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"היום יום הולדת..."
שלום חברים,

הפעם ארצה לכתוב על עניין מעט לא שגרתי ולאחל מזל טוב למנכ"לית שלנו, אוריה, לרגל יום 
הולדתה. אמנם יום ההולדת הוא של אוריה אבל המתנה היא לגמרי של ההתאגדות הישראלית 

לברידג' ועל כך אכתוב בקצרה...

אוריה החלה את דרכה בהתאגדות כשחקנית מן השורה וביום בהיר אחד הפציעה כמטאור בשמי 
יחסית מתחילה,  ואף שחקנית  הברידג' והשאר היסטוריה. אוריה שהייתה דמות "לא מוכרת" 
נדהמה  כיצד  זוכר  אני  הילדים של ההתאגדות.  רכזת פרויקט  הציגה את מועמדותה לתפקיד 
ועדת הצעירים מרצינות ההצעה שהוגשה, הצעה שירדה לפרטים הקטנים ביותר וכללה חזון 
לשנים קדימה. אוריה מונתה לתקופת ניסיון וכבר לאחר תקופה קצרה היה ברור לכל – מדובר 

בבינגו!

הגילאים  לכל  כמשחק  הברידג'  תדמית  חיוביים,  היו  הפידבקים  וגדל,  צמח  הילדים  פרויקט 
התעצמה וכולם היו מאושרים. לאחר מספר שנים בתפקיד, פרשה יקירתנו חנה שזיפי מתפקידה 
במשרד ההתאגדות וזאת לאחר שנים רבות של תרומה ועשייה בלתי נגמרת לטובת ההתאגדות. 
בנקודה זו לא עלתה שאלה כלל וכלל – ידענו מי תוכל להיכנס לנעליה הגדולות של חנה ותתאים 
לתפקיד כמו כפפה ליד. אוריה מונתה לתפקיד מנכ"לית ההתאגדות אותו היא מבצעת בצורה 

מדהימה כבר כמעט 5 שנים והיד עוד נטויה. 

לצערי מוקצה לי עמוד אחד בלבד ואני אזדקק לביטאון שלם על מנת לפרט את תרומתה אז 
החלטתי לנצל את יום הולדתה על מנת להביע תודה והערכה גדולה, בשמי ובשם חברי ההנהלה, 

הנשיאות, בעלי המועדונים וחברי ההתאגדות. 

תודה רבה שאת מלווה אותי אישית כבר לא מעט שנים, תודה ענקית על המרץ, 
האנרגיות, החשיבה היצירתית ויכולות הביצוע המדהימות שלך והכי הכי חשוב, תודה 
על כך שאת חברה כל כך טובה, תומכת ומחזקת. מאחל לך ולהתאגדות עוד שנים 

רבות וטובות יחד וכיבוש שיאים ופסגות חדשות!

 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'.

שלכם ובשבילכם,
גלעד אופיר, יו"ר

דבר ועד העמותה

 

תוכן עניינים
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עריכה גרפית: לילו פופלילוב  |  צילום: אילן שזיפי
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הכרזות 

4

אילנה לונשטיין

Pass א( אם אין סיכוי למשחק מלא, נכריז(

דוגמא 1
♠
♥
♦
♣

KQ63
4
J8642
AQ3

West North East South

1♥
Dbl Pass 2♣ Pass
?

בהכרזת ♣2 השותף מראה 0-8 נקודות )תשובה בגובה 
)אחרת  בספייד  רביעייה  ושולל  האפשרי(  ביותר  הנמוך 
.Pass – היה מעדיף להכריז ♠1(. אין סיכוי למשחק מלא

דוגמא 2
♠
♥
♦
♣

KJ63
A754
32
A65

West North East South

1♦
Dbl Pass 2♥ Pass
?

הנקודות   12 נקודות.   9-11 מראה   2♥ השותף  הכרזת 
לשותף  אם  אפילו  מלא  למשחק  מספיקות  אינן  שלנו 

.Pass .מקסימום

דוגמא 3
♠
♥
♦
♣

KJ63
AT82
KQ64
3

West North East South

1♣
Dbl Pass 1NT Pass
?

במייג’ור  רביעיות  שוללת  השותף  של   1NT הכרזת 
ומבטיחה יד מאוזנת עם 7-10 נקודות. אין סיכוי למשחק 
מלא – Pass. אף על פי שלא רצינו לשחק ב-NT, הבחירה 

היא של השותף.

דוגמא 4
♠
♥
♦
♣

KQ63
AKJ4
32
JT9

West North East South

1♦
Dbl Pass 1♠ 2♣
?

כאן נכריז ♠2. אף על פי שאין סיכוי למשחק מלא )השותף 
הראה 0-8 נקודות לבד( אנו מתחרים על החוזה החלקי 
עם התאמה של 8 שליטים ויד טובה יחסית )שווה כ-15 
 Pass מכריז  היה  הפותח  אילו  התאמה(.  כולל  נקודות 

במקום ♣2, לא היינו מעלים את ההכרזה.

לאחר שהכפלנו בסיבוב הראשון ושותפנו ענה )ראה 
פירוט התשובות בירחון הקודם(, עלינו להחליט לפי 
תשובת השותף אם וכיצד להמשיך במכרז. השאלה 
המנחה אותנו היא: האם יש סיכוי למשחק מלא? אם 
כן, ננסה להגיע אליו; אחרת – נעצור בגובה הנמוך 

ביותר האפשרי.

הכרזה שנייה של מכריז 
Takeout Double
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הכרזות 

6

במידה שהפותח המשיך להכריז בסיבוב השני, העלאת 
סדרת המשיב ל-Dbl לגובה 2 הינה הכרזה תחרותית 

בלבד שאינה מזמינה למשחק מלא.

או  מינימום  לשותף  אם  לדעת  ברצוננו  כאשר  )ב( 
את  נזמין  בהכרזתו,  שהבטיח  למה  יחסית  מקסימום 

השותף למשחק מלא.

דוגמא 5
♠
♥
♦
♣

KJ3
KQT2
Q3
AK93

West North East South

1♦
Dbl Pass 1♥ Pass
?

הכרזת השותף הראתה 0-8 נקודות. בידנו 18 נקודות. 
למשחק  סיכוי  יש  נקודות(   7-8( מקסימום  לשותף  אם 
מלא, ולכן נזמין אותו למשחק מלא בהכרזת ♥2. אילו 

.Pass-לא היה סיכוי למשחק מלא, היינו בוחרים ב

דוגמא 6
♠
♥
♦
♣

AJ42
42
AQ63
QT4

West North East South

1♥
Dbl Pass 2♠ Pass
?

