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דבר ועד העמותה אוגוסט 2020
"אנו משקרים בקול הרם ביותר כשאנחנו משקרים לעצמנו"

                                                                   אריק הופר

שלום חברות וחברים,
בחודש שעבר עשינו היסטוריה! ההתאגדות הייתה חלוצה בעולם והשיקה את פסטיבל הברידג' הבינלאומי ה-1 
אונליין. בפסטיבל השתתפו כ-1,300 שחקנים שונים ואנו מבקשים להודות לכם על התגייסותכם להצלחת האירוע.

קיום הפסטיבל באופן זה הצריך התארגנות לוגיסטית מיוחדת ויוצאת דופן ואני שמח להודות בשם כולם למנכ"לית 
ההתאגדות אוריה מאיר, לראש מדור ספורט אסף עמית ולקפטן הספורטיבי הארצי מיכה מרק שהוציאו לפועל 
מיזם מוצלח מאוד הן ברמה התפעולית והן ברמה הספורטיבית. ישנם אנשים רבים וטובים שהתגייסו למשימה, 

ייעצו, עזרו וסייעו ואנו מעריכים זאת מאוד.
אחד הנושאים המרכזיים שעמד על הפרק היה נושא האתיקה. נושא זה עומד במוקד ההתנהלות אונליין וההתאגדות 
עובדת לפי נוהל מסודר שמשתפר ומותאם כל הזמן. במהלך הפסטיבל התקבלו דיווחים במערכת על משחקים "לא 
סבירים" ובנוסף בוצעו בדיקות יזומות של זוגות מתחרויות שונות. דיווחים אלו עוברים לטיפולה של ועדה מיוחדת 
לנושא אתיקה אונליין שמחליטה כיצד להתקדם עם התלונה. בחלק מהתלונות הפעילה הוועדה סוקר שתפקידו 
לבדוק ידיים נוספות של אותו זוג )מאותה תחרות או מתחרויות שונות( על מנת לספק לוועדה מידע תומך החלטה. 
לאחר קבלת האינפורמציה, הוועדה פונה לזוג ומקבלת את התייחסותו ולאחר מכן מקבלת החלטה. לזוגות עומדת 
זכות הערעור ולצורך כך הוקמה ועדת ערעורים מיוחדת לנושאי אונליין. כלל האנשים – חברי הוועדות והסוקרים, 

מתנדבים ועושים זאת במהירות ועל בסיס זמנם החופשי. מגיע להם כל הכבוד על ההתגייסות.
כאשר אנו מסתכלים על הפסטיבל, אחוז הפרות האתיקה שנידון היה מזערי ורוב מוחלט של השחקנים שיחק 
בצורה הגונה והוגנת וזה מה שחשוב. אנו מניחים שישנם זוגות נוספים שלא נתפסו אך עדיין מדובר במספר נמוך 

מאוד. 
האתיקה  הפרות  במיגור  עוסקות  העולם  ברחבי  ההתאגדויות  עולמי.  מידה  בקנה  בתופעה  מדובר  כי  להבין  יש 
ולא  רימית  גדולה,  הבושה  ונתפסת?  רימית   – לזכור  חשוב  זאת  עם  אך  מבוטלים  לא  קשיים  עם  ומתמודדות 
נתפסת? ההישג הוא לא שלך ושנת הלילה שלך לא ישרה. אינני מבין את ההנאה בכך ואנו בהחלט לא מתכוונים 
לתת למספר עשבים שוטים להרוס לנו את משחק הברידג' אותו אנו אוהבים. האשמה היא באנשים הלא הגונים 
ולא באף אחד אחר ועלינו לגייס את כל המאמצים ולרכז אותם באשמים העיקריים – שחקנים שהורסים ופוגעים 

בחדוות המשחק.
ובמקביל תתקיים לראשונה  )אונליין(  לנשים  נקיים את אליפות הארץ  ומשמחות. בקרוב  נוספות  קצת בשורות 
נוספות מבחינת  ישנן הפתעות  אליפות הארץ לגברים )אונליין(. אנו מזמינים את כולם להשתתף ולקחת חלק. 

הפעילות הספורטיבית להמשך השנה אך נשמור אותן בינתיים כהפתעה.
אנו בקשר שוטף עם רשויות הספורט והבריאות במדינה וההנחיות משתנות מהרגע להרגע. נמשיך לשמור אתכם 

מעודכנים ונקווה לחזור במהירות לפעילות מלאה גם במועדונים.

שימרו על עצמכם ובהצלחה,
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. 

לאחר  הפותח  של  השנייה  בהכרזה  נעסוק  הפעם 
פתיחה ♣1 ותשובה ♥1.

West North East South
1♣ Pass

1♥ Pass ?

שימו לב: עם 4 קלפים בהארט, הפותח יתמוך בסדרת 
המשיב.

4 קלפים בהארט, הפותח  4 קלפים בספייד, ללא  עם 
יכריז ♠1 )או ♠2 עם 18+ נקודות לא מאוזנות(.

קלפים באחת  ארבעה  שוללות  כל ההכרזות האחרות 
מסדרות המייג'ור.

תרגיל 1

  K97
  QT2
  A7
  QJT98

תרגיל 2

  AK64
  2
  75
  AKJ732

תרגיל 3

  A6
  AQ93
  K2
  KQ842

תרגיל 4

  AK73
  6532
  K7
  QT2

תרגיל 5

  5
  KQT3
  KQ2
  A9762
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תרגול הכרזות בסיסיות – פתרונות 
פתרון 1

  K97
  QT2
  A7
  QJT98

West North East South
1♣ Pass

1♥ Pass 1NT

ללא  מאוזנת,  חלוקה  עם  גבוהות  נקודות   12 לפותח 
רביעיות במייג'ור.

בלבד.  קלפים   5 עם  הקלאב  סדרת  על  לחזור  אין 
.1NT ההכרזה הנכונה היא

פתרון 2

  AK64
  2
  75
  AKJ732

West North East South
1♣ Pass

1♥ Pass 1♠

לפותח 15 נקודות עם שישייה בקלאב, אבל קודם כל 
צריך להראות את הרביעייה בספייד. טווח הניקוד של 

ההכרזה ♠1 הוא 12-17.

פתרון 3

  A6
  AQ93
  K2
  KQ842

West North East South
1♣ Pass

1♥ Pass 4♥

4 קלפים בסדרת  18 נקודות עם התאמה של  לפותח 
ההכרזה  ולכן  מלא,  משחק  יש  השותף.  של  המייג'ור 
בגובה  הארט  הכרזת  כל  ל-♥4.  קפיצה  היא  הנכונה 

נמוך יותר תאפשר לשותף לעצור לפני משחק מלא.

פתרון 4

  AK73
  6532
  K7
  QT2

West North East South
1♣ Pass

1♥ Pass 2♥

לפותח 12 נקודות מאוזנות. הכרזת הפתיחה ♣1 הייתה 
Better Minor. המשיב הכריז ♥1, ועל הפותח לתמוך 
בו עם 4 קלפים בסדרה – לא משנה מה איכותם. אין 
להכריז ♠1 משום שהכרזה זו שוללת התאמה בהארט.

פתרון 5

  5
  KQT3
  KQ2
  A9762

West North East South
1♣ Pass

1♥ Pass 3♥

וסינגלטון  בהארט  התאמה  עם  נקודות   14 לפותח 
בספייד. תוספת נקודות חלוקה על הסינגלטון משדרגת 
 :3♥ היא  הנכונה  וההכרזה  נקודות,  ל-16  היד  את 
תמיכה בסדרת ההארט של השותף עם 15-17 נקודות 

המהווה הזמנה למשחק מלא.
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מתחילים

מה לא בסדר בתמונה?

// מאיה סוביק

מי לא אוהב ידיים חזקות? אף פעם לא שמעתי מישהו 
מתלונן על כך שקיבל 18 נקודות ��, אך חשוב לנצל 
את הנקודות שקיבלנו ולא להחמיץ חוזים גבוהים. לא 
הידעתם  מחייבת.  או  חזקה  הכרזה  היא  קפיצה  כל 
שרוב הקפיצות מראות דווקא ידיים בינוניות ומזמינות? 
לא  ומה  הידיים הבאות,  הייתם מכריזים את  כיצד  אז 

בסדר בהכרזות שבתמונה?

תשובות
 10-12 בינונית,  יד  מראה  ל-♦3  דרום  קפיצת   :1 יד 
נקודות עם תמיכה בדיאמונד. זו הכרזה מזמינה שאינה 
מחייבת את השותף להמשיך. דרום היה צריך לקפוץ 

ישירות ל-3NT למרות הקלף הבודד בקלאב.

גם קפיצת צפון ל-2NT אינה מחייבת ומתארת   :2 יד 
יד בינונית. דרום אינו חייב להמשיך. אמנם צפון-דרום 
הגיעו למשחק מלא, אך הם החמיצו סלם בטוח בהארט.

יד  מראה   3 לגובה  ישירה  שקפיצה  חשב  צפון   :3 יד 
שביעייה  עם  חלשה  תשובה  שזו  הבין  דרום  חזקה. 
 1♥ ולהכריז  לאט  להתקדם  צריך  היה  צפון  בהארט. 
בסיבוב הראשון. ככלל, משיב שבידו 6+ נקודות מחליף 
סדרה בגובה 1 גם עם יותר מ-4 קלפים בסדרה. כדי 
להראות סדרות ארוכות יותר המשיב יחזור על סדרתו 

בהמשך בגובה שמתאים לכוח ידו.



 

מלווה אותך
גם בתקופות קשות

כשתוכלו סוף סוף 
לחזור למועדונים 

כולם ירגישו בהבדל!

בבית שלך

בזמן שלך

בקצב שלך

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

 מתאים לכל הרמות

 ידידותי למשתמש

 קל ופשוט להבנה

 רמזור הכוונה אישי 

 פתרון כתוב לכל תרגיל

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

www.bestbridge.co.il

נצלו את התקופה 
להתפתחות אישית ושפרו 
את כישורי הברידג' שלכם 

במשחק היד, בהכרזות 
ובהגנה

רק

& 7979
לחודש

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

אוריינטציה במכרז התחרותי )חלק א'(

// אלדד גינוסר 
עריכה: פרופ' צחי זמיר

 )constructive( ללא התערבות  בין מכרז  יש להבחין 
וההמלצות  הכללים   .)competitive( תחרותי  למכרז 
הקשורים לשפת ההכרזה המקובלת ונלמדים בשלבים 
הראשונים, תקפים ברובם עבור מכרז ללא התערבות, 
ביותר,  הטוב  לחוזה  להגיע  שואפת  השותפות  שבו 
בגובה הרצוי ובכינוי הרצוי )סדרה או ללא שליט( וברור 

כי הגנה אינה אפשרית.

לעומת זאת, כאשר היריבים מעורבים במכרז השאלה 
להתקיף?  או  להגן  האם  להיות:  הופכת  העיקרית 
המקרים  במחצית  בהגנה  לשחק  עדיף  תיאורטית, 

לערך.

חדשים,  מונחים  שלל  בחובו  טומן  התחרותי  המכרז 
המלצות שונות ומוסכמות מקובלות שכדאי להכיר.

הכרזה תחרותית מול הכרזת הזמנה

מכרז א':

West North East South
1♥ Pass 2♥ Pass

3♥

מכרז ב':

West North East South
1♥ 1♠ 2♥ 2♠

3♥

הזמנה  הכרזת  הינה   3♥ מערב  הכרזת  א'  במכרז 
)invitational bid( למשחק מלא ♥4. כוחו של מערב 
כולל  נקודות  )כ-16-17  מזמין  להיות  צריך  )הפותח( 
חלוקה(, אחרת עליו לקרוא Pass או להכריז ♥4. אין 
רווח בהכרזת חוזה חלקי גבוה יותר )♥3( – רק תוספת 

סיכון. 

המשיב )מזרח( כבר הראה בהכרזת ♥2 כוח של 6-10 
נקודות, והוא יוסיף למשחק מלא ♥4 עם מקסימום או 
מינימום. מטרתה של השותפות היא  יעצור ב-♥3 עם 
להכריז חוזה שיבוצע, עדיף עם בונוס של משחק מלא.

לעומת זאת, מכרז ב' הינו תחרותי. הכרזת מערב ♥3 
מערב   .)competitive bid( תחרותית  הכרזה  הינה 
זה  סוגרת(. במקום  )הכרזה  ♥3 בלבד  מבקש לשחק 
היה ניתן להגן נגד חוזה ♠2 של היריבים ואף להכפיל 
חוזה זה )אף כי לשותף המילה האחרונה בנדון(. בחירה 
בחירה בהתקפה  בהכרזת ♥3 היא בראש ובראשונה 
כבר  )מזרח(  המשיב  הזמנה.  הכרזת  מהווה  ואינה 
תמיד   3♥ על   Pass לקרוא  ועליו  כוחו  את  הגביל 

)בהנחה שהיריבים אינם ממשיכים להכריז(.

)בחירה  ב'  במכרז   3♥ המכריז  מערב  של  מטרתו 
היריבים  אם  החוזה.  ביצוע  בהכרח  אינה  בהתקפה( 
 3♥ בחוזה  אחת  בלקיחה  כישלון   ,2♠ לבצע  מסוגלים 
שצפון- אפשרות  קיימת  כמו-כן  משתלם.  להיות  עשוי 
דרום ימשיכו להכריז ל-♠3 וייכשלו, בעוד ללא הכרזת 

♥3 היו מבצעים בדיוק חוזה של ♠2.

מי פתח את המכרז – אנחנו או הם?

היריבים.  או  אנחנו  המכרז,  את  פתח  מי  להבחין  יש 
הבחנה זו חשובה להערכת הסיכויים שלנו לביצוע משחק 
מלא המבוסס על נקודות גבוהות. כאשר אחד היריבים 
פותח בגובה 1, קיימת סבירות נמוכה שהשותפות שלנו 
 .3NT מחזיקה 25 נקודות )או יותר( הנדרשות להכרזת

עם זאת, ניתן תמיד להכריז משחק מלא המבוסס על 
התאמה יפה וחלוקה מיוחדת.

הערכת יד במכרז התחרותי – נקודות גבוהות אינן 
אלמנט מרכזי

להעריך  כדאי  זה  אין  התחרותי  המכרז  סוגי  במרבית 
במקום  בלבד.  גבוהות  נקודות  פי  על  היד  עוצמת  את 
זאת, יש לנסות להעריך את היחס בין כוח הגנתי לכוח 

התקפי. כיצד עושים זאת? שימו לב לטבלה הבאה:

ובידך  השותף  עם  יפה  התאמה  מצאת  למשל,  אם, 
וריכוז  היריב  בסדרת  קוצר  עם  מאוזנת  לא  חלוקה 
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מכובדים בסדרה הארוכה, ידך תיחשב התקפית באופן 
מובהק. מנגד, ללא התאמה עם השותף, עם מכובדים 
מפוזרים, חלוקה מאוזנת ולקיחות בסדרת היריב, ידך 
או  התקפי  היד,  אופי  מובהק.  באופן  הגנתית  תיחשב 
הגנתי, ישפיע על ההחלטה שלנו אם להתקיף או להגן.

התאמה היא המפתח

הוא  גובה  בכל  להתחרות  ביותר  החשוב  המרכיב 
לא  רצוי  קלפים,  שמונה  של  התאמה  ללא  התאמה. 
להתחרות כלל )מעבר להכרזת ההתערבות הראשונה(. 
לגובה שבו  היא אמת מידה מרכזית  מידת ההתאמה 
 law of( הלקיחות  סך  חוק  להתחרות.  השותפות  על 
)ופשוטה!(  חשובה  נוסחה  בפנינו  מציג   )total tricks

המשמשת אותנו במכרז התחרותי:

עם התאמה של שמונה שליטים, יש להתחרות בגובה 2.

עם התאמה של תשעה שליטים, יש להתחרות בגובה 3.

עם התאמה של עשרה שליטים, יש להתחרות בגובה 4.

 )jump raise( בקפיצה  תמיכה  הכרזת  זו,  במסגרת 
ביותר  החשובות  מהמוסכמות  היא  השותף  בסדרת 

במכרז התחרותי.

תמיכה  הכרזת  התערבות,  ללא  למכרז  בניגוד 
עד  מוגבלת  )היא  רב  כוח  מתארת  אינה   בקפיצה 
מזה(  פחות  הרבה  ולפעמים  גבוהות,  נקודות   9-10

ואינה מהווה הכרזת הזמנה.

יד  במכרז התחרותי מתארת  בקפיצה  תמיכה  הכרזת 
חלוקתית הכוללת בעיקר יותר שליטים מאשר תמיכה 

רגילה.

דוגמה 1

  4
  KJ92
  Q953
  7652

West North East South
1♥ 1♠ 3♥

מזרח תומך בשותפו בקפיצה לגובה 3, ובכך אינו מראה 
כוח רב יותר מהכרזת תמיכה רגילה ♥2, אלא חלוקה 
ביותר  הנכס החשוב  ובעיקר מראה את  ביותר,  יעילה 
לצורך הכרזה תחרותית בגובה 3: התאמה של תשעה 
שליטים. מזרח מבטיח ארבעה קלפים בהארט, עם כוח 

של 10 נקודות גבוהות לכל היותר. 

כך  על   – נקודות(   +11( יותר  חזקה  יד  להראות  כיצד 
בחלקים הבאים של המאמר.

דוגמה 2

  J83
  T872
  AJ953
  3

West North East South
1♣

1♦ 1♠ 4♦

מזרח תומך בשותפו בקפיצה לגובה 4 ואינו מראה בכך 
יותר  נמוך  יותר מאשר הכרזת תמיכה בגובה  כוח רב 
)עד 10 נקודות(. עם זאת, מזרח מבטיח יד חלוקתית 

הגנההתקפה
מאוזנתלא מאוזנתחלוקה

מפוזרים בכל הסדרותמרוכזים בסדרה הארוכהמכובדים
חוסר התאמהגדולההתאמה
בסדרה שלהםבסדרה שלנולקיחות
בסדרת השותףבסדרה שלהםקוצר
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יותר הכוללת בעיקר תמיכה של 5 קלפים בדיאמונד. 
כאמור לעיל, עם עשרה שליטים ביחד, הכרזה תחרותית 

בגובה 4 לרוב תשתלם.

התמיכה  הכרזות  כל  התחרותי,  המכרז  במסגרת 
בשותף, עם או בלי קפיצה, אינן מראות כוח רב, אלא 
חלוקה ומספר שליטים התואם את גובה ההכרזה. לצורך 
התחרותיות  המוסכמות  באחת  להשתמש  יש  הזמנה 

)למשל: קיו-ביד(.

