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דבר ועד העמותה ינואר 2019

שלכם ובשבילכם,
גלעד אופיר, יו"ר

Gilado.bridge@gmail.com

"פעולה היא המפתח הבסיסי לכל ההצלחה." )פאבלו פיקאסו(
שלום חברים,

אני שמח לעדכן כי התקציב לשנת 2019 אושר והתחלנו לעבוד במרץ על הוצאה לפועל של כל התכניות )ויש המון(.

ראשית אפתח בעדכון חשוב לגבי ביטאון ההתאגדות – על מנת להקל על החברים החלטנו להפיץ גם גרסת PDF וזאת 
במקביל לגרסה הדיגיטלית. במייל שתקבלו בכל חודש יהיה קישור לקובץ הביטאון אליו תוכלו לגשת באמצעות לחיצה 
אחת פשוטה וללא צורך להיכנס למערכת.  כמובן שגם נשאיר את האפשרות לדפדוף "חכם" באמצעות חוברת דיגיטלית 

אך אנו מקווים ששינוי זה יקל עליכם מאוד את הקריאה והעיון בביטאון.

בתאריך ה 24/12/18 התקיימה ישיבת הנהלה נוספת וזאת לאחר אישור התקציב. זו הייתה ישיבת הנהלה עשירית במהלך 
השנה וזאת מעבר לפעילות והתקשורת השוטפת והיומיומית. כל חברי ההנהלה והנשיאות הינם מתנדבים ואני כל כך גאה 

במוכנות שלהם להירתם ולתרום לטובת העולם שלנו. 

לעניות דעתי מדובר באחת ההנהלות הפעילות ביותר ומטבע הדברים לא כל ההחלטות מקובלות על כולם אך אני יכול 
לומר בלב שלם שאנו עושים את המיטב.

אז אחרי ההקדמה המרגשת הזו  אתן לכם טעימה מאותה ישיבה שהתקיימה לפני ימים אחדים. נתחיל מסדר היום – על 
סדר היום לישיבה עמדו למעלה מ-40 נושאים! 

בדרך כלל אנו מחלקים את הנושאים לפי קטגוריות - עדכונים שוטפים, החלטות בנושאי כספים והתקשרויות, מחשוב, 
נהלים ונושאים כלליים.

בורדים  הכנת  ציבוריים,  במקומות  עישון  ב-איסור  היתר  בין  שעסקו  החלטות  והתקבלו  רבים  נהלים  חודדו  זו  בישיבה 
לתחרויות מרכזיות, שידורי BBO של תחרויות מרכזיות – כמה וכיצד, ריענון של נהלים כדוגמת בחירת כותבי סימולטנית, 

קביעת מצטיינים ענפיים ועוד ועוד.

גורם  יש להקפיד שריבוי הנהלים לא  וארגון אך כמובן  יוצרים סדר  נהלים מסייעים בעבודה השוטפת,  כי  אנו מאמינים 
לבירוקרטיה מרובה שפוגעת בעבודה השוטפת וביעדים אותם אנו מבקשים להשיג.

העולות ממנו, המשך  האופרטיביות  ובתכניות  לשנת 2019  באישור התקציב  דנו  וההתקשרויות  הכספים  בקטגוריית 
ההתקשרות עם מנהל היח"צ של ההתאגדות – אם שמתם לב ההתאגדות מפרסמת לאחרונה כתבות צבע רבות ועדכונים 
שוטפים בפייסבוק וזאת לרווחת חבריה, חתימת חוזה ושריון תאריכים לפסטיבל הבינלאומי 2019, מציאת מחליף לרמ"ד 

ספורט ועוד.

כמידי שנה אנו משקיעים משאבים רבים בהצעדת ההתאגדות לשנות ה-3000 )כן כן, חולמים קדימה( והתקיים דיון פורה 
ומלא בשורות בתחום המחשוב. מעבר לייעול המערכות המשרדיות שמשליכות ישירות על שיפור השירות ישנם כמה 
פרוייקטים מלהיבים ובראשם עדכון תדיר ושוטף של צבירת נקודות אמן )כיום מתבצע פעם בחודש( כך שתוכלו להיות 

במעקב מתמיד לאחר התקדמותכם בצבירת הנקודות ובסולם הדרגות.

אגב, שימו לב שבאתר התוצאות, לצד כל תוצאה מוצג הסניף של אותו השחקן. גאווה גם לשחקן וגם למועדון.

לקראת סיום שמח לשתף את אחת ההחלטות האהובות עליי בישיבה )אולי הכי( – תכנית ההתנדבות. כחלק מהאלמנט 
החינוכי, יתנדבו חברי סגל הנבחרות הצעירות לקידום מטרות ראויות וחשובות, לאו דווקא בתחום הברידג' אלא גם בתחומים 
הקהילתיים. אנו רואים בחינוך ערך חשוב לא פחות מההישגיות ואם יש לכם רעיונות להתנדבויות נשמח לשמוע עליהם 

וכמובן אם תרצו להצטרף ולהתנדב הרי זה משובח.

אסיים בברכת מנצחים לזוכה הטרייה בליגה הלאומית – קבוצת ברקת )סיקור נרחב בביטאון(, לזוכים באליפויות 
הארץ לצעירים וכמובן למנצחת במשחקי המבחן לקבוצות מעורבות, קבוצת לידור, שתייצג אותנו באליפות אירופה 

שתתקיים בפברואר 2019 בפורטוגל.

אני עומד לרשותכם וזמין 24/7. תוכלו ליצור עמי קשר ישיר באמצעות בתיבת המייל שלי Gilado.bridge@gmail.com או 
באמצעות עמוד הפייסבוק הרשמי שלי גלעד אופיר – יו"ר ההתאגדות הישראלית לברידג'.
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הכרזות 

4

ניקח את מהלכי ההכרזה:

West North East South

1NT Pass 2♦* Pass
2♥ Pass ?

West North East South

1NT Pass 2♥* Pass
2♠ Pass ?

בהכרזה  המשיב  של  השונות  האפשרויות  את  ונסקור 
השנייה.

)Pass )1 = 0-7 נקודות, ללא חלוקה מיוחדת.

משיב הקורא Pass בסיבוב השני לאחר הכרזת טרנספר 
בסדרת   2 בגובה  סופי  חוזה  על  לבדו  מחליט  בעצם 

המייג’ור הארוכה שלו.

נקודות של   0-7( מלא  למשחק  ניקוד מספיק  אין  כאשר 
שהמשיב  הגיוני  הפותח(  שהבטיח   15-17 מול  המשיב 

ינהג כך.

דוגמא 1א
♠
♥
♦
♣

K9
T97643
65
842

West North East South

1NT Pass 2♦* Pass
2♥ Pass Pass

עצירה מובנת מאליה ב-♥2 עם 3 נקודות בלבד.

דוגמא 1ב
♠
♥
♦
♣

QJ943
652
A72
95

West North East South

1NT Pass 2♥* Pass
2♠ Pass Pass

ניקוד מקסימלי עבור Pass. עם יד זו יש סיכוי לבצע ♠4 
בהמשך  ב-♠.  טובה  התאמה  עם  מקסימלי  פותח  מול 
נלמד מהי הדרך להגיע למשחק מלא  סדרת המאמרים 
כזה )רמז: במקרים מיוחדים מותר לפותח להכריז יותר 

מ-♠2 בסיבוב השני(.

חמישייה  עם  מאוזנת  חלוקה  נקודות.   8-9  =  2NT  )2(
במייג'ור

של  ידו  של  מדויק  תיאור  הנותנת  מזמינה  הכרזה  זוהי 
הסופי.  החוזה  על  להחליט  לפותח  המאפשר  המשיב, 
בחלקו הבא של המאמר נסקור את האפשרויות העומדות 

בפני הפותח בתורו השלישי.

דוגמא 2א
♠
♥
♦
♣

AT3
Q9742
J42
Q7

West North East South

1NT Pass 2♦* Pass
2♥ Pass 2NT

הכרזות טרנספר )2(

רם סופר

הבהרנו  נובמבר(  )ירחון  המאמר  של  הקודם  בחלק 
את היסודות של הכרזות הטרנספר למייג'ור בגובה 2 
כתשובה לפתיחה 1NT. כעת נעסוק בכללי ההכרזה 

השנייה של המשיב. 
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למשיב 9 נקודות מפוזרות. עם יד כזו כדאי להזמין ולעצור 
מתחת למשחק מלא אם לפותח מינימום.

דוגמא 2ב
♠
♥
♦
♣

KQT65
953
T86
K2

West North East South

1NT Pass 2♥* Pass
2♠ Pass 2NT

ההכרזה  ב-♠.  טובה  חמישייה  עם  נקודות   8 למשיב 
השנייה 2NT מתארת את הכוח ואת החלוקה. יש עדיין 

אפשרות להגיע למשחק מלא 3NT או ♠4.

ומחייבת  = הכרזה טבעית   3 )3( סדרה חדשה בגובה 
)10+ נקודות(

 3 בגובה  סדרה  החלפת  כי  נהוג  ההכרזה  מהלכי  ברוב 
הכרזה  זוהי  כאן.  גם  הדין  והוא  מלא,  למשחק  מחייבת 
 NT-טבעית וחזקה המציעה מקום נוסף לשחק בו פרט ל
הוצגה בסיבוב הקודם. למשיב  ולסדרת המייג’ור שכבר 
השנייה,  בסדרתו  קלפים   +4 במייג’ור,  קלפים   +5 יהיו 

10+ נקודות.

דוגמא 3א
♠
♥
♦
♣

6
AKT94
973
AJ82

West North East South

1NT Pass 2♦* Pass
2♥ Pass 3♣

מול פותח ללא תמיכה בהארט אין זה ברור אם החוזה 
מכניסה   3♣ ההכרזה   .3NT יהיה  ביותר  הטוב  הסופי 
יד  מול   6♣ אפילו  או   5♣ וכעת  נוספת,  סדרה  לתמונה 

מתאימה הינם חוזים סופיים אפשריים.

דוגמא 3ב
♠
♥
♦
♣

KJT72
7
AJT863
2

West North East South

1NT Pass 2♥* Pass
2♠ Pass 3♦

יותר  שווה  ידו  אבל  בלבד,  גבוהות  נקודות   9 למשיב 
בזכות החלוקה. מזרח מעוניין להגיע למשחק מלא באחת 

הסדרות הארוכות שלו.

דוגמא 3ג
♠
♥
♦
♣

AK863
QJT82
3
64

West North East South

1NT Pass 2♥* Pass
2♠ Pass 3♥

הכרזת  טרנספר.  היא   2 בגובה  הראשונה  ה-♥  הכרזת 
ה-♥ השנייה טבעית. 

בקרב  גרסאות  שתי  יש  זה  הכרזה  למהלך  בנוגע 
 ♠ קלפי   +5 מבטיח  שהמשיב  טוענים  חלקם  המומחים. 
ו- 4+ קלפי ♥. אחרים גורסים שמהלך הכרזה זה מבטיח 
חלוקה של 5-5 לפחות, היות שעם חלוקה של 5-4 אפשר 
להתחיל בסטיימן ובהמשך להכריז את החמישייה בגובה 
3 )או להשתמש במוסכמת Smolen במידה שהשותפות 

אימצה אותה(.

)4( העלאה "עצמית" לגובה 3 = הכרזה מזמינה )7-8 
נקודות גבוהות( עם 6+ קלפים סדרת המייג'ור

מדובר בהעלאת הסדרה שהפותח מכריז, שהיא בעצם 
על  זו  להכרזה  בתגובה   .3 לגובה  המשיב,  של  סדרתו 
להכריז משחק  או   3 בגובה  לעצור  הפותח להחליט אם 

מלא.

לקיחה  לרוב  פירושו  נוסף בסדרה הארוכה  היות שקלף 
 9 עם  להזמין(  )ולא  מלא  משחק  להכריז  נהוג  נוספת, 

נקודות ושישייה במייג'ור.
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דוגמא 4א
♠
♥
♦
♣

KJ9742
K5
JT2
76

West North East South

1NT Pass 2♥* Pass
2♠ Pass 3♠

כזו,  יד  עם  מלא  למשחק  להתחייב  לא  מעדיף  המשיב 
אלא מזמין את הפותח. שימו לב כי ההכרזה ♠3 מבטיחה 
ה-♣  לסדרת   ♠2 את  נעביר  אם  לפחות.  קלפים  שישה 

.2NT למשל( – ההכרזה הנכונה תהיה(

דוגמא 4ב
♠
♥
♦
♣

5
AJT875
Q632
74

West North East South

1NT Pass 2♦* Pass
2♥ Pass 3♥

7 הנקודות האלה טובות מדי בשביל Pass על ♥2 ואינן 
מספיק טובות בשביל החלטה חד-צדדית להכריז משחק 

מלא. המשיב מזמין את הפותח באמצעות הכרזת ♥3.

)3NT )5 = 10-15 נקודות עם חמישייה במייג'ור וחלוקה 
מאוזנת

זו אינה הכרזה סוגרת! הפותח רשאי )ובמקרים רבים אף 
חייב( להכריז 4 במייג'ור עם תמיכה בסדרתו של המשיב.

דוגמא 5א
♠
♥
♦
♣

K3
Q9754
AQ
9762

West North East South

1NT Pass 2♦* Pass
2♥ Pass 3NT

בסדרות  רבות  ונקודות  בקלאב  חלשה  רביעייה  עם 
הקצרות, יד זו בהחלט אינה מתאימה להכרזת ♣3 בסיבוב 
השני. ההכרזה הנכונה היא 3NT – היכן שהמשיב רוצה 

לשחק כאשר לפותח אין התאמה ב-♥.

דוגמא 5ב
♠
♥
♦
♣

AKQJ2
976
543
Q4

West North East South

1NT Pass 2♥* Pass
2♠ Pass 3NT

ואת חלוקתו באמצעות הכרזת  כוחו  המשיב מתאר את 
 –  4♠ לשחק  חד-צדדית  להחלטה  מקום  כאן  אין   .3NT
סדרת הספייד החזקה תניב חמש לקיחות גם בחוזה ללא 

שליט.

)6( 4 בסדרה חדשה = הכרזת ספלינטר

כאשר למשיב יד חזקה עם שתי סדרות, אין צורך לקפוץ 
– הכרזת הסדרה השנייה בגובה 3 היא מחייבת. לפיכך, 
הכרזת סדרה חדשה בגובה תתאר יד מזמינה לסלם עם 

קוצר בסדרה המוכרזת.

דוגמא 6א
♠
♥
♦
♣

KQJT62
A53
KT2
4

West North East South

1NT Pass 2♥* Pass
2♠ Pass 4♣** Pass

ב-♣.  וקוצר  ב-♠  טובה  שישייה  עם  נקודות   13 למשיב 
אם לפותח נקודות רבות בסדרות האדומות, ללא נקודות 

מבוזבזות בקלאב, ביצוע סלם יהיה כנראה אפשרי.

הכרזה   = הארוכה  בסדרה  מלא  משחק  הכרזת   )7(
סוגרת )9-14 נקודות, 6+ קלפים בסדרה(.

)כאשר  הסדרה  בהמשך  אך  מאליו,  מובן  זה  לכאורה 
נטפל בהכרזות טרנספר בגובה 4( נלמד כי חלק מהזוגות 
המתקדמים משחקים אחרת. בשלב זה נתייחס להכרזה 

זו כקביעת החוזה הסופי.

קלפים   6 לפחות  יהיו  כך  המכריז  למשיב  כלל,  בדרך 
בסדרת המייג’ור שלו.
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דוגמא 7א
♠
♥
♦
♣

K3
AQJ972
763
T2

West North East South

1NT Pass 2♦* Pass
2♥ Pass 4♥

כי  יודע  הוא  בהארט.  שישייה  עם  נקודות   10 למשיב 
לפותח 15+ נקודות ו-2 קלפים או יותר בהארט. ♥4 הינו 
יומרות  שום  אין  ולמשיב  הכללים,  כל  לפי  הנכון  החוזה 

לסלם.

השני  בסיבוב  המשיב  של  הבסיסיות  ההכרזות  הן  אלו 
עוד  קיימות   .2 בגובה  למייג’ור  טרנספר  הכרזת  לאחר 
יותר,  מתקדמים  שחקנים  עבור  מיוחדות  הכרזות  כמה 
שנגיע אליהן בהמשך הסדרה במסגרת הדיון על הכרזות 

טרנספר בגובה 4.

אריה, חברה לקלפים בע”מ
המפלסים 16 קרית אריה, פתח תקווה 

)מול איצטדיון המושבה(
03-6186722

פתוח ימים א-ה 08:00-17:00

אנו מזמינים אתכם להנות
מחווית הקניה

של מוצרי ברידג’,
משחקים ומתנות, אונליין באתר החדש שלנו  

www.lioncard.co.il

אריה חברה לקלפים בע”מ

עברנו!
רח’ המפלסים 16.

קרית אריה, פתח תקווה
)מול איצטדיון המושבה( 

חנות הברידג’ היחידה בישראלחנות הברידג’ היחידה בישראלחנות הברידג’ היחידה בישראל

פסטיבל הברידג'
הבינלאומי ה-53
2019   31.5-6.6
היכל קבוצת שלמה, ת"א

SAVE THE DATE
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)א( החלפת סדרה בגובה 3 על ידי הפותח

כאשר המשיב מכריז בגובה 1 ומבטיח 6+ נקודות, הכרזת 
קפיצה לגובה 3 של הפותח בסדרה חדשה מבטיחה 18+ 

נקודות.