הוספת  לאחר  נקודות.   9-11 יש   2♠ שהכריז  לשותף 
נקודות התאמה ידנו שווה 14. זה לא יספיק למשחק מלא 
מול מינימום )9(, אבל יספיק מול מקסימום )11(. נזמין 

את השותף למשחק מלא באמצעות הכרזת ♠3.

דוגמא 7
♠
♥
♦
♣

AJ63
KT8
AK63
J2

West North East South

1♣
Dbl Pass 1NT Pass
?

בקלאב  עוצר  מאוזנת,  יד  מראה   1NT השותף  הכרזת 
את  להזמין  ונרצה  נקודות,   16 בידנו  נקודות.   7-10 ו- 
אם   .2NT הכרזת  באמצעות  מלא  למשחק  השותף 
לשותף 7-8 נקודות בלבד הוא ידחה את ההזמנה וישחק 
בחוזה 2NT. עם 9-10 נקודות השותף יקבל את ההזמנה 

.3NT ויכריז

היריב(.  )סדרת  קיו-ביד  נכריז  נקודות   +18 עם  )ג( 
מטרתנו היא לברר כמה נקודות לשותף שענה בגובה 
הנמוך ביותר וגם לקבל מידע על החלוקה שלו. כל זאת 
משחק  להכריז  אם  להחליט  בהמשך  שנוכל  מנת  על 

מלא ו/או באיזה משחק מלא לבחור.

דוגמא 8
♠
♥
♦
♣

AKJ4
KJT3
4
A762

West North East South

1♦
Dbl Pass 1♥ Pass
?

נקודות.  כ-19  ידנו שווה  נקודות התאמה  לאחר הוספת 
ליד מקסימלית  זקוקים  אנו  נקודות.   0-8 שותפנו הראה 
)6-8 נקודות( על מנת להגיע למשחק מלא. בסיבוב השני 

נכריז קיו-ביד ♦2.

דוגמא 9
♠
♥
♦
♣

AQ73
A2
KQJ4
AJ4

West North East South

1♥
Dbl Pass 1♠ Pass
?
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בידנו 21 נקודות. בסיבוב השני נכריז קיו-ביד ♥2 על מנת 
לברר כמה נקודות לשותף. אם השותף יראה חולשה )♠2(, 
נזמין אותו למשחק מלא פעם נוספת בסיבוב השלישי, כך 
שעם “מקסימום של המינימום” )4-5 נקודות( עליו לסגור 

למשחק מלא.

דוגמא 10
♠
♥
♦
♣

32
AKQ4
AQ3
KQ64

West North East South

1♠
Dbl Pass 2♦ Pass
?

אין   .2♠ קיו-ביד  נכריז  השני  בסיבוב  נקודות.   20 בידנו 
באפשרותנו להכריז 2NT ללא עוצר בסדרת הפותח )♠(. 
ברצוננו לברר אם לשותף 5 נקודות או יותר הכוללות עוצר 
חייב  שותפנו   .3NT-ל להגיע  שנוכל  מנת  על  בספייד 
להמשיך להכריז – עם מינימום יחזור על סדרתו בגובה 
בהכרזה  יבחר  מקסימום  עם  האפשרי.  ביותר  הנמוך 

אחרת שתראה עוצר ב-♠ או חלוקה.

של  קיו-ביד  להכרזת  השותף  לתשובת  דוגמאות  )ד( 
מכריז Takeout Double בסיבוב השני

דוגמא 11
♠
♥
♦
♣

32
K765
J962
432

West North East South

1♣
Dbl Pass 1♥ Pass
2♣ Pass ?

הכרזנו בסיבוב הראשון ♥1 )בתשובה לכפל נעדיף תמיד 
מייג’ור על פני מיינור(. בסיבוב השני אנו חייבים לענות על 
הכרזת הקיו-ביד של השותף. עם מינימום )0-5 נקודות( 
אנו  בכך   .2♥ ביותר  הנמוך  בגובה  סדרתנו  על  נחזור 

מראים חולשה.

דוגמא 12
♠
♥
♦
♣

KJ963
QT84
32
43

West North East South

1♦
Dbl Pass 1♠ Pass
2♦ Pass ?

רביעייה  עם  נקודות   0-8 תיארה   1♠ הקודמת  הכרזתנו 
ולכן  נקודות(   6-8( מקסימום  בידנו  בספייד.  )לפחות( 

נכריז ♥2. הכרזה זו מראה כמובן גם רביעייה בהארט.

דוגמא 13
♠
♥
♦
♣

32
Q964
32
AJT83

West North East South

1♥
Dbl Pass 2♣ Pass
2♥ Pass ?

בהכרזת ♣2 הראינו 0-8 נקודות. כעת נכריז 2NT ונראה 
לשותף 6-8 נקודות עם עוצר בסדרת הפותח.

יודעים,  אנו   Dbl-ל השיב  ששותפנו  לאחר  לסיכום, 
ידנו  יותר, את מספר הנקודות שלו. לעתים  או  פחות 
חזקה מאוד ועלינו לברר את מספר הנקודות המדויק 
של השותף באמצעות הכרזת קיו-ביד. אם נכריז משחק 
מלא בטרם עת אנו עלולים לגלות שלשותף 0 נקודות 

והחוזה לא יוכל להתבצע.
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כעת נסו לתרגל.

)א( מהלך ההכרזה:

West North East South

1♣
Dbl Pass 1♠ Pass
?

תרגיל 1
♠
♥
♦
♣

Q963
AKQ4
KJT8
4

תרגיל 2
♠
♥
♦
♣

Q965
KJ4
AKQ
A32

תרגיל 3
♠
♥
♦
♣

KT3
AQ74
J963
A3

)ב( מהלך ההכרזה:

West North East South

1♦
Dbl Pass 1♥ Pass
2♦ Pass ?

תרגיל 4
♠
♥
♦
♣

42
J963
AJ3
JT62

תרגיל 5
♠
♥
♦
♣

J762
Q432
842
32

תרגיל 6
♠
♥
♦
♣

3
J8632
865
AQ62

תשובות לתרגילים
2♠ )1(

הזמנה למשחק מלא. אם לשותף 7-8 נקודות עליו להכריז 
משחק מלא.

2♣ )2(

נקודות  כמה  לברר  כדי  קיו-ביד  נכריז  נקודות   19 עם 
לשותף. אם הכרזתו הבאה של השותף תהיה ♠2, נסתפק 

בחוזה זה. אחרת – נכריז משחק מלא ♠4.

Pass )3(

ישחק ♠1  נורא אם השותף  לא  סיכוי למשחק מלא.  אין 
בהתאמה 4-3.

2NT )4(

הכרזה זו מתארת 6-8 נקודות עם עוצר בדיאמונד.