מקסימלי  לחץ  להפעיל  היא  אלה  הכרזות  של  מטרתן 
אם  עתידית  בהחלטה  לשותף  לסייע  וגם  היריבים  על 
להמשיך להתחרות. זכרן: האלמנטים החשובים ביותר 
לא   – והחלוקה  ההתאמה  גודל  הם  התחרותי  במכרז 

נקודות גבוהות.

 6 כעת נתרגל קצת. שותפכם פותח ♥2 חלש ומתאר 
קלפים בהארט עם 6-9 נקודות. היריב מצד ימין מכריז 

♠2, ומגיע תורכם.

West North East South
2♥ 2♠ ?

מהידיים  אחת  כל  עם  תכריזו  כיצד  במזרח,  אתם 
הבאות?

תרגיל 1

  4
  KJ92
  AK53
  7652

תרגיל 2

  AJ3
  KQ2
  53
  J7653

תרגיל 3

  K43
  2
  AJ53
  AQ876

תרגיל 4

  KJT8
  6
  AKT
  KQT87

תשובות לתרגילים:

פתרון 1

  4
  KJ92
  AK53
  7652

West North East South
2♥ 2♠ 4♥

מזרח מכריז ♥4 עם יד התקפית באופן מובהק. התאמה 
לתחרות  עיקרי  שיקול  מהווה  בהארט  קלפים   10 של 
זו מסייעת, בין היתר, להפעיל לחץ  4. הכרזה  בגובה 

על היריבים.

פתרון 2

  AJ3
  KQ2
  53
  J7653

West North East South
2♥ 2♠ 3♥

תשעה  של  התאמה  עם   3 בגובה  מתחרה  מזרח 
זו אינה הכרזת הזמנה למשחק מלא, אלא  שליטים. 

הכרזה תחרותית.
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פתרון 3

  K43
  2
  AJ53
  AQ876

West North East South
2♥ 2♠ Pass

בהיעדר התאמה אין להתחרות כלל, על אף העובדה 
בודד  קלף  עם  גבוהות.  נקודות   14 מחזיק  שמזרח 
מוחלט.  התאמה  חוסר  לשותפות  השותף,  בסדרת 
לאחר פתיחת מנע של השותף, לא מומלץ לנסות לחפש 
בהגנה  לבחור  מזרח  על  אחרת.  בסדרה  התאמה 

.Pass ולקרוא

פתרון 4

  KJT8
  6
  AKT
  KQT87

West North East South
2♥ 2♠ Dbl

מזרח מכריז כפל מעניש לנוכח הצפי ללקיחות הגנתיות 
רבות, הן בסדרת השליט )ספייד( והן בסדרות האחרות. 

החוזה ♠2 צפוי להיכשל, ואף ביותר מלקיחה אחת.

 ?Pass האם השותף יבין שמדובר בכפל מעניש ויקרא
לאחר  כי  היא  התחרותי  במכרז  מקובלת  מוסכמה 
כמעניש  יתפרש  כפל  השותף,  של  הפרעה  הכרזת 

תמיד.

גיליון 204 אוגוסט 2020
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משחק היד

12

עקיפה כפולה

// רם סופר
תפתחו  מה  בדרום.  הבאה  היד  את  מקבלים  אתם 

כמחלק?

  KJ9
  A75
  A4
  AJT83

בידכם 17 נקודות גבוהות עם חלוקה מאוזנת 3-3-2-5.

משיב  שותפכם   .1NT היא  הנכונה  הפתיחה  הכרזת 
2NT ומתאר 8-9 נקודות ללא רביעייה במייג'ור.

מהי הכרזתכם הבאה?
הכרזת השותף 2NT היא הזמנה למשחק מלא. הוא 
מבקש מכם להעלות ל-3NT עם יד מקסימלית ולהישאר 

ב-2NT עם יד מינימלית.

1NT הוא  היות שטווח הנקודות של הכרזת הפתיחה 
היא  ידכם  כי  ספק  אין  נקודות,   17 ובידכם   ,15-17

.3NT מקסימלית, ולכן עליכם להכריז משחק מלא
קלף  מסתיים.  והמכרז   ,Pass קוראים  השאר  כל 

ההובלה של מערב הוא Q♥ )ראש רצף(.

הנה שתי הידיים של הכרוז והדומם עם מהלך ההכרזה 
המלא:

  65
  K92
  KQ873
  974

  KJ9
  A75
  A4
  AJT83

West North East South
1NT

Pass 2NT Pass 3NT

Pass Pass Pass

♥Q :3; קלף ההובלהNT :חוזה
לעשות  מה  נחליט  בטרם  המשחק  את  לתכנן  עלינו 

בלקיחה הראשונה.

לרשותנו שש לקיחות בטוחות: שתיים בהארט, שלוש 
בדיאמונד, אחת בקלאב.

לנו  תוציא  בטרם  נוספות  לקיחות  שלוש  נשיג  היכן 
ההגנה את כל העוצרים בהארט?

יתמזל  אם  גם  אבל  מפתה,  נראית  הדיאמונד  סדרת 
מזלנו והיא תתחלק 3-3 )סיכוי של 36% בלבד(, עדיין 
ל-8  אלא  אליהן,  שהתחייבנו  הלקיחות  ל-9  נגיע  לא 

בלבד.

הפתרון הנכון הוא להתמקד בסדרת הקלאב, שבה יש 
לנו A, חסרים Q+K, אבל אחריהם יש לנו רצף מ-J עד 

.7

Q+K, הטכניקה  כאשר הקלפים החסרים בסדרה הם 
כ-75%  סיכוי של  לרוב  לנו  נותנת  כפולה  עקיפה  של 

להתגבר על כך ולהפסיד לקיחה אחת בלבד בסדרה.

 ♥K אז קודם כל נזכה בלקיחה הראשונה בדומם עם
כדי להתחיל את העקיפה מהיד הנכונה.

אל   נמוך  קלף  של  משחק  ידי  על  עקיפה  לבצע  ניתן 
הרצף  של  הקלפים  אחד  הרצת  ידי  על  או  )למשל(   J
השנייה  השיטה  ארוך,  רצף  לנו  יש  כאשר  מהדומם. 
עדיפה, משום שאם נזכה בלקיחה נוכל לחזור מיד על 

העקיפה ולא נזדקק לכניסה נוספת לדומם.

 ♣7 להוביל  הוא  השנייה  בלקיחה  הנכון  המשחק 
ואנחנו משחקים  נמוך,  מזרח משרת בקלף  מהדומם. 

3♣ מידנו. מערב זוכה ב-Q♣ וממשיך בהארט נוסף.

וצריכים   ♥A זוכים בידנו עם  בלקיחה השלישית אנו 
להיכנס לדומם לצורך המשך העקיפה הכפולה. 
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הכניסה היחידה היא בדיאמונד – האם כדאי לשחק ♦ 
?K-נמוך אל ה

בסדרה.  לחסימה  שיגרום  שגוי  מהלך  יהיה  זה  לא, 
המשמעות תהיה שנוכל לזכות בפועל רק ב-2 מתוך 3 

הלקיחות הבטוחות שלנו בדיאמונד.

בלקיחה   ,♦A  – הרביעית  בלקיחה  הנכון  המשחק 
 ♦Q החמישית – ♦ נמוך אל ה-K, בלקיחה השישית 
)השלכת ♥ מידנו(. עלינו להתבונן בקלפים של היריבים. 
אם כולם שירתו לשלושה סיבובי ♦, יש לנו חמש לקיחות 
כלומר   ,♦Q על   ♠ משליך  מזרח  במציאות  בסדרה. 
חלוקת ה-♦ היא 4-2. אם נמשיך בסדרה, מערב יזכה 
בלקיחה וימשיך בכל הלקיחות שפיתח לעצמו בהארט.

 ♣9 ונוביל מהדומם  כן נעזוב את סדרת הדיאמונד  על 
אנחנו  נמוך,  בקלף  משרת  מזרח  השביעית.  בלקיחה 
וזוכים בלקיחה, כאשר מערב אינו  משחקים מהיד 8♣ 

משרת!

כמה טוב שאנחנו עדיין בדומם כדי לחזור על העקיפה. 
 ♣A לאחר מכן .J-בלקיחה השמינית נוביל 4♣ אל ה
מפיל את ה-K של מזרח ו-T♣ הופך ללקיחה התשיעית 

שלנו. החוזה בוצע!

החלוקה המלאה:

  65
  K92
  KQ873
  974

  AT8   Q7432
  QJT83   64
  T652   J9
  Q   K652

  KJ9
  A75
  A4
  AJT83

את  לבצע  כדי  מדויקת  טכניקה  שנדרשה  לב  שימו 
החוזה:

)א( לזכות בלקיחה הראשונה ביד הנכונה.

תחילה"  הקצרה  מהיד  גבוה  "קלף  על  להקפיד  )ב( 
בסדרת הדיאמונד.

של  השני  בסיבוב  מהדומם   ♣9 להוביל  להקפיד  )ג( 
על  ולהתגבר  העקיפה  על  לחזור  שנוכל  כדי  הסדרה 

חלוקה 4-1.

אגב, בחלוקת הקלפים המוצגת לעיל יכולנו לבצע את 
הראשון  בסיבוב   ♣A משחקים  היינו  אם  גם  החוזה 
שגוי  משחק  זהו  אבל   ,Q-ה את  ומפילים  הסדרה  של 
שמפסיד נגד כל החלוקות 3-2 שבהן Q♣ ו-K♣ מפוצלים 

בין הידיים של המגנים.
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הגנה פסיבית

// רם סופר

Dealer East, Vul All

  K82
  764
  J53
  AKT4

אתם בדרום. יריבכם מימין )מזרח( מחלק ופותח ♥1. 
האם תתערבו?

התשובה שלילית בהחלט. יד של 11 נקודות עם חלוקה 
כלשהי.  התערבות  להכרזת  מתאימה  אינה   3-3-3-4

עם חלוקה שונה, הייתם אולי יכולים להכריז.

  K842
  7
  J653
  AKT4

לאחר הכרזת פתיחה   Dbl-ב ניתן להתערב  זו  יד  עם 
של ♥1 ממזרח.

  K2
  764
  J3
  AKT984

הכרזת  לאחר   2♣ באוברקול  להתערב  ניתן  זו  יד  עם 
פתיחה של ♥1 ממזרח.

ל-♥2.  ה-Pass שלכם, מערב תומך בשותפו  לאחר 
צפון ומזרח קוראים Pass, ומגיע שוב תורכם.

?Balancing במצב Dbl האם תשקלו

כאשר היריבים מוצאים התאמה ועוצרים בגובה נמוך, 
אפשר לשקול הכרזת Balancing, אך במקרה זה יש 
להעדיף Pass בשל מצב הפגיעות. התערבות בהכרזה 
עם יד כזו עלולה להוביל לתוצאה של 200- ואף גרוע 

מזה.

סופי.  לחוזה  הופך   2♥ שלכם,  הסופי   Pass-ה לאחר 
זהו מהלך ההכרזה המלא:

West North East South
1♥ Pass

2♥ Pass Pass Pass

מהו קלף ההובלה הנכון שלכם?

נגד חוזה בשליט עד גובה 4 יש להוביל ב-A מתוך סדרה 
צדדית המכילה AK. זוהי ההובלה הטובה ביותר.

אתם מובילים A♣, והדומם נפרש:
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  J763
  QJT
  AT4
  963

  K82
  764
  J53
  AKT4

בלקיחה הראשונה מערב משחק 3♣, צפון 2♣ ומזרח 
.♣7

האם יש משמעות לקלפים הקטנים האלה?

לאחר  איתות.  מהווה  השותף  של  הנמוך  הקלף  כן, 
מעודד/ מאותתים  הראשונה  בלקיחה   A הובלת 
שלכם  שהשותפות  הניחו   .)Attitude( מעודד  לא 
)הפשוטה  סטנדרטית  איתות  בשיטת  משתמשת 
ביותר(: קלף גבוה = מעודד; קלף נמוך = לא מעודד. 
מה-2 ששיחק השותף אתם יכולים להסיק שהוא אינו 
דאבלטון  מחזיק  היה  לו  בסדרה.  שתמשיכו  מעוניין 
כדי  יותר  גבוה  קלף  עם  לכם  מאותת  היה   ,♣Qxx או 

שתמשיכו בסדרה.

אצל  להיות  יכול   ♣J אבל  הכרוז,  אצל   ♣Q מסקנה: 
השנייה.  בלקיחה  בקלאב  להמשיך  כדאי  לא  השותף. 
עדיף להמתין שצפון יזכה בהובלה וישחק אליכם קלאב.

אז מה כן לשחק בלקיחה השנייה?

התשובה נעוצה בהרכב הקלפים שאתם רואים בדומם. 
שעשויה  חזקה  צדדית  סדרה  בדומם  אין  כאשר 
היעילה  ההגנה  מפסידים,  השלכת  לכרוז  לאפשר 

ביותר תהיה לרוב הגנה פסיבית.

כלומר: אינכם מעוניינים לפתוח סדרות חדשות שבהן 
יש לכם מכובדים, כי פעולה זו עלולה לעלות בלקיחה. 
שיתחיל  זה  הוא  שהכרוז  מעדיפים  אתם  זה  במקרה 
לשחק את סדרות הדיאמונד והספייד, ואתם מחפשים 

סדרה שבה אין אפשרות "למכור לקיחה".

ביד זו, הסדרה הבטוחה היא סדרת השליט – הארט.

מה כבר יכול לקרות אם תובילו בלקיחה השנייה שליט 
 K נמוך? במקרה הגרוע תעזרו לכרוז לבצע עקיפה על
דאבלטון של השותף, אבל ה-K הזה ממילא לא נועד 

לזכות בלקיחה.

נמוך  שליט  של  במשחק  ההיגיון  את  שהבנתם  לאחר 
בחלוקה  להתבונן  מוזמנים  הנכם  השנייה,  בלקיחה 

המלאה:

  AT95
  82
  Q876
  J52

  J763   Q4
  QJT   AK953
  AT4   K92
  963   Q87

  K82
  764
  J53
  AKT4

בהארט  חמש  בטוחות:  לקיחות  שבע  )מזרח(  לכרוז 
לו  תספיק  נוספת  אחת  לקיחה  בדיאמונד.  ושתיים 

להשלמת ביצוע החוזה ♥2.

)הגנה פסיבית( לאחר  ל-4♥  ומחליף   ♣A דרום מוביל
איתות של 2♣ )לא מעודד( מצפון.

 ♥T עם  בדומם  לזכות  הוא  הכרוז  של  סביר  משחק 
וממשיך   ♠K-ב זוכה  דרום   .Q-ה אל  נמוך   ♠ ולנסות 

בשליט פסיבי )בשלב זה טוב גם להמשיך בספייד(. 

 ,J-מזרח מסיים הוצאת שליטים בידו ומנסה 4♠ אל ה
שבה  בסדרה  שותפו  אל  וחוזר   ♠A-ב זוכה  צפון  אך 
מזרח   .♣K עם  להמתין  שווה  היה  לדרום   .♣J הוביל 
מכסה עם Q♣, ודרום זוכה ב-K♣ וגם בלקיחה הבאה 
ספייד.  או  קלאב  עם  מידו  יוצא  הוא  לבסוף   .♣T עם 
עד כה זכתה ההגנה בחמש לקיחות, והכרוז אינו יכול 
למנוע הפסד של לקיחה שישית בדיאמונד. החוזה ♥2 

נכשל בלקיחה אחת.

בקלאב בלקיחה השנייה, מזרח  לו היה דרום ממשיך 
.♣Q היה מקבל מיד לקיחה שמינית עם

לו היה דרום מחליף לדיאמונד בלקיחה השנייה, ההגנה 
הייתה מאבדת את הלקיחה "המגיעה" לה בדיאמונד, 

והחוזה היה מבוצע.

לו היה דרום מחליף לספייד בלקיחה השנייה, צפון היה 
ההגנה  בקלאב.  שותפו  אל  ולחזור   ♠A-ב לזכות  יכול 
בהמשך  אבל  מהירות,  לקיחות  בחמש  זוכה  הייתה 
הכרוז היה מפתח לקיחה בספייד ומשליך את המפסיד 

.♠J שלו בדיאמונד על

לזכות  אינה  ההגנה  של  האמיתית  מטרתה  כי  זכרו 
ברצף של לקיחות מהירות, אלא להגיע בסוף המשחק 
ההגנה  החוזה.  להכשלת  שיספיק  לקיחות  למספר 
הפסיבית דורשת סבלנות ואורך רוח, אך כשמשתמשים 

בה במצבים המתאימים היא מובילה להצלחות רבות.
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הכרוז ושותפו קובעים את סדרת השליט שבה יש להם 
קלפים רבים על מנת להפיק ממנה תועלת באמצעות 
חיתוך קלפים בכירים של היריבים שהיו זוכים בלקיחות 

אלמלא הייתה סדרת שליט.

תועלת  להפיק  יכולה  ההגנה  גם  לעתים  זאת,  עם 
מסדרת השליט ולהגדיל בעזרתה את מספר הלקיחות 
בקלפי  חיתוכים  היא  זאת  לעשות  אחת  דרך  שלה. 
האחרת  בדרך  נעסוק  זה  במאמר  אך  נמוכים,  שליט 
הנקראת Trump Promotion ובפרט בתכסיס הנקרא 

 .Uppercut

מהי משמעותו של Uppercut: אחד המגנים )לרוב זה 
יותר( משחק סדרה שבה  עם סדרת השליט הארוכה 
אין קלפים לשותפו וגם לא לכרוז. השותף חותך )לרוב 
להוציא  מנת  על  שלו(  ביותר  הגבוה  השליט  קלף  עם 
לקיחה  ולהגביה  בשליט  בכיר  קלף  עת  בטרם  לכרוז 
בשליט אצל שותפו, יוזם החיתוך. לעתים המגן יחתוך 
קלף זוכה של שותפו, היות שהימנעות מחיתוך תאפשר 
לכרוז לחתוך עם קלף נמוך ואז ההגנה לא תפיק מכך 

שום תועלת.

הנה דוגמה ראשונה:

Dealer West, Vul N/S

 AKQ
 873

  AKQJ5
 T9

  65   J9742
  A92   T4

   83    642
  AKQ764   J82

  T83
  KQJ65

   T97
  53

West North East South
1♣ Dbl Pass 1♥
3♣ 3♦ Pass 3♥

Pass 4♥ All Pass

הכרזתו האגרסיבית של מערב ♣3 לא מנעה מהיריבים 
להקריב  לא  למשחק מלא ♥4. השותף החליט  להגיע 
מסוגלים  מזרח-מערב  אם  היא  השאלה  וכעת  ל-♣5, 

לזכות בארבע לקיחות בהגנה.

