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דבר ועד העמותה
שלום לכולם!

תחילת השנה הנוכחית מאופיינת בפעילות ענפה, זה עתה הסתיימה אליפות הליגה הלאומית, 
בה זכו: אילן הרבסט, אופיר הרבסט, יניב זק, מיכאל בראל, רוני בר בניצחון דרמטי על קבוצת 

לוטן פישר: רון שוורץ, גלעד אופיר, דרור פדון, אולגה הרטמן, אאידה מינזלי.

שתי הקבוצות ייצגו אותנו באליפות אירופה לקבוצות שמאורגנת ע”י ההתאגדות לברידג’ 
בנובמבר הקרוב באילת..

אליפות הארץ לסניורים בהשתתפות טובי הזוגות הסתיימה בניצחון של מיקי מאירוביץ וכהן ארדון – הפתעה משמחת 
ומרעננת, ומעל הכול ב-2 לפברואר יחל הפסטיבל הבינלאומי ה-46 במספר בו ישתתפו למעלה מ-12 קבוצות בינלאומיות 

מחו”ל כולל אלופת טורקיה ועוד עשרות אורחים, וכל זאת הודות לפעילות ברוכה של מארגן הפסטיבל אסף לנגי ועזרה עצומה 
של איתן לוי, נשיא. התאגדות הברידג’.

חלק ממתכונת התחרות שונה, ולראשונה תתקיים בין יתר השינויים, במסגרת הפסטיבל, אליפות הארץ לנשים. אנו תקווה 
להשתתפות ערה של כל החברים בהתאגדות.

בברכה, 

מודי קניגסברג
יו”ר ועד העמותה

ההתאגדות הישראלית לברידג’ בישראל

בואו להשתתף
בפסטיבל הבינלאומי ה-46 לברידג‘

שיפתח ב-2 בפברואר 2012
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Dealer: W, Vul: None, Lead: ♥J
♠
♥
♦
♣

974
K752
76
AT83

♠
♥
♦
♣

AKQJT3
3
AQJT
K5

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

פתחת ♣2 עם 20 נק’ גבוהות ו-9 לקיחות בטוחות. שותפך 
ענה ♦2, ולאחר שהכרזת את סדרתך ♠2 הוא הראה יד 
הוא  מאוד  יד חלשה  )עם  ל-♠3  בהכרזת תמיכה  חיובית 
סלם  לחפש  החלטת   .)4♠ “סגירה”  בהכרזת  בוחר  היה 
אס  השותף  של  שבידו  שהתגלה  לאחר  לאסים.  ושאלת 

אחד, הכרזת ♠6. 
לזכות  לו  והרשית  רצף(  )ראש   ♥J-ב הוביל  מערב 
בלקיחה. כעת מערב מוביל T♥ ללקיחה השנייה. תכנן 

את המשך המשחק!
המשחק.  של  זה  בשלב  מיוחד  בקושי  הבחין  לא  דרום 
שליטים  מיד  והוציא  ה-3♠  עם  השני  ה-♥  את  חתך  הוא 

בארבעה סיבובים )הם התחלקו 4-0(.
עקיפה  וביצע   ♣A-ה עם  לדומם  עבר  הוא  מכן  לאחר 
מוצלחת אל ה-T♦ שבידו. הוא רצה לבצע עקיפה שנייה 
לדומם.  שנית  להיכנס  אפשרות  שום  מצא  לא  אך  ב-♦, 
 .♦K-ה לנפילת  וקיווה   ♦A-בלית ברירה הוא משך את ה
נותר בודד בידו של  תקוותו נכזבה. ה-K♦ לא נפל, אלא 

מזרח וגרם לנפילת החוזה.
כישלונו של הכרוז נבע )כרגיל( מהיעדר תכנון מוקדם. 

בטרם תשחק ללקיחה הראשונה )כל שכן לשנייה( עליך 
לספור מפסידים ולהבחין שחוץ מהמפסיד הוודאי ב-♥ יש 
מפסיד אפשרי ב-♦. הדרך היחידה להיפטר ממפסיד זה 

היא באמצעות עקיפה, ועל עקיפה זו כדאי לחזור.
לך  יש  לדומם.  הכניסות  על  היטב  לשמור  עליך  לפיכך 
לאבד  לא  כדי  וה-9♠.    ♣A-ה בדומם,  ודאיים  זוכים  שני 
את הכניסה ב-♠ יש לחתוך בלקיחה השנייה עם ♠ גבוה.
כעת תוכל לזכות ב-A♠, לעבור לדומם ב-9♠ )בשלב זה 
חשוב לשמור בדומם שליט לצורך חיתוך( ולעקוף בפעם 
הראשונה ב-♦ אל ה-T. לאחר מכן תיכנס שוב לדומם עם 
ה-A♣ ותעקוף שוב אל ה-J♦. אינך יודע אם ה-K♦ ייפול 
בסיבוב השלישי, לכן כעת תחתוך את ה-Q♦ עם השליט 
ליד בחיתוך ♥, תוציא את  הנותר בדומם. לסיום תחזור 

השליטים הנותרים וידך גבוהה.
כך נראתה החלוקה המלאה:

 ♠
♥
♦
♣

974
K752
76
AT83

 

♠
♥
♦
♣

-
JT98
9432
Q7642

♠
♥
♦
♣

8652
AQ64
K85
J9

 ♠
♥
♦
♣

AKQJT3
3
AQJT
K5

 

אגב, במערך הקלפים הנתון הכרוז יכול לבצע את החוזה 
גם אם שגה וחתך נמוך בלקיחה השנייה. עליו להמשיך 
מיד ב-♣ אל ה-A, לעקוף ב-♦, לשחק A♦, לחתוך ♦, לחזור 
לידו בשליט ולחתוך ♦ נוסף במידת הצורך. עם זאת, דרך 

המשחק שהוצעה לעיל בטוחה יותר.
שליטים  משך  וגם  לדומם  כניסה  איבד  שהכרוז  ברגע 

מוקדם מדי, נחרץ גורלו לכישלון.

שחק יחד עם מוטי

שמור מעברים לדומם!

מוטי גלברד
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לחשוב נכון בהגנה 

אל תהיה קמצן!
מוטי גלברד

Dealer: S, Vul: Both, Lead: ♥7

♠
♥
♦
♣

Q832
Q2
KJ63
752

 

♠
♥
♦
♣

T9764
J9
QT7
A63

West North East South
2NT

Pass 3♣ Pass 3♦
Pass 3NT All Pass

מהלך ההכרזה שגרתי. דרום פתח 2NT )22-20 נקודות( 
התאמה  מצאו  שלא  לאחר  )סטיימן(.   3♣ השיב  וצפון 

 .3NT במייג’ור, הגיעו המתנגדים לחוזה
שותפך )מערב( הוביל ב-7♥ )כנראה רביעי מלמעלה(. 

הכרוז ביקש את ה-Q♥ מהדומם. תכנן את ההגנה!
גבוה  “לשחק  פעם  אמר  שהמורה  זכר  מזרח  בשולחן 
מדאבלטון”, אך הוא אמר לעצמו: חבל לבזבז קלף בכיר 
ללקיחה  ושירת  בהמשך,  תועלת  יביא  שוודאי   J-ה כמו 

הראשונה עם ה-9♥.
ה-Q♥, הכרוז המשיך מיד ב-♣. מזרח  לאחר שזכה עם 
ידע שכדאי לחזור אל סדרת השותף ללא דיחוי, קפץ מיד 

ב-A♣ ושיחק את ה-J♥, שזכה בלקיחה.
ולאחר   ,♥ קלפי  נותרו  לא  למזרח  סוף ההגנה.  היה  זה 
לקיחות:  עשר  ותבע  לרווחה  נשם  הכרוז  ב-♠  שהמשיך 

ארבע ב-♣, שלוש ב-♠, שתיים ב-♦ ואחת ב-♥.
כך נראתה החלוקה המלאה:

 ♠
♥
♦
♣

Q832
Q2
KJ63
752

 

♠
♥
♦
♣

J5
AT8763
952
94

♠
♥
♦
♣

T9764
J9
QT7
A63

 ♠
♥
♦
♣

AK
K54
A84
KQJT8

 

ושאל  מרוצה  אינו  ששותפו  מזרח  הבחין  המשחק  בסוף 
אותו מדוע. מערב ענה לו: החמצנו הזדמנות להפיל את 
החוזה פעמיים. האם אתה מבחין כיצד מזרח היה יכול 

לשפר את משחק ההגנה?
הראשונה  בלקיחה   ♥J-מה להיפטר  עליו  היה  כמובן, 

ולמנוע את החסימה בסדרה.
החוזה.  הכשלת  את  שמנעה  היא  מזרח  של  קמצנותו 
בסדרת  מדאבלטון  גבוה  של  משחק  על  מקפיד  היה  לו 
זוכה  ומשאיר בידו את ה-9♥, הרי שכאשר היה  השותף 
לעלות  יכול  היה  מערב  שותפו,  סדרת  אל  וחוזר   ♣A-ב
 ♥K-ה את  להפיל   ,♥A-ב להמשיך   ,♥T-ה עם  ה-9♥  על 
הנותרים שלו. מסתבר  ה-♥  קלפי  בכל  ולזכות  דרום  של 
כי שמירת ה-J♥ הבודד בידו של מזרח הביאה רק נזק, 

ולא תועלת!
ללא  בכירים  לקלפים  תיצמד  אל  בהגנה  השכל:  מוסר 
לעזור  איך  בעיקר  אלא  עצמך,  על  רק  לא  חשוב  סיבה. 

לשותף!

חנות הברידג‘ היחידה בישראל

אריה, חברה לקלפים בע“מ
הקישון 16 בני-ברק (ליד קניון אילון)

03-6186722
פתוח ימים א-ה 08:00-17:00

אנו מזמינים אתכם להנות מחווית הקניה
של מוצרי ברידג‘ אונליין באתר החדש שלנו  

www.lioncard.co.il

 סט קופסאות הכרזה קלאב
כולל קלפי הכרזה

מפלסטיק סימטריים

180 ש“ח
במקום 240 ש“ח
תוספת 35 ש“ח למשלוח
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לקיחות לא גדלות 
על העצים

קובי שחר

העצים”.  על  גדל  לא  “הכסף  הביטוי  את  מכירים  כולנו 
מסתבר שגם ליד שולחן הברידג’ זה נכון, ולקיחות “לא 

גדלות על העצים”. 
בפני תלמיד הברידג’ מוצגות טכניקות שונות המאפשרות 

לפתח לקיחות נוספות מעבר ללקיחות הבטוחות.
מקורן האפשרי של הלקיחות הוא:

1. קלפים בכירים )J ,Q ,K ,A וכו’(.
לא  כבר  ארוכה שלמתנגדים  בסדרה  נמוכים  קלפים   .2

נותרו בה קלפים.
3. חיתוך )כאשר המשחק הוא עם שליט(.

עיקרון ההגבהה מאפשר לקלפים בכירים לזכות בלקיחה 
לאחר שהוצאנו קלפים בכירים יותר מידי המגנים.

♠ KQJ

♠ T65♠ A987

♠ 432

 J-וה Q-ה ,A-והמגנים יזכו עם ה ♠K-כאשר נשחק את ה
יוגבהו ויזכו בלקיחות הבאות בסדרה זו.

שבידי  הבכירים  הקלפים  את  להוציא  צריך  תמיד  לא 
הבכירים  הקלפים  עם  בלקיחות  לזכות  כדי  המגנים 
שבידינו. ניתן לנצל מיקום נוח של הקלפים הבכירים של 
ההגנה כדי לזכות בלקיחה עם קלף בכיר כאשר המגנים 

עדיין מחזיקים קלף בכיר יותר. זוהי טכניקת העקיפה:

♥ AQ

♥ 65♥ K7

♥ 42

נשחק קלף קטן מידו של דרום. לאחר שמערב ישחק את 
ה-7 נבקש את ה-Q מצפון בתקווה לזכות בלקיחה אם 

ה-K במערב )כפי שמופיע בדוגמה(.
הראשונים  הכלים  הם  והעקיפה  ההגבהה  עיקרון 
לזכות  מאפשרים  אלו  כלים  להכיר.  לומד  שהשחקן 
ודאיים.  זוכים  שאינם  בכירים  קלפים  בעזרת  בלקיחות 
בהמשך הדרך יתווספו לארגז הכלים של השחקן טכניקות 

נוספות להשגת לקיחות מהמקורות השונים.
קלפי  הוצאת  על-ידי  מתבצע  ארוכה  סדרה  פיתוח 
הנותרים  הנמוכים  שהקלפים  כך  בסדרה,  המתנגדים 

יהפכו לזוכים.

♦ AKQ32

♦ JT9♦ 87

♦ 654

בכל  משרתים  המגנים   .Q-וה  K-ה  ,A-ה את  נשחק 
שלושת הסיבובים, ולא נשארים בידיהם קלפים נוספים 
בסדרה. הקלפים הזוטרים שלנו )ה-3 וה-2( יזכו בלקיחות 

הבאות.
בכלים  נשתמש  ארוכה,  סדרה  מפתחים  כשאנחנו  גם 

מתאימים לביצוע המשימה:

♣ AK765

♣ 98♣ QJT

♣ 432

צפון. אם  לידו של  כניסות בסדרות האחרות  נניח שאין 
נשחק את ה-A, ה-K וקלף נוסף שהמגנים יזכו בו, נצליח 
לפתח את הסדרה אבל לא יהיה באפשרותנו להגיע לידו 
זו  של צפון כדי לממש את הלקיחות שפותחו. בחלוקה 
עלינו להשתמש בטכניקה אחרת מארגז הכלים שלנו – 
ההתחמקות. נשחק בלקיחה הראשונה בסדרה קלפים 
למגנים  וניתן  מזכייה  נתחמק  ומהדומם,  מידנו  נמוכים 
לזכות בלקיחה. בהמשך נשחק את ה-A וה-K, וכך אחרי 
שלושה סיבובים בסדרה, כאשר למגנים אין יותר קלפים 
בסדרה, אנו נמצאים בדיוק במקום הנכון כדי לקחת עוד 

שתי לקיחות בסדרת ה-♣.
באיסוף  מתבטאת  היד  במשחק  התלמיד  התקדמות 
בטיפול  עוסקות  חלקן  הכלים.  לארגז  נוספות  טכניקות 
בסדרה בודדת, וחלקן – בטיפול ביד המלאה. בכל מקרה 
על השחקן לזהות מנין עשויות להגיע הלקיחות החסרות 

לו להשלמת החוזה ולהשתמש בכלים המתאימים.
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.♦Q-ביד הבאה אנחנו בחוזה של ♥6. מערב מוביל ב
בהנחה שסדרת השליט מתחלקת 3-2 יש לנו 11 לקיחות 

בטוחות. חסרה לנו לקיחה אחת. מנין נשיג אותה?

 ♠
♥
♦
♣

AQ32
T85
63
AQ52

 

♠
♥
♦
♣

86
64
QJT742
K94

♠
♥
♦
♣

JT97
J92
98
J763

 ♠
♥
♦
♣

K54
AKQ73
AK5
T8

 

את  להשיג  אפשריות  דרכים  שלוש  ישנן  זו  בחלוקה 
הלקיחה ה-12:

1. קלפים בכירים – עקיפה ב-♣.
2. קלפים זוטרים בסדרה ארוכה – ב-♠ יש לנו 7 קלפים 
בשתי הידיים. אם ששת הקלפים שבידי ההגנה יתחלקו 

3-3, אז הקלף הרביעי בדומם יהפוך ללקיחה החסרה.

את  לחתוך  מאפשר  ה-♦  בסדרת  המצב   – חיתוך   .3
הסיבוב השלישי בדומם  )היד הקצרה בשליטים( ולהשיג 

לקיחה נוספת.

כאשר יש מספר אפשרויות להשיג את הלקיחה החסרה 
עם  הראשונה  בלקיחה  נזכה  כולן.  את  לשלב  ננסה 
ה-A♦. נשחק שני שליטים גבוהים כדי לוודא שהם אכן 
מתחלקים 3-2. נמשיך עם K♦ ועם ה-5♦ שייחתך על-ידי 

ה-T♥ בדומם. 

אך   ,♥J-ה עם  מעלינו  יחתוך  מזרח  המוצגת  בחלוקה 
למזלנו נותרו לנו אופציות נוספות. החזרה ב-J♠ תילקח 
עם ה-K ביד הכרוז. לאחר מכן נמשיך בסדרה עם קלף 
ששני  מקווים  אנו   .Q-ה מכן  ולאחר   A-ה לכיוון  קטן 
המגנים ישרתו שלוש פעמים כל אחד, ואז ה-3♠ שיישאר 

בדומם יספק לנו את הלקיחה ה-12. 

רק  לנו  ונותר  מתממשת,  אינה  זו  אפשרות  גם  בפועל 
לעקוף ב-♣. אנו חותכים את ה-♠ הרביעי בידנו ומשחקים 
8♣ לכיוון הדומם. העקיפה המוצלחת נגד ה-K♣ תבטיח 

את ביצוע החוזה.

כולל משלוח

פרטים והזמנות: 077-3330775

אלדד (גינו) גינוסר
אמן בינלאומי בברידג'

במחיר מיוחד
לחברי התאגדות הברידג'

45 ש"ח

קובץ מאמרים
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תמוך עם תמיכה
רם סופר

אך כ חזקות,  ידיים  עם  להכריז  אוהבים  ולנו 
עם  דווקא  מתבצעות  בהכרזה  רבות  טעויות 
אותן  המחזיק  שהשחקן  יחסית,  חלשות  ידיים 

אינו מעניק להן את הכבוד הראוי.

