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דבר ועד העמותה ינואר 2020

שלכם ובשבילכם,
גלעד אופיר, יו"ר

שלום חברות וחברים, 
משחקי הליגה הלאומית לקבוצות הסתיימו ממש עכשיו ובניצחונה של הקבוצה הדומיננטית ביותר בעשור האחרון, 
קבוצת אילן ברקת )אסף לנגי, יניב ז'ק, מיכאל בראל, יוסי רול, אמיר לוין(. ברכות לאלופה וגם לפיינליסטית 
שנאבקה על התואר, קבוצת אלון בירמן )בר טרנובסקי, יוסי אנגל, יוליאן פרידריך, גלעד אלטשולר, דני כהן, 

יוסי אנגל(. 
במקביל התקיימה אליפות הארץ לצעירים, דור ההמשך! באליפות הארץ עד גיל 16, קטגוריה שמאוד התפתחה 
עידו מושקוביץ ועמית קורנט ובמקום  זכו  ליה פטלקו וקורן רטר. במקום השני  זכו  בארץ בשנים האחרונות, 
השלישי מתן ירוקר ואבנר ספירה. בשנה שעברה זכתה הנבחרת עד גיל 16 באליפות אירופה לקבוצות והעתיד 

נראה לא פחות מבטיח.
אליפות ישראל עד גיל 26 היא אליפות הצעירים החזקה בארץ והשנה הצטרפה קטגוריה בינלאומית חדשה – 
עד גיל 31. קטגוריה זו אפשרה לצעירים "מהעבר" לחזור לקדמת הבמה ולהוכיח שכוחם עוד במותנם. במקום 
ובמקום השלישי הזוג המוכשר  אמיר עציון ואורן טולדנו  מושיקו מיוחס ואלון לזר, במקום השני  זכו  הראשון 

והצעיר )מאוד( – אופק סבח ויונתן שליבוביץ.
מכאן נעבור לעדכונים בגזרות אחרות. בחודש פברואר יתקיים קורס מנהלי תחרויות בינלאומי בהובלת איגוד 
מנהלי   )!(  11 ותכלול  בסמינר  ביותר  הגדולות  אחת  תהיה  הישראלית  המשלחת   .)EBL( האירופאי  הברידג' 
תחרויות ישראלים. אנו משקיעים מאמצים רבים בהכשרה וקידום של מנהלי התחרויות בארץ ובטוחים שהנציגים 

שלנו יביאו לנו גאווה וכבוד כתמיד.
ובשיתוף אחת האוניברסיטאות המובילות  דרך בתחום הברידג'  פורץ  לדרך מחקר  להוציא  גאים  אנו  במקביל, 
יבוצע במהלך שנת 2020 בהובלתה  והוא  אוניברסיטת חיפה. במחקר ישתתפו מאות שחקני ברידג'  בארץ – 
של ד"ר ליאת חן-הרבסט. במסגרת המחקר ייחקרו לא מעט אלמנטים בדגש על הקשר האנושי-ברידג'יסטי. 

תוצאות המחקר יפורסמו לחברי ההתאגדות ויתורגמו לשפה האנגלית לטובת קהילת הברידג' בחו"ל.  
ולעדכון אחרון וחשוב. אנו ממשיכים ומשקיעים מאמצים רבים על מנת להוביל ולקדם פריצת דרך בכל התחום 
התחרותי. הרעיון הכללי הוא לייצר סטנדרט גבוה של התנהגות והתנהלות מצד המארגנים וגם מצד השחקנים. 
גם  מוקפדים  סטנדרטים  ומאמצים  הבינלאומיים  לתקנונים  והתאמתם  הנהלים  בשיפור  כעת  מתמקדים  אנו 
בענייני משמעת. אני מניח שחלקכם כבר נתקל בשינויים והתגובות מהשטח אוהדות )ברובן, אי אפשר לרצות 

את כולם(.
בסופו של דבר, המהלך הוא עבור כולנו ואני בטוח שבעזרת שיתוף פעולה בין מנהלי התחרויות, השחקנים והצוות 
הלוגיסטי נוכל לייצר סטנדרט ספורטיבי למופת. אודה לכם אם תוכלו להקדיש תשומת לב למודעה המפורסמת 

בדפי ההתאגדות, בסוף ביטאון זה, המפרטת חלק מהשינויים.
כל שנותר לי הוא לאחל חג חנוכה שמח ושנה לועזית חדשה ומוצלחת לכל משפחת הברידג'. אני בטוח שתהיה 

לנו שנה נהדרת.

עד כאן להפעם. אני עומד לרשותכם וזמין 24/7.
Gilado.Bridge@gmail.com :תוכלו ליצור עמי קשר ישיר באמצעות האימייל

או באמצעות עמוד הפייסבוק שלי: גלעד אופיר – יו"ר ההתאגדות הישראלית לברידג’.

"חזרזיר: איך מאייתים את המילה 'אהבה'?
פו הדב: לא מאייתים אותה, מרגישים אותה"

פו הדב

mailto:Gilado.Bridge%40gmail.com?subject=
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תרגול הכרזות בסיסיות
// רם סופר

אחד  הכרזה  במהלך  חודש  מדי  נתמקד  זו  בסדרה 
ונכריז ידיים שונות.

הכללים הבסיסיים מופיעים בכל קורס ברידג' או בכל 
להכריז  מוזמנים  הקוראים  הכרזות.  על  טוב  ספר 
את  נפרט  הפתרונות  עם  יחד  הידיים.  את  בעצמם 
תוכלו  שטעיתם,  במידה  יד.  לכל  הרלוונטיים  הכללים 

להבין היכן ומדוע ולתקן את עצמכם.

הפעם נתמקד במהלך ההכרזה

West North East South
1♥ Pass

1NT Pass ?

 6-10( 1NT אתם במזרח. פתחתם ♥1. השותף השיב
נקודות, שולל תמיכה ב-♥, שולל 4 קלפים בספייד(.מהי 

הכרזתכם השנייה עם כל אחת מהידיים הבאות?

תרגיל 1

  K3
  AJ9742
  A52
  T3

תרגיל 2

  3
  AK752
  AKQT6
  K2

תרגיל 3

  96
  AT765
  K9
  KQT2

תרגיל 4

  KT75
  Q9653
  AJ
  K8

תרגיל 5

  A53
  AKJ762
  2
  KJT

תרגיל 6

  AKJ2
  AKQ65
  3
  874
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תרגול הכרזות בסיסיות – פתרונות

פתרון 1

  K3
  AJ9742
  A52
  T3

West North East South
1♥ Pass

1NT Pass 2♥

6 קלפים  2 מבטיחה  חזרת הפותח על סדרתו בגובה 
חלש(.  )פותח  נקודות   12-14 עם  בסדרה  )לפחות( 
הסיכוי למשחק מלא נמוך. המשיב יכול להמשיך במכרז 

עם 9-10 נקודות.

פתרון 2

  3
  AK752
  AKQT6
  K2

West North East South
1♥ Pass

1NT Pass 3♦

הכרזת קפיצה בסדרה חדשה בגובה 3 מחייבת למשחק 
מלא ויש לבצעה רק עם יד חזקה מאוד. הכרזת מזרח 

♦3 מבטיחה 4+ קלפים ב-♦ ו- 18+ נקודות.

פתרון 3

  96
  AT765
  K9
  KQT2

West North East South
1♥ Pass

1NT Pass 2♣

הכרזת סדרה חדשה )נמוכה יותר מהראשונה( בגובה 
קלפים   +5 נקודות,   12-17 מבטיחה   1NT לאחר   2
ידו  השנייה.  בסדרה  קלפים   +4 ו-  הראשונה  בסדרה 

של מזרח עומדת בדרישות במדויק.

פתרון 4

  KT75
  Q9653
  AJ
  K8

West North East South
1♥ Pass

1NT Pass Pass

זו  סדרה  ספייד.  היא  הפותח  של  השנייה  סדרתו  כאן 
גבוהה מסדרתו הראשונה, והמשיב שלל בה 4 קלפים. 
מסיבות אלה אין להכריז ♠2. הפותח יודע שאין משחק 
רק  לשותפות  יש  מול מקסימום של המשיב  )גם  מלא 
לעצור  הזמן  זה  מייג'ור.  בסדרת  התאמה  ואין   )23

.1NT-ב

המשך בעמוד 12



ירחון ההתאגדות הישראלית לברידג'

הכרזות

6

הכרזות

הכרזת Balancing של הפותח בגובה 1

// רם סופר

במאמר זה נעסוק במצב שבו ההכרזה חוזרת לפותח 
 1 בגובה  באוברקול  התערב  משמאלו  שהיריב  לאחר 

:Pass ושני האחרים קראו

West North East South
1♦ 1♠

Pass Pass ?

לא  )אך  יכול  מערב  של   Pass-שה הוא  להבין  חשוב 
חייב( לייצג יד טובה עם כוח ואורך ב-♠ )סדרת היריב(. 
מטרתו של Pass עם יד כזו היא "לתפוס" את היריבים 
בחוזה מוכפל, והוא נקרא Pass מלכודת. לעומת זאת, 
Dbl מצדו של מערב היה מתאר יד שונה לגמרי עם 4 

קלפים ב-♥.

יש הטוענים שמזרח צריך להכריז כעת Dbl כמעט עם 
אך  מוכפל,  ב-♠1  היריבים  את  לתפוס  בתקווה  יד  כל 
)דאבלטון או  קוצר בספייד  נכון רק כאשר למזרח  זה 
סינגלטון(. עם כל הידיים המכילות קוצר כזה בסדרת 

.Dbl היריב שאינן חלוקתיות במיוחד, אכן מומלץ

לעומת זאת, כאשר למזרח אורך בספייד אין זה סביר 
טוב  אלה  ובמצבים  מלכודת,   Pass מחזיק  ששותפו 

לתת ליריבים לשחק ♠1.

כאשר למזרח יד חלוקתית ביותר )ביחוד מדובר בידיים 
לנסות  לו  שעדיף  מראה  הניסיון  בספייד(,  חוסר  עם 
לשחק בחוזה משלו מאשר לנסות להכפיל את היריבים 

בגובה 1, כלומר מומלצת הכרזה טבעית.

לסיום, עם 18-19 נקודות מאוזנות ועוצר בסדרת היריב 
יש  זה  במקרה   .Balancing במצב   1NT להכריז  יש 
להניח שהשותף חלש מאוד ולהסתפק ב-1NT במקום 

2NT שהיינו מכריזים לאחר תשובת השותף.

הידיים הבאות של מזרח  להכריז בעצמכם את  נסו 
לאחר מהלך ההכרזה שהוצג לעיל:

תרגיל 1

  KJ92
  83
  AQ72
  KT6

תרגיל 2

  KJ9
  AT8
  AK54
  KJ2

תרגיל 3

  73
  AQ72
  KQ98
  KT5

תרגיל 4

  -
  97
  AQ9763
  AQT76
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פתרונות
פתרון 1

  KJ92
  83
  AQ72
  KT6

West North East South
1♦ 1♠

Pass Pass Pass

עם יד כזו הסבירות שמערב מחזיק Pass מלכודת היא 
מ-♠1  כנראה  יברח  צפון  המצב,  זה  אם  )וגם  אפסית 

מוכפל לחוזה פחות גרוע עבור צפון-דרום(.
האפשרות הסבירה ביותר היא שלמערב יד חלשה ללא 
מראה  שהיה  שלילי  לכפל  או  ב-♦  לתמיכה  אפשרות 
רביעייה בהארט. אי לכך, לא נראה באופק חוזה כלשהו 
שמזרח-מערב יוכלו לבצע. מצד שני, ספק אם ♠1 הוא 
)ייתכן שיש להם  ביותר עבור צפון-דרום  החוזה הטוב 
"ירידה  אלה  בנסיבות  בהארט(.  יותר  טובה  התאמה 
תוצאה  למזרח-מערב  להעניק  עשויה   1♠ נגד  להגנה" 

טובה.
פתרון 2

  KJ9
  AT8
  AK54
  KJ2

West North East South
1♦ 1♠

Pass Pass 1NT

בכל  עוצרים  עם  מאוזנות  נקודות   19 למזרח 
מן  לא  המידה.  על  יתר  להתלהב  אין  אך  הסדרות, 
 1NT של  הכרזה  נקודות.  אפס  שלשותף  הנמנע 
מבטיחה ענה,  לא  שהשותף  לאחר  זה,   במצב 
18-19 נקודות מאוזנות עם עוצר בסדרת היריב. עם יד 

.3NT-מתאימה השותף יוסיף ל

פתרון 3

  73
  AQ72
  KQ98
  KT5

West North East South
1♦ 1♠

Pass Pass Dbl

 12-14  :Balancing במצב  כפל  להכרזת  טיפוסית  יד 
נקודות, קוצר בספייד.

שלשותף  הסיכוי  גדל  כך  בספייד,  קצר  שמזרח  ככל 
לשחק  להם  לתת  חבל  זה  במקרה  מלכודת.   Pass
♠1 לא מוכפל. נראה כי הכפלת ♠1 )או כל חוזה אחר 

שהיריבים ינסו לברוח אליו( עשויה לגרוף רווח נאה.
במידה שלשותף יד חלשה, הוא יוציא את ה-Dbl ל-♦2 או 
לסדרתו הארוכה ביותר. כך מזרח-מערב עשויים לגלות 
מדי  היה חלש  4-4 בהארט במקרה שמערב  התאמה 
ל-♠2.  יידחפו  שהיריבים  ייתכן   .Negative Double-ל

לרוב יקרו דברים טובים בעקבות הכפל של מזרח. 
פתרון 4

  -
  97
  AQ9763
  AQT76

West North East South
1♦ 1♠

Pass Pass 2♣

עם יד כזו )11 קלפים בסדרות המיינור( מזרח כלל אינו 
מתלהב להגן נגד ♠1 מוכפל, אפילו אם לשותף ספיידים 
על  ומתחרה   2♣ טבעית  בצורה  מכריז  מזרח  טובים. 
החוזה החלקי. ייתכן שמזרח ימשיך להציג את הסדרות 

הארוכות שלו גם בסיבוב הבא.
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1NT השותף  פתיחת  לאחר   Lebensohl  מוסכמת 
 )חלק ראשון(

// אילנה לונשטיין
ידו לאחר  זו באה לעזור למשיב להגדיר את  מוסכמה 
פתיחת השותף 1NT והתערבות היריב בסדרה בגובה 
2 )♦2, ♥2 או ♠2(. במצב זה לא ניתן להכריז ♣2 סטיימן 
באמצעות  הטרנספר.  הכרזות  את  לבטל  גם  ונהוג 
Lebensohl ניתן להראות יד חלשה או חזקה, בעלת 
ארוכה  סדרה  בעלת  או  הוכרז  במייג'ור שלא  רביעייה 
כלשהי; ניתן לעצור במשחק חלקי בסדרה בגובה 2-3 
ניתן  מלא;  למשחק  מחייבת  הכרזה  לבצע  גם  וניתן 

להראות או לשלול עוצר בסדרת היריב.

 –  )Sign Off(  2 בגובה  חדשה  סדרה  הכרזת  )א( 
מטרתו  נקודות.   3-8 עם  בסדרה  חמישייה  מתארת 
בלבד,  הסופי  החוזה  על  להתחרות  היא  המשיב  של 

ומהפותח מצופה Pass בתורו הבא.

דוגמה 1

  KJ763
  4
  Q864
  432

West North East South
1NT 2♥ 2♠

למשיב 6 נקודות. הוא אינו מוכן לוותר על החוזה החלקי 
מול 15-17 נקודות של הפותח. אין היגיון לתת ליריבים 
לשחק ♥2. מזרח מכריז ♠2. זו אינה הכרזה מחייבת, 

ועל הפותח להכריז בתורו Pass עם רוב הידיים.

דוגמה 2

  J75
  QJ7653
  43
  32

West North East South
1NT 2♦ 2♥

בהכרזת  להשתמש  ניתן  לא   2♦ ההתערבות  לאחר 
חמישייה  ומתארת  טבעית  היא   2♥ הכרזת  טרנספר. 
היא להתחרות  נקודות. מטרתה   3-8 עם  ב-♥  לפחות 

על החוזה החלקי.

)ב( הכרזת סדרה חדשה בגובה 3 – מחייבת למשחק 
מלא.

מתארת   3 בגובה  חדשה  סדרה  של  מידית  הכרזה 
את  ומחייבת  נקודות   +10 עם  לפחות  חמישייה 
השותפות למשחק מלא לפחות. כאשר מדובר בסדרת 
בסדרת  עוצר  עם   3NT להכריז  יכול  הפותח  מיינור, 
)קיו-ביד( על מנת  היריב או להכריז את סדרת היריב 

לבקש עוצר.
דוגמה 3

  J32
  4
  AQJ964
  A53

West North East South
1NT 2♥ 3♦
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סיכוי  ויש אפילו  נקודות עם שישייה טובה   12 למשיב 
לסלם. הוא מתחיל בהכרזת ♦3, ולאור תשובת השותף 

.3NT-יחליט אם לחפש סלם או להסתפק ב

בהארט(,  כוח  בכך  )ויבטיח   3NT יכריז  הפותח  אם 
המשיב יעצור.

אם הפותח יכריז ♥3 )מבקש עוצר ב-♥( המשיב יכריז 
♦4 ויראה שישייה.

דוגמה 4

  K93
  4
  AQJ3
  KJT84

West North East South
1NT 2♠ 3♣

למשיב 14 נקודות. אם לפותח התאמה טובה בקלאב, 
ייתכן שניתן לבצע סלם, אך אם אין לשותף התאמה, 
 ,3♠ מכריז  מערב  כעת  אם  עדיף.  חוזה  יהיה   3NT
זה שואל את מזרח אם יש לו עוצר ב-♠, ומזרח צריך 

.3NT להכריז

דוגמה 5

  32
  AQJ95
  32
  KJ65

West North East South
1NT 2♠ 3♥

המשיב מתאר 5+ קלפי ♥ עם 10+ נקודות. 

קיו-ביד  אולי  )או   4♥ יכריז  הפותח  ב-♥  תמיכה  עם 
♦4/♣4( עם יד טובה במיוחד.

ללא תמיכה ב-♥ הפותח יכריז 3NT עם עוצר ב-♠ או ♠3 
עוצר( ללא עוצר בסדרת היריבים. במקרה  )שואל על 

זה המשיב יכריז ♣4, והפותח יבחר בין ♥4 ל-♣5.

של  התווך  עמוד  היא  זו  הכרזה   –  2NT הכרזת  )ג( 
יד  והיא מחייבת את הפותח להכריז ♣3 עם  השיטה, 

כלשהי )אלא אם שותפו של המתערב מכריז(. 

דוגמה 6

  63
  32
  J62
  KJT653

West North East South
1NT 2♥ 2NT Pass

3♣ Pass Pass

למשיב 5 נקודות בלבד, ואין סיכוי למשחק מלא. בעזרת 
הסופי  החוזה  את  מוביל  הוא   Lebensohl מוסכמת 

ל-♣3, משוחק על ידי הפותח.