2♥ )5(

על  החזרה  בספייד.  הרביעייה  את  להראות  ניתן  לא 
סדרת ההארט בגובה הנמוך ביותר מתארת חולשה )0-5 

נקודות(.

4♥ )6(

יד מקסימלית )6-8 נקודות( עם חמישייה בהארט.

מועדון אביבים החדש ברח' דיסנצ'יק 7, שיכון דן, ת"א, טל. 03-6417469/70
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אוקטובר באביבים
התחרויות המאתגרות בתל-אביב

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.

לפני כל תחרות  תינתן הרצאה , בימי חמישי חלוקת חוברות ידיים , בשישי כיבוד קל

מועדון "אביבים" שמח להזמינכם 

קורס ברידג' למתחילים אוקטובר 2017
קורס ערב מתאריך 16.10.17 10 יום ב'  מפגשים עם מאור לידרמן
קורס בוקר מתאריך 18.10.17 יום ד' 10 מפגשים עם אפרת אורן. 
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מפגש היכרות ללא התחייבות  
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תחרויות במועדון ברידג’ אביבים
יום שבת יום ו’ יום ה’ יום ד’ יום ג’ יום ב' יום א'

תחרות
10:00-13:00

אבי טרגן

תחרות
10:00-13:00

אסף לנגי

תחרות
10:00-13:00

אסף לנגי

תחרות
10:00-13:00

אסף לנגי

תחרות
10:00-13:00
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הרצאה הרצאה הרצאה
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יובל בן דוד
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אסף לנגי
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תחרות
20:30-23:30
ללה קושניר

פרס כספיערב
פרסי השתתפות

פרס כספי
IMP

הרצאה

ימי א' בין השעות 15:00 16:45 
הרצאות ותרגול

למשחק התחרותי
בהנחית לנגי אסף שחקן נבחרת ישראל
נושאים מגוונים בכל שיעור מתאים לכל 

שחקני תחרות הרוצים להתקדם במשחק הברידג'. במחיר 
כניסה לפעילות במועדון. מומלץ להגיע בזוגות

מפגש ראשון בתאריך 15.10.17  

מתכבדים להזמינכם לתחרות ארצית
מושב 1 30 ידיים

יום שבת 4 בנובמבר 2017  |  בשעה: 10:00
במועדון ברח' דיסנצ'יק 7, תל אביב

מנהל תחרות: אילן שזיפי
מחיר למשתתף 70 ₪ עבור סיבוב 1

לפרטים והרשמה: מועדון: 03-6417469, 03-6417470
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אבי טרגן
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10:00-13:00
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רם סופר

השינוי הראשון הוא, שכיום המינימום של 8 נקודות כבר 
זאת, חובה  אינו תנאי הכרחי לשימוש בסטיימן. למרות 
על המשיב להתנהל בזהירות עם ידיים חלשות. רק שני 
בסטיימן  לשימוש  מתאימים  ידיים  של  ספציפיים  סוגים 

עם פחות מ-8 נקודות.

בסדרות  ואורך  בקלאב  קוצר  עם  חלשות  ידיים  )א( 
שתי   :  4-4-5-0 היא  האידיאלית  החלוקה  האחרות. 
ניקח  אם  אך  בדיאמונד,  וחמישייה  במייג'ור  רביעיות 
)כלומר  לקלאב  הסדרות  מאחת  קלף  ונעביר  זו  חלוקה 
מדובר גם בחלוקות של 4-4-4-1, 4-3-5-1, 3-4-5-1 כל 
בסטיימן.  להשתמש  ניתן  עדיין  בקלאב(  קוצר  עם  הזמן 
 Pass 1 ולהכריזNT-הרעיון הוא להכריז ♣2 בתשובה ל
על תשובה כלשהי של השותף. ידוע לנו כי השותף חייב 

להכריז ♦2, ♥2 או ♠2 – אין תשובות אחרות לסטיימן!.

דוגמא 9
♠
♥
♦
♣

842
AKQ4
A2
A763

♠
♥
♦
♣

T953
J542
J765
2

West North East South

1NT Pass 2♣ Pass
2♥ Pass Pass Pass

ורביעיות  בקלאב  קוצר  עם  בלבד  נקודות   2 למשיב 
בסדרות האחרות. הוא החליט לא להישאר ב-1NT אלא 
כל תשובה אפשרית  על   Pass-ב ולהמשיך  להכריז ♣2 

של השותף.

שימו לב כי בחוזה של 1NT קשה מאוד לראות את הכרוז 
זאת  לעומת  שלו.  הבטוחות  הלקיחות  מ-6  יותר  משיג 
בדומם.  קלאב  חיתוכי   3 או   2 בנוסף  יושגו   2♥ בחוזה 
בהנחה שהסדרות מתחלקות בצורה סבירה, החוזה ♥2 

יבוצע בנקל, ואולי אף תושג לקיחה עודפת.

של  חלוקה  שלפותח  קל  סיכון  לקח  המשיב   אגב, 
בלבד.  קלפים   2 עם   2♦ להכריז  ייאלץ  והוא   3-3-2-5
במקרה זה היו הפותח והמשיב מגיעים לחוזה לא מוצלח 
של ♦2 בהתאמה של 6 קלפים בלבד, אבל שווה לקחת 
סיכון קטן כדי לתת הזדמנות לחוזה של ♥2 או ♠2 עם 
התאמה 4-4 במייג’ור אשר כמעט תמיד יהיה מוצלח יותר 

.1NT-מ

דוגמא 10
♠
♥
♦
♣

A74
AK2
KJ8
T872

♠
♥
♦
♣

T53
9864
QT942
5

West North East South

1NT Pass 2♣ Pass
2♦ Pass Pass Pass

חמישייה  מאוד,  חלשה  יד  עם   2♣ הכריז  מזרח  כאן 
קל  סיכון  לקח  הוא  4-3 בסדרות המייג’ור.  ו-  בדיאמונד 
שישוחק חוזה ♠2 בהתאמה 4-3 )אשר לרוב יהיה עדיף 
בפועל  אבל  חיתוך(,  כוח  לדומם  כאשר   1NT פני  על 
חוזה  הייתה  והתוצאה  במייג’ור  רביעיות  היו  לא  לפותח 

♦2 בהתאמה 5-3.

הבה נשווה את התוצאות הצפויות בחוזים 1NT )שהיה 
מתקבל לאחר Pass של המשיב במקום ♣2( ו-♦2.