ההכרזה  לדרך  הקורא  את  להנחות  אנסה  זה  במאמר 
הנכונה במצבים רבים המתרחשים לעתים קרובות.

זוהי ידך בכל אחת מהדוגמאות הבאות:

East
♠
♥
♦
♣

9742
Q73
62
A853

)1(
West North East South
1♥ Pass ?

פשוט וקל – הכרז ♥2. יש שינסו להתחכם עם ♠1 ולנמק 
הארטים.  רק  ולא  ספיידים  יש  לשותף  שאולי  בכך  זאת 
הכרזה כזו רק תסבך את העניינים, ואין בה תועלת רבה. 
הדרך הנכונה והיעילה היא לתמוך בשותף מיד “ולהראות” 

את כל היד בהכרזה בודדת. 

)2(
West North East South
1♥ 2♦ ?

של  אוברקול  לאחר  חופשית”  ש”הכרזה  ששמעת  ייתכן 
המתנגדים דורשת ניקוד גבוה יותר מהכרזת תשובה ללא 
התערבות. חשוב לדעת שעיקרון זה אינו חל על הכרזת 
אם   .2♥ להכריז  מאוד  חשוב  השותף.  בסדרת  תמיכה 
נבחר להכריז Pass, השותף לא יוכל לדעת על ההתאמה 
והוא עלול להרשות למתנגדים לשחק ♦2 שיבוצע, כאשר 

אנו יכולים לבצע בקלות ♥2 ואולי אף יותר.

 ,)♥Q במקום ♥J למעשה, גם אם ידנו חלשה יותר )נניח
ההכרזה הנכונה תהיה ♥2 עם 5 נקודות גבוהות. במכרז 
תחרותי אי אפשר להצליח בלי להילחם על החוזה בגובה 

2 עם התאמה של 8 קלפים.

)3(
West North East South

1♣
1♥ 2♦ ?

והכרזת  אוברקול,  הכריז  אלא  פתח,  לא  השותף  כעת 
המתנגדים מרמזת על כוח רב יחסית. האם לוותר עם 6 
אצל  הנקודות  רוב  אם  גם  סיבה.  שום  לכך  אין  נקודות? 
יש  בידנו  חיתוך  ואפשרות  ב-♥  התאמה  עם  המתנגדים, 
השותף  של  שידו  ייתכן   .2♥ לבצע  רע  לא  סיכוי  לשותף 
לכך,  נוסף  ל-♥3.  גם  בהצלחה  להתחרות  לו  תאפשר 
להגיע  מתנגדינו  על  תקל  המכרז  של  מוקדמת  נטישה 

לחוזה הנכון ולא תעזור לנו להצליח. גם כאן נכריז ♥2.

)4(
West North East South

1♦
1♥ Dbl ?

שחקנים רבים שוגים במצב זה. האפשרות שהשותף ישחק 
להכריז  מעדיפים  והם  מושכת,  להם  נראית  מוכפל   1♥
לזלזל  מומלץ  לא  דרום.  גם  יעשה  שכך  בתקווה   Pass
משמעות  את  מבין  שדרום  להניח  סביר  במתנגדים.  כך 
ה-Negative Double של שותפו ויכריז משהו. אמנם נוכל 
להכריז ♥2 בסיבוב הבא, אבל בינתיים אפשרנו למתנגדינו 
להחליף ביניהם מידע בגובה נמוך. עדיף להכריז ♥2 מיד. 
על  יותר  ונקשה  לנו  שיש  מה  את  מיד  לשותף  נראה  כך 

הכרזת המתנגדים. 
שים לב שאם לשותף אוברקול מקסימלי, אז חוזה של ♥4 
עשוי להיות בר-ביצוע, אבל אם נכריז בצורה הססנית מדי 

ונתחיל ב-Pass, ספק אם נגיע אליו.

רשת מלונות דן מזמינה אתכם לחגוג את פסטיבל הברידג‘ והבילוי 2012
ברידג‘ מסיבות ארוחות כיד המלך ופינוקים במלונות דן אילת DLX ודן פנורמה אילת *****

חבילות אירוח ל-3 לילות החל מ-990 ש“ח בלבד!
(המחיר לאדם בחדר זוגי)

פסטיבל האביב ה-11
מלונות דן באילת 29.4-5.5.2012

.daganbridge@hotmail.com 050-7470016 - הזמנות : ג‘קי דגן

תחרויות מקומיות 
30/4 -יום ב‘ 20:30 תחרות IMP סיבוב ראשון

1/5 - יום ג‘ 16:30 תחרות IMP סיבוב שני 
דמי השתתפות תחרויות מקומיות - 35 ש“ח

(חינם לאורחי מלונות דן במסגרת הפסטיבל)

תחרויות ארציות
29/4 - יום א‘ 20:30 תחרות סימולטנית ארצית 

T.B גביע דן אילת - זוגות
2/5 - יום ד‘ 20:30 סיבוב ראשון (נ. א. ארציות)

3/5 - יום ה‘ 16:30 סיבוב שני (נ. א. ארציות)

 IMP גביע האביב אילת - זוגות
4/5 יום ו‘ 16.30 סיבוב ראשון (נ.א ארציות)
5/5 יום ש‘ 10.30 סיבוב שני (נ.א ארציות)

פרסים כספים בחסות רשת דן בתחרויות המרכזיות – ד‘-שבת
גביעים ל-3 המקומות הראשונים, פרסים כספיים למקומות 

הראשונים, נקודות אמן ארציות.
דמי השתתפות לתחרויות הארציות 65 ש“ח למושב

הטבות מיוחדות למשתתפי הפסטיבל
מחיר מיוחד למשתתפי הפסטיבל בטיסות ארקיע• 
 • E.DAN CLUB-הטבות מיוחדות לנרשמים ל

(מועדון ההטבות של רשת דן)
שעה מתוקה מסוגננת• 
קפה ועוגה• 
ארוחות ערב (כפוף לתוכנית)• 
קוקטיל מפואר עם כיבוד עשיר ביום רביעי• 
ארוחת גאלה מיוחדת, הופעות ריקודים• 

מבצע הכל כלול
בדן אילת 29.4-2.5

(שלושה לילות) אירוח על בסיס
חצי פנסיון ומשחקים חופשי!

1,590 ש“ח בלבד!
(לאדם בחדר בתפוסה זוגית).
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East
♠
♥
♦
♣

9742
Q73
62
A853
)5( 

West North East South
1♦

2♣ 2♦ ?

שחקנים רבים נרתעים מהכרזה לגובה 3 עם 6 נקודות 
בדוגמה  לב,  שים  מוצדקת.  סיבה  לכך  אין  אך  בלבד, 
הקודמת השותף הכריז אוברקול ♥1 שהבטיח 9 נקודות 
הכריז  הוא  כעת   .2 לגובה  אותו  העלית  ועדיין  בלבד, 
אוברקול בגובה 2 שמבטיח פתיחה לפחות. עם 6 נקודות 
מגובה  לחשוש  מה  אין  קלפים   4 של  והתאמה  גבוהות 
לודאי  קרוב  ניכשל,  ואם   ,3♣ לבצע  טוב  סיכוי  יש   .3
שמתנגדינו היו מבצעים ללא קושי חוזה חלקי ב-♦. הכרז 

.3♣
)6(

West North East South
1♠

2♣ Pass ?

שחקנים רבים סבורים שבמצב זה הכרזה של ♣3 דורשת 
10 נקודות לפחות, והם חייבים להכריז Pass. עם זאת, 

רוב המומחים יכריזו כאן ♣3. הסיבה היא שאם דרום הוא 
שחקן ברמה בינונית ומעלה, אז הסיכוי לזכות בחוזה של 
לדרום להראות  Pass תאפשר  קלוש. הכרזת  הוא   2♣
סדרה שנייה של ♦ או ♥ בנוחות בגובה 2. לעומת זאת, 
שאף  וייתכן  עליו,  תקשה  ל-♣3  מיידית  תמיכה  הכרזת 

תוציא אותו לגמרי מהמשך ההכרזה. 
ואם   ,Pass להכריז  כזה  במצב  נהגת  כה  שעד  ייתכן 
המתנגדים המשיכו להתחרות, הכרזת ♣3 בסיבוב הבא. 
שהכרזה  מוכיח  הניסיון  אבל  רעה,  כה  הכרזה  אינה  זו 
המתנגדים  על  יותר  רב  לחץ  מפעילה   3♣ של  מיידית 
מזה,  חוץ  יותר.  טובות  לתוצאות  כלל  בדרך  ומביאה 
לפעמים מערב יחזיק יד טובה, ולאחר שנכריז ♣3 הוא 

ימשיך למשחק מלא של 3NT או ♣5 ויבצע אותו.
מה המשותף לכל הדוגמאות לעיל? עם יד צנועה יחסית 
הקפדנו  השותף,  עם  והתאמה  גבוהות  נקודות   6 של 
או  הפתיחה  בהכרזת  האפשרי  בהקדם  לתמוך 

באוברקול שלו. לא חיכינו לסיבוב הבא. 
מביא  ובכך  המתנגדים,  על  מקשה  זה  הכרזה  סגנון 
הצלחות רבות, אבל העיקר הוא שאנו מקלים על חייו של 
הוא  ברידג’  תמיכה.  ממנו  “מסתירים”  ואיננו  השותף 
וכדי להצליח חשוב לעזור לשותף  משחק של שותפות, 

ולהקל עליו לקבל את ההחלטות הנכונות. 

ניתן לסכם מאמר זה בשלוש מילים: תמוך עם תמיכה! 
הברידג’,  שולחן  ליד  עקבי  באופן  זאת  ליישם  הקפד 

והמכרז התחרותי יביא לך הצלחות רבות.

חניה בשפע
רח‘ טאגור 38 נווה אביבים     www.avivim10.co.ilובחינם!

ניתן לרכוש כרטיסים במועדון ברידג‘ אביבים:
טל. 03-6417470, אסף לנגי מארגן הפסטיבל - 054-4871336

הפסטיבל הבינלאומי ה-46 לברידג‘
ייערך בתאריכים ה-2 עד ה-11 בפברואר 2012

במרכז הקונגרסים - גני התערוכה, ת“א.

מועדוני הברידג‘ אביבים והאקדמיה לברידג‘

0 3 - 6 4 1 7 4 6 9 / 7 0 ם     י ב י ב ‘ א ג ד י ר ן ב ו ד ע ו מ
www.avivim10.co.il     רח‘ טאגור 38 נווה אביבים

האקדמיה לברידג‘    03-5274021
רח‘ שאול המלך 8, בית אמות משפט, קומת מסד, ת“א

מועדון ברידג‘ אביבים והאקדמיה לברידג‘ שמחים להציג לקהל שחקני הברידג‘ בישראל, דרך נוספת 
לשמור איתנו על קשר, להתעדכן, לשתף ולחלוק את האהבה הגדולה שלנו למשחק הברידג‘ 

חפשו אותנו ב-   ועשו לנו 
www.facebook.com/avivim.bridge

אביבים  ברידג'   - שבועי  פעילויות  לוח 
שבת שישי חמישי רביעי שלישי שני ראשון

תחרות +
הרצאה

עם אבי טרגן

תחרות +
הרצאה

עם אסף לנגי

תחרות
עם אבי טרגן

תחרות
עם אסף לנגי

תחרות +
הרצאה

עם אסף לנגי

בוקר
13:00-10:00

מודרך למתקדמים
עם עמליה

תחרות מודרכת
עם ללה

מודרך למנוסים
עם דניס 

תחרות מודרכת
עם ללה

מודרך למתקדמים
עם עמליה

מודרך למנוסים
עם עמליה

תחרות
17:00

עם סמו

תחרות
+ כיבוד קל

16:30 עם ללה

תחרות
+ חוברת ידיים
עם אסף לנגי 

תחרות
+ הרצאה

עם אבי טרגן

תחרות
+ הרצאה

עם אסף לנגי

תחרות
+ הרצאה
עם סמו

תחרות
+ הרצאה

עם אסף לנגי

אחה“צ
20:00-17:00

מודרך למתקדמים
עם ללה

מודרך למנוסים
עם יובל לובינסקי

מודרך למנוסים
עם דניס

מודרך למנוסים
עם ללה

תחרות מודרכת
עם ללה

תחרות
+ הרצאה

+ כיבוד קל
עם יובל 
לובינסקי

תחרות ברומטר
IMP

עם סמו

תחרות
+ הרצאה
עם ללה

ערב
23:15-20:30

מודרך
למתקדמים

19:00
עם ללה

מודרך
למתחילים/
מתקדמים

20:00
עם מוטי סעדה

לוח פעילויות - בסניף האקדמיה לברידג' 
שבת שישי חמישי רביעי שלישי שני ראשון

 תחרות
 מ-9:30
עד

 12:00

הרצאה
+

תחרות

תחרות הרצאה
+

תחרות

בוקר
13:00-10:00

משחק מודרך משחק מודרך משחק מודרך משחק מודרך משחק מודרך משחק מודרך

תחרות
 מ-18:00 עד

21:00

חדש!
תחרות

עם חוברות 
ידיים

וניתוחים

הרצאה
+

תחרות

הרצאה
+

תחרות

הרצאה
+

תחרות

אחה“צ
20:00-17:00

משחק מודרך משחק מודרך משחק מודרך משחק מודרך

הרצאה
+

 תחרות
מודרכת

ערב
23:00-20:00



מועדוני הברידג‘ אביבים והאקדמיה לברידג‘

0 3 - 6 4 1 7 4 6 9 / 7 0 ם     י ב י ב ‘ א ג ד י ר ן ב ו ד ע ו מ
www.avivim10.co.il     רח‘ טאגור 38 נווה אביבים

האקדמיה לברידג‘    03-5274021
רח‘ שאול המלך 8, בית אמות משפט, קומת מסד, ת“א

מועדון ברידג‘ אביבים והאקדמיה לברידג‘ שמחים להציג לקהל שחקני הברידג‘ בישראל, דרך נוספת 
לשמור איתנו על קשר, להתעדכן, לשתף ולחלוק את האהבה הגדולה שלנו למשחק הברידג‘ 

חפשו אותנו ב-   ועשו לנו 
www.facebook.com/avivim.bridge

אביבים  ברידג'   - שבועי  פעילויות  לוח 
שבת שישי חמישי רביעי שלישי שני ראשון

תחרות +
הרצאה

עם אבי טרגן

תחרות +
הרצאה

עם אסף לנגי

תחרות
עם אבי טרגן

תחרות
עם אסף לנגי

תחרות +
הרצאה

עם אסף לנגי

בוקר
13:00-10:00

מודרך למתקדמים
עם עמליה

תחרות מודרכת
עם ללה

מודרך למנוסים
עם דניס 

תחרות מודרכת
עם ללה

מודרך למתקדמים
עם עמליה

מודרך למנוסים
עם עמליה

תחרות
17:00

עם סמו

תחרות
+ כיבוד קל

16:30 עם ללה

תחרות
+ חוברת ידיים
עם אסף לנגי 

תחרות
+ הרצאה

עם אבי טרגן

תחרות
+ הרצאה

עם אסף לנגי

תחרות
+ הרצאה
עם סמו

תחרות
+ הרצאה

עם אסף לנגי

אחה“צ
20:00-17:00

מודרך למתקדמים
עם ללה

מודרך למנוסים
עם יובל לובינסקי

מודרך למנוסים
עם דניס

מודרך למנוסים
עם ללה

תחרות מודרכת
עם ללה

תחרות
+ הרצאה

+ כיבוד קל
עם יובל 
לובינסקי

תחרות ברומטר
IMP

עם סמו

תחרות
+ הרצאה
עם ללה

ערב
23:15-20:30

מודרך
למתקדמים

19:00
עם ללה

מודרך
למתחילים/
מתקדמים

20:00
עם מוטי סעדה

לוח פעילויות - בסניף האקדמיה לברידג' 
שבת שישי חמישי רביעי שלישי שני ראשון

 תחרות
 מ-9:30
עד

 12:00

הרצאה
+

תחרות

תחרות הרצאה
+

תחרות

בוקר
13:00-10:00

משחק מודרך משחק מודרך משחק מודרך משחק מודרך משחק מודרך משחק מודרך

תחרות
 מ-18:00 עד

21:00

חדש!
תחרות

עם חוברות 
ידיים

וניתוחים

הרצאה
+

תחרות

הרצאה
+

תחרות

הרצאה
+

תחרות

אחה“צ
20:00-17:00

משחק מודרך משחק מודרך משחק מודרך משחק מודרך

הרצאה
+

 תחרות
מודרכת

ערב
23:00-20:00
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לא סוכנות ביטוח!