דוגמה 7

  4
  T65
  Q863
  KQT93

West North East South
1NT 2♠ 2NT Pass

3♣ Pass Pass

עם 7 נקודות וחמישייה טובה בקלאב, מזרח אינו מוכן 
לתת ליריבים לשחק ♠2. הוא מכריח את הפותח להכריז 

 .Pass 3, ולאחר מכן קורא♣

בגובה  חדשה  סדרה  מכן  ולאחר   2NT הכרזת  )ד( 
הכרזה  זו  גם   – המתערב(  של  מסדרתו  )נמוכה   3
התערב  והיריב  הואיל  חלקי.  בחוזה  לעצור  שמטרתה 
בגובה 2 וסדרתנו נמוכה יותר, לא ניתן להכריזה בגובה 
2. במקום זה המשיב מכריז 2NT, מחייב את הפותח 
 –  3 בגובה  סדרתו  את  מכריז  ובהמשך   3♣ להכריז 

.sign off
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דוגמה 8

  2
  AQT86
  873
  T864

West North East South
1NT 2♠ 2NT Pass

3♣ Pass 3♥

החוזה  על  להתחרות  מעוניין  והוא  נקודות,   6 למשיב 
החלקי, אך אינו יכול להכריז sign-off בגובה 2 משום 
שסדרת היריב גבוהה יותר. הדרך להכריז ♥3 ולעצור 
המאולצת  הכרזתו  לאחר   .2NT דרך  לעבור  היא  שם 
של השותף ♣3, מזרח מכריז ♥3. הפותח המכיר את 
 Pass לקרוא  שעליו  כעת  יודע   Lebensohl מוסכמת 
למשחק  להגיע  מעוניין  המשיב  היה  לו  ב-♥3.  ולעצור 

.2NT מלא )או יותר( היה מכריז ♥3 מבלי לעבור דרך

דוגמה 9

  32
  4
  KT9532
  J863

West North East South
1NT 2♥ 2NT Pass

3♣ Pass 3♦

והשישייה  טובה  חלוקתו  אך  בלבד,  נקודות   4 למשיב 
בדיאמונד היא כבר סיבה להיאבק על החוזה החלקי. 
באמצעות מוסכמת Lebensohl והכרזת 2NT, מזרח 

מגיע להכרזת sign-off של ♦3.

לסיכום, בשיטת Lebensohl ההכרזה 2NT של המשיב 
אינה טבעית. הכרזה זו מאלצת את הפותח להכריז ♣3 
sign- להכרזת  הקדמה  להוות  ויכולה  כלשהי,  יד  עם 
off של המשיב בגובה 3. קיימים גם המשכים אחרים 
בעקבות 2NT, שבהם נעסוק בחלקו השני של המאמר 

בירחון הבא.

הבאות  הידיים  עם  תכריזו  מה  לתרגל:  נסו  כעת 
להלן?  המוצגים  ההכרזה  במהלכי  מזרח   של 
ההמשך  הכרזת  את  גם  ציינו   ,2NT-ב בחרתם  אם 

בסיבוב הבא.

West North East South
1NT 2♥ ?

תרגיל 1

  4
  7653
  632
  AQJT2

תרגיל 2

  KJT73
  4
  632
  9432

תרגיל 3

  432
  4
  KJT73
  Q632
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West North East South
1NT 2♦ ?

תרגיל 4

  K4
  A63
  J4
  AJT832

תרגיל 5

  74
  863
  J4
  AJT832

תרגיל 6

  KQT3
  T8732
  32
  54

תשובות לתרגילים

Pass 2, בסיבוב הבאNT )1(

למשיב 7 נקודות, והוא מעוניין רק להתחרות על החוזה 
החלקי באמצעות 2NT שיאלץ את שותפו להכריז ♣3.

 2♠ )2(

sign-off. למשיב  2 היא  הכרזת סדרה חדשה בגובה 
והוא מעוניין להתחרות  4 נקודות,  חמישייה טובה עם 

ל-♠2 מעל ♥2.

 

)2NT )3, בסיבוב הבא ♦3

למשיב 6 נקודות עם קוצר בסדרת היריב. הוא מעוניין 
לאחר   .2NT באמצעות  החלקי  החוזה  על  להתחרות 

.)sign-off( 3♦ הכרזת השותף ♣3 יכריז

 

♣3 )4(

מלא  למשחק  וחייבת   ♣ קלפי   +5 מתארת  זו  הכרזה 
לפחות. אם הפותח יתמוך בקלאב, נמשיך לכיוון סלם.

.Pass 2, בסיבוב הבאNT )5(

למשיב 6 נקודות, והוא מעוניין רק במשחק חלקי, לכן 
.2NT הוא עובר דרך

2♥ )6(

הספיידים איכותיים יותר, אבל אין כאן אפשרות לשתי 
 2 בגובה  יותר  הארוכה  הסדרה  את  נכריז  הכרזות. 
במטרה לעצור בחוזה ♥2. עם יד כזו יש להתחרות נגד 

♦2 למרות הסדרה החלשה.



פתרון 5

  A53
  AKJ762
  2
  KJT

West North East South
1♥ Pass

1NT Pass 3♥

בסיבוב   3 לגובה  בקפיצה  סדרתו  על  הפותח  חזרת 
 6 בת  טובה  עם סדרה  נקודות   15-17 השני מתארת 
קלפים. כאן לפותח 16 נקודות והשישייה שלו בהארט 

כוללת שלושה קלפים בכירים.

פתרון 6

  AKJ2
  AKQ65
  3
  874

West North East South
1♥ Pass

1NT Pass 2♠

בהשוואה עם תרגיל 4, יד זו חזקה יותר באופן משמעותי 
להכרזת  מתאימה  היד  הפעם  יותר.  טובות  והסדרות 
רוורס של ♠2. כאשר הפותח מכריז סדרה גבוהה יותר 
 +5 נקודות,   +17 מראה  זה  השני,  בסיבוב   2 בגובה 
קלפים בסדרה הראשונה ו- 4+ קלפים בסדרה השנייה.

המשך מעמוד 5

ירחון ההתאגדות הישראלית לברידג'12

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

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

ספרים שנשארים במשפחה

פנו אלינו להצעת מחיר מותאמת 
גם בכמויות קטנות ופורמטים מיוחדים

שמואל לוי

החיים
על פי שמוליק

ֲאִני  ַיְלָּדה ֶׁשל ְּכָפר
ִׁשיָרה ִליִרית ֶׁשִּנְכְּתָבה ְּבחֹוָתם ִאיִׁשי

ג’ּוִדי ָּפז-רֹוְטֶנר

איסר גרבר

סיפור חיי

חיי
ר 

פו
סי

  
בר

גר
ר 

יס
א

ברידג'
ת ו י נ ש  6 0 - ב

אלדד גינוסר

חוקי המשחק
מוסכמות וטקטיקות בסיסיות
המלצות, כללים ומילון מונחים

אוטוביוגרפיה
ספר זיכרון
פרוזה
ספר שירים
ספר לימוד
ספר מתכונים
 ספר מחזור
יומנים

אלבום תמונות 
ועוד...





ירחון ההתאגדות הישראלית לברידג'

הכרזות

14

הכרזות

קלפי של  נכונה  הערכה  על  למחשבה  נקודות   כמה 
תמונה.

יותר  שוות   מסוימות  בסדרות  תמונות  קרובות  לעתים 
על  מאוד  משפיע  והדבר  אחרות,  בסדרות  מתמונות 

הערכת היד. להלן מספר דוגמאות:

דוגמה 1א

  Q3
  KJT2
  75
  JT543

דוגמה 1ב

  75
  JT54
  Q8
  KJT73

הניחו שאתם מחזיקים את אחת הידיים המוצגות לעיל, 
ושותפכם )מערב( פותח ♠1. היריבים אינם מתערבים. 
7 נקודות, והשותף ממשיך ♥2.  1NT עם  אתם עונים 

מה כעת?

West North East South
1♠ Pass 1NT Pass

2♥ Pass ?

"נפלא,  שתגידו:  לוודאי  קרוב  1ב,  שבדוגמה  היד  עם 
ימהר   Pass וכרטיס  מצאנו התאמה", תנשמו לרווחה 

לנחות על השולחן. ומה לגבי דוגמה 1א?

תנו לשותף את היד המינימלית הבאה: 

  AKJ32
  A963
  943
  6

מול היד של מזרח מדוגמה 1א, בהנחה שחלוקת השליט 
היא 3-2, אם ננחש נכון את מיקומה של Q♥, יהיו לנו 
10 לקיחות קלות. אם נוסיף Q♥ לידו של מערב, יהיו 

10 לקיחות בטוחות.

1ב, גם ♥2  לעומת זאת, מול היד של מזרח מדוגמה 
עלול להיות חוזה גבוה מדי.

מסקנה: הכרזת ♥3 עם היד שבדוגמה 1א אינה בגדר 
מעשה שלא יסולח. זהו דווקא צעד הגיוני – אם לשותף 

יד מתאימה, משחק מלא אפשרי.

מה ההבדל בין 1א ל-1ב? נקודות בסדרות של השותף!

דוגמה 2א

  J3
  KT982
  A75
  QJ4

דוגמה 2ב

  J3
  AT982
  Q75
  A73

כמה שווה היד שלי? )1(

// דרור שיפטן
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אתם מחזיקים את אחת הידיים המוצגות לעיל )בשתיהן 
11 נקודות(. וזהו מהלך ההכרזה:

West North East South
1♠ Pass 2♥ Pass
2♠ Pass 2NT Pass

3♦ Pass ?

ומה עכשיו? השותף מתאר יד מינימלית של פתיחה עם 
שישייה בספייד ורביעייה בדיאמונד )עם יד טובה יותר 

היה מקבל מיד את הזמנתנו למשחק מלא(.

בסדרות  מבוזבזות  נקודות   6 יש  2א  שבדוגמה  ביד 
זאת,  לעומת  וקלאב;  הארט  השותף,  של  הקצרות 
בדוגמה 2ב אין בזבוז כלל – אסים מול סדרות קצרות 

ומכובדים משניים בסדרות הארוכות של השותף. 

על כן עם יד 2א נכריז ♠3 ועם יד 2ב – ♠4! 

 תנו לשותף את היד המינימלית הבאה:

  AKT542
  J
  KJ43
  T6

בדקו את מספר המפסידים ותגלו שמול יד 2ב הסיכוי 
2א הסיכוי קטן,  יד  גבוה. לעומת זאת, מול  לבצע ♠4 

ועדיף לעצור בחוזה חלקי.

דוגמה 3א

  876
  AKT94
  75
  Q84

דוגמה 3ב

  K76
  AT982
  Q7
  873

אתם מחזיקים יד של 9 נקודות, ומהלך ההכרזה הוא:

West North East South
1♣ Pass 1♥ Pass

2♥ Pass ?

ביד 3ב ערכה של Q♦ מוטל בספק. ביד 3א Q♣ שווה 
 ♥K ,יותר – מכובד בסדרה שהשותף פתח בה. כמו-כן
סדרת   – 3ב  שביד   K♠-מ יותר  שווה  3א  ביד  הנמצא 

הספייד של השותף עלולה להיות קצרה.

אי לכך, עלינו להזמין למשחק מלא )למשל ♥3( עם יד 
3א, בעוד Pass יהיה המהלך החכם עם יד 3ב.

תנו לשותף יד טיפוסית )ולא מקסימלית( להכרזתו:

  54
  Q763
  AK8
  KJ62

יש סיכוי גבוה מאוד לבצע משחק  3א  יד  ותגלו שמול 
מלא, בעוד מול יד 3ב יש יותר מדי מפסידים.

הדוגמה האחרונה לקוחה ממשחק במועדון.

דוגמה 4

  8
  A876
  T5432
  A72

West North East South
1♠ Pass 1NT Pass

3♦ Pass ?

האם אתם שוקלים 3NT? אם כן, אתם עומדים לפספס 
הזדמנות.

ידכם מוגבלת בנקודות, אך מלאה בפוטנציאל. חמישה 
וקוצר  השותף  של  השנייה  בסדרתו  קטנים  קלפים 
האסים  שני  חיתוכים.  הרבה  משמעותם   – בראשונה 
 – השותף  של  הקצרות  הסדרות  מול  נמצאים  שלכם 
מבוזבזים.  ולא  "עובדים"  קלפים  אלו  והארט.  קלאב 



צולב  חיתוך  לבצע  סיכוי  יש  המשחק  בעת  למעשה, 
ולזכות בלקיחות רבות.

תנו לשותף יד כמו

  A5432
  3
  AK86
  543

והארטים  ספיידים  של  צולב  חיתוך  לראות  ניתן  וכבר 
 2-2 שיוביל ל-11 לקיחות כל עוד חלוקת השליט היא 
וחלוקת הספייד 4-3 – וזה מול יד של 11 נקודות עם 
נקודות   +18 הראה  השותף  במציאות   .5-4 חלוקה 
וחלוקתו עשויה להיות 5-5. על כן ביצוע ♦5 נראה מובן 

מאליו, וביצוע ♦6 בהחלט אפשרי.

כדי להראות לשותף יד מתאימה לסלם תכריזו ♦4. אם 
בגובה  חדשה  סדרה  שהכרזת  השותף  עם  סיכמתם 
בסדרה  התאמה  עם  קונטרול  מראה  כזה  במצב   4
האחרונה שהשותף הכריז, תהיה לכם הכרזה יעילה עוד 
יותר – ♣4, כאשר אתם מצפים להכרזת ♦4 מהשותף 

שלאחריה תראו את האס השני שלכם באמצעות ♥4.

זו הייתה החלוקה המלאה:

 QJ72
 54
 7
  K98543

  AKT65   9
  J6   A876
  AKQ98   T5432
  T   A72

  943
  KQT92
  J6
  QJ6

ייחתכו  ב-♠  מפסידים  שני   :6♦ לבצע  בעיה  שום  אין 
צריך  לקיחה בהארט.  הוא  וכל שימסור הכרוז  בדומם 
רק להכריז את הסלם. במועדון הייתם מקבלים תוצאה 

של 93% היות שרק זוג אחד נוסף הכריז סלם.

שמתם לב שלמערב אפילו לא היו 18 נקודות גבוהות? 
כל-כך  חמישיות  שתי  עם   – נכונה  הייתה  )הכרזתו 

חזקות רצוי לשדרג את היד(.

סיכום
 במהלך המכרז מתברר מהן הסדרות הקצרות והארוכות
ידכם את  להעריך  עליכם  זאת  בעקבות  השותף.   של 

מחדש. הנה כמה טיפים:

של  הארוכות  בסדרות   J או   Q כמו  תמונה  קלפי   .1
השותף שווים הרבה.

של  הקצרות  בסדרות   K גם  ולפעמים   Q/J קלפי   .2
השותף נחשבים "נקודות מבוזבזות".

3. אסים הם קלפים טובים במשחק עם שליט – גם מול 
סדרות קצרות של השותף.

4. אם בידכם התאמה טובה באחת מסדרות השותף, אז 
קוצר בסדרה אחרת שלו שווה הרבה ויעניק לשותפות 

חיתוכים רבים בדומם.
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פרטים והרשמה: מועדון אביבים

BAV.CO.IL  | 03-6417469/70 7, שיכון דן, ת"א | טל.  רח' דיסנצ'יק 

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.

בית הספר לברידג' המוביל בארץבית הספר לברידג' המוביל בארץ
מודיע על פתיחת קורס למתחילים ינואר 2020

ימי שלישי בוקר בשעה 10:00
בהנחיית מושיקו מיוחס

באביביםבאביביםחורף חם חורף חם 

תחרויות במועדון
יום ו’ יום ה’ יום ד’ יום ג’ יום ב' יום א'

קורס שחקני 
תחרויות 

אילנה לונשטיין

קורס מתקדמים
לוי פומרנץ

משחק מודרך
שרה ברוידא

קורס מתחילים 
מושיקו מיוחס

תחרות מודרכת
מאור לידרמן

תחרות מודרכת
מושיקו מיוחס בוקר

10:00-12:30
קורס מתקדמים
מושיקו מיוחס

קורס מתקדמים
לוי פומרנץ

קורס מתחילים 
אהוד לוסטיג

קורס מתקדמים
מאור לידרמן

מודרך 
למתחילים 
עמליה פדון

פיתוח משחק 
היד וההגנה

מאור לידרמן

צהריים
13:30-15:30 

מודרך שחקני 
תחרויות

יובל לובינסקי

משחק מודרך
ללה קושניר

מודרך 
למתקדמים
ללה קושניר

אחה"צ
16:30-19:00

קורס מתחילים
מושיקו מיוחס

קורס מתקדמים
מושיקו מיוחס

ערב
18:45-21:00

מודרך 
למתקדמים

יובל לובינסקי

קורס מתקדמים
מאור לידרמן

משחק מודרך
ג'ו טל

ערב
20:00-22:30
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החטא ועונשו
// אלדד גינוסר

)מתוך הבלוג "ברידג' ב-60 שניות", 11 ביולי 2019(

אתם מאמינים שיש "חטאים" בברידג'?

יד ראשונה בתחרות טופ-בוטום אני מרים כמחלק:

  652
  KQJ4
  AKJ
  T83

 3-3 עם  הסטנדרטית:  השיטה  לפי   1♣ פותח  אני 
באיכות  תלות  ללא   1♣ לפתוח  נהוג  המיינור  בסדרות 
מכריז  )בשמחה(  ואני   ,1♠ מכריז  השותף  הסדרות. 
להוביל  צפויים  היריבים  שליט  ללא  חוזה  נגד   .1NT

בסדרה אדומה שלא הוכרזה. נפלא!

כעת שותפי מכריז ♦2, הכרזה מלאכותית המראה כוח 
למשחק מלא לפחות ומבקשת מידע נוסף. לרוב המשיב 
מעוניין לשמוע על שלושה קלפים בסדרתו )במקרה זה 
ספייד(. עם זאת, איכות ההארטים עדיפה בהרבה, ואני 

מכריז ♥2 )מראה רביעייה(.

השותף מכריז ♣3 )מתאר חלוקה באופן טבעי(. הצגת 
סדרת מיינור רומזת על יד חלוקתית עם שאיפות לסלם. 
בסדרות  מרוכז  הכוח  כל   – נוראית  ידי  זה  בהקשר 
לא הראיתי שלושה קלפים  עוד  הקצרות של השותף. 
אולם   ,3♠ היא  הנכונה  ההכרזה  עקרונית,  בספייד. 
4333 כאשר כל הכוח מרוכז בסדרות  עם חלוקה של 
 3NT אני מכריז .NT שהשותף לא הכריז, היד צועקת

)פעם שנייה שאני נמנע מלתמוך בשותף(.