דוגמא 1
♠
♥
♦
♣

3
AKJ73
AQ2
KQJ2

West North East South

1♥ Pass 1♠ Pass
3♣

הפותח מתאר יד בלתי מאוזנת עם 5+ קלפי ♥, 4+ קלפי 
18-21 נקודות. הן המשיב והן הפותח אינם רשאים   ,♣
כעת לקרוא Pass בטרם הגיעה השותפות למשחק מלא.

דוגמא 2
♠
♥
♦
♣

3
AKJ73
A932
KJ6

West North East South

1♥ Pass 1♠ Pass
2♦

לפותח 16 נקודות. מול 6 נקודות אפשריות של המשיב 
לא די בכך למשחק מלא, ולכן הפותח אינו בוחר בהכרזת 
קפיצה בסדרה חדשה לגובה 3 שתהא מחייבת למשחק 
מלא. הפותח מסתפק בהכרזת ♦2. החלפת סדרה כזו על 

ידי הפותח בגובה 2 מבטיחה 12-17 נקודות.

דוגמא 3
♠
♥
♦
♣

A4
AQ642
42
AKQ3

West North East South

1♥ Pass 1♠ 2♦
3♣

הפותח  של   3♣ הכרזת  היריב  התערבות  לאחר  גם 
תתאר 18+ נקודות. הכרזתו של הפותח מתייחסת תמיד 
להכרזת המשיב, ומאחר שהמשיב הבטיח רק 6 נקודות, 
הפותח זקוק ל-18 נקודות על מנת להחליף סדרה בגובה 

.3

נקודות,   +10 ומבטיח   2 בגובה  מכריז  המשיב  כאשר 
הפותח יכול להחליף סדרה בגובה 3 בקפיצה עם 18-21 

נקודות או ללא קפיצה עם 15-21 נקודות.

דוגמא 4
♠
♥
♦
♣

AKJ63
KQT2
A2
J3

West North East South

1♠ Pass 2♦ Pass
3♥

הפותח מתאר +5 קלפי ♠, 4+ קלפי ♥, 18-21 נקודות.

כאשר הפותח )או המשיב( מחליפים סדרה בגובה 3, 
לרוב לא ניתן לעצור לפני משחק מלא )יוצאות מכלל 
זה הכרזות Trial Bid לאחר התאמה במייג’ור, שהינן 
תלוי  כזו  הכרזה  ידי  על  המובטח  הניקוד  מזמינות(. 
בניקוד שתואר על ידי השותף, אבל יש לקחת בחשבון 

שהשותפות תהיה מחויבת למשחק מלא.

החלפת סדרה בגובה 3

אילנה לונשטיין
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למשחק  מחייב   2/1" בשיטת  המשחקים  זוגות  הערה: 
מלא” מגדירים לרוב את הכרזת הקפיצה בסדרה חדשה 
בגובה 3 אחרי תשובה בגובה 2 כהכרזת ספלינטר. עם 
היד המוצגת לעיל הם מסתפקים ב-♥2 מאחר שאין צורך 
לחייב את השותף למשחק מלא – השותפות כבר מחויבת 

למשחק מלא לאחר ♦2 אם משחקים בשיטת 2/1.

דוגמא 5
♠
♥
♦
♣

AQJT3
4
K63
KQJ3

West North East South

1♠ Pass 2♥ Pass
3♣

הפותח רשאי להראות את סדרת ה-♣ בגובה 3 עם 16 
נקודות משום שהמשיב כבר הבטיח 10+ נקודות בהכרזת 

♥2. לפיכך יש לשותפות מספיק נקודות למשחק מלא.

אילו המשיב היה מכריז 1NT )6-10 נקודות( במקום ♥2, 
הפותח היה מסתפק בהכרזת ♣2 )12-17 נקודות(.

דוגמא 6
♠
♥
♦
♣

AQJ32
3
J53
KQ63

West North East South

1♠ Pass 2♥ Pass
2♠

לפותח 13 נקודות בלבד. עם כוח מינימלי הוא אינו יכול 
 2NT להחליף סדרה בגובה 3. הוא גם אינו יכול להכריז
על  לחזור  נאלץ  הוא  ברירה,  בלית  מאוזנת.  לא  יד  עם 

סדרתו הראשונה עם חמישייה.

)ב( החלפת סדרה בגובה 3 על ידי המשיב
נקודות(,   +12( רגילה  פתיחה  מראה  הפותח  כאשר 
המשיב זקוק ל- 12+ נקודות כדי להחליף סדרה בגובה 3 

)עם או בלי קפיצה(:

דוגמא 7
♠
♥
♦
♣

KQT63
3
AKJ2
432

West North East South

1♥ Pass 1♠ Pass
2♥ Pass 3♦

המשיב מתאר 5 קלפי ♠, לרוב 4 קלפי ♦, שולל )לפחות 
בשלב זה( תמיכה ב-♥ ומחייב את הפותח להגיע למשחק 
מלא לפחות. במקרה זה, אם יכריז הפותח ♠3 )3 קלפים 
בסדרה(, נגיע למשחק מלא ♠4. אם לפותח עוצר בקלאב 
ללא שלושה קלפים בספייד, הוא יכריז 3NT. אם הפותח 
ימשיך להתעקש על סדרת ה-♥, ייתכן כי במקרה הגרוע 

נשחק בהתאמה של שבעה קלפים בשליט.

דוגמא 8
♠
♥
♦
♣

AQT63
KQ963
J2
3

West North East South

1♣ Pass 1♠ Pass
2♣ Pass 3♥

)יש   +4 ספייד,  קלפי   +5 מתארת   3♥ המשיב  הכרזת 
לפחות  מלא  למשחק  וניקוד  הארט  קלפי   )+5 הגורסים 

.)+12(

דוגמא 9
♠
♥
♦
♣

4
AKJ653
43
KT62

West North East South

1♠ 3♦ 3♥

בגלל  יותר  שווה  ידו  אבל  בלבד,  נקודות   11 למשיב 
למשחק  הפותח  את  מחייב  הוא  ולכן  הטובה,  החלוקה 
 3♥ הכרזת  צפון,  של  ההפרעה  הכרזת  לאחר  מלא. 
מתארת 5+ קלפים בסדרה ומחייבת את השותף להכריז. 

 .3NT השותפות אינה יכולה לעצור לפני
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כאשר הפותח תיאר בהכרזתו 15+ נקודות, המשיב יכול 
להחליף סדרה בגובה 3 עם 9+ נקודות:

דוגמא 10
♠
♥
♦
♣

AQ632
43
KT92
32

West North East South

1♣ Pass 1♠ Pass
3♣ Pass 3♦

המשיב  נקודות.   15-17 עם   ♣ קלפי   +6 תיאר  הפותח 
ללא  או  )במייג’ור  מלא  למשחק  לבצע  טוב  סיכוי  רואה 
נגיע   – ספיידים  שלושה  לפותח  אם   .3♦ ומכריז  שליט( 

,3NT ל-♠4; אם יש לו עוצר ב-♥ הוא יכריז

דוגמא 11
♠
♥
♦
♣

AQ963
JT62
4
432

West North East South

1♦ Pass 1♠ Pass
3♦ Pass Pass

7 הנקודות של המשיב אינן מספיקות למשחק מלא מול 
15-17 של הפותח, לכן הוא נמנע מהכרזת סדרה חדשה 

בגובה 3 ועוצר ב-♦3.

לסיכום, החלפת סדרה בגובה 3 מצד הפותח או המשיב, 
מחייבת לרוב את השותפות להגיע למשחק מלא כלשהו.

כעת נסו לתרגל: כיצד תכריזו עם הידיים הבאות?

יד א'
♠
♥
♦
♣

43
KQ764
AQ
KQ93

תרגיל 1
West North East South

1♥ Pass 1♠ Pass
?

תרגיל 2
West North East South

1♥ Pass 2♦ Pass
?

יד ב'
♠
♥
♦
♣

43
KQ764
AQ
AKJ3

תרגיל 3
West North East South

1♥ Pass 1NT Pass
3♣ Pass ?

יד ג'
♠
♥
♦
♣

43
KQ764
A3
KJ43

תרגיל 4
West North East South

1♥ Pass 2♦ Pass
?

יד ד'
♠
♥
♦
♣

AQ763
K964
43
43

תרגיל 5
West North East South

1♦ 3♥ ?

תרגיל 6
West North East South

1♦ Pass 1♠ Pass
3♦ Pass ?
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תשובות לתרגילים

2♣ )1(
אין  נקודות.   12-17 מתארת   2 בגובה  סדרה  החלפת 
לקפוץ ל-♣3 כאשר מול 6 נקודות לא נבצע משחק מלא.

3♣ )2(
 16 נקודות.   +10 והבטיח   2 בגובה  ענה  הפעם המשיב 
הנקודות של הפותח מספיקות למשחק מלא, ולכן מותר 

להכריז ♣3.

3♣ )3(
)6-10 נקודות( הפותח קופץ ל-♣3 עם  מול משיב חלש 

19 נקודות כדי להראות לשותף שיש משחק מלא.

 2♥ )4(
לפותח 13 נקודות בלבד, והוא אינו יכול להחליף סדרה 
יחזור על סדרתו הראשונה עם  3. בלית ברירה,  בגובה 

חמישייה בלבד.

Pass )5(
למשיב 9 נקודות בלבד. הכרזת סדרה חדשה בגובה 3 
לאחר הכרזת ההפרעה ♥3 של היריב תתאר 12+ נקודות 
ותחייב את השותפות למשחק מלא שייכשל אם לשותף 
פתיחה מינימלית. עדיף ללכת להגנה נגד ♥3 עם סיכוי 
ידו של השותף מספיק חזקה  טוב לתוצאה חיובית. אם 
לפתוח מחדש את המכרז ב-Dbl, אפשר להגיע למשחק 

מלא.

3♥ )6(
שישייה  עם  נקודות   15-17 תיאר  שהפותח  לאחר 
להכרזת  מספיקות  המשיב  של  הנקודות   9 בדיאמונד, 
 5  – חלוקתו  את  מתארת  המשיב  הכרזת  מלא.  משחק 
באיזה  יחליט  הפותח   ,3♥ לאחר   .♥ קלפי  ו-4   ♠ קלפי 

משחק מלא לבחור.

אריה, חברה לקלפים בע”מ
המפלסים 16 קרית אריה, פתח תקווה 

)מול איצטדיון המושבה(
03-6186722

פתוח ימים א-ה 08:00-17:00

אנו מזמינים אתכם להנות
מחווית הקניה

של מוצרי ברידג’,
משחקים ומתנות, אונליין באתר החדש שלנו  

www.lioncard.co.il

אריה חברה לקלפים בע”מ

עברנו!
רח’ המפלסים 16.

קרית אריה, פתח תקווה
)מול איצטדיון המושבה( 

חנות הברידג’ היחידה בישראלחנות הברידג’ היחידה בישראלחנות הברידג’ היחידה בישראל



 עידן חדש בשמיעה

מכשיר שמיעה 
מהפכני

אם אתם סובלים מבעיית שמיעה, מרכיבים מכשיר 
שמיעה, או עדיין מתחבטים אתם חייבים לעצמכם 
OPN את ההיכרות עם החידוש המהפכני העונה לשם
מכשיר השמיעה מבית Oticon דנמרק שמשנה את 

חייהם של לקויי שמיעה ברחבי העולם
המכשיר עובד בהתבסס על הנחת היסוד כי חלק גדול 
של כישורי השמיעה שלנו נעשה למעשה במוח ולא באוזן 
BrainHearing. הוא מחקה את פעילות המוח ומצליח 
באמצעות מעבד עוצמתי להביא את השמיעה דרך מכשיר 
השמיעה קרוב מאי פעם למצבה הטבעי. המכשיר "מאזין" 
לסביבה, דוגם אותה ב-360 מעלות מאה פעמים בשנייה 
ויכול לזהות ולאפיין את קולות הסביבה השונים, למשל 
האם מדובר בדיבור, ברעש או בקולות רקע. תגובות של 
משתמשים במכשיר בארץ ובעולם הן לא פחות מסנסציוניות. 
אחד הקשיים המשמעותיים ביותר עבור לקויי שמיעה, 
הוא השתלבות בשיחה המתקיימת בסביבה רועשת, למשל, 
בפגישות עסקיות או במפגשים חברתיים. הקושי בתפיסת 
הדיבור הנובע מליקוי השמיעה מצריך השקעת מאמץ רב 
ומוביל לקושי לתפוס ולזכור את הדברים שנאמרו. לעיתים 
קרובות הדבר פוגע ביכולת להשתלב בשיחה ומוביל לבידוד 

ולניתוק מהסביבה של האדם לקוי השמיעה.
במכשירי השמיעה שקיימים היום משתמשים מדווחים כי 
עליהם להתמקד בדובר אחד לרוב ממולם וכי הם מתקשים 

בשמיעת קולות דיבור נוספים מכיוונים אחרים.
ה-opn מאפשר הבנת דיבור טובה והשתלבות בשיחה גם 
במקרים בהם יש מספר דוברים במיקומים שונים במרחב, וגם 
כאשר השיחה מתקיימת בסביבה רועשת. הסוד בהצלחתו של 
המכשיר טמון במעבד העצמתי, שמסוגל לעבד את הצלילים 
פי 50 מהר יותר ממעבדים הקיימים היום. מכיוון שהמכשיר 
מעבד את הצליל במהירות גבוהה, הוא מצליח להקל על 
השומע לזהות מהיכן מגיעים הצלילים ולהתמקד בהצלחה 
רק באחד ולהבין את הנאמר בפחות מאמץ שמיעתי תוך 

תחושה של שליטה ומעורבות טובה יותר בשיחה.

לחודש התנסות חינם ללא התחייבות:  - טל' www.medton-hedim.co.il | *2254 | ט.ל.ח

העיבוד המהיר מאפשר לשמוע דיבור בצורה יעילה על פני 
רעשי רקע. האינפורמציה האקוסטית מגיעה למעבד בכל 
10 מלשניות והמעבד, כאמור, מתייחס לכל סוגי הצלילים 

המגיעים מכל הכיוונים. 
לקושי השמיעתי השפעה ישירה ומרחיקת לכת על התפקוד 
ועל איכות החיים בכל גיל. מחקרים רבים מדגישים את 
הקשר שבין קשיים בזיכרון, בעיות דמנטיות, ואף שמירה על 
תפקוד עצמאי לבין ירידה בשמיעה בגיל מבוגר. בניסויים 
מדעיים ואובייקטיביים שבוצעו עם מכשירי ה-OPN נמצא 
בהבנת דיבור על רקע רעש,   30% כי קיים שיפור של 
המאמץ השמיעתי פחת ב-20%, וחל שיפור של 20% בזכירת 
הנאמר. האלמנטים הללו תורמים להקלה דרמטית בקושי 

השמיעתי והתקשורתי.

ה-OPN הנו מכשיר השמיעה הראשון בעולם עם חיבור 	 
ישיר לאינטרנט! 

אפליקציה פשוטה לשימוש מאפשרת שליטה מלאה 	 
על המכשיר באמצעות הסמארטפון

הוא מסוגל להתחבר בחיבור ישיר למכשירי iPhone כך 	 
ששיחות הטלפון מתקבלות ישירות דרך מכשיר השמיעה

החיבור האלחוטי מאפשר בהאזנה למוזיקה להפוך את 	 
מכשיר השמיעה לאזניות סטריאו, מתחבר לטלוויזיה 

למחשב ועוד
המכשיר שולח התראות לסלולרי בשיטת "הבית חכם" 	 
ניתן לאיתור מרחוק במקרה של אבדן	 

 "...זה לא שיפור באיכות חיים – זה חיים אחרים"
אייל נחשון, ראשל"צ

"...וכמו ששמתי אותם באוזניים פתאום נפתח לי העולם, חד וחלק"
 עודד בן פורת' כ"ס

"עושה לך את החיים קלים, עושה לך את הסדר בראש...כל כך קל לי 
היום... כל כך כיף לי..."

קרויטרו רובין, חדרה 
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תפקיד המשיב לשותף שהכריז כפל מוציא אינו מהקלים 
במכרז. ראשית, המשיב נדרש להכריז גם ללא נקודות. 
של  מצדו  המשך  ייתכן  התשובה  הכרזת  לאחר  שנית, 
השותף. מכריז הכפל שמעלה את ההכרזה כאשר שותפו 
עלול להיות עם אפס נקודות מבטיח לרוב יד חזקה למדי, 
למשחק  בנוגע  החלטה  לקבל  בהמשך  יצטרך  והמשיב 

מלא אפשרי. 

נוסף לכל זאת, ייתכן כי גם הפותח ו/או המשיב ממשיכים 
להכריז ואז משמעות ההכרזות יכולה להשתנות: המשך 
לעתים  פירושו  היריבים  מצד  תחרות  לאחר  ההכרזה 
חתירה  דווקא  ולאו  החלקי  החוזה  על  תחרות  קרובות 

למשחק מלא.

עדיף  אולי  מעורפלת,  לכם  נראית  הזאת  ההקדמה  אם 
שנתחיל להסתכל על ידיים קונקרטיות.

 דוגמא 1

♠
♥
♦
♣

JT865
743
A42
T2

אתם במערב. בידכם 5 נקודות גבוהות. צפון הוא המחלק, 
ואתם האחרונים בתור – אין לכם ציפיות גדולות מחלוקה זו.

כיצד  פותח ♥1. שותפכם מכפיל.  )היריב משמאל(  צפון 
נראית היד שלו?