אלדד גינוסר

שמעתי לא מזמן מורה לברידג' שאומר לתלמידיו, כנראה 
במטרה להגן על כלל ברידג’ שלא הצליח: “ברידג’ זה לא 
סוכנות ביטוח!”. אכן, נטייתם של שחקני הברידג’ לחפש 
את הבטוח ואת הודאי אינה ריאלית, ולעתים אף מפריעה 
להתקדמות השחקן בהבנת המשחק. עם זאת, שחקנים 
את  ולהבטיח  עצמם  את  לשפר  תמיד  שואפים  מומחים 

הצלחת משחקם. הבה נראה דוגמה.
קבוצות  בתחרות  הקבוע  שותפכם  עם  משחקים  אתם 
Swiss בפסטיבל תל אביב, ובאחד המפגשים הראשונים, 
נגד יריבים לא רעים בכלל, אתם “מרימים” את היד הבאה:

Dealer W, Vul Both
West

♠
♥
♦
♣

AQ
K952
AT
AJ965

שותפכם   ,1♠ מכריז  צפון   .1♣ ופותחים  מחלקים  אתם 
מכריז Pass, וכך גם דרום. מה נכון להכריז כעת? מחד 
ברור שלא אוותר על החוזה, ומאידך לאור ה-Pass של 

השותף לא נראה שיש סיכוי גבוה למשחק מלא.
ישנן מספר אפשרויות: הכרזה של ♥2 היא הפחות טובה 
אפשרות  כזו.  להכרזה  מדי  מאוזנת  שידי  מאחר  מכולן, 
אחת היא Dbl המבקש מהשותף להכריז את סדרתו, אך 
גם לאפשרות זו חיסרון – מה אם יכריז ♦2? אז לא ארגיש 

בנוח להכריז ♥2. 
אני בוחר באפשרות הפרקטית ביותר בעיניי, 1NT. אמנם 
בדאבלטונים  הנקודות  ריכוז  אבל  למחצה,  מאוזנת  היד 

 .NT-ובעיקר ב-♠ משכנע אותי שהיד מתאימה ל
 ,1NT שימו לב, כדי להראות 19-18 נק’ מספיק להכריז
14-12 נק’ לא תכריז פעם  זאת מכיוון שיד מאוזנת עם 

.1NT נוספת לבד, ודאי שלא
Pass, ושותפי מפתיע עם  אני מכריז 1NT, צפון מכריז 
בפעם  להכריז  לא  שבחר  לו  יש  יד  איזו  מעניין   !3NT

הראשונה. מהלך ההכרזה:

West North East South
1♣ 1♠ Pass Pass

1NT Pass 3NT All Pass

צפון מוביל ב-J♠ והדומם נפרש:

♠
♥
♦
♣

AQ
K952
AT
AJ965

♠
♥
♦
♣

8653
Q7
K854
KT4

אני מבין מיד את הבעיה של השותף. למרות 8 נק’ גבוהות 
להכריז  כדי  ב-♠  עוצר  לו  חסר  מתאימה.  הכרזה  לו  אין 
תמיכה  גם   .Dbl להכריז  כדי  ב-♥  רביעייה  לו  ואין   ,NT
 Pass  – אפשרית  הייתה  לא  קלפים   3 עם  שלי  במינור 

הגיוני. כעת אני עובר לתכנון המשחק.
ראשית כל, יש לזכור את סוג התחרות – קבוצות בשיטת 
חישוב IMP. המשמעות היא שאין צורך להשקיע בלקיחות 
עודפות, אלא בראש ובראשונה יש לכוון להבטחת ביצוע 
לאחר  טוב:  נראה  ומצבי  לקיחות,   9 צריך  אני  החוזה. 
)שתיים  בטוחות  לקיחות  שש  לי  יש  צפון  של  ההובלה 
לזכות בחמש  אוכל  ב-♣(. אם  ושתיים  ב-♦  ב-♠, שתיים 
לקיחות ב-♣ אשלים את ביצוע החוזה, אך זה דורש לבצע 
עקיפה מוצלחת נגד ה-Q♣. יש לי אפשרות לעקוף בשני 
אני  אלה  מעין  במצבים   .)two-way finesse( הכיוונים 
מביא בחשבון את הכרזות היריבים כמו-גם את חלוקות 

.♣Q-הסדרות, אך אין לי דרך לדעת “על בטוח” היכן ה
את  שאבצע  כמובן  ואצליח,  ב-♣  בעקיפה  אתחיל  אם 
החוזה, אך אם אפסיד, המתנגדים ימשיכו ב-♠ ויוציאו לי 
את העוצר האחרון. אני אשאר עם שתי לקיחות נוספות 
עלול  תשיעית  לקיחה  לפתח  כדי   ♥ לשחק  ניסיון  ב-♣. 
 ♥A-ב לזכות  עלולים  המתנגדים   – מדי  מאוחר  להיות 

ולגבות שלוש לקיחות נוספות ב-♠.
פגיע  במצב  הכריז  צפון  מההכרזות?  ללמוד  ניתן  מה 
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אוברקול ב-♠, מכאן שהספיידים מתחלקים 5-2 או 6-1 בין 
היריבים. צפון גם מחזיק ככל הנראה את ה-A♥. יש תקווה 
שה-A♥ אצל דרום ואז התכנית שהוצגה לעיל תצליח, כי 
כשדרום יזכה ב-A♥ כבר לא יישארו לו ספיידים, אך תקווה 

זו קלושה ואני מבקש לשפר את סיכויי להצליח.
 ♥A-הוא שעל מסירת ה ♣Q-ובין ה  ♥A-ההבדל בין ה
אין לי שליטה – מי שיש לו יזכה, אבל לגבי ה-Q♣ יש 
דו- “עקיפה  של  לאפשרות  הודות  מסוימת  שליטה  לי 
כיוונית”. אני יכול להחליט למי למסור את היד )במקרה 
זה  עניין  מדוע  לצפון.  או  לדרום   – כמובן(  הפסד  של 

מהותי?
גם בהנחה הפסימית שהעקיפה ב-♣ תיכשל, הרי ששילוב 
לאחר  לקיחות  לתשע  אותנו  יוביל  וה-♥  ה-♣  סדרות 
שלדרום  ידוע  מההכרזה  פעמיים.  ההובלה  את  שנמסור 
שני קלפי ♠ לכל היותר, לכן זה בסדר למסור לו את היד 
ולסכן  ב-♠  להמשיך  יוכל  לא  כבר  אז  כי  השנייה,  בפעם 

אותי.
הסדרות  פיתוח  של  הסדר  את  להפוך  עומד  אני  לפיכך 
אוכל   ♥A-ב יזכו  לא  היריבים  אם  ב-♥.  דווקא  ולהתחיל 
לעבור בבטחה ל-♣, ביודעי שגם אם העקיפה תפסיד כבר 
יזכו  היריבים  אם  החוזה.  לביצוע  לקיחות  מספיק  לי  יש 

ב-A♥, יש לי תכנית אחרת...
אני זוכה ב-Q♠ ומשחק ♥. צפון שוקל את המצב במשך 
מספר שניות ולבסוף מחליט לעלות עם ה-A. אני משחק 
עדיין  אך  ב-♥,  לקיחות  שתי  לי  יש  כעת  מהדומם.  נמוך 
אני זקוק ללקיחה נוספת ב-♣. צפון ממשיך ב-K♠. כולם 

משרתים, ואני זוכה ב-A♠. מה עכשיו?
לאחר שני סיבובים של ♠ נוצר מצב נוח למדי עבורנו. צפון 
הוא היד המסוכנת – היחיד שיכול להכשיל אותי אם יזכה 
ב-Q♣. אם דרום יזכה ב-Q♣, הוא לא יוכל להמשיך ב-♠, או 

להיכנס ליד שותפו בשום דרך שנראית לעין. 
על כן אני מתגונן מראש נגד זכייה אפשרית של צפון ומוביל 
 ,Q-מידי. צפון ומזרח משחקים נמוך. דרום אכן זוכה ב ♣J

אך כעת הוא אובד עצות. אני חושף את קלפיי ותובע עשר 
לקיחות )ארבע ב-♣ ושתיים בכל סדרה אחרת(.

היד המלאה:

 ♠
♥
♦
♣

KJT97
AJ
Q763
73

 

♠
♥
♦
♣

AQ
K952
AT
KJ965

♠
♥
♦
♣

8653
Q7
K854
AT4

 ♠
♥
♦
♣

42
T8643
J92
Q82

 

לאחר מעשה
נקודה חשובה שלא ציינתי לעיל, אך חשוב להתייחס אליה, 
היא הגישה שסייעה לי לבצע את החוזה. מלכתחילה ניתן 
את  לתפוס  המנסה  אופטימי  משחק  בקו  להסתפק  היה 
ה-Q♣ או את ה-A♥ בדרום, אך קו מחשבה כזה לא היה 

מוביל לביצוע החוזה בכל מצב אפשרי.
מסוימת  במידה  פסימי  אחר,  מחשבה  בקו  צורך  היה 
– הנחתי כל הזמן שהקלפים יושבים נגדי, וכך הגעתי 

לפתרון המנצח.
הקובעת  היא  היד  למשחק  הברידג’  שחקן  של  גישתו 
את מידת הצלחתו. כאשר החוזה נראה קל ובטוח, עליך 
להשתבש?  עלול  מה  עצמך:  את  ולשאול  פסימי  להיות 
לעומת זאת, כאשר החוזה נראה קשה ואולי בלתי אפשרי, 
נסה להיות אופטימי ולשאול את עצמך מהו הסיכוי היחיד 
לביצוע החוזה או כיצד יכולים הקלפים "לשבת" לטובתך 

כך שתוכל לבצע את החוזה.

מכללת הברידג' רחובות מזמינה אתכם לתחרות ברומטר
בכל יום שלישי בשעה 20:00 הרצאה בשעה 19:30

סיבוב 1 ב-31 בינואר 
מרצה אורח: מוטי גלברד!

נקודות אמן וגביעים למקום הראשון בכל סיבוב!!
התחרות תתקיים במועדון ספורט רחובות רחוב גד פיינשטיין 1 רחובות (ליד טופ-דוראן)

יניב וקס 054-6344810, גל וקס 052-5688781

לראשונה באיזור הדרום – תחרות ברומטר!!

מספר המקומות מוגבל 
הרשמה מראש חובה!!!
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יד החודש: 
מוקדמות אליפות הסניורים

יוסי אנגל

אליפות  נערך שלב המוקדמות של  בדצמבר   10 בשבת 
המאוחר  לכל  שנולדו  שחקנים  בהשתתפות  הסניורים, 
ב-1952. להלן יד מעניינת שהופיעה בסיבוב הראשון של 

המוקדמות במחוז המרכז.
Board 17, Dealer North, Vul: None

 ♠
♥
♦
♣

QT865
J95
T52
86

 

♠
♥
♦
♣

K9743
KQ
J
AK753

♠
♥
♦
♣

A
762
AKQ43
QT92

 ♠
♥
♦
♣

J2
AT843
9876
J4

 

של  המועדף  החוזה  כי  לראות  ניתן  פתוחים  בקלפים 
)יש  לקיחות ♣  יזכו בחמש  מזרח-מערב הוא 6NT. הם 
לשחק משחק בטוח בסדרה זו ולהתחיל ב-A או ב-K כדי 
לאפשר עקיפה נגד Jxxx בשני הכיוונים(, בארבע לקיחות 

♦ לפחות, בשתי לקיחות ♠ ובלקיחה אחת ב-♥.
גם חוזה של ♣6 מומלץ. יהיו בו מעברים נוחים יותר בין 

הידיים, אם כי יש סכנה שאחד המתנגדים יחתוך.
שחקנים  נכון.  להכריז  יש  המנצח  לחוזה  להגיע  כדי 
רבים חוששים להכריז סדרה חלשה בהכרזתם השנייה 
ומעדיפים לחזור על סדרתם הראשונה כאשר יש הבדלי 

חוזק בין שתי הסדרות.
כך התחיל המכרז בשולחן שבו ישבתי:

West North East South
Pass 1♦ Pass

1♠ Pass 2♦?

מזרח מראה חמישייה טובה ב-♦. מה רע? הבעיה היא 
שהוא מסתיר רביעייה ב-♣, ולאחר מכן יקשה עליו לשכנע 
את שותפו שיש לו סדרה כזו. ואכן, מזרח-מערב נעצרו 
אבל  לקיחות   12 ביצעו   ,3NT של  בחוזה  זה  בשולחן 

.IMP 4 הפסידו

מהלך ההכרזה המומלץ הוא:
West North East South

Pass 1♦ Pass
1♠ Pass 2♣! Pass
2♥* Pass 3♦ Pass
4♣ Pass 4♦** Pass

4♥** Pass 4♠** Pass
4NT Pass 5♠*** Pass
6♣ Pass Pass Pass

הסברים להכרזה:
* ♥2= סדרה רביעית מחייבת.

** ♠4 ,♥4 ,♦4 = הכרזות קיוביד, “יש לי קונטרול בסדרה”. 
.KQ-שימו לב להכרזת ♥4 של מערב עם ה

 ***שני קלפי מפתח )מתוך חמישה( + Q בשליט.

שהכריזו  מהזוגות  אחד  לכל  הקנה   6♣ של  חוזה  ביצוע 
אותו IMP 7 בתחרות.

העיקרון שאין להסתיר רביעייה בהכרזה השנייה חוזר על 
עצמו בוריאציות שונות, לדוגמה:

West
♠
♥
♦
♣

9742
AK4
86
AQT5

אתה פותח ♣1, והשותף עונה ♦1. הכרזת 1NT במצב זה 
תהא שגויה. עליך להכריז את סדרת ה-♠, אחרת לעולם 
לא תמצא התאמה בסדרה זו כאשר ידו של השותף היא:

East
♠
♥
♦
♣

AK83
T6
A742
J98

חוזה של ♠4 עדיף על פני 3NT, שעלול להיכשל לאחר 
הובלה ב-♦.

פסטיבל
הברידג' המסורתי

בים המלח

במרץ 2012  18-11

אירועים חברתיים מדי יום  •
שתי תחרויות מדי יום  •

פרסים וגביעים  •
הרצאות של טובי המורים  •

חוף ים פרטי  •
חבילות נופש מיוחדות  •

החל מ- 1,335 / 1,025 ש"ח*

תחרויות עם נקודות אמן, גביעים ופרסים

שתי תחרויות ארציות (ימים ד' עד שבת)

ישרוטל ים המלח / מלון גנים - מלונות נופש וספא 

•  שתיה חמה וכיבוד חופשי במהלך תחרויות הברידג'  •  ארוחת ערב חגיגית  •  שעות מתוקות
•  קוקטיל גבינות ויין  •  כניסה חופשית למועדון הבריאות באמצע השבוע ולשוהים 4 לילות בסופ"ש

•  בריכות עם מי ים המלח  •  10% הנחה בטיפולים

* המחיר לאדם בחדר זוגי במלון ישרוטל ים המלח / מלון גנים, ע"ב חצי פנסיון וכוללים השתתפות באירועים.
(4 ימים, 3 לילות באמצע השבוע)

פרטים והרשמה:
birmand@inter.net.il    03-6058355 :מרכז הזמנות

דניאלה בירמן: 050-7409089, יניב זק (צפון) 054-8083015
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הובלות נגד 
חוזה עם שליט

אפרים בריפמן

המגן ב וגם  המבצע  גם  שליט  עם  משחק 
הגישה  לכן  לחתוך,  כדי  הזדמנות  כל  ינצלו 
הובילו  שליט  עם  חוזה  נגד  היא:  המקובלת 
יזכה  שהשותף  תקווה  מתוך  קצרה,  בסדרה 
בלקיחה. הוא יחזור בסדרה שבה הובלתם, ואתם תקבלו 
נוספת היא הובלה  גישה מקובלת  את החיתוך המיוחל. 

בשליט, כדי למנוע מהמבצע חיתוכים צולבים. 
בטעות  שליט  עם  משחק  נגד  ההובלות  מהות  את  לסכם  ניתן 
ארבעה  יד  באותה  יש  כאשר  בסינגלטון  להוביל  והיא:  שכיחה 
קלפים מסדרת השליט, בייחוד עם ה-A או ה-K. על כך נכתבו 
עשרות ספרים )בספר שכתבתי מוקדש לנושא ההובלות 
ישנן המון הובלות  כן, עדיין  פרק רחב מאד(. אף על פי 

גרועות ביותר בשם חוק זה או אחר.
בכתבה הנוכחית אטפל בשתי ההובלות השכיחות ביותר:

)א( הובלה בקלף בודד נגד חוזה עם שליט.
)ב( הובלה בשליט נגד חוזה עם שליט.

בכל הדוגמאות מזרח-מערב מכריזים לחוזה זה או אחר, 
ועליכם לבחור את קלף ההובלה של דרום.

דוגמה 1
West East

1♠
1NT 2♠

South
♠
♥
♦
♣

54 
KT87
Q94
J763 

קלפי  שני  היותר  לכל  יימצאו  בדומם  כי  מרמז  המכרז 
אפילו  ואולי  שליטים  שלושה  לשותף  יהיו  כלל  בדרך   .♠
ארבעה. אם לשותף QT62 ,♠AJ2♠ או KJ9♠, הוא לא 

יאהב את ההובלה ‘היצירתית’.
כלל: אם מתנגד צד ימין מכריז סדרה וחוזר עליה בלי 

רמז לתמיכה מצד שותפו, אין להוביל בסדרה זו. 

דוגמה 2
West East

1♠
2♥ 2♠
3♠ 4♠

South
♠
♥
♦
♣

T43
965 
KT874
QJ 

עת ההובלה, במה תבחרו?
לכאורה אין כל סיכון להוביל בשליט, אך זו תהא שגיאה, 
מדוע? מזרח-מערב הפגינו כוח וגם התאמה. במצבים 
 ,♣Q-אלה חייבים להיות אקטיביים בהובלה. יש להוביל ב
ואין פסול בהובלה של 7♦. הובלה פסיבית, בשליט למשל, 
עלולים  ועליה  ה-♥,  סדרת  את  לפתח  למבצע  תאפשר 

להיעלם המפסידים בסדרות המינור.
ארוכים  אתם  כי  העובדה   ?♦7 על  עדיפה   ♣Q מדוע 

בסדרה, מרמזת על קוצר אצל המתנגדים.