שלשותפו  הדומם  למראה  ומקווה   ♣A מוביל  מערב 
לחתוך  עשוי  הוא  ואז  בקלאב,  דאבלטון  או  סינגלטון 
מערב,  של  לצערו  הדומם.  מעל  השלישית  בלקיחה 
בקלאב  קלפים  של  אי-זוגי  מספר  על  מאותת  מזרח 

כאשר הוא משחק תחילה 2♣ ולאחר מכן 8♣. 

למעשה,  החוזה?  את  להפיל  דרך  עדיין  יש  האם 
שחקן  עבור  מאוד  פשוטה  זו  ביד  הנכונה  ההגנה 
של  צל  אין  הדומם  למראה  הגיונית.  בצורה  שחושב 
ספק שההגנה אינה יכולה לזכות באף לקיחה בספייד 
בקלאב,  ראשונות  לקיחות  שתי  לאחר  בדיאמונד.  או 
סדרת השליט היא המקור היחיד הנותר ללקיחות עבור 
 ,♥A ההגנה. מערב רואה בידו לקיחה בטוחה בדמות 
אך גם 9♥ הוא לקיחה פוטנציאלית – ביחוד עם נגייס 

את עזרת השותף.

ההגנה המנצחת היא להמשיך בסיבוב שלישי של קלאב 
מוביל  הכרוז  מכן  לאחר  והשלכה!  חיתוך  לכרוז  ולתת 
J♥ מידו )הקלף הנכון – מנסה לפתות את מערב לשחק 
נמוך(, אבל מערב זוכה מיד ב-A♥ ומשחק קלאב רביעי. 
ולחתוך בקלף הגבוה  פעולה  צריך לשתף  כעת מזרח 
 .♥Q בלקיחה זו מוציאה לכרוז ♥T ביותר שלו. הופעת
התשיעית   .♥92 ולמערב   ♥K65 לדרום  נותרו  כעת 

הארט היא הלקיחה המפילה.

הגבהת לקיחות בשליט

// רם סופר
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דוגמה נוספת:

Dealer East, Vul All

 KJ73
 8

  87432
  Q93

  65   QT942
  A52   976
  AKT9   J5
  K875   A62

  A8
  KQJT43
  Q6
  JT4

West North East South
Pass 1♥

Pass 1♠ Pass 2♥

Pass Pass Pass

מערב היה זהיר ונמנע מהתערבות כלשהי במכרז במצב 
לכאורה   .2 בגובה  נמוך  צפון-דרום עצרו בחוזה  פגיע. 
החוזה יבוצע ללא קושי היות שלכרוז רק מפסיד אחד 
אין  ולהגנה  בקלאב,  ושניים  בדיאמונד  שניים  בהארט, 

אפשרות לארגן חיתוך קלאב.

 Uppercut-למרות זאת, מגנים שישתמשו בטכניקת ה
שנייה,  לקיחה  מערב  עבור  להגביה  ישכילו  פעמיים 
 .♦K וממשיך ♦A נסתרת, בסדרת השליט. מערב מוביל
בסיבוב השני נופלים J ו-Q ממזרח ומדרום. כעת מערב 
יודע שלמזרח ולדרום לא נותרו קלפי ♦, אך הוא ממשיך 
בסדרה באין ברירה טובה יותר. מערב מוביל ללקיחה 
השלישית T♦, נמוך מהדומם, וכעת מזרח צריך לחתוך 
יוציא  זה  גבוה!  פי שהקלף של שותפו  6♥ אף על  עם 
לכרוז את T♥. שימו לב: במקרה זה אין לחתוך עם 9♥ 
כי ה-8 בדומם ואיננו רוצים שקלף זה יוגבה. דרום חותך 
מעל מערב ומשחק J♥. מערב זוכה מיד ב-A♥ )חשוב 
מאוד( ומוביל 9♦. מזרח חותך שוב ומוציא לדרום את 

.♥Q

כעת השליטים שנותרו בידו של דרום הם K43, ובמערב 
– 52. לא ייאמן, אבל החמישית הארט הצנועה הוגבהה 
כבר  החוזה  ההגנה.  של  השישית  ללקיחה  והפכה 
לכרוז  הייתה  זה עתה,  ביד שהצגנו  לביצוע.  ניתן  אינו 
חותך,  שמזרח  בעת  מפסיד  קלאב  להשליך  אפשרות 

קלאבים   3 בידו  כי  מועילה  הייתה  לא  זו  השלכה  אך 
וכך גם בדומם, והמפסידים שלו הם רק בשני הסיבובים 
השלישית  בדוגמה  המצב.  זה  תמיד  לא  הראשונים. 
בסדרות  שלה  הלקיחות  כל  את  לגבות  חייבת  ההגנה 

.Uppercut הצדדיות לפני ביצוע

Dealer South, Vul None

 74
 8652

  KQT6
 AQJ

  T85   J3
  AKJT3   74
  875   AJ943
  K4   9652

  AKQ962
  Q9
  2
  T873

West North East South
1♠

2♥ Dbl Pass 2♠
Pass 3♥ Pass 4♠

A♥. מהאיתות  צפון-דרום מגיעים ל-♠4, ומערב מוביל 
של מזרח הוא מסיק שלשותפו דאבלטון.

למערב ברור שלהגנה אין לקיחות בקלאב. כדי להפיל 
קלף  וגם   ♦A השותף  אצל  למצוא  צריך  החוזה  את 
תמונה בספייד שישתתף בתהליך Promotion. הסדר 
ביותר: אם מערב ממשיך  ישוחקו הקלפים חשוב  שבו 
בלקיחה שנייה K♥ ובלקיחה שלישית J♥ שמזרח חותך 

עם J♠, דרום ישליך 2♦ וידו תהיה על העליונה.

על כן יש לבצע מהלך אמיץ בלקיחה השנייה ולהחליף 
ל-♦. מזרח זוכה ב-A, וכעת יש סכנה שיתפתה לחשוב 
)מההכרזה  סינגלטון  השנייה  בלקיחה  הוביל  שמערב 
לא ניתן להסיק בוודאות מה החלוקה(. ההגנה הנכונה 
בלקיחה  הארט  לשחק  היא  זו(  )בחלוקה  מזרח  של 
שההגנה  לאחר  וכעת   ,♥K-ב זוכה  מערב  השלישית. 
הגיע  הצדדיות,  בסדרות  שלה  הלקיחות  בכל  זכתה 
הזמן לבצע Promotion. מערב ממשיך בסיבוב שלישי 
של הארט. מזרח חותך כמובן עם J♠ – השליט הגבוה 
מעל  שיחתוך  לאחר  אונים.  חסר  ודרום   – שלו  ביותר 

ה-T ,J♠ של מערב יהפוך ללקיחה המכשילה. 
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 )Imagine( דמיין
לא על אוטומט

// קובי שחר
עבור המגן אין זה פשוט לדמיין את המצב בכל אחת 
הדרך  בתחילת  נרכשת.  מיומנות  זוהי  מהסדרות. 
מספר  את  להקטין  כדי  שלמד  בכללים  נעזר  השחקן 
למדרגה  לדלג  השואף  שחקן  אולם  שלו,  הטעויות 
הבאה ולהיות שחקן טוב יותר חייב לפתח את היכולת 

"לראות" מבעד לקלפים.

לאחר מהלך הכרזה קצר:

West North East South
1♦ Pass 1♠

Pass 4♠ All Pass

מערב הוביל ♦6 נגד החוזה ♠4.

זה המצב שנגלה למגן במזרח:

 KQ95
 QJ

  KQT42
 AK

  A63
  872
  A853
  943

בעוד הכרוז מתכנן את משחקו, שחקני ההגנה צריכים 
גם הם לבצע הערכת מצב.

מה קורה בסדרת הדיאמונד? מוזר שהובלת הפתיחה 
האם  המבצע.  הצד  ידי  על  שהוכרזה  בסדרה  הייתה 
כאן  מדאבלטון?  הגבוה  הקלף  אולי  או  סינגלטון,  זהו 
לא צריך דמיון. התבוננות בקלפים הקטנים ביד המגן 
מ-6♦  יותר  הנמוכים  הקלפים  כל  כי  מגלה  ובדומם 

גלויים, כך שברור שזהו סינגלטון. 

זהו המצב בסדרה:

 
 

  KQT42
  

    
    
  6   A853
    

  
  
  J97
  

וניתן לשותפנו חיתוך. הכי   ♦A-ב נזכה  אם כך, מצוין! 
כיף לחתוך – לנצח את היריבים במשחק שלהם )את 

המשפט האחרון צריך לקרוא באנגלית(.

אבל רגע... המגנים זקוקים לארבע לקיחות כדי להכשיל 
את החוזה. החיתוך ושני האסים של מזרח מסתכמים 
בשלוש לקיחות בלבד. מאיפה תבוא הלקיחה הנוספת? 
המצב  את  נוספת.  לקיחה  צפויה  לא  השליט  בסדרת 

בדיאמונד ניתחנו, וגם כאן לא צפויה עוד לקיחה. 

להגנה  ואין  בדומם  דאבלטון   AK רואים  אנו  בקלאב 
נוספת  ללקיחה  זקוקים  אנו  כך,  אם  ללקיחה.  תקווה 
 ,♥K אין בעיה, אבל אם יש לו ,♥A בהארט. אם לשותף
ו-A♥ אצל הכרוז, עלינו לתקוף מהר בהארט כי סדרת 
הדיאמונד של הדומם תאפשר השלכת מפסידים לאחר 

הוצאת השליטים.
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אז אנחנו מקווים/מדמיינים שהמצב בהארט הוא משהו 
כזה: 

 QJ
 
  

    
  KT964   872
    
    

  
  A53
  
  

ניתן לפתח לקיחה בסדרה רק אם היא תותקף מכיוון 
לחזור  הראשוני  האינסטינקט  למרות  ולכן  מזרח, 
את  קודם  לפתח  עלינו  חיתוך,  לתת  כדי  בדיאמונד 
קלף   –  ♠A על  בינתיים  לשמור  יש  בהארט.  הלקיחה 
חשוב הנותן לנו שליטה במשחק ומונע מהכרוז לסיים 
את הוצאת השליטים. אנו מקווים שזהו המצב בסדרת 

השליט:

 KQ95
 
 
  

  74   A63
    
    
    

  JT82
  
  
 

לשותף שני קלפי שליט המאפשרים לנו לדחות את מתן 
החיתוך להמשך.

וזו החלוקה המלאה:

 KQ95
 QJ
 KQT42
 AK

  74   A63
  KT964   872
  6   A853
  QJ852   943

  JT82
  A53
  J97
  T76

מהלך המשחק:

 !♥8 עם  וממשיך   ♦A-ב זוכה  מזרח   .♦6 מוביל  מערב 
זוכה  מזרח  השליט.  לסדרת  ועובר   ♥A-ב זוכה  דרום 
מערב  יחתוך.  ששותפו  כדי   ♦ ישחק  כעת  ורק   ,♠A-ב
זוכה בלקיחה הרביעית של ההגנה עם K♥, והמשימה 

הושלמה.

כל  על  הדומם,  נחשף  כאשר  הפתיחה,  הובלת  לאחר 
מגן לנסות ולדמיין את המצב בכל אחת מהסדרות. עליו 
מהסדרות  אחת  בכל  ללקיחות  הפוטנציאל  את  לבדוק 
ולשחק אותן בסדר הנכון כדי לממש את מלוא הפוטנציאל 

של ההגנה.

כתבה זו נערכה מתוך הספר ארגז הכלים של 
ההגנה בברידג'

פרטים נוספים על הספר אפשר למצוא כאן:

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

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


מאת  הפסטיבל  של  הראשונים  הימים  שלושת  סיכום 
סיכום  להלן  הפסטיבל.  בעלון  התפרסם  אנגל  יוסי 

ארבעת הימים הנותרים עם ידיים נבחרות.

יום שני, 13 ביולי 2020
תחרות Handicap – מושב שני

על אף העובדה שתחרות זו נועדה לתת לבעלי התארים 
הנמוכים סיכוי לנצח, כמה מבכירי השחקנים בישראל 
כיבדו אותה בהשתתפותם. ינון לירן, אלוף עולם לזוגות 
אף  לשעבר,  ופתוחה(  )צעירים  ישראל  נבחרות  וחבר 
שמעון  ג'ורג'  שותפו  עם  ביחד  הראשון  במקום  זכה 

בינט. להלן יד מוצלחת של הזוג הזוכה.

Board 16. Dealer West, Vul E/W

 J652
 K63
  85
 JT96

  T3   K
  T42   A87
  AKQT97   J632
  A8   KQ752

  AQ9874
  QJ95
  4
  43

West North East South
1♦ Pass 2♣ 2♠
3♦ 3♠ 4NT Pass
5♥ Pass 6♦ All Pass

לאחר תשובה ♣2 לפתיחה ♦1 שהבטיחה 10+ נקודות 
 3 והתערבות דרום ♠2, מערב חזר על סדרתו בגובה 

במצב של "הכרזה חופשית".

צריך  היה  )מזרח(  לירן  ינון   ,3♠ הכריז  שצפון  לאחר 
לקבל החלטה. ינון סמך על הכרזת שותפו ♦3 והאמין 
את  הבין  הוא  מאוד.  טובים  דיאמונדים  לשותפו  כי 
שליטים,   4 ספייד,  )סינגלטון  בידו  הרב  הפוטנציאל 
לסלם  ללכת  והחליט  בקלאב(  טובה  צדדית  חמישייה 

בתנאי שלשותפו לפחות שני אסים.

 4NT( וטוב  ישן   Blackwood-ב השותפות השתמשה 
שואל רק על מספר האסים(, ולאחר תשובה ♥5 )שני 

אסים( ינון סגר ל-♦6.

והחליפה   ♠A-ב זכתה  דרום  בספייד.  הוביל  צפון 
עוזרת(.  הייתה  לא  להארט  החלפה  )גם  לדיאמונד 
 ♣AKQ הכרוז ג'ורג' שמעון בינט משך שליטים, שיחק
עם השלכת הארט, חתך קלאב בידו, חזר לדומם עם 
A♥ והשליך את המפסיד האחרון על הקלאב החמישי 

שהוגבה.

היות   ,99% למזרח-מערב  הקנתה   +1370 התוצאה 
שהרוב המכריע של הזוגות עצרו ב-♦5. כמה שחקנים 
שדרום  בתקווה   3NT להכריז  בחרו  במזרח  אמיצים 
לקיחות  עם  החוזה  את  ביצעו   ,♠A-ל מתחת  תוביל 

עודפות וזכו בתוצאה של 88%.

יומן פסטיבל הברידג' הראשון אונליין – 
חלק שני

// רם סופר

ג'ורג' שמעון בינטינון לירן

ירחון ההתאגדות הישראלית לברידג' 20
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מנצחי התחרות:
מקום ראשון: לירן ינון - בינט ג'ורג' שמעון 64.12%

מקום שני: שטרן ורד - נחום ניסים 61.30%
מקום שלישי: בלאט לובומיר - זומר אילן ד"ר 61.26%

זוגות Handicap )115 זוגות(
מושב: 2  מתוך 2 תאריך: 13/07/20

תוצאות כלליות

שמותסה"כדרוג
לירן ינון - בינט ג'ורג' שמעון164.12
שטרן ורד - נחום ניסים261.30
בלאט לובומיר - זומר אילן ד"ר361.26
רסין רותי - צ'רניצקי ולדימיר460.34
שאקי דן - רחימי רחמים559.37
שלומוביץ לידיה - שלומביץ אברהם658.87
כהן ישע - פרנס גיא758.38
מעוז סמדר - מעוז גסטון857.90
שניידר ישי - שניידר בלה957.88
רגב יורם - בנבניסטי רונן1057.79
ברקן הלנה - ברקן יואל1156.93
לוי עובדיה - שבירו גדי1256.86
יוגב דוד - אילוז קלוד1356.29
מן שמשון - מן פנינה1456.27
כהן מוירה - פקטור ג'וי1555.69
ביגר כרמלה - גני רותי1655.54
מזרחי שמחה - ליבלינג לינדה1755.23
חן ליאת - הרבסט אילן1854.45
פרטיג מיכאל - ברגיל אבי1953.93
אבידן חנה - שפירא אורה2053.88

זוגות מעורבים - מושב שני
Board 16. Dealer West, Vul E/W

 AT
 AT7
  T9863
 AK5

  J63   74
  QJ84   K9632
  QJ7   AK5
  QT2   J63

  KQ9852
  5
  42
  9874

West North East South
Pass 1NT Pass 2♥

Pass 2♠ All Pass

 *טרנספר לספייד

כך התנהל המכרז ברוב המכריע של השולחנות. צפון 
ודרום  מאוזנת  וחלוקה  נקודות   15 עם   1NT פתח 

שהחזיק 5 נקודות גבוהות עצר ב-♠2 לאחר טרנספר.

לאחר  לקיחות   10 לבצע  קושי  אין  זאת,  למרות 
מזאת,  יתרה  הקלאב.  סדרת  ופיתוח  שליטים  משיכת 
מהכרוז  למנוע  אין   ♦A-ב האוטומטית  ההובלה  לאחר 
הדיאמונד  סדרת  את  להגביה  ינסה  אם  לקיחות   11
צפון  לקלאב,  החלפה  לדוגמה:  מפסידים,  להשלכת 
זוכה בידו, מושך שליטים ומשחק ♦ שני. לאחר זכייה 
נוספת בקלאב גבוה צפון חותך דיאמונד שלישי, חוזר 
לידו עם A♥ ומשליך שני קלאבים מפסידים על סדרת 
הדיאמונד. זוגות בצפון דרום שביצעו 10 לקיחות בחוזה 
♠2 קיבלו תוצאה של 32%. מי שביצע 11 לקיחות שיפר 

את תוצאתו ל- 68%.

מה ההסבר למספר הלקיחות הרב לאחר עצירה בגובה 
מעולה   –  )K+A( קונטרולים  מלאת  יד  לצפון  נמוך? 
למשחק עם שליט – אך אינו יכול להכריז יותר מ-♠2. 
 6-4 חלוקה  עם  אופטימיות  להפגין  צריך  דרום  ואולי 

ולהזמין למשחק מלא? 

