהושע, מ. הברידג' רחובות
פרימר יגאל, נס ציונה

אמן כסף
ענבר יעל, רחובות

אמן ארד
ינאי זאב, סביון-קרית אונו

למדן יצחק, ירושלים
מיכאלי עדי, רחובות

אמן
אשכנזי אברהם, רעננה ההגנה

יגודה גילה, מרום נווה - ר"ג
צ'רניצקי ולדימיר, רקפת קרית טבעון

סגן אמן זהב
הירש ליזה, חדרה

לובוצ'קוב אלכסנדר, ברידג' קורס
סמסון ברכה, מבואות חרמון

שרון רותי, מבואות חרמון

סגן אמן כסף
בונים רוני, אילת

מעוז סמדר, לב הצפון
קרפ דינה, רחובות

סגן אמן ארד
בר-און שמעון, אשקלון

פריד פאני, אשקלון
פרסטיי ברכה, אילת

צ'רניחובסקי זיו, מ. הברידג' רחובות

סגן אמן
באומן נעמי, מ. הברידג' רחובות
בולוקן נורית, ברידג' פוינט פולג

דיין רחל, סביון-קרית אונו
האוז זהבה, נתניה

וולצר פניה, נס ציונה
יולזרי ישראל, הלוחם אפקה

לוטן עמרי, כיכר המדינה ת"א
סילבר מונטי, אביבים
קרסיוק אמה, חדרה

שוורץ חוה, מושבות-שמריהו
שוורץ שרה, רמת אלון חיפה

שחקן מתקדם
בלוך עידן, רמת השרון

גולד חגי, רחובות
לוברנסקי יוסי, סביון-קרית אונו
סומקובר פרידה, עמק יזרעאל

סוקולוב ירון, קיסריה
עקריש שרון, קיסריה

שילה תמר, עמק יזרעאל

גביע המדינה אונליין 2020

  

 2020גביע המדינה אונליין 
 

  

 

73שוש זופניק4
136ין 'עודד קורצ3

46דוד יוגב8
52שוש זופניק4

46קורונה שש16
71דוד יוגב8

44הרבסט 1
      56קורונה שש16

67דוד יוגב8
37ממן9

61שוש זופניק4
26מיכה מרק5

56שוש זופניק4
51אפרת אורן13

67מיכה מרק5
56ן'דרור מילצ12

53ין 'עודד קורצ3
38יהודה שגיב15

34ארז צדיק11
    67ין'עודד קורצ3

46ארז צדיק11
22גביע בימי קורונה6

37יוסי וייס14
75ין'עודד קורצ3

45משה לביא10
76יהודה שגיב15

65משה לביא10
53ידלין דורון7

81יהודה שגיב15
24פולג2

 עודד קורצ'ין 
 רמי פורת 
 עמי זמיר

  אורן טולדנו 

 שוש זופניק 
 יובל לובינסקי

 דן ישראלי
 קרול לאו

שוש זופניק
יובל לובינסקי

דן ישראלי
קרול לאו

מקום שני

עודד קורצ'ין
רמי פורת
עמי זמיר

אורן טולדנו

מקום ראשון

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/federation-events.php
http://bridge.co.il/pages/federation-events.php
https://www.facebook.com/groups/IBF2015/
http://
https://www.facebook.com/groups/IBF2015/
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/
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in each round and taking overall first place by 
a considerable margin.

Here is a sample hand from the second round:

Board 16. Dealer West. Vul E/W

 JT8
 AJT7
 K6
 A863

  9752   A6
  82   KQ964
  AJ83   972
  K74   T92

  KQ43
  53
  QT54
  QJ5

West North East South
Lavi Zeitak

Pass 1♣ 1♥ Dbl

Pass Pass Pass

 Passing out a negative double at the one level
 is highly uncommon, but Moshe Lavi )North(
 decided to try it in view of the fact that only his
opponents were vulnerable.

 Aviv Zeitak )South( led a trump according to
 general principles )it was not a particularly
 good lead in the actual layout(. East took
 North’s heart ten with his king and continued
 with the spade ace, had he continued with
 another spade, planning to shorten his trumps,
he might have made one heart doubled.

 Instead, declarer switched to diamonds. A
 deep finesse to the ♦8 was taken by North’s
 king. North took a trick with the spade jack
 before continuing diamonds to his partner’s
 queen and dummy’s ace. At this point ruffing
 a spade was good for declarer, but he tried to
 cash the diamond jack. North ruffed and led
another spade, ruffed by East.

 Now declarer tried ♣9 from his hand – jack,
 king, ace. In the next club trick declarer
 guessed wrong to put up the ten. As a result,
 North won the next trick with his club eight and
 exited with his last club. At trick twelve declarer
was forced to lead away from his heart king.

 When the smoke cleared, North/South had
 gathered eight tricks for an absolute top score
 of +500. Sometimes defending at the one level
is a lot of fun!

ירחון ההתאגדות הישראלית לברידג'46
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Generation Games is a special event initiated 
by the Israel Bridge Federation a few years 
ago with the purpose of bringing more young 
players into competitive bridge. The rules 
specify that the age difference between the 
two members of each pair should be at least 
20 years. In addition, unless they are family 
relatives, one of them has to be a junior )under 
26 years(.

As all other recent bridge tournament in Israel, 
Generation Games 2020 was an online event 
which took place on September 11. Twenty 
pairs completed two rounds of Matchpoint 
Pairs.

The best result in the first round, and third 
place overall, was achieved by Hanan Aalsvel 
– Ami Zamir.

Board 12. Dealer West. Vul N/S

 Q72
 AKQ65
 65
 952

  KJ65   T98
  T4   7
  AKT743   QJ92
  4   AKJ87

  A43
  J9832
  8
  QT63

West North East South
Aalsvel Zamir

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

South made the mistake of bidding the same 
hand twice. If his hand was worth a four 
hearts bid opposite his partner’s overcall, he 
should have bid it in the first round, applying 
considerable pressure on East-West.

At the table East had time to show both his 
club suit and diamond support. West could bid 
five diamonds over four hearts, but he avoided 
it with his 11-point opening, and wisely so. 
Three our of four pairs failed in 5♦. Instead, 
Hanan Aalsvel let his world class partner 
)long-time member of Israel’s Junior team( 
make the final decision. Ami Zamir )East( also 
had only 11 HCP, so he decided to take the 
likely plus. Doubling was important in order to 
beat the score other pairs might achieve in a 
diamond partscore.

East led ♣A. Had he realized partner had a 
singleton, he would have given him a ruff for 
+500 and an absolute top. Ami played more 
cautiously and switched to a spade. Declarer 
escaped for one down, but plus 200 was still 
worth 78% of the matchpoints for East-West.

However, a strong first round of 65.43% for 
Aalsvel-Zamir was followed by a subpar 
second round, and they could finish only third. 

The winning pair Moshe Lavi – Aviv Zeitak 
was much more consistent, scoring over 64% 

“Generation Games”

// Ram Soffer

English