תשובה: שותפכם במזרח יכול להחזיק 12-17 נקודות 
עם תמיכה של 3 קלפים בכל סדרה פרט ל-♥ )לרוב עם 
קוצר ב-♥(. ייתכן גם כי לשותף יד חזקה )18+ נקודות( 

עם חלוקה כלשהי.

לכאורה הכרזת התשובה שלכם היא עניין פשוט – עם 5 
נקודות בלבד תכריזו ♠1. הכרזת סדרה חדשה בגובה 
הנמוך ביותר האפשרי בתשובה לכפל מוציא מתארת 

0-8 נקודות.

אבל דרום מקשה עליכם ותומך בשותפו ל-♥2. מה עליכם 
לעשות כעת?

חלקכם יאמרו: ידנו אינה מספיק חזקה ל”הכרזה חופשית” 
ש-♥2  גבוה  סיכוי  קיים   Pass-ב תבחרו  אם   .2 בגובה 
יהיה החוזה הסופי. האם זו תהיה תוצאה משביעת רצון 

של המכרז עבורכם?

לפחות  נקודות   17 לא, השותפות שלכם מחזיקה  ממש 
ב-♠  קלפים   8-9 של  התאמה  עם  יותר(  קצת  )וכנראה 

כנגד ההתאמה של היריבים ב-♥.

מי שמכיר את “חוק סך הלקיחות” )וגם מי שלא מכיר, אבל 
יש לו כמה שנות ניסיון ליד השולחן( יודע כי במצבים אלה 
כל   ,2 בגובה  חוזה  יבצעו  גבוה ששני הצדדים  סיכוי  יש 
אחד בסדרת השליט שלו. אם תוותרו ל-♥2, אתם כנראה 

ממירים תוצאה חיובית אפשרית בתוצאה שלילית.

במצב  תשובה: עם הקלפים האלה חובה להכריז ♠2. 
יותר אתם  יד טובה  זו אינה הכרזה חזקה. עם  תחרותי 
יכולים להכריז משחק מלא ♠4, להזמין עם ♠3 או אפילו 

להכריז את סדרת היריבים ♥3.

ללא  חדשה  סדרה  של  חופשית"  "הכרזה  עקרונית, 
קפיצה בתגובה לכפל מוציא מתארת 6-8 נקודות, אך 
כאשר יש התאמה צריך לכלול במניין הנקודות גם נקודות 
התשיעי  הקלף  עבור  וגם  ב-♣  דאבלטון  )עבור  חלוקה 

בשליט(.

לאחר ♠2, כולם קוראים Pass ואתם זוכים בחוזה.

שימו לב שאם היריבים היו מכריזים ♥3, הייתם צריכים 
להניח  סביר  שותפכם.  עם  ביחד  נוספת  החלטה  לקבל 
יתחרה  ב-♠  קלפים  ו-4  ב-♥  סינגלטון  המחזיק  ששותף 
ל-♠3. על פי “חוק סך הלקיחות” זו תהיה החלטה נכונה.

 מהלך המכרז המלא:

צעד אחר צעד )10(

משיב חלש לכפל מוציא 
רם סופר
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West North East South

1♥ Dbl 2♥
2♠ Pass Pass Pass

יד אפשרית של השותף:

♠
♥
♦
♣

KQ9
J2
KQJ5
Q743

שימו לב: הסיכוי שלכם להפיל ♥2 קלוש. כדי לבצע ♠2 
עליכם לחתוך ♥ או להשליך מפסיד על סדרת ה-♦.

דוגמא 2
♠
♥
♦
♣

T875
J972
T6432
-

אתם במערב עם נקודה בודדת. צפון פותח ♥1, ושותפכם 
מכפיל. דרום קורא Pass )קצת מפתיע(. מה תכריזו?

תשובה: ראשית כל, Pass אינו בא בחשבון )עם הארטים 
 Pass חזקים יותר וארוכים יותר אולי הייתם יכולים לשקול

מעניש(. יש שתי הכרזות אפשריות: ♠1 או ♦2.

אף על פי שסדרת הדיאמונד ארוכה יותר, עדיף למשיב 
הראשונה(  בהכרזה  )לפחות  להתמקד  מוציא  לכפל 
בסדרות המייג’ור. במקרה זה יש להכרזת ♠1 יתרון נוסף 
– ידכם חלשה במידה קיצונית, ואינכם ששים להעלות את 

המכרז לגובה 2 ולהתחייב ל-8 לקיחות.

הכרזתם ♠1. שותפכם מזרח המשיך בהכרזת ♣2. צפון 
בסיבוב השני של  כעת  מה תעשו   .Pass קראו  ודרום 

ההכרזה?

עם חוסר בקלאב אינכם אוהבים את הכרזת השותף ♣2, 
אך למצב הלא נוח שנוצר פתרון פשוט. ראשית כל עליכם 

להבין את הכרזת השותף. איזה יד מתאר מזרח? 

התשובה ניתנה במאמר הקודם בסדרה: Dbl ולאחר מכן 
הכרזת סדרה חדשה ללא קפיצה = 18-20 נקודות עם 
5+ קלפים בסדרה. בדרך כלל השותף יחזיק סדרת קלאב 

טובה עם 6+ קלפים.

מוגבלת,  אבל  חזקה  השותף  של  ידו  כי  להבין  חשוב 
וההכרזה ♣2 אינה מחייבת המשך.

את  נאמנה  )המייצג   Pass לקרוא  הזדמנות  לכם  יש 

חולשתכם( ולעצור את המכרז בגובה נמוך. נכון, הדומם 
יהיה מאכזב, אבל לעתים קרובות  שתפרשו בחוזה ♣2 

יהיו לשותף 8 לקיחות בטוחות בידו, והחוזה יבוצע. 

אם תתפתו להכריז ♦2, שותפכם ידמיין יד “חיובית” )5-8 
אולי  השלישי:  בסיבוב  יכריז  מה  לשער  קשה  נקודות(. 
יקפוץ למשחק מלא ♦5 או 3NT, ייתכן שיבחר בקיו-ביד 
♥2 ויכריח אתכם להכריז פעם שלישית. אפילו אם יבחר 
בחוזה  לשחק  תצטרכו  אבל  זה,  את  תאהבו  לא  ב-♣3, 
בקלאב בגובה 3 לאחר שהייתם יכולים לעצור בגובה 2...

טוב  סיכוי  עם   Pass-ב לבחור  עדיף  זה,  כל  במקום 
לתוצאה חיובית.

מהלך המכרז המלא:

West North East South

1♥ Dbl Pass
1♠ Pass 2♣ All Pass

יד אפשרית של השותף:

♠
♥
♦
♣

Q3
K
AK5
KQJT974

דוגמא 3
♠
♥
♦
♣

KJ63
K9862
J
976

אתם במערב. בידכם 8 נקודות גבוהות עם חמישייה ב-♥ 
ורביעייה ב-♠. צפון פותח ♣1, השותף מכפיל ודרום קורא 

Pass. מה תכריזו?

אתם פועלים לפי הכללים ומכריזים ♥1 )סדרתכם הארוכה 
ביותר בגובה הנמוך ביותר האפשרי(. למען האמת, עם 
ואפילו ♣2  הכרזה של ♥2  גם  לשקול  ניתן  אלה  קלפים 

)קיו-ביד( כדי להראות שתי סדרות מייג’ור.

מה  שותקים.  צפון-דרום  בעוד  ל-♥2  מעלה  שותפכם 
המשמעות של הכרזת השותף, ומהי הכרזתכם הבאה?

לא  כאשר  ב-♥1  אינו מסתפק  העובדה ששותפכם  עצם 
הבטחתם לו אפילו נקודה אחת מעידה שהוא מחזיק יד 
ההכרזה ♥2 מהווה הזמנה למשחק  טובה מהמינימום. 

מלא, במידה שידכם מקסימלית.
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ידכם נמצאת בקצה העליון של הטווח האפשרי  כאמור, 
ייתכן שבסיבוב הקודם אפילו שקלתם  להכרזה של ♥1. 
להכריז יותר. במצב זה לא ייתכן שתסרבו להזמנה כלשהי 
למשחק מלא. אין צורך לבצע חישובים מדוקדקים איזו יד 
הכריז  שותפכם  אם   .4♥ הכריזו  להחזיק.  יכול  השותף 

בצורה סבירה, יהיה לכם סיכוי מצוין לבצע.

 מהלך המכרז המלא:

West North East South

1♣ Dbl Pass
1♥ Pass 2♥ Pass
4♥ Pass Pass Pass

יד אפשרית של השותף:

♠
♥
♦
♣

AQT7
AQ53
84
AT8

בגלל  עדיף   4♠ שחוזה  הבחינו  אולי  ביניכם  העין  חדי 
האפשרות להשליך ♣ על ♥ ולבצע לקיחה עודפת )בתנאי 
בדיוק  מבוצע   4♥ גם  אבל   ,)3-2 היא  השליט  שחלוקת 

תהיה תוצאה טובה.

דוגמא 4
♠
♥
♦
♣

K82
3
J76
QJT854

אתם במערב. צפון פותח ♦1, שותפכם מכפיל ודרום קורא 
Pass. מהי הכרזתכם?

בידכם 7 נקודות עם שישייה בקלאב )משיב חלש לכפל 
בגובה  הארוכה  סדרתכם  את  מכריזים  ואתם  מוציא(, 

הנמוך ביותר האפשרי – ♣2.

)צפון(  מהפותח   Pass קריאות  בשתי  מלווה  זו  הכרזה 
ומכריז  כעת  מתעורר  דרום  אבל  )מזרח(,  ומשותפכם 

.2♥

מה יכול להיות בידו של דרום שיצדיק הכרזה כזו לאחר 
Pass התחלתי? 

פחות  קצת  עם  בהארט  חמישייה  שבידו  ייתכן  תשובה: 
מ-6 נקודות, והוא החליט להימנע מ-♥1 בסיבוב הראשון. 
כעת הוא אינו מעוניין לתת לכם לשחק בחוזה נוח של ♣2.

מהי הכרזתכם בסיבוב השני?

תשובה: עליכם להכריז ♣3. שימו לב כי מנקודת מבטו 
)או  4 קלפים בקלאב  רק  כה  עד  של השותף הבטחתם 
מהמינימום  יותר  הרבה  בידכם  נקודות.   0-8 עם  יותר( 
הנדרש, וזה מצדיק הכרזה נוספת – מה עוד ש-♣3 הינה 
ב-♣2,  עצרתם  שכבר  לאחר  בלבד.  תחרותית  הכרזה 
כהזמנה   3♣ של  הכרזה  יפרש  שהשותף  אפשרות  אין 

למשחק מלא.

דרך אחרת להבין את ההיגיון בהכרזת ♣3 היא באמצעות 
יישום חוק סך הלקיחות. שותפכם הבטיח בכפל המוציא 
3+ קלפים בקלאב, ואין לו 5 קלפים בהארט )אחרת היה 
למזרח-מערב  כי  נובע  מכאן   .)Dbl במקום   1♥ מכריז 
התאמה של 9+ קלפים ב-♣ ולצפון-דרום התאמה של 8+ 

קלפים ב-♥.

כעת הפותח בצפון תומך בשותפו ל-♥3.  הכרזתם ♣3. 
שותפכם מכפיל. מה כעת?

השותף שמע את הכרזותיכם ויודע כי בידכם כנראה 6-8 
נקודות עם 6 קלפים בקלאב. הכפל שלו הינו בבירור כפל 
מעניש. ייתכן בהחלט שהכפל ההתחלתי שלו על ♦1 כלל 
בהכרזה,  הגזימו  היריבים  כעת  בהארט.  טובה  רביעייה 
ולכבד  השותף  על  לסמוך  עליכם  בהתאם.  מגיב  והוא 

את שיקול דעתו – Pass חובה!

אלו מבינכם שחוששים שהיריבים יבצעו ♥3 מוכפל צריכים 
להתרגל לבסס את משחקם על היגיון ועל תקשורת טובה 
... תעברו  יבצעו?!  היריבים  זאת  בכל  ואם  עם השותף. 

לבורד הבא.

מהלך המכרז המלא:

West North East South

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

יד אפשרית של השותף:

♠
♥
♦
♣

A953
QJT9
Q2
K93
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כוכבים באביבים

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

הברומטר של 

יום שני בערב  

פרסים גביע אמסלם כל 
חמישי בערב 

פרסים כספיים 
לזוכים

קבלת שבת 
כל שישי אחה"צ 
פרסים כספיים 

לזוכים

תחרות שבת 
אחה"צ 

פרסים כספיים 
לזוכים

אילנה כליףמאור, עמליה,13:30בצוות מתוגבר: מודרך יום א' 

מושיקו מיוחס
קורס

מתקדמים ג'

הצהרייםראשון ושני אחר עם ללה כל יום המודרך החברתי 

דרך 
מו

באוירה 
העשרה 

 שני 
ת ימי

מחוייכ

צהריים

ג'ו טל
עם 

צעדים ראשונים 
בברידג' תחרותי 

כל יום ראשון

בערב עם ללה

חדש ומיוחד!
אימון זוגות בוקר שישי

חודשי עם לנגי אסף
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ללא  היד  משחק  תכנון  כי  למדנו  הקודמים  בחודשים 
כאשר  הבטוחות.  הלקיחות  בספירת  מתחיל  שליט 
מספר הלקיחות הבטוחות בתחילת המשחק אינו מספיק 
לביצוע החוזה יש לפתח לקיחות נוספות, ואחת הדרכים 

המרכזיות היא הגבהת סדרה. 

כאשר הקלף הבכיר היחיד החסר בסדרה מסוימת הוא 
K, מומלץ לשלב הגבהה עם עקיפה נגד ה-K. במצבים 
 K-אלה יש בדרך כלל שתי אפשרויות: אם העקיפה נגד ה
מצליחה נזכה בדרך כלל בכל הלקיחות בסדרה )בתנאי 
כמובן שאין קלפים בכירים חסרים אחרים פרט ל-K(; אם 
העקיפה נכשלת, עדיין מצבנו משתפר – הוצאנו ליריבים 
את העוצר היחיד בסדרה ויתרת הסדרה מוגבהת, כלומר 

הופכת ללקיחות בטוחות.

הנה שתי דוגמאות ליישום טכניקה זו.

תרגיל 1
♠
♥
♦
♣

A76
J642
Q94
953

♠
♥
♦
♣

K82
Q5
AJT32
AKQ

West North East South

1♦
Pass 1♥ Pass 2NT
Pass 3NT All Pass

מלמעלה(.  )רביעי   ♠4 הוביל  מערב   .3NT הוא  החוזה 
כיצד תשחקו?

תרגיל 2
♠
♥
♦
♣

95
Q3
843
AQJ742

♠
♥
♦
♣

A87
AK7
AJT2
T96

West North East South

1NT
Pass 3NT All Pass

מלמעלה(.  )רביעי   ♠4 הוביל  מערב   .3NT הוא  החוזה 
כיצד תשחקו?

לאחר שגיבשתם תכנית משחק משל עצמכם בכל אחת 
לצפות בחלוקות המלאות  מוזמנים  הידיים, אתם  משתי 

ובדרך המשחק הנכונה.

הגבהה באמצעות 
עקיפה

רם סופר
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פתרון 1
 ♠

♥
♦
♣

A76
J642
Q94
953

 

♠
♥
♦
♣

QT543
987
K5
J82

♠
♥
♦
♣

J9
AKT3
876
T764

 ♠
♥
♦
♣

K82
Q5
AJT32
AKQ

 

החוזה הוא 3NT. מערב הוביל 4♠ )רביעי מלמעלה(. 

אתם סופרים שש לקיחות בטוחות )שלוש ב-♣, שתיים 
ב-♠ ואחת ב-♦(. המקור לפיתוח הלקיחות הנוספות הוא 

כמובן סדרת ה-♦, והטכניקה הנכונה היא עקיפה.

אם תמצאו K♦ במזרח ותחזרו על העקיפה מספיק פעמים 
תזכו בחמש לקיחות ב-♦ )בהנחה שהחלוקה אינה 5-0(. 
בלקיחה  תזכו  ולכן  מצפון,  להתחיל  יש  העקיפה  את 
לאחר מכן ההמשך המדויק   .♠A הראשונה בדומם עם
ביותר הוא להוביל מהדומם 9♦ ולשחק נמוך מהיד אם 
 ♦Q-מזרח משרת בקלף נמוך. אם ה-9♦ יזכה, תמשיכו ב
וכך תישארו בדומם כדי לחזור על העקיפה פעם שלישית 

במידת הצורך.

לקיחות.   10 ביצוע  פירושה  העקיפה  הצלחת  לב:  שימו 
אם תוותרו על העקיפה, תתחילו ב-A♦ ותמשיכו בסדרה, 
עדיין תשיגו 9 לקיחות והחוזה יבוצע, אבל זוגות אחרים 

בתחרות ישיגו תוצאה טובה יותר.

זוכה  מערב  נכשלת.  העקיפה  הנתון  הקלפים  במערך 
ב-K♦ וממשיך ב-♠. עדיין לכרוז 9 לקיחות )שלוש ב-♣, 

שתיים ב-♠ וארבע ב-♦( – החוזה 3NT מבוצע.

השגיאה הגדולה ביותר של הכרוז תהיה לזכות בלקיחה 
הראשונה ביד עם K♠ ואז לעבור לדומם עם A♠ כדי לבצע 
עקיפה. כעת לאחר כישלון העקיפה ההגנה תוכל לזכות 

בשש לקיחות: שלוש ב-♠, אחת ב-♦ ושתיים ב-♥. 

לקיחות  מהגבהת  היזהרו  המשחק  בתחילת  עיקרון: 
עבור היריבים בסדרות הארוכות שלהם.