בישראל  השחקנים  מגדולי  בירמן,  דוד  כי  לב  שימו 
 1NT הפתיחה  להכרזת  בתשובה  בחר  הזמנים,  בכל 
ולסגור לחוזה של   4♥  Texas Transfer-להשתמש ב
 11 ביצעה  )צפון(  בירמן  דניאלה  הזמנה!  ללא   4♠
תוצאה  עם  בדיאמונד,  והמשך  הובלה  לאחר  לקיחות 

של 96%.
Board 8. Dealer West, Vul None

 985
 75
  Q9
 KQ6532

  T7432   AK6
  KQ643   -
  3   AJT652
  87   AJT9

  QJ
  AJT982
  K874
  4



West North East South
Pass 3♣ 3NT All Pass

כך הוכרזה חלוקה זו בשולחן שישבו בו מספר שחקני 
צמרת.

 3♣ הפרעה  בהכרזת  השתמש  )צפון(  ידלין  ישראל 
עם 6 קלפים – גישה מקובלת בברידג' המודרני לנוכח 

היעדר פתיחה חלשה בקלאב בגובה 2.

חוסר  עם   3NT להכריז  החליט  )מזרח(  ברקת  אילן 
בהארט )!( – זו ההכרזה ההגיונית ביותר משום שידו 
עלול   Dbl בעוד   ,3♦ של  רגיל  לאוברקול  מדי  חזקה 
והוא  בהארט  אורך  לשותף  אם  לאסון  להביא  בקלות 

יתעקש על חוזה בסדרה זו.

אילו  שמחה  הייתה  )מערב(  סעדה  נטלי  שותפתו 
בתשובה ל-3NT הייתה יכולה לאפשר לשותפה לבחור 
בין סדרות המייג'ור, אך כלי כזה לא היה בנמצא בשיטת 

.3NT ההכרזה, והחוזה הסופי נשאר

לכאורה  לקלאב.  והחליפה   ♥A להוביל  בחרה  דרום 
הכרוז בצרות בשל היעדר כניסות לדומם, אבל כניסה 
 .AK-נפלו מתחת ל ♠QJ-בלתי צפויה "נולדה" לאחר ש
הכרוז אילן ברקת מסר לצפון לקיחה בקלאב ותבע אחת 
עשרה לקיחות – חמש בספייד, שתיים בהארט, אחת 

בדיאמונד ושלוש בקלאב.

שבחוזה  היות   85% של  בתוצאה  זכו  מזרח-מערב 
"הנורמלי" ♠4 ניתן לבצע רק 10 לקיחות לאחר הובלה 

בקלאב ו-11 לקיחות לאחר הובלה בסדרה אחרת.

עם זאת, תוצאת השיא למזרח-מערב הושגה בשולחנות 
ודרום   1 בגובה  פתח  מזרח  הפריע,  לא  צפון  שבהם 
לעונשין.  והוכפל  סדרתו  על  חזר  בהארט,  התערב 
בהגנה מדויקת ניתן להכשיל ♥2 מוכפל שלוש פעמים. 
בפגיעות שווה זה יותר משתלם למזרח-מערב מביצוע 

משחק מלא.

ידי  על  הושגה  השני  בסיבוב  ביותר  הטובה  התוצאה 
הזוג מוניה ויבגניה איתן. ביד הבאה ההעזה של מוניה 

איתן )מערב( השתלמה.

Board 6. Dealer East, Vul E/W

 J5432
 J
  KT83
 T53

  AKQ976   8
  QT873   A9642
  2   QJ964
  J   72

  T
  K5
  A75
  AKQ9864

לאחר פתיחת דרום ♣1 היינו מצפים ממערב להתערב 
ב-Michaels Cuebid )♣2( כדי להראות אורך בשתי 
סדרות המייג'ור. בתגובה מזרח יכריז ♥4, ודרום יתחרה 
ל-♣5, חוזה שצפוי להיכשל בלקיחה אחת. במקום כל 
והמכרז  הראשון  בסיבוב  לשתוק  החליט  מערב  זה, 

התפתח בצורה הבאה:

West North East South
Pass 1♣

Pass! 1♥* Pass 2NT**
Pass 3♣ Pass 3♦

3♠ Dbl All Pass

* טרנספר לספייד 
** 6+ קלפי קלאב, מחייב למשחק מלא

שצפון-דרום  לאחר  בספייד.  קלפים   +4 הראה  צפון 
הסכימו על סדרת הקלאב כשליט, מערב החליט לנסות 
♠3 על אף מצב הפגיעות הנחות. שותפתו לא ידעה על 

ההתאמה בהארט ושתקה.

צפון הכפילה לעונשין והובילה בקלאב. קלאב שני נחתך 
ביד הכרוז מוניה איתן, שהמשיך בדיאמונד. דרום זכה 
ב-A♦ ולא רצה להמשיך בקלאב שלישי שייחתך בדומם. 
במקום זה היה עליו לשחק שליט ולהמשיך בקלאב לאחר 
המוכפל  החוזה  לנפילת  גורם  היה  זה   .♥K-ב הזכייה 
פעמיים עם תוצאת שיא לצפון-דרום, אבל בשולחן דרום 
בחר להחליף ל-K♥! מערב ניצל את המתנה עד תום, 
זכה ב-A♥ ומשך שלושה שליטים גבוהים. כעת החליף 
וזכתה ב-J♠, אבל יתר הלקיחות  להארט. צפון חתכה 
היו של הכרוז, והחוזה המוכפל בוצע עם תוצאת שיא 

למזרח-מערב.
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התוצאה הממוצעת בשדה )50% לשני הזוגות( הייתה 
 5♣ שהכפילו  במזרח-מערב  זוגות  מוכפל.  לא   5♣-1

והכשילו את החוזה קיבלו 66%.

מנצחי תחרות זוגות מעורבים:
מקום ראשון: מירה ואריה עמיר 66.23%

מקום שני: מרים קרפלק – שאול רשתי 64.85%
מקום שלישי: מיכה וסוניה מרק 64.28%

זוגות מעורבים )212 זוגות(
מושב:2 מתוך 2 תאריך: 13/07/20

תוצאות כלליות

שמותסה"כדרוג
עמיר מירה - עמיר אריה166.21
קרפלק מרים - רשתי שאול264.85
מרק מיכה - מרק סוניה364.28
לויתן שרה - פולק ג'ו463.39
חיות אבי - בן שמחון אמליה563.21
בירמן דניאלה - בירמן דוד662.29
ארגלזי אלירן - שזיפי חנה762.23
מולכו רז'אן - אנגל יוסי862.09
גני יוסף - חוטר יפה962.05
איתן יבגניה - איתן מוניה1061.93
זיידנברג נצר יעקב - זיידנברג גת סופי1161.67
1261.38ellis10 - Michelin Margie
זק יניב - קופמן שרה1360.79
שמעוני יחיאל - שמעוני כרמלה1460.37
טובביס אלכס - אנטונוב לריסה1560.31
עציון אמיר - וסרמן גילדה1659.97
יהל נילי - מנדלבאום יצחק1759.36
סרוסי אמי - סרוסי דוד1859.03
בוברוב ממן מתי - קורן ניסים1958.88
שטרק איתי - פינקוביץ רבקה2058.74

יום שלישי, 14 ביולי 2020
תחרות ברומטר – מושב ראשון

בעבר  ישראל  נבחרות  שחקני  בירמן,  ואלון  דוד  הזוג 
ובהווה, השיג את התוצאה הטובה ביותר ביום הראשון 

של התחרות ומוביל בה לקראת הסיבוב השני.

בחלוקה הבאה הם היו בהגנה והשיגו תוצאה של 90%.

Board 10. Dealer East, Vul All

 QJ943
 87
  A32
 T96

  K85   762
  AQT43   J9
  KT4   QJ965
  73   KQ8

  AT
  K652
  87
  AJ542

West North East South
Pass 1♣

1♥ 1♠ Dbl 1NT

Pass 2♠ All Pass

הכפל של דוד בירמן )מזרח( הראה דיאמונדים )הסדרה 
שלא הוכרזה( + עזרה בסדרת השותף )הארט(. 

מירה ואריה עמיר

אלון בירמןדוד בירמן
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והגנה  במשחק   .3♦ לבצע  מסוגלים  מזרח-מערב 
מושלמים החוזה ♠2 נופל פעם אחת בלבד עם תוצאה 
מתחת לממוצע למזרח-מערב, אולם דוד ואלון עשו כל 
מאמץ להקשות על הכרוז על מנת להשיג לקיחה נוספת 

שתביא אותם "לתוצאת הקסם" 200+.

דוד הוביל J♥ וזכה בלקיחה. אלון )מערב( זכה בלקיחה 
השנייה עם Q♥ והמשיך T♥ – הגנה מצוינת היות שאין 
לכרוז השלכה יעילה. צפון חתך עם 9♠ וזכה בלקיחה. 
הוא המשיך A♦ ו-♦ נמוך על מנת לחתוך בדומם. מערב 
זכה בלקיחה ושיחק A♥. חיתוך עם J♠ היה טוב עבור 
הכרוז, אולם הוא חשש להחליש את סדרת השליט שלו 

וזרק דיאמונד.

אלון בירמן ניצל שגיאה זו עד תום. הוא החליף ל-3♣. 9 
מצפון, Q ממזרח ו-A מדרום. כעת A♠ ו-T♠ מהדומם. 
אלון זכה ב-K♠, שיחק קלאב נוסף וקיבל חיתוך קלאב. 

החוזה הוכשל פעמיים.

תחרות זוגות פתוחה – מושב ראשון 
)מוקדמות(

שלושת הזוגות המצטיינים ביום הראשון של 
התחרות המרכזית היו:

יהודה שגיב – איתן אורנשטיין 68.04%
ארז צדיק – יובל ינר 64.95%

רמי פורת – עודד קורצ'ין 64.56%

הנה שלוש ידיים טובות של הזוגות המובילים:

Board 1. Dealer North, Vul None

 875432
 K43
  6
 Q98

  AQ6   K9
  A   QJT98652
  AQ9843   J5
  AJ5   K

  JT
  7
  KT72
  T76432

West North East South
Pass 4♥ Pass

4NT Pass 5♣ Pass
6NT Pass Pass Pass

מערב החזיק 21 נקודות מול פתיחת השותף ♥4. אין 
כדאי  סלם  איזה  אך  לסלם,  הולכת  שההכרזה  ספק 
להכריז? איתן אורנשטיין )מערב( שאל על מספר קלפי 
המפתח וגילה כי לשותף חסר K♥, כך שסלם גדול יורד 
6NT כדי  מהפרק. איתן קיבל החלטה אמיצה להכריז 
כניסה  תהיה  אם  הוודאות  חוסר  אף  על  "טופ"  לקבל 

לסדרת ההארט של השותף.

למזלו, השותף הביא יד מתאימה עם שני מלכים צדדיים 
זכה  מערב  בקלאב.  מכשילה  הובלה  החמיץ  וצפון 
בהובלה בדיאמונד, שחרר חסימה עם A♥, עבר לדומם 
לסדרת  כניסה  משמש   ♠K כעת   .♥Q ושיחק   ♣K עם 
ההארט שהוגבהה, והכרוז תבע את כל יתר הלקיחות: 

990+ ותוצאה של 92%.
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Board 2. Dealer East, Vul N/S

 8
 KQJ63
  T964
 J98

  T732   954
  875   AT92
  A3   Q82
  T754   Q32

  AKQJ6
  4
  KJ75
  AK6

West North East South
Pass 2♣

Pass 2♦ Pass 2♠
Pass 3♥ Pass 3NT

Pass Pass Pass

כדי  ההגנה  של  שגיאה  ניצל  )דרום(  ינר  יובל  הכרוז 
לבצע 11 לקיחות עם תוצאת שיא משותפת )87%(.

מערב בחר בהובלה ההגיונית ביותר 7♣ – זאת לאחר 
שהיריבים הראו חמישיות בסדרות המייג'ור. מזרח היה 
יכול להיות קלף רביעי מלמעלה,  צריך להבין שזה לא 
ולכן AK♣ שניהם בדרום )אולי אפילו דאבלטון(. לפיכך 
הדומם  של  ל-8♣  להרשות  מזרח  על   .♣Q לשחק אין 
לסדרת  צדדית  כניסה  לאפשר  מבלי  בלקיחה  לזכות 

ההארט בהמשך.

שלישית  "יד  לכלל  עיוור  באופן  ציית  מזרח  במציאות 
לסדרת  מיד  פנה  ודרום   ,♣K עם  נלקח   ♣Q גבוה". 
ההארט. מזרח זכה ב-A♥ וחזר בקלאב שנלקח בדומם 
 ♦T והריץ  גבוהים  הארטים  שני  משך  הכרוז   .♣J עם 
ינר זכה בכל השאר  ויובל   ,♦A-לעקיפה. מערב זכה ב
לקיחות  היטב: חמש  הספייד התנהגה  לאחר שסדרת 
בספייד, שתיים בהארט, אחת בדיאמונד ושלוש בקלאב.

Board 15. Dealer South, Vul N/S

 QJ76542
 T
  93
 965

  K   3
  J9   87543
  AQT7642   KJ8
  Q87   J432

  AT98
  AKQ62
  5
  AKT

פורת  רמי  לזוג  עזרו  אגרסיביות  הפרעה  הכרזות 
)מזרח( – עודד קורצ'ין )מערב( להשיג "טופ".

West North East South
1♥

3♦ Pass 5♦ Dbl

Pass Pass Pass

ניתן לטעון, ואולי בצדק, שעם שביעייה צפון היה צריך 
להוציא ♦5 מוכפל ל-♠5, אבל צפון מן הסתם חשש שזה 

יהפוך תוצאה חיובית לתוצאה שלילית.

הצרות של צפון-דרום התחילו כאשר מערב הכריז ♦3 
)Preempt( עם כוח של פתיחה – החלטה טובה לאור 
לא מצא  צפון  היד.  רבים של  וחסרונות  מצב הפגיעות 
הכרזה מיידית. מזרח ידע שליריבים משחק מלא בטוח 
והעלה ל-♦5. צפון  זמן  עם סיכוי טוב לסלם, לא בזבז 
זכה  והוביל בהארט. דרום  החליט להשאיר את הכפל 
שעליו   ♥A-וב  ♠A-ב המשך  כעת   .♣AK ושיחק   ♥A-ב
צפון משליך קלאב היה מאפשר חיתוך קלאב בלקיחה 
הבאה עם 4 נפילות ותוצאה טובה לצפון-דרום )800+(. 
במקום זה  דרום המשיך בקלאב שלישי – לא רק מחמיץ 

.♣J על ♠K חיתוך, אלא גם מאפשר השלכת

תוצאה של מינוס 300 הייתה שווה 94% למזרח-מערב. 
התוצאה הממוצעת בשדה הייתה 2+♠4. מכריזי סלם 
בצפון-דרום קיבלו טופ, ורבים הקריבו ל-♦6 ואף ל-♦7.
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יום רביעי, 15 ביולי 2020
תחרות ברומטר – מושב שני

יד משלבי הסיום של התחרות שעזרה למנצחים  הנה 
ליאת חן ואילן הרבסט לבסס את מקומם הראשון.

Board 22. Dealer East, Vul E/W

 AK432
 764
  -
 KT873

  T75   J86
  KQJ83   52
  432   JT765
  J9   AQ4

  Q9
  AT9
  AKQ98
  652

אך   ,3NT בחוזה  זו  יד  שוחקה  השולחנות  ברוב 
בשולחנם של המנצחים הגיעו צפון-דרום דווקא לחוזה 
♠4. ליאת חן )מזרח( מצאה את ההובלה הטובה ביותר 
כל  )לאחר  שותפה  של  הטובה  בסדרה  ו"פגעה"   ♥5
הובלה אחרת החוזה מבוצע ללא קושי, ככל הנראה עם 

לקיחה עודפת(. 

שני  והשליך   ♥A-ב מיד  זכה  )צפון(  לירן  ינון  הכרוז 
הארטים מפסידים על AK♦. כעת הוביל קלאב מהדומם 
– 9 ממערב, T מידו ו-Q ממזרח. ליאת חזרה בהארט 

שנחתך.

בקלפים פתוחים ברור כיצד לבצע את החוזה – מסיימים 
 J-ה את  שמוחץ   ♣K מהיד  מובילים  שליטים,  משיכת 

במערב ומבצעים 11 לקיחות.

במציאות קו משחק כזה עלול להוביל לכישלון צורב מול 
חלוקה לא ידידותית. ינון בחר בהמשך סביר לכאורה: ♠ 

נמוך אל ה-Q ו-♣ נמוך מהדומם. 

 ♣4 המשיכה  היא  שגתה.  ולא   ♣A-ב זכתה  חן  ליאת 
בהארט  חזרה  כעת  חתך.  הרבסט  אילן  ששותפה 
הגביהה לקיחה בשליט גם עבור מזרח, והחוזה נכשל 
עם תוצאה של 75% למזרח-מערב. ביצוע החוזה היה 

מזכה את צפון-דרום בתוצאה דומה.

לאחר יומיים של תחרות נקבעו המנצחים:
במקום הראשון: ליאת חן – אילן הרבסט 60.66%

במקום השני: Mohota – Basant מהודו 56.80%
ובמקום השלישי: יוסף גני – יפה חוטר 56.21%.

זוגות SWISS )55 זוגות(
מושב:2 מתוך 2 תאריך: 15/07/20

תוצאות כלליות

שמותסה"כדרוג
חן ליאת - הרבסט אילן160.66
256.80Mohota Anurag - Basant
גני יוסף - חוטר יפה356.21
זק יניב - ירוס מיכאל455.26
אורנשטיין איתן - גלסר אנדרי555.19
לירן ינון - בינט ג'ורג' שמעון654.82
אורון דוד - בילגוראי שרה754.04
וקסלבאום אבנר - וקסלבאום חנה853.39
סדיס ג'ובינה - מרקוס עמירם953.32
פרידלנדר אהוד - פילוסוף סילביה1053.10
דימנט נעם - רדלר חיה1152.94
ליבסטר בני - ברוידא שרה1251.88
ארנון זאב - ספינקה פיני1351.60
אברון אנית - הובר אלימלך1451.42
רגב יורם - בנבניסטי רונן1550.98
חיות אבי - איטר איריס1650.31
מילנר חיה - רסין רותי1750.20
וישניצקי מירי - כהנא ישראל1850.12
סולניק אריה - בלאט לובומיר1949.54
גל טיבור - גבע עמיחי2049.05

ליאת חן ואילן הרבסט
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תחרות זוגות פתוחה – מושב שני 
)מוקדמות(

הזוג המוביל בסיום שלב המוקדמות הוא 
ארז צדיק – יובל ינר 64.21% לפני רונן בנבניסטי – 
כפיר מי-טל 64.08%, שלום גולדנברג – אריה עמיר 

62.49% ועוד.