דוגמה 3
West East
1♣ 1♥
2♥ Pass

South
♠
♥
♦
♣

QJT3
Q65
KT874
2 

עת ההובלה, במה תבחרו?
הובלה  בידכם  האין  לחתוך?  רוצים  באמת  אתם  האם 

טבעית יותר?
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בשעת התלבטות אם להוביל בקלף בודד בניסיון לחתוך 
בהמשך המשחק או להוביל מרצף איכותי – העדיפות 

נוטה בעשרות אחוזים לטובת ההובלה מרצף.

דוגמה 4

West East
1♠

1NT 2♣
2♠ Pass

South1
♠
♥
♦
♣

T84
KJ98
83
AJT8 

South2
♠
♥
♦
♣

76
AT865
QT965
2 

South3
♠
♥
♦
♣

AJ76
8
QJ976
J85 

מה תובילו עם כל אחת מהידיים?
יד 1: בידכם קלפים זוכים בסדרה השנייה של מזרח – ♣. 
יש סיכוי גבוה שמזרח ינסה לחתוך סדרה זו בדומם. לכן 

.♠T-זה בסדר להוביל בשליט. הובילו ב-4♠, אך לא ב

יד 2: בשום אופן אין להוביל ב-2♣. זוהי סדרה שהוכרזה 
על ידי המתנגד בצד ימין. ייתכן בהחלט שתיהנו מחיתוך, 
אך לרוב זה יבוא על חשבון לקיחה טבעית שהשותף היה 
זוכה בה. בנוסף, ייתכן שתאבדו זמן ולא תספיקו לזכות 
בלקיחות בסדרות האחרות. מבין שתי הסדרות האדומות 
אין להוביל ב-♥. זו תהיה שגיאה גסה להוביל בסדרה עם 
A ללא K. זה בסדר להוביל בשליט או ב-♦. אם תבחרו 

.♦T-ב-♦, יש להוביל ב

לעשות  ב-8♥. הדבר האחרון שרוצים  להוביל  אין   :3 יד 
יש  זה  במערך  שליטים.  ארבעה  יש  כאשר  לחתוך  הוא 
השותף  אצל   ♦K-ה או   ♦A-שה ולקוות   ♦Q-ב להוביל 
)או שניהם, אם זה יום המזל שלכם(. כך ייתכן שתגרמו 
למבצע לחתוך ביד הארוכה, ובהמשך תוכלו למשוך מידו 

את כל השליטים וליהנות מסדרת ה-♦.
לא מאמינים? הנה דוגמה לחלוקה המלאה:

 ♠
♥
♦
♣

 AK 
 J87 
 7652
 KJT9

 

♠
♥
♦
♣

762
AKQ2
QT843
5

♠
♥
♦
♣

QJT543
3
J9
7642

 ♠
♥
♦
♣

 98 
 T9654 
 AK 
 AQ83

 

לכן  נקודות רבות,  דרום הוא הכרוז בחוזה ♥4. למערב 
אין תקווה שיימצאו קלפים בכירים בידו של מזרח. כמו-כן 

למערב ארבעה שליטים.
ב-5♣.  הובלה  תחילה  ננסה  שביניכם  העקשנים  למען 
שהמשכתם  ונניח  זכיתם,  שליט.  ומשחק  זוכה  המבצע 
ב-4♦. המבצע זוכה ב-K♦ וממשיך בשליט. זכיתם בשליט 
בשליט  וממשיך  זוכה  דרום   .♦ שיחקתם  ושוב  השני 
בפעם השלישית. זכיתם בשליט השלישי. כמובן שאתם 

ממשיכים ב-♦. 
ותובע  האחרון  השליט  את  מידכם  מושך  חותך,  דרום 
עשר לקיחות: שני ♠, שני ♥, שני ♦ וארבעה ♣. מזל שלא 

J ...הכפלתם
הנכונה,  ההובלה  לאחר  המשחק  מהלך  את  נבחן  עתה 
זוכים  אתם  שליט.  ומשחק   ♦K-ב זוכה  המבצע  ה-4♦. 
פעם  וממשיך  זו  בלקיחה  זוכה  דרום  ב-♦.  וממשיכים 

נוספת בשליט. שוב אתם זוכים וממשיכים ב-♦ גבוה.
המבצע נאלץ לחתוך, ומרגע זה משתווה מספר השליטים 
ימשיך  המבצע  כאשר  בידכם.  השליטים  למספר  בידו 
במשיכת השליטים בפעם השלישית, יישאר בידכם שליט 

אחד, ובידי דרום שליט אחד.

הנה מצב הקלפים לאחר הזכייה בשליט בפעם השלישית:

 ♠
♥
♦
♣

 AK 
 - 
 7
 KJT9

 

♠
♥
♦
♣

 762 
 2 
 104 
 5

♠
♥
♦
♣

 QJ105 
 - 
 - 
 764

 ♠
♥
♦
♣

 98 
 9 
 - 
 AQ83
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השליט  עם  לחתוך  נאלץ  המבצע  ב-♦.  ממשיכים  אתם 
הרביעית  הלקיחה  שליטים.  ללא  ונשאר  שלו  האחרון 
והמכשילה את החוזה היא ה-2♥. חבל שלא הכפלתם... 

   . J
“בשעת התלבטות אם להוביל בקלף בודד בניסיון  אמרנו: 
 – איכותי  מרצף  להוביל  או  המשחק  בהמשך  לחתוך 

העדיפות נוטה בעשרות אחוזים לטובת ההובלה מרצף”.
עם זאת, הראש צריך להיות פתוח וגמיש לשינויים, בהתאם 
הנה  מדובר?  במה  ההכרזות.  ממהלך  הזורמים  לרמזים 

דוגמה:

West East
1♠

2♥ 3♥
4♠ Pass

South
♠
♥
♦
♣

86
A854
A94
QJT7

מהי הובלת הפתיחה הנכונה?
תמך,  מזרח  ב-♥.  חמישייה  עם  פתיחה  הבטיח  מערב 
ארבעה  שבידכם  מאחר  הארטים.  שלושה  ברשותו  לכן 
הארטים, זה משאיר אצל השותף הארט אחד לכל היותר.
 ♥A-ב דווקא  להוביל  יש  בקלאב,  האיכותי  הרצף  למרות 
“יסתנוור”  לא  השותף  כי  לקוות  יש  ב-8♥.  ולהמשיך 
מההובלה היעילה שלכם וישים לב שה-8♥ מבקש לחזור 

בסדרה הגבוהה – ♦.
זוהי אכן דוגמה פשוטה לכאורה, אך בעיצומו של המשחק 
חשוב לשים לב לפרטים ולא להסתפק בהליכה בעקבות 

“החוקים היבשים”.
מלא  למשחק  כוח  למתנגדים  כאשר  לדעת:  כדאי 
האופציה  היא  בשליט  הובלה  סדרות,  בשתי  והתאמה 

הגרועה ביותר.

היא  בשליט  ההובלה  בהם  מקרים  ישנם  זאת,  לעומת 
הטובה ביותר, לדוגמה:

West East
-- 1♠
2♣ 2♥
2♠ 3♠
4♠ Pass

South
♠
♥
♦
♣

862
QT54
A4
QJ97

מהי הובלת הפתיחה הנכונה?
בתקווה  בסדרה  ולהמשיך   ♦A-ב להוביל  מאוד  מפתה 
שבאה  היחידה  ההובלה  זאת!  תעשו  אל  חיתוך.  לקבל 

בחשבון היא שליט. מדוע?
ההסבר הוא שבעת בחירת הובלת הפתיחה עליכם לשחזר 
צדדית  סדרה  למבצע  אם  ולבדוק  ההכרזות  מהלך  את 
שעליה עלולים להיעלם מפסידים. בדוגמה זו למערב אורך 

ב-♣, ולמזרח אורך ב-♥.
אינם  וה-♥  ה-♣  בסדרות  שלכם  הקלפים  לב:  שימו 
זאת,  לעומת  מפסידים.  להשליך  למבצע  מאפשרים 
מזרח עלול לחתוך הארטים בדומם וקלאבים בידו. על כן, 
הובילו בשליט כדי למנוע זאת מהמבצע, ואם תינתן לכם 

הזדמנות נוספת, המשיכו בשליט.

סיכום ומסקנות: 
1. מהלך ההכרזה הוא חלק בלתי נפרד מבחירת קלף 

ההובלה.
החד- התשובה  בסינגלטון?  להוביל  תמיד  נכון  האם   .2

משמעית היא: לא!
למשחק  הגיעו  והיריבים  יותר,  או  נק’   10 בידכם  כאשר 
חיתוך  לכם  ויחזיר  בלקיחה  יזכה  מלא, הסיכוי שהשותף 
עלולה אף  הוא קלוש. במקרים אלה ההובלה בסינגלטון 
הסדרות  חלוקת  את  לפענח  ליריבים  עוזרת  היא  להזיק. 

ומקלה עליהם את ביצוע החוזה.
יש להוביל בסינגלטון רק כאשר בידכם 7-0 נק’ בלבד.

3. כאשר בידכם ארבעה קלפים בסדרת השליט, העדיפו 
הובלה התקפית מהסדרה הארוכה שלכם על פני הובלה 

מסדרה קצרה.

מיכאל בריפמן
מורה מוסמך, שופט ושחקן תחרויות מנוסה

מציע לשחקני הברידג' בכל הרמות
אפשרות קידום ושיפור המשחק!
נשחק יחד בתחרויות בוקר, צהריים או ערב

ותוך כדי משחק תלמדו ותשפרו את הידע בהכרזות ובקונבנציות.
קידום והנאה מובטחים!
 שיעור ניסיון ללא תשלום!

מיכאל נייד: 057-6616112



סיקור תחרויות
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האחרון  ביום  לסיומם  הגיעו  הלאומית  הליגה  משחקי 
הקבוצות  שתי  בין  “קלאסי”  גמר  עם   2011 שנת  של 
הבולטות ביותר בברידג’ הישראלי: קבוצת הרבסט עם 
פישר עם  וקבוצת  ישראל הפתוחה  זוגות מנבחרת  שני 
שלושה שחקנים שזכו השנה באליפות אירופה לצעירים 
קפטן  ועם  הפתוחה  הטרנס-לאומית  העולם  ובאליפות 

נבחרת הצעירים.
הרבסט  קבוצת  שלטה  הליגה  של  המוקדמים  בשלבים 
הקודמת  )שבעונה  פישר  קבוצת  בעוד  גדול,  בהפרש 
שיחקה עדיין בליגה הארצית( נאבקה כדי להבטיח את 
מקומה ב”פיינל פור”. לאחר שסיימה בשלב הראשון )12 
קבוצות( במקום השמיני, היא הצליחה להתברג למקום 
הרביעי במשחקי הבית העליון )8 קבוצות(. בחצי הגמר 
קבוצת  בעוד  בירמן,  קבוצת  את  פישר  קבוצת  ניצחה 
קבוצת  כי  לציין  יש  ברקת.  קבוצת  את  ניצחה  הרבסט 
גלברד שהעפילה אף היא לחצי הגמר נאלצה לוותר על 
בחו”ל  חופשה  עקב  הפיינל-פור  במשחקי  השתתפותה 
של חלק משחקניה )נראה כי שני הימים האחרונים של 
הליגה  גמר  את  בו  לערוך  אידיאלי  מועד  אינם  דצמבר 

הלאומית(.
זכתה  הליגה  של  הקודמים  בשלבים  הצלחותיה  בזכות 
 IMP  14 של  משמעותית  למקדמה  הרבסט  קבוצת 
במפגש הגמר. בשני הרבעים הראשונים היטיבה הקבוצה 
ברבע  אולם  ל-30:68,  יתרונה  את  והגדילה  לשחק 
ל-64:87.  וצימקה  פישר  קבוצת  “התעוררה”  השלישי 
והאחרון. הרכבה  אנו מצטרפים למשחק ברבע הרביעי 
של קבוצת הרבסט כלל את הזוגות אילן הרבסט-אופיר 
בקבוצה:  נוספת  )חברה  בראל  זק-מיכאל  ויניב  הרבסט 
פישר-רון  לוטן  בהרכב  הופיעה  פישר  קבוצת  בר(.  רוני 
שוורץ ודרור פדון-גלעד אופיר )חברות נוספות בקבוצה: 

אולגה הרטמן ואאידה מינזלי(.

Board 18, Dealer E, Vul N/S
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West North East South
אופיר בראל פדון זק

Pass Pass
2NT Pass 3♣ Dbl
3NT Pass Pass Pass

מזרח-מערב השתמשו ב"פאפט סטיימן" ויניב זק )דרום( 
החליט להכפיל כדי לבקש הובלה ב-♣, אף על פי שהחזיק 
 ,♣T-יד חלשה בלי סיכוי לפתח את סדרתו. בראל הוביל ב
בהיעדר  הראשונה.  בלקיחה  זכתה  הכרוז  של   ♣Q-וה
כניסה לדומם החליט גלעד אופיר לשחק את סדרת ה-♦ 
“מלמעלה” ולמזלו ה-Q♦ נפלה בצפון. על ה-J♦ הושלכו 

♠ מצפון ו-♥ מהדומם. 
כעת עבר הכרוז ל-AK♠ ושיחק ♠ שלישי שבו זכה צפון 
עם ה-Q♠. בראל המשיך ב-2♣ )לא היה משהו טוב יותר( 
אל ה-J וה-A. כעת פותחו שתי לקיחות בדומם, ואם יגיע 
אליהן הכרוז יהיו לו תשע לקיחות. יניב זק הקשה עליו 
מידו  נמוך  שיחק  גלעד  אבל  ב-♥,  והמשיך  יכולתו  ככל 
היה  צפון  כעת  מהדומם.   ♥J-ה את  השליך   ♥Q-ה ועל 
זכה  הכרוז   .♥K-ל מתחת  לשחק  ונאלץ  סופי  במשחק 
שתי  אם  לבחור  רק  נותר  לדרום  ב-♦.  והמשיך   ♥T-ב
 +400 הדומם.  או  הכרוז  של  יהיו  האחרונות  הלקיחות 

לקבוצת פישר.

West North East South
אי. הרבסט שוורץ או. הרבסט פישר

Pass Pass
2NT Pass 3♣ Pass
3NT Pass Pass Pass

בשולחן השני לא ראה לוטן פישר צורך להכפיל ♣3, ורון 
הדומם  של   ♠J-ה ב-6♠.  הטבעית  בהובלה  בחר  שוורץ 
זכה  רון  ב-♦.  לעקוף  ההזדמנות  את  ניצל  והכרוז  זכה, 
ב-Q♦ והמשיך ב-♠. אילן הרבסט שיחק AK♦ וגילה את 

דרמה 
בגמר הליגה 

הלאומית
רם סופר



לפרטים והרשמה: דוד גורטנשטיין 054-7690305, יעקב מינץ 052-2783263, ג'קי דגן 050-7470016
שירותי תירות דיזנהאוז יוניטורס

Montenegro - Bodva
DLX  חמישה כוכבים  Hotel Splendid - Conference & Spa Resort

לאור הביקוש הרב וההצלחה הגדולה של נופשון מונטנגרו בסוכות (שאל את מי שהיה).
2 מועדי יציאה (לפני ואחרי ליל הסדר) - 6-12.4.2012 - 8-14.4.2012

המלון נחשב למלון היוקרה של בודבה וחבר במועדון האקסלוסיבי של Great Hotels of the World, חדיש ומפואר עם חוף ים פרטי, ספא, 
בריכות שחיה פתוחות ומקורות, ג'קוזי, חדר כושר, קזינו, ברים, מסעדות, בידור, מועדון ילדים, ועוד פינוקים כיאה למלון יוקרה.

 1,290 יורו לאדם בחדר זוגי (תוספת ליחיד 240 יורו)
המחיר כולל:

טיסות + העברות, אירוח על בסיס חצי פנסיון, סיור מודרך בדוברובניק, בודבה ובהרציג נובי, יום טיול למפרץ קוטור, יום טיול לקניון טרה והפרק הלאומי דורמיטור, משחקי ברידג' 
בערבים, העברות לבית המלון וחזרה, מדריך מקומי בטיולים (דובר אנגלית), דמי רישום, מס נמל והיטלים.

המחיר אינו כולל: ביטוחים למיניהם, טיפים (יגבו במרוכז בהתחלת הנופשון 50 יורו לאדם), כל מה שלא נכלל בסעיף המחיר כולל.
חשוב ביותר - עקב ביקוש גדול לטיסות בחגים יש להירשם בהקדם מספר המקומות מוגבל !!!!

מועדוני הברידג' רמת השרון - ת"א וג'קי דגן שמחים להזמינכם
לנופשוני אביב / קיץ 2012

שיט תענוגות לים הבלטי 19-28.7.2012
   Royal Caribbean - Vision of the Seas - באונית הפאר 

אין כמו תקופת הלילות הלבנים לבקר ולהנות באחד האזורים היפים בעולם ואין דרך טובה יותר
מאשר לשוט בספינת תענוגות כדי להעצים את החוויה 

תוכנית הטיול - 2 לילות בשטוקהולם + 8 ימי הפלגה במסלול שטוקהולם-הלסינקי-סט פטסבורג-ריגה-גדיניה-ויסבי-שטוקהולם 
החבילה כוללת:

DLX מהמפוארים במלונות שטוקהולם - 5 כוכבים - Radisson Blu Royal Viking Hotel טיסות סדירות בחברת לופטהנזה, 2 לילות בשטוקהולם - מלון
7 לילות הפלגה באונית הפאר Royal Caribbean-Vision of the Seas, פנסיון מלא בתאים חיצוניים עם חלון לים, 2 ימי טיול מודרך בשטוהולם ואופסלה, ארוחת ערב 

חגיגית בשטוקולם, תחרות ברידג' באוניה, מלווה ישראלי מנוסה, מדריך מקומי בטיולים (דובר אנגלית), העברות מסי נמל והיטלים.