המגנים  אחד  אם  לקיחות   5 היותר  לכל  לכרוז   1NT-ב
בספייד  הובלה  לאחר  בנוסף,   .♦A את  פעמיים  יעכב 
ההגנה מפתחת לפחות 3 לקיחות בסדרה זו, 4 בקלאב 
כישלון  צפוי   – דבר  של  סיכומו   .♦A-ל בנוסף  זאת  וכל 

בשתי לקיחות או יותר.

מוסכמת סטיימן )חלק ג’(

בשני המאמרים הקודמים הצגנו את צורתה הקלאסית 
בקורסי  נלמדת  שהיא  כפי  סטיימן,  מוסכמת  של 
הברידג' הבסיסיים. עם זאת, ניסיון רב שנצבר תוך 
כדי שימוש במוסכמה זו הוביל לכך ששחקנים בכירים 
אשר  קלים  שינויים  כמה  בה  לבצע  מעדיפים  רבים 
מובילים לגמישות רבה יותר בהכרזה מבלי לאבד את 

יתרונותיה של המוסכמה המקורית.
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לקיחות   3 ועוד  בשליט  בטוחות  לקיחות   4 לכרוז  ב-♦2 
מהירות בסדרות הצדדיות, כלומר הוא ייכשל לכל היותר 
3-3 קיים סיכוי  בלקיחה אחת. אם חלוקת ההארט היא 

לפתח לקיחה שמינית בהארט ולבצע את החוזה.

)ב( המקרה השני שבו ניתן להשתמש בסטיימן עם פחות 
מ-8 נקודות הוא עם אורך בשתי סדרות המייג'ור – רצוי 
זה  5 קלפים בספייד. במקרה  או  ו-4  5 קלפים בהארט 
כעת  מכריז  הפותח  ואם   ,2♣ בהכרזת  מתחיל  המשיב 
♦2, המשיב “יתקן” ל-♥2. חייבת להיות הבנה הדדית בין 
בני הזוג כי ♥2 הינה הכרזה חלשה המאפשרת לפותח 
2 קלפים  Pass או לתקן ל-♠2 אם בידו  אך ורק לקרוא 

בהארט ו-3 קלפים ב-♠.

דוגמא 11
♠
♥
♦
♣

AK
A73
A8542
T93

♠
♥
♦
♣

T976
K9642
3
872

West North East South

1NT Pass 2♣ Pass
2♦ Pass 2♥ All Pass

ניתן להגיע לחוזה סופי זהה באמצעות טרנספר  זו  ביד 
להארט, אבל מהלך הכרזה כזה יחמיץ הזדמנות להגיע 
ההכרזה  במהלך  קיימת  אשר  בספייד,   4-4 להתאמה 

המוצג לעיל.

בחוזה ♥2 הכרוז ימשוך AK♠ ו-A♥ וימשיך בחיתוך צולב 
הוא   3-2 של  שליטים  חלוקת  מול  וספייד.  דיאמונד  של 
 1NT חוזה  זאת  לעומת  לקיחות.   8 לפחות  צפוי להשיג 
)שבו הגבול העליון הוא 7 לקיחות( ייכשל מול הגנה טובה 

שתתקוף את סדרת הדיאמונד.

דוגמא 12
♠
♥
♦
♣

QT7
84
AKQ9
AQ54

♠
♥
♦
♣

J9653
J9653
73
2

West North East South

1NT Pass 2♣ Pass
2♦ Pass 2♥ Pass
2♠ Pass Pass All Pass

ביד זו איש לא ירצה לשחק בחוזה 1NT. בהיעדר הכלים 
טרנספר  בין  לבחור  צריך  מזרח  זה,  במאמר  שהוצגו 
באיזו  לנחש  רק  יכול  והוא  לספייד,  וטרנספר  להארט 
שלנו  בדוגמא  יותר.  טובה  תמיכה  לשותף  תהיה  סדרה 
חוזה ♠2 יבוצע ללא קושי, בעוד בחוזה ♥2 הכרוז עלול 
להפסיד 2 לקיחות בספייד, חיתוך ספייד וגם 3-4 לקיחות 

בשליט.

מוסכמת  של  המודרנית  בגרסתה  כשמשתמשים 
של בהכרזה  מתחיל  מזרח  לנחש.  צורך  אין   סטיימן 
את  בפניו  מעמיד  הוא   2♦ השותף  תשובת  ולאחר   ,2♣
הסדרות  בשתי  שווה  אורך  עם  ל-♠2.   2♥ בין  הבחירה 
מערב יישאר ב-♥2, אך במקרה שלנו הוא מתקן ל-♠2, 

וזה החוזה הסופי.

סטיימן  להכריז  מותר  שבו  מקרה  נציג  הבא  בחודש 
ללא רביעיות במייג'ור ונשכלל את הכרזתו השנייה של 

המשיב לאחר תשובות הפותח ♠2/♥2.

חנות הברידג‘ היחידה בישראל

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

03-6186722
פתוח ימים א-ה 08:00-17:00

אנו מזמינים אתכם להנות מחווית הקניה
של מוצרי ברידג‘, 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
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קובי שחר

אס  זה  נקודות  "כמה  במועדון:  אותי  שואלים  פעם  לא 
האם  בודד?  אס  להעריך  כיצד   – הכוונה  סינגלטון?". 
נוסיף נקודות חלוקה, ואם כן, אז כמה? האם נספור אותו 
כשש נקודות, או שמא רק חמש. אולי בכלל צריך להפחית 

בערכו ולספור אותו כשלוש נקודות בלבד?!

את  פותח   Mike Lawrence האמריקני  העולם  אלוף 
יד( בדיון  Hand Evaluation )הערכת  ספרו המצוין על 
על שאלה זו. מאמר זה מתבסס על הרעיונות המוזכרים 

בספר.

ראשית, יש לזכור כי השימוש בספירת הנקודות משמש 
אותנו כדי להעריך בכמה לקיחות השותפות תוכל לזכות. 
שני  את  השוו  חיסרון.  להיות  עלול  בודד  אס  כך,  אם 

הצירופים הבאים:
♠ Q65

♠ A

♠ Q65

♠ A2

לנו לקיחה אחת בלבד. במקרה  במקרה הראשון תהיה 
מערב  אצל   ♠K אם  נוספת  בלקיחה  לזכות  ניתן  השני 

)כלומר יש לנו “לקיחה וחצי”(.

למכובדים  עוזר  בטוחה,  לקיחה  להיותו  מעבר   ,A-ה
אחרים באותה סדרה להפוך ללקיחות:

♦ 654
♣ 543

♦ KQ2
♣ A

בדוגמא זו יש לנו לקיחה בטוחה בקלאב ולקיחה או שתיים 
בדיאמונד, תלוי במיקומו של A♦. בסך הכול “שתיים וחצי 

לקיחות”.
♦ 654
♣ 543

♦ AKQ
♣ 2

כעת יש לנו 3 לקיחות בטוחות. במלים אחרות, עדיף לנו 
שה-A לא יהיה בודד.