פתרון 2
 ♠

♥
♦
♣

95
Q3
843
AQJ742

 

♠
♥
♦
♣

KT642
J642
95
85

♠
♥
♦
♣

QJ3
T985
KQ76
K3

 ♠
♥
♦
♣

A87
AK7
AJT2
T96

 

החוזה הוא 3NT. מערב הוביל 4♠ )רביעי מלמעלה(. 

אתם סופרים שש לקיחות בטוחות )שלוש ב-♥ ועוד שלושה 
נוספות  לקיחות  לפיתוח  המקור  האחרות(.  בסדרות  אסים 

.♣K-הוא סדרת ה-♣, והטכניקה הנכונה היא עקיפה נגד ה

אז לזכות מיד ב-A♠ ולהמשיך ב-T♣ לעקיפה? זה יהיה 
יזכה  מזרח  הנתון  הקלפים  במערך  זהיר!  בלתי  משחק 
ב-K♣ ויחזור ב-♠ כאשר כבר אין לכם עוצר ב-♠. התוצאה 
 ♣K עם  ביחד  אשר  להגנה  ב-♠  לקיחות  ארבע  תהיה 

יכשילו את החוזה.

ביד זו ניתן להתגונן מפני הסכנה בסדרת ה-♠ באמצעות 
טכניקת העיכוב. יש להניח מקלף ההובלה שמערב מחזיק 
יותר קלפי ♠ ממזרח )אם חלוקת הסדרה היא 4-4, החוזה 
שעליכם  כל  שלכם(.  המשחק  בדרך  תלות  ללא  יבוצע 
לעשות הוא לסרב לזכות ב-A♠ בלקיחה הראשונה, וגם 
בלקיחה השנייה. בלקיחה השלישית כבר לא תהיה לכם 
ברירה ותזכו ב-A♠, אך בשלב זה כבר לא יישארו למזרח 
על  להריץ T♣ מהיד  )מומלץ  כעת תעקפו ב-♣   .♠ קלפי 
לא  אך   ♣K-ב יזכה  מזרח  חוזרת(.  עקיפה  לאפשר  מנת 
יוכל להמשיך בספייד. אתם תזכו בכל המשך ותשלימו 10 

לקיחות )חמש בקלאב, שלוש בהארט ועוד שני אסים(.

סיכום
שלנו  הצורך  את  רק  לא  בחשבון  לקחת  עלינו  כרגיל, 
לפיתוח  הנדרשים  הכלים  ואת  נוספות  לקיחות  לפתח 
לפתח  ההגנה  של  תכניתה  את  גם  אלא  אלה,  לקיחות 
חמש לקיחות ולגבות אותן בטרם נזכה בתשע לקיחות. 
את תכנית ההגנה יש לסכל במידת האפשר, הן באמצעות 
משחק זהיר )זכייה בלקיחה הראשונה ביד הנכונה – ראה 
דוגמא מס' 1( והן באמצעות כלים מיוחדים כגון העיכוב 
תלויה  הצלחתכם  רבים  במקרים   .)2 מס'  דוגמא  )ראה 
בכך שלא תמהרו ותבצעו תכנון כולל של המשחק בטרם 

תבקשו את הקלף הראשון מהדומם.
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הסלם הלילי

יוליאן פרידריך

אחת  עם   BBO באתר  נפגשתי  ימים  מספר  לפני 
השחקניות הבולטות של פולין, כאשר הגורל חילק לנו את 

המערך הבא:

Dealer North, Vul None

♠
♥
♦
♣

K54
-
AKJT842
K65

♠
♥
♦
♣

AQT3
96
73
AJ842

שותפתי פתחה ♦1, והיריב מימיני התערב ♥4.

מאחר  מידית  לתגובה  ערוך  הייתי  לא  האמת,  את  לומר 
חד-משמעית.  אינה  לחלוטין  זו  התערבות  דעתי  ולעניות 
קרא  משמאלי  היריב  להכפיל.  החלטתי  דבר  של  בסופו 
שקולה  כלל שחקנית  )בדרך  שותפתי  ולהפתעתי   ,Pass
היריב   ,Pass קריאות  שתי  לאחר   .6♦ הכריזה  ונבונה( 
העבירה  פלאים,  פלא  השותפה,   .6♥ הכריז  משמאל 
ב-Pass שאותו תרגמתי כמובן להחזקת קונטרול ראשון 
!Grand slam ב-♥. פעמוני הקרב החלו לצלצל, והכרזתי

West North East South

1♦ 4♥ Dbl
Pass 6♦ Pass Pass
6♥ Pass Pass 7♦

Pass Pass Pass

של  הראשונה  המנה  רק  הייתה  ההכרזה  עצם  ברם, 
הארוחה שחיכתה לנו. למעשה, ההמשך הוא הנושא של 

כתבה זו.

כל  את  משכה  שותפתי  שנחתך,   ♥A-ב הובלה  לאחר 
בשליט.  בודדת  מלכה  מתגלית  לימיני  כאשר  השליטים, 
 3-3 חלוקה  הוא  החוזה  לביצוע  הסיכוי הבטוח  כי  ברור 
סיבובים  שלושה  בצדק  שותפתי  משכה  כן  ועל  ב-♠, 
בסדרה זו, אולם לא החלוקה ולא ה-J האירו לנו פנים – 
היריב הימני הראה בסדרה זו שני קלפים בלבד. שותפתי 

.♣Q לא היססה והחליטה לעקוף נגד

לאחר עוד מספר ידיים ובשל השעה המאוחרת סיימנו את 
המפגש ונזרקתי לזרועות אורפיאו, דהיינו לשינה עמוקה. 
מנוח.  לי  נתן  לא  שלי  הברידג’יסטי  באופי  משהו  ברם, 
התעוררתי באמצע הלילה והתחלתי לחשוב כיצד צריכים 
להתייחס לסדרת ה-♣. אנו יודעים כי היריב הימני מחזיק 
שני קלפים ב-♠, קלף בודד ב-♦ ובין 7 ל-8 קלפי ♥. אם יש 
לו שמינייה ב-♥ נותרו בידו שני קלפי ♣ בלבד, ולכן אפשר 
מושכים  שותפו:  נגד  לחץ  באמצעות  החוזה  את  לבצע 
עם  ובשולחן   ♣Kxx עם  ביד  ונשארים  כל השליטים  את 
 ♠J לשמור  יכול  אינו  כי  להיכנע,  חייב  היריב   .♠T ♣AJ
ליריב הימני רק  זאת, אם  לעומת  וגם שלושה קלאבים. 
3 קלפים ב-♣, ולכן יש לבצע  7 קלפים ב-♥, והוא אוחז 

עקיפה.

וכעת טיפונת ספקולציה מחשבתית: האם היריב השמאלי 
היה מעז להכריז בגובה 6 כשהוא אוחז רק שלושה קלפים 
וחושב   ♥ קלפי  ארבעה  מחזיק  שהאיש  כנראה  ב-♥? 
שההקרבה משתלמת. אינדיקציה לא מוחלטת, קלושה, 
להיאחז  צריכים  בו,  להיתלות  אחר  משהו  אין  אם  אבל 
שלימיני  הנחתי  הלילה  באישון  אני  לכך,  אי  זו.  בהנחה 
שביעייה ב-♥ ושלושה קלפי ♣ ועקפתי! אינני בטוח אם כל 
המחשבות הללו עברו דרך ראשה של שותפתי, אבל היא 

פעלה בצורה זהה, והסלם הגדול בוצע.

המשכתי לישון...



הירשמו לערוץ ותוכלו ליהנות מחידות, הרצאות מרתקות, 
נושאים. במגוון  ברידג’  טעימות  ועוד  מתחרויות  ידיים  ניתוח 

הצטרפו לקבוצת הלימוד המובילה ב- 
ולדיוני  - לקהילה תוססת  אופיר”  גלעד  ברידג’ עם  “לחשוב 

ברידג’ מרתקים.

רב אמן בינלאומי 
ומנהל מיזם

ספריו של גלעד אופיר

135 ₪קטלוגי מחיר

מאחורי ההיגיון של משחק ההגנה
 המדריך המלא והמקיף למשחק ההגנה

 מיועד לשחקנים שמעוניינים לשחק 13 קלפים 
ולא רק את המכובדים

 הובלות, איתותים, המשחק הנכון ביד השניה 
והשלישית ועוד.

Gilad@gobridge.co.il | 077-3330775 להזמנות ופרטים נוספים: דבורה

ספר אחד לבחירתכם 85 ₪מבצע שובר שוק:

שני ספרים 160 ₪

שלושה ספרים 200 ₪

לאור ההצלחה המבצע יימשך עד 28/2/19
 תקף בהזמנה טלפונית לא כולל דמי משלוח

135 ₪קטלוגי מחיר

מאחורי ההיגיון של הברידג' המודרני
1,500 עותקים, אלפי שחקנים 

שעשו קפיצת מדרגה.
כללי הזהב וההיגיון של הברידג' המודרני, קביעת 

קצב ההכרזה הנכון, הקפטן של המכרז ועוד.

להבין יותר = לזכור פחות

ת
מ

של
המתנה המו

מחיר

קטלוגי 

₪ 100

ספר הלימוד 
המוביל למתחילים!

הספר שייקח אתכם, צעד אחר צעד,
אל תוך העולם המופלא של 

משחק הברידג'.
 מותאם לתכנית הלימוד 

במועדוני הברידג' 
 מיועד גם לתלמידים ללא ניסיון 

עם קלפים...

ספר חובה 

לתלמידים 

ושחקני 

תחרויות

העשרת ברידג’ מבית

GoBridge Israel

https://www.facebook.com/groups/1855860754627327/
https://www.youtube.com/channel/UCtGDY8Te_xLAKm7iSEgyYDQ
https://www.youtube.com/channel/UCtGDY8Te_xLAKm7iSEgyYDQ
https://www.youtube.com/channel/UCtGDY8Te_xLAKm7iSEgyYDQ?sub_confirmation=
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ה-24.  שנתו   את  חגג  בברידג'  האדום  הים  פסטיבל 
ברשת  בנובמבר   8-18 בתאריכים  התקיים  הפסטיבל 
מלונות ישרוטל באילת. כמדי שנה היו בפסטיבל ברידג' 
באווירה מעולה, תנאי משחק מצוינים וארגון מעולה. נוסיף 
לכך את מזג האוויר המצוין וקיבלתם עשרה ימי ברידג' 
הכנסים  במרכז  התקיימו  התחרויות  רוב  ביותר.  מהנים 
את  לפנק  שדאג  ביץ',  רויאל  ישרוטל  מלון  של  המפואר 

האורחים וחזר על מסורת ארוכת שנים של הצלחה. 

ברמה  מרתקות  מתחרויות  נהנו  הפסטיבל  אורחי 
קוקטיילים  והפתעות,  אירועים  של  שפע  בינלאומית 
תחרויות  ובלקניות..  מלוחות  מתוקות,  שעות  עשירים, 
מקצועיות  הרצאות  וכללו  רבים  שחקנים  אירחו  הבוקר 
גדושים  היו  המשחק  אולמות  בארץ.  המורים  טובי  של 
ויפה במיוחד היה לראות תלמידים בתחילת דרכם, שבאו 
מודרך  לשחק במשחק  וזכו  הפסטיבל  חווית  את  לחוות 

אותו ליוו שחקני נבחרת ישראל הצעירה.

אילת נבחרה שוב לארח את ליגת האלופות של אירופה, 
אירוע שנערך במקביל לאירועי פתיחת הפסטיבל ותרם 
ישראל  של  ולמעמדה  בכלל  הבינלאומית  לאווירה  רבות 

במפת הברידג׳ העולמי בפרט.

קוקטייל פתיחה בבריכת מלון רויאל ביץ

שחקנים  כ-250  של  השתתפותם  בלטה  זה  בפסטיבל 
הגדולות  המשלחות  שונות.  מדינות  כ-20  שייצגו  מחו”ל 
מנהל  ורוסיה.  צ’כיה  פולין,  אנגליה,  מצרפת,  היו  ביותר 
בכיר  די-סקו )איטליה(,  מאוריציו  הבינלאומי  התחרות 
ומנהלת   WBF העולמי  האיגוד  של   התחרות  מנהלי 
לאווירה  תרמו  )רומניה(  בלינט  מיכאלה  התחרות 

הבינלאומית הנינוחה. 

על  נוסף  אילת  את  שפקדו  מחו"ל  בולטים  אורחים 
משתתפי ליגת האלופות וחברי הנהלת האיגוד האירופי 
הזוג  מצ'כיה,  מילן מצ'ורה  ביטרן מצרפת,  אלברט  היו 
אלופי  )איטליה(  )פולין(-שנברג  מילשבסקי  המצליח 
ההתאגדות  נשיא  בורביץ'–שימנובסקי,  מפולין  העולם 
סרביה.  של  הנשים  ונבחרת  בוגצקי  פטריק  הצרפתית 
כמו-כן השתתפו שחקנים בכירים  מרוסיה, צ'כיה, ארה"ב, 

רומניה, גרמניה, צרפת והולנד.

הפסטיבל נפתח בקוקטייל מיוחד )מלווה בכיבוד עשיר( 
ליגת  משתתפי  את  שכלל  המפורסם  מאנקיס  בפאב 

האלופות וחברי הנהלת האיגוד האירופי.

יוסי אנגל

פסטיבל הברידג' 
 הבינלאומי 
בים האדום



סיקור תחרויות

23

מיצגים, נגן ואוכל גורמה קיבלו את פני האורחים. לאחר 
בתחרות  מעורבים.  לזוגות  תחרות  התקיימה  הקוקטייל 
 Uszynski Woyciech - )זכה הזוג וקסמן סופי )צרפת
 S v o b o d o a )פולין(. במקום השני זכה הזוג  הצכי  
השלישי  ובמקום   Otakar - Svobodoa Pavia
במקום  אבי.  עמר   - )אנגליה(   Sharon   Winton
צרפת  של  הברידג'  התאגדות  נשיא  הסתפק  הרביעי 
 ,Sauvage Valerie - Bogacki Patrick ואשתו 
המפורסמים  רוסיה  נבחרת  שחקני  החמישי  ובמקום 
.Dikhnova Tatiana  -  Krasnoselskiy Mikhail 
בתחרות  נחתם  הפסטיבל  של  הראשון  השבוע  סוף 
המקומות  בשלושת  סיבובים.  שני  בת  טופ-בוטום  זוגות 
הראשונים זכו זוגות מעורבים: במקום הראשון זכה הזוג 
הבינלאומי וסרמן גילדה - לירן ינון לפני רונן שושנה - 

ליבסטר בני  ופופלילוב לילו - חץ קלרה. 

ביום ראשון התקיימה באופן מסורתי תחרות סימולטנית 
והתוצאה  זוגות,   161 השתתפו  בלבד  באילת  ארצית. 
הטובה ביותר הושגה על-ידי הזוג כהן ליאור - ויסר חיים 
לפני שחקני הנבחרת הצעירה  טולדנו אורן - עציון אמיר 

והזוג ולפר מיכאל - גוטפריד שי.

למחרת נפתחה תחרות ה-IMP הדו-מושבית בהשתתפות 
הסיבוב  בסיום  מחו”ל!  אורחים  מהם  כרבע  זוגות.   190
הלובי.  במרפסת  ומרקים  יין  קוקטייל  התקיים  הראשון 
המאבק על המקום הראשון הוכרע לטובת הזוג הבינלאומי 
גרינבאום ליאוניד - Medushevski Genadi )רוסיה( 
 Stock Gill - האנגלי   הזוג  לפני   IMP  135 שצברו 
  Medlin Jiri - Hnatova והזוג הצ'כי Stock Lynton
מיוחד  ערב  התקיים  יום  באותו  יותר  מאוחר   .Daniela

בפאב המאנקיס במתכונת חדשנית  וצעירה.

:IMP הנה יד מעניינת מהתחרות לזוגות
Board 16. Dealer East, Vul E/W
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AKQ763
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972
JT95

 

West North East South
Verhees אלון בירמן

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

 Loek Verhees נשאר  האלופות  בליגת  זכייתו  לאחר 
אלון  עם  פעולה  ושיתף  לפסטיבל  מהולנד(  עולם  )אלוף 
מערב  ניסה   3NT הכרזת  לאחר  זו.  בתחרות  בירמן 
להגיע לסלאם והכריז ♣4 המתאר יד חזקה. אלון המשיך 
קטן  סלאם  לנסות  ללוק  הספיק  וזה  קונטרול  בהכרזת 
עם  מאוזנת  יד  מול  טובים  סיכויים  בעל  בקלאב שנראה 

13-15 נקודות.

לסיפור  טוב  סוף  אין  אבל  מושלם,  כמעט  עצמו  החוזה 
הזה. חלוקה אכזרית בסדרת השליט חרצה את גורלו את 

גלעד אלטשולר מחלק את 
IMP הפרס לזוכים בתחרות
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הכרוז – ההגנה זכתה בלקיחה ב-♥ ובלקיחה ב-♣ בעוד 
3NT היה מתבצע ללא קושי עם לקיחה עודפת.

טקס פתיחת התחרות המרכזית שנערך ביום רביעי על 
של  הכותרת  גולת  את  היווה  ביץ'  רויאל  בריכת  שפת 
הפסטיבל. קוקטייל עשיר, מצגים, והופעת להקת הכושים 

העבריים  ציפו לאורחים. 