במחיר מיוחד - 2,290 יורו לאדם בחדר זוגי בתא חיצוני עם חלון לים (תוספת ליחיד בחדר 980 יורו)
באוניה - בריכות שחיה, ג'קוזי, ברים, מסעדות, ספא מפואר, תוכניות בידור ערב ערב, ריקודים, קזינו, חדר ברידג' ועוד...

המחיר אינו כולל- ביטוחים אישיים, טיפ לנותני השירותים (90 יורו לאדם), סיורים במקומות העגינה, וכל מה שלא נכלל בסעיף החבילה כוללת. לפני היציאה תוצע חבילת 
סיורים מוזלת למקומות העגינה.       

ההרשמה כבר החלה!

פסח



חוויה רב חושית ללימוד ותרגול משחק הברידג'.
בכל רמת ברידג' שבה אתם נמצאים, יש לנו מה להציע: 

מבצע היכרות:

רק 39 ₪ לחודש

ברכישת מנוי שנתי

ספרית וידיאו עשירה

עשרות שיעורי ברידג' בהמחשה 
ויזואלית מרשימה וייחודית בהנחייתו 

של מוטי גלברד.

מאות תרגילי הכרזה במגוון רחב של 
נושאים, מלווים בהסברים כתובים,

ברורים וקלים להבנה.

תרגול הכרזות ברידג'
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בבית שלכם! בזמן שלכם! בקצב שלכם! בכיף שלכם!

www.bestbridge.co.il

לסיוע ופרטים נוספים: 

אוריה 052-3292290, 
יוסי 057-7517570

info@bestbridge.co.il

* בקרוב.     דף הבית של תוכנת התרגול.

נכנסים, נרשמים ונהנים:

www.bestbridge.co.il

"...כל כך מקצועי, רהוט, ברור לעין ולאוזן ופה ושם הומור שלא מזיק.  אמשיך 
להמליץ לתלמידי..." (אפרת אורן, מורה לברידג', גבעתיים)

"...האמת, ממש הצלחה! תלמידי כבר מנויים מכורים... אחלה 
דרך להשאיר את התלמיד בעניינים בין שיעור לשיעור!"

(דליה שלזינגר, מורה לברידג')

"...תוכנה מעולה תרגולי ההכרזות עוזרים ומחזקים. מאוד קל נוח ומובן. ממליצה בחום
ומחכה לעוד..." (מאיה שנאפ)

"...תודה על תוכנית השיעורים הנהדרת והגאונית. אני מפיקה המון תועלת 
מהשיעורים המוקפדים, הברורים והעניינים. הם עושים לי סדר, מחזקים 

את מה שידעתי ומביאים אותי לרמה הבאה. אני רוצה גם לציין את השירות 
המעולה שאתם נותנים ללקוחות שלכם..." (אתי סיבוני)

****

*

**
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"...תודה על תוכנית השיעורים הנהדרת והגאונית. אני מפיקה המון תועלת 
מהשיעורים המוקפדים, הברורים והעניינים. הם עושים לי סדר, מחזקים 

את מה שידעתי ומביאים אותי לרמה הבאה. אני רוצה גם לציין את השירות 
המעולה שאתם נותנים ללקוחות שלכם..." (אתי סיבוני)

****

*

**
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ה-♣,  סדרת  את  לפתח  ניסה  הוא  הגרועה.  החלוקה 
אבל ההגנה עיכבה פעם אחת את ה-A♣, וכעת כבר לא 
הייתה שום דרך לבצע את החוזה, שנפל פעמיים. מינוס 
ו-IMP 11 לקבוצת פישר. בשלב זה עמד יתרונה   100

של קבוצת הרבסט על 79:87 בלבד.
Board 19, Dealer S, Vul E/W

♠
♥
♦
♣

QJ9
J643
K986
AK

♠
♥
♦
♣

AK742
A95
AJT
J8

North South
בראל זק

1♠
2♦ 2♠
3♠ 4♦
4♠ 5♥
6♠ Pass

North South
שוורץ פישר

1NT
2♣ 2♠
3♣ 3♠
4♠ Pass

רוב המומחים מעדיפים לפתוח במייג'ור עם 17 נקודות 
העשירה  דרום  של  ידו  עם  שכן  כל  מאוזנת,  וחלוקה 
בשביל  מדי  חזקה  לוודאי  קרוב  שהיא  בקונטרולים, 

.1NT הכרזת פתיחה של
זק-בראל הכריזו לפי שיטת “2 על 1”. ♠2 הייתה הכרזת 
המתנה, ו-♠3 הראה התאמה עם כוח מעל לנדרש למשחק 
מלא )לצפון היו 14 נקודות(. דרום שאף מן הסתם לסלם 
והכריז קיוביד ♦4. צפון דחה את ההזמנה )♠4( אבל דרום 
התעקש והכריז קיוביד נוסף בגובה 5.  מיכאל בראל הבין 
שהבעיה של שותפו היא אך ורק ב-♣. היות שלא היו לו 

מפסידים בסדרה זו הוא הכריז את הסלם.
בשולחן השני בחר לוטן פישר לפתוח 1NT, וכך איבדו 
צפון-דרום את הסיכוי להגיע מעבר למשחק מלא. ביצוע 
הסלם היה תלוי באיתור מקומה של ה-Q♦. שני הכרוזים 
לקיחות,   12 וביצעו  במערב   ♦Q נגד  לעקוף  נכון  ניחשו 

את  והגדילה   IMP ב-11  זכתה  הרבסט  קבוצת  אבל 
יתרונה ל-79:98.

נקודות  לצבור  והמשיכה  התייאשה  לא  פישר  קבוצת 
בחלוקות הבאות.

Board 21, Dealer N, Vul N/S
 ♠

♥
♦
♣

AQT865
QJ42
-
A64

 

♠
♥
♦
♣

J9
AT96
T7652
T2

♠
♥
♦
♣

K73
K873
K43
QJ8

 ♠
♥
♦
♣

42
5
AQJ98
K9753

 

North South
בראל זק
1♠ 1NT
2♥ 2NT
3♣ 3♠
4♠ Pass

North South
שוורץ פישר
1♠ 1NT
2♥ 2♠

Pass
זו ההבדל היה בהכרזתו של דרום. לאחר  גם בחלוקה 
הכרזה ראשונה של 1NT )בשיטת “2 על 1” אי אפשר 
להכריז ♦2( החליט יניב זק שעליו להכריז 2NT עם 10 
עקב  יותר  פסימי  היה  פישר  לוטן  בעוד  טובות,  נקודות 
חוסר ההתאמה עם השותף והסתפק בהכרזה של ♠2. 
קבוצת  ואילו  מלא,  למשחק  הרבסט  קבוצת  הגיעה  כך 

פישר עצרה במשחק חלקי.
זכה  הדומם   .♣Q-ב מזרח  הוביל  השולחנות  בשני 
וה-K )שני השחקנים במערב לא   J-והמשיך ב-♥ אל ה
אומלל  בהמשך  הרבסט  אופיר  בחר  כעת   .)A-ב קפצו 
ב-♦. הכרוז רון שוורץ )בחוזה ♠2( קיבל “עקיפה חינם” 
וגם הספיק לחתוך שני הארטים בדומם, כדי להגיע ל-11 

לקיחות.
בשולחן השני לא היה דרור פדון )מזרח( כה נדיב. הוא 
המשיך נכון ב-♠ מתחת ל-K. מיכאל בראל )בחוזה ♠4( 
אחת  מלקיחה  רק  ונהנה  בלבד  אחד   ♥ לחתוך  הספיק 
ב-♦ )שעליה הושלך ♣ מפסיד(. בסופו של דבר הוא היה 
 7 ב-♥.  ושלוש  ב-♠  אחת  לקיחות:  ארבע  למסור  חייב 

IMP לקבוצת פישר.



מרכז ההדרכה  - פריסה ארצית
merkaz.go@gmail.com .טל. 050-2238401  פקס. 153-50-6000727  דוא"ל

אנו במרכז ההדרכה מתחייבים על שירות מקצועי ברמה גבוהה,
יחס אדיב ואישי לכל תלמיד, חריצות ומסירות

ה,
ערן אסרף

מרכז  מרכז עבורך את טובי המורים והשחקנים בארץ ומתאים לכל שחקן
את הפתרון הטוב ביותר לקידום רמתו!

המרכז מציע מגוון מסלולים לבחירתכם:

 שיעורים פרטיים בביתכם לבודדים או לקבוצה
 משחק בתחרויות מקומיות, ארציות ופסטיבלים בינלאומיים!

 הדרכת קורסים במועדונים ובמתנ"סים 
 משחקים ברשת האינטרנט ועוד

מבצעים מיוחדים מרכז ההדרכה

לרגל פסטיבל הברידג' 

הבינלאומי ה-46

פרויקט הדור הבא ומועדון ברידג‘ השרון גאים להציג
קורס ברידג‘ לנוער שיתקיים במועדון ברידג‘ ובחסות ההתאגדות.

הקדימו לרשום את ילדיכם לקורס ברידג‘ למתחילים שמיועד כולו לילדים.

Info@hasharon.org  :להרשמה: מועדון ברידג‘ השרון 077-5253001 או בדוא“ל

קורס ברידג‘ לנוער 

פרויקט ”הדור הבא“ 

הקורס ייערך בימי ו‘ משעה 15:00 עד 16:30
הקורס בן 8 מפגשים ויחל ב-2 במרץ

עלות הקורס 250 ש“ח
מתאים לילדים מגיל 10 עד 16  
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Board 23, Dealer S, Vul Both

 ♠
♥
♦
♣

AJT5
J92
KT54
K8

 

♠
♥
♦
♣

843
AK
AQJ63
Q76

♠
♥
♦
♣

Q96
Q3
982
AT954

 ♠
♥
♦
♣

K72
T87654
7
J32

 

West East
אופיר פדון
1NT 2♣
2♦ 2NT

3NT Pass

West East
אי. הרבסט או. הרבסט

1NT 3NT
Pass

בשני השולחנות הגיעו מזרח-מערב לחוזה יומרני במקצת 
של 3NT. גלעד אופיר קיבל הובלה ידידותית ב-4♦ וזכה 
בדומם עם ה-9♦. הוא המשיך ב-♦ אל ה-Q, כאשר צפון 
מעכב את ה-K. כדי לבצע את החוזה הוא היה חייב לפתח 
את סדרת ה-♣. ה-Q♣ שוחק, צפון כיסה ב-K, וה-A של 
הדומם זכה. גלעד המשיך ב-♣ שני, אבל יניב זק )דרום( 
היטיב לעכב. הכרוז נאלץ להסתפק בארבע לקיחות ב-♦, 

שתיים ב-♥ ושתיים ב-♣, והחוזה נכשל פעם אחת. 100+ 
לקבוצת הרבסט.

בשולחן השני הבחין רון שוורץ )צפון( שבידו 12 נקודות, 
ולכן השותף מחזיק יד חלשה. לפיכך הוא לא ראה טעם 
להוביל באחת הרביעיות החזקות שלו, ובחר להוביל ב-♥ 
 A-וה K-אל ה ♣Q-נמוך – בינגו! אילן הרבסט המשיך ב
ועקף ללא הצלחה אל ה-J♦. שוורץ המשיך ב-♥ נוסף ומצב 
הכרוז היה בכי רע. כל שהיה יכול לעשות הוא למשוך 5 
בסופו  ונותר  זה,  את  אפילו  עשה  לא  אילן  אבל  לקיחות, 
חשובים   IMP ו-9   +500 בלבד.  לקיחות   4 עם  דבר  של 

לקבוצת פישר.
Board 30, Dealer E, Vul None

 ♠
♥
♦
♣

AJ4
AT9
AJ7
AJ43

 

♠
♥
♦
♣

K98765
KJ53
T6
6

♠
♥
♦
♣

32
74
Q9852
T982

 ♠
♥
♦
♣

QT
Q862
K43
KQ75

 

West North East South
אופיר בראל פדון זק

Pass 1♣
2♠ 3♠ Pass 4♣

Pass 4♦ Pass 5♣
Pass 6NT All Pass

בשלב  שוחק  זה  בורד  הגבוה,  מספרו  אף  על 
מוקדם יחסית.

צפון החזיק 19 נקודות עם 4 אסים מול פתיחת 
שותפו, ושדרג אותן כלפי מעלה לאחר התערבות 
מערב ב-♠2 )מאחר שה-J♠ הוא כנראה לקיחה(. 
צפון כבר  דרום הפגין חולשה בהכרזת ♣5, אך 

החליט שהוא יכריז לפחות סלם קטן.
ה-♠,  בסדרות  בטוחות  לקיחות  תשע  היו  לכרוז 
נכון  בניחוש  תלוי  היה  החוזה  גורל  וה-♦.  ה-♣ 
הרבים  הסיכויים  בעל  המשחק  ב-♥.  המצב  של 
 ♥ הוא  צפון-דרום  של  הקלפים  בהרכב  ביותר 
לאור הכרזתו של מערב  כאן  אך  ה-9,  אל  נמוך 
לא  הכרוז  ב-♥.  קצר  שהוא  בראל  מיכאל  הסיק 
לגלות  כדי   ♣ של  סיבובים  כמה  לשחק  טרח 
בלקיחה  שזכה  ולאחר  זו,  בסדרה  החלוקה  את 
הראשונה עם ה-Q♠ הוא שיחק מיד A♥ ו-♥ נוסף 

הקרב על האליפות: גלעד אופיר, יניב זק, דרור פדון, מיכאל בראל.
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והחוזה  מערב  אצל  שניהם  היו   ♥KJ-ה לאכזבתו  מידו. 
של  בחוזה  צפון-דרום  הסתפקו  השני  בשולחן  נכשל. 
ועלתה  נוספים   IMP ב-11  זכתה  פישר  קבוצת   .3NT

לראשונה במפגש כולו ליתרון 100:106.

Board 26, Dealer E, Vul Both

 ♠
♥
♦
♣

KQT98542
KJ
A
J7

 

♠
♥
♦
♣

AJ
AJ42
K97
5432

♠
♥
♦
♣

6
93
QT862
AQT98

 ♠
♥
♦
♣

73
QT876
J543
K6

 

West North East South
אי. הרבסט שוורץ או. הרבסט פישר

Pass Pass
1♣ 4♠ 5♣ Pass

Pass Dbl All Pass

של  הפעולה  ב-♠.  שמינייה  עם  טובה  יד  מחזיק  צפון 
מומחה עם יד כזו היא להתערב ישירות ב-♠4 ולאחר מכן 
להכפיל כל חוזה של המתנגדים כדי להראות כוח כללי. 
להכריז  או   Dbl-ה את  להשאיר  אם  להחליט  דרום  על 
♠5. מובן מאליו שדרום שמח להכפיל את המתנגדים עם 

נקודות בכל הסדרות חוץ מ-♠. 
שוורץ הוביל ב-K♠. הכרוז אילן הרבסט זכה ב-A ובמקום 
להתחיל בהוצאת שליטים בחר במהלך מסוכן של ♦. צפון 
בדומם.  שנחתך   ♠Q-ב והמשיך  שלו  הבודד   A-ב זכה 
הכרוז עבר לידו ב-♥ ועקף ללא הצלחה ב-♣. כעת החמיץ 
פישר הזדמנות פז להפיל את החוזה פעמיים באמצעות 
חיתוך ♦. במקום זה הוא הוביל Q♥. הקלף היחיד שנותר 
וכך הוא נאלץ לזכות בלקיחה   ,K-לצפון בסדרה היה ה
זו תעלה  והחוזה נפל פעם אחת בלבד. “האם החמצה 
שהדו-  BBO-ב צופים  אלפי  עצמם  את  שאלו  ביוקר?” 

קרב הצמוד ריתק אותם למסכי המחשב.

West North East South
אופיר בראל פדון זק

Pass Pass
1♦ 4♠ 5♦ Pass

Pass Dbl All Pass

אומרים שהכרזת פתיחה ביד השלישית צריכה לכוון את 
לפתוח  אופיר  גלעד  החליט  כך  טובה.  להובלה  השותף 
♦1 במקום ♣1, ומצא עצמו מהר מאוד בחוזה הנחות של 
♦5 מוכפל. צפון הוביל ב-K♠. הכרוז זכה ב-A ושיחק 7♦ 
שותפו  ב-7♣.  המשיך  בראל  צפון.  של  הבודד   A-ה אל 

זכה ב-K♣ וחזר ב-♠. הכרוז בחר להשליך ♥ מהדומם. 
אך  ♠ שלישי,  כעת  היה  צפון  ביותר של  ההמשך הטוב 
שלושה  עם   1♦ פתח  שמערב  לעצמו  תיאר  לא  הוא 
קלפים. בראל שיחק ♥ אל ה-A של מערב. הכרוז היה 
את  להבטיח  כדי  הנותרות  הלקיחות  בכל  לזכות  צריך 
האליפות לקבוצתו. המשימה הייתה אפשרית – חיתוך 
♥, ♦ אל ה-K ,9♦, ♣ אל ה-Q והוצאת השליט האחרון – 

.♦K אולם גלעד החליט לשחק

 IMP 7-החוזה נפל פעמיים – 500+ לקבוצת הרבסט ו
שחוללו את המהפך הסופי. קבוצת הרבסט עלתה ליתרון 
דייקו  הקבוצות  שתי  האדיר,  המתח  למרות   .106:107
בבורדים הנותרים, ואפילו IMP בודד לא עבר מצד לצד. 
על  הוכרע  המפגש  בעינה,  נותרה   106:107 התוצאה 
חודו של IMP בודד, וקבוצת הרבסט זכתה פעם נוספת 

באליפות המדינה.