הנה חלוקה מלאה להדגמה:
 ♠

♥
♦
♣

Q74
KQ32
AQ4
QJ2

 

♠
♥
♦
♣

J3
JT96
83
K8743

♠
♥
♦
♣

AT2
84
T962
T965

 ♠
♥
♦
♣

K9865
A75
KJ75
A

 

צפון-דרום יכולים לזכות ב-11 לקיחות אם סדרת השליט 
ונעביר  בקלאב  הבודד  האס  על  נוותר  כעת  ספייד.  היא 

אותו לסדרת השליט:

 כמה נקודות זה 
אס סינגלטון?

oct.indd   12 27.9.2017 г.   15:31:04



שחק היד
מ

13

 ♠
♥
♦
♣

Q74
KQ32
AQ4
QJ2

 

♠
♥
♦
♣

J3
JT96
83
K8743

♠
♥
♦
♣

T62
84
T962
AT95

 ♠
♥
♦
♣

AK985
A75
KJ75
6

 

בחלוקה זו, צפון-דרום יזכו בקלות ב-12 לקיחות וביכולתם 
לבצע חוזה של ♠6.

עבור  נקודות  נספור  לא  שליט,  ללא  לשחק  ברצוננו  אם 
סינגלטון מהווה חיסרון משום שהוא  כאן אס  וגם  קוצר, 

שולל מאתנו את הגמישות מתי לזכות בלקיחה.

נתבונן בחלוקה הבאה:

 ♠
♥
♦
♣

A
K983
Q643
Q832

 

♠
♥
♦
♣

QJT954
762
87
K7

♠
♥
♦
♣

76
QJ54
T952
A64

 ♠
♥
♦
♣

K832
AT
AKJ
JT95

 

נניח שדרום משחק בחוזה 3NT. מערב מוביל Q♠. הכרוז 
חייב מיד לזכות בלקיחה. כאשר יתחיל לפתח את סדרת 
הקלאב, מזרח יזכה ב-A♣ ויחזור ב-♠. כעת העיכוב כבר 
לא יעזור – ברגע שמערב ייכנס ליד עם K♣ החוזה ייכשל.

כעת נשנה במקצת את מערך הקלפים: נחליף את ה-2♣ 
וה-2♠ בין צפון לדרום:

 ♠
♥
♦
♣

A2
K983
Q643
Q83

 

♠
♥
♦
♣

QJT954
762
87
K7

♠
♥
♦
♣

76
QJ54
T952
A64

 ♠
♥
♦
♣

K83
AT
AKJ
JT952

 

וייתן  הראשונה  הלקיחה  את  יעכב  הכרוז  זו  בחלוקה 
למערב לזכות עם Q♠. ה-A♠ יזכה בסיבוב השני, וכעת 
שיזכה  לאחר  לשותפו  לחזור  ספייד  למזרח  יהיה  לא 

ב-A♣. החוזה 3NT יבוצע.

ארגז הכלים של הכרוז בברידג'

קובי שחר

ניתן להשיג את הספר במועדוני הברידג' ברחבי הארץ

toolbox.bridge@gmail.com :או בפנייה ל

לאלו שכבר רכשו את הספר,

אתם מוזמנים לשתף את דעתכם על הספר בדף ה- :

  ארגז הכלים של השחקן בברידג'

 
'   

 

 
   

   
  '

 

 
  
  
  
  
'

 
 

 
 

של ההגנה בברידג'ארגז הכלים
קובי שחר

קובי שחר - מהנדס מחשבים במקצועו, חובב משחקים בכלל וברידג' בפרט.
מורה מוסמך לברידג' וכותב קבוע בביטאון הישראלי לברידג'.

לאחר התגובות האוהדות לספר הראשון "ארגז הכלים של הכרוז בברידג'", 

שעסק במשחק היד, יוצא לאור הספר השני המתמקד במשחק ההגנה.

ובו  התיאורטי  הצד  מוצג  פרק  כל  בתחילת  כאן,  גם  הראשון,  בספר  כמו 

הקורא  שבהן  ידיים  מוצגות  ובהמשך  ההגנה  שחקני  את  המנחים  יכול לתרגל את אשר הוא למד.הכללים 

"יד   - ההגנה  של  הזהב  כללי  שלושת  הספר:  עוסק  שבהם  הנושאים  בין 

יש  כן  כמו  תמונה".  עם  תמונה  ו-"לכסות  נמוך"  שנייה  "יד  גבוה",  שלישית 

הספק  עוסק  עוד  מהכללים.  לחרוג  יש  שבהם  הדופן  יוצאי  למקרים  הסבר 

בהובלת הפתיחה, שיטות איתות ופרק מיוחד על הכללים כאשר מגן מבצע 

תעשה בהגנה".השלכות. הפרק האחרון מציג כללים נוספים להרחבת הנושא – "עשה ואל 

חר
ש

בי 
קו

   
   

  '
דג

רי
ב

 ב
ה

גנ
ה

ה
ל 

ש
ם 

לי
הכ

ז 
רג

א

ארגז הכלים של הכרוז
ו- ארגז הכלים של ההגנה

ספרי חובה לשחקני תחרויות
מאת קובי שחר

ניתן להשיג את הספר במועדוני הברידג' ברחבי הארץ
או בפנייה ישירה אל קובי שחר: 054-4341834

לאלו שכבר רכשו את הספר,
אתם מוזמנים לשתף את דעתכם על הספר בדף ה- :

  ארגז הכלים של השחקן בברידג'

oct.indd   13 27.9.2017 г.   15:31:05



שחק היד
מ

14

סינגלטון  אס  עבור  נקודות  להוסיף  נוטים  שאנו  הסיבה 
היא התחושה שאין לנו מפסיד בסדרה כאשר החוזה הוא 

עם שליט. לא תמיד זהו המצב:

 ♠
♥
♦
♣

KJ7
K865
A
JT943

 

♠
♥
♦
♣

532
A7
KQT92
K65

♠
♥
♦
♣

A6
T942
8754
Q82

 ♠
♥
♦
♣

QT984
QJ3
J63
A7

 

West North East South

1♦ Dbl Pass 2♠
Pass 4♠ All Pass

נקודות   12 עם  זהיר  יותר  קצת  להיות  אמור  היה  צפון 
גבוהות, אבל הוא העריך שאין מפסידים בסדרת הפותח 

וקפץ מיד ל-♠4 לאחר ששותפו הראה 9-11 נקודות. 