המרכזית  הזוגות  תחרות  נפתחה  מכן  לאחר  מיד 
בהשתתפות 286 זוגות מרחבי הארץ והעולם. התחרות 
התקיימה בחסות חברת "עד 120" – רשת דיור מוגן לגיל 
הפרסים  ייחודיים.  גביעים  לזוכים  שהעניקה   – השלישי 
חולקו בטקס המרכזי על ידי מנהלת המכירות של הרשת. 
התחרות המרכזית החלה בשני סיבובים של מוקדמות, 

שלאחריהם חולקו המשתתפים לשלושה בתי גמר.

ואלה הזוכים:

גמר א': 1. אסף לנגי  -אילן ברקת; 2. לביא שלומי - גיא 
חנה; 3. אנגל יוסי - אטוויל ז'אן-פול.

)סרביה(;   Zoranovic Jovana - רום מיכל   .1 ב':  גמר 
Macura Milan - Macurova Michaela.2 )צכיה(.

גמר ג’:  1. לוינשטיין מרים - מרקמן ודים.

להלן סקירה של כמה ידיים מגמר א’:

Board 8. Dealer West, Vul None
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West North East South

1♦ Pass 1♠ Pass
?

מה צריך מערב להכריז בסיבוב השני?

לתלמיד מתחיל בברידג’ אין בעיה ביד זו: אין התאמה של 
4 קלפים ב-♠, יש קוצר ב-♣ ואין אפשרות להכרזת רוורס 
 24 ב-10 שולחנות מתוך  אכן,   .2♦ יכריז  הוא  ולכן   ,2♥

בגמר א’ החוזה הסופי היה ♦2 )או ♦3(.
אולם המשחקים במלון רויאל ביץ'
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ידו  את  להעריך  צריך  מערב  הנוכחי  במקרה  זאת,  עם 
והקוצר  ב-♠,  לפחות  קלפים   7 של  התאמה  יש  אחרת. 
מערב  כן  על  זו.  בסדרה  מפסידים  לחתוך  יאפשר  ב-♣ 
צריך לתמוך בסדרת ה-♠ של שותפו בגובה 2, קל וחומר 
בסדרת  חוזה  לשחק  בבירור  עדיף  שבה   TB בתחרות 
6 זוגות שיחקו בחוזה ♠2  מייג’ור על פני סדרת מיינור. 

וזכו ל-64% ביד זו )לעומת 36% או 13% בחוזה ♦2(.

זוגות אחרים שיחקו בחוזה ללא שליט והצליחו יותר עקב 
החלוקה הנוחה ב-♦ )תוצאה של 82%(.

 8 לכרוז  למגנים.  הכרוז  בין  “מרוץ”  ישנו  הבאה  ביד 
לקיחות, והוא מחפש את הלקיחה התשיעית.

החלוקה המלאה:
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ויש לו שתי  מערב הוא הכרוז בחוזה ♠2. צפון בהובלה 
חלופות “נורמליות”, שליט או J♥ )לא נכון ולא נהוג להוביל 

.)K ללא A בסדרה צדדית שבראשה

לכרוז ארבעה מפסידים מהירים בסדרות המיינור ומפסיד 
איטי אחד ב-♥. יש סיכוי להיפטר ממפסיד אחד על סדרת 
 KJ או AJ ה-♦ הארוכה או על סדרת ה-♣ במידה שלצפון
הסיכויים  הנתון(.  הקלפים  במערך  שקורה  )כפי  בקלאב 

בסדרת ה-♣ טובים יותר מאשר בסדרת ה-♦.

ומשחק ♣ אל  בידו  זוכה  מוביל בשליט, הכרוז  צפון  אם 
ה-T. ההגנה זוכה ומשחקת ♥. הכרוז זוכה בידו ומוביל ♣ 
נוסף לעבר הדומם. כעת יספיק מערב להיפטר ממפסיד 

.♥K-מיד לאחר שיזכה ב ♣Q ב-♥ על

צעד  נמצאת  ההגנה  ב-♥,  מוביל  צפון  אם  זאת,  לעומת 
אחד לפני הכרוז ומצליחה לפתח לקיחה ב-♥ ולזכות בה 
לפני השלכת ♥ מפסיד על סדרת ה-♣. ברם, עדיין ההגנה 
צריכה להיות זהירה ולא לאפשר לכרוז להשליך ♣ מפסיד 

על סדרת ה-♦.

הכרוזים שהסתפקו ב-8 לקיחות זכו בתוצאה של 39%. 
אלו שהצליחו להגיע ל-9 לקיחות קיבלו 74% בחלוקה זו.
חברי נבחרת ישראל, הזוג אילן ברקת – אסף לנגי, זכו 
במקום הראשון בתחרות זו בהפרש ניכר מהמקום השני. 

הנה הם בפעולה:

Board 10. Dealer East, Vul All
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West North East South
ברקת לנגי

Pass 1♦
1♥ Pass Pass Dbl

Pass Pass Pass

מהלך הכרזה זריז ואמיץ מצד ברקת שהחליט ללכת על 
כל הקופה ולהפוך את הכפל של שותפו למעניש למרות 

מיעוט הנקודות.

ההגנה הייתה קטלנית: ברקת הוביל ב-T♠. לנגי המשיך 
בשלושה סיבובי ספייד. ברקת חתך עם 2♥ וחזר בדיאמונד. 
לאחר AK♦ לכרוז לא הייתה ברירה אלא לחתוך גבוה את 
הדיאמונד השלישי. הוא שיחק ♥ אל ה-Q, אך דרום זכה 
נוסף  בשליט  לקיחה  עוד  נותרה  ולשותפו  הבודד   ♥A-ב
ב-♠,  שתיים  להגנה:  לקיחות  שמונה  הכול  בסך   .♣A-ל
ושלוש בשליט, עם תוצאת שיא  ב-♣  ב-♦, אחת  שתיים 
של 500+. גם נפילה אחת )200+( הייתה מזכה את הזוג 
בתוצאה מעולה היות שרוב השדה הסתפק בחוזה חלקי 

ב-♦.

ביום חמישי בערב התקיימה תחרות ההזמנה היוקרתית 
בכירים  זוגות   24 בהשתתפות  ז"ל  רנד  ניסן  ד"ר  לזכר 
מהארץ ומהעולם. התחרות הייתה ברמה גבוהה, ולאולם 
המשחקים הגיעו צופים רבים שהתקהלו סביב השולחנות. 
התחרות שודרה במקביל גם ב-BBO לעיני כמאות צופים 

מרחבי העולם.
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במקום הראשון סיימו שחקני נבחרות ישראל סעדה נטלי 
- זק יניב  הם הקדימו בהפרש ניכר את הזוג הבינלאומי 
למקום   .Portnoy Pavel - Lyandin Valeriy הרוסי 
 - עילי  בנירי  הצעירה  הנבחרת  שחקני  הגיעו  השלישי 

יקותיאלי אסף.

בביטאון  מעניינות  ידיים  בצירוף  סוקרה  כבר  זו  תחרות 
דצמבר 2018.

חגיגי  פרסים  חלוקת  טקס  התקיים  בערב  שישי  ביום 
בניהולם של דניאלה ואלון בירמן. נכחו בו כשמונה מאות  
מלון  ומנהל  החסות  נותנות  החברות  נציגי  לרבות  איש, 
רויאל ביץ'. נוסף לפרסים הכספיים והגביעים חולקו מאות 
נערכה  מכן  לאחר  ניחומים.  ופרסי  למצטיינים  פרסים 
מסיבת ריקודים מלווה בקוקטייל. מסך לד ענק היווה את 
גולת הכותרת. אירועי הפסטיבל נחתמו על פי המסורת 
ההשקעות  חברת  בחסות  חזקה  קבוצות  בתחרות 

אלטשולר-שחם. השתתפו 60 קבוצות, והזוכים היו:

1 . Hnatova יובל,  דוד  מיכאלה-בן  באלינט 
.Fabian Moscovici ,Daniela

2 . Gradovski ,צ’ורניי מיכאל- גרינבאום ליאוניד
  .Medushevski Hendzi, Oleg

לובינסקי יובל, מרק מיכה, ידלין דורון, ליבסטר . 3
בני.

בתחרות  ששוחקה  הפסטיבל  של  האחרונה  היד  להלן 
הקבוצות על ידי מנצחי התחרות:

Board 36. Dealer West, Vul All
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West North East South
Moscovici Hnatova

1♥ Pass 2NT )1( Pass
3♠ )2( Pass 4♦ )3( Pass

4NT )4( Pass 5♣ )5( Pass
5♦ )6( Pass 5♠ )7( Pass

6♥ Pass Pass Pass

4+ קלפים, מחייב  Jacoby 2NT )התאמה ב-♥ של   .1
למשחק מלא לפחות(.

2. קוצר ב-♠.
3. קונטרול ב-♦.

.)♥K 4. שאלה למספר קלפי המפתח )כולל
5. 1 או 4 קלפי מפתח מתוך 5.

6. שאלה על ה-Q בשליט.
.♠K-ו ♥Q 7. יש לי

הזוכים בתחרות הפתוחה שהתקיימה בחסות חברת "עד 120" – בתי מגורים מלאי תוכן 
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מהלך הכרזה יפה של הזוכים בתחרות. המשיבה הראתה 
פתיחה עם תמיכה של 4 קלפים לפחות בהארט. הפותח 
המשיכה  )מזרח(   Hnatova ב-♠.  בודד  קלף  הראה 
לקחת   Moscovici היטיב  כעת   .4♦ קיו-ביד  בהכרזת 
יוזמה ולשאול לקלפי המפתח. לאחר תשובה של אס אחד 
הוא לא ויתר על סלם ושאל על Hantova .♥Q החזיקה 5 
קלפים ב-♥ וידעה שעם התאמה של 10 קלפים אין צורך 
ב-Q♥ לביצוע סלם, שכן רוב הסיכויים שה-Q תיפול. על 
כן היא השיבה שבידה Q♥ וגם Moscovici .♠K לא היה 

צריך יותר מזה כדי להכריז סלם קטן.

שליטים,  משך  הכרוז  הפשוט.  החלק  היה  היד  ביצוע 
השליך שני ♣ מפסידים על סדרת ה-♠ בדומם ומסר רק 
לקבוצתו  הבטיחה   +1430 התוצאה  ב-♦.  אחת  לקיחה 

זכייה בתחרות.

ובטקס  חגיגי  בקוקטייל  שבת  במוצאי  ננעל  הפסטיבל 
חלוקת פרסים לתחרות הקבוצות.

כך הסתיימו להם עשרה ימים מאורגנים למופת ומהנים 
שהיו מלאים בברידג' ברמה בינלאומית גבוהה ובאירועים 
הארגון  את  לשבח  לציין  יש  יום.  מדי  מגוונים  חברתיים 
רבות  בירמן שהסתייעו  ואלון  דוד  בניצוחם של  המעולה 
במנהל השיווק יוסי פרנק, במנהל התחרויות והתפעול אילן 
במנהלת  בישראל,  הבכירים  התחרויות  במנהלי  שזיפי, 
יחסי הציבור דניאלה בירמן, בגזבר רוני רגב, באסף עמית 
האחראי על התוצאות, בצוות הלוגיסטי הצעיר בהנהגתם 
ובצוות עובדים מקצועי רחב.  של אלון לזר וחורחה שרו 
תודה לכל האנשים שדאגו שהפסטיבל יהיה מוצלח כל-

כך.

נותר  ולא   ,)25( יובל  יחגוג חצי  בשנה הבאה הפסטיבל 
לנו הנהלת  לראות מה תארגן  על מנת  לחכות  אלא  לנו 
בנובמבר   7-17 ב-  להתראות  הבאה.  בשנה  הפסטיבל 

.2019

הזוכים בתחרות הקבוצות 

טקס חלוקת הפרסים בהנחייתה 
של דניאלה בירמן
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במוקד אליפות הסתיו של צפון-אמריקה, שנערכה בין 22 
2018 במדינת הוואי עמדה כרגיל  בנובמבר-2 בדצמבר 

.Resinger על גביע BAM תחרות הקבוצות בשיטת

המתקיימות   IMP בשיטת  הנוק-אאוט  תחרויות  לעומת 
באביב ובקיץ, תחרות זו נחשבת קשה ויוקרתית יותר. כל 
בעולם  השחקנים  טובי  את  המכילות  החזקות  הקבוצות 
הראשונים  המקומות  באחד  וזכייה  ביניהן,  משחקות 
מעידה על רמת ברידג’ גבוהה ביותר. עד העשור הנוכחי 
לא הגיעו שחקנים ישראלים לאחד המקומות הראשונים 
בתחרות זו, אולם בארבע השנים האחרונות יש לנו נציג 

כמעט קבוע בצמרת.

ייצג בעבר פעמים רבות את נבחרת ישראל  רון פכטמן 
בשותפות  מאוד  גדולים  להישגים  וזכה  וכקפטן  כשחקן 
 2 ומקום  בקבוצות  באירופה   1 )מקום  גינוסר  אלדד  עם 
עליו  המועדף  השותף  האחרונות  בשנים  אבל  בזוגות(, 
מיכל  של  שותפו  )בעבר  מפולין  זטורסקי  פיוטר  הוא 
פכטמן- הזוג  פולין(.  של  הצעירים  בנבחרת  קלוקובסקי 
 2015 Reisinger זטורסקי זכה במקום הראשון בגביע

2017 עם הזוג  עם קבוצה מליטא ובמקום השני בשנת 
השנה,   .Mittelman-Bercuson הקנדי-אמריקני 
המקום  את  הקבוצה  שחזרה  ל-2017,  זהה  בהרכב 
השני, אך הייתה יכולה לראות את עצמה מאוכזבת לאחר 

שהובילה בהפרש משמעותי סמוך לסיום התחרות.

התוצאות מדברות בעד עצמן: להגיע שלוש פעמים בתוך 
ארבע שנים לשני המקומות הראשונים בתחרות זו רחוק 
מלהיות עניין של מה בכך, וכשעברתי על הידיים ששודרו 
הם  שפכטמן-זטורסקי  מאוד  מהר  השתכנעתי   BBO-ב
זו.  חישוב  בשיטת  לפחות  בעולם,  הטובים  הזוגות  אחד 
מאוד  ממעטים  ובעיקר  בהכרזה,  ומתואמים  יציבים  הם 

“לפספס” לקיחות במשחק היד ובהגנה.

 ,Reisinger גביע
הונולולו 2018 )חלק א'(

רם סופר

פסח במלון Bay View חיפה
המלון המקסים על הר הכרמל המשקיף על מפרץ חיפה

19 - 27 באפריל 2019
חבילות אירוח – החל משלושה לילות )ארבעה ימים(

במחירים מיוחדים החל מ-2,295 ש"ח )כולל מע"מ( לאדם בחדר זוגי,
חצי פנסיון, ארוחת ליל הסדר, טיול, סרט ואירועים.

 תחרויות ברידג' כולל כיבוד חופשי    הרצאות   בילויים וכיף
 טיילת מדהימה  חדר כושר  טיולים  אינטרנט חופשי  בית כנסת

דניאלה בירמן 03-6058355  |  רותי ליברמן 054-4556111
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חצי  בשלב   Nickell קבוצת  על   0:6 מהניצחון  יד  הנה 
הגמר:

Board 9. Dealer North, Vul E/W
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West North East South
זטורסקי פכטמן

Pass 1♠ Dbl
2♥* 4♥ All Pass

* התאמה ב-♠, 8+ נקודות

ל-♥4.  מיד  לקפוץ  היטיב  וזטורסקי   1♠ הכפיל  פכטמן 
בכך הקשה על מזרח-מערב להמשיך להכריז )אין ספק 

שמזרח היה מכריז ♠3 מעל ♥3(.

משחק היד היה מדויק. מזרח הוביל ב-K♠, והסיבוב השני 
 ♣A-בסדרה זו נחתך. הכרוז שיחק מיד ♣. מזרח זכה ב
 ♥AK בדומם, שיחק ♦A-זטורסקי זכה ב .♦J-והמשיך ב
ומסר לקיחה בשליט למערב )אסור לתת להגנה הזדמנות 
לחתוך ♣(. כעת היה לו זמן לחתוך את ה-♠ הבא, לעבור 

לדומם ב-♣, להשליך שני ♦ מפסידים ולעקוף ב-♦.

במזרח-מערב  לקבוצה  חבריהם  היטיבו  השני  בשולחן 
Levin- .להקריב ל-♠4 נגד ♥4 ובכך למעשה זכו בבורד
 3 ונפלו  מוכפל  ל-♦5  המשיכו  בצפון-דרום   Weinstein
פעמים, אבל גם נפילה אחת ב-♥5 לא הייתה משנה את 

התוצאה.

הנה עוד תצוגת משחק יד של זטורסקי משלב חצי הגמר 
:Lavazza נגד קבוצת

Board 5. Dealer North, Vul N/S
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West North East South
זטורסקי פכטמן

1♠ Pass 2♣
Pass 3♥* Pass 3♠
Pass 3NT** Pass 4♠
Pass Pass Pass

* ספלינטר 
** Unserious – יד חלשה יחסית

נכונה בשיטת  )עם שני קלפים בלבד( הינה הכרזה   2♣
4-4 ב-♦ או ב-♥.  2/1 במטרה לאפשר מציאת התאמה 
לאחר קפיצת צפון ל-♥3 )ספלינטר( היה חשש שההכרזה 
תגיע למקומות בלתי רצויים, אך הזוג הסתדר היטב:  ♠3 
הראה  שצפון  ולאחר  האמיתית,  ההתאמה  את  הראה 
סיבה  שאין  נכון  העריך  פכטמן   3NT באמצעות  חולשה 

לחפש סלם עם 15 נקודות מאוזנות.