השותף מכריז ♣4. הוא מראה חלוקה נוספת )לפחות 
5-5( וכמובן יד חזקה, הזמנה לסלם. זהו השלב שבו 
כדאי לעצור את הרכבת – יד נוראית ורוב הכוח מבוזבז. 
יש להכריז )כנראה( ♠4, אולם ביד הראשונה בתחרות 
תוך   6NT מכריז  אני  במיוחד.  חזירי  רוח  במצב  אני 
השותף,  מהכרזות  נוספת(  )פעם  מוחלטת  התעלמות 

שהוא אגב גם הקפטן של המכרז )המשיב(.

זהו מהלך ההכרזה המלא:

West North East South
1♣ Pass 1♠ Pass

1NT Pass 2♦* Pass
2♥ Pass 3♣ Pass

3NT Pass 4♣ Pass
6NT Pass Pass Pass

* מחייב למשחק מלא לפחות, ללא קשר ל-♦

היריב משמאל )צפון( מוביל ב-♣. הדומם נפרש:

  652   AJ987
  KQJ4   -
  AKJ   Q6
  T83   AQJ942

על פניו, החוזה אינו רע כל-כך. ללא הובלה ב-♠ )קשה 
בקלאב.  בעקיפה  תלוי  הכרוז  ההכרזה(  לנוכח  מאוד 
הוכרזה(  שלא  )הסדרה  ב-♦  נורמלית  הובלה  לאחר 
שלוש  עם  וביחד  ב-♥,  לקיחות  שתי  יגביה  הכרוז 
6NT בתנאי שיזכה בכל  יצליח לבצע   ♠A-ו לקיחות ♦ 

שש הלקיחות ב-♣.

אבל צפון הוביל בקלאב.

הרי  בעקיפה.  יושב  אינו   ♣K-ש חזקה  אינדיקציה  זו 
מוביל  ומי  לעקוף,  רוצה  אני  שנגדו  זה  הוא  המוביל 
 ♣K 6? נראה לי שאפסידNT נגד חוזה "K-מתחת ל"

ו-A♥. אופס.

את  לבצע  במטרה  היד  את  לשחק  עליי  זאת,  בכל 
החוזה. בהתאם לרמתו ואופיו של השחקן המוביל עליי 
הוא  האם   .♣K מחזיק  שהוא  הסבירות  מה  להחליט 
מוביל במטרה לבלבל אותי, או שפשוט אינו יודע שנגד 
חוזה 6NT עדיף להוביל פסיבי ולא אקטיבי?! השחקן 

משחק היד
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הזה מוכר לי כשחקן סביר אבל לא מתוחכם במיוחד. 
אני מחליט שאין סיכוי ש-K♣ אצלו.

 ♣K החוזה,  את  לבצע  אחד  סיכוי  רק  לי  יש  כך,  אם 
בודד בדרום. באומץ רב אני משחק A♣ מהדומם. המגן 
מימיני עושה פרצוף לא מרוצה וזורק K♣. אני ממשיך 
 6NT ב-♦ לידי ומגביה שתי לקיחות בהארט. אני תובע

מבוצע, 1440+. זה צפוי להיות Top מוחלט!

החלוקה המלאה:

 QT3 
 A752
 T85
  765

  652   AJ987
  KQJ4   -
  AKJ   Q6
  T83   AQJ942

  K4
  T9863
  97432
  K

נראה שהחזירות משתלמת. העדפתי לפתוח סדרה עם 
AKJ. לאחר מכן שלוש  פני  שלושה קלפים קטנים על 
לבסוף,  השותף.  בסדרת  מלתמוך  נמנעתי   )!( פעמים 

!Top – נמנעתי מביצוע עקיפה, ובכל זאת

אנו אמורים לעבור לבורד הבא, אך פתאום מגיע מנהל 
התחרות לשולחן ומודיע לנו שאנו משחקים בורדים לא 
נכונים. הוא מתנצל על הטעות, נותן לנו בורדים חלופיים 

עם חלוקות אחרות ומבקש להזדרז.

אה – כמובן הוא גם מודיע כי תוצאת הבורד שכבר 
שוחק מבוטלת. אוף – הנה מגיע העונש שלי.

בבורדים החלופיים אני ושותפי משחקים היטב. נראה 
שהתאוששנו מהמכה, אולם השחקן שלפני כמה רגעים 
קשות  שוגה  הוא  התאושש.  לא  בודד  מלך  לו  הפלתי 
ובחוזה נורמלי של ♠4 נופל שלוש פעמים )במקום פעם 
אחת(. Top מוחלט – אולי בכל זאת לא מגיע לי עונש.
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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 



משחק ההגנה
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מה להוביל נגד סלם 
כשהשותף מכפיל?

// יוסי אנגל
בישראל  הבכירים  השחקנים  עם  נמנה  בירמן  דוד 
ישראל  בנבחרות  שיחק  הוא  שנה.  מ-40  למעלה  זה 
)צעירים, פתוחה, סניורים(, הקים חממה לצעירים, חינך 
ביטאון הברידג'  ערך את  בכירים,  דורות של שחקנים 
במשחק  שהופיעה  הבאה  ביד  רבים.  פסטיבלים  ויזם 
אימון באינטרנט, הוכיח דוד שוב את כישוריו הגבוהים.

מערב  ההובלה של  קלף  על  להחליט  נסו  כל,  ראשית 
בעצמכם. אתם אוחזים ביד הבאה:

  K9752
  7
  J82
  K863

דרום המחלק פותח 2NT. בהמשך מגיעים צפון-דרום 
לחוזה ♥7, ושותפכם מכפיל.

West North East South
2NT

Pass 3♣* Pass 3♥
Pass 4NT Pass 5♦**
Pass 7♥ Dbl All Pass

 * סטיימן  
** 1 או 4 קלפי מפתח

קלפי   4 מתארת   5♦ הכרזת  כי  ברור  מההקשר 
 Lightner הוא  השותף  של  והכפל   ,5 מתוך  מפתח 
יחתוך  שהשותף  חריגה  הובלה  המבקש   Double
כגון מחסור   )אם הכפל מבוסס על טעות של היריבים 

ב-A בסדרת השליט, אז קלף ההובלה אינו משנה(.

לכאורה נראה הגיוני להוביל בסדרה הארוכה – ספייד. 
שלא  בספייד   4-4 התאמה  גם  ליריבים  כי  ייתכן  הרי 

התגלתה בהכרזה.

דוד בירמן חשב עמוק יותר: נניח לרגע שלצפון 4 קלפי 
נקודות   13 בידו  מאוזנת.  חלוקה  עם   ♠ קלפי  ו-4   ♥
לכל היותר. האם זה הגיוני שעם יד כזו הוא ישאל מיד 
הרי  גדול?  סלם  ויכריז  מציאת התאמה  לאחר  לאסים 
ידוע לכל שעם שתי ידיים מאוזנות דרושות 37 נקודות 

לסלם גדול.

חייבת  אופטימי?  כל-כך  להיות  לצפון  גרם  מה  אז 
וחזקה  ארוכה  סדרה  עם  מאוזנת  בלתי  יד  לו  להיות 
המהווה מקור ללקיחות. דוד ראה בידו את שני המלכים 
חייבת  צפון  של  הארוכה  שסדרתו  והסיק  השחורים 
יכול  שבה  היחידה  הסדרה  זו  כן  על  דיאמונד.  להיות 

להיות לשותף קוצר.

דוד הלך עם קו המחשבה ההגיוני הזה והוביל דיאמונד!

כך נראתה החלוקה המלאה:

 J6 
 AQ94
 KQT983
 9

  K9752   T843
  7   8652
  J82   -
  K863   T7542

  AQ
  KJT3
  A754
  AQJ

לאחר כל הובלה אחרת הכרוז יחתוך ♣ אחד בדומם, 
13 לקיחות בעזרת סדרת ה-♦  ויתבע  ימשוך שליטים 

הארוכה.

קרדיט מגיע גם למזרח )דניאלה בירמן( שהכפל שלה 
סלל את הדרך להפלת הסלם בהארט.
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דרום היה יכול להכריז 7NT ולבצע את החוזה בקלפים 
פתוחים באמצעות משיכת Vienna Coup( ♠A( וגביית 
מערב  את  שמכניסה  האדומות  בסדרות  לקיחות   10
ללחץ עם שני המלכים שלו. עם זאת, לא הייתה בהכרזה 
כך  השחורים,  המלכים  של  למיקומם  אינדיקציה  שום 

שקו משחק זה מהווה ניחוש.

מחזיקים  אתם  יותר.  עוד  מורכבת  הבאה  הדוגמה 
במערב:

  AKJ3
  75
  JT54
  Q82

בעוד אתם מתלבטים אם לפתוח או לא לפתוח, דרום 
פותח לפניכם ♣2 ומגיע במהירות לסלם ♥6. שותפכם 

מתערב ♣3 ולאחר מכן מכפיל!

West North East South
2♣

Pass 2♦ 3♣ 6♥
Pass Pass Dbl Pass

Pass Pass

היכולת  לשותף  מנין  מאוד.  מפתיע  ההכרזה  מהלך 
להסביר  ניתן   6♥ על  הכפל  את  לפחות   ?3♣ להכריז 
באחת  חוסר  לשותף  כלומר   ,Lightner Double-כ
אצל  ארוכה  מסדרה  הובלה  מבקש  והוא  הסדרות, 

השותף. מה תובילו?

פשוט  יותר  מה  הרי   – חשד  מעוררת  השאלה  עצם 
כפל  בלי  או  עם   ,AK של  רצף  מתוך   ♠A-ב מלהוביל 

מהשותף?

אם  ל-♦  להחליף  נוכל  תמיד  ב-♠,  מפסיד  לכרוז  אם 
להובלה בסדרה זו התכוון השותף.

היחידה  הדרך  פשוטים.  כה  אינם  הדברים  במציאות 
להפיל את החוזה היא דווקא להוביל בסדרה שהוכרזה 
החלוקה  נראית  שכך  משום  )קלאב(,  השותף  ידי  על 

המלאה:

 9762 
 964
 9762
 74

  AKJ3   QT854
  75   83
  JT54   -
  Q82   KJT965

  -
  AKQJT2
  AKQ83
  A3

 6♥ לבצע  יצליח  שותפו  ועדיין  נקודות,  ללא  הדומם 
מוכפל, אלא אם מערב יוביל ב-♣.

חשבון  על  יהיה  זה  אבל  לחיתוך,  תוביל  ב-♦  הובלה 
הוא  מכן  לאחר  בסדרה.  הכרוז  של  הטבעי  המפסיד 
שבידו  החמישי  ה-♦  על  מהדומם   ♣ להשליך  יצליח 

ולחתוך ♣ בדומם.

יחתוך,  הכרוז  דומה:  לתהליך  תוביל   ♠A-ב הובלה 
סיבובי  ארבעה  וישחק  סיבובים  בשני  שליטים  ימשוך 
ה-♣  ייעלם  מכן  לאחר  למערב.  לקיחה  מסירת  תוך   ♦

המפסיד בדומם על ה-♦ החמישי.

כאמור, רק הובלה ב-♣ מכשילה את החוזה – בעקבותיה 
מסדרות  אחת  בכל  אחת  לקיחה  למסור  חייב  הכרוז 

המיינור.

כללים מה בדיוק  יש ספרים שינסחו עבורכם  לסיכום, 
מכפיל  השותף  שבהם  שונים  במצבים  להוביל  צריך 
סלם. במציאות עליכם לנתח את כל הנתונים הרלוונטיים 
שלכם,  הקלפים  והרכב  היריבים  של  המכרז  מהלך   –

ולהסיק מסקנות בעצמכם.
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קצת קשה להאמין, אבל חלפו 25 שנה מהיום שבו יזם 
דוד בירמן וצוותו את "פסטיבל הים האדום" המצליח. 
כרגיל, האירוח והארגון היו מושלמים, ומעניקים הרגשה 
נופש  ברידג'  המשלבת  גדולה  חגיגה  של  שבוע  של 

ואירועים ברמה הגבוהה ביותר. 

של  המפואר  הכנסים  במרכז  התקיימו  התחרויות  רוב 
האורחים  את  לפנק  שדאג  ביץ',  רויאל  ישרוטל  מלון 

וחזר על מסורת ארוכת שנים של הצלחה. 

ברמה  מרתקות  מתחרויות  נהנו  הפסטיבל  אורחי 
חגיגת  לרגל  והפתעות  אירועים  של  שפע  בינלאומית, 
משובחת  להקה  עשירים,  קוקטיילים  זיקוקים,  ה-25. 

ומגנטים היו הבולטים. 

הרצאות  וכללו  רבים  שחקנים  אירחו  הבוקר  תחרויות 
מקצועיות של טובי המורים בארץ.

השנה זכינו לפגוש אורחים מחו"ל בכמות גדולה מאוד 
מ-20 ארצות. חלקם כבר שיחקו במהדורות הקודמות 
התחרות  מנהל  היו  בהם  הבולטים  הפסטיבל.  של 
מאוריציו די-סקו )איטליה(, אלופת העולם  הבינלאומי 
האיגוד  נשיא  )גרמניה(  וון-ארמין  דניאלה  לנשים, 
)צרפת(,  מוברקז  אריק  בוגצקי,  פטריק  הצרפתי, 
אלופות העולם מרוסיה, גולביץ' ופונומרובה, אלחנדרו 
)פינלנד(,  קויסטינן  קאוקו  )ארגנטינה(,  בינקדי 
מילשבסקי )פולין(, וכן שחקנים בכירים מפולין, רוסיה, 

צ'כיה, רומניה, אנגליה וצרפת.

אחד  זהו  ולטענתם,  שבחים  מלאי  היו  האורחים 
הטוב  לא  אם  באירופה,  והיפים  הטובים  הפסטיבלים 

שבהם. 
להלן סקירת התחרויות המרכזיות.

IMP תחרות זוגות
הפסטיבל  את  שפתחה  המעורבים  הזוגות  תחרות 

סוקרה בירחון הקודם. 

גביע   ,IMP זוגות  הייתה  הבאה  המרכזית  התחרות 
ראש עירית אילת. ניצחו בתחרות הנשים אנה גולביץ' 
נבחרת  חברת  היא  גולביץ'  אנה  בירמן.  דניאלה   –
העולם  באליפות  הראשון  במקום  שזכתה  רוסיה 
 147 צברו  השתיים   .2019 לשנת  מעורבות  לקבוצות 
IMP ב-48 חלוקות, מעל IMP 3 בממוצע לבורד. היד 

הבאה שוחקה בסיבוב הראשון:

Board 2. Dealer East. Vul N/S

 85
 K7653

  7
 Q8632

 QJ73  KT642
 Q9  JT
 J6  K532
 AKJT4  75

 A9
 A842
 AQT984
 9

 ,4♥ מלא  למשחק  הגיעו  בצפון-דרום  ודניאלה  אנה 
והיריבים הקריבו ל-♠4 שהוכפל.

הפסטיבל הבינלאומי ה-25 באילת

// יוסי אנגל
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 A  + האדומות  בסדרות  קלות  לקיחות  ארבע  להגנה 
בקלאב.  בודד  קלף  גם  לדרום  אבל  השליט,  בסדרת 
לאחר הובלה ב-9♣ מדרום, מערב שיחק ♠. דרום זכתה 
ושיחקה A♥ ו-♥ אל ה-K של שותפתה. צפון חזרה ב-♦, 
קיבלה חיתוך בסדרה זו ונתנה לדרום חיתוך ♣. בסך 

הכול 6 לקיחות להגנה.

לצפון-דרום.   IMP  9 של  רווח  עם   +500 התוצאה: 
.IMP 5 תוצאה של 300+ הייתה שווה רק

הזוגות  שני  שבהן  מעניינות  ידיים  בברידג'  קיימות 
מסוגלים או קרובים לבצע משחק מלא. הנה יד לדוגמה 

מהסיבוב השני:
Board 4. Dealer West, Vul All

 872
 9852

  QT
 K982

 KQ953  AT64
 T6  K3
 83  KJ97652
 QJT5  -

 J
 AQJ74
 A4
 A7643

לקיחות אם השליט  לזכות בעשר  יכולים  מזרח-מערב 
הוא ♠; צפון-דרום יכולים לזכות בתשע לקיחות כאשר 

השליט הוא ♥.

)מנסה   ♦2 מוביל  ומזרח   4♥ בחוזה  משחק  צפון  אם 
יזכה בלקיחה(  לאותת לשותף להחליף לקלאב כאשר 
– הכרוז ישחק נמוך מהדומם, יזכה בידו ולבסוף יבצע 

את החוזה.

לעומת זאת, לאחר הובלה A♠ והמשך ב-♠, הכרוז צריך 
להיות זהיר ולהימנע מהפסד של שלוש לקיחות בקלאב 

)מה שיקרה אם מזרח יחתוך לו ♣ בכיר(.

יריביהן  את  הכפילו  ודניאלה  אנה  התחרות  מנצחות 
ב-♥5 והפילו את החוזה שלוש פעמים: 800+ עם רווח 

.IMP 11 של

נניח שמערב משחק בחוזה ♠4, וההובלה היא ♥ )החזקה 
ומחליפה  ב-♥  לקיחות  בשתי  זוכה  ההגנה  ביותר(. 
לקלאב. הכרוז חותך בדומם, נכנס לידו בשליט ומשחק 
את  להגביה  ניתן  זו  בסדרה  הנוחה  החלוקה  לאור   .♦

הסדרה ולבצע את החוזה לאחר ניחוש נכון ב-♦.

דניאלה וון-ארנים )גרמניה( אריק מוברקז )צרפת( מקבלים פרס מיוסי פרנק, מנהל השיווק
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תחרות הזוגות הפתוחה

תחרות זו "גביע עד 120", כללה שני סיבובי מוקדמות 
וסיבוב גמר שמשקלו כפול. המאבק על המקום הראשון 
לא היה צמוד הפעם: הזוג מיכה מרק – יובל לובינסקי 

זכה בתחרות בהפרש של למעלה מ-3.5%.

היד הבאה שוחקה בסיבוב הגמר:

Board 18. Dealer East. Vul N/S

 QT3
 KQT3

  AQ873
 4

 42  AJ965
 A6  952
 J642  95
 AKJ65  873

 K78
 J874
 KT
 QT92

לאחר פתיחת מערב ♣1 וכפל מצפון, הגיעו מיכה ויובל 
לחוזה ♥4, משוחק על ידי דרום.

 ♠Q שיחק  הכרוז  ל-4♠.  והחליף   ♣A הוביל  מערב 
מהדומם כדי להקשות על התקשורת בן המגנים. אילו 
שמוציא   ♠9 שם  היה  מזרח  נמוך,  קלף  משחק  היה 
הוא   ♥A-ב מערב  זכיית  ולאחר  דרום,  של   ♠K-ה את 
היה משחק ♠ נוסף ומעניק למזרח שתי לקיחות שהיו 
מכשילות את החוזה – זאת כאשר ניסיון להשליך ♠ על 

♦ היה נכשל בגלל חיתוך של מזרח.
מזרח היה עדיין יכול להכשיל את החוזה לו היה מניח 
ל-Q♠ לזכות, אך הוא לא ידע שלשותפו A♥ עם אפשרות 
לקבל חיתוך ♠. בשולחן מזרח זכה בלקיחה הראשונה 
ללקיחה  המתין  מזרח  ההגנה.  סוף  היה  וזה   ,♠A עם 
נוספת עם J9♠, אך זו לא הגיעה משום שלאחר משיכת 
השליטים היה לכרוז זמן להשליך מפסיד ב-♠ על סדרת 
לזוג   93.5% העניק  מבוצע  מלא  משחק  הדיאמונד. 