שוורץ  רון  פישר,  לוטן  זכו  לה שנה שבה  כך הסתיימה 
במרחק  היו  הם  אפשרי.  תואר  בכל  כמעט  פדון  ודרור 
נגיעה מאליפות הליגה הלאומית, אבל לתואר הזה הם 
לעצמנו  נאחל  לפחות.  אחת  שנה  עוד  להמתין  יצטרכו 
ב-2012  ימשיכו  זה  במפגש  שהשתתפו  שהשחקנים 

לקצור הצלחות בזירה הבין-לאומית.

משמאל לימין: רון שוורץ )הכרוז(, אופיר הרבסט, אילן הרבסט, 
לוטן פישר.



במחיר שטרם היה כמותו
גדי בן בסט וצוותו מציעים:

Celebrity Century ***** שייט על ספינת הפאר
8-18 ביוני 2012

10 לילות, 11 ימים
7 ימי שייט באלסקה ו-4 ימים בקנדה

הפלגת השנה
באלסקה

פרטים והרשמה:
גדי בן בסט 050-5364604, טלפקס 03-6040940

איי ויקטוריה וגני בושארד
נצא לטיול יומי באי ונקובר ובעיר המקסימה ויקטוריה. נצא 
איי  של  התיירות  אזור  דרך  נעים  בשיט  בבוקר,  מונקובר 
כאן   – בוטצ'ארט  בגני  הקבוצה  תבקר  הגעתנו  עם  גאלף. 
אמפיתיאטרון  בתוך  ועצים  צמחייה  של  זנים  אלפי  נמצא 
עצום העשוי סלעים והיוצר ארץ פלאים צבעונית, בתוך מה 
שהיה פעם מחצבת סלעים. גולת הכותרת של היום תהיה 
פארק  דוגמת  דרך  ציוני  יכלול  אשר  ויקטוריה  בתוך  הסיור 

ביקון היל, פארק ת'אנדרבירד, מלון אמפרס ואוק ביי.
נשוב לונקובר לפנות ערב. 

שבעה ימי הפלגה 
ושייט  בונקובר  יומי  חצי  לסיור  נצא  הבוקר  ארוחת  לאחר 
הפאר  ספינת  על  לונקובר  מונקובר  באלסקה  תענוגות 

סלברטי סנצ'ורי.

ונקובר
המערבי  הכניסה  שער  בוונקובר,  ביותר  מעניין  לטיול  נצא 
לקנדה. נקודות ציון כוללות את פארק סטאנלי, אינגליש ביי, 

גסטאון, צ'יינהטאון ועוד הרבה יותר.
אחר הצהריים יהיה חופשי ויוקדש לחקר עצמאי או לבילוי.

תוכנית הטיולים מחיר לאדם בחדר זוגי 3,650 $
תוספת לתא באוניה עם נוף לים – 380 $

תוספת ליחיד בחדר – 1,068 $

המחיר כולל:

המחיר אינו כולל:
 מיסים ואגרות של חברת השייט (145 $) תשר לנותני השירות של חברת השייט  ביטוח בריאות  טיולים במהלך השייט.

 טיסות סדירות הלוך וחזור לונקובר.
 העברה משדה התעופה למלון בעיר.

 3 לילות חצי פנסיון במלון **** במרכז העיר.
 העברה לאוניה.

 בונקובר – מדריך מקומי דובר אנגלית ואוטובוס תיירים ממוזג.
 3 ימי טיול בונקובר.

 פעילויות ברידג' במהלך השייט.
 כל המיסים והאגרות המקומיים במהלך הטיול.

 7 לילות שיט בתא פנימי כולל כל הארוחות
והתוכנית כמפורט בשיט.

 העברה בסיום השיט למלון בונקובר.
 העברה למחרת לשדה התעופה.

טיול באיי ויקטוריה
וגני בושארד
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 7 לילות שיט בתא פנימי כולל כל הארוחות
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סיפורי האלופים

פייטרו פורקה 
מודל לזוגיות בברידג’

אבי רוזנטל

– כ הכחולה  שהקבוצה  יודעים  כולם  מעט 
אליפויות  ב-16  שזכתה  איטליה  נבחרת 
הייתה   1975-1957 השנים  בין  עולם 
קבוצת הברידג’ הטובה בהיסטוריה. רבים 
בלדונה-גארוצו ששיחק  הזוג  על  גם  שמעו 
בקבוצה זו והיה אולי הזוג החזק ביותר בתולדות הברידג’. 
לא  ביותר?  הזוג החזק  היו באמת  האם בלדונה-גארוצו 
כך חשבו כתבי Time Magazine שבחרו בשנת 1997 
דווקא בזוג פורקה-גארוצו כזוג החזק ביותר בהיסטוריה. 

אגב, גארוצו ממשיך לשחק ברידג’ תחרותי עד היום.

נפוליטני  בנקאי  היה   )Pietro Forquet( פורקה  פייטרו 
זו הורכבה משחקנים  ששיחק בקבוצה הכחולה. קבוצה 
בין  ומנאפולי.  מהם(  אחד  היה  )שבלדונה  מרומא 
השחקנים מנאפולי היו פורקה וגארוצו. שיטות ההכרזה 
שחקני  כלל  ובדרך  שונות,  היו  הערים  בשתי  שפותחו 
בשנים  רק  עיר.  מאותה  שותפים  עם  שיחקו  הנבחרת 
האחרונות של הקבוצה הכחולה שיחקו בלדונה הרומאי 
וגארוצו הנפוליטני ביחד. לפני כן גארוצו שיחק עם פורקה 

ועם שותפים אחרים מנאפולי. 
פורקה היה ידוע באופיו השקט. רבים חושבים שבזכותו 
כאשר  אירופה,  באליפות   1956 בשנת  איטליה  זכתה 
ניצחה בגמר את נבחרת צרפת. באחת הידיים הראשונות 
בגמר הגיע פורקה לחוזה של ♠7 הניתן לביצוע בגלל חוסר 
הצרפתי   .7NT-ל תיקן  סינישלקו  גוליילמו  שותפו  ב-♥. 

הוביל ב-♥, וההגנה זכתה בשש לקיחות בסדרה.
השותף  את  מאשימים  היה  מכיר  שאני  השחקנים  רוב 
במקרה הטוב בטון שקט ובמקרה הפחות טוב – בצעקות 
או בעלבונות. פורקה לא עשה זאת. כשנשאל מה קרה, 

אמר בשקט ליד שותפו: כל אחד טועה לפעמים.
מה קורה כאשר מאשימים את השותף בטעות חמורה 

שהוא יודע שהוא עשה?
בדרך כלל השותף עשוי להגיב באחד משלושה דפוסים:

המתחשבן
מוטו: לא רק אני טועה, גם אתה טועה. 

לו  יחכה לטעות של שותפו על מנת להחזיר  המתחשבן 
עלול  הוא  מודע  בלתי  או  מודע  באופן  משלו.  בהאשמה 
לבצע  יוכל  השותף  שבהם  למצבים  שותפו  את  להכניס 

טעות – לא בדיוק מתכון לזוגיות ברידג’ נפלאה.

המיואש
מוטו: השותף צודק. התחרות אבודה בגללי. 

נכשלנו בגללי. מה זה משנה איך אשחק בידיים הבאות? 
לעשות  וימשיך  הרגילה  לרמתו  מתחת  ישחק  המיואש 

שגיאות. שותפו ימשיך להאשים אותו בכישלון. 
אחרי  לנכדיו  בברידג’  הישגיו  על  יספר  כשאחד מהם 
שנה או עשר שנים או שלושים שנה, הוא לא ידבר על 

התחרות הזאת. 

המפצה
טובה  תוצאה  חייב  ואני  גרועה,  תוצאה  עשיתי  מוטו: 

במיוחד ביד אחרת.
וידוי אישי: אני חוטא לפעמים בדפוס זה.

את  לתקן  כדי  יתר  באגרסיביות  וישחק  יכריז  המפצה 
הנזק. חוזים שההסתברות לבצעם נמוכה אינם מתבצעים 
לכן  קודמת,  ביד  טעות  לתקן  רוצה  שהשחקן  משום  רק 
צריך  יהיה  נזקן  נוספות שאת  ידיים  לו  יהיו  הנראה  ככל 

לתקן. קרוב לוודאי שהזוג לא ישיג תוצאה טובה.
השקטה  תגובתו  ב-1956.  אירופה  לאליפות  נחזור 
לא  סינישלקו  לגוליילמו  אפשרה  פורקה  של  והתומכת 
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להיות מושפע משגיאתו החמורה ולשחק ברמתו הרגילה. 
בסופו של דבר איטליה זכתה באליפות.

ביחד  איטליה  באליפות  פורקה  ששיחק  יד  אציג  לסיום 
עם גארוצו. הנושא הוא משחק לחץ )Squeeze( בסדרה 
אחת. זהו מצב נדיר, משום שבדרך כלל במשחק לחץ אחד 
לשחקנים  סדרות.  בשתי  נלחץ  שניהם(  )או  המתנגדים 
פחות מיומנים קל יותר להבין משחק לחץ בסדרה אחת, 

כך שגם הם יוכלו ליהנות מהביצוע.

Dealer South, Vul: Both
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מהלך ההכרזה:

West North East South
גארוצו פורקה

1♣
2♠ Dbl Pass 3♥
3♠ 4♥ All Pass

שונה  בשיטה  הכרזה  לאחר  ל-♥4  הגיעו  האיטלקים 
יד חזקה  כיום. הכרזת הפתיחה ♣1 הראתה  מהמקובל 
שישייה,  הראתה   3♥ ההמשך  הכרזת  ל-♣.  קשר  ללא 

וצפון העלה למשחק מלא ♥4.

מערב הוביל ב-A♣ והמשיך ב-K♣. שותפו שיחק 8 ולאחר 
היה  פורקה  על  בסיבוב השני.  בידו  6. הכרוז חתך  מכן 
להימנע מהפסד של שלוש לקיחות ב-♠. הוא הבחין שאם 
קלף  להשליך  ייאלץ  הוא  השליטים,  כל  את  מיד  ימשוך 
מהדומם בלי לדעת את חלוקת הקלפים של המתנגדים. 
לפיכך הוא הוציא רק שני סיבובים של שליטים והמשיך 
ב-♦ אל ה-A. ♣ מהדומם נחתך בידו, כאשר שני היריבים 
משרתים. כעת היה ברור שלמערב לכל היותר שני קלפים 
ב-♦ )הוא הראה שישייה ב-♠ בהכרזה ושירת כבר פעמיים 

ב-♥ ושלוש פעמים ב-♣.
בשלב זה פורקה ידע שלא יוכל להגביה את ה-♦ הרביעי 
בדומם. הוא משך סיבוב שלישי של שליטים שעליו השליך 
♦ מהדומם. כעת שוחקו ה-K♦ וה-Q♦. לשלוש הלקיחות 
האחרונות מערב לא שירת. הוא השליך QJ♠ ולאחר מכן 

קלאב.

זה היה מצב הקלפים ארבע לקיחות לפני הסוף:
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נותרו רק  עכשיו חתך פורקה את ה-♣ האחרון. למערב 
קלפי ♠. אם ישליך את ה-6♠, הכרוז ישחק ♠ קטן מידו. 
מערב יהיה חייב לזכות בלקיחה והוא ייכנס למשחק סופי. 
מערב ניסה להתחכם ולהשליך את ה-T♠, אך זה לא עזר. 
ונפילת   A-ב מערב  זכיית  לאחר   .♠K-ב המשיך  פורקה 
ה-8 ממזרח התברר כי ה-7♠ הצנוע בדומם הוא הקלף 

שיזכה בלקיחה האחרונה!

פייטרו פורקה – משחק לחץ בסדרה אחת
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הפסטיבל תכנית 

שימו לב לשינויים בימים ובשעות המשחקים! זוגותמקרא: חד-פעמית זוגות מעורבים קבוצות

הפסטיבל הבינלאומי ה-46 לברידג‘  2 עד 11 בפברואר 2012
במרכז הקונגרסים  - גני התערוכה, תל-אביב

www.ibf-festival.org ,03-9794862 לפרטים: משרד ההתאגדות
אסף לנגי מארגן הפסטיבל 054-4871336

israel.bridge.festival@gmail.com למחירים מיוחדים ללינה, ניתן לפנות לאסף לנגי

אליפות הארץ לנשים 2012
תיערך לראשונה במסגרת הפסטיבל

שלבי המוקדמות יערכו ביום שישי ושלבי הגמר ביום שבת
הרשמה מוקדמת חובה!

• ימי חמישי ושישי - תחרות הקבוצות המעורבות -
8 הקבוצות הראשונות עולות לשלבי רבע הגמר, חצי הגמר והגמר, שיתקיימו ביום שישי.

• יום ראשון - תחרות תלמידים (תחרות חדשה) -
נקיים תחרות ייחודית לתלמידים ושחקנים חדשים, במקביל לתחרות הבוקר החד-פעמית.

• ימי שלישי ורביעי - תחרות הקבוצות המרכזית -
מבנה השלב המוקדם ינוהל בשיטת סוויס. 16 הקבוצות הראשונות יעלו לשלב שמינית הגמר שישוחק ביום רביעי.
• הערה לתחרויות הקבוצות: שחקני הקבוצות שהעפילו לשלבי הגמר השונים יוכלו להצטרף לתחרויות הזוגות המתנהלות 

במקביל על פי התקנון שיפורט.

• יום רביעי וחמישי - תחרות הזוגות המרכזית -
הגמר ייערך ביום חמישי. העולים לגמר א‘ ישחקו 2 סיבובים והעולים לגמר ב‘ ישחקו סיבוב אחד ויוכלו

להשתתף בתחרות החד פעמית שתיערך בערב.

• יום שישי ”החד פעמי“ -
T.B-ו IMP - ביום שישי ה-9/2 ייערכו 2 תחרויות חד פעמיות בזו אחר זו

• תחרות ”מרוץ השבת“ (תחרות חדשה) -
תחרות דו מושבית כאשר מושב אחד ישוחק בשיטת I.M.P ומושב נוסף בשיטת T.B. התוצאה תשוקלל על פי המיקום.

• הערה: הסימולטנית במחוזות בוטלה. 
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הפסטיבל הבינלאומי ה-46 לברידג‘  2 עד 11 בפברואר 2012
במרכז הקונגרסים  - גני התערוכה, תל-אביב

www.ibf-festival.org ,03-9794862 לפרטים: משרד ההתאגדות
אסף לנגי מארגן הפסטיבל 054-4871336

israel.bridge.festival@gmail.com למחירים מיוחדים ללינה, ניתן לפנות לאסף לנגי

אליפות הארץ לנשים 2012
תיערך לראשונה במסגרת הפסטיבל

שלבי המוקדמות יערכו ביום שישי ושלבי הגמר ביום שבת
הרשמה מוקדמת חובה!
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8 הקבוצות הראשונות עולות לשלבי רבע הגמר, חצי הגמר והגמר, שיתקיימו ביום שישי.

• יום ראשון - תחרות תלמידים (תחרות חדשה) -
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מבנה השלב המוקדם ינוהל בשיטת סוויס. 16 הקבוצות הראשונות יעלו לשלב שמינית הגמר שישוחק ביום רביעי.
• הערה לתחרויות הקבוצות: שחקני הקבוצות שהעפילו לשלבי הגמר השונים יוכלו להצטרף לתחרויות הזוגות המתנהלות 

במקביל על פי התקנון שיפורט.

• יום רביעי וחמישי - תחרות הזוגות המרכזית -
הגמר ייערך ביום חמישי. העולים לגמר א‘ ישחקו 2 סיבובים והעולים לגמר ב‘ ישחקו סיבוב אחד ויוכלו

להשתתף בתחרות החד פעמית שתיערך בערב.

• יום שישי ”החד פעמי“ -
T.B-ו IMP - ביום שישי ה-9/2 ייערכו 2 תחרויות חד פעמיות בזו אחר זו

• תחרות ”מרוץ השבת“ (תחרות חדשה) -
תחרות דו מושבית כאשר מושב אחד ישוחק בשיטת I.M.P ומושב נוסף בשיטת T.B. התוצאה תשוקלל על פי המיקום.

• הערה: הסימולטנית במחוזות בוטלה. 



שונות
36

פינת השיפוט

שימוש בטלפון במהלך 
תחרות ברידג’

מוטי פז

שיחות הטלפון והצלצולים במקומות ציבוריים הפכו למכת 
מדינה. מכה זו לא פסחה על  תחרויות הברידג’, ולעתים 
אף מגיעה למימדים של מגיפה. אין להשלים עם המצב. 

אדרבה, יש לעוקרו מן השורש. 
זו אינה גזירה שהציבור אינו יכול לעמוד בה. כשהולכים 
כל  מצייתים  להרצאה,  או  לקונצרט  להצגה,  לסרט, 
זו  עובדה  הטלפונים.  את  ומנתקים  להוראות  הנוכחים 

מוכיחה שאפשר גם בלי טלפונים.
עובדה נוספת היא, שכשמשחקים בתחרות סימולטנית או 
ארצית, הפלא ופלא, הטלפונים דוממים. אות הוא שהדבר 

ניתן לריסון ושליטה.
קנס  של  יעיל  “שוט”  קיים  ארציות,  שבתחרויות  נכון 
המרתיע את השחקנים, אך מסתבר שאמצעי זה אינו יעיל 

דיו בתחרויות מקומיות, ובעיקר בתחרויות הבוקר.