 .4♠ החוזה  נגד  ב-3♥  מזרח  הוביל  השולחנות  בשני 
ושיחק  בדומם  זכה   Lavazza מקבוצת   Dennis Bilde
שליט ל-T♠ שהפסיד ל-Q. לאחר שחתך את ה-♥ הבא 
הוריד A♠ ונאלץ להפסיד שלוש לקיחות בסדרת השליט.

ה-8  אל   ♠  ,♥A יותר:  מוצלח  היה  זטורסקי  של  משחקו 
 ,)♠A-וצפון זכה ב J ,♥K♠ )מערב כיסה   ,Q-ל שהפסיד 
 ♠T ,)חיתוך ♥ )הכנה חשובה למשחק הסופי ,K-אל ה ♣
חותך  מערב  אם  משנה  זה  אין   .♣ סיבובי  שלושה  ועוד 
לו את ההובלה ב-♠ בלקיחה  יכול למסור  או לא – צפון 
רק  כשבידו  להוביל  נאלץ  מערב  ה-11  בלקיחה  הבאה. 
קלפי ♦. זטורסקי ניחש נכון לשחק 9♦ מהיד – 11 לקיחות.

כוונותיה  על  כבר בתחילת שלב הגמר הקבוצה אותתה 
0:6 על קבוצת צימרמן החזקה. זטורסקי  בניצחון מוחץ 
ישב באותו שולחן עם שותפו לשעבר קלוקובסקי )שמשחק 



סיקור תחרויות

31

הפולני  לזוג  נתן  לא  פכטמן  רון  אבל  גבריש(,  עם  כיום 
המהולל שום "הנחות".

Board 8. Dealer West, Vul None
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West North East South
קלוקובסקי זטורסקי גבריש פכטמן

1♣ Pass 1♥ 3♦
Dbl Pass 4♥ All Pass

פכטמן הוביל ב-A♦, זטורסקי שירת עם 8♦ והכרוז פיוטר 
גבריש שיחק 9♦. הוא כמובן הסתיר את ה-2♦ כדי לבלבל 
את ההגנה בתקווה “לשכנע” את דרום שצפון מאותת לו 

בקלף גבוה. 

זהה  היה  והמשחק  )שבו מהלך ההכרזה  בשולחן השני 
)דרום(  צימרמן  פייר  זו( ההטעיה הצליחה.  לנקודה  עד 
על  להם  נעלמו  בקלאב  מפסידים  ושני  ב-7♠,  המשיך 
סדרת ה-♠. רון פכטמן ניתח את היד טוב יותר, המשיך 

ב-3♣ והגביל את הכרוז ל-10 לקיחות.

יותר:  אף  מרשים  היה  קבוצה  אותה  נגד  הבא  הבורד 
Board 9. Dealer North, Vul E/W
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West North East South
קלוקובסקי זטורסקי גבריש פכטמן

Pass Pass 1♥
Dbl RDbl Pass Pass
1♠ 2♥ Pass 4♥

Pass Pass Pass
ושמרני  סטנדרטי  פכטמן-זטורסקי  של  ההכרזה  סגנון 
למדי. שחקנים רבים אוהבים כיום לפתוח ידיים כמו זו של 
ובהמשך הראה  לא פתח  זטורסקי  פגיע.  לא  במצב  צפון 
מקסימום של Pass עם התאמה ב-♥. שותפו לא התקשה 
יותר. מערב  עניין מסובך  להגיע ל-♥4. הביצוע כבר היה 
ב-♥.  הצלחה  ללא  ועקף  בידו  חתך  פכטמן   .♦K-ב הוביל 
ברגע ש-K♥ התגלה אצל מזרח אפשר היה למקם את יתר 

.Dbl-הנקודות החסרות במערב על סמך ה

מזרח המשיך ב-♥. פכטמן זכה בדומם והריץ J♣ )פשוט 
והמשיך   ♣AQ-ב זכה  מערב   .)♥A קודם  לגבות  יותר 
 ♣K ,9♦ נחתך עם השליט האחרון ,♦A ,♥A בשליט. כעת
 ♦Q .♠AKT ביד ,♠J3 ♦J ו-♣ אל הדומם. בדומם נותרו
מערב  והמשחק.  ההכרזה  לפי  במערב  מסומנות   ♠Q-ו
נלחץ בין סדרות ה-♠ וה-♦ ולא היה יכול לשמור הגנה על 

.♠Q

בשולחן השני:

West North East South
ברקוסון מולטון מיטלמן צימרמן

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

Smolen  ** )11-14( חלש *

השתמש  ודרום  חלש   1NT-ב השיטה  לפי  פתח  צפון 
לעזור  זו  מוסכמה  של  מטרתה   .Smolen במוסכמת 
בסדרות   5-4 למשיב  כאשר  לכרוז  להפוך  החזקה  ליד 
המייג’ור, אך במקרה שלנו המוסכמה עזרה ליד החלשה 

להפוך לכרוז...

לו  המיינור.  בסדרות  הן  מזרח  של  ההגיוניות  ההובלות 
היה מיטלמן בוחר ב-♦, ייתכן )אך לא בטוח – כאן מערב 
משחק  את  מוצא  היה  שמולטון  בהכרזה(  התערב  לא 
הלחץ ומבצע גם הוא ♥4, אבל השחקן הקנדי לא הותיר 
 AQ-שום דבר ליד הגורל – הוא הוביל ב-♣, מצא את ה

.♥K-של שותפו ובהמשך נתן לו חיתוך לאחר שזכה ב



סיקור תחרויות

32

כדי להגיע רחוק בתחרות כזו צריך גם קצת מזל... ביד 
הבאה רון פכטמן קיבל מתנה קטנה מיריבה מוכרת היטב 
בעבר  ישראל  נבחרת  שחקנית  צור-קמפנילה  מיגרי   –
ונבחרת ארה"ב בהווה. לדעתי, הוא הרוויח את המתנה 

בזכות משחק מדויק שיצר חוסר ודאות אצל יריבתו.

Board 11. Dealer South, Vul None

 ♠
♥
♦
♣

AK6
765
QT76
976

 

♠
♥
♦
♣

952
KJ943
A85
KQ

♠
♥
♦
♣

J7
Q82
943
JT532

 ♠
♥
♦
♣

QT843
AT
KJ2
A84

 

West North East South
מיגרי זטורסקי ברקוביץ פכטמן

1NT
Pass 2NT All Pass

 מיגרי הובילה ב-4♥. מזרח שיחק Q, ודרום זכה מיד עם 
אולי   – מערב  אצל  ספק  ליצור  שעשוי  טוב  )משחק   ♥A
 ♦K-של השותף בודדת?(. רון המשיך בערמומיות ב Q-ה
שעוכב וב-2♦ תוך יצירת אשליה שהוא עומד לעקוף נגד 
ה-J. מיגרי קיוותה ששותפה יזכה בלקיחה זו ולא העריכה 
שעיכוב נוסף עלול להזיק לה )אולי היא לא לקחה בחשבון 
את האפשרות שדרום מחזיק חמישייה ב-♠(. לאחר זכיית 

ה-T♦ הכרוז משך חמישה ספיידים ו-A♣ – 9 לקיחות.

בשולחן השני דרום הגיע לחוזה זהה ועיכב פעם אחת את 
 .♦K-לאחר שזכה בלקיחה השנייה הוא המשיך ב .♥A-ה
כל חמש  את  ומשך   ♦A-ב מיד  זכה  לא התחכם,  מערב 

הלקיחות המגיעות לו בטרם חלקן ייעלמו.

ביד הבאה הפגינו פכטמן-זטורסקי הגנה יפה ומתואמת 
היטב:

Board 16. Dealer West, Vul E/W
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West North East South
זטורסקי פכטמן

Pass Pass 1♠ Pass
2♣* 2♦ 4♠ All Pass

 *  Drury. התאמה ב-♠ עם 10-11 נקודות.

של  ההתערבות  בלי  גם   ♦ בסינגלטון  מוביל  היה  דרום 
פכטמן  לחיתוך.  ב-9♦  וחזר   ♦A-ב זכה  זטורסקי  שותפו. 
ולא  ל-♥  סדרה  העדפת  כאיתות  בוודאות  זאת  פירש 
שזו  משום  חיונית  )החלטה   ♥A-ל מתחת  להוביל  חשש 
זטורסקי  השותף(.  של  לידו  להגיע  האחרונה  ההזדמנות 
זכה ב-K♥ והמשיך ב-2♦ שביצע Promotion ל-Q♠ של 
דרום )שנותרה לא מוגנת לאחר החיתוך בלקיחה השנייה(.

של  החזרה  קלף  למעט  זהה  היה  הכול  השני  בשולחן 
צפון בלקיחה השנייה. משום מה הוא בחר ב-8♦, איתות 
שותפו.  את  לבלבל  “שהצליח”  מעורפל  סדרה  העדפת 
דרום משך “ליתר ביטחון” A♥ בלקיחה השלישית, והחוזה 

בוצע.

המשך המאמר יפורסם בביטאון פברואר
 BAM הקבוצות  בתחרות  השני  במקום  שסיימה  מיטלמן  קבוצת 
גביע רייסינגר - משמאל: קן ברקוסון, רון פכטמן, מיטלמן, פיוטר 

זטורסקי ואגטה זטורסקי )קפטן שאינה משחקת(
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רם סופר

"פיינל פור" בליגה הלאומית – 
)חלק א'(

שלב ה"פיינל פור" בליגה הלאומית התקיים בסוף השבוע 
 .BBO-ב יומיים  במשך  ושודר   2018 בדצמבר   14-15
ארבע קבוצות שסיימו בין 8 הראשונות ב”עונה הסדירה” 
המדינה  אליפות  על  התחרו  הגמר  רבע  במפגש  וניצחו 
כאן  המתפרסם  המאמר  של  הראשון  בחלקו  לקבוצות. 
נסקר את שלב חצי הגמר. בחלק השני שיתפרסם בחודש 
הבא נסקר את מפגש הגמר שהתקיים למחרת. הקבוצה 
המפתיעה של שלב רבע הגמר קבוצת עמי זמיר שגברה 
מול  הגמר  בחצי  התמודדה  החזקה  הרבסט  קבוצת  על 
אלופת הליגה המכהנת קבוצת שחר זק. מפגש זה הוכרע 
למעשה כבר ברבע הראשון שבו ניצחה קבוצת זק 3:37 
בנוסף על מקדמה של IMP 16.23 )שחושבה לפי תוצאת 

.)round-robin-המפגש בין הקבוצות בשלב ה

Board 3. Dealer South, Vul E/W
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West North East South

אמיר עציון שחר זק ליאור אורמן אריאל 
בראונשטיין

1♠
Pass 4♥* Dbl 4NT
Pass 5♠ Pass 7♠
Pass Pass Pass

* ספלינטר

הכרזת הספלינטר של צפון פתרה את הבעיה ביד זו. שימו 
לב להכרזת צפון ♠5 )2 קלפי מפתח + Q בשליט( במקום 
♥5 )שולל Q בשליט(. ההסבר הוא הקלף החמישי ב-♠ 
אז בסבירות  10 קלפים בשליט,  יש התאמה של  – אם 
 4NT-ל המשיב  לכן   ,♠Q ללא  גם  מפסידים  אין  גבוהה 

.♠Q-מכריז כאילו הוא מחזיק ב

ברגע שדרום ידע שכל קלפי המפתח ברשות השותפות 
הוא הכריז סלם גדול מבלי להיות מודאג ממפסיד אפשרי 
ב-♣, היות שיש אפשרויות להשליכו על סדרת ה-♦ או כמו 

.♥A במערך הנתון: השלכת ♣ מהדומם על

בשולחן השני:

West North East South
דנה טל עמי זמיר נגה טל אורן טולדנו

1♠
Pass 4♦* Pass 4NT
Pass 5♠ Pass 5NT
Pass 6♥ Pass 6♠
Pass Pass Pass

* ספלינטר עם חוסר ב-♥

בשולחן זה דרום היה מאוד זהיר, בירר על מלכים צדדיים 
של  הגישה  ב-♠6.  הסתפק  הוא   ♣K שלל  צפון  וכאשר 
לקיחות   13 לספור  כשאפשר  רק  גדול  סלם  “להכריז 
בוודאות של 100%” מתאימה אולי לתחרויות זוגות עם 
גבוהה.  ברמה  קבוצות  לתחרויות  לא  אך  חלש,  שדה 

.IMP 11 במקרה הזה היא עלתה לקבוצת זמיר

בשלושת הרבעים הנותרים קבוצת זמיר הצליחה לצמק 
את הפער, אך לא במידה מספקת.
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Board 3. Dealer South, Vul E/W
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West North East South
נגה טל דנה טל

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

* ספלינטר

נגה טל הסיקה מההכרזה השלילית ♠4 כי לשותפתה כוח 
ידה החזקה  למרות  ב-♠4  לעצור  והחליטה  ב-♦  מבוזבז 
)עם יד טובה יותר היא מצפה משותפתה להכריז קיו-ביד 
נקרא  קיו-ביד  של  זה  סוג   – ב-♥  קונטרול  ללא  גם   4♥
הודות  לקיחות   12 ביצעה  )דרום(  טל  דנה   .)last train

לחלוקות הנוחות.

לצעירים  ישראל  נבחרת  חברי  הפגינו  השני  בשולחן 
בקיאות רבה בשיטות הכרזה מודרניות:

West North East South
עמי זמיר אורן טולדנו

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

הסבר ההכרזה:
)1( טרנספר ל-♥.

)2( 14-16 נקודות מאוזנות עם 2-3 קלפי ♥ )הזוג משחק 
במצב לא פגיע 1NT חלש 11-13(.

חזקה  יד  או   1NT לשחק  )רוצה   1NT-ל טרנספר   )3(
יותר(.

)4( מחייב למשחק מלא ללא קשר ל-♦. 
לאחר מכן באו לשם שינוי שתי הכרזות טבעיות ♠3-♠2 

שיצרו הסכמה על סדרת השליט.
)Exclusion )5 – שאלה לקלפי מפתח כאשר על המשיב 

להתעלם מה-A בסדרה המוכרזת )♦(.
)6( צעד שלישי – 2 קלפי מפתח מתוך 5 ללא Q בשליט.

ללא ספק הכרזה יפה – צפון ידע שחסר Q♠ ונמנע מסלם 
גדול.

הברידג’  מומחי  נכון.  הלא  לסלם  הגיע  הזוג  זאת,  עם 
מדגישים שוב ושוב את היתרון של התאמה 4-4 על פני 
שבו  מהכלל  יוצא  מקרה  לפנינו  כאן  אך   ,5-3 התאמה 
ההתאמה 5-3 טובה יותר! בחוזה ♥6 נדרשת רק חלוקה 
 ♦AK על  מפסידים   ♠ שני  ישליך  הכרוז   – בשליט   3-2
ויחתוך ♣ רביעי בדומם. לעומת זאת ב-♠6 הכרוז זקוק 
3-3 או לחלוקה ממוזלת בשליט או למשחק  לחלוקת ♣ 

לחץ )ראה הסבר בהמשך(.

מזרח הוביל ב-Q♦ שנחתך ביד הכרוז )צפון(. כעת עמי 
או   ♠QJx לתפוס  מנסה   – נכון  )משחק   ♠T הריץ  זמיר 
QJxx♠ אצל מזרח(. מערב זכה ב-J♠ וחזר ב-♣. עמי זכה 
בידו ומשך AK♠. כעת, בשל היעדר המעברים, הוא היה 

זקוק לחלוקת ♣ 3-3 ללא אפשרות למשחק לחץ.

AK♥ לפני משיכת השליט  קו משחק חלופי היה לשחק 
הרעיון  עם   )Vienna Coup( היריבים  מידי  האחרון 
שמשיכת כל השליטים וכן AK♦ תיצור לחץ אוטומטי )ללא 
צורך בניחוש מה להשליך מהדומם( נגד יריב המחזיק 3 
קלפי ♥ ו- 4+ קלפי ♣. הסיכון בקו משחק זה הוא שלאחד 

היריבים סינגלטון ♥ והוא יחתוך בעוד חלוקת ה-♣ 3-3.

חלוקת הקלפים בפועל הייתה כזו שכל קו משחק סביר 
 11 כאן  הרוויחה  זמיר  עמי  קבוצת   ,6♠ לביצוע  מוביל 
IMP, אבל הפסידה במפגש כולו 100:128. קבוצת שחר 
תוארה  על  להגן  בתקווה  פור  הפיינל  לגמר  עלתה  זק 

מהעונה הקודמת.

ביותר  המצליחה  הקבוצה  את  עימת  השני  הגמר  חצי 
בשנים האחרונות אילן ברקת )עם שני זוגות חברי נבחרת 
בירמן.  אלון  קבוצת  מול  הנוכחית(  הפתוחה  ישראל 
קבוצת ברקת שנהנתה ממקדמה של IMP 8.23 הגדילה 

את יתרונה בכל אחד משלושת הרבעים הראשונים.



בואו להתרשם מהתכנית החינמית שלנו
הכוללת מבחר טעימות עשיר, ללא הגבלת זמן.