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

כמאות צופים מרחבי העולם.

גלעד אלטשולר )מימין( מעניק את הגביעים לזוכים בתחרות הקבוצות
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ריסקין   – )ישראל(  הזוג צ'ורניי  סיים  במקום הראשון 
)רוסיה(.

 
היד להלן שוחקה על ידי הזוכים בתחרות ההזמנה:

 Q1063
 Q7652

  10862
 7

 -  J74
 AJ3  K84
 J973  AQ2
 AKJ986  Q1052

 AK9852
 109
 K54
 43

West North East South
1♣ 2♠

3♠)1( 4♠ Pass Pass
6♣ Pass Pass Pass

מערב  התחיל  ב-♠2  למזרח  הגיע  ההכרזה  כאשר 
בקלאב  תמיכה  הראשון  בשלב  המראה   3♠ בהכרזת 
ומחייב למשחק מלא, צפון תמך בשותפו ל-♠4 ולאחר 
קטן  סלאם  להכריז  מערב  החליט  פאס  הכרזות  שתי 

בקלאב לאחר שהסיק נכונה ששותפו לא הכפיל ♠4 לכן 
אין לו כוח מבוזבז והסיכוי לעשות 12 לקיחות בקלאב 

יהיה גבוה.
דרום יצא ב-A♠  הכרוז חתך ושיחק קלאב  אל ידו חתך 
האחרון,  הספייד  את  וחתך  היד  אל  קלאב  עוד  ספייד 
כעת אחרי שניקה את השליטים וסדרת הספייד מספר 
אפשרויות לכרוז, בפועל הוא בחר במשחק דיאמונד אל 
ה-Q♦ דרום לקח את ה-K♦ וחזר דיאמונד נוסף הכרוז 
זכה ושיחק דיאמונד נוסף ושהסדרה התחלקה 3-3 זכה 
ב-12 לקיחות 7 קלאב 3 דיאמונד ו-2 הארט לתוצאה 

של 920 ורווח יפה על היד. 
חגיגי  פרסים  חלוקת  טקס  התקיים  בערב  שישי  ביום 
בניהולם של דניאלה ואלון בירמן. נוכחו מאות, לרבות 
נציגי החברות נותנות החסות ומנהל מלון רויאל ביץ'. 
נוסף לפרסים הכספיים והגביעים חולקו מאות פרסים 
מסיבת  נערכה  מכן  לאחר  ניחומים.  ופרסי  למצטיינים 
גולת  היה  ענק  לד  מסך  בקוקטייל.  מלווה  ריקודים 

הכותרת. 
בתחרות  המסורת  פי  על  נחתמו  הפסטיבל  אירועי 
אלטשולר- ההשקעות  חברת  בחסות  חזקה  קבוצות 
הזוגות,  זכייתם המשכנעת בתחרות  יום לאחר  שחם. 
נוסף:  תואר  לובינסקי  יובל   – מרק  מיכה  הזוג  קטף 
ביחד עם חבריהם לקבוצה דורון ידלין – בני ליבסטר, 
וזאת בהפרש של כמעט VP 7 מהמקום השני שנכבש 
על ידי נתן חץ – קלרה חץ – רון פכטמן – יוסי רול. 
נדיה   – שזיפי  חנה  קבוצת  זכתה  השלישי  במקום 

ליבסטר – אורי עמי – ניר רוזנטל.

צפויים  ואנו  ה-25,  האדום  הים  פסטיבל  ננעל  בכך 
בפעם  הבא  בנובמבר   5-15 שוב  באילת  להיפגש 

ה-26.

האולם המרכזי בזמן תחרות הזוגות המרכזית
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בליגה  הראשונות  הקבוצות   8 הראשון,  השלב  לאחר 
האליפות,  על  להתמודד  הזדמנות  מקבלות  הלאומית 
כאשר המפגשים הם בשיטת נוק-אאוט ו-4 הראשונות 
בשלב הראשון אינן מתמודדות ביניהן. בשלב זה שוחקו 
ארבעה מקטעים בני 14 ידיים כל אחד, בסך הכול 56 
ידיים, ובסיומו נקבעו מפגשי חצי הגמר: ברקת – שחר 
 Final-זק; בירמן – לזר. השלב האחרון של הליגה, ה
ויסוקר  בדצמבר   20-21 השבוע  בסוף  שוחק   Four

בירחון פברואר.

רבע  בשלב  שהופיעו  מעניינות  חלוקות  שלוש  להלן 
הגמר:

Board 19. Dealer South. Vul E/W

 42
 QT532

  K2
 9874

  QJ63   A7
  K9764   AJ8
  9   AQJ64
  Q65   KJT

  KT985
  -
  T8753
  A32

ברוב השולחנות פתח דרום ♠2 המתאר חמישייה ב-♠ 
עם   )weak two(  2♠ לחילופין  או  במיינור,  וחמישייה 
חמישייה במקום שישייה לאור הפגיעות הנוחה והחוסר 

בהארט.

למזרח-מערב 27 נקודות במשותף, והכרזת ההפרעה 
לא תמנע מהם להגיע למשחק מלא, השאלה היא אם 

ישוחק 3NT או ♥4.

המשחק המלא בהארט נתקל בחלוקה אכזרית של 5-0 
ב-4♠ מצפון:  הובלה  לאחר  לביצוע  ניתן  ואינו  בשליט, 
ההגנה תזכה ב-A♣ וב-K♠, ולכרוז אין די מעברים כדי 

להימנע משני מפסידים בשליט.

לעומת זאת, ביצוע 3NT קל ביותר. במציאות, מחצית 
הזוגות במזרח-מערב נכשלו ב-♥4 בעוד האחרים רשמו 

3NT מבוצע.

Board 23. Dealer South, Vul All

 AT
 QJ4

  AQ753
  AK5

  QJ764   932
  95   AK872
  KJ864   92
  7   Q63

  K85
  T63
  T
  JT9842

ליגה לאומית 2019 – רבע הגמר

// יוסי אנגל

סיקור תחרויות
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West North East South
2♠* Dbl Pass 2NT**

Pass 3♦ Pass 3NT

Pass Pass Pass

מערב פותח ♠2 )חמישייה ב-♠ וחמישייה במיינור(. צפון 
 2NT דרום יכריז ,Pass מכפיל. בהנחה שמזרח יקרא
לפי שיטת Lebensohl, אשר מקובל להשתמש בה גם 

במצב זה ולא רק כמשיב ל-1NT לאחר התערבות. 

יד  עם   3♣ להכריז  מצפון  מבקשת   2NT ההכרזה 
"רגילה" של כפל במטרה לעצור בחוזה זה, אבל צפון 
בלית   .3♦ ומכריז  נקודות   18 עם  חזק"  "כפל  מחזיק 

.3NT ברירה, דרום מכריז

סדרתו  את  הכריז  שצפון  היות  ב-♠  מוביל  מערב 
השנייה. הכרוז זוכה ב-A♠ בדומם מושך AK♣ ומוסר 
פותחה סדרת הקלאב  כעת  ל-Q♣ של מזרח.  לקיחה 
ושתי  ב-♣,  וחמש  ב-♠  לקיחות  שתי  לכרוז  דרום.  של 
נגד  ב-♦  מוצלחת  מעקיפה  יגיעו  הנוספות  הלקיחות 

מערב המסומן עם 5 קלפים בסדרה זו.

ההכרזה  מהלך  לאחר  שהגיעו  בדרום  השחקנים  שני 
המתואר לעיל לחוזה 3NT ביצעו משחק מלא.

 2NT לעומת זאת, בשולחנות שבהם צפון בחר להכריז
במקום Dbl והגיע לחוזה 3NT, הוא נכשל לאחר הובלה 
לקיחות  ארבע  לעצמו  פיתח  מזרח  ב-♥.  מזרח  של 

.♣Q בהארט עם כניסה צדדית בדמות

Board 10. Dealer East. Vul All

 K82
 KJ3

  J3
  AJ862

  QJ   A64
  AQ874   965
  A854   KQ92
  KQ   943

  T9753
  T2
  T76
  T75

זו מציגה את הדילמה אם להכריז משחק מלא  יד  גם 
במייג'ור או ללא שליט. לדעתי, ביד זו ההחלטה קלה 
לאחר  השחורות.  הסדרות  בשתי  מערב  חולשת  עקב 
3 קלפים  נקודות עם תמיכה של   8-9 ששותפו מראה 

הסדרות  משתי  שאחת  לחזות  מערב  על  בהארט, 
השחורות תהווה בעיה ולהכריז ♥4.

ואכן, חוזה של 3NT ייכשל לאחר הובלה בקלאב, בעוד 
 ♣A-ו בשליט  לקיחות  שתי  רק  מפסיד  הכרוז  ב-♥4 

ומשלים 10 לקיחות לאחר עקיפה מוצלחת בספייד.
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סיקור תחרויות

גמר הליגה הלאומית לקבוצות

// רם סופר

שלב הפיינל-פור בליגה הלאומית התקיים בסוף השבוע 
20-21 בדצמבר. לאחר מאבקים מתוחים נקבע כי קבוצת 
ברקת זכתה באליפות זו השנה השנייה ברציפות. להלן 
שתי ידיים מתוך מפגש הגמר. במפגש זה יוצגה קבוצת 
ברקת על ידי הזוגות יניב זק – מיכאל בראל, יוסי רול 
– אמיר לוין. מולה התמודדה קבוצת בירמן שכללה את 
הזוגות אלון בירמן – בר טרנובסקי, יוליאן פרידריך – 
יוסי אנגל, דני כהן – גלעד אלטשולר. כתבה נרחבת 

יותר על הליגה הלאומית תופיע בירחון פברואר.

Board 2. Dealer East. Vul N/S

 AQ82
 T9854

  4
 AJ2

  T9765   J43
  A72   QJ3
  Q7   T85
  865   KQ73

  K
  K6
  AKJ9632
  T94

West North East South
בראל אנגל זק פרידריך

Pass 1♦
Pass 1♥ Pass 3♦

Pass 3NT All Pass

מלמדים אותנו להוביל בקלף בכיר נגד 3NT רק אם יש 
רצף )או רצף שבור( של שלושה קלפים בכירים לפחות. 
על פי היגיון זה בחר מזרח בשולחן השני להוביל 3♣ נגד 
חוזה זהה של 3NT, אך ההובלה לא צלחה. צפון זכה 

ב-J♣, עקף ללא הצלחה אל J♦, קיבל את ההובלה שוב 
עם A♣, וכעת K♠ + שש לקיחות שהוגבהו בדיאמונד 

הבטיחו את ביצוע החוזה.

יניב זק )מזרח( הבין מההכרזה שהחוזה 3NT מבוסס 
וידע כי במקרה שלשותף  על לקיחות רבות בדיאמונד 
טמפו  תאבד  נמוך  בקלף  הובלה  בקלאב,  כלום  אין 
גורלי. הוא בחר להוביל Q♣, כך שאם לשותף אין כלום 
בקלאב, עדיין יקבל בחזרה את ההובלה בסדרה ויהיה 

לו זמן לנסות מזלו בסדרה אחרת.

 ♣A הכרוז יוסי אנגל )צפון( זכה בלקיחה הראשונה עם
בסדרה(.  קלפים   8 עם  הנכון  )המשחק   ♦J אל  ועקף 
מערב זכה ב-Q♦ וחזר ב-8♣ אל K♣ של יניב. בשלב 
זה מזרח יודע ש-J♣ אצל צפון, והוא רואה בדומם שש 
בסדרות  המלכים  אחד  כאשר  ב-♦,  בטוחות  לקיחות 
המייג'ור צפוי להוות כניסה. ההגנה חייבת כעת לזכות 

בשלוש לקיחות מידיות. מה לעשות?

ולשחק   ♠AQ שלמערב  לקוות  הייתה  אחת  אפשרות 
המצב,  להיות  יכול  לא  שזה  ידע  מזרח  אבל  נמוך,   ♠
משום שלפי ההכרזה לצפון לכל היותר 4 ספיידים. לו 
 ,♦Q AQ בתוספת  5-6 ספיידים בראשות  היו למערב 
היה לבטח מתערב בהכרזה במצב פגיעות נוח לאחר 

הכרזת הפתיחה ♦1 של דרום.

לפיכך, הסיכוי היחיד של ההגנה הוא למצוא A♥ אצל 
 ♥Q-במערב, ואז המשך ב ♥T מערב. לכאורה צריך גם
יניב זק ראה צעד אחד קדימה  יפיל את החוזה, אבל 
והבין שגם Axx♥ יספיק, והוביל 3♥ בלקיחה הרביעית.

הסתכלו כעת על המצב מנקודת מבטו של צפון שאין לו 
שום מידע על חלוקת המכובדים בהארט בין היריבים. 
משחק של K♥ הינו בעל סיכוי של 50%, בעוד משחק 
כלומר  QJ שניהם במזרח,  יצליח רק אם  נמוך   ♥ של 
בחר במשחק  יוסי אנגל  סיכויי ההצלחה הם כ-25%. 

בעל הסיכוי הגבוה יותר, והחוזה נכשל. 

אמור  הוא  הספר"  "לפי  זק.  יניב  של  להגנה  לב  שימו 
 ♥Q ולהוביל  נמוך  ב-♣  הפתיחה  בהובלת  לבחור 
מהלכים  בשני  בחר  הוא  במציאות  המשחק.  באמצע 
חיוניים להכשלת החוזה. משחק  היו  ושניהם  הפוכים, 
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לפי עקרונות כלליים אינו מספיק בברידג' ברמה גבוהה 
– אין תחליף לחשיבה נכונה ולקריאת המצב תוך כדי 

משחק.

לאחר שיעור מרשים זה במשחק ההגנה, הנה שיעור 
קטן במשחק היד מאת אמיר לוין.

Board 10. Dealer East. Vul All

 K7542
 3

  A983
 Q95

  J9   QT86
  2   Q654
  KJT754   Q62
  A874   KT

  A3
  AKJT987
  -
  J632

West North East South
כהן רול אלטשולר לוין

Pass 1♥
Pass 1♠ Pass 3♥
Pass 3NT Pass 4♥

Pass Pass Pass

שימו לב ל-Pass ההתחלתי של מזרח – עוד תהיה לו 
חשיבות בהמשך.

גם בשולחן השני היה החוזה הסופי ♥4 לאחר מהלך 
מיכאל   .)2♦ התערב  )מערב  במקצת  שונה  הכרזה 
בראל )מערב( הוביל J♦. הכרוז יוליאן פרידריך )דרום( 
השליך ♣ על A♦ ועקף בהצלחה בהארט, אך הסדרה 
כעת   .♥Q-ל לקיחה  למסור  נאלץ  והוא   4-1 התחלקה 
יוליאן ראה סיכוי של  הכול היה תלוי בסדרת הקלאב. 
50% לביצוע החוזה אם T♣ במערב. הוא שיחק בשלב 
מוקדם יחסית 6♣ אל ה-9♣ לאחר שמערב שיחק נמוך. 

העקיפה העמוקה הפסידה ל-T♣, והחוזה נכשל.

לוין  אמיר  הכרוז   .♠J כהן  דני  הוביל  שלנו  בשולחן 
כניסה  )אין   ♦A על   ♣ להשליך  הקפיד   ,♠K-ב זכה 
ועקף בהארט. כמו בשולחן השני הוא  נוספת לדומם( 
גלעד   .♥Q-ל לקיחה  ומסר  גבוהים  המשיך בהארטים 
אלטשולר )מזרח( חזר ב-Q♠. אמיר זכה ב-A♠ ומשך 
הקלאב,  סדרת  את  לשחק  הזמן  הגיע  נוסף.  שליט 
את ההחלטה  דחה  כאשר  נכונה  טכניקה  נקט  והכרוז 
והוביל מידו J♣. די במפתיע, מזרח היה זה  הגורלית 
שזכה בלקיחה עם K♣ )הגנה נכונה של מערב: לו היה 
עולה ב-A♣ היה מפיל את ה-T של השותף והמשחק 

היה נגמר מיד(.

 7 כבר  חשף  מזרח  היריבים?  ידי  על  כעת  ידוע  מה 
נקודות: K ,♥Q ,♠Q♣. כמו-כן חייבת להיות לו תמונה 
בדיאמונד – לו היה מערב מחזיק רצף של KQJ♦ היה 
ל-8-10  מסתכם  זה  כל  זו.  בסדרה  בוודאות  מוביל 
כן  על  כמחלק!  לא פתח את ההכרזה  ומזרח  נקודות, 
שיחק ♣  ספייד,  אמיר חתך  במערב.  להיות  חייב   ♣A

נמוך אל ה-Q וביצע את החוזה.
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אבל  צבעים,  מיני  בכל  תחרויות  שלל  להתאגדות 
הארץ  אליפות  היא  שבניהן  והשמחה  הצבעונית 
לצעירים. עוד בתור נער צעיר אני זוכר את ההתרגשות 
הרבה שסבבה את האירוע שנחשב לחותמת הגדולה 
ביותר בדיונים הילדותיים, אך הבלתי נמנעים, לגבי מי 

הכי טוב.

גיל  קטגוריות  לשתי  התחלקו  אז  של  הארץ  אליפויות 
עיקריות: עד גיל 21 – בתי ספר; עד גיל 25 – ג'וניור.  
בשתי קטגוריות אלה שיחקתי במשך שנים רבות ואף 
והעולם.  אירופה  באליפויות  ישראל  את  לייצג  זכיתי 
לפני מספר שנים הצטרפה קטגוריה חדשה עד גיל 16 
)"קידס"(, והשנה בצעד מפתיע נפתחה קטגוריה חדשה 

עד גיל 31.

הקטגוריה החדשה החזירה אותי יותר מעשור אחורה 
עם  פעולה  לשתף  ולחזור  מעגל  לסגור  לי  ואפשרה 
זו  לזר.  אלון  אלה,  בתחרויות  שלי  הראשון  השותף 
נחזור  הבאה  בשנה  שכן  חד-פעמית,  אפשרות  הייתה 

להיות "זקנים מדי" ולא נוכל לקחת חלק. 

אך  ומרתק,  שמח  הוא  הצעירים  החבר'ה  עם  המפגש 
מעמיד אותי בעמדה משונה כאשר את רוב המשתתפים 
האחרים לימדתי, אימנתי וליוויתי בעצמי במהלך השנים 
כמאמן  והן  הספר  בתי  פרויקט  כרכז  הן  האחרונות 

הנבחרת הצעירה.

הבאתי בכתבה זו כמה ידיים מעניינות ומרתקות אשר 
סייעו לנו בסופו של דבר לזכות באליפות.