ביד הבאה הצטיין הזוג הצעיר עידו מושקוביץ – יונתן 
רבינוביץ' שגבה מיריביו את מלוא המחיר עבור הכרזה 

אחת מיותרת.

Board 11. Dealer South, Vul None

 AKT8
 4
  JT43
 K632

  765    QJ432
  KJ972    A86
  Q7    K86
  QJ4    75

  9
  QT53
  A952
  AT98

West North East South
Pass

Pass 1♦ 1♠ Dbl
2♠ Pass Pass 3♦

Pass Pass 3♠ Pass

Pass Dbl All Pass

יונתן רבינוביץ' )צפון( פתח ביד שלישית עם 11 נקודות. 
מזרח  אבל   ,3♦ בחוזה  לשחק  אמורים  היו  צפון-דרום 
שכבר מיצה את מה שיש לו לומר בהכרזת האוברקול 
המינימלית ♠1 החליט להכריז שוב מתוך הנחה שמצב 
יונתן  טעות!  טופ-בוטום.  בתחרות  עליו  מגן  הפגיעות 
החליט נכון להכפיל עם כוח רב בספייד למרות הניקוד 
המינימלי, ושותפו עידו מושקוביץ )חבר נבחרת ישראל 
16( הוביל 9♠ במגמה לצמצם  גיל  אלופת אירופה עד 

חיתוכים.

למראה הדומם צפון החליט נכון לשנות את קו ההגנה, 
זכייה ב-K♠ החליף לסינגלטון הארט. בלקיחה  ולאחר 
שותפו  ליד  פעמיים  ונכנס   ♠A עם  קפץ  יונתן  הבאה 
 ♣K .בשתי סדרות המיינור כדי לקבל שני חיתוכי הארט
עם  פעמים  שלוש  המוכפל  החוזה  הפלת  את  השלים 

תוצאה של 96%.

תחרות זוגות עד אמן כסף
ורחל  אלי  הם  נמוכים  תארים  לבעלי  הפסטיבל  אלופי 

פרג להלן יד טובה של מנצחי התחרות:

Board 16. Dealer West, Vul E/W

 KQ32
 QT
  K
 AK9754

  9864   75
  542   KJ9763
  AQJ3   T75
  32   Q6

  AJT
  A8
  98642
  JT8
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West North East South
Pass 1♣ Pass 1♦
Pass 1♠ Pass 2NT

Pass 3NT All Pass

הכרזתו השנייה של דרום 2NT הובילה את הזוג לחוזה 
הנכון 3NT )♣6 ניתן לביצוע בחלוקה הנתונה, אך זה 
איננו חוזה טוב(. הדרך היחידה של מערב לצמצם את 
אפשרי  )בלתי   ♦A-ב להוביל  היא  העודפות  הלקיחות 
אלי  הכרוז  בספייד,  הובלה  לאחר  סגורים(.  בקלפים 
פרג שיחק מלמעלה AK♣, הפיל את ה-Q וזכה באחת 
ואחת  בספייד  ארבע  בקלאב,  שש  לקיחות:  עשרה 
84%, מאחר שזוגות  שווה  הייתה  זו  בהארט. תוצאה 
בחוזה  או  חלקי  במשחק  ועצרו  בהכרזה  כשלו  רבים 

נחות של ♣5.

מנצחי תחרות זוגות עד אמן כסף:
מקום ראשון: פרג רחל ואלי 60.81%

מקום שני: באן דוד - גוברין אבי-ברטי 59.79%
מקום שלישי: מזרחי שמחה - שפירא גילה 59.66%

תארים נמוכים )72 זוגות(
מושב:2 מתוך 2 תאריך: 15/07/20

תוצאות כלליות

שמותסה"כדרוג
פרג רחל - פרג אלי160.81
באן דוד - גוברין אבי-ברטי259.79
מזרחי שמחה - שפירא גילה359.66
גייבסקי נלי - שחר אמיר458.54
צינמן מיכל - דוד אילן557.36
אבנת צח - אבנת רן656.65
קפנר פנינה - קפנר משה756.62
יצחקי יצחק - גרוס יחיאל856.30
אליעז רות - גרוס ריצ'ארד956.02
שימשי ליכט תמר - חוזמן אלכסנדר1055.53
זיידנברג אלה - זיידנברג אביב1155.03
אשר נחמיה - שטרנברג אורי1254.4655
וינוגרד עודד - קליינר טניה1354.4653
אינדיג אופיר - ברגר מיכאל1454.15
ברדיצבסקי ולדימיר - גולן דוד1553.47
צידון גיא - וינקלר עמית1653.22
גל ענת - גל ויגלר אורית1753.14
אמבר אסתי - רון תמר1853.13
ישראלי רות - פייגל מרינה1952.95
גבעון בת-שבע - ארבל עמוס2052.25

פרג רחל ואלי
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יום חמישי, 16 ביולי 2020
IMP תחרות ברומטר חד-פעמית – זוגות

זכה בניצחון שני  ג'ורג' שמעון בינט  ינון לירן –  הזוג 
זוגות  בתחרות  היה  )הראשון  הפסטיבל  במסגרת 
Handicap( כאשר סיים עם IMP 75 לאחר 24 בורדים 
הבא  את   IMP מ-25  פחות  לא  של  בהפרש  והקדים 

אחריו.

להלן יד מעניינת של הזוג המנצח:

Board 3. Dealer South, Vul E/W

 5
 KJT7
  Q983
 KT64

  AQJ832   T976
  985   4
  -   KT42
  9872   AQ53

  K4
  AQ632
  AJ765
  J

West North East South
בינט אברון לירן הובר

1♥
2♠ 3♥ 4♠ 5♥

Pass Pass Pass

היד "שייכת" למזרח-מערב שמסוגלים לבצע 11 לקיחות 
סדרת  זכתה  השולחנות  ברוב  אך  בספייד,  בחוזה 
הפגיעות  מצב  בגלל  אולי  במכרז,  דרום  של  ההארט 

שהרתיע את מזרח-מערב מלטפס גבוה. 

היו זוגות במזרח-מערב שהרשו ליריביהם לשחק ♥4. 
ותמך  הזאת  השגיאה  את  עשה  לא  )מזרח(  לירן  ינון 
באופן מוצדק לחלוטין בהכרזת ה-Preempt של שותפו 

לגובה 4. דרום התחרה ל-♥5 – החוזה הסופי.

באיזה קלף להוביל? לכאורה A♠ הוא הובלה סבירה, 
אבל מערב מחפש חיתוך בדיאמונד. חלק מהשחקנים 
ניסו קלף נמוך מתחת ל-A♠ בתקווה ש-K♠ אצל שותפם 

– הובלה זו נחלה כישלון צורב.

גורג' שמעון בינט )מערב( בחר ב-8♣ – שני מלמעלה. 
דרום  כאשר   ♣Q עם  הראשונה  בלקיחה  זכה  מזרח 
משחק J♣. ינון לירן לא חשב ששותפו הוביל מדאבלטון 
את  והבין  נכון  המצב  את  קרא  הוא  "בילף".  ודרום 
הסיבה ששותפו לא הוביל בספייד )ממילא אין אפשרות 
מזרח  השנייה  בלקיחה  "תברח"(.  בספייד  שהלקיחה 
הפלת  את  והשלים   ♠A משך  חתך,  מערב   .♦2 הוביל 

החוזה עם רווח של IMP 5 לזוג המנצח.

 60 מעל  להשיג  ניתן  בפסטיבל  רגילה   IMP בתחרות 
IMP ב-24 ידיים, לאור הבדלי הרמות שבין הזוגות.

בברומטר הדבר קשה יותר כיוון שהמובילים משחקים 
האחד כנגד השני.

Board 10. Dealer East, Vul All

 8543
 A8
  105
 KJ854

  K6   AQJ92
  KQ632   94
  AKQ4   632
  103   Q96

  107
  J1075
  J987
  A72

הזוגות  מרבית  אבל  להכשיל  ניתן  לא   3NT של  חוזה 
שיחקו 4 ספייד ע"י מזרח לאור חולשת הקלאב.

דרום מוביל בשליט והכרוז צריך להחליט האם לנסות 
בקלאב  לקיחה  לפתח  או  ההארט  סדרת  את  להגביה 
לחלוקה  או  בצפון(,  נמצאים  נוסף  ומכובד  הנסיך  )אם 
בדיאמונד. הכרוז זוכה בספייד בידו ומשחק הארט. צפון 

זוכה ומחזיר שליט.

הסיכוי  בדומם.  קלאב  לחתוך  יכול  לא  הכרוז  עכשיו 
בדיאמונד וקלאב גדול יותר מהסיכוי בהארט ולכן הוא 
עשירית  לדומם.  דיאמונד  ומשחק  שליטים   4 מושך 
ממשיך  הוא  מדרום.  ואלוף  מלכה  מצפון  נסיך  קלאב, 
החוזה  את  לבצע  יכול  והכרוז  בדיאמונד  או  בהארט 
כרוזים   6 בידו.  התשיעית  לכיוון  קלאב  של  במשחק 
הזוגות  בין  בהארט.  או  בספייד  מלא  במשחק  נכשלו 
ינון  לירון  המנצח  הזוג  גם  היה  החוזה  את  שהכשילו 

ובינט ג'ורג' שמעון, ברכות למנצחים.



מנצחי תחרות זוגות פתוחה דרג ב':
IMP 75 מקום ראשון: לירן ינון - בינט ג'ורג' שמעון

IMP 50 מקום שני: רוזנברג שלמה - גיא יואל
IMP 44 מקום שלישי: שטאובר אריה - קרן אורה

ברומטר IMP )52 זוגות(
מושב:1 מתוך 1 תאריך: 16/07/20

תוצאות כלליות

שמותסה"כדרוג
לירן ינון - בינט ג'ורג' שמעון175.0
רוזנברג שלמה - גיא יואל250.0
שטאובר אריה - קרן אורה344.0
ספייר אלברט - בלוך שרה440.0
Zohary - טיקולסקי עמיקם440.0
מרמלשטיין גבי - אליאס סורין633.0
חסין נטשה - ברדיצבסקי ולדימיר730.0
איתן יבגניה - איתן מוניה827.0
פרידלנדר דודי - יעקב אברהם923.0
רויטמן זיו - פטלקו אדל923.0
פן אסתר - פז שרה1122.0
1220.0Robot - bobmcc
לוי עובדיה - שבירו גדי1316.0
פולק רותי - ליימן וייס ענת1316.0
GBadshah1 - פילוסוף סילביה1514.0
נתן מינה - לוי יהושע1514.0
אשל רן - שעובי אביהוא1713.0
1812.0Junani - לביא משה
ביגר כרמלה - גני רותי1911.0
שמיון דגן ג'ודי - גולדרינג אהובה209.0

זוגות פתוחה – גמר ב'
מנצחי התחרות היו דוד כהן – יוסף ניימן. ביד הבאה 

הוכפל הזוג המנצח בחוזה חלקי גבולי של ♥3:

Board 1. Dealer North, Vul None

 J75
 AT85
  754
 A92

  Q9   AKT6
  QJ   K97643
  QT98   -
  86543   QT7

  8432
  2
  AKJ632
  KJ

West North East South
ניימן בלו כהן קרביץ

Pass 1♥ 2♦
Pass Pass 2♥ Pass
Pass 3♦ Pass Pass

3♥ Dbl All Pass

לאחר שמזרח הכריז לבדו ל-♥2, סביר מאוד שמערב 
יתחרה ל-♥3 מעל ♦3, אלא שצפון החליט להכפיל עם 

ארבעה שליטים טובים.

קלף ההובלה קובע כאן הרבה, ומהלך ההכרזה רומז על 
הובלה בשליט למניעת חיתוכים בדומם. הובלה זו לא 

.♦A-הייתה מותירה סיכוי רב לכרוז, אבל דרום בחר ב

כעת חיתוך צולב מוביל לביצוע החוזה: חיתוך ♦, ♠ אל 
ה-Q, חיתוך ♦, T ,♠AK♠ נחתך עם J♥. צפון חותך מעל 
בידו  נוסף   ♦ חותך  מזרח  אבל  שליט,  ומשחק  הדומם 

ומשיג לבסוף עוד שתי לקיחות בשליט.

 Q-אבל בשולחן הכרוז שיחק בלקיחה השנייה ♠ אל ה
והמשיך בספייד. הוא חתך T♠ בדומם, חתך ♦ ושיחק 

K♠ שנחתך עם A♥ של צפון מעל Q♥ של הדומם.

והכרוז הוביל  צפון המשיך בדיאמונד שנחתך במזרח, 
מידו קלאב.

ירחון ההתאגדות הישראלית לברידג' 30
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זה  במקום   .♣K להמשיך  צריך  והיה   ♣J-ב זכה  דרום 
יכול  )שהיה  נוסף   ♦ חיתוך  למזרח  שנתן   ♦K שיחק 
להשיג אותו בעצמו בתחילת המשחק(, וכעת כבר אין 
אפשרות למנוע את ביצוע החוזה. דרום לא הבין שביד 

מסוג זה התקצרות הכרוז בשליטים פועלת לטובתו.

קרובות  לעתים  עוזר  הארוכה  ביד  חיתוך  כללי,  באופן 
להתגבר על חלוקות גרועות בסדרת השליט – במקום 
בנפרד  בהם  זוכה  הכרוז  שליטים  להוציא  לנסות 

באמצעות חיתוכים.

מנצחי תחרות זוגות פתוחה דרג ב':
מקום ראשון: כהן דוד - ניימן יוסף 56.27%

מקום שני: כהן יהודה - אביטבול מרדכי 56.08%
מקום שלישי: שטרית אבי - קריספי ניסים 56.93%

זוגות פתוחה - גמר ב' )119 זוגות(
מושב:3 מתוך 3 תאריך: 16/07/20

תוצאות כלליות

שמותסה"כדרוג
כהן דוד - ניימן יוסף156.27
כהן יהודה - אביטבול מרדכי256.08
שטרית אבי - קריספי ניסים355.93
זיגלמן רונאל - קובאליו סרג'יו454.95
נויברט טדי - גבע עופר554.12
mikirose - אנגל יוסי653.75
סרוסי דוד - פיברט יוסף753.68
סוכמן צבי - סוכמן גידי853.22
רוסלר אמנון - הרצקה רוני953.00
שזר ארנון - שזר עמוס1052.99
דוד אליהו - בנימין סלביה1152.56
גוטמן הנרי - שזיפי חנה1252.29
בליז'ובסקי אלינה - וינביץ' גריגורי1352.2665
מושקוביץ עידו - רבינוביץ' יונתן1452.2661
לירן ינון - חכימי אהרן1552.10
פז אלי - שביט מיכאל1652.08
שטאובר אריה - פרידלנדר דודי1751.84
פולק אוסקר - פרקש רות1851.83
שונק שושנה - רדלר חיה1951.82
הובר אלימלך - אברון אנית2051.77

תחרות זוגות פתוחה – גמר א'
מהודו  האורח  הזוג  משכנע  בהפרש  זכה  בתחרות 

.63.48% Mohota-Basant

במקום השני זכו דן ישראלי וארן ורשבסקי 60.83%.

דן ישראלי שלח לנו ארבע ידיים של הזוג שזכה במקום 
השני המופיעות בירחון זה כמאמר נפרד.

להלן ידיים של הזוגות שזכו במקום הראשון והשלישי.

Board 1. Dealer North, Vul None

 QJ9652
 A943
  2
 K7

  743   AT8
  T72   J6
  A9743   J65
  A6   QT854

  K
  KQ85
  KQT8
  J932

West North East South
1♠ Pass 2♦

Pass 2♥ Pass 3♥
Pass 4♥ All Pass

מזרח הוביל 4♣. מערב זכה ב-A וחזר בקלאב. הכרוז 
אלירן ארגלזי זכה ב-K♣ ושיחק מיד ספייד. כעת ההגנה 

ניימן יוסףכהן דוד
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חייבת לדייק ולגבות מיד את שני האסים הנותרים שלה, 
חתך,  מערב  בקלאב.  והמשיך   ♠A-ב זכה  מזרח  אבל 
סיבובים  בשני  שליטים  משך  מעליו,  חתך  צפון  אבל 
לכאורה  הטובים  הדיאמונדים  ארבעת  כל  את  והשליך 
בדומם על סדרת הספייד שהוגבהה. ביצוע 11 לקיחות 

העניק לזוג ארלגזי – וסרמן תוצאה של 59.97%.

הפסטיבל,  של  המרכזית  התחרות  מנצח  ההודי,  הזוג 
הצטיין בסיבוב השני והאחרון של גמר א':

Board 15. Dealer South, Vul N/S

 K83
 AT865
  4
 K643

  AQJ6   2
  J732   KQ4
  QJ53   T9872
  Q   JT75

  T9754
  9
  AK6
  A982

West North East South
1♠

Pass 3♦ Pass 4♠
Dbl Pass Pass Pass

3 קלפים  נקודות עם   10-11 הכרזת צפון ♦3 הראתה 
בספייד וסינגלטון כלשהו. דרום שהחזיק ניקוד מינימלי 
ולקיחות מהירות החליט לקבל את  אבל חלוקה טובה 
ההזמנה. החוזה הסופי ♠4 הוכפל על ידי מערב. כפל 
מפוקפק זה מבוסס על ההנחה שבתחרות טופ-בוטום 
יהיה הבדל משמעותי בתוצאה בין 50+ ובין 100+, אך 
יריב ברמה גבוהה הכפל "מגלה" לכרוז  מצד שני מול 
את חלוקת השליטים הגרועה ומנחה אותו לבחור בקו 

המשחק הנכון – חיתוך צולב.

מערב הוביל Q♣. דרום זכה בידו ומיד שיחק 9♥ וחתך 
כעת  חיוניים(.  הארוכה  ביד  החיתוכים  זו  ביד  )גם   ♥
אוויר"  "לחתוך  כדאי  נכון שלא  שוחק 2♣. מערב הבין 
ועדיף להשליך, אך לא קרא את תכנית הכרוז עד תום 
הייתה משבשת את  )השלכת הארט  דיאמונד  והשליך 
של  דרכו  כעת  החוזה(.  את  ומכשילה  הכרוז  תכנית 
מערב  מהיד.  ו-7♠   ♦A  ,♥ חיתוך   ,♣K סלולה:  הכרוז 
עם  בדומם  זכה  צפון  אבל   ,♠Q-ב והמשיך   ♠A-ב זכה 

K♠ וסיים עם חיתוך ♥, K♦ וחיתוך ♦ – כל זאת בעוד 
מערב חסר אונים וחייב לשרת לסדרה. בשלב זה לכרוז 
הזוכים  האחרונות  הלקיחות  בשתי  לקיחות.   10 כבר 
של מזרח בקלאב התנגשו עם הלקיחות הבטוחות של 

מערב בשליט.