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

www.bestbridge.co.il

מלווה אותך
בצעדיך הראשונים במשחק הברידג'

בקצב שלךבזמן שלךבבית שלך

סט כלים לשחקן המתחיל:

 סדרת שיעורי וידאו - "צעדים ראשונים"
 תרגול לקיחות - צעדים ראשונים

 תרגול הכרזות לשחקן המתחיל
 תרגול טכניקות בסיס במשחק היד

 תרגול הובלות וטכניקות בהגנה

 רמזור הכוונה אישי 

 פתרון כתוב לכל תרגיל

 צוות מומחים שיסייע בכל בעיה.
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Board 25. Dealer North, Vul E/W
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West North East South
פרידריך אנגל

Pass 1♥ Pass
2♣ Pass 2NT Pass

3NT Pass Pass Pass

ההכרזה  את  מזרח-מערב.  של  מאכזב  הכרזה  מהלך 
2NT של יוסי אנגל עוד אפשר להבין )אם כי  השמרנית 
להכרזת  מספיקות  נקודות   15 התיאורטיקנים  רוב  לפי 
צריך  מערב  מדוע  אבל   .)2/1 תשובה  לאחר   2♠ רוורס 
הרי  סלם?  של  אפשרות  כל  מיד  ולשלול   3NT-ל לסגור 
מול יד אפשרית כגון AQx ♥ xxxxx ♦ Kxx  ♣ Ax ♠ יש 

♣7. יוסי אנגל ביצע 12 לקיחות.

West North East South
לוין רול

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

מצא  והזוג   ,2♠ הרוורס  בהכרזת  השתמש  רול  יוסי 
התאמה ב-♠ מתחת למשחק מלא. לאחר קיו-בידים -♣4
ב-♥.  קונטרול  שללה   5♦ הבאה  הקיו-ביד  הכרזת   ,4♦
 6♣ הכריז  לוין  אמיר  למערב!  טובות  חדשות  היו  אלה 
מינימלית  ידו  כי  העריך  רול  יוסי  גדול.  לסלם  הזמנה   –
להכרזת רוורס וכי סדרת השליט שלו לא כל-כך חזקה. 
הוא הסתפק בצדק בסלם קטן ♠ וביצע 13 לקיחות לאחר 

.♠Q ניחוש מיקומה של

שהזוג  )בהנחה  חלופית  הכרזה  למערב  להציע  ברצוני 
משתמש במוסכמת Exclusion שהוסברה בבורד הקודם 

בכתבה זו(. אחרי ♣4 אפשר לקפוץ ל-♥5 – שאלה למספר 
קלפי המפתח של השותף תוך התעלמות מ-A♥. העניין 
 ♠AQxx ♣Ax -הוא שמערב אינו זקוק מהשותף ליותר מ
על מנת ש-♠7 יהיה חוזה מוצלח, ואת ה-A♣ השותף כבר 

הראה.

הרביעי,  ברבע  רק  לצמק  הצליחה  בירמן  אלון  קבוצת 
אך ללא הועיל. בבורד הבא הכרזה נועזת של יוסי אנגל 

הובילה לרווח גדול.

Board 27. Dealer South, Vul None
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West North East South
פרידריך בראל אנגל יניב זק

1♦
2♦* 3♣** 4♠ 5♥

Pass Pass 5♠ 6♥
Pass Pass Pass

* Ghestem – לפחות 5-5 בסדרות השחורות
 ,)♥( “הרביעית”  בסדרה  קלפים   +5  – גבוה  קיו-ביד   **

מחייב למשחק מלא

יוסי אנגל החזיק  5 שייך ליריבים, אבל  אומרים שגובה 
התאמה גדולה ב-♣, שני קלפי מפתח ב-♠ ואפס לקיחות 
תהיה  ש-♠5  נכון  העריך  הוא  היריבים.  של  בסדרות 
הצליחה  ההקרבה  הכרזת   .5♥ מעל  מוצלחת  הקרבה 
בגדול משום שיניב זק )דרום( העריך כי הכרזת היריבים 
לשותפו  כלומר  לפחות,  קלפים   9 של  התאמה  מראה 
"חייב" להיות סינגלטון )או אולי חוסר( ב-♠. יניב החליט 
להסתכן בהכרזת ♥6 והתאכזב מאוד כאשר ירד בדומם 
הלקיחות  בשתי  כמובן  זכתה  ההגנה  ב-♠.  דאבלטון 

הראשונות בסדרה זו.

אלדד )גינו( גינוסר

הספר השלם 

2/1
מחייב למשחק מלא

2/1 - מחייב למשחק מלא 
הספר השלם 

מאת אלדד גינוסר

מיועד לשחקנים מנוסים המעוניינים:

✓ ללמוד את העקרונות וההיגיון הפנימי של המערכת המודרנית 2/1 
✓ להשתפר בהבנת תקשורת בין שותפים במהלך מכרז הברידג׳ 

✓ לחדד את הערכת היד
 Bergen Raise, Drury  ,Inverted Minors :להיחשף לכמה מוסכמות שימושיות ✓

ש!!!
חד

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

 Jacoby 2NT

מחיר 100 & 
)+דמי משלוח(

על  ישראל,  נבחרת  וחבר  בינלאומי  אמן  רב  פדון,  דרור 
רבים  אלמנטים  בספר  ימצאו  מנוסים  ”שחקנים  הספר: 
שיעשירו את עולמם ויעמיקו את הבנתם לגבי איך עובד 

בין שותפים” מכרז ברידג׳ מודרני 
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אלדד )גינו( גינוסר

הספר השלם 

2/1
מחייב למשחק מלא

2/1 - מחייב למשחק מלא 
הספר השלם 

מאת אלדד גינוסר

מיועד לשחקנים מנוסים המעוניינים:

✓ ללמוד את העקרונות וההיגיון הפנימי של המערכת המודרנית 2/1 
✓ להשתפר בהבנת תקשורת בין שותפים במהלך מכרז הברידג׳ 

✓ לחדד את הערכת היד
 Bergen Raise, Drury  ,Inverted Minors :להיחשף לכמה מוסכמות שימושיות ✓

ש!!!
חד

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

 Jacoby 2NT

מחיר 100 & 
)+דמי משלוח(

על  ישראל,  נבחרת  וחבר  בינלאומי  אמן  רב  פדון,  דרור 
רבים  אלמנטים  בספר  ימצאו  מנוסים  ”שחקנים  הספר: 
שיעשירו את עולמם ויעמיקו את הבנתם לגבי איך עובד 

בין שותפים” מכרז ברידג׳ מודרני 
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 .♦AK-המשחק בחוזה ♠5 מוכפל מעניין: דרום מוביל ב
סיבובי   3 משיכת  וכעת  השני,  בסיבוב  חותך  מערב 
כבדה.  מפלה  עם  שליטה  אבדן  לכרוז  תגרום  שליטים 
בלי  השלישית  בלקיחה   ♣ לשחק  הוא  הנכון  המשחק 
לגעת בשליטים כלל. צפון זוכה ומשחק A♥. מערב חותך 
את  ומכריח  זוכה  צפון   .♣ שוב  ומוביל  השני  בסיבוב   ♥
מערב לחתוך שוב ♥, אך כעת מתבצע “היפוך הדומם”: 
הכרוז מסוגל להוציא שליטים מידו של מזרח ולזכות בכל 

שאר הלקיחות )300+ בלבד לצפון-דרום(.

בשולחן השני:

West North East South
לוין בירמן רול אלטשולר

1♦
3♣* 3♥ 4♠ 5♣**

Pass 5♥ All Pass

* לפחות 5-5 בסדרות השחורות
** הזמנה לסלם עם קוצר ב-♣

מהלך ההכרזה היה דומה, אבל גלעד אלטשולר )דרום( 
צפון  את  שיתף  ובכך   4♠ מעל   )5♥ )במקום   5♣ הכריז 
להכריז  לא  בחר  )מזרח(  רול  יוסי  ההחלטות.  בקבלת 
♠5. סביר להניח כי אילו היה מכריז ♠5, צפון-דרום היו 
צפון כבר דחה הזמנה לסלם(. במציאות  )שכן  מכפילים 

אלון בירמן )צפון( ביצע בקלות ♥5.

ההמשך  המאמר  של  הראשון  החלק  סוף  זהו 
בביטאון פברואר

סגנית אלופת הליגה הלאומית - קבוצתם של שחר זק-
אריאל בראונשטיין, נגה ודנה טל

רם סופר

♠
♥
♦
♣

J53
A42
J86
10987

 

♠
♥
♦
♣

K72
KQT
K52
AQJ2

West North East South

1NT )15-17( Pass 6NT All Pass

תחרות קבוצות IMP, אתם בצפון. 
.♣Q-הדומם זכה ב .♣T לקיחה 1: הובלתם

תכננו את המשך ההגנה!

פתרון החידה בעמוד 54

חידת הגנה – ינואר 2019



בעיות בזוגיות - כל התובנות במפגש אחד
אינטנסיבי, תכליתי, ענייני, ללא מריחות, עם מסקנות והחלטות מושכלות

אין סוף ויכוחים ומריבות  חוסר אינטימיות  תקשורת מינימלית  בגידה
תחושת הלבד  חרדות מעתיד המשפחה  מתחים משפחתיים

הורים, האם ילדיכם מתמודדים עם בעיות בזוגיות?
אל תסבלו בחוסר אונים, התקשרו אתם לשיחה דיסקרטית

אפשר לעזור !

)על פי שיטת אדלר(

9696-503-058
30 שנות ניסיון כ-

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

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

ושולחים אליך עד הבית

ספרים שנשארים במשפחה

ביוגרפיה משפחתית 
סיפור המשפחה וחיי הנפשות בה, תמונות, 

אילן יוחסין מעוצב ועוד

ספר זיכרון
תיעוד חיי יקירכם, ראיונות אישיים עם בני המשפחה 

והמקורבים, תמונות, שירים ועוד

ספר מתכונים משפחתי
מתנה מתוקה לסבתא, אמא ולכל בני המשפחה, 

עריכת המתכונים העוברים במשפחה, 
מלווה בסיפורים, בתמונות ועוד 

וכל רעיון שיעלה על דעתכם...



מדור חדש - בואו להכיר אותנו

בתל-אביב  מתגוררת  אך  ירושלים,  ילידת 
בעשור האחרון, אם לבת, עבדה בבנקאות עד 
מתנדבת  שנים.   4 לפני  לגמלאות  לפרישתה 
לשבוע  אחת  אביבים  הברידג’  במועדון 

במסגרת צוות ההדרכה.
הוא  שנים  כ-8  מזה  אילנה  של  הבית  מועדון 
מינץ.  ויעקב  ורד  אצל  השרון  רמת  מועדון 
כמו כן היא מתמידה לשחק גם במועדון כיכר 

המדינה, יחד עם בתה, יערה. 
מספרת כי החלה לשחק ברידג’ לפני למעלה 
מ-30 שנה: “הייתי שכנה של אשר אקסלרוד, 
ואשתו  הוא  ההתאגדות.  של  המשפטי  היועץ 
שיחקו באותה תקופה, ונוצר בינינו קשר חזק, 
אחד  יום  טובים.  חברים  היו  הילדים  כשגם 
ושאלתי  ראיתי את הגביעים על המדף בבית 
לא  אפילו  לי.   סיפר  והוא  מדובר  במה  אותו 
ידעתי בהתחלה כיצד להחזיק 13 קלפים. הוא 
הלהיב אותי והחלטתי להתנסות בקורס ברידג’ 
בהתחלה  בירושלים.  זיו  בביה’’ס  למתחילים 
עם  יחד  לאט  ולאט  בבית  משחקים  היינו 
התמיכה של אשר הצטרפתי למועדון הברידג’ 

בבית העם’’. 
זכיתי  אותי.  ממלא  ‘’הברידג’  אישית:  מילה 
וזה  השנים,  במהלך  בזכותו  חברים  בהמון 
הוא  הברידג’  חיי.  כל  לזכותו  שאזקוף  משהו 
משחק שמסייע למבוגרים לזכות בזמן איכות, 
והינו  ומבוגרים  צעירים  בין  פערים  על  מגשר 
המחשבה.  לחידוד  חשובים  אלמנטים  בעל 

עבורי הברידג’ הוא עולם ומלואו. 
מנהלי  אם  בעתיד  אשמח   - לבקש  לי  חשוב 
תחרויות יוכלו לעבור ולחנוך שחקנים מתחילים 
בצעדיהם  אותם  וללוות  ושולחן  משולחן 
עזרו  כיצד  זוכרת  אני  במועדון.  הראשונים 
גם  ינהגו  שכך  ואשמח  הדרך,  בתחילת  לי 
לשמר  יוכלו  זו  ובצורה  החדשים  החבר’ה  עם 

אותם’’.

משחקת  בפתח-תקווה.  מתגוררת   ,12 בת 
לשבוע  אחת  בפתח-תקווה  מייזנר  במועדון 
בחודשים  קבוע  באופן   BBO-ב ומתאמנת 
פיברט.  גל  שותפתה,  עם  יחד  האחרונים 
השתיים הכירו במסגרת פרויקט ‘’ספורטאיות 
עילית’’ ומרבות להשתתף בתחרויות ארציות. 

בבית  שנים   3 לפני  ברידג’  לשחק  החלה  ליה 
הספר עין גנים בפתח-תקווה יחד עם  המורה 
שיחקה  דרכה  בתחילת  ויטנברג.  אדוארד 
הצטרפה  ובהמשך  מיני-ברידג’  במסלול 
לנבחרת בית ספרית וכן לחוג באופן קבוע עם 
שם  תקווה,  בפתח  מייזנר  במועדון  ויטנברג 
לילדים  במיוחד  ברידג’  תחרויות  מתקיימות 

ונוער..

היא מספרת כי במסגרת שאיפותיה בענף, היא 
ובעתיד  הנערות  בנבחרת  להתברג  מעוניינת 
בנבחרת הנשים של ישראל, וכי תשמח לייצג 

את הברידג’ כחול-לבן ברמה הבינלאומית.
מילה אישית: ‘’ברידג’ הוא דבר אחר מכל מה 
זה משחק מרתק ששואב  היום.  עד  שעשיתי 
ריכוז  מצריך  טוטאלי.  באופן  אליו  אותי 

מקסימלי ומספק הנאה גדולה’’.

אילנה כליף
קיבלה לאחרונה תואר
דרגת רב אמן 

ליה פטלקו
קיבלה לאחרונה תואר 

דרגת אמן  

מקבלי דרגות חדשות )נכון ל- 12/2018(
מדי חודש נספר ונעדכן על שניים-שלושה מקבלי תארים חדשים כדי 

לברך אותם, אך גם כדי להכיר אותם ליתר משפחת הברידג. בואו להכיר 
הפעם את אילנה כליף וליה פיטלקו



ידיעון ההתאגדות הישראלית לברידג' ן ינואר 2019
עורכים: אוריה מאיר ואילן שזיפי,

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

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

הודעות חשובות

מרץ 2019פברואר 2019ינואר 2019

1

5

25-26

26

ערב    ארצית  סימולטנית 
)יום ג'(

אליפות ישראל עד אמן כסף*

- T.B ליגה לזוגות
ליגת העל + ליגה לאומית

ארצית  לליגה  מקום  מילוי 
לזוגות T.B במחוזות*

1-2

17

23

- T.B ליגה לזוגות
ליגת העל + ליגה ארצית

סימולטנית ארצית ערב 
)יום א'(

לזוגות  ישראל  אליפות 
מעורבים )מחוזי(*

9 - 8

10

23

לזוגות  ישראל  אליפות   
מעורבים – שלבי גמר

סימולטנית ארצית ערב
)יום א'(

הפתוחה  ישראל  אליפות 
לזוגות – מחוזית

תכנית פעילות ספורטיבית ארצית לחודשים:
ינואר  2019 – מרץ 2019  

* ראו מודעה מפורטת

ועדת חוקהועדת חוקה

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

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

לעיון בשיטה הסטנדרטית ולהורדת כרטיס השיטות הרשמי לחצו כאן

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

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

https://main.bridge.co.il/innerpagestatic/Forms 
https://www.facebook.com/search/top/?q=%D7%94%D7%94%D7%AA%D7%90%D7%92%D7%93%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%AA%20%D7%9C%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%93%D7%92%D7%B3&ref=eyJzaWQiOiIwLjA4MTM4OTIwMDAyNjA4MTg1IiwicXMiOiJKVFZDSlRJeUpVUTNKVGswSlVRM0pUazBKVVEzSlVGQkpVUTNKVGt3SlVRM0pUa3lKVVEzSlRrekpVUTNKVGsxSlVRM0pVRkJKVEl3SlVRM0pUazBKVVEzSlRrNUpVUTNKVUU1SlVRM0pVRTRKVVEzSlRrd0pVUTNKVGxESlVRM0pUazVKVVEzSlVGQkpUSXdKVVEzSlRsREpVUTNKVGt4SlVRM0pVRTRKVVEzSlRrNUpVUTNKVGt6SlVRM0pUa3lKVVEzSlVJekpUSXlKVFZFIiwiZ3YiOiJiZWUwOWY5M2ZhNzMyY2ZhNTlhMWNiNmQ5ZjQ1MGQzODkyNDI0ZTQ5IiwiZW50X2lkcyI6W10sImJzaWQiOiJiZGEzMjc2NWRjZmNjZGYzNWE1ODVjMjM1NWZjMjE0MyIsInByZWxvYWRlZF9lbnRpdHlfaWRzIjpudWxsLCJwcmVsb2FkZWRfZW50aXR5X3R5cGUiOm51bGwsInJlZiI6ImJyX3RmIiwiY3NpZCI6bnVsbCwiaGlnaF9jb25maWRlbmNlX2FyZ3VtZW50IjpudWxsLCJjbGllbnRfdGltZV9tcyI6MTU0NjI0MTM1MTgzMH0&epa=SEARCH_BOX
https://www.facebook.com/search/top/?q=%D7%94%D7%94%D7%AA%D7%90%D7%92%D7%93%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%AA%20%D7%9C%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%93%D7%92%D7%B3&ref=eyJzaWQiOiIwLjA4MTM4OTIwMDAyNjA4MTg1IiwicXMiOiJKVFZDSlRJeUpVUTNKVGswSlVRM0pUazBKVVEzSlVGQkpVUTNKVGt3SlVRM0pUa3lKVVEzSlRrekpVUTNKVGsxSlVRM0pVRkJKVEl3SlVRM0pUazBKVVEzSlRrNUpVUTNKVUU1SlVRM0pVRTRKVVEzSlRrd0pVUTNKVGxESlVRM0pUazVKVVEzSlVGQkpUSXdKVVEzSlRsREpVUTNKVGt4SlVRM0pVRTRKVVEzSlRrNUpVUTNKVGt6SlVRM0pUa3lKVVEzSlVJekpUSXlKVFZFIiwiZ3YiOiJiZWUwOWY5M2ZhNzMyY2ZhNTlhMWNiNmQ5ZjQ1MGQzODkyNDI0ZTQ5IiwiZW50X2lkcyI6W10sImJzaWQiOiJiZGEzMjc2NWRjZmNjZGYzNWE1ODVjMjM1NWZjMjE0MyIsInByZWxvYWRlZF9lbnRpdHlfaWRzIjpudWxsLCJwcmVsb2FkZWRfZW50aXR5X3R5cGUiOm51bGwsInJlZiI6ImJyX3RmIiwiY3NpZCI6bnVsbCwiaGlnaF9jb25maWRlbmNlX2FyZ3VtZW50IjpudWxsLCJjbGllbnRfdGltZV9tcyI6MTU0NjI0MTM1MTgzMH0&epa=SEARCH_BOX
https://www.facebook.com/search/top/?q=%D7%92%D7%9C%D7%A2%D7%93%20%D7%90%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%A8%20-%20%D7%99%D7%95%D7%B4%D7%A8%20%D7%94%D7%94%D7%AA%D7%90%D7%92%D7%93%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%AA%20%D7%9C%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%93%D7%92%D7%B3&epa=SEARCH_BOX
https://www.facebook.com/search/top/?q=%D7%92%D7%9C%D7%A2%D7%93%20%D7%90%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%A8%20-%20%D7%99%D7%95%D7%B4%D7%A8%20%D7%94%D7%94%D7%AA%D7%90%D7%92%D7%93%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%AA%20%D7%9C%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%93%D7%92%D7%B3&epa=SEARCH_BOX
