מערב הוביל ב-K♦, והדומם זכה ב-A♦. הכרוז עבר ליד 
וחתך דיאמונד. לאחר מכן לא היה מעבר מידי   ♣A עם
שני  ושיחקו  הבאה  בלקיחה  זכו  המגנים  לידו.  חזרה 
סיבובי שליט. בסופו של דבר הכרוז הפסיד לקיחה אחת 

בכל סדרה, והחוזה ♠4 לא בוצע.

אילו היינו מחליפים את A♦ ו-3♦ בין צפון לדרום, הכרוז 
היה מספיק לחתוך שני מפסידים ב-♦ ומבצע ♠4 לאחר 

.♦K-הובלה ב

הערכת  סינגלטון.   A של  בערכו  להגזים  אין  לסיכום, 
ה-A כ-4 נקודות הינה די והותר.

לכתובת שאלות  לשלוח  מוזמנים   הקוראים 
.toolbox.bridge@gmail.com 

מעל  ואענה  המומחים  מפי  תשובות  למצוא  אנסה  אני 
דפים אלה.

פרטים נוספים במועדון ואצל יעקב: רחוב סוקולוב 52, טלפון: 03-5403244,
www.bridgerh.co.il :יעקב מינץ: 052-2783263, פרטים נוספים באינטרנט

עם ורד ויעקב מינץ
הרצאות ברמות הגבוהות ביותר בשעה 19:30 ואח"כ 

תחרות עם פרס כספי בשעה 20:00
** ניתן להגיע לבד **

המועדון שעוזר לך להתקדם ברמה האישית הכולל 
פעילויות של קורסים, משחקים מודרכים, תחרויות 

מודרכות, הרצאות לפני התחרויות וחוברות ניתוח ידיים 
בימים ראשון ושני בערב ושלישי אחה"צ

משחקים מודרכים ברמה הטובה ביותר בארץ!

רביעי בערבחדש !

מועדון הברידג' רמה"ש

*3666
לפרטים ותיאום ביקור:

azrielipalace.co.il

אם אתם אוהבים ליהנות ממשחק ברידג' טוב, ומשאר תענוגות החיים, הגיע הזמן 
שתכירו את בית הדיור המוגן האיכותי והיוקרתי ביותר בישראל, השוכן בלב ליבה 
השוקק של תל אביב, סמוך לכל מוקדי התרבות והבילוי. ב-PALACE תל-אביב תוכלו 

ליהנות מחיי חברה פעילים סביב השעון וממגוון אפשרויות דיור
בסטנדרט גבוה ובלתי מתפשר.

החיים הטובים מתחילים
ב- PALACE תל אביב

פריסה ארצית: תל אביב | מודיעין | ראשל״צ | להבים | רעננה

מקבוצת עזריאלימקבוצת עזריאלי

דיור מוגן
תל-אביב
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*3666
לפרטים ותיאום ביקור:

azrielipalace.co.il

אם אתם אוהבים ליהנות ממשחק ברידג' טוב, ומשאר תענוגות החיים, הגיע הזמן 
שתכירו את בית הדיור המוגן האיכותי והיוקרתי ביותר בישראל, השוכן בלב ליבה 
השוקק של תל אביב, סמוך לכל מוקדי התרבות והבילוי. ב-PALACE תל-אביב תוכלו 

ליהנות מחיי חברה פעילים סביב השעון וממגוון אפשרויות דיור
בסטנדרט גבוה ובלתי מתפשר.

החיים הטובים מתחילים
ב- PALACE תל אביב

פריסה ארצית: תל אביב | מודיעין | ראשל״צ | להבים | רעננה

מקבוצת עזריאלימקבוצת עזריאלי

דיור מוגן
תל-אביב

oct.indd   15 27.9.2017 г.   15:31:05



סיקור תחרויות

16

רם סופר

אוגוסט- בחודשים  נערכו  זו  לשנה  גביע המדינה  משחקי 
כרגיל את מיטב שחקני הצמרת. לשלב  ומשכו  ספטמבר 
חצי הגמר הגיעו ארבע קבוצות חזקות. קבוצת לוי שטרן 
)ליאור אורמן-ישראל ודורון ידלין( לא התקשתה להעפיל 
לגמר לאחר שצברה יתרון מכריע כבר במחצית הראשונה.

Board 3, Dealer South, Vul E/W

 ♠
♥
♦
♣

J754
97
A9
KJ975

 

♠
♥
♦
♣

KT62
JT8653
Q4
3

♠
♥
♦
♣

983
AQ42
853
T64

 ♠
♥
♦
♣

AQ
K
KJT762
AQ82

 

ידלין )צפון-דרום( ללא  באחד השולחנות הכריזו האחים 
הפרעה לחוזה הנכון:

North South
ישראל דורון

1♦
1♠ 3♣
4♣ 4♦
6♣ Pass

פשוט וקל. ♣3 הראה יד מחייבת למשחק מלא עם חלוקה 
5-4 לפחות. ♣4 הראה יד טובה עם תמיכה בקלאב. אין 
זה ברור אם ♦4 טבעי ומראה חלוקה או סתם קיו-ביד, אך 
בכל מקרה לדרום עניין רב בסלם. צפון העריך שהנקודות 
שלו במקומות הנכונים וסמך על השותף שהראה יד חזקה 
שיהיו לו קונטרולים בסדרות המייג’ור. הביצוע קל – הארט 
נחתך ביד הכרוז ועל סדרת הדיאמונד ייעלמו המפסידים 

בספייד )כל עוד חלוקת הדיאמונד אינה גרועה מ- 3-2(.

בשולחן השני התפתח מהלך הכרזה יותר יצירתי:

West North East South
אורמן קובליו שטרן גרינברג

1♦
1♥ Dbl 2♥ 3NT

Pass Pass Pass

 1 בגובה  באוברקול  להתערב  לנכון  מצא  אורמן  ליאור 
6 נקודות גבוהות בזכות חלוקתו המעניינת, ושותפו  עם 
מצב  בשל  מזה  יותר  לא  )אך   2 לגובה  תמך  שטרן  לוי 
הפגיעות(. כעת דרום מצא עצמו בבעיה משום שהכרזה 
Good- של ♣3 או ♦3, אפילו אם משתמשים במוסכמה

הדרך  מלא.  למשחק  מחייבת  אינה  עדיין   ,Bad 2NT
לאחר  אבל   ,3♥ היא  חזקה  יד  להראות  הסטנדרטית 
בתקווה   3NT לנסות  החליט  גרינברג  ניר  התלבטות 
שמערב יוביל מתחת ל-A♥ וה-K הבודד שלו יזכה בלקיחה 
זולה. ההתחכמות לא עבדה: במציאות ה-A היה דווקא 

אצל מזרח, וההגנה זכתה ב-6 הלקיחות הראשונות.