לאחר יום משחקים ראשון מתוך שלושה )4 מפגשים( 
דורגנו במקום החמישי. המפגש הבא לא התנהל בצורה 
אופטימלית עבורנו, כאשר הזוג היריב )יותם ליפשיץ – 
יותם עומר( מציג רמה טובה ואחידה. ההזדמנות שלנו 

הגיעה לקראת סוף המפגש:

Board 7. Dealer South. Vul All

AJ54
 K72

  J762
 T4

  KQT6   98732
  A9   T643
  43   A85
  KJ862   7

  -
  QJ85
  KQT9
  AQ953

West North East South
עומר לזר ליפשיץ מיוחס

1♦

2♣ Dbl All Pass

בחרתי לפתוח את ההכרזה דווקא ♦1 )ולא ♣1( על אף 
יותר. תכננתי מראש  העובדה שסדרת הקלאב ארוכה 
את ההכרזה השנייה לאחר התשובה הצפויה ביותר ♠1 
מהשותף, ולאחר ♣1 לא תהיה אפשרות להכריז ♥2/♦2 
)רוורס(. אם הייתי פותח ♣1 ומכריז בסיבוב השני ♣2, 
זה היה תיאור אומלל של היד )וכך גם 1NT(. העדפתי 
 9 לתאר  כדי   2♣ השני  בסיבוב  ולהכריז   1♦ לפתוח 

קלפים לפחות בסדרות המיינור.

דווקא  כאשר  צפויה  בלתי  הזדמנות  נוצרה  לשמחתי 
הקלאב.  סדרת  את  שהכריז  זה  הוא  במערב  היריב 
שותפי השתמש ב-Negative Double בניסיון למצוא 
התאמה במייג'ור, אך הוא לא הבטיח רביעייה בהארט. 
לפיכך, החלטתי להפוך את הכפל לעונשין עם קלאבים 
אתגר  יהיה  כזאת  בחלוקה  ידעתי שביצוע ♣2  טובים. 

 אליפות ישראל לצעירים 2019 – 
סגירת מעגל אישית

// מושיקו מיוחס
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אצל  הנקודות  רוב  כאשר  ביחוד  לכרוז,  מאוד  קשה 
השותפות שלנו.

 4 פגיע  ונפל במצב  גרוע  דומם  קיבל  במציאות מערב 
פעמים ב-♣2 עם 1100+ לטובתנו. בורד זה היווה את 

נקודת התפנית במפגש בדרך לניצחון גבוה 10:32.

כעבור שני סיבובים פגשנו זוג מנוסה מאוד: גל מתתיהו 
– תומר לונשטיין. 

על אף גילו הצעיר )17( גל כבר הספיק לזכות באליפות 
תומר  לצעירים.  עולם  אליפות  ובסגנות  לנוער  עולם 
מגיע ממשפחה של שחקני ברידג' מעולים וכבר הספיק 
ובסגנות  צעירים  לקבוצות  אירופה  באליפות  לזכות 

אליפות העולם. אנחנו ישבו בצפון-דרום.

Board 28. Dealer West. Vul N/S

 A72
 JT83

  AKQJ
 95

  KT986   J43
  A762   954
  865   972
  4   A862

  Q5
  KQ
  T43
  KQJT73

West North East South
מתתיהו לזר לונשטיין מיוחס
Pass 1NT Pass 3NT

Pass Pass Pass

משום  לקלאב  בטרנספר  להשתמש  סיבה  אין  לדרום 
שאינו מעוניין בסלם, ומבחינתו החוזה הסופי כבר ידוע 
– 3NT. לו הייתי מכריז ♠2, מערב היה מקבל הזדמנות 
הובלה  על  לשותפו  ולרמוז   )lead-directing( להכפיל 

בספייד שהייתה מכשילה את החוזה.

נכון  החליט  תומר  לנחש.  צריך  היה  מזרח  במציאות 
להימנע מהובלה מ-Axxx בקלאב לאחר מהלך הכרזה 
)שני  ב-5♥  בחר  אבל  במייג'ור,  הובלה  על  הרומז 

מלמעלה( במקום בהובלה הקטלנית בספייד.

עדיין, ביצוע המשחק לא היה עניין של מה בכך. כרוזים 
רבים בחרו לבסס את משחקם על סדרת הקלאב, אבל 
שותפי אלון לזר היה עירני ושם לב כי לאחר עיכוב של 

הלקיחות  לגביית  לדומם  צדדית  כניסה  לא תהיה   ♣A
בקלאב.

במקום זה אלון שיחק בטוח – לאחר שני סיבובי ♥ של 
ההגנה, הוא שיחק 9♣ )שאותו עיכב מזרח כצפוי( ועבר 
מיד ל-J♥. כעת ביצוע החוזה מובטח עם לקיחה בספייד, 
שלוש לקיחות בהארט, ארבע לקיחות בדיאמונד ולקיחה 
אין משמעות  העודפות  ללקיחות  כי  לב  שימו  בקלאב. 
רבה בתחרות בשיטת חישוב IMP. ביצוע החוזה זיכה 

אותנו ב-IMP 11 בדרך לניצחון גבוה 1.56:18.44.

מול  קשה  מפגש  לנו  זימן  האחרון  המשחקים  יום 
אורן   – עציון  אמיר  הבכורה  על  העיקריים  מתחרינו 
טולדנו, שני שחקנים מנוסים מאוד בזירה הבינלאומית 
המהווים חלק בלתי נפרד מנבחרת הצעירים של ישראל 
עד גיל 26. היד הבאה מדגימה שימוש בכפל לא אופייני 

שהכיל אלמנט לא קטן של סיכון.

Board 5. Dealer North. Vul N/S

 J6
 A8

  K7
 AKJT654

  AK92   T43
  KT32   QJ97
  6   QJ854
  Q987   2

  Q875
  654
  AT932
  3

West North East South
מיוחס עציון לזר טולדנו

1♣ Pass 1♠
Pass 3NT Pass Pass
Dbl Pass Pass Pass

צפון הכריז בסיבוב השני 3NT עם סדרת קלאב ארוכה. 
ידיעה  מתוך  התבצע  לא  אך  מעניש,  היה  שלי  הכפל 
מוחלטת שהחוזה ייכשל. ראשית כל ידעתי שצפון תיאר 
יד עם סדרת קלאב ארוכה, והוא ייתקל בחלוקה גרועה 
היא  שותפי  של  הצפויה  ההובלה  שנית,  זו.  בסדרה 
– הסדרה הקצרה שלי. הכפל שלי משפיע  בדיאמונד 
בסדרה  להוביל  מהשותף  ומבקש  ההובלה  קלף  על 
בהארט  )הובלה  ספייד   – הדומם  שהכריז  הראשונה 

חזקה עוד יותר, אך זהו ההסכם המקובל(.
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לאור העובדה שלכרוז בכל מקרה קשיים בביצוע בשל 
הקלאבים הטובים שלי, היה שווה להסתכן בביצוע חוזה 

מוכפל על מנת לגרום לשותף לא להוביל בדיאמונד.

לאחר   .♠T והוביל  ממושמע  היה  לזר  אלון  שותפי 
הלקיחה  את  לעכב  לא  החלטתי  רבה  מחשבה 
כניסה  למצוא  והסיכוי   ♠J לכרוז  כי  ברור  הראשונה. 
דרך  נוסף  ספייד  ישחק  שבהמשך  כדי  שותפי   ליד 
 ♠K-ב זכיתי  זה  במקום  נמוך.  היה  הדומם  של   Q-ה
וניסיתי את מזלי עם ♥ נמוך, כאשר אני זקוק ל-QJx או 

Qxxx אצל השותף כדי לפתח שלוש לקיחות בסדרה.
 5 כבר  פיתחה  ההגנה  אונים.  חסר  היה  הכרוז  כעת 
צפון  הקלאב  חלוקת  ועקב  המייג'ור,  בסדרות  לקיחות 

יכול לזכות רק ב-6 לקיחות בטרם ימסור את ההובלה. 
תוצאה  עם  פעמיים  הוכשל  המוכפל  החוזה  לבסוף 

אדירה של 500+ לטובתנו.
שימו לב כי אם מערב אינו מכפיל ומזרח בוחר בהובלה 
טבעית ב-♦, הכרוז מוסר לקיחה אחת בקלאב ומבצע 

ללא קושי 9 לקיחות – איזה הבדל!
בסיום  אך  במפגש,  הפסדנו  הזה  הגדול  הרווח  אף  על 
בתחרות  וזכינו  הראשון  במקום  התבססנו  התחרות 
כולה. כך זכינו לשתף פעולה בפעם האחרונה )כנראה( 
J .באליפות ישראל לצעירים ולסיים כשידנו על העליונה

ברכות חמות לזוכים האחרים בכל הקטגוריות, ותודה 
להתאגדות על תחרות ספורטיבית, נעימה ושמחה.

סוף שבוע גדוש בברידג' איכותי הסתיים 
בבית ההתאגדות ברעננה.

 U31/U26/U21 אליפות ישראל לצעירים

 12 בתום  זוגות.   13 השתתפו  זו  באליפות 
מפגשים ישירים זכו מושיקו מיוחס ואלון לזר 

במקום הראשון בתוצאה של )180.95(.
אמיר עציון ואורן טולדנו מקום שני  )160.59( 
שלישי  מקום  שליבוביץ  ויונתן  סבח  ואופק 

.)154.40(

U16 אליפות ישראל לצעירים

צעירים  זוגות  עשרות  השתתפו  זו  באליפות 
ובסופ"ש התקיימו שלבי הגמר לזוגות שעלו 

מהמוקדמות.
ליה פטלקו וקורן רטר במקום הראשון 

.)95.85(
עידו מושקוביץ ועמית קורנט במקום השני 

.)85.10(
מתן ירוקר ואבנר ספירה, במקום השלישי 

.)78.35(

בגמר הניחומים, גמר ב' :
רועי זרזק אייזנהורן ומעיין עבדי זכו במקום 

הראשון )97.89(.
השני  במקום  זכו  חייט  ואיתן  שור  יואב 

.)78.84(
במקום השלישי  זכו  רוזן  ויואב  פישמן  יהלי 

.)71.60(

אליפויות ישראל לצעירים: סיכום התחרות והזוכים
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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.

עם  אתם לא לבד:עם  אתם לא לבד:

מתאים לכל הרמות

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


מזה 25 שנים נמנה מועדון הברידג' כיכר המדינה שבתל 
המועדון  בענף.  המובילים  מהמועדונים  כאחד  אביב 
ויאנוש  בריפמן  אפרים  ידי  על  האחרון  בעשור  המנוהל 
שכן  שלו,  הזהב  תור  בימי  רבים  לדעת  נמצא  קשאוז'ק 
מספר החברים בו הולך ומאמיר מדי שנה, ומסתכם כיום 
בסך כולל של 300 חברים וחברות. רובם ככולם רשומים 
גם כשחקנים מן המניין במסגרת ההתאגדות הישראלית 

לברידג'. 
במסגרת  הברידג'  קהילת  עבור  ביותר  המוכר  השם 
המועדון, הוא כמובן שמו של בריפמן )63( הנחשב לאחת 
מאושיות הברידג' המובילות בישראל. האחרון, בעל דרגת 
רב אמן זהב, נמנה בין מורי הברידג' הבכירים בארץ ואף 
חיבר שני ספרי ברידג' )נמכרו באלפי עותקים עד היום( 

הידועים בשם ''לקיחות ולקחים'' )שתי מהדורות(. 
שיחק  עוד  הנוכחי,  המילניום  ותחילת  ה-90  שנות  בסוף 

המועדון תחת ניהולם של אפרים בריפמן ויאנוש קשאוז'ק, זוכה למעמד רם בענף בזכות קהילת 
ברידג' תוססת הכוללת למעלה מ-300 חברים, אחד מהמורים הבכירים לברידג' בישראל וכן 

פעילות חברתית ענפה

ולתפארת הברידג' הישראלי: ולתפארת הברידג' הישראלי: 
היכרות עם מועדון כיכר המדינההיכרות עם מועדון כיכר המדינה

אפרים במסגרת מבחני הסגל והליגה הלאומית, אך מעיד 
הוראה  לטובת  כולו  כל  התמסר  ות  האחרונ  בשנים  כי 
וניהול המועדון. ''אני עדיין משחק, אבל עושה זאת בצורה 
הרבה פחות אינטנסיבית מהעבר'', הוא מעיד על עצמו. 
אגב, מועדון כיכר המדינה הוא המועדון השלישי בו הוא 
לכן  קודם  זאת  שעשה  לאחר  ומנהל,  כבעלים  משמש 

בהצלחה רבה במועדוני רמת השרון ורמת אביב.
נוסד ב-1993 ושימש בעיקר עבור  מועדון כיכר המדינה 
מספר  שכלל  ספר  בית  בשילוב  תחרותית,  מסגרת 
המועדון  זוכה  האחרון  בעשור  תלמידים.  של  מצומצם 

לפריחה עם גדילה של עשרות אחוזים. 
מדי יום מתקיימות בו פעילויות בשלוש משמרות )בוקר, 
הרצאות  מודרכים,  משחקים  הכוללות  וערב(,  אחה''צ 
תחרויות  וכמובן  שונות  ברמות  שחקנים  עבור  ותרגול 

סימולטניות, בהם רשאים להשתתף גם שחקני ''חוץ" 
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בסוף  והרמות.  הגילים  מכל  במועדון,  חברים  שאינם 
פרסים  נושאות  תחרויות  מתקיימות  אחה"צ  השבוע 
ובאים  ברגליים  מצביעים  הברידג'  ושחקני  כספיים 

בהמוניהם.
תחרויות  מקיים  אף  שהמועדון  הרי  בכך,  די  לא  אם 
)לרוב  בישראל  השחקנים  מיטב  עם  איכותיות  ברומטר 
ייחודיות  סימולטניות  תחרויות  וכן  בערב(  ראשון  בימי 
למועדון, בהן שתי סקציות המשוחקות עם אותן הידיים 
ניתוח  את  הכוללת  לחוברת  זוכה  משתתף  כל  ובסיומן 

הידיים וההסברים למשחק. 
המועדון מקיים בנוסף נופשונים אחת לשנה בשיתוף גדי 
באחד  טיול  בתוכו  המקבץ  סמינר  מהווים  אלו  בסט.  בן 
כתוב  ברידג'  חומר  לימוד  לצד  בארץ,  התיירות  מאתרי 
וקבלת חוברת עם כל השיעורים שנלמדו במהלך הטיול. 
כפי  וההרשמה  בנצרת,  הנופשון  יתקיים  הקרוב  בינואר 

שמציין אפרים, נמצאת בעיצומה.
מועדון כיכר המדינה דוגל ביחס אישי ומחבק כלפי חבריו, 
כמו למשל מעקב אחר שחקנים שהציגו תוצאות חלשות 
יותר, תוך ניסיון לסייע להם להשתפר ולעורר בהם חיוך. 
דמות מעניינת במועדון היא דמותו של מייק גל, שיחגוג 
ביותר  הוותיק  השחקן  מייק,   .)!(  103 הולדת  יום  השנה 

השחקנים  לאחד  נחשב  גילו  אף  ועל  המועדון  בשורות 
המובילים, כשהוא מקפיד להגיע לחלק ניכר מהתחרויות 

ואף מגיע להישגים מרשימים.
מוסיף  המדינה,  כיכר  מועדון  ממנהלי  בריפמן,  אפרים 
כמנהל  תפקידו  מעצם  חש  שהוא  לאחריות  להתייחס 
מנהל  ''על  בישראל:  הגדולים  הברידג'  ממועדוני  אחד 
מועדון ברידג', ועל אחת כמה וכמה כשמדובר במועדון 
אחריות  רק  לא  חלה  כך,  כל  ענפה  פעילות  עם  ברידג' 
למשחק  האופטימליים  התנאים  את  לשחקנים  להעניק 
ברידג', אלא גם לדאוג לרווחת חבריו, על כל המשתמע 
כבית  במועדון  רואה  במועדון  החברים  קהל  רוב  מכך. 
השני שלו, ואף מבלה בו כמות שעות נכבדה, לעיתים אף 
רבה יותר מביתו הפרטי. משכך, מוטלת עלינו המשימה 

להנעים את זמנם, ולהעניק להם תחושה ביתית".
המועדון נמצא ברח' ויצמן 53, בתל-אביב, בצמוד לכיכר 
האומרים  ויש  בת"א  ביותר  הגדולה  הכיכר  המדינה, 
הגדולה במדינה על שלל חנויות היוקרה שלה, כך שאם 

אתם בסביבה, יש מה לעשות!

פרטים נוספים על המועדון תוכלו למצוא 
בדף המועדון שבאתר ההתאגדות בתפריט 

"שחק ברידג' / חפש מועדון"

חנות הברידג’ היחידה בישראל

אריה, חברה לקלפים בע”מ
המפלסים 16, קריית אריה פ"ת

)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

 סט קופסאות הכרזה קלאב
כולל קלפי הכרזה

מפלסטיק סימטריים

180 ש”ח
במקום 240 ש”ח
תוספת 40 ש”ח למשלוח

עברנו!
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בואו להכיר אותנו

הוא   .19 גיל  להנאתו מאז  ברידג’  )73( משחק  אבי 
לימודיו  במהלך  לראשונה  המשחק  נבכי  את  הכיר 
מורה  עם  התגורר  אף  במהלכה  תקופה  בטכניון, 
הברידג’ המוערך לימים, אדריאן שוורץ. במשך שנים 
ברידג’ ברחוב קרליבך בתל  אחדות שיחק במועדון 
אביב, אולם בעקבות מעברו לארצות הברית, זנח את 

המשחק כמעט לחלוטין. 

שם  לקליפורניה,  היגר  במקצועו,  מהנדס  אבי, 
ממשיך  הוא  אלו  בימים  גם  מכונות.  כמהנדס  עבד 
לחברות  כיועץ  הברית,  ישראל-ארצות  בקו  לנסוע 

אמריקאיות. 

לפני כחצי שנה שב ארצה סופית, ובמקביל החליט 
לחזור לתחביב משכבר הימים אותו הוא אוהב מאוד. 
משחקים  לרנר,  צבי  לברידג’,  שותפו  עם  בצוותא 
השניים בתחרויות במועדון אביבים בתל אביב, תוך 
ניסיון לשפר את התיאום ביניהם. ‘’אני מנסה עדיין 
לחזור לתלם’’, אומר אבי. ‘’הברידג’ היה ונותר אחד 
העיסוקים שאני הכי נהנה מהם. בעוד אנשים כיום 
מתמכרים לסמארטפונים ומדיות חברתיות, מצאתי 
בעיסוק הזה תרומה גדולה רבה יותר שגם מפתחת 
גדול  סיפוק  לי  מעניקה  וגם  והמחשבה,  המוח  את 
גם  מה  גדולה.  והנאה  חברתיים  אלמנטים  בשילוב 
שמדובר בתחביב זול, שעל הדרך מלמד אותי כיצד 
לפתח עבודת צוות תוך הבנה וקבלת האחר. במובן 
את  שחושף  כמשחק  בברידג’  רואה  אני  מסוים, 
החולשות של עצמי וגם של אחרים, סוג של מראה 
לחיים. מבחינתי, זו זכות גדולה לשחק את המשחק 
הזה ואני מקווה להמשיך ולהפיק ממנו את המיטב’’. 