הזוכים במקום השני:

זוגות פתוחה - גמר א' )76 זוגות(
מושב:4 מתוך 4 תאריך: 16/07/20

תוצאות כלליות

שמותסה"כדרוג
163.48Mohota Anurag - Basant
ורשבסקי ארן - ישראלי דן260.83
ארגלזי אלירן - וסרמן גילדה359.97
לויתן שרה - פולק ג'ו457.98
אוציטל בוריס - קלר יצחק557.75
שגיב יהודה - אורנשטיין איתן657.20
כהן אילן - בראונשטיין אריאל756.35
בנבניסטי רונן - מי-טל כפיר855.71
מורן אורית - ידלין ישראל955.35
אברמוב ורדה - גרייצר נורית1055.05
צדיק ארז - ינר יובל1154.77
לובינסקי יובל - מרק מיכה1254.70
הופפלד אריה - שורץ שחר1354.68
ברקת אילן - לנגי אסף1454.45
בנין בר רוני - הרבסט אילן1554.41
1654.38ratna248 - flute
שיפטר שושי - ברט יורם1754.10
קונפינו יוסי - ארנון גדי1853.92
זק יניב - כהן אילן1953.81
מגדל אילן - זיידנברג נצר יעקב2053.67

ישראלי דןורשבסקי ארן
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תוצאות תחרויות הבוקר
 תחרויות בוקר – יום שני 13.7.2020 

)150 זוגות(
תוצאות כלליות

שמותסה"כדרוג
לירן ינון - אורן טננבאום אפרת167.29
ינר יובל - וורך יגאל266.82
זמיר עמי - אלספל חנן365.87
קרביץ אירית - קרביץ אריה465.45
)רובוט( - טיקולסקי עמיקם565.04
אריאלי דנה - אריאלי אמנון664.48
גוליק אורי - גוליק איתן762.60
לובינסקי יובל - זופניק שושי862.58
שפירא אניטה - מלאך יעקב962.41
)רובוט( - לביא עמיקם1061.76

 תחרויות בוקר יום שלישי 14.7.2020 
)164 זוגות(

תוצאות כלליות

שמותסה"כדרוג
שקד יצחק - פלופסקי לאון168.53
חיות אבי - בן שמחון אמליה267.87
אורון דוד - בילגוראי שרה364.41
מורן אורית - ארנון לואי464.31
הכרמלי אמליה - מוסקוביץ הקטור563.33
בינט ג'ורג' שמעון - ארנון גדי662.03
שניידר ישי - שניידר בלה761.72
וקס יעקב - וקס גל861.38
רייכמן יוסי - וייסבלום כלנית960.29
רגב יורם - פרולינגר איל1059.93

 תחרויות בוקר – יום רביעי 15.7 
)158 זוגות(

תוצאות כלליות

שמותסה"כדרוג
שקד יצחק - פלופסקי לאון169.79
)רובוט( - בן-שיטרית ניסים267.13
)רובוט( - טוויג אהרון363.48
פירסט רונית - נאור פנינה463.09
חיות אבי - בן שמחון אמליה561.89
בוברוב ממן מתי - ממן גיא661.02
לובינסקי יובל - זופניק שושי760.73
אורון רות - גני רותי860.28
פרקש רות - טובביס אלכס960.19
לוי רוני - מור אהוד1059.99

תחרויות בוקר – יום חמישי 16.7.2020 
)174 זוגות(

תוצאות כלליות

שמותסה"כדרוג
Gililil - טיקולסקי עמיקם172.57
סדן יעל - גולומב יורם268.79
אשר נחמיה - דקל אברהם367.92
פורת רמי - זינגר מריקה466.47
אנטין דוד - פרנקל גיורא564.75
אורנשטיין איתן - קורן אלי664.61
)רובוט( - רוזנברג שלמה763.74
שנפ שולמית - יהל נילי862.29
רונן שושנה - ליבסטר בני962.25
חיות אבי - בן שמחון אמליה1062.05
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השני  במקום  זכה  ישראלי  דן   – ורשבסקי  ארן  הזוג 
הראשון.  המקוון  בפסטיבל  הפתוחה  הזוגות  בתחרות 
דן ישראלי שלח לנו ארבע ידיים נבחרות שבהן הצטיינו 

בני הזוג.

מוקדמות – מושב שני

Board 6. Dealer East, Vul E/W

 KT3
 A97653
  9
 J72

  96   J8742
  T8   K
  Q7654   KT82
  KT95   864

  AQ5
  QJ42
  AJ3
  AQ3

West North East South
קובליו ורשבסקי זיגלמן ישראלי

Pass 2♣ )1(
Pass 2♦ )2( Pass 2♥ )3(
Pass 4♦ )4( Pass 4♥

Pass Pass Pass

הסבר המכרז:
)1( 18-19 מאוזן או יד חזקה כלשהי.

)2( 3+ הארטים, יד כלשהי
)3( 18-19 מאוזנות

)4( טרנספר ל-♥4

גילה כמה הארטים  הגענו ל-♥4 במהלך הכרזה שלא 
מחזיק דרום.

קלף ההובלה: 9♠. זכיתי עם A♠ והובלתי Q♥ לעקיפה. 
מערב לא כיסה, והערכתי ש-K♥ לא אצלו )היה מכסה 
 K-שהפיל את ה ♥A KT8(. שיחקתי  וגם עם   Kx עם

וביצענו 12 לקיחות – 82%.

גמר א' – מושב ראשון

Board 8. Dealer West, Vul None

 2
 9872
  A654
 QJ42

  JT63   KQ87
  Q543   T
  J7   QT83
  765   AKT3

  A954
  AKJ6
  K92
  98

West North East South
ישראלי יואב לוין ורשבסקי יובל לוין

2♦* Pass 2♠ All Pass

 *לפחות 4-4 בסדרות המייג'ור, 0-9 נקודות

)לפחות(  רביעיות  שתי  שתיארה  פתיחה  הכרזת  מול 
במייג'ור עם יד חלשה, ארן ורשבסקי )מזרח( הסתפק 

ב-♠2. דרום החליט לא להיכנס למכרז, וזכינו בחוזה.

תחרות הזוגות הפתוחה

// דן ישראלי

פסטיבל הברידג' ה-1 אונליין
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דרום הוביל A – J – 5 – ♣9. ארן המשיך ב-♦ נמוך 
עקף  ארן  בקלאב.  והמשיך   ♦A-ב זכה  צפון   .J-ה אל 
בדיאמונד.  והמשיך  זכה  דרום   .♦Q והמשיך   ♣T עם 
T♦. כעת ארן  עם  זכה  ומזרח  מהדומם הושלך קלאב 
שיחק שליטים. דרום עיכב את A♠ פעמיים. ארן המשיך 
ב-8♦ הגבוה. דרום השליך הארט, וכך גם מזרח. כעת 
K♣. דרום היה צריך לחתוך כדי למנוע לקיחה עודפת, 
אך הוא השליך ♥ נוסף. הקלאב הבא נחתך בדומם עם 

6♠, ומזרח ביצע 9 לקיחות – 97%.

Board 24. Dealer West, Vul None

 Q53
 J86
  J873
 KQ4

  7642   AT
  T   A7542
  AKT54   Q92
  976   AT5

  KJ98
  KQ93
  6
  J832

West North East South
ישראלי שיפטר ורשבסקי ברט
Pass Pass 1NT* Pass
2♣ Pass 2♥ Pass

3♦** Pass Pass Pass

 11-14 *
** sign-off )או תיקון ל-♠3(. 

 1NT פתיחה  לאחר  לעשות  מה  להחליט  צריך  הייתי 
נקודות   7 עם   Pass הייתה  אחת  אפשרות   .)11-14(
בלבד, אבל עם יד זו עדיף כנראה לשחק בסדרה ולא 
אפשרה  )אבל   sign-off הייתה   3♦ ההכרזה   .NT-ב

לשותף לתקן ל-♠3 עם רביעייה(.

הובלה בספייד נלקחה בדומם, והמשכתי בספייד. דרום 
זכה והוביל שליט בניסיון למנוע חיתוכים. זכיתי בדומם 
בסדרות  צולב  חיתוך  עם   ♥A-ב והמשכתי   ♦9 עם 
בשליט,  לקיחות  בשלוש  זכיתי  הכול  בסך  המייג'ור. 
ארבעה חיתוכים ושלושה אסים צדדים – עשר לקיחות 

עם תוצאה של 91%.

גמר א' – מושב שני

Board 14. Dealer East, Vul None

 QJ85
 AK
  JT7
 KT65

  T9   7642
  765   QJ94
  Q96543   AK2
  87   43

  AK3
  T832
  8
  AQJ92

West North East South
שקד ורשבסקי פלופסקי ישראלי

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

Pass 6♣ All Pass

ביד זו הכרזנו לחוזה הנכון ♣6 מתוך ידע. הנה הסבר 
המכרז:

♣1 – טבעי או 15-17 מאוזן כלשהו.
♥1 – טרנספר לספייד )לפחות 4 קלפים(

♠1 – שלושה קלפי ספייד בדיוק עם יד לא מאוזנת )5+ 
קלאבים(, 10-15 נקודות.

לסדרת  קשר  אין  לפחות,  מלא  למשחק  מחייב   –  2♥
ההארט

2NT – רביעייה בהארט )כלומר קוצר בדיאמונד(, -13
15 נקודות.

♣3 – קובע את סדרת השליט.
♠3 – כוח בספייד )שולל כוח בהארט(

)Kickback RKC( 4 – שאלה לקלפי מפתח♦
.♣Q 5 – שני קלפי מפתח עם♣

13-15 שהבטחתי,  14 נקודות מול  ♣6 – ארן החזיק 
את  לראות  יכול  הוא  הקודמות  ההכרזות  לאור  אבל 
הוכרז  הסלם  בספייד.  והכוח  בדיאמונד  הסינגלטון 

כמעט "בקלפים פתוחים".

רק שלושה זוגות הגיעו לסלם שהקנה לנו 96%, בעוד 
הרוב המכריע של השדה הסתפק במשחק מלא.
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סיקור תחרויות

שלב חצי הגמר

ששיחקנו   Tiramisu קבוצת  עם  שוב  מתמודדים  אנו 
במקטע  המוקדם.  השלב  של  האחרון  במפגש  נגדה 
כמה  יש  השני  במקטע   .7:25 מובילים  אנו  הראשון 
swings קטנים לרעתנו, כל אחד של IMP 5-6, ולפני 
סיימנו   .25:26 של  דחוק  ביתרון  אנו  האחרון  הלוח 
האחרון  בלוח  צופים  ואנו  שלנו  בשולחן  יותר  מוקדם 

בשולחן השני. המתח גבוה.

אתם מחזיקים בצפון:

 A8
 KQ974
  5
 KQT75

מהלך ההכרזה:

West North East South
1♣* 1♥ Pass 2♦

Pass 3♣ Pass 4♦

Pass ?

 * Polish Club, 11+ nat or 15-20 balanced or
any GF

שלנו  בשולחן   ?5♦ הכרזתם  או   Pass קראתם  האם 
החוזה היה ♦3 והתוצאה 150+.

West North East South
לילו מטילדה

1NT 2♥* Pass 3♦

Pass Pass Pass

* 5+♥ and minor 

בשולחן  וגם   Pass קרא  שצפון  לאחר  רווחה,  אנחת 
השני הושג 150+. החלוקה המלאה:

 A8
 KQ974
  5
 KQT75

 J643   T975
  A63   JT852
  AJ   42
  AJ32   96

  KQ2
  -
  KQT98763
  84

מסתבר  אבל   ,IMP  1 של  בהפרש  הגמר  בחצי  זכינו 
 carryover שלא ידענו שלפי תנאי התחרות מגיע לנו 
של IMP 6.1 על זכייה במקום השני בשלב המוקדם. 
אפילו אם יריבינו היו מכריזים ♦5 ומשיגים 400+, היינו 

!IMP 1.1 עדיין מנצחים בהפרש

הגענו לגמר עם ניצחון של 25:32.1.

היריבה בשלב הגמר הייתה זו שניצחה אותנו בסיבוב 
של  הכוכבים  קבוצת   – המוקדם  השלב  של  הראשון 
 May Sakr-Jacek Pszczola, Anna  :Pepsi
Gulevich-Andrei Gromov, Danuta Kazmucha-

Dominic Filipowicz. בגמר פגשנו אותם שוב.

קבוצת "הים האדום" בתחרות Alt Mixed II )חלק ב'(

// לילו פופלילוב
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לטובת   30:21 טוב,  כל-כך  היה  לא  הראשון  המקטע 
Pepsi. ההמשך עוד יותר גרוע. קבוצת Pepsi צוברת 
IMP 36 ללא מענה במשך שלושה בורדים והתוצאה 

21:66. האם זה הסוף?

ביצוע  לאחר   IMP  12 בחזרה  מקבלים  אנו   5 בבורד 
חוזה 3NT שבשולחן השני היריבים נכשלו בו.

ואז מגיע:

Board 6. Dealer East, Vul E/W

 QJ975
 95
  J5
 A852

  T642   AK83
  J4   AT
  743   AKQT862
  KJT9   -

  -
  KQ87632
  9
  Q7643

West North East South
Baldysz Pszczola Janiszewski Sakr

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

4♠ Dbl 5♦ All Pass

)Polish( שיכול להיות  בחדר הפתוח מזרח פתח ♣1 
גם יד חזקה כלשהי. דרום בחרה לתאר יד דו-סדרתית 
ולאחר מכן הכריזה את סדרת ההארט. בהמשך הכפל 
של צפון על ♠4 עזר לחברינו לקבוצה לברוח מהחוזה 

הזה ולשחק ♦5. 

תחילה נראה שלכרוז שלושה מפסידים – שניים בספייד 
ואחד בהארט, אבל זה רק במבט ראשון. לאחר הובלה 
K♥ הכרוז מושך שליטים בשני סיבובים ומוסר לדרום 
חיתוך  לתת  חייב  דרום  כעת   .♥Q עם  ההובלה  את 
אחרת  או  כך  הקלאב.  סדרת  את  לפתוח  או  והשלכה 

הכרוז נפטר מספייד מפסיד, 600+.

בחדר הסגור:

West North East South
Filipowicz Lilo Kazmucha Matilda

1♣ 4♥
Pass Pass Dbl Pass

4♠ Pass 5NT Pass
6♣ Pass 6♠ Pass

Pass Dbl All Pass

לאחר הכרזת הפתיחה ♣1 מטילדה קפצה מיד ל-♥4 
ומזרח פתח מחדש עם כפל. לאחר ♠4 לילו שתק ולא 
גילה ליריבים את החלוקה הגרועה. מזרח חיפש סלם 
ולבסוף עצר ב-♠6. כעת לילו הביע ספקות לגבי  גדול 
הסלם הזה. מערב נכשל שלוש פעמים: 800+, וביחד 

עם השולחן השני רווח של IMP 16. הבורד הבא:

Board 7. Dealer South, Vul All

 82
 J63
  KJ983
 A92

  T75   AQ63
  AQT5   74
  A654   QT2
  KQ   JT65

  KJ94
  K983
  7
  8743

מוביל  לילו   .3NT משחקים  היריבים  שלנו  בשולחן 
8♦ – רביעי מלמעלה. הכרוז לא קרא את הקלף הזה 
ולבצע   ♦T עם  בדומם  לזכות  הזדמנות  והחמיץ  היטב 
כמו  בדיאמונד  לקיחות  שלוש  במקום  החוזה.  את 
בשולחן השני הוא ביצע רק שתיים ובהמשך לא הצליח 
להתאושש: 100- לעומת 600+ בשולחן השני, עוד 12 
IMP בשבילנו והפער מצטמק ב-IMP 40 בתוך שלוש 

חלוקות בלבד – 66:61.

 IMP  10 עוד  מפסידים  אנו  השני  המקטע  סוף  לפני 
ולפני המקטע האחרון אנו בפיגור 76:61. עדיין לא הכל 

אבוד!

שלב הגמר, מקטע שלישי ואחרון

בארבעת הבורדים הראשונים 0:1 לטובתנו. איטי מדי. 
 6 עוד  מפסידים  אנו  כאשר  מחמיר  המצב   5 בבורד 
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IMP. בשולחן שלנו 1-♥4 בעוד היריבים בשולחן השני 
עוצרים ב-♥2.

ועד   ,IMP ל-20  עולה  ההפרש  לסיום  בורדים  שבעה 
בורד 9 לא קורה שום דבר דרמטי.

Board 9. Dealer North, Vul E/W

 T2
 K94
  Q954
 9643

  AKQJ8   53
  -   AQJT7632
  AKJT7   6
  KQJ   T5

  9764
  85
  832
  A872

בחדר הסגור היריבים משחקים ♥5 ומפסידים רק שתי 
 Igor בחדר הפתוח .♥K +♣A :לקיחות מובנות מאליהן
Grzejdziak מגיע ל-♠6. צפון מוביל בקלאב, דרום זוכה 

ב-A♣ וחוזר בשליט.

 ♦Q ולהפיל  בדומם  לחתוך  לנסות   ?Igor ישחק  כיצד 
שלישית או לבצע עקיפת חיתוך? הוא בוחר באפשרות 
השנייה: J ,♦A♦ – נמוך מצפון וגם מהדומם! כעת חיתוך 
דיאמונד, והסלם מבוצע. 1430+ עם IMP 12. שלושה 

בורדים נותרו, והבורד הבא flat. זמננו בהחלט אוזל.

Board 11. Dealer South, Vul None

 A986
 J53
  T2
 AK76

  Q43   J752
  Q94   A72
  KQJ86   73
  T4   QJ98

  KT
  KT86
  A954
  532

West North East South
Gromov David Gulevich Daniela

Pass
Pass 1♣ Pass 1♥
Pass Pass Dbl RDbl

2♦ Pass Pass Dbl
Pass Pass Pass

תחילה נראה שהולך להיות עוד flat board, אבל מזרח 
פתחה מחדש את המכרז באגרסיביות ודניאלה בירכה 
על התפתחות זו. ההגנה חסרת רחמים ובני הזוג בירמן 
 – IMP 9-ב זוכה  זוכים בתוצאה של 500+. קבוצתנו 
אם לומר זאת אחרת, אנחנו מובילים ב-IMP בודד לפני 
הבורד האחרון, ואפילו פחות בגלל carryover 0.1 של 

הקבוצה היריבה. אסור לנו להפסיד בבורד האחרון.