את  להעלות  החלטתי 
כדי  בביטאון  הנושא 
את  לשרש   לנסות 
הזה.  הנפסד  הנוהג 
צלצולי הטלפון והשיחות 
במהלך המשחק גורמות 
לתחושה בולטת של אי-
בהנאה  ופוגמות  נוחות 
לדבר  שלא  מהמשחק, 
התנהגות  שזו  כך  על 

בלתי מנומסת המעידה על זלזול וחוסר התחשבות בזולת.
השלטת משטר של קנסות סיטוניים על-ידי מנהל התחרות 
אינה הפתרון. איננו רוצים ליצור אווירה עכורה. הפתרון 
נעוץ בחינוך והסברה. על השחקנים להיות מודעים לכך 
בדיוק  להיפסק,  ועליו  מקובל  אינו  בטלפונים  שהשימוש 

כפי שאין מעשנים במקומות ציבוריים.
ציבור השחקנים הממושמעים צריך לשתף פעולה במידה 
רבה יותר ולהוקיע את אלה שאינם מתחשבים באחרים. 
כל  את  תשאירו  אל  ביותר.  יעיל  להיות  יכול  זה  אמצעי 
גורם  מהווה  לחץ חברתי  מנהל התחרות.  על  המעמסה 

בעל השפעה רבה. אל תהיו אדישים!
אני תקווה שמאמר זה יהווה את תחילת הדרך,שבסופה 

נזכה כולנו למשחק באווירה נעימה יותר.

קשיש בן מאה, סיים ת’חיים,                            
בגן עדן הוזמן, ללשכת אלוהים.
רק אחד למיליון, מוזמן לפגישה,

וזוכה לבקש, מן האל בקשה.
הוא כל כך שמח, איזה מוות מושלם?

הוא ידע מה ירצה, מבורא העולם.

הקשיש שמאז היותו רק בחור,
רובו ככולו, רק לברידג’ הוא מכור,
אלוהים כבר תפס, שיש לו מוקש,
כי ידע את אשר, הקשיש יבקש.
ואמנם בקשת הקשיש הסתכמה:

“סדר לי רק ברידג’, עם שותף על רמה”.

אלוהים הסתבך קצת, הוא בוש ונכלם,
הוא ידע שקשישנו, אלוף העולם.

ובין כל חברי מועדון השמים,
אין פרטנר מתאים, לקמוט הלחיים.
אלוהים אז החליט, עם חיוך עגמומי,

“אהיה לו שותף, אני בעצמי”.

הקשיש והאל, ידיהם אחוזות,
ישבו וסיכמו, סימונים, הכרזות.
אבל אלוהים שיחק כמו טירון,

והם סיימו במקום אחרון.
הקשיש המבואס, לא הקים מהומה, 
אך שאל את עצמו, “זה שותף על 

רמה?”.

אל מול אלוהים, הקשיש רק ילדון,
אך הוא לא היסס ואמר: “שמע אדון,

עם כל הכבוד, שאתה אלוהים,
בברידג’ ת’בקושי, שחקן מילואים”.
והוסיף הקשיש: “אך יש עוד מוצא,

ואם לא תיעלב, אז יש לי עצה.

אם תואיל ותקשיב לי שעה שעתיים,
תראה משחקך, ישתפר שבעתיים”.

כל חברי מועדון, נתקפו בעתה,
כי מאז בריאת העולם, עד עתה,

לא היה שום תקדים, לכזאת מין כיתה,
בה לומד אלוהים, מסתם בן תמותה.

ברידג’ בשמיים
ישראל ברוידה

קורס להוראת הברידג‘ 2012
בשיטה המודרנית

בחסות ההתאגדות הישראלית לברידג‘

מועדון
קרית אונו

מוגבל הרשמה מוקדמת חובה, מספר מקומות מוגבל. מקומות מספר חובה מוקדמת מוגבלהרשמה מקומות מספר חובה מוקדמת הרשמה

תוכן הקורס:
מערכי שיעורים המבוססים על תכנית 

הלימודים של מועדון השרון, המתאימה 

לסטנדרט הישראלי המודרני

חיזוק העמידה מול קהל

חידוד יכולות רטוריות ודידקטיות

טכניקות וטיפים ליצירת קשר

וטיפוח התלמידים

סימולציות הוראה

הרצאות אורח של טובי המורים בארץ

בחינת הסמכה מטעם ההתאגדות 

הישראלית לברידג‘

הסמכהבתום הקורס יקבלו המסיימים מטעם ההתאגדות הישראלית לברידג‘תעודת 

אלדד גינוסר שירי פאור

בעקבות הצלחת הקורס הראשון, מועדון ברידג‘ השרון ומועדון 
קרית אונו מתכבדים להזמינכם לקורס להוראת הברידג‘ 2012

בהובלתם של מורים בכירים ושחקני נבחרות ישראל
אלדד גינוסר, שירי פאור

טלפון: 077-5253001
info@hasharon.org   www.hasharon.org

פרטים כללים:

מועד פתיחת הקורס:
5 במרץ 2012.

משך הקורס:
26 מפגשים,

ימי שני, 17:00-19:30.

מחיר הקורס:
1,800 ש“ח.

שיעור ראשון
ניסיון ללא התחייבות

הנחה למורי ברידג‘
עם תעודת

הסמכה של האיגוד
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הגדול  להישג  הישראלי  הברידג’  זכה  אוקטובר  בסוף 
זכתה  שלנו  הצעירים  קבוצת  ומעולם.  מאז  שלו  ביותר 
במקום הראשון באליפות העולם הטרנס-לאומית הפתוחה 

בהולנד. 
כבר  ולמחרת  ראשון,  ביום  נחתו  הטריים  העולם  אלופי 
וגל  פישר  לוטן   – נס-ציונה  במועדון  מהם  שניים  הופיעו 
גרסטנר. לאחר החיבוקים והנשיקות הזמנתי אותם לשחק 
תוך אזהרה, שאצלנו בנס-ציונה לא יהיה קל כמו בהולנד.
אלופי  מול  התייצבו  התחרות  של  השני  בסיבוב  ובכן, 
כחצי  אצלי  שלומדים  שני שחקנים  ואריה,  עדנה  העולם 
בין  כזה  קצוות  מפגש  לתחרות.  להגיע  ו”העזו”  שנה 
אלופי עולם לשחקנים מתחילים בתחרות רשמית אפשרי 
כן, לפעמים המפגש מספק  על  יתר  רק בענף הברידג’. 

תוצאות מדהימות.
הבאה  והיד  “רועדים”,  התיישבו  שלנו  המתחילים  שני 

חולקה:

 ♠
♥
♦
♣

976 
Q42 
AK3
AQ83

 

♠
♥
♦
♣

QJT852 
JT76 
-
KT5

♠
♥
♦
♣

4
9853 
T9762
J64

 ♠
♥
♦
♣

AK3
AK
QJ854 
972

 

ההובלה   .3NT לחוזה  הגיעו  )צפון-דרום(  ועדנה  אריה 
בטוחות,  לקיחות   10 לכרוז   .A-ה על-ידי  נלקחה   ♠Q-ב
ועקיפה מוצלחת ב-♣ הגדילה את מאזנו ל-11 ושחררה 
את הלחץ הראשוני – “השד אינו נורא כל כך”. התוצאה 

הייתה ממוצעת ליד זו.
מיד לאחר מכן הופיעה היד הבאה:

 ♠
♥
♦
♣

A8653
J72
93
Q64

 

♠
♥
♦
♣

Q2 
AKT64
T854
92

♠
♥
♦
♣

KT4
Q985
KQ7
AK3

 ♠
♥
♦
♣

J97
3
AJ62
JT875

 

בלבול קטן בהכרזה )לוטן וגל אינם זוג "טבעי"(, ואלופי 
העולם שלנו נחתו בחוזה של ♥5. אריה ועדנה ניצלו זאת 
עד תום כשזכו ב-A♠ וב-AJ♦. הם הפילו את החוזה, זכו 

ב”טופ” מוחלט ורצו לספר לנכדים.
מפרגנים  המוכשרים  הצעירים  את  לראות  תענוג  היה 
או  מוצלחת  פעולה  כל  לאחר  המתחילים  את  ומעודדים 
רוצים  היינו  כך  תוצאותיהם.  על  להם  ומחמיאים  נכונה 

לראות אלופי עולם, אצילים ונדיבים.

אלופי עולם נוחתים בנס-ציונה
יעקב מיוחס

יעקב מיוחס צופה במשחקם של אלופי העולם לוטן פישר )עם 
הגב למצלמה( וגל גרסטנר.
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הברידג’  לתלמידי  להעביר  שברצוני  המסר 
הוא: לא לפחד מהמשחק התחרותי, כי הוא 
יכול  הכול  בשולחן  להצלחתכם.  המפתח 
על  עולה  קטן  ניצחון  של  ומתיקותו  לקרות, 
בקיצור:  מוצלחות.  לא  ידיים  של  מרירותן 
ואריה  עדנה  את  תשאלו  מנצח.  שמעז  מי 

שנשבעו להגיע לכל תחרות שתזדמן להם.
הטריים  לאלופים  נוספות  בברכות  אסיים 
שבאדיבותם  ולגל  ללוטן  מיוחדת  ובתודה 

דיווחו לי על האירוע.
מוסר השכל: רוצים לפגוש אלופי עולם? בואו 

לשחק במועדון נס-ציונה. כולם מוזמנים!

עדנה ואריה זכו ב  "טופ  "  ורצו לספר לנכדים.

מועדון ברידג‘ השרון גאה להזמינכם לקחת חלק בקורס לשחקני תחרויות

פרוייקט עולים כיתה

משחק היד - חזרה ליסודות!
במהלך הקורס ייסקרו טכניקות ודרכים שונות לביצוע לקיחות בחוזים בשליט וללא שליט!

הקורס יחל בתאריך 31/1/2011 ויתקיים בימי ג‘ בין השעות 19:00-21:00
מיקום הקורס: מועדון ברידג‘ השרון.  מרצה הקורס: ברק ליברמן.

המחיר אטרקטיבי! 300 ש“ח בלבד ל-8 פגישות!
ברק ליברמן

מועדון ברידג‘ השרון, ההגנה 114 רעננה.  טלפון: 077-5253001.

מועדון הברידג‘ אשדוד מודיע על פתיחת קורס חדש הכרזות מודרניות
הקורס מיועד לשחקנים בעלי ניסיון בתחרויות/ במודרכים ומתאים לרוב השחקנים.

בסיום הקורס תרכשו ידע רב בהכרזות מודרניות, פשוטות ומקובלות בעולם שישדרגו את משחקכם.
מחיר הקורס ל-8 פגישות: 200 ש“ח בלבד לחברי מועדון

300 ש“ח בלבד לחברים אורחים
הקורס יחל בתאריך 19/1/2011

ויתקיים בימי ה‘ (לעיתים בימי ג‘) בשעות הערב.
גלעד אופירמיקום הקורס: מועדון הברידג‘ אשדוד. מרצה הקורס: גלעד אופיר.

מועדון הברידג‘ 
אשדוד

להרשמה ולפרטים נוספים: משה פירוז 052-6002364

פרוייקט עולים כיתה



אנו מזמינכם להמשיך ולפקוד את מועדוני הברידג‘ ברחבי הארץ,  
להשתתף בפסטיבלי הברידג‘ ובתחרויות ההתאגדות

וליהנות מביטאון חודשי מצוין.
פרטים נוספים במועדון הברידג‘

החלה ההרשמה לחידוש החברות
בהתאגדות הישראלית לברידג‘ 2012

תתקיים ביום א‘ 22.01.12 בשעה 20:30
הזדמנות פז לשחקנים בעלי דרגות נמוכות לצבור נקודות ארציות

התחרות תחושב פעמיים:
חישוב ארצי רגיל וחישוב ארצי עם בונוסים לתוצאה שיקבלו השחקנים עם הדרגות הנמוכות

נקודות אמן ארציות
הסימולטנית מתאימה לכלל חברי ההתאגדות ומאפשרת לחברים לשחק את הידיים המשוחקות בכל רחבי הארץ

ולקבל חוברת ניתוחים שחוברה ע“י -רב אמן כסף בריפמן אפרים

נשמח לראותכם!

הקפטן הספורטיבי הארצי

לראשונה בישראל
סימולטנית ארצית בינואר

HANDICAP בשיטת חישוב

ibf@bridge.co.il :לפרטים נוספים ניתן לפנות למשרד ההתאגדות בטלפון: 03-9794862 או לדוא“ל

גלעד אופיר
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ינואר 2012
עורכת דפי ההתאגדות: חנה שזיפי, כתובת משרד התאגדות: ת.ד. 1264 שוהם 60850

טל’ 03-9794862, פקס: 03-9794319
www.bridge.co.il :כתובת אתר ההתאגדות באינטרנט ibf@bridge.co.il - :דואר אלקטרוני

ידיעון ההתאגדות הישראלית לברידג'

   12-12-2011רשימת מקבלי דרגות חדשות בתאריך 
 
 
   
   
  
 
 
    

 רב אמן 
 רעננה   נמט שלמה 
 ם "בית בלגיה י ארגז ירון 
 
 אמן זהב  
 רמת השרון   כהן אילן 
 כרמל /חיפה רוזנטל לי 
 טבעון  שרייבר שושנה 
 כפר סבא   לרנר משה 
 אביבים   אבנר וקסלבאום 
  

 אמן כסף  
 חולון + ספורט   וייס בני 
 חולון + ספורט   צוקרט אברהם 
 נהריה    רחל  פרלמוטר ברגמן 
 כפר סבא    פרישר יולה 
 ם "י- 'מרכז הברידג מזרה יונה 
 קיסריה  סינמליה סיקו 
 קרית אונו - סביון  כהן מאיר 
 ערד   אנגלנדר גבי 
  

 אמן ארד 
 א "יכר המדינה תכ בונהרט אילנה 
 חיפה /קריות שיינר חנה 
 זכרון יעקב    מזרחי בתיה 
 ויצו פתח תקוה    אטיא שמואל 
 ויצו פתח תקוה   שריבמן ויקטור 
 ראשון לציון   ברימר ראובן 
 מרכז ספורט רשלצ    אליהו מרים 
 רחובות -וקס קלמר פסיה 
 קבוצי דרום    שזר עדה 
  
 אמן  
 ם גבעתיי   מאור נורית 
  

 חיפה /קריות הווארד דיויד
רקפת קרית טבעון  ברנר מרים 

 רקפת קרית טבעון   טורבוביץ ציפי
 השרון    סער מיה 
 השרון  שוורץ דנה 
 רעננה   קלותניק ברל 
 אביבים  בועזיז דניאל 
 שמריהו - מושבות ארבל דודו 
 ירושלים " גת" רון עידית 
 חיפה - אבא חושי   שכטר דב 
 ויצו פתח תקוה   גור יוסי 
 צ "בית מכבי ראשל   לב לייה 
 מועצת יואב  חורי מנשה 
 רחובות - וקס גינזבורסקי רינה 
  

 סגן אמן כסף 
 חיפה " הרץ"  איסלר אלכסנדר 
 חיפה " הרץ" חיימוביץ ולריו 
 חיפה " הרץ"  קולסקי איתן 
 חיפה " הרץ"  קרנבסקי מרק 
 השרון  גסטהלטר אריק 
 אבן יהודה   יקו'רובין צ 
 רמת גן   ליפין גנאדי 
 רמת גן   שרגא פסח 
 שמריהו - מושבות נבון חיים 
 ירושלים   המנחם שושנה 
 ויצו פתח תקוה  אדמון יהודית 
 צ "מרכז ספורט רשל מינצר רחל 
 שבעה כוכבים   מנור ענת 
 ובות רח  סקל עדנה 
 רחובות - וקס  מחלב חנה 
 רחובות - וקס שעובי אביהוא 
  
 סגן אמן  
 א "כיכר המדינה ת לובל אדריאנה 

 כרמל /חיפה וייל טובה
 כרמל /חיפה  ליבלינג לינדה 
 חיפה /קריותשניר רינה  
 חיפה " הרץ"   רובין נירה 
 השרון  אגסי פולט 
 השרון   גזית ויקטוריה 
 השרון  גייגר משה 
 אביבים  ביברשטיין פיטר 
 אביבים  הורניק אירוינג 
 אביבים   כהן הרצל 
 שמריהו - מושבות פונטה רחל 
 שמריהו - מושבות  קרידי אילנה 
 ירושלים    אלישר נועם 
 ם "בית בלגיה י שחר אילנה 
 לב חולון   קרניאלי לאה 
 ם "י- 'מרכז הברידג רמון אריה 
 קרית אונו - סביון יניב יצחק 
 קרית אונו - סביון  מגזניק יהודית 
 קרית אונו - סביון   קליין יעקב 
 ראשון לציון   ברימר אילנה 
 צ "בית מכבי ראשל   כהן אבינעם 
 צ "בית מכבי ראשל  עוזר ויקטור 
 ערד  פרנק אריה 
 ערד   פרנק ענת 
 רחובות - וקס    אשל רן 
 רחובות - וקס  ברוך משה 
  
  

 מתקדם 
 השרון   ארויו אברהם 
 השרון    ברנע דבורה 
 ן השרו גלבוע דניאלה 
 השרון   קולינר לילי 
 השרון    שמש רחל 
 אבן יהודה  להב זהבית 
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  . HANDICAPבשיטת " 2012ינואר "מתקיימת תחרות סימולטנית , כפי שפורסם