אבי שלקוביץ
קיבל לאחרונה 

דרגת 
סגן אמן 

נועה אביב
קיבלה לאחרונה 

דרגת 
סגן אמן 

עושים כבוד לשחקנים שהתכבדו בתארים חדשים. 
כל הכבוד !

אביב )68( החלה לשחק ברידג’ לפני כשלושה עשורים 
מהרגע  ‘’כבר  יאיר.  כוכב  של  הגמלאים  במועדון 
מגוללת  היא  הזה’’,  למשחק  התמכרתי  הראשון 
את סיפור האהבה בינה לבין המשחק. ‘’אהבתי את 
העובדה שכל משחק הוא שונה ומאתגר בצורה בלתי 
הברידג’  את  מקבילה  הייתי  מסוים  במובן  רגילה. 
למעין מחדד שמצליח לחדד את המוח. אותי אישית 

זה הדהים בכל פעם מחדש’’. 
אותה  שהוביל  למשחק  המיידי  החיבור  אף  על 
זאב, לשחק ברידג’ עם חברים לעיתים  ואת בעלה, 
תכופות בבתים, הרי שעבודתו של בעלה שהצריכה 
את  אילצה  לים,  מעבר  רבים  ימים  לבלות  ממנו 
השניים להפסיק לשחק. אלא שעם חלוף הזמן, ניכר 
כי הגעגוע לברידג’ נותר ולפני 9 שנים הם החליטו על 
קאמבק כאשר ב-4 השנים האחרונות הם השתלבו 
גם במסגרת תחרותית. לאחרונה אף חזרו עם הישג 
נאה מפסטיבל הברידג’ באילת, שם זכו במקום ה-4 
סה’’כ.  זוגות  מאות  מתוך  הבוקר  בתחרויות  הכללי 
לשחק  ממשיכה  היא  כי  אביב  מספרת  לכך,  מעבר 
יוצרת  ‘’אני  גם באמצעות תוכנת ה-BBO  במחשב. 
ממלאת  גם  וכך  העולם  מכל  שחקנים  עם  קשרים 
את הזמן הפנוי שיש לי. ממש נוצרות חברויות דרך 

התוכנה הזו וזה מקסים’’. 
הם  נועה  מתייחסת  אליה  נוספת  מעניינת  נקודה 
הפערים שבין הברידג’ האירופאי לברידג’ הישראלי. 
‘’יש לי בת שמתגוררת באנגליה ו-3 נכדים שם, כך 
אנחנו  בשנה.  פעמים  מספר  שם  לבקר  לי  שיוצא 
מגיעים גם למועדון הברידג’ שם, ואני חייבת לציין 
שיש פערים עצומים במנטאליות. הכול שם מתבצע 
את  ומכבדים  שקטים  יותר  הרבה  הם  בנימוס, 
הפרטנר. כשנגמר משחק, אין סיכוי לשמוע מישהו 
שביקרתי  לאחר  לתת  יכולה  שאני  הטיפ  מתווכח. 
יותר  הרבה  להיות  הוא  אחת,  לא  שם  במועדונים 
מנומסים האחד לשני, להקשיב ולכבד את המעמד. 

כמו שאומרים, דרך ארץ קדמה לתורה’’. 

ירחון ההתאגדות הישראלית לברידג'36
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ידיעון ההתאגדות הישראלית לברידג' ן ינואר 2020
עורכים: אוריה מאיר ואסף עמית

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

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

הודעות חשובות

מרץ 2020פברואר 2020ינואר 2020

5

10-11

11

31

סימולטנית ארצית 
ערב יום א'

 T.B ליגה לזוגות
על + לאומית

)*( T.B ליגה לזוגות
מילוי מקום ארצית במחוזות 

  T.B ליגה לזוגות
ארצית

1

2

 T.B ליגה לזוגות
על + ארצית

סימולטנית ארצית 
ערב יום א'

14

15

27-28

אליפות ישראל לזוגות מעורבים 
)שלב מחוזי(

סימולטנית ארצית 
ערב יום א'

אליפות ישראל לזוגות מעורבים
חצי גמר + גמר )*(

תכנית פעילות ספורטיבית ארצית לחודשים הקרובים

* ראו מודעה מפורטת

להתאגדות הישראלית לברידג'

דרוש/ה רכז/ת צעירים.
בחודש יוני 2020 מושיקו מיוחס היקר, ששימש כרכז פרוייקט "הדור הבא" בשנים האחרונות, 
־פורש מתפקידו ואנו מודים לו על פעילותו החשובה והמסורה ומאחלים לו הצלחה רבה גם בהמ

שך דרכו. ההתאגדות נערכת למציאת רכז/ת מתאימים ולביצוע חפיפה מסודרת.
:עיקרי התפקיד כוללים הפצה ושיווק הברידג' לצעירים )ילדים, נוער וסטודנטים( בבתי הספר ובמסס
גרות השונות, איתור והכשרת מורים, ארגון המסגרת התחרותית השנתית לצעירים, סיוע להתאגדות 

בנושאים הקשורים לצעירים.
התפקיד דורש כישורים אדמיניסטרטיביים, לוגיסטיים וביצועיים כאחד. 

דרישות התפקיד המפורטות יועברו למועמדים המתאימים.
היקף המשרה הצפוי – חצי משרה. תחילת חפיפה - מיידית.

־מועמדים הרואים עצמם מתאימים, מתבקשים לשלוח קורות חיים מלאים עד לתא
 ibf@bridge.co.il – ריך 31/1/20 לכתובת הדוא"ל

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

אליפות ישראל לזוגות מעורבים אליפות ישראל לזוגות מעורבים 20202020
שלב מוקדמות מחוזיותשלב מוקדמות מחוזיות

TB שני מושבים קצרים בני 18 חלוקות. שיטת חישוב
יחולקו נקודות אמן במתכונת מורחבת השמורה רק לאליפויות המחוזיות.

מועד התחרות מועד התחרות 14/3/202014/3/2020 | שעה  | שעה 09:3009:30  
מרכזדרוםצפון

במועדון חיפה כרמל
רח' מחניים 9, חיפה

מועדון אשדוד
הרב שאולי 4, אשדוד

מועדון "רמת השרון"
סוקולוב 52, רמת השרון

פרטים והרשמה
משה מנור

054-6908800
מועדון: 04-8101027
מחיר 140 ש"ח לזוג

ההרשמה מראש – חובה

אביבה בן ארויה 
052-3859335

מחיר 140 ש"ח לזוג
ההרשמה מראש – חובה

יעקב מינץ
052-2783263
03-5403244

מחיר 140 ש"ח לזוג
ההרשמה מראש – חובה

לפחות אחד מבני הזוג חייב להשתייך לסניף במחוז שבו הוא משתתף
)ניתן להשתתף במחוז אחר רק באישור מוקדם של קפטן המחוז המארח(

זוג מעורב = שחקנית ושחקן

שלבי הגמר :
שלבי הגמר יתקיימו בסוף השבוע 27-28 במרץ.

המשך התחרות במתכונת החדשה, סוף שבוע אחד בלבד.
פרסים כספיים ונקודות אמן ארציות ובינלאומיות במתכונת מורחבת מאד.

  20202020  TBTB ליגות לזוגות ליגות לזוגות
שלב מוקדמות מחוזיות השלמת זוגות לליגהשלב מוקדמות מחוזיות השלמת זוגות לליגה

1. התחרות מיועדת למילוי מקומות פנויים בבית התחתון של הליגה
2. השלמת זוגות לליגה הארצית )מוקדמות מחוזיות(

TB 3. שיטת המוקדמות - שני מושבים בני 18 חלוקות. שיטת חישוב

שבת שבת 1111 בינואר  בינואר 20202020 | שעה  | שעה 09:3009:30 סיום משוער  סיום משוער 14:3014:30
מרכזדרוםצפון

במועדון חיפה כרמל
רח' מחניים 9, חיפה

קניותר נס ציונה
האירוסים 53, נס ציונה

מועדון כיכר המדינה
ויצמן 53 , תל אביב

פרטים והרשמה
משה מנור

054-6908800
מועדון: 04-8101030
מחיר 140 ש"ח לזוג

ההרשמה מראש – חובה

אביבה בן ארויה 
052-3859335

מחיר 140 ש"ח לזוג
ההרשמה מראש – חובה

יעקב מינץ
052-2783263

מועדון ככר המדינה 03-6969830
מחיר 140 ש"ח לזוג

ההרשמה מראש – חובה
לפחות אחד מבני הזוג חייב להשתייך לסניף במחוז שבו הוא משתתף

)ניתן להשתתף במחוז אחר רק באישור מוקדם של קפטן המחוז המארח(
ככלל, לא מאשרים ממלאי מקום בתחרויות אליפות ישראל

הזוגות העולים לליגה הארצית ישחקו בסופ"ש 31/1-1/02/2020
פרסים ונקודות אמן ארציות במתכונת מורחבת.

התחרות מיועדת לחברי התאגדות בתוקף בשנת 2020
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2020  הרשמה / חידוש

יחיד 120 ₪ 

* זוג 180 ₪ 

חייל חובה 60 ₪ 

שחקן עד גיל 18 60 ₪ 

    תעריפי דמי חבר לשנת תעריפי דמי חבר לשנת 20202020

* הגדרת זוג:
זוג נשוי או בעל כתובת מגורים משותפת.. 1
שני בני הזוג הינם חברים בהתאגדות.. 2
המחיר כולל ביטאון מודפס אחד לשני בני הזוג וכן לוח שנה מהודר לשנת 2020.. 3

בטאון ההתאגדות מופק בכל חודש בפורמט דיגיטלי כאשר אחת לחודשיים הבטאון 
גם מודפס ונשלח לבתי החברים )בינואר, מרץ, מאי, יולי, ספטמבר, נובמבר(.

גישה לפורמט דיגיטלי:

או באמצעות קישור לקובץ PDF ע"י לחיצה על קישור הנשלח בדואר האלקטרוני 
בכל תחילת חודש.

אם אינכם מקבלים דואר אלקטרוני מההתאגדות שלחו לנו הודעה.

ההרשמה לשנת 2020 נפתחה

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

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

לצפייה בביטאון

https://www.facebook.com/%D7%94%D7%94%D7%AA%D7%90%D7%92%D7%93%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%AA-%D7%9C%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%93%D7%92-776246342481662/
https://www.facebook.com/%D7%94%D7%94%D7%AA%D7%90%D7%92%D7%93%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%AA-%D7%9C%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%93%D7%92-%D7%94%D7%A2%D7%9E%D7%95%D7%93-%D7%94%D7%A8%D7%A9%D7%9E%D7%99-776246342481662/
https://www.facebook.com/gilado.bridge/
https://www.facebook.com/gilado.bridge/
https://bridgepayment.org/bridgeMagazine/Login.aspx
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סיקור תחרויות

40

רענון נהלי תחרויותרענון נהלי תחרויות 
כחלק מתהליך הפקת הלקחים והעובדה כי הנהלים והאירועים מתפרסמים בצורה ברורה 

ומבעוד מועד הוחלט כי מה-1 לינואר, 2020 תהיה הקפדה יתרה בתחומים הבאים:

 החלפות – לא יאושרו החלפות בתחרויות כולל בשלב המוקדמות. התכנית הספורטיבית 
מתפרסמת זמן רב מראש ועל הזוגות והקבוצות להיערך לכך. החלפות יאושרו רק במקרים 

קיצוניים )חלילה( של טיפול רפואי או כח עליון. 

 רישום באיחור – מועד הרישום ייקבע ויפורסם. זוגות שלא יעמדו במועד הרישום לא יוכלו 
להשתתף בתחרות ולא יתאפשר רישום באיחור. הגורמים המקצועיים רשאים להאריך את 

ההרשמה על פי שיקול דעתם אך ככלל לא תאושר הרשמה בכל התחרויות כולל משחקי המבחן 
לנבחרות וכדומה.

 משמעת – כמפורסם, יינתנו קנסות וייאכף הנושא המשמעתי. לא יינתנו הקלות וערעורים 
ללא סיבה יוצאת דופן. באחריות השחקנים לבדוק פעילויות באזורם שעלולות לגרום לאיחורים 

וכדומה.  

החלפת שחקן בתחרויות ההתאגדותהחלפת שחקן בתחרויות ההתאגדות
כעיקרון, לא יאושרו החלפות שחקנים בתחרויות ההתאגדות.

במקרים חריגים, יש למלא "טופס בקשה להחלפת שחקן" 
ולצרף מסמכים תומכים. את הטופס יש להגיש לפחות שבועיים לפני התחרות.

מיכה מרק
הקפטן הספורטיבי הארצי

ציבור שחקני הברידג' שימו לב,
בכל בקשה לבחינה מחדש של החלטת מנהל תחרות יש להפקיד 100 ₪.

בכל ערעור לוועדת משמעת ארצית או בית הדין יש להפקיד 500 ₪. 
את הפיקדון יש לשלם באמצעות המחאה לפקודת ההתאגדות הישראלית לברידג'.

הסכום יוחזר לפי שיקול דעת הגורם המטפל.

ועדת חוקהועדת חוקהועדת חוקה

נוהל דמי פיקדון בהגשת ערעור נוהל דמי פיקדון בהגשת ערעור 

לטופס לחצו כאן

https://main.bridge.co.il/innerpagestatic/Forms
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קורס להסמכת מנהלי תחרויות לדרגה 1 צפוי להיפתח במחוז צפון 
)מותנה במינימום 12 משתתפים(

הקורס יתקיים במועדון חיפה כרמל )רח' מחניים 9, חיפה( 
ובהדרכתו של אילן שזיפי

קורס מנהלי תחרויות דרגה 1 
ועדת חוקהועדת חוקהועדת חוקה

תוצאות תחרויות

שמותסה"כדרוג

חיות אבי - בן שמחון אמליה162.43

דותן גבי - מרמלשטיין גבי261.28

מלאך יעקב - אינגל גיל361.00

רוסלר אמנון - הרצקה רוני460.88

פיברט גל - גולדפרב איליה560.75

עומר זך - עומר יותם658.51

בקלצוק ארז - טל יוסף757.99

כץ אוה - סידון יוסי857.28

רונן שושנה - ליבסטר בני956.79

שרו חורחה - סף יעל1056.72

אליפות ישראל למועדונים 2019
)55 זוגות( 

תוצאות כלליות

תחרות: גמר ליגה לאומית 2019
מושב: 4 מתוך 4 תאריך: 21-12-19

שמותסה"כדרוג

)ברקת אילן( - )לנגי אסף( - רול יוסף - לוין אמיר  זק יניב - בראל מיכאל1133.24

בירמן אלון - טרנובסקי בר - אלטשולר גלעד - כהן דני  אנגל יוסי - פרידריך יוליאן2108.00

המעוניינים להשתתף בקורס מתבקשים להירשם דרך המערכת המקוונת 
)בשלב זה ההרשמה לצורך אומדן כמות המשתתפים, בהמשך ייגבה גם התשלום(.

הקורס יתקיים בימי ד'  
בין השעות 16:00-19:00 )מפגש ראשון מתוכנן ל-23.9.20(

משך הקורס 16 שבועות
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אליפות ישראל לצעירים 2019 - עד גיל 16
תאריך: 13-14/12/19

שמותסה"כדרוג

פטלקו ליה - רטר קורן195.85

מושקוביץ עידו - קורנט עמית285.10

ירוקר מתן - ספירה אבנר378.35

זקרדזה מארק - רבינוביץ' יונתן476.03

גיסין איתן - אייזנברג בני573.72

רויטמן זיו - פטלקו אדל670.29

שחם רועי - אפק נדב744.30

דיין ישראל עדי - שקד שחר836.36

גמר א'
שמותסה"כדרוג

אינהורן זרזק רועי - עבדי מעיין197.89

שור יואב - חייט איתן278.84

פישמן יהלי - רוזן יואב371.60

דוידוביץ נטע - אשכנזי איתי466.64

ריכטר ארבל - גרינזייד איתן566.39

מטיוס איתמר - ורדי אלון666.13

חסון תדהר - בר גנדל נתן759.41

גמר ב'

שמותסה"כדרוג

פטלקו אדל - רויטמן זיו191.0

לוי שלמה - גל-לוי ארנה276.0

בקר ג'ני - גלנטי עמית375.0

ירוקר מתן - ספירה אבנר474.8

אביד יוסף - בן חור אירית564.0

קפנר משה - קפנר פנינה655.0

הנדל אביהו - מורן מוטי750.0

כספי פנינה - כספי ישראל849.0

שקד נינט - פאר מלכה949.0

וינוגרד עודד - קליינר טניה1049.0

אליפות ישראל עד אמן כסף 2019 )97 זוגות(
תוצאות כלליות

שמותסה"כדרוג

מיוחס מושיקו - לזר אלון1180.95

עציון אמיר - טולדנו אורן2160.59

סבח אופק - שליבוביץ יונתן3154.40

חוטורסקי ניר - זייטק אביב4152.91

מרקוס עידו - טרומר נדב5133.61

כץ עמית - בציה גרינברג לביא6132.30

לונשטיין תומר - מתתיהו גל7130.28

מנצור אור - צור שניר8126.37

עומר יותם - ליפשיץ יותם9123.53

צרפתי דרי - אפטקר ג'וד10115.83

אליפות ישראל לצעירים 2019 עד גיל 31
מושב: 13 מתוך 13 תאריך: 14-12-19

תוצאות תחרויות



תוצאות תחרויות

שמותסה"כדרוג

הלל דן - מיוחס מושיקו169.49

טל משה - פרנקל גיורא269.02

קלר יצחק - שינבאום שלמה368.52

שחר עינן - בר גילי467.68

מרמר רוני - ארגז ירון567.54

שאקי דן - קרמר שמואל666.89

שגיא אניטה - שגיא משה766.02

פדון יניב - לב ארי טינה865.81

ברון נורמן - קפלן אלן965.58

מגל אלדד - חביב משה1065.54

סימולטנית ארצית דצמבר 2019 - בוקר שישי 
מושב 1 מתוך 1 תאריך: 06/12/19 )737 זוגות(

Handicap
נאאשמותסה"כדרוג

16קלר יצחק - שינבאום שלמה172.93

15מרמר רוני - ארגז ירון272.30

14שחר עינן - בר גילי370.99

13הלל דן - מיוחס מושיקו470.80

12יונקר מיכל - לירן ינון570.22

11פורת רמי - בראונשטיין יעל669.18

10בריפמן אפרים - קונפינו יוסי769.08

10אדלשטיין פרידה - זק יניב869.06

9שאקי דן - קרמר שמואל968.72

9פדון יניב - לב ארי טינה1068.48

סימולטנית ארצית דצמבר 2019 - בוקר שישי  
מושב 1 מתוך 1 תאריך: 06/12/19 )737 זוגות(

משוקלל

הודעות מועדונים

מועדון כיכר המדינה 
מתכבד להזמינכם לתחרות ארצית 

מושב 1 30 ידיים

יום שבת 4 בינואר 2020 | בשעה 10:00
רח' וייצמן 53, תל אביב

מחיר למשתתף: 70 ₪
מנהל תחרות: אילן שזיפי

ישמרו מקומות לנרשמים מראש בלבד.
פרטים והרשמה במועדון: 03-6969830

מועדון רחובות 
מתכבד להזמינכם לתחרות ארצית 

מושב אחד 30 ידיים

יום שישי 17 בינואר 2020 | בשעה 10:00
רח' המנוף 1, רחובות

מחיר למשתתף: 75 ₪
מנהל תחרות: אילן שזיפי
לפרטים והרשמה מראש:
מאיר ברקמן 050-7353303
דורית לשם 050-9427818
נעמי לזר 050-8844494
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הודעות מועדונים

מועדון קאנטרי ראשל"צ 
מתכבד להזמינכם לתחרות ארצית 

מושב אחד 30 ידיים

יום שבת 8 בפברואר 2020 | בשעה 10:00
רח' שדרות בן גוריון 45, ראשון לציון

מחיר למשתתף: 70 ₪
מנהל תחרות: אילן שזיפי

כיבוד עשיר ושתיה חמה/קרה על חשבון הבית
חובה להירשם מראש

חובה להודיע על ביטול השתתפות
טובה אברמוביץ 050-6562798

גורדון זאב 054-4210618

מועדון רמת השרון
מתכבד להזמינכם לתחרות ארצית

ע"ש פנינה מינץ ז"ל
מושב אחד  30 ידיים

יום שבת 15 בפברואר 2020 | בשעה: 10:00
רח' סוקולוב 52, רמת השרון
מנהל תחרות : אילן שזיפי

מחיר למשתתף: 70 ₪
לפרטים והרשמה:

יעקב מינץ 052-2783263, מועדון 03-5403244
ymintz19@gmail.com בדוא"ל

www.bridgerh.co.il צור קשר באתר המועדון

מועדון הקריות
מתכבד להזמינכם לתחרות ארצית

ע"ש מיכל אמבר ז"ל
מושב אחד 30 ידיים

יום שישי 21 בפברואר 2020 | בשעה 10:00
מרכז שיקום וספורט אילן, קריית חיים

)לרשום ב-WAZE  חיפה במקום קריית חיים(
מנהל תחרות: אסף עמית

מחיר למשתתף: 70 ₪
פרטים, הוראות הגעה והרשמה באתר הסניף:

www.micha-amit.com
מס' מקומות מוגבל – הרשמה מראש חובה!