ביד הבאה הפגינו האחים ידלין שיקול דעת נכון ושיחקו 
ב-3NT למרות התאמה ידועה של 4-4 בסדרת מייג’ור:

Board 5, Dealer North, Vul N/S

 ♠
♥
♦
♣

AJ72
AKQ
KQ4
972

 

♠
♥
♦
♣

T83
J532
A82
JT6

♠
♥
♦
♣

K4
987
97653
KQ3

 ♠
♥
♦
♣

Q965
T64
JT
A854

 

גביע המדינה 2017

4 בדצמבר 4.2017 בדצמבר 2017.
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North South
ישראל דורון

1♣ 1♠
2NT 3NT
Pass

משחקם המעולה של האחים המחזיקים גם בתואר אלופי 
אי-בחירתם  על  בי תהיות  עורר   2017 לסניורים  ישראל 
לנבחרת ישראל לסניורים שייצגה אותנו באליפות העולם, 
באליפות  שניצח  בדיוק  הרכב  שאותו  העיקרון  בשם 
ההכרזה  זו  ביד  נוספת.  הזדמנות  יקבל   2016 אירופה 
 18-19 ודורון  ישראל  של  שיטתם  לפי  מתארת   2NT
נקודות מאוזנות עם 2-4 קלפי ספייד. דרום יכול לשאול 
 3NT למספר הספיידים של השותף, אך בשולחן החוזה

נראה לו מתאים בכל מקרה.

מזרח הוביל בדיאמונד. לאחר זכיית מערב ב-A♦, הכרוז 
 9 עם  וסיים   ♠K-ל לקיחה  מסר  הבאה,  בלקיחה  זכה 
לקיחות: שלוש בספייד, שלוש בהארט, שתיים בדיאמונד 

ואחת בקלאב. בשולחן השני:

North South
קובליו גרינברג

1♣ 1♥*
1♠** 2♣***

3♠**** 4♠
Pass

  *טרנספר לספייד ** 17+ נקודות
  *** מחייב למשחק מלא 

**** קובע שליט ומזמין הכרזות קיו-ביד

צפון-דרום יישמו שיטה מלאכותית יותר, ובתוך כך נמנע 
מהם להפגין שיקול דעת לגבי בחירת המשחק המלא והם 
הגיעו "אוטומטית" לחוזה ♠4 עם התאמה של 8 קלפים 

במייג’ור.

מזרח הוביל ב-9♥ פסיבי )K♣ היה טוב באותה מידה( ועד 
מהרה התברר שהכרוז אינו יכול לעשות דבר כדי למנוע 

מפסיד אחד בספייד, אחד בדיאמונד ושניים בקלאב.

אורן-יניב  )אפרת  לוין  אמיר  קבוצת  בגמר,  היריבה  גם 
זק-מיכאל בראל-אילן ברקת-אסף לנגי( הפגינה עליונות 
ברורה על יריבתה בחצי הגמר. ביד הבאה היטיבו מיכאל 

בראל-יניב זק להכריז ולבצע סלם.

Board 24, Dealer West, Vul None

 ♠
♥
♦
♣

QJ8532
Q54
-
8765

 

♠
♥
♦
♣

-
JT73
A87652
432

♠
♥
♦
♣

A4
AK6
KQJT9
AQT

 ♠
♥
♦
♣

KT976
982
43
KJ9

 

West North East South
בראל לירן זק פרידלנדר

Pass Pass 2♣ Pass
2♦ 2♠ Pass 3♠
4♦ Pass 4♠ Pass
6♦ Pass Pass Pass

לפי שיטתם של בראל-זק תשובה של ♥2 לפתיחה ♣2 
מראה יד חלשה מאוד עם 0-3 נקודות. לפיכך, מזרח ידע 
ששותפו מחזיק סדרת ♦ ארוכה עם 4+ נקודות. הכרזת 
הקיו-ביד ♠4 הייתה הזמנה כללית לסלם עם הסכמה על 

יניב זק מיכאל בראל במפגש נגד ישראל ודורון ידלין
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ליאור אורמן ולוי שטרן במפגש מול 
אסף לנגי ואילן ברקת

♦ כשליט. ידו של בראל כללה קלף שישי בדיאמונד וחוסר 
ההזמנה  את  לקבל  כדי  בכך  די  הערכתו  ולפי  בספייד, 

לסלם קטן.

 ♥A ,♦KQ בראל זכה מיד בדומם, משך .♠Q-צפון הוביל ב
וחתך ספייד. כעת הריץ J♥ לעקיפה. במקרה של כישלון 
העקיפה התכוון לחזור לידו עם A♦ כדי להשליך קלאב על 
T♥ ולעקוף בקלאב. יש לציין כי אם לדרום Q♥ דאבלטון, 
הוא ייכנס ל-endplay לאחר הזכייה בקלף זה ויהיה חייב 

.♣K למסור לכרוז את הלקיחה ה-12 גם אם בידו

במציאות J♥ זכה ובראל עקף מיד אל Q♣ כדי להבטיח את 
ביצוע החוזה. אם לדרום קלף שלישי בהארט המאפשר לו 
להתחמק מהובלה אל המזלג בדומם בקלאב או מחיתוך 

.♣T יוגבה ועליו יושלך ♥T-והשלכה, מובטח לכרוז ש

בשולחן השני פתח אילן ברקת )צפון( ♦2 מולטי )2 חלש 
בהארט או בספייד(. מזרח הכריז 3NT ודרום הקריב ל-♥4 
)Pass/Correct(. מזרח הכפיל חוזה סופי של ♠4 שנכשל 
לשותפו,  כניסה  אין  שלמזרח  היות  בלבד  אחת  בלקיחה 
על  בהארט  השלישי  המפסיד  יושלך  דבר  של  ובסופו 
 3NT הקלאב הרביעי של צפון. חשוב להדגיש כי ההכרזה
אינה מתארת בהכרח יד של 23+ נקודות, ולכן מערב לא 

העריך שהיד שווה סלם, ואפילו לא הכריז ♦5.

ממפגש זה נציג יד נוספת שבה הבעיה הייתה לבחור בין 
3NT לחוזה של 5 במיינור.