Board 12. Dealer West, Vul N/S

 AJT72
 AT6
  -
 QJ765

  Q864   K3
  3   Q54
  J98763   AKQ542
  T3   94

  95
  KJ9872
  T
  AK82

West North East South
Gromov David Gulevich Daniela

1♠ 2♦ 2♥
5♦ 6♥! Pass Pass
7♦ Pass Pass Dbl

Pass Pass Pass

המשך בעמוד 40 
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סיקור תחרויות

אתה ביד שלישית, אוחז בקלפים הבאים:

Dealer North, Vul E/W

  AQJ52
  Q83
  64
  J93

מהלך ההכרזה:

West North East South
Pass Pass 1♠

2♥ 4♠ All Pass

אתה פותח ביד שלישית. שותפך מכריז משחק מלא, 
גבוהות  נקודות   12 עם  לכך: משום מה,  סיבה  לו  ויש 
הוא התחיל ב-Pass! מערב מוביל T♣, והדומם נחשף:

  9876
  AJ5
   K32
  A74

  AQJ52
  Q83
  64
  J93

הוא   .♣Q-זוכה ב ומזרח  נמוך מהדומם,  אתה משחק 
חוזר ב-4♥. 8 מדרום, 9 ממערב ו-J♥ זוכה בצפון. מה 

עכשיו?

 ♠K בהארט. חייב להיות לו K ורק ♦AQ נניח כי למערב
אתה  שלישית  בלקיחה  לכן  שהכריז.  כפי  להכריז  כדי 
משחק ♠ מהדומם אל ה-A. מערב משרת עם K בחוסר 
רצון. עכשיו ♦ לכיוון הדומם, ו-K♦ זוכה. דיאמונד נוסף 
לשחק  כדי  לזכות  למזרח  מאפשר  מערב   – מהדומם 
הארט נוסף. אתה זוכה בדומם עם A♥, חותך ♦ ומושך 

.♠QJ

לשחק בקלפים פתוחים

// יוסי אנגל
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אלה הקלפים שנותרו בידך ובדומם:

 9
 5
  -
 A7

  5
  Q
  -
  J9

עד עתה ההגנה זכתה בשתי לקיחות )קלאב ודיאמונד(. 
 ,♣K-ויוצא מידך בקלאב. מזרח זוכה ב ♣A אתה מושך
נותרו  שלא  היות  והשלכה  חיתוך  לך  לתת  חייב  והוא 

בידו קלפי הארט.

החלוקה המלאה:

  9876
 AJ5
  K32
 A74

  K   T43
  KT962   74
  AQ975   JT8
  T5   KQ862

  AQJ52
  Q83
  64
  J93

שלו  הנקודות  שכל  החליט  דוד  ממערב   5♦ לאחר 
פשוט  בדיאמונד  חוסר  ועם  עובדות  רבות(  )שאינן 
הכריז ♥6. מערב סמך עליו והקריב ל-♦7. דוד הראה 
חוסר באמצעות Forcing Pass, אבל ידה של דניאלה 
וזכו בארבע   7♦ גדול. הם הכפילו  לסלם  לא התאימה 

לקיחות מלמעלה: 800+.

West North East South
Grzejdziak Pszczola Grzejdziak Sakr

1♠ 2♦ 2♥

5♦ 5♥ Pass ?

של  תורה  והגיע  בלבד   5♥ הכריז  צפון  השני  בשולחן 
זוכים,  ואנחנו   Pass להחלטתה.  חיכו  כולם  דרום. 
במהירות   Pass קרא  מערב  מזלנו  לרוע   .6♥ אבל... 

והפסדנו בגמר בלוח האחרון.

למרות האכזבה שבהפסד כל-כך צמוד, זו הייתה הנאה 
צרופה להיפגש שוב ולשחק נגד שחקנים ברמה עולמית, 
והמקום השני בתחרות כה יוקרתית הוא תוצאה שהיינו 

חותמים עליה לפני שהתחרות התחילה.
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בואו להכיר אותנו

בישראל,  הצעירה  הברידג’  שחקנית  אולי  היא 
שיש.  גבוה  הכי  לכוון  לה  מפריע  שלא  מה 
זיידנברג. באוגוסט הקרוב  תכירו את סופי גת 
היא תחגוג יום הולדת 9, אולם בשורות הבאות 

תיווכחו כי עתידה עוד לפניה. 
סופי, בתו של נצר זיידנברג, מרצה בכיר למדעי 
חברה  של  ובעלים  למנהל  במכללה  המחשב 
לאבטחת מידע, זכתה להכיר מקרוב את נבכי 
אביה  של  למעמדו  כיאה  הברידג’,  משחק 
נבחרת מדעי המחשב  כקפטן הספורטיבי של 
ושחקן  למדעים  באולמפיאדה  ישראל  של 

ברידג’ בעל דרגת רב אמן. 
את  חורשים  גילה  בני  יתר  בעוד  וכך, 
בחרה  החברתיות,  והרשתות  הסמארטפונים 
במשחק  ומרצה  זמנה  את  להשקיע  סופי 
בטכניקות  מתמקצעת  שהיא  תוך  הברידג’, 

ובקונבנציות שונות.
סופי אשר תעלה בשנה הבאה לכיתה ד’ בביה’’ס 
ברידג’  כאמור  לומדת  שברחובות,  שפרינצק 
אצל אביה, ובמקביל אצל עדי אסולין, אושיית 
ברידג’ בפני עצמה, המדריכה אותה במסגרת 

פרויקט ‘’ספורטאיות עילית’’ של ההתאגדות. 
על אף גילה הצעיר, מדובר באישיות כריזמטית 
היא  ‘’סופי  רוצה.  היא  מה  בדיוק  יודעת  אשר 
ממש אישה קטנה’’, מספר אביה. ‘’מה שיכול 
אחר  לשותף  נורמלית  כהערה  מפורש  להיות 
מתורגם  סופי  אצל  שלי,  הבת  אינו  שהוא 
בצורה שונה. זו הסיבה שאני נזהר מאוד איתה 

ומשתדל שלא לצעוק או להרים את הקול’’.
שחקנית  נצר  מתאר  ברידג’יסטית  מבחינה 
תוקף  בכל  מסרבת  ‘’סופי  במיוחד.  כשרונית 
שהגענו  הרבה  הכי  חדשות.  קונבנציות  ללמוד 

רברס  דאבל,  נגטיב  רגיל,  בק  צ’ק  זה 
ו-RKCB. בעיקרון היא תמיד רוצה לשחק 

.’’BBO-ומבלה הרבה מאוד שעות מול ה
ענף  של  החדש  בכישרון  מדובר  האם 
הברידג’ הישראלי? את זה רק הזמן יוכל 
עליה  שמעתם  איפה  )תזכרו  להגיד... 

לראשונה ):(.

סופי גת 
זיידנברג

קיבלה לאחרונה 
דרגת 

סגן אמן כסף

ענת זיו
קיבלה לאחרונה 

דרגת 
סגן אמן ארד

האחת עוד לא בת 9. השנייה שחקנית ותיקה עם רזומה של למעלה מ-4 עשורים. 
עושים כבוד לשתי מקבלות דרגות חדשות המוכיחות כי ברידג’ הוא משחק רב-גילאי

מעל  ברידג’  משחקת  פינה  מראש   )71( ענת 
נכדים,  ל-7  וסבתא  בנים  ל-4  אם  שנה.   40
פסיכותרפיסטית במקצועה ועובדת סוציאלית 
אור  נקודת  הוא  לדבריה  הברידג’  לשעבר. 

בחייה. 
‘’התחלתי לשחק לפני יותר מ-40 שנה. בזמנו 
היה כאן אדם בשם אברהם כץ שלימד ברידג’ 
בבתים. בעלי מאוד התעניין והלכתי בעקבותיו 
בזמנו  למדנו  המשחק.  את  לראשונה  להכיר 
בשיטה  משחקת  אני  כיום  אבל  גורן,  בשיטת 

מודרנית יותר’’.
חרמון  מבואות  למועדון  משתייכת  ענת 
בניהולו של עופר רז. ‘’מדובר במועדון מופלא, 
אינטימית.  משפחה  של  סוג  יחסית,  חדש 
מספיק  יפה.  השני  את  האחד  מקבלים  כולם 
יתקשרו  ותמיד  פעמיים  או  פעם  שתחסיר 

לשאול לשלומך. 
חברתי  מקום  ובראשונה  בראש  הוא  הברידג’ 
מזה  משחקים  אנחנו  אנשים.  לפגוש  נהדר 
כ-30 שנה, חבורה של 11 אנשים, גם במועדון 
וגם בבתים כאן בכל אזור הצפון. אנחנו מחכים 
ומעבירים את  כיבוד  למפגשים הללו, מכינים 
הברידג’  מקצועית,  מבחינה  בנעימים.  הזמן 
המוח,  את  לחדד  מצוינת  הזדמנות  הוא 
אחרים.  דברים  על  ולחשוב  מהיום-יום  לצאת 
כשאני משחקת ברידג’, אני מרגישה סוג של 
התעלות, שכן המשחק הזה דורש ממני המון 
זך  הברידג’,  מורה  האחרונות  בשנתיים  ריכוז. 
עומר, מגיע אחת לחודש לאחד הבתים ומעניק 
אנחנו  שונים.  ברידג’  בנושאי  העשרה  שיעורי 
בהחלט משתפרים וזה תענוג גדול’’, מוסיפה 

ענת.
בתקופה  “מדובר  לקורונה?  באשר  ומה 
שוב  לשחק  געגועים  יש  מאתגרת, 
מאיתנו  נבצר  זה  לצערנו  אבל  במועדון, 
לעת עתה. האמת שעבורי ימי הסגר היו 
 .BBO-הפעם הראשונה בהם השתמשתי ב
לנו  שמאפשרת  נחמדה  פלטפורמה  זו 

להמשיך ולשחק ברידג’ בהנאה גדולה’’.
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בהחלט משתפרים וזה תענוג גדול’’, מוסיפה 
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להמשיך ולשחק ברידג’ בהנאה גדולה’’.
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על רקע מעבר פסטיבל הברידג' הבינלאומי לתצורה מקוונת, מספרים שופטי הברידג' על 
חווית השיפוט אונליין 

אדוני השופט אדוני השופט 

בימים בהם המינויים לוועדה לבחירות שופטים בכנסת תופסים 
כותרות, הרשו לנו להציג בפניכם שופטים מסוג אחר. אנחנו 
שהשקיעו  אלו  כמובן,  המסורים  הברידג'  לשופטי  מתכוונים 
ניהול   – ולא פשוטה  מזמנם ומרצם לטובת משימה מורכבת 
לראשונה  שנערך  הבינלאומי  הברידג'  פסטיבל  של  מקצועי 

בהיסטוריית הענף המקומית, בגרסת אונליין. 
לצד לוח הזמנים הצפוף והתחרויות הרבות לאורך הפסטיבל, 
בין  ההבדל  על  וכנה  אישית  לשיחה  השופטים  את  תפסנו 
לבין הגרסה החדשה  שיפוט בתחרויות לצד שולחן הברידג' 

שנכפתה על כולנו. התובנות והמסקנות מוצגות לפניכם:

טון קוינמן )שופט בינלאומי בכיר(: 
כאשר  מופתע  קצת  ''הייתי 
לשפוט  אליי  פנתה  ההתאגדות 
שופט  אני  המקוון.  בפסטיבל 
בפסטיבל בתל אביב כבר לא מעט 
הפעם  הייתה  זו  אבל  שנים, 
מרחוק  שפטתי  בה  הראשונה 
צריך  הייתי  המחשב.  באמצעות 
אבל  מעט,  לא  לכך  להתכונן 
כשורה.  התנהל  הכול  לשמחתי 
כי הכישורים לשפוט באונליין  לציין  מבחינה מקצועית חשוב 
ברידג'יסטיים  למושגים  יותר  מעמיקה  התייחסות  מצריכים 
ופחות לחוקים טכניים וקשיחים. החיסרון מבחינתי בתחרויות 
שכאלו היה שחלק מהשחקנים לא הצליחו לשחזר הקלקות/

יכול להשתהות  הכרזות. אני מעדיף את הגרסה בה השחקן 
שנייה אחת או שתיים. אבל אם אני מתעלם מההיבט הטכני, 
יש למשחק הברידג' המקוון יתרון מובהק על פני משחק רגיל. 
צוות השיפוט הישראלי סייע לי להתמודד עם המחסור במידע 
הם  הדיגיטלית.  המערכת  תפעול  בנושא  אצלי  קיים  שהיה 
הכל  בסך  מצוינת.  הרגשה  לי  ונתנו  כלפיי  בנימוס  התנהגו 
גם  לי  שתסייע  בטוח  שאני  מעולה  שיפוט  חוויית  זו  הייתה 
עשיתי  אני  גם  שבזכותה  לברידג'  להתאגדות  תודה  בעתיד. 

את המעבר לעולם הברידג' הווירטואלי''. 

 :)4 שיפוט  )דרגת  שזיפי  אילן 
''המעבר לתחרויות מקוונות יצר לא 
לתחרויות  בניגוד  בעיות.  מעט 
לשולחן  מסביב  שהתנהלו 
האונליין  שבגרסת  הרי  במועדונים, 
יותר קשה לברר דברים. כך  הרבה 
רגיל  שבשולחן  בעוד  למשל, 
אל  לגשת  יכול  אתה  במועדון 
שאתה  עד  הכל  ולעצור  השחקן 
באינטרנט  התרחש,  מה  מברר 

שכן  אליו,  פונה  שהשופט  מבחין  לא  אפילו  לעיתים  השחקן 
תמיד  נמצא  שלא  הצ'אט  באמצעות  נעשית  אליו  הפנייה 

בראש מעייניו.
חשדות  מעט  לא  יש  עונה,  לא  שכשמישהו  היא  התוצאה 
ידעו  הברידג'  ששחקני  חשוב  ולכן  כשרים  לא  למשחקים 
שכששופט פונה אליהם חובה לשים לב ולענות שאחרת זה 

פוגע בהם. 
עם  עמדות  כמתאם  שחשוד  שחקן  הן  הדוגמאות  אחת 
הפרטנר שלו דרך הטלפון או בדרכים אחרות. לפעמים מדובר 
בחשדות שווא, אבל עצם החשש הזה יוצר אווירה לא נעימה. 
אני מסכים שבתור תחליף למועדון האמיתי המשחק המקוון 
הוא תחליף סביר, בייחוד בהתחשב במצב הנתון, אבל מצד 
שנים  לאורך  הפסטיבל  האידיאלית.  בשיטה  מדובר  לא  שני 
ארוכות הוא הרבה מעבר לברידג'. אנשים אוהבים להתלבש, 
לצאת מהבית וליהנות ממפגש חברתי, אבל שוב נוכח המצב 
עלינו להסתדר עם מה שיש. מילה טובה להתאגדות על ארגון 

למופת של פסטיבל, חרף האתגרים השונים''. 

 :)4 שיפוט  )דרגת  אבנר  ברי 
''אין שום דימיון בין שיפוט בתחרויות 
ברידג' ליד שולחן לעומת תחרויות 
הנפוצים  המקרים  כל  שכן  אונליין, 
 .BBO-ב קיימים  לא  כלל  בתחרות 
לדוגמא: הכרזה שלא בתור, הובלה 
שלא בתור, REVOKE, לא משרתים 
השולחן.  על  שנופל  קלף  לצבע, 
למעשה, כל הדברים הטכניים הללו 
אינם קיימים בכלל במשחק אונליין. 
מצד שני, ישנם מקרים במשחק ברשת שלא מתרחשים ליד 
בהם  באמצע  שמופסקים  משחקים  למשל:  כמו  השולחן, 
או  מוזרות  הכרזות  או  התוצאה  על  להכריז  צריך  השופט 

משחק מוזר שיש לבדוק האם היתה התנהלות בלתי הוגנת. 
אלמנט נוסף הוא שבתחרויות האונליין יש רקורד מסודר של 
כל מה שקרה בשולחן, כך שאפשר לבדוק מה נאמר בו על ידי 
השחקנים או כמה זמן לקח להם להכריז. כל מילה מתועדת 
והרבה יותר קל לוודא את העובדות מאשר בתחרות פרונטלית 

שבמסגרת המועדון. 
ברמה האישית, כשופט ברידג' זו חווייה שונה לחלוטין. שיפוט 
וחומר  קל  אדומה,  עניבה  לענוב  ממני  מצריך  לא  באונליין 
ובגלל  עירני  מאוד  להיות  חשוב  מאידך,  הבית.  מן  לצאת 
שהמשחקים מופסקים באמצע, לפעמים אין בכלל זמן לתת 
מענה בזמן אמת לכל אחד. לסיכום, הידע הברידג'יסטי חשוב 

יותר באונליין מאשר במשחק הפרונטלי''.