ניתן להירשם באמצעות כפתור הרישום באתר,
או להשאיר הודעה אצל אסף בטלפון 04-8712764

מועדון האקדמיה ת"א 
מתכבד להזמינכם לתחרות ארצית 

2 מושבים 18 ידיים

יום שבת 22 בפברואר 2020 | בשעה 10:00
רח' שאול המלך 8, תל אביב
מחיר למשתתף: 80 ₪

מנהל תחרות: דירק פיטרס
חניה חופשית

לפרטים והרשמה:
שירי פאור 054-7999781

קרנאור גרינשטיין 052-489861

מועדון ההגנה רעננה
מתכבד להזמינכם לתחרות ארצית

מושב אחד 30 ידיים

יום שישי 28 פברואר 2020 | בשעה: 10:00
באולם ההתאגדות ברח' יערה 27 רעננה

מנהל תחרות : דירק פיטרס
מחיר למשתתף: 70 ₪

גביעים לשלושת המקומות הראשונים
לפרטים והרשמה מראש:

רחל 09-7720707
או לשלוח מסרון לאריק אורלב - 052-3573780
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ברכות למקבלי תארים חדשים )נכון לנובמבר 2019(

רב אמן בינלאומי כסף
בירמן אלון, אביבים

רב אמן כסף
לביא שלומי, אביבים

טל יוסף, רמת גן

רב אמן ארד
טרגן אברהם, אביבים

קריגל רמי, אילת

רב אמן
ארנון זאב, אביבים

סלטי חיים, אילת
פוקס איזבלה, ירושלים
אבנית אבי, כפר סבא

אבנית אסתי, כפר סבא
יסלסון לאוניד, ראשון לציון

אמן בכיר זהב
מנחם אבינועם, נס ציונה

פרוז איתי, אשדוד
בוברוב ממן מתי, אשקלון

פייקין אורנה, יואב
ראובן עמי, כפר סבא

אקסלרוד דרור, ירושלים

אמן בכיר כסף
קרים מלקולם, יואב
שרי לאוניד, נהריה

סבח אופק, מושבות-שמריהו
גודמן ברנרד, ירושלים

אלון אלה, רחובות
מזרה יונה, מרכז הברידג' ים

שבש אווה, אביבים
גלילי נתן, מועדון מודיעין

בשביץ ראובן, ראשון לציון
בר-שוע רן, השרון

רחימי רחמים, רחובות
מרקוביץ אלכסנדר, כפר סבא

אמן בכיר ארד
מוהבן דוד, מרכז ספורט ראשל"צ

פייטלוביץ דני, קריות/חיפה
פרולינגר איל, השרון

מוהבן אביבה, מרכז ספורט ראשל"צ

אמן בכיר
פרג משה, באר שבע

קוסטו יצחק, יבנה
אטוויל ז'אן-פול, אביבים

אלישר נועם, אביבים
סומוב מרינה, בית הברידג' ב"ש

יערי דליה, השרון
שניידר בלה, ירושלים

סוחנוב ולרי, בית הברידג' ב"ש

אמן זהב
קרן אריק, יואב

גוטמן סרג'יו, קריות/חיפה
שידלוב שלמה, ירושלים

טיין דליה, רחובות
שפרינגר נילי, לב הצפון

סיגל תמיר, מועדון מודיעין
זהר שרה, סביון-קרית אונו

מיקנברג אירנה, מועדון הברידג' רחובות
גלרנטר אילנה, באר שבע
סבריגו ניסים, קבוצי צפון

אטוויל אלן, אביבים
סגל)כץ( מריאנה, קבוצי צפון

דנן אלן ארי, ירושלים

אמן כסף
אבידר אופליה, חיפה/כרמל

פדם רנדל, בית בלגיה י"ם
ארבל גדעון, רקפת קרית טבעון

רוזנברג דב, כרמיאל
קפלן אילנה, אביבים

פטלקו אדל, מושבות-שמריהו
דה פריס גבי, אביבים

קורנט עמית, נס ציונה
רטר קורן, ירושלים

שרגא פסח, רמת גן
אלישע יוליה, נהריה

אמן ארד
כהן ירון, אביבים

שיוביץ סוניה, ערד
הרץ רבקה, מושבות-שמריהו

דרגוצקי חנה, ירושלים
ברקת רוני, אביבים

קסירר ויויאן, ירושלים
לייכטר שרית, באר שבע

וייס לאה, השרון
גלעדי מיכאל, מרום נווה - ר"ג
גרינגרד נדב, סביון-קרית אונו

דהן יצחק, נהריה
שגיא הדס, קבוצי דרום

שמש שרי מרי, ספורט + חולון
בקר פנינה, להבים

קגן יעקב, באר שבע
הדר אופיר, רחובות

אשבל לאה, ירושלים
וייס מנחם, השרון

כרמלי תמיר, עמק יזרעאל
גרינברג טדי, כרמיאל

גולן רחל, רמת גן
דיקפואה פייר, נס ציונה

שגיא יהודה, רעננה ההגנה
רזיאל מעיינה, רחובות

אמן
רוזנס מיקי, ברידג' פוינט פולג

יופה אנטול, ספורט + חולון
קרני סמדר, כפר מרדכי
גיסין איתן, מועדון מודיעין

קסבי אירית, כפר סבא
קסבי ניסים, כפר סבא

קצי רבקה, מועדון הברידג' רחובות
בריסטובסקי אברהם, אביבים

ניצני רחל, רמת גן
שואל דוד, חדרה

שטרנברג אורי, מרכז הברידג' ים
אינדורסקי שמעון, כפר סבא

סגן אמן זהב
בן-מיור אריה, הדר כפר סבא

קרל דב, חדרה
הומי רבקה, בית מכבי ראשל"צ

כהן קדוש מרדכי, בית מכבי ראשל"צ
שטריך אליעזר, קריות/חיפה

אייזנברג אסתר, באר שבע
גוארצ'י טבני רותי, ברידג' פוינט פולג

אטוויל שנטל, אביבים
חרמש רפאל, רמת גן

אילוז קלוד, בית בלגיה י"ם
אלוני ישי, חיפה/כרמל

חלפון יהודה, זכרון יעקב
שוורץ מרים, אביבים
למדן יצחק, ירושלים

גולן דוד, ירושלים
ספיר בועז, מועדון לידור

סימון לינדה, טבעון
לעוו קרול, אביבים
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קוצר שלמה, רחובות
רוזן חנה, לב הצפון

שלקוביץ אבי, אביבים
שטרן יונתן, רקפת קרית טבעון

איסקוביץ ג'ני, כיכר המדינה ת"א
מאור מאיר, מרום נווה - ר"ג

פירקיס מיקי, אביבים
גלפנד עליזה, אביבים
איינציגר לילי, אביבים

זילברמן צביה, ספורט + חולון
עופר מוטי, מושבות-שמריהו

קמנצקי אירינה, בית הברידג' ב"ש
פדר אורה, הדר כפר סבא

סמסון קלוד, מועדון הברידג' רחובות
לוי רחל, כרמיאל

הראלי שמואל, מבואות חרמון
דרור מירי, רקפת קרית טבעון
שפוטהיים דוד, רעננה ההגנה

שרון עליזה, רחובות
פירקיס אבי, אביבים

בר-און שמעון, אשקלון
מולדבסקי טרזה, מועדון לידור

נוי אילנה, באר שבע
רוזנצוויג מרדכי, אילת

ואן הרדין פיונה, ירושלים
מוזוליה קורנל, רמת גן

הלבני תרצה, רמת השרון
פריד פאני, אשקלון

ירושלמי בת-שבע, קריות/חיפה
כהן אסנת, אביבים

בן-נתן רבקה, ברידג' פוינט פולג
זילבר חיים, רמת גן

פורת מרים, חיפה/כרמל
מלכה יפה, מבואות חרמון

גולדמן שמעון, בית הברידג' ב"ש
מאססה סוויד, כיכר המדינה ת"א

רותם חיים, זכרון יעקב
זכאי שלומית, זכרון יעקב

שבדרון שלי, מועדון הברידג' רחובות
אביב נועה, השרון

גולדפלד אריה, בית הברידג' ב"ש
בן משה יעקב, להבים

לנג מרדכי, בית הברידג' ב"ש

שחם רועי, ברידג' קורס
סגל איטה, הלוחם חיפה

טרכטנברג סוניה, בית הברידג' ב"ש
Neville Jackson, אביבים

חגשורי שהלה, מושבות-שמריהו

שחקן מתקדם
רוזן דן, חיפה/כרמל
טובי נרדי, ירושלים

קובי נלי, מבואות חרמון
היינה רחל, השרון

מרצקי דרורה, חיפה/כרמל
אפטקר ג'וד, אביבים

נוימן גבי, אביבים
מלקביץ פבל, הרץ חיפה

רוטר מריו, רחובות
גולדשטיין רינה, כפר סבא

שהרבני אילן, רקפת קרית טבעון
דובוסקי רימה, ברידג' קורס

וואקס שוש, בית מכבי ראשל"צ
צ'רניצקי ולדימיר, רקפת קרית טבעון

רובין מאירה, כפר סבא
וינגורט קלרה, בית מכבי ראשל"צ

נאזוב תמר, רמת גן
קלעי אדריאנה, אביבים

עמית מיכאל, רחובות
בלזר שמעון, ברידג' פוינט פולג

מסלטון ציונה, מועדון הברידג' רחובות
רווה נילי, הרצליה - איילה

מיכאלוב פניה, רחובות
רוזנבאום חנה, ירושלים

פולק ציפי, נס ציונה
דהן יחיאל, יבנה

לנדקוף חנה, הרץ חיפה
גפני אסתר, הרץ חיפה

אריה מרים, מועדון הברידג' רחובות
בוגומולוב נטליה, ברידג' קורס

פרוינד מרים, מועדון לידור
שמואלי לבנה, אביבים

פיינגרס יהודית, ירושלים
קהילה דורית, מושבות-שמריהו

רודין צילה, כרמיאל
בורלא אברהם, רמת השרון

מילשבסקי מירוסלב, השרון
גוברין אבי-ברטי, אביבים

אזולאי פנינה, ראשון לציון
שפירא דוד, רעננה ההגנה

סגן אמן כסף
מנדלבוים בני, גל - ראש העין

שפרינגר גילה, זכרון יעקב
זמיר יוסי, רמת השרון

ז'אק טובה, סביון-קרית אונו
לוי גבריאל, ירושלים

שפנר מיכל, הלוחם חיפה
ספיר שרה, מועדון לידור

שריג נוגה, רחובות
סברייגו יוסי, קבוצי צפון

רבי נסים, מרכז הברידג' ים
שמשי הדס, בית הברידג' ב"ש

מנדר ענת, כרמיאל
לרנר מנחם, רמת גן

בלטר צבי, אשדוד
עזרא יצחק, בית הברידג' ב"ש

סגן אמן ארד
שרון מזל, יבנה

לובוצ'קוב אלכסנדר, ברידג' קורס
להט חוה, רחובות

סברבגו ג'נט, אשדוד
רוזנטל אריה, מרום נווה - ר"ג

רוזין יהונתן, מרכז ספורט ראשל"צ
סטינגר אווה, בית מכבי ראשל"צ

רפופורט סטפן, מרכז הברידג' ים
בטר שי, מבואות חרמון

משען נורית, כפר מרדכי
זינגר אברהם, לב הצפון

מילטיץ' מיקי, מועדון הברידג' רחובות
וייס טובה, ויצו פתח תקוה

שבתאי מוטי, רקפת קרית טבעון
שגיב ורדה, קיסריה
סוורי עוזי, ירושלים

סגן אמן
באום שוש, רקפת קרית טבעון

סינגר יאנה, נהריה
לב-ארי יעקב, לב הצפון

מירז אביבה, רקפת קרית טבעון
ברקאי מירב, קבוצי דרום



פסטיבל  ישראל ה-1
עם גלעד אופיר

חגיגת ברידג’, פינוקים ונופש במלון “דניאל” ים המלח 
מרשת המלונות היוקרתית “טמרס” !

15-18 בינואר, 2020
33 לילות,  לילות, 44 ימים מלאים, ברידג’ ופינוקים! ימים מלאים, ברידג’ ופינוקים!

סופ”ש ארוך, עזיבה רק בצאת השבת )18:00( 

 ₪ 2,470
לאדם בחדר זוגי על בסיס חצי פנסיון | תוספת לאדם בחדר יחיד 1,060 ₪

• תחרויות יומיות נושאות נ.א וגביעים
• תחרות ארצית כולל נ.א, גביעים ופרסים מפנקים

• שפע של הרצאות ברידג’ מעשירות
• משחקים מודרכים מלווים במורה בכיר

• טובי המרצים - מאיה סוביק, ברק ליברמן וחן שגב

• סופ”ש ארוך על בסיס חצי פנסיון
• יום פעילות מלא בנוסף ביום שבת 

• חדרי דלקס משודרגים
• שעות מתוקות וארוחות מפנקות

• הופעת פרטית עם טובי השחקנים והמחזאים בישראל

• הרצאה מרתקת בנושא תשבצי היגיון למתחילים

• שתייה חופשית וללא הגבלה במהלך כל פעילויות הברידג’

• כניסה חופשית לספא שיזאן היוקרתי כולל בריכת הגופרית

• טיפולים בהנחה מיוחדת לאורחי הקבוצה

להזמנות ופרטים נוספים

 Gilad@GoBridge.co.il  050-6000727 גלעד 

הכל הכל 
כלול!כלול!

לכל הפרטים 

והפינוקים

לחצו כאן!

http://Gilad@GoBridge.co.il
http://gobridge.activetrail.biz/GoBridgeIsrael2020
http://gobridge.activetrail.biz/GoBridgeIsrael2020
http://gobridge.activetrail.biz/GoBridgeIsrael2020


לפרטים נוספים והרשמה: אורלי: 0544-429724 גדי: 0544-671721

נופשון ברידג' - אמיליה רומאנה
 30 .04-06 .05

איטליה כמו שעוד לא חוויתם
6 לילות / 7 ימי טיול מלאים, חצי פנסיון ++

חבל אמיליה רומאניה - Emilia Romagna ,הינו חבל ארץ יפהפה הממוקם בצפון איטליה - דרומית לחבל 
ונטו ולומברדיה וצפונית לטוסקנה. נטייל ב- פרארה, רימיני, סן מרינו וסן ליאו, צ'זנטיקו, ראוונה בולוניה ופיקו.

פסטיבל הברידג' ה-2 בגליל: מלון גליליון - עמק החולה
 3 .2 .2020 -  6 .2 .2020

חגיגה של פינוקים, הנאות, חוויות ,אוכל טוב, הרצאות ו...ברידג'

המחיר ל-3 לילות לאדם בחדר זוגי 2,150 ₪
המחיר ל-3 לילות לאדם בחדר יחיד 3,100 ₪

המחיר כולל:
לינה על בסיס חצי פנסיון, טיולים עם מדריכה 

מוסמכת כולל כניסה לאתרים, תחרויות 
והרצאות ברידג' כולל שתיה חמה/קרה וכיבוד 
עשיר, נרחף בכדור פורח מגובה של 120 מטר 

מעל עמק החולה, ארוחת צהרים במסעדת 
"פינה בראש", סרט בערב, הרצאה, כניסה 

חופשית לספא )תינתן 10% הנחה על טיפולים(, 
הסעה הלוך ושוב באוטובוס תיירים.

לפרטים נוספים והרשמה: אורלי ריזנברג 054-4429724 אורית מורן 052-5673392

המחיר לאדם בחדר זוגי 1750 €
תוספת לאדם בחדר זוגי לשימוש יחיד  280 €

המחיר כולל:
• טיסות אל על ly289 30.04 לונציה 06:00-08:50 וחזרה 

 Hotel ממילאנו 22:55-3:40 • 5 לילות במלון ly388 06.05
Aurelia חצי פנסיון. כל החדרים עם מרפסת • 1 לילה במלון 

UNAWAY  ע"ב ארוחת בוקר • מס תיירות מקומי בבתי המלון 
– 16€ לאדם • 2 ארוחות צהרים וארוחת ערב חגיגית לסיכום 

הטיול. • אוטובוס תיירים ממוזג ונוח לביצוע התוכנית. מדריכים 
מקומיים • סיורים מודרכים וכניסות לאתרים כמופיע בתוכנית. 
מערכות שמע אישיות • תשר לנותני השירותים למעט למדריך 

הקבוצה • מלווה הקבוצה – אריה שימרון.