www.bnbg.co.il
הכנסו לאתר הנופשונים של גדי בן בסט: עדכונים, 

פרטים נוספים, הורדת טפסי הרשמה ותמונות

נופשון ינואר ה-7
סוף שבוע ארוך בים-המלח

הסעה הלוך ושוב מ/אל תל-אביב (בתשלום נוסף)

האירוח כולל:  
חצי פנסיון במלון הבוטיק הוד המדבר • 
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במלון הבוטיק ”הוד-המדבר“
4 ימים / 3 לילות | 16-19 ינואר 2019
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אחרונים



מועדון הברידג' רמת השרון בשיתוף ג'קי דגן מזמינכם ל:
פסח 2019 - שייט תענוגות בים האגאי

שייט בפסח ליפים שבאיי יוון והחוף הטורקי: מיקונוס, סנטוריני, מרמריס, כרתים וביקור 
 Pullman Horizon מיוחד בחצי האי סוניון ואתונה על סיפונה של אניית הנוסעים

21-28/4/2019 חוה"מ פסח
בהדרכת - רוני ינובסקי

יוון העתיקה היא ערש התרבות המערבית, ארצם של סוקרטס, פיתגורס ואפלטון, הומרוס ואלכסנדר הגדול. יוון הורישה לנו את הדמוקרטיה, 
הפיסול והארכיטקטורה, התיאטרון והשירה. כאן בין איים בים התיכון, פרחו תרבויות ושגשגו ממלכות, לחמו אלו באלו, יצרו, בנו והותירו לנו 

שרידים ארכיאולוגים המעידים על עושרם התרבותי.  
במסע השייט שלנו נגלה נוף אנושי רבגוני, כפרים ציוריים, נמלי דייגים ססגוניים, אוכל פשוט ובריא, צלילי בוזוקי, יין טוב ושמחת חיים. אתונה 
ואתריה, חצי האי סוניון ומקדש אפולו, האי הגעשי והציורי סנטוריני, מיקונוס התוססת והקוסמופוליטית, חניה בכרתים ומרמריס שבתורכיה 
ילוו אותנו במסענו המענג בין איי הים האגאי. חברת PULLMANTUR היא חברת בת של רויאל קראביאין וסלברטי  קרוז אשר עושה שימוש 

באוניותיה  ומתמחה בשוק הלטיני - השפות המדוברות באוניה הם ספרדית ואנגלית.
הלינה באוניה בתאים עם  מרפסות לים - כל הטיולים והסיורים כלולים

שתיה קלה/חמה/יין/אלכוהול חופשי ללא תשלום באוניה במשך כל ההפלגה.

החבילה כוללת: טיסות סדירות אל על  7 לילות שייט בתאים עם מרפסות  פנסיון מלא בזמן השיט כולל שתייה קלה/אלכוהול 
ינובסקי   והטיולים בעגינות השונות לפי התוכנית המצורפת  מדריך ישראלי מנוסה רוני  )למעט מותגי פרמיום(  כל הסיורים 

אוטובוס תיירים נח  משחק ברידג ביום ים.

מחיר מבצע ל-10 הנרשמים הראשונים: 2,790 € לאדם בחדר זוגי
*תוספת ליחיד בחדר )980 אירו(

המחיר אינו כולל: ביטוחים למיניהם, ארוחות ושתייה בזמן הסיורים, תשר לנותני השירותים השונים באוניה וביבשה )120 אירו לאדם(, 
תשר למדריך הישראלי וכל מה שלא כלול בסעיף המחיר כולל.

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

חשוב ביותר - עקב ביקוש מוגבר לטיסות ושייט בפסח יש להרשם במהרה. מס המקומות מוגבל !!!



בונוסים    
מיוחדים

    לבאי הנופשון

פסטיבל  ה-2 

עם גלעד אופיר

Porto Carras חגיגה יוונית במתחם הנופש היוקרתי
Meliton 5*  "מלון "הספינה

14-18 למאי, 2019
5 ימים מלאים 4 לילות / 

)נחיתה ב 10:00, המראה ב 19:00(

 Gilad@GoBridge.co.il  050-6000727 להזמנות ופרטים נוספים: גלעד

מנהל תחרות ראשי: אילן שזיפי   |   מרצים אורחים: אפרים בריפמן וברק ליברמן

האירוח כולל: טיסות ישירות ונוחות  מיסים והעברות  ערבי בידור  תחרויות ברידג' והרצאות 
 משחקים מודרכים   ארוחה חגיגית בטברנה יוונית  שתייה חמה וקרה במהלך המשחקים 

 כניסה חופשית לספא ולחדר הכושר  בריכה פנימית  טיפים לנותני השירותים

בונוסים מיוחדים: סמינר ברידג' מפי גלעד אופיר כולל חומר לימודי כתוב  מרצים אורחים
  תחרויות ברידג' נושאות פרסים כספיים  קוקטייל פתיחה חגיגי  שעות מתוקות  שייט ופינוקים

 טיול מרתק בליווי מדריך דובר עברית  סיור פנורמי בסלוניקי היפה  משחקי באולינג   קזינו במתחם המלון

1,070 € בלבד 
לאדם בחדר זוגי על בסיס חצי פנסיון 

תוספת לאדם בחדר יחיד – 220 €

מתחם Porto Carras המפואר
מוזמנים להגיע עם חברים ומשפחה 
וליהנות מחופשה בלתי נשכחת 

https://www.portocarras.com/resort/accommodation/meliton-hotel/
https://www.portocarras.com/resort/accommodation/meliton-hotel/


מסע מרתק לאלסקה והרי הרוקיס הקנדיים
1-18.8.2019

מועדון הברידג' רמת השרון בשיתוף ג'קי דגן מזמינכם ל:

מסע מרתק לאלסקה והרי הרוקיס הקנדיים
1-18.8.2019

 Celebrity Eclipse כולל 7 ימי שייט באניית הפאר 
)היחידה בעלת דירוג 5 כוכבים באלסקה(

ו-10 ימי טיול בוונקובר, בשמורות הטבע המרהיבות של בריטיש קולומביה, ג'אספר ובאנף
בהדרכת - רוני ינובסקי

המרחבים האדירים והפראיים של אלסקה, עיירות הדייגים, יערות המחט, דובי הגריזלי הצדים את דגי הסלמון בנהרות השוצפים, היונקים 
הימיים, הליווי תנים וכלבי הים, קרחוני הענק והפיורדים המרהיבים הם חלק מפסיפס טבעי עוצר נשימה המחכה לנו במהלך השייט על 
סיפון אניית הפארCelebrity Eclipse . בסיומו של השייט נצא מזרחה, אל הרי הרוקיס הקנדיים. בריטיש קולומביה, שבירתה ויקטוריה וגני 
בוטשארד המרהיבים, העיר וונקובר הנחשבת לאחת מהיפות בערי העולם, קמלופס, עיירת הבוקרים על גדת נהר התומפסון, נהר הפרייזר 
האדיר החותר ומתפתל בין יערות עד, שמורות הטבע ג'אספר וקניון המיילין, שמורת הטבע של באנף והיהלומים שבכתר, אגם לואיז, אגם 
מוריין, קניון התומפסון, הר הגופרית ומפלי המים של באנף, העיר קלגארי במדינת אלברטה והגנים התלויים, כולם הם מארג קסום של יפי 

הבריאה אותו נחווה במהלכו של הטיול והשייט.
הטיול מבוצע ברמה הגבוהה ביותר ומיועד לקהל אנין טעם

הלינה באוניה בחדרים מפוארים DLX עם מרפסת לים - כל הטיולים והסיורים כלולים - 
לינה בערים במלונות DLX - טיסות בריטיש איירוויז

  Celebrity Eclipse החבילה כוללת: טיסות סדירות בינלאומיות בחברת בריטיש איירוויז  7  ימי שייט באלסקה באונית הפאר
בתאים מפוארים עם מרפסת לים על בסיס פנסיון מלא  כל הטיולים והסיורים כולל במהלך השיט  לינה בבתי מלון מרכזיים בערים 
ברמת DLX  לינה בפארקים בהרי הרוקיס בלודג'ים כפריים באיזור  כלכלה חצי פנסיון במשך הטיול )בשיט פנסיון מלא למעט 
בטיולי יום(  סיורים כמפורט במסלול לרבות דמי כניסה לאתרים השונים  מדריך ישראלי בכיר מנוסה: רוני ינובסקי  אוטובוס 

תיירים מפואר לביצוע הטיולים  משחקי ברידג' במהלך השייט.

מחיר מיוחד ל-10 הנרשמים הראשונים: 8,480 $ לאדם בחדר בתפוסה זוגית )במקום 8,980 $(
*תוספת ליחיד בחדר )3,650 דולר(

המחיר אינו כולל: ביטוחים למיניהם, שתיה בארוחות, טיפים באוניה במלונות ולנותני השירותים למיניהם בחו"ל כ-18 $ ליום, ויזה 
לארה"ב ולקנדה, טיפ למדריך הישראלי וכל הוצאה שלא נכללת במחיר כלול.

ניתן לקבל פירוט מפורט של הטיול במייל/פקס
daganbridge@hotmail.com :לפרטים והרשמה
ג'קי דגן 050-7470016, יעקב מינץ 052-2783263 
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was the deuce and not the ace(. Suddenly three 
losers became four. The contract duly went 
one down. Yet another debacle due to lack of 
thinking at trick one.

Since East-West can easily make five clubs, I 
doubt whether this was a bad score for North-

South. However, four spades doubled making 
would have been a huge pick-up. Despite this 
accident, Baniri-Yekutieli finished among the 
prize-winners in 3rd place.

פתרון חידת הגנה – דצמבר 2018
רם סופר

 ♠
♥
♦
♣

T853
AK
K86
QJT9

 

♠
♥
♦
♣

74
QJT9432
AQ3
6

♠
♥
♦
♣

AK62
876
T952
AK

 ♠
♥
♦
♣

QJ9
5
J74
875432

 

West North East South

1♣ Dbl 3♣*
4♥ Pass Pass Pass

* חלש

.♣Q חוזה ♥4; כרוז מערב; קלף ההובלה
.♥Q וחתך סיבוב שלישי של ♠. כעת הוביל ♠AK שיחק ,♣AK הכרוז השליך ♦ על

עליכם להיזהר ממשחק סופי )endplay(. אם תזכו ב-K♥ ותובילו T♠, הכרוז יחתוך וישחק ♥ נוסף. לאחר שתזכו 
ב-A♥ תיאלצו להוביל מתחת ל-K♣ או לתת חיתוך והשלכה. כך יבצע הכרוז ♥4 עם לקיחה עודפת.

זכו ב-K♥, המשיכו ב-A♥ וצאו מידכם בבטחה עם T♠. לאחר מכן תמתינו ללקיחה בטוחה עם K♦ ותחזיקו את 
הכרוז על 10 לקיחות בלבד.
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Horror Corner (10) –  
Late Night Bridge

Ram Soffer

 Simple mistakes, due to lack of concentration,
 are an integral part of bridge. In theory,
 professionals avoid these mistakes, which is
 one of the reasons they usually have better
 results than amateurs. However, from time to
time even the very best have their lapses.

 The following hand was played in a very recent
 tournament, the Invitational Pairs )Rand Cup(
 of the Red Sea Festival, Eilat, November 2018.
 North was Ilai Baniri, key member of the
 very successful Israel Youngsters team which
 narrowly lost the final of the world championship
 2018. His partner was Asaf Yekutieli, another
promising Israeli junior.

 Traditionally, the Invitational Pairs, a 24-board
 barometer IMPs across the field tournament,
 starts after dinner and finishes well after
 midnight. This fact might explain what happened
in the following deal:

Board 14. Dealer East, Vul None

 ♠
♥
♦
♣

QJT9864
2
AT62
J

 

♠
♥
♦
♣

2
AK86
-
K9875432

♠
♥
♦
♣

A
QT54
QJ9853
QT

 ♠
♥
♦
♣

K753
J973
K74
A6

 

West North East South
Bitran Baniri Macura Yekutieli

1♦ Pass
2♣ 4♠ Pass Pass
Dbl Pass Pass Pass

Against the opponents’ strong auction, Baniri 
immediately preempted at the four-level, a 
sensible decision in view of his good suit. I am 
afraid that few would agree with West’s double 
of four spades, due to the simple fact that 8410 
hands are not very suitable for defense. West 
should just bid on his long suit despite the fear 
that South is loaded in clubs!  In fact, as the 
cards lay, even six clubs could be made.

Probably South would have bid on to five 
spades, in which case, besides the possibility 
of bidding and making )or not making( six 
clubs, East-West would have had the option of 
collecting a sure plus by doubling.

East’s hand did not contain much defense, 
but he made a disciplined Pass and led the 
diamond queen. For sure, dummy was a very 
pleasant sight for Ilai Baniri: four trumps headed 
by the king, ace of clubs, king of diamonds… 
what more can you ask from a silent partner?!

There were just three obvious losers. The chess 
grandmaster Alexander Kotov called it ”dizziness 
due to success“. Without much thinking, declarer 
asked for dummy’s king )I cannot see how this 
play can help declarer make more tricks(. He 
couldn’t imagine that East led from a six-card 
suit. West ruffed )unluckily, his singleton trump 



10 - 17 מרץ 19  2

יום א' 10.3 20:30
זוגות סימולטנית ארצית

יום ד' 13.3 20:30, יום ה' 14.3 16:30
זוגות IMP גביע "עד 120"

נקודות אמן ארציות

יום ו' 15.3 16:30, שבת 16.3 10:30
זוגות TB גביע אסתר עצמוני ז"ל

נקודות אמן ארציות

תחרויות ארציות

גביעים לזוכים בשלושת המקומות הראשונים בתחרויות המרכזיות,
שתיה חמה/קרה וכיבוד חופשי במהלך התחרויות.

גביע ים המלח 
יום ב' 11.3 16:30, יום ג' 12.3 16:30

תחרויות בוקר
בכל יום )ב'-ו'(:

10:00 - הרצאה  10:30 - תחרות זוגות

8 במלונות ישרוטל ים המלח וישרוטל גנים11-18
חבילות נופש מיוחדות החל מ-1,495 / 1,190 ש"ח

שתי תחרויות ארציות )ימים רביעי עד שבת(	 
שתי תחרויות מדי יום	 
פרסים וגביעים	 
הרצאות של טובי המורים	 
שתייה חמה וכיבוד חופשי	 

ויין   גבינות  קוקטייל  מתוקות   שעות  חגיגית   ערב  ארוחת 
ערבי בידור  טיול  כניסה חופשית למועדון הבריאות  בריכות 

מי ים המלח  חוף ים פרטי  10% הנחה על טיפולים

e-mail:birmand@inter.net.il ,03-5465582 :לפרטים והרשמה: מרכז ההזמנות, טל': 03-6058355, פקס
דניאלה בירמן: 050-7409089, יניב זק )צפון( 054-8083015

*המחיר הינו לאדם בחדר זוגי, במלון ישרוטל ים המלח / ישרוטל גנים, ע"ב חצי פנסיון וכולל השתתפות באירועים וטיול )3 לילות באמצ"ש(