ירחון ההתאגדות הישראלית לברידג'42



 :)3 שיפוט  )דרגת  שחר  קובי 
בבקשה  בהתאגדות  אליי  ''כשפנו 
שאשפוט תחרויות דרך האינטרנט, 
השיפוט  צורת  שכן  התלבטתי,  די 
הדרושה שם פחות מושכת אותי. לי 
הבין  הקשר  מאוד  חשוב  אישית 
לפתור  והיכולת  אנשים  עם  אישי 
בעיות במקום. כשהתחלתי  עבורם 
ראיתי  באינטרנט,  משחקים  לנהל 
אופי שיפוט אחר לחלוטין מכל מה 
שהכרתי, אבל גם השכלתי להבין שיש אפשרות לטפל בבעיות 
של אנשים גם מבלי להסתכל להם בתוך הלבן של העיניים. 
הבנתי שעדיין אפשר לתת יחס אישי גם תוך שמירה על ריחוק 
מסיים  הפסטיבל  ימי  לאורך  עצמי  את  מצאתי  כך  חברתי. 
התקשרות עם אנשים בליווי סמיילים בצ'אט ובסך הכול עם 
תחושה גדולה של סיפוק. אני שמח שהצלחתי להמשיך לתת 
והוגן כלפי השחקנים גם באמצעות הפלטפורמה  יחס אישי 

.''BBO-של ה

מושיקו מיוחס )דרגת שיפוט 3(: 
''השיפוט באונליין שונה משמעותית. 
יש הרבה מאוד חוקים שלא תקפים 
טכניות  לטעויות  שקשורים  לאונליין 
ומכניות של שחקנים, שכן אין משחק 
מסויים,  במובן  פיזיים.  קלפים  עם 
רוב השיפוט באונליין מצריך מאיתנו 
כאשר  ''בלשים'',  של  סוג  להיות 
לגבי  הוא  התלונות  של  גדול  חלק 
משחקים חשודים. הבעיה במשחק 
היא שכל אחד עובד עם היגיון שונה. לא תמיד היגיון של שחקן 
מדובר  הפעמים  רוב  אחר.  שחקן  של  היגיון  אותו  הוא  אחד 
שחקן  שכל  הפשוטה  מהסיבה  שחר,  להן  שאין  בהאשמות 
לשחק  מכולם  לדרוש  אפשר  ואי  מסוימת  רמה  עם  מגיע 
שגוי  הוא  שלכאורה  מהלך  עושה  שחקן  לפעמים  ''נכון''. 
מיסודו, אך יוצא לו טוב. כמו שאומרים גם תרנגול עיוור יכול 
למצוא לפעמים גרגיר בחול. על כל פנים, אנו מבצעים בדיקה 
כל  ובודקים  אותו  מתשאלים  לשחקן,  מתקשרים  יסודית, 
מקרה לגופו. עצם העובדה שהכל מתנהל דרך המחשב, גורם 
השחקנים,  לכל  חסר  שזה  מאמין  נפגע.  האנושי  שהפן  לכך 
אבל יש לכך גם יתרונות. כל המשחקים מתועדים, כך שאפשר 
להפיק למידה גם בהיבט השיפוטי. כל אחד מהשופטים יכול 
ומסייעים  תורמים  וכולם  מהירה  מאוד  בצורה  דעה  לחוות 
להתייעץ עם שחקנים במהירות.  גם  לנו  זה מאפשר  לכולם. 
של  והאחרונה  הראשונה  השנה  שזו  מקווה  אני  אישי,  באופן 

הפסטיבל במתכונת הזו''. 

דרור שיפטן )דרגת שיפוט 3(: 
''בפן האישי, כשאתה מגיע לשפוט 
להתייחס  צריך  ברשת,  תחרות 
לשולחן  נכנס  שאתה  לעובדה 
הוירטואלי ובגדול אין לך שמץ של 
מושג מי אלו השחקנים שמשחקים 
בו. יש להם כינוי, אבל אני לא תמיד 
יודע מיהם. אין לי מושג מהי הרמה 
או  צעירים  הם  האם  שלהם, 
או  מתחילים  שחקנים  מבוגרים, 
מההתאגדות  מתקבל  הנדרש  המידע  שכל  כמובן  בכירים. 
בשיפוט  זהירים  מאוד  להיות  צריך  זו  מסיבה  אבל  בהמשך, 
אחר  פסטיבל  מעדיף  שהייתי  כמובן  דעת.  שיקול  ולהפעיל 
שכולנו  כפי  פיזית  בצורה  השני  עם  האחד  משחקים  שבו 
מכורח  שנוצרה  חלופה  הוא  האינטרנט  ואוהבים.  רגילים 
הנסיבות. יש לא מעט בעיות אתיות וטכניות בתצורה המקוונת, 
אני  זו המציאות.  עונשם, אבל  גם כשבאים על  כמו רמאויות 
מאמין שהרוב המכריע לא מרמה ומתנהל בצורה תקינה, אבל 
אלו שכן, גם שבאים על עונשם, בהחלט מעכירים את האווירה''. 

דירק פיטרס )דרגת שיפוט 3(
בשיפוט  רב  ניסיון  בעל  הוא  דירק 
''בברידג'   .ACBL ה-  בתחרויות 
טכניים  הם  המקרים  רוב  מסורתי 
מספקות,  בלתי  הכרזות  כמו 
 .REVOKES הכרזות שלא בתור, או
ביטוי  לידי  באים  לא  כלל  אלו  כל 
התוכנה  שכן  אונליין,  במשחק 
זה  האם  שכאלו.  מקרים  מונעת 
השיפוט  את  הופך  שזה  אומר 
בחובו אתגרים  טומן  אונליין  ברידג'  לא.  ממש  יותר?  לפשוט 
אחרים, בדגש על נושא התקשורת. כדי שדברים יעברו חלק, 
צורך בהבנות  יש  בגרסה המסורתית,  והן  בגרסה מקוונת  הן 
או  הכרזה  הברידג'.  למשחק  חיוני  מרכיב  שהן  מוקדמות 
התראה מוקדמת ומענה מהיר לשאלות היריבים באופן פרטני 
הם כישורים שחלק גדול מהשחקנים עדיין לוקה בהם בחסר. 
כמנהל תחרויות המשימה העיקרית שמוטלת עליי היא לארח 
קבוצה של אנשים ולאפשר להם ליהנות מהמשחק שהם כל 
ושוויונית. כאשר משחקים בשולחן  כך אוהבים בצורה הוגנת 
אמיתי, הרי שברגעים שלפני ולאחר המשחק, המגע האנושי 
פנים.  אל  פנים  המפגש  באמצעות  נפרד  בלתי  לחלק  הופך 
תשומת לב אישית, קשר עין, חיוך או מילה מרגיעה. כל אלו 
דברים שמסייעים למנהל תחרות או שופט לאורך המשחק, 
הוא  אינטרנטית  משחק  לגרסת  המעבר  הזה  שבהיבט  כך 
השופטים.  עבורנו  גם  אלא  השחקנים,  עבור  רק  לא  מאתגר 
התקשורת  מיומנויות  את  לשפר  האחריות  מוטלת  כולנו  על 

במרחב הברידג' המקוון.
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אלברט ספייר )דרגת שיפוט 2(: 
בין  ההבדלים  את  מחלק  ''הייתי 
רגיל  שיפוט  לבין  אונליין  שיפוט 
למספר חלקים. תחילה יש להבהיר 
נטול תקלות  הוא  אונליין  כי שיפוט 
מחוץ  הובלה  ערך  ראה  טכניות, 
נכון,  לא  לוח  משחק  מחדל,  לתור, 
בלתי  הכרזה  לתור,  מחוץ  הכרזה 
מספקת ועוד ועוד. הבדל נוסף הוא 
הוגן  לא  למשחק  חשש  שיש 
אותנו  שהופכים  הזוג(  בני  בין  טלפונית/אישית  )תקשורת 
מגיע  אני  מכאן  ''בלשים''.  של  לסוג  כורחנו  בעל  השופטים 
להבדל השלישי שמצריך מאיתנו מיקוד עיקרי בניתוח מהלכי 
שלא  משחקים  תוצאות  תיקון  גם  כמו  ''הגיוניים'',  ברידג' 
הספיקו להסתיים. כל אלו מצריכים משופטי הברידג' בגרסה 
ועידה מתמשכת, מה שלרוב  צוות בשיחת  עבודת  המקוונת 

מקשה על קיום יותר משיחה אחת בו זמנית''.

 :)2 שיפוט  )דרגת  פיברט  יוסי 
לברידג'  במעבר  החיובי  ''הדבר 
לנסוע  צורך  שאין  הוא  מקוון 
של  הנוחות  את  יש  לפסטיבל. 
ההימצאות בבית, במזגן והאפשרות 
ברמה  אידיאליים.  בתנאים  לשפוט 
דברים  המון  יש   – המקצועית 
שלא  פרונטלי,  במשחק  שקורים 
שני,  מצד  באונליין.  מתרחשים 
להתנהלות  שחקנים  כלפי  החשד 
לא תקינה עולה. זהו הדבר הראשון שעולה לראש ומתפקידנו 
אנחנו  שכאלו.  נעימים  לא  מקרים  אחר  להתחקות  לנסות 
כשופטים מנסים לתת מענה לכל החשדות הללו וזה ממש לא 
אנשים מאותגרי מחשבים,  גם  שיש  אין ספק  בנוסף,  פשוט. 

מה שמקשה על ההתנהלות מולם.
מורה  היותי  אף  על  החברתי.  למשחק  תחליף  אין  מבחינתי 
ואיש הייטק, הפן האישי בברידג' חסר.  למחשבים במקצועי 
אני כבר מחכה לחזור לשפוט ליד השולחן, לחייך אל האנשים 
ולשוחח איתם. אין תחליף לזה וגם לא יהיה. כל שאר בעיות 
לרמאויות  החשד  לעומת  וכאפס  כאין  מתגמדות  השיפוט 
לכולנו  מאחל  אני  באינטרנט.  משמעותית  בצורה  שעולות 

לחזור לשגרת הברידג' בהקדם האפשרי''. 

 :)2 )דרגת שיפוט  ניימן  עירית 
נהניתי  להודות שמאוד  חייבת  ''אני 
ולמדתי ממנו  מהשיפוט בפסטיבל 
במועדון  השיפוט  מבחינתי  המון. 
היבשים'',  ''החוקים  את  יותר  כולל 
מצריך  השיפוט  שבאינטרנט  בעוד 
שיקול דעת עם הרבה יותר אתגרים. 
יותר  הרבה  הן  ההחלטות 
עדיף.  זה  ובעיניי  ברידג'יסטיות 
כמובן שהייתי מעדיפה לשבת לצד 
רבות  למדתי  להיום.  נכון  המצב  לא  זה  אבל  השחקנים, 
מהשופטים הבכירים שעשו את עבודתם נאמנה. סך הכל, אני 
אונליין,  במתכונת  הפסטיבל  את  לקיים  שההחלטה  סבורה 

הייתה נכונה''.

 :)2 שיפוט  )דרגת  רייכמן  יוסי 
לשולחן  האינטרנט  בין  ''השיפוט 
שונה מאוד. אמנם אין בעיות טכניות 
לבקרים  חדשות  שעולות  בסיסיות 
במועדון. מצד שני השיפוט מתרכז 
שהם  מצומצמים  נושאים  במספר 
לא  השחקנים  שכן  פשוטים,  לא 
כך  פיזי.  שולחן  מול  אל  יושבים 
עד  להשתהות  יכול  שחקן  למשל, 
את  לשים  אם  אבל  מכריז.  שהוא 
האצבע על הבעיה המרכזית בגרסה המקוונת, הרי שמדובר 
בחשד להתנהלות לא אתית בדרכים שונות. זו בעיה מנטאלית 
כי מרמים אותם.  קשה של השחקנים, שחלק מהם בטוחים 
מספיק שיש 3-4 זוגות שמרמים וזה כבר מוציא שם רע לענף 
האישית  ברמה  ספק  לי  אין  האווירה.  את  מאוד  ומעכיר 
שכשנחזור למועדונים, אמשיך לקיים תחרויות מספר פעמים 
גם באמצעות ה-BBO. צריך להפיק את המקסימום  בשבוע 
מצוינת  אלטרנטיבה  שמהווה  הדיגיטלית  מהפלטפורמה  גם 

עבור קהילת הברידג' ''.
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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

ברכות למקבלי תארים חדשים )נכון ליוני 2020(

אמן בכיר זהב
בן שמחון אמליה, אביבים

אמן בכיר כסף
ספינקה פיני, אביבים

אמן בכיר
בינט ג'ורג' שמעון, מרום נווה - ר"ג

אמן זהב
שידלוב מרים, ירושלים

אמן כסף
בקר ג'ני, אביבים
ברש צבי, קיסריה

שקד נינט, מרכז ספורט רשלצ

אמן ארד
אינדורסקי שמעון, כפר סבא

רבינוביץ' יונתן, מושבות-שמריהו
שוהם יורם, סביון-קרית אונו

אמן
שטריך אליעזר, קריות/חיפה

שני חנוך, רעננה

סגן אמן כסף
זיידנברג גת סופי, מרכז ספורט ראשל"צ

צ'רניצקי ולדימיר, רקפת קרית טבעון

סגן אמן ארד
אפל ויליוי, סביון-קרית אונו

הוברמן דוד, רקפת קרית טבעון
זוהר זאב, אשדוד

זיו ענת, מבואות חרמון
מעוז גסטון, לב הצפון

נוי אביטל, כפר מרדכי
צורף ברק, יבנה

שגיא נעמי, אילה הרצליה

סגן אמן
אפל מאיר, סביון-קרית אונו

ארליך ברוך, בית מכבי ראשל"צ
כהן אבנר, ירושלים

נחמדי מנחם, מרכז הברידג' ים
קמיל דר' דניאל, ברידג' פוינט פולג

שושי זאב, חדרה

שחקן מתקדם
ביסטרי דסי, מ. הברידג' רחובות

מור עדי, סביון-קרית אונו
נוי אסתר, מבואות חרמון

רווה עירית, סביון-קרית אונו
רוזנשיין רוחמה, מ. הברידג' רחובות
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ספטמבר 2020אוגוסט 2020

אליפות ישראל לזוגות נשים אונליין 6
ואליפות ישראל לזוגות גברים אונליין

יום ה' מושב 1 – 19:00

משחקי דורות12

אליפות ישראל לזוגות נשים אונליין 7
ואליפות ישראל לזוגות גברים אונליין

יום ו' מושב 2 – 10:30

סימולטנית ארצית - יום ד' 2318:00

אליפות ישראל לזוגות נשים אונליין13
ואליפות ישראל לזוגות גברים אונליין

יום ה' מושב 3 – 19:00

אליפות ישראל לזוגות נשים אונליין 14
ואליפות ישראל לזוגות גברים אונליין

יום ו' מושב 4 – 10:30

סימולטנית ארצית - יום ו' 2110:30

בנוסף, נקיים בכל יום א' תחרות בוקר ב 10:00 ובכל יום ד', תחרות אחה"צ ב 17:30. התחרויות 
נושאות נקודות אמן מקומיות. *ייתכנו שינויים



פתוח לחברי התאגדות בתוקף לשנת 2020. מנעו אי נעימות ודאגו לחדש חברותכן בהקדם.

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

חמישי 6 באוגוסט 2020: מושב 1 – 19:00-22:00
שישי 7 באוגוסט 2020: מושב 2 – 10:30-13:30
חמישי 13 באוגוסט 2020: מושב 3 – 19:00-22:00
שישי 14 באוגוסט 2020: מושב 4 – 10:30-13:30
לתשומת לבכם: תוצאות זוגות שאינם נשים ימחקו וכספם לא יוחזר

מחיר מושב למשתתף: 11$

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

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

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

חמישי 6 באוגוסט 2020: מושב 1 – 19:00-22:00
שישי 7 באוגוסט 2020: מושב 2 – 10:30-13:30

חמישי 13 באוגוסט 2020: מושב 3 – 19:00-22:00
שישי 14 באוגוסט 2020: מושב 4 – 10:30-13:30
לתשומת לבכם: תוצאות זוגות שאינם גברים ימחקו וכספם לא יוחזר

מחיר מושב למשתתף: 11$

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

הודעות חשובות

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

הקורונה בצורה מיטבית.

מעבר לתכנית התחרויות העשירה שאנו מפעילים באתר ה- BBO, הכוללת תחרויות מקומיות, 
סימולטניות ואליפויות ישראל אונליין, 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.

ספריית ביטאון ההתאגדות עשירה 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 

חדשחדש
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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 לגבי ענישה במהלך הפסטיבל:
• התקבלו 26 תלונות על אתיקה ואי סבירות ברידג'יסטית

• הוכנסו למערכת מעל 100 ידיים חשודות שנבדקו ע"י ועדת ייעודית לנושא.
• 2 תלונות בוטלו

• 13 תלונות נסגרו לתיעוד וישמשו בעתיד במידה ויהיו עוד תלונות על אותם שחקנים
• 2 זוגות הורחקו מהפסטיבל ומתחרויות אונליין ותוצאותיהם בוטלו 

מיכה מרק
הקפטן הספורטיבי הארצי

צרו איתנו קשר גם בפייסבוק:
 ההתאגדות הישראלית לברידג׳

תחרויות ברידג' אונליין 

לטופס לחצו כאן

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

כדי להשתתף בתחרויות נדרש להיות חברי התאגדות בתוקף.

אם טרם עשיתם זאת:

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

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

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

תחרויות אונליין מתקיימות גם על ידי המועדונים השונים ברחבי הארץ, אנא פנו לבעלי המועדונים לפרטים נוספים
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe8heXhyuhZaX-JgWe7cwnoVUTP7jSZbFLdjyrFIC-sbt4Egg/viewform


Dealer South. Vul All

 -
 3
 QJT52
 KQJ7654

  AJ7542   QT93
  AK54   QJ87
  6   AK983
  T3   -

  K86
  T962
  74
  A982

Here is how this wild deal can be bid:

West North East South
Pass

1♠ 4♣ 5♣ 6♣
Pass Pass 6♠ Pass

Pass ?

West and East each have 12 HCP, with an 
enormous fit between them. It seems obvious 
to bid six spades with East’s hand over the 
opponent’s competition to six clubs. In case 
North sacrifices to 7♣, he would probably buy 
the contract, but the cost )-800( is higher than 
game.

At the actual tables, most pairs didn’t reach a 
slam and stopped in a spade game.
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Some Israeli bridge clubs did open up this 
month, but it was still impossible to organize 
the traditional Tel Aviv International Festival, 
and it was replaced by an online festival on 
BBO, which included various Pairs events.

We start with the second session of the 
Handicap Pairs. Already the first deal gave 
the East-West pairs a chance to bid and make 
a grand slam. Making a grand required the 
diamond suit to run:

Dealer North. Vul None

 QJT3
 8432
 64
 QJ8

  AK62   95
  AQ96   KJ7
  K2   AQT875
  T74   A6

  874
  T5
  J93
  K9532

Only seven pairs reached a slam with an 
excellent score. Here is a suggested bidding 
sequence, reaching seven diamonds:

West North East South
1♦ Pass

1♥ Pass 3♦ Pass
3♠ Pass 4♣ Pass

4NT Pass 5♠ Pass
5NT Pass 6♥ Pass
7♦ Pass Pass Pass

Perhaps 3♦ is a slight overbid, but East has 
six good diamonds. West shows a strong 
hand by bidding 3♠. Now East shows a club 
control, and West is ready to ask about aces. 
After East shows two aces plus ♦Q, West asks 
for specific kings and finds out about ♥K. Now 
West can count twelve tricks, and either ♠Q or 
♥J at partner’s hand would complete thirteen 
top tricks.

West has to be slightly optimistic, but bidding 
a grand pays off nicely.

Another slam opportunity arose at Board 23:

The 1st Israeli Online Festival

// Joseph Engel



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

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

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

ספרים שנשארים במשפחה

פנו אלינו להצעת מחיר מותאמת גם בכמויות קטנות ופורמטים מיוחדים

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

ברידג'
ת ו י נ ש  6 0 - ב

אלדד גינוסר

חוקי המשחק
מוסכמות וטקטיקות בסיסיות
המלצות, כללים ומילון מונחים