15 - 22 מרץ 20  2

יום א' 15.3 20:30
זוגות סימולטנית ארצית

יום ד' 18.3 20:30, יום ה' 19.3 16:30
זוגות IMP גביע "עד 120"

נקודות אמן ארציות

יום ו' 20.3 16:30, שבת 21.3 10:30
זוגות TB גביע אלטשולר שחם

נקודות אמן ארציות

תחרויות ארציות

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

גביע ים המלח 
יום ב' 16.3 16:30, יום ג' 17.3 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-1,565 / 1,265 ש"ח

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

כניסה  בידור   ערבי  גבינות   קוקטייל  חגיגית   ערב  ארוחת 
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 )3 לילות באמצ"ש(



מועדוני הברידג' רמת השרון וג'קי דגן שמחים להזמינכם ל:
פסח – פסח – 9-16.4.20209-16.4.2020

מוסקבה-תרבות -אומנות-ארכיטקטורה-קולינריהמוסקבה-תרבות -אומנות-ארכיטקטורה-קולינריה
תוכנית הטיול:תוכנית הטיול:

יום 1 – יום ה' 9.4.20 - תל אביב מוסקבה
ניפגש בשדה התעופה בן גוריון, ממנו נטוס למוסקבה. עם הנחיתה, 
 Arbat בשעות הבוקר, נצא לסיור פנורמי במוסקבה ונהלך במדרחוב
וכטנגוב  ואת תיאטרון  ואשתו  נוכל לראות את פסלו של פושקין  בו 
נוסד תיאטרון הבימה. בסיומו העברה למלוננו במרכז מוסקבה.  בו 

ארוחת ערב במלון.  
יום 2 - יום ו' 10.4.20 - מוסקבה, הכיכר האדומה

ניפגש בלובי ונצא לסיור הכרות עם העיר מוסקבה השוכנת על גדות 
ואתריה  האדומה  הכיכר  את  נראה  אתריה,  מבין  המוסקבה,  נהר 
היסטוריים  ואירועים  הראווה  למצעדיי  המוקד  המונומנטאליים, 
מכוננים, חומות הקרמלין וצריחי הכנסיות. נבקר באחת מתוך שלושת 
הכנסיות שבמתחם הקרמלין, נכנס לביקור מיוחד במוזיאון האוצר בו 
נעמוד מקרוב על האושר האגדי של הצארים הרוסיים לדורותיהם: 
בהם  כתרים  פברז'ה,  ביצי  הגדולה,  יקתרינה  של  החתונה  שמלת 
לטייל  חופשי  זמן  נאפשר  הזמן.  שיותיר  ככל  ועוד  הצארים  הוכתרו 
 GUM גלריה  ה-19  במאה  שנבנה  האדיר  הקניות  ממרכז  וליהנות 
ובסיומו של היום העברה למלון. בערב, נצא אל מסעדת היוקרה קפה 

פושקין לארוחת ערב.
יום 3 - יום שבת 11.4.20 - מוסקבה

יום מלא וגדוש לפנינו. בתם ארוחת הבוקר, נצא לסיור פנורמי עם 
האוטובוס ברחבי העיר מוסקבה. נצפה על העיר מ"גבעת הדרורים" 
נשקיף על מוסקבה ונהר המוסקבה כולל האצטדיון המרכזי שאירח 
בגלריה  ונבקר  נצא  הסיור  של  ובסיומו   2018 של  המונדיאל  את 
אוספי  רוסית.  לאומנות  בעולם  המובילים  מהמוזיאונים  טרטיאקוב, 
מיצירות  החל  רוסיות  אומנות  יצירות   130000 כוללים  המוזיאון 
ידוע בעבודותיו של  ועד סוף המאה ה-19. המוזיאון  אומנות דתיות 

אמן האיקונות רובלוב ואומנים אחרים. ארוחת ערב במלון.
יום 4 – יום א' 12.4.20 - מוסקבה, מנזר השילוש 

הקדוש
היום נצא ממוסקבה וניסע צפונה ומזרחה ממרכז העיר לכיוון אחד 
האתרים המרשימים של מוסקבה רבתי- מנזר השילוש הקדוש ע"ש 
ויאפשר  מוסקבה  ק"מ ממרכז  כ-75  נמצא  המנזר  סרגיוס הקדוש. 
לנו תוך כדי נסיעה לחוות גם את הפריפריה המוסקבאית. זהו אחד 
המרכזים הדתיים ואתרי הצליינות החשובים ביותר ברוסיה ב"תקופת 

הסטרלצ'ים  מרד  בזמן  מחסה  הגדול  פטר  מצא  במנזר  הצרות". 
נבקר באתרי המכלול  נסגרו שערי המנזר.  ובתקופה הקומוניסטית 
ונהנה  הדתית  והאדריכלות  מהפרסקאות  נתרשם  המרהיב,  הנזירי 
ומעניינת.  מרתקת  היסטוריה  בתוכה  המקפלת  המקום  מאווירת 

בסיום הביקור נחזור למוסקבה. ארוחת ערב במלון. 
Klin מוזיאון  13.4.20 - מוסקבה,  יום ב'   -  5 יום 

ביתו של צ'יקובסקי
יום נוסף בו נצא מהעיר מוסקבה אל הפריפריה כדי לבקר בעיר קלין 
Klin המרוקת כ-90 ק"מ מצפון מערב למוסקבה. סיבת הנסיעה היא 
ביקור ייחודי במוזיאון ביתו של אחד מגדולי המלחינים הרוסיים פיוטר 
צ'ייקובסקי. במכתב שכתב לאחיו ב 1892 כתב צ'ייקובסקי..."שכרתי 
עבודתי,  במהלך  לי  יפריע  לא  שאיש  לדעת  נפלא  כמה  בקלין.  בית 
קריאתי והליכותיי..." נבקר בבית העץ ונחווה את האווירה המיוחדת 
אותה חווה צ'ייקובסקי חודשים ספורים לפני מותו הטראגי. בסיומו 

של הביקור המרגש נחזור למוסקבה. 
גלריה  מוסקבה,   14-15.4.20 ג'-ד'  יום   7–6 יום 

פושקין-תאטרון הבולשוי
יומיים גדושים לפנינו נבקר במוזיאון פושקין לאומנויות יפות, שבטקס 
משפחתו.  ובני  השני  ניקולאי  הצאר  נכח  שלו  הפינה  אבן  הנחת 
על  בטרויה  שהתגלה  פריאמוס  אוצר  את  גם  כולל  המוזיאון  אוסף 
ידי הארכיאולוג הגרמני היינריך שלימן, כמו כן נוכל ליהנות מיצירות 
הביקור  של  בסיומו   .21 ה  ו   20 ה  המאה  ציירי  שונים,  אומנים  של 
במוזיאון פושקין, נמשיך ונעמיק את הכרותינו עם הכרך הגדול של 
ונראה  טברסקייה  ההומה  ברחוב  ארבט  במדרחוב  נבקר  מוסקבה 
את המדרחוב המפורסם כמו גם את כיכר התיאטראות ובו תיאטרון 
הבולשוי המפורסם. לקינוח אם יאפשר הזמן ניכנס לביקור במעדניה 
ממרכז  ליהנות  נוכל  הביקור  של  ובסיומו  ייליסייבסקי  המפוארת 
מוסקבה ורחובותיה ההומים,יציאה באחד הערבים למופע בתאטרון 

הבולשי.
יום 8 – יום ה' 16.4.20 מוסקבה

לשדה  העברה  צהרים  לקראת  אחרונים.  לסידורים  חופשי  בוקר 
התעופה של מוסקבה, ממנו נמריא חזרה לשדה התעופה בן גוריון. 

הנחיתה בארץ בשעות אחר הצהרים המאוחרות.
*סדר הימים הביקורים עשוי להשתנות.
למידע נוסף ראו עמ' 56

בונוסים    טיול מהנה לכולםטיול מהנה לכולם
מיוחדים

    לבאי הנופשון

פסטיבל    ה-3 
עם גלעד אופיר

מנהל תחרות ראשי: אילן שזיפי   |   מרצים אורחים: מאיה סוביק וברק ליברמן

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

הכל כלול: טיסות ישירות ונוחות  מיסים והעברות  ערבי בידור  תחרויות ברידג' והרצאות 
 משחקים מודרכים  ערב סיום חגיגי במיוחד  שתייה חמה וקרה במהלך המשחקים 

 כניסה חופשית למתחם הספא המפואר  בריכה פנימית  טיפים לנותני השירותים

בונוסים מיוחדים: סמינר ברידג' מפי גלעד אופיר  ערכת לימוד וחומר לימודי כתוב  מרצים אורחים
  תחרויות ברידג' נושאות גביעים ופרסים  שעות מתוקות  טיול מיוחד ב-Xaviá הקסומה 

 טיולים מרתקים בליווי מדריכים דוברי עברית  מתנות מפנקות  צפו להפתעות

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

תוספת לאדם בחדר יחיד – 220 €

מטוס פרטי לאורחי הפסטיבל
האזור הקסום של האי כרתים
ברידג', טיולים והמון פינוקים

 Avra Imperial 5* הצטרפו לחגיגה יוצאת דופן במלון היוקרה
Xaviá - ובמחוז היפה ביותר באי כרתים

7-117-11 במאי,  במאי, 20202020
5 ימים מלאים 4 לילות / 

)הגעה בשעות הבוקר, חזרה בערב(
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המחיר אינו כולל:המחיר כולל:
לפרטים והרשמה:

חג שבועות   על המים

גדי בן בסט
050-5364604 נייד: 
03-6040940 פקס: 
bnbg.ben@gmail.com
w w w . b n b g . c o . i l

 28 במאי - 6 ביוני 2020

טיסות סדירות אל-על לונציה (בוקר) 
וחזרה ממילאנו (ערב)

 MSC 7 לילות שייט באניית הפאר
MAGNIFICA על בסיס פנסיון מלא

לילה באיזור ונציה
ארוחת ערב חגיגית בערב הראשון

לאדם בחדר 
בתפוסה זוגית

המחיר:

€ 2,350

בארי ונציה
דוברובניקקורפוחאניהסנטוריני

מילאנו

לילה במרכז מילאנו
סיור באיזור ונציה

סיור במילאנו
מלווה ישראלי צמוד

משחקי ברידג‘
מיסים והעברות

חבילת טיולים מיוחדת לקבוצה במהלך 
השייט תוצע במחיר מוזל

טיפים באנייה
טיפים לנותני שירות ולמלווה הישראלי 

(50 אירו לנוסע)
גדי בן בסט - נופשוני ברידג' בארץ ובעולםארוחת ערב במילאנו (בלילה האחרון)

7 לילות שייט באניית הפאר
 MSC MAGNIFICA

פנסיון מלא

לילה באיזור ונציה

לילה במרכז מילאנו

10 ימים 9 לילות

כל החדרים בשייט עם מרפסות



המחיר אינו כולל:המחיר כולל:
לפרטים והרשמה:

חג שבועות   על המים

גדי בן בסט
050-5364604 נייד: 
03-6040940 פקס: 
bnbg.ben@gmail.com
w w w . b n b g . c o . i l

 28 במאי - 6 ביוני 2020

טיסות סדירות אל-על לונציה (בוקר) 
וחזרה ממילאנו (ערב)

 MSC 7 לילות שייט באניית הפאר
MAGNIFICA על בסיס פנסיון מלא

לילה באיזור ונציה
ארוחת ערב חגיגית בערב הראשון

לאדם בחדר 
בתפוסה זוגית

המחיר:

€ 2,350

בארי ונציה
דוברובניקקורפוחאניהסנטוריני

מילאנו

לילה במרכז מילאנו
סיור באיזור ונציה

סיור במילאנו
מלווה ישראלי צמוד

משחקי ברידג‘
מיסים והעברות

חבילת טיולים מיוחדת לקבוצה במהלך 
השייט תוצע במחיר מוזל

טיפים באנייה
טיפים לנותני שירות ולמלווה הישראלי 

(50 אירו לנוסע)
גדי בן בסט - נופשוני ברידג' בארץ ובעולםארוחת ערב במילאנו (בלילה האחרון)

7 לילות שייט באניית הפאר
 MSC MAGNIFICA

פנסיון מלא

לילה באיזור ונציה

לילה במרכז מילאנו

10 ימים 9 לילות

כל החדרים בשייט עם מרפסות



Dealer South. Vul N/S

 J87
 -
 AQ84
 AJ9763

  Q6   T532
  T974   Q8632
  T76   932
  T542   K

  AK94
  AKJ5
  KJ5
  Q8

At one table, South opened a strong 1♣ and 
North responded with a natural and positive 2♣. 
Despite that information, Mike Bell )West( led 
a club, and The English team paid for it dearly. 
Declarer played small from dummy. East won 
a trick with his ♣K, but that was the end of the 
defense.

At the other table South opened 2NT. North 
responded 3♠ and later shows clubs. Simon De 
Wijs )West( found a safe lead -  the diamond 
seven. Declarer Tony Forrester won in his hand 
and made the natural play of running the club 
queen to East's king. Later he laid down the 
club jack, and from that point on he was always 
one trick short.

ירחון ההתאגדות הישראלית לברידג'54

חנות הברידג’ היחידה בישראל

אריה, חברה לקלפים בע”מ
המפלסים 16, קריית אריה פ"ת

)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

 סט קופסאות הכרזה קלאב
כולל קלפי הכרזה

מפלסטיק סימטריים

180 ש”ח
במקום 240 ש”ח
תוספת 40 ש”ח למשלוח

עברנו!



English

55גיליון 197 ינואר 2020

The European Champions Cup took place in 
Bucharest in November. Four teams qualified 
for the knockout finals. The favorite team, 
Zimmermann )representing Monaco(, won the 
preliminary stage convincingly, and had the 
privilege of picking their semifinal opponent. 
However, there are no guarantees in high-
level bridge. The English champions just 
played better that day, and luck was on their 
side when it mattered, a few boards before the 
end.

Dealer North. Vul All

 A8652
 A
 KJT53
 A3

  Q94   7
  K76   QT9543
  Q8   964
  KT965   J4

  KJT3
  J8
  A72
 Q872

At one table, Klukowski-Gawrys )representing 
Monaco's champions, the Zimmermann team( 
made a commendable decision to stop in 
4♠ with two vital queens missing plus a club 
loser. The English pair )Gold-Bell( was more 
optimistic:

West North East South
1♠ Pass 3♣

Pass 3♦ Pass 4♠
Pass 4NT Pass 5♥

Pass 6♠ All Pass

A club lead could work well for Zimmermann-
Multon, as the only way to make the contract 
after such a lead would be to guess the trump 
position correctly.

However, Franck Multon chose an unfortunate 
diamond lead, saving declarer a guess in that 
suit and losing a vital tempo. 

Declarer David Gold took West's diamond 
queen with his king, cashed ♥A and ♠AK, 
ruffed a heart and continued diamonds. It 
does not matter if West ruffs or not, he will be 
endplayed anyway in trumps. After winning 
his ♠Q, West was forced to underlead ♣K or 
give a ruff and discard in hearts. Making 6♠  
consolidated the English Champions' lead 
and they eventually won 51:30.

Their luck continued throughout the final 
match against the defending champions 
BCT Onstein 1. They seemed to be cruising 
in a low scoring match, and then everything 
changed in the last four boards, when the 
Dutchmen scored 42 unanswered IMPs to win 
yet another title.

In the following deal, both South players 
declared 6NT.

The Champions Cup

// Ram Soffer



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

והמדרחוב המפורסם,  ארבט  פושקין, שכונת  גלריית  טרייטיאקוף,  גלריית  נהר המוסקבה,  והכיכר האדומה,  חומות הקרמלין 
האדריכלות של סטלין, כנסיות כיפות הבצל והמנזרים אפופי היסטוריה, תיאטרון הבולשווי, ההיסטוריה המרתקת של נסיכות 
יותר  דומות  הרבות  שתחנותיה  קרקעית  התת  המטרו  מערכת  תושבים!  מיליון   15 של  ומודרני  עצום  לכרך  שהפכה  קטנטנה 
לארמונות מהודרים מאשר לתחנות מטרו. מלונות וחנויות יוקרה, יופי עוצר נשימה של אחת הערים הגדולות והתוססות של 
נוכל להתרשם מההיסטוריה, האדריכלות, האומנות  בה  לטיול העומק  ומכמניה תהווה בסיס  אירופה! מוסקבה!!! על אתריה 
ואל  לעיר אל מנזר השילוש הקדוש ע"ש סרגיוס הקדוש  ביציאות מחוץ  סיורנו במוסקבה  נטבל את  והגסטרונומיה הרוסית. 

מוזיאון ביתו של צ'ייקובסקי! אני שמח להזמין אתכם לחוויה רוסית בלתי נשכחת במוסקבה וסביבותיה.
הטיול מבוצע ברמה הגבוהה ביותר ומיועד לקהל אנין טעם.

מועדוני הברידג' רמת השרון וג'קי דגן שמחים להזמינכם ל:
מוסקבה-תרבות-אומנות-ארכיטקטורה-קולינריהמוסקבה-תרבות-אומנות-ארכיטקטורה-קולינריה

פסח פסח 9-16.4.20209-16.4.2020
במלון הפאר והאצולה האייקוני בלב הכיכר האדומה

Hotel National, a Luxury Collection Hotel in MoscowHotel National, a Luxury Collection Hotel in Moscow

מחיר מיוחד ל-10 הנרשמים הראשונים – 2,390 € במקום 2,690 )ליחיד בחדר בתפוסה זוגית(
תוספת לאדם חדר יחיד 650 €

החבילה כוללת: טיסות סדירות למוסקבה בחברת אירופלוט  7 לילות אירוח על בסיס חצי פנסיון במלון National  כל 
הסיורים והטיולים לפי התוכנית בהדרכה בעברית ממדריך מומחה למוסקבה  יציאה לערב תרבות לתיאטרון הבולשוי )קונצרט/
בלט/אופרה(  2 ארוחות ערב בשתיים מהמפורסמות שבמסעדות מוסקבה  אוטובוס נוח וממוזג לביצוע הטיול  ביקורים בשני 
מוזיאונים מרשימים: גלריה טרטיאקוף וגלריה פושקין  סיור מיוחד במטרו של מוסקבה  סיור בביתו של צ'ייקובסקי בעיר קלין  

סיור מיוחד במנזר השילוש הקדוש ע"ש סרגיוס  מוזיאון האוצר ומתחם הקרמלין ברידג' 
המחיר אינו כולל: ביטוחים למיניהם, תשר לנותני השירותים השונים 100 אירו לאדם. שתיה בארוחות, תשר למדריך קבוצה וכל מה 

שלא כלול בסעיף החבילה כוללת.

חשוב ביותר:למידע נוסף ראו עמ' 50

עקב ביקוש מוגבר לטיסות ונופש בפסח

 יש להירשם במהרה. 

מס' המקומות מוגבל !!!