  .להלן הסבר שיטת החישוב והענקת נקודות האמן הארציות בתחרות זו

לאחר מכן מחשבים מחדש את התוצאות תוך  .פעם אחת בשיטה הרגילה :תוצאות התחרות יחושבו פעמיים
  :על פי הטבלה הבאה, לפי התואר של כל אחד מבני הזוגהוספה או הפחתה של תוצאות 

  

משקל  וקוד התואר ארתו
הדרגה

תוספת או הפחתה 
  )לכל שחקן(באחוזים 

-L     12 8רב אמן בינלאומי         
-K 11 7אמן בינלאומי              
-J 10 6רב אמן זהב                 
-I   9 5 רב אמן כסף               
-H 8 4רב אמן ארד               
-G 7 3רב אמן                     
-F 6 2אמן זהב                    
-E 5 1אמן כסף                   
D  4 0אמן ארד                   
+C 3 1אמן                          
+B 2 2סגן אמן כסף              

+A 1 3מן                     סגן א
+4 0 0ללא תואר                  

  
 . מקבל את התוצאה שלו ללא שינוי) שני אמני ארדלמשל ( 8זוג שסך משקל דרגותיהם הוא , על פי הטבלה

  .יתוסף אחוז 8-על כל מספר הנמוך מ, יופחת אחוז אחד) בסיכום בני הזוג( 8-על כל מספר הגבוה מ
  

  : דוגמאות 
  . 8%יקבלו תוספת של ) 0(זוג שחקני חסרי תואר 

  , 6%יופחתו ) 14(לזוג רבי אמנים 
  .תשאר התוצאה ללא שינוי, 8שמשקל דרגותיהם ביחד הוא , )1(סגן אמן -ו) 7(לזוג של רב אמן 

  
  

  .ום שלהםכך שכל שחקן יקבל את הסיכ ,בכל אחת משיטות החישוביוענקו למשתתפים  נקודות האמן הארציות
הוא כיוון שאך  ,מהנקודות המוענקות בתחרויות הסימולטניות הרגילות 50%מהווה  לכל חישובהניקוד (

  .סך נקודות האמן המוענקות בתחרות כולה יהיה דומה לתחרות סימולטנית רגילה  ,מוענק פעמיים
  .עודכן הטבלהת, במידה ויהיו יותר או פחות .שולחנות 500 - כ הטבלה המתפרסמת כאן מבוססת על

  
  

  א"נא דירוג
1 10 
2 9 

3-4 8 
5-6 7 
7-8 6 
9-11 5 

12-15 4 
16-20 3 

 2 120עד 
 1 עד הממוצע

  

 HandiCap תחרות



43   הודעות ועדת החוקה 
  ,'שחקני הברידגלידיעת 

  :הוחלטו ההחלטות הבאות  2011בדצמבר  9בישיבת ועדת החוקה שהתקיימה בתאריך  

 עישון.1
 אליפויות ישראל: של ההתאגדות החל מפרסום הודעה זו יאסר עישון במהלך תחרויות רשמיות

   .ומשחקי מבחן לקביעת נבחרות משחקי סגל, גביע המדינה, לקבוצות ליגות, )כל השלבים( לזוגות
  

  ארציות. א.כרטיסי שיטות בתחרויות ההתאגדות ובתחרויות נושאות נ.2
. א.בהתאם לתקנונים הקיימים חובה על כל זוג המשתתף בתחרות רשמית וכן בתחרויות עם נ

   .ייד בכרטיס שיטותארציות להיות מצו
מעתה  .שיפוט במקרי הסברים לא נכוניםכי בעיקר לצור, עד היום נערכו בדיקות אקראיות בלבד

  .מצאותם של כרטיסי שיטותיבמהלכה ההונחו מנהלי התחרויות לבדוק לפני תחילת התחרות ו
  .של כרטיס השיטות חייבים שני העתקים זהים הפרדה כשמשחקים עם מסכי

  .פגשבלבד באותו המ" סטנדרט ישראלי"זוג ללא כרטיס שיטות יקנס על פי התקנון ויחויב לשחק 

 

 :תוכנית פעילות ספורטיבית ארצית לחודשים
 2012 מרץ – ינואר

  

  2012מרץ   2012פברואר   2012ינואר 
  
6 - 7  

  
  שלבי גמר אליפות סניורים

  
2  - 11  

  
  46-הפסטיבל הבינלאומי ה

  בתל אביב

  
1 - 3  

  
, משחקי מבחן לנבחרת פתוחה
, נבחרת נשים ונבחרת סניורים

  שלבי גמר
משחקי מבחן לנבחרות  18 -  16  ליפות זוגות צעיריםשלבי גמר א  14 -  13

  'שלב א –צעירים 
  

10  
  

אליפות ישראל לזוגות מעורבים 
  מוקדמות מחוזיות  –

משחקי מבחן לנבחרת סניורים    21 -  19
  'שלב א -ונבחרת נשים 

משחקי מבחן לנבחרות  25 -  23
  'שלב ב –צעירים 

  סימולטנית ארצית  11

 HANDICAPסימולטנית ארצית    22
  ראה הסבר בהודעה נפרדת

  פסטיבל ים המלח 17 -  11    

 –משחקי מבחן לנבחרת פתוחה   28 -  26
  או חצי גמר/מוקדמות ו

שלבי גמר אליפות ישראל לזוגות  24 -  23    
  מעורבים

            

 ,לידיעת חברי ההתאגדות
לקראת סוף המושב השני התקיים ויכוח רם בין , הארץ לסניוריםמוקדמות אליפות , במהלך תחרות מחוזית

אחד השחקנים הודיע שהוא לא מוכן להמשיך לשחק עם שותפו ועזב את האולם לפני תום ,שני בני זוג
  .התחרות

  .הייתה לנקוט בפעולות הבאות 39 - ו 38החלטת הקפטן הספורטיבי לפי תקנון ההתאגדות בסעיפים 
  .בתחרות זו יבוטלו לחלוטין הישגי הזוג .א
כל אחד מחברי הזוג לא יוכל לקחת חלק בתחרויות נושאות נקודות אמן ארציות למשך  .ב

  .תקופת בת חודש אחד
  .יובהר כי מקרים דומים מסוג זה ייתקלו במדרג ענישה עולה

 החברים מתבקשים לשמור על ספורטיביות והתנהגות ראויה שמכבדת את חברי ההתאגדות
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  ' תוכנית להסמכת מורי ברידג –מיישרים קו 
  ' תאפשר באופן חד פעמי וייחודי מסלול מהיר להסמכת מורים פעילים לברידג' התאגדות הברידג

  .הישראלית' מעולם ולפיכך פועלים ללא תעודת הסמכה מטעם התאגדות הברידג שלא עברו קורס מורים רשמי
  פרטי התוכנית

  :ימי עיון שיתקיימו בפרק זמן של חצי שנה 3על המורה להשתתף ב על מנת לקבל את ההסמכה 

 .על פי הסטנדרט הישראלי –' בתחום הוראת הברידג" יישור קו"יום עיון בדגש על .1
 .טיפול בטעויות נפוצות של תלמידים מתחיליםיום עיון בדגש על .2
 .הרצאות קצרות בכיתה+ מתודיקה יום עיון בדגש על .3

   .₪ 300עלות כל יום עיון 

  ₪  50על המורה יהיה לעבור מבחן הסמכה בעלות של  , כמו כן

  הרשמה לתוכנית
  .'בהוראת ברידג שנים ברציפות 5וותק של לפחות על המורים המבקשים להשתתף בתוכנית להיות בעלי .1
  :יש להגיש בקשה רשמית לוועדת הוראה שתכלול.2

הסמכה זוהיא מתאימים לתוכנית / המפרט מדוע הוא  מכתב בקשה. 
יסטי הנצבר'ואת הניסיון הברידג' המפרטים את הרזומה בתחום הוראת הברידג קורות חיים. 
 מגורם רשמי שהעסיק את המורה ומעיד על הצלחתו בתחום ועל יכולותיו מכתב המלצהיש לצרף. 

  .מורים מתאימים יוזמנו להשתתף בתכנית שמועדה יפורסם בהמשך

  :בפקס או במייל וועדת הוראהלידי ', שלוח להתאגדות הברידגאת הבקשה בצירוף המסמכים יש ל

  .ibf@bridge.co.il :  מייל, 9794319-03 - פקס 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

  "קיבוצים דרום"' מועדון הברידג
  שמח להזמין לתחרות ארצית שנתית

  )בורדים 30(מושב אחד  

  .אנטוורג) חוניק(דוד לזכרו של  
   10:00בשעה  21.1.12 -ביום שבת ה

  בחדר האוכל של קיבוץ גלאון
  לשחקן₪  60 –מחיר התחרות 

  ארציות כמקובל  נקודות אמן
  .וגביעים מהודרים לשלושת המקומות הראשונים

  .מזנון פתוח משך כל התחרות
  .אביבה בן ארויהמנהלת התחרות  

  .נשמח לראותכם בין אורחינו
  .הרשמה מראש חובה
  :הירשם מראש אצל 

  050-8856957 מאיר מרום 
  052-9426207או  054-4967125 וורך יגאל

  054-7918128 ארנון שזר

  ירושלים מזמינכם' מועדון ברידג

  נושאת נקודות אמן ארציות' לתחרות ברידג
   לזכרם של חברינו

  ל שנרצחו  "נורית ונוח מעוז ז

   התחרות תתקיים
  2012לינואר  27ביום שישי 

  באחוזת בית הכרם
  ירושלים, רמת בית הכרם, 8רחוב אביזוהר 

  )הכניסה מהמרכז המסחרי של רמת בית הכרם(
   10:00 – 13:30: ות מושב אחדבתחר

  .יחולקו גביעים מהודרים ופרסים כספיים
  'שערי צדק'יתרת ההכנסות יתרמו לבית החולים 

  למשתתף ₪   60:  המחיר
  :פרטים והרשמה

 052-2670177 שלומית 050-7395944איזבלה 

  050-8477610 שלמה
 לא יובטחו מקומות ללא הרשמה מוקדמת



45  פור -פיינל  -  2011ליגה לאומית לקבוצות 

 חצי גמר

 c/o TOTAL 4 3 2 1 שם הקפטןמס

 126 14 35 34 25 18 הרבסט אילן 1

 98 29 19 16 34 ברקת אילן 2

 c/o TOTAL 4 3 2 1 שם הקפטןמס

 111 27 33 30 21 פישר לוטן 1

 83 3 24 4 17 35 בירמן דוד 2

  גמר
 c/o TOTAL 4 3 2 1 שם הקפטןמס

 107 14 20 19 26 28 הרבסט אילן 1

 106 42 34 17 13 פישר לוטן 2
  זק יניב, בראל, הרבסט, קבוצת הרבסט: אלופי ישראל לקבוצות 

 
  אוף תחתון-פליי 2011ליגה לאומית לקבוצות 

 

 c/o TOTAL 4 3 2 1 שם הקפטןמס

 130 46 39 45 צדיק ארז 1

 116 8 28 41 39 אשכנזי יוסי 2

 c/o TOTAL 4 3 2 1 שם הקפטןמס

 129.3 5.33 31 33 60 גרינברג צדוק 1

 121 54 34 33 לזר אלון 2

 משחקי הצלבה -ליגה ארצית 

 c/o TOTAL 4 3 2 1 שם הקפטןמס

 134 49 42 43 אסרף אורי 1

 106 29 38 39 בלאט אמירה 2

 c/o TOTAL 4 3 2 1 שם הקפטןמס

 114 42 32 40 מוסקוביץ סמו 1

 80 21 30 29 וקס יעקב 2

  גמר
 c/o TOTAL 4 3 2 1 שם הקפטןמס

 111 36 27 48 צדיק ארז 1

 102 33 67 2 אסרף אורי 2

 c/o TOTAL 4 3 2 1 שם הקפטןמס

 85 17 47 21 גרינברג צדוק 1

 89 27 36 26 מוסקוביץ סמו 2

 2012ישחקו בליגה לאומית  -שתי הקבוצות המנצחות בגמר 
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Now for the key play. Had I led a high diamond 
at trick 6, my partner may well have discarded, 
allowing declarer to ruff small and claim the 
rest. Instead, I led the ♦2, forcing partner to 
ruff dummy‘s ”high“ ♦8 with her ♥9 and promote 
my trump holding. When this was overruffed by 
declarer with the ♥Q, my ♥JT2 became another 
sure trick for the defense, thus achieving the 
desired plus 200.

Just look at what would have happened after a 
spade lead. Declarer would win, draw trumps and 
concede three clubs and two diamonds for down 

one. Plus 100 would have been a poor result 
for us, as we can make a spade part-score. We 
scored a top because I led partner‘s second suit, 
clubs, rather than her first suit, spades.
I probably erred by failing to double 3♥, as 
partner bid two suits strongly and I have the 
third. In hindsight, one can hardly imagine that 
3♥ can be made. Plus 500 would have been an 
absolute top.

So, unless there is a particular reason to lead 
partner‘s first suit, lead her second suit.
Good tip? What do you think?

חנות הברידג‘ היחידה בישראל

אריה, חברה לקלפים בע“מ
הקישון 16 בני-ברק (ליד קניון אילון)

03-6186722
פתוח ימים א-ה 08:00-17:00

אנו מזמינים אתכם להנות מחווית הקניה
של מוצרי ברידג‘ אונליין באתר החדש שלנו  

www.lioncard.co.il

 סט קופסאות הכרזה קלאב
כולל קלפי הכרזה

מפלסטיק סימטריים

180 ש“ח
במקום 240 ש“ח
תוספת 35 ש“ח למשלוח

בואו להשתתף
בפסטיבל הבינלאומי ה-46 לברידג‘

שיפתח ב-2 בפברואר 2012
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Brian Zietman

Here‘s an interesting hand that I 
played recently with Malka Yaacov 
at the Jerusalem Bridge Center at 
matchpoint scoring.
After playing the hand, I considered 

that an important tip can be applied and I have 
not seen this tip in any bridge literature. 

Here is your hand:

South
♠
♥
♦
♣

 96
 JT2
 AQT972
 83

The bidding )E/W Vul(:

West North East South
1♠ 2♥ Pass

Pass 3♣ Pass Pass
3♥ Pass Pass Pass

You are on lead after a competitive auction, and 
it is critical to set the opponents down two )if 
possible( and get the magic 200, which would 
guarantee a good result, being higher than any 
part-score that your side could make in spades.
 
Partner opened spades and then bid her 
second suit, clubs. You have a small 
doubleton in both suits. Which one would 
you lead?

My tip is to lead the second suit, not the first one. 
Why? partner did open spades, and in a bidding 
sequence you would give preference to the 
first suit, but the opening bid does not promise 
honors, while bidding a second suit should only 
be made with some kind of strength in that suit.
I chose to lead clubs )the second suit(, and look 
what happened.

The full deal was:

 ♠
♥
♦
♣

QJT42
9
J5
AKQ63

 

♠
♥
♦
♣

A753
K75
864
JT7

♠
♥
♦
♣

K8
AQ8643
K5
942

 ♠
♥
♦
♣

96
JT2
AQT972
83

 

East was encouraged to overcall due to the 
favorable position of the ♠K, and West competed 
with 3-card support and the ace in the opponent‘s 
suit. Both were hoping that their partner was 
short in clubs.
I led the ♣8. Bingo!
Partner cashed the ♣AKQ. On the 3rd round I 
signaled for a diamond switch by discarding the 
♦7 )odd=encouraging(. Partner duly switched to 
the ♦J, and declarer was already down one when 
I won my ♦AQ.

A New (?) 
Bridge Tip



במלון חוף התמרים בעכו
24-27 למאי 2012

סוף שבוע ארוך - חמישי עד ראשון
פסטיבל ברידג' חגיגי כולל תחרויות ארציות

הלבן יבל  הפסט
בחג השבועות

ארבעה ימים של כיף וברידג'

שתי תחרויות ארציות דו מושביות:
 25.5.12 "גביע הפסטיבל הלבן"
26.5.12 "גביע שבועות עד 120"

נקודות אמן ארציות, פרסים וגביעים לזוכים.
התחרויות הארציות במחיר 60 ₪

למשתתפי הנופשון 50 ₪.

פרטים והרשמה:
גדי בן בסט 050-5364604, טלפקס 03-6040940

המחיר כולל:
• 4 ימים, 3 לילות ע"ב חצי פנסיון.

• ערב ברביקיו חגיגי בערב פתיחת הפסטיבל.
• שעה מתוקה בכל יום.

• הרצאות ברידג' של טובי המורים.
• תחרויות ומשחקים מודרכים.

• ערבי בידור מדי ערב.
במלון: רצועת חוף קסומה, ספא מפנק, קאנטרי קלאב פרטי, 

מגרשי טניס ועוד.

המחיר לאדם בחדר זוגי 
1,630 ש"ח

המחיר לתוספת סינגל - 830 ש"ח

ת דו מושביותת::
סטיבל הלבן"
עות עד 120"

ם וגביעים לזוכים.
₪ במחיר 60

שון 50 ₪.

הרשמה:
05, טלפקס 03-6040940

כולל:
ע"ב חצי פנסיון.

רב פתיחת הפסטיבל.
ה בכל יום.

של טובי המורים.
חקים מודרכים.

ר מדי ערב.
א מפנק, קאנטרי קלאב פרטי, 

ניס ועוד.

 בבחדר זוגי 
ש"ח

ש"ח נגל - 830

גדי ב

• ער

במלון