Board 17, Dealer North, Vul None

 ♠
♥
♦
♣

765
3
AKJT954
A9

 

♠
♥
♦
♣

Q983
JT4
Q86
Q84

♠
♥
♦
♣

KJT
AQ9752
732
6

 ♠
♥
♦
♣

A42
K86
-
KJT7532

 

West North East South
בראל לירן זק פרידלנדר

1♦ 1♥ 2♣
2♥ 3♥ Pass 3NT

Pass Pass Pass

לירן  ינון  וכעת   2♣ בהכרזת  נקודות   +10 הראה  דרום 
הכריז קיו-ביד ♥3, מחייב למשחק מלא ומבקש מהשותף 
עוצר בהארט. הכרזה זו אינה מותירה לשותף שיקול דעת 

.♥J-3 ומערב הוביל בNT רב. אהוד פרידלנדר הכריז

יניב זק זכה ב-A♥ וחשש מסדרת ה-♦ בדומם )אשר תרוץ 
 ♠J-ב חזר  הוא  בסדרה(.  אחד  קלף  לפחות  לדרום  אם 
במציאות  השותף.  אצל   Axxx לפחות  למצוא  בתקווה 
A♠ היה אצל הכרוז, אך עדיין החזרה ב-J♠ היא ההגנה 
החזקה ביותר אשר משאירה את דרום ללא כניסה צדדית 
לסדרת הקלאב. בקלפים פתוחים עדיין ניתן להתגבר על 
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בספייד  והמשך   ♦A  ,♣A ל-9♣,  עקיפה   ,♠A( הבעיות 
אחת  את  להריץ  לכרוז  לאפשר  תיאלץ  ההגנה  כאשר 
נורמלי  משחק  בקו  בחר  פרידלנדר  המיינור(.  מסדרות 
בסדרות  המלכות  את  להפיל  הצלחה  ללא  וניסה  יותר 

המיינור. החוזה נכשל ב-2 לקיחות.

בשולחן השני היו 4 ההכרזות הראשונות זהות, אבל אילן 
ברקת )צפון( בחר בהכרזה שנייה טבעית של ♦3 )אשר 
לפי שיטתם מראה יד מעל למינימום עם 6+ קלפי ♦(. גם 
כאן מזרח הכריז ♥3. כעת אסף לנגי בחר לשחק בחוזה 

של ♣5, אשר ההגנה אינה יכולה להכשילו.

לאחר  וגם  קל,  הביצוע  בהארט  טבעית  הובלה  לאחר 
הקלאב:  מצב  את  לנחש  חייב  לא  הכרוז  בספייד  הובלה 
לאחר AK ,♣A ,♠A♦ עם השלכת שני ספיידים ו-♥ נמוך 
מהדומם מזרח אינו יכול למנוע מהכרוז לחתוך מפסיד אחד 
בהארט. בסך הכול דרום מפסיד רק A♥ ולקיחה בשליט. 
מפגש הגמר כלל שלושה סיבובים בני 14 ידיים כל אחד. 
ההכרעה נפלה למעשה בשליש השני שבו פתחה קבוצת 
 IMP 46 ניתן למחיקה לאחר רצף של  פער בלתי  שטרן 
ללא מענה. ביד הבאה אני משער שמומחים רבים יסתייגו 
מהחלטתו של מזרח לפתוח 1NT עם שני דאבלטונים ללא 
עוצרים בסדרות המייג’ור, אך זו הייתה ההכרזה המנצחת:

Board 1, Dealer North, Vul None

 ♠
♥
♦
♣

KJ97
JT92
9
T765

 

♠
♥
♦
♣

AQ3
A73
842
9832

♠
♥
♦
♣

T6
Q4
AQJT73
AQJ

 ♠
♥
♦
♣

8542
K865
K65
K4

 

West North East South
אורמן בראל שטרן זק

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

 14-16 * 
** טרנספר לקלאב או הזמנה למשחק מלא ללא 

רביעיות במייג'ור 
*** מקבל הזמנה למשחק מלא

מתברר כי עדיף לשחק 3NT מהצד של ה-Q דאבלטון. 
הובלה טבעית ב-5♥ נלקחה עם ה-Q♥, וכעת לוי שטרן 
התוצאה   .♦Q מכן  ולאחר   ♦A עקיפות  בלי  בטוח  שיחק 

הסופית – 9 לקיחות.

West North East South
ברקת י. ידלין לנגי ד. ידלין

Pass 1♦ Pass
1NT Pass 3♦ Pass
3NT Pass Pass Pass

טבעי.  הכרזה  מהלך  לאחר   3NT-ל הגיעו  ברקת-לנגי 
 ♥J וצפון הוביל בראש הרצף  הפעם הכרוז היה מערב, 
דרך ה-Q של מזרח. אילן ברקת כיסה ב-Q, עיכב סיבוב 
אחד ולאחר מכן זכה ב-A♥. כאשר עקף ל-Q♦, דורון ידלין 
עיכב את ה-K♦. הכרוז לא התפתה לחזור לידו ולהחליש 
לקיחה  ומסר   ♦A-ב המשיך  אלא  הספייד,  סדרת  את 
ל-K♦, אך זה לא עזר. ישראל ידלין השליך קלף אי-זוגי 
 ♠A-7♠ ועודד את שותפו לשחק סדרה זו. הכרוז זכה ב
הוא  ברירה  בלית  מלמעלה.  לקיחות   8 רק  לו  היו  וכעת 
 ניסה עקיפה בקלאב. דרום המשיך בספייד לאחר שזכה 

ב-K♣, והחוזה נכשל ב-2 לקיחות. 

ההחלטה אם לפתוח או לא לפתוח חרצה את גורל היד 
הבאה:

Board 4, Dealer West, Vul All

 ♠
♥
♦
♣

J62
T42
T76
J862

 

♠
♥
♦
♣

KQT73
AJ93
83
95

♠
♥
♦
♣

A854
Q86
KQJ
T43

 ♠
♥
♦
♣

9
K75
A9542
AKQ7

 

West North East South
אורמן בראל שטרן זק

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

ליאור אורמן התחיל את המכרז ב-Pass ממושמע. לוי שטרן 
פתח עם 12 נקודות, אך לאחר מכן הפגין חולשה באמצעות 
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Pass על תשובת השותף – החלטה נכונה לנוכח העובדה 
שהוא החזיק 6 נקודות בסדרת האוברקול של היריב. יניב זק 
)דרום( הכפיל עם ידו החזקה. אורמן ידע שלשותפו 11-12 
וסיים את המכרז בהכרזת  בספייד  קלפים   3-4 עם  נקודות 

♠2. החוזה הסופי בוצע ללא קושי עם ללקיחה עודפת.

West North East South
ברקת י. ידלין לנגי ד. ידלין

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

  *מחייב למשחק מלא עם תמיכה של 4+ קלפי ♠ 
** 12-14 נקודות

פתיחה,  שוות  שלו  הנקודות  ש-10  החליט  ברקת  אילן 
ומהר מאוד מצא את עצמו במשחק מלא. אם מסתכלים 
היחידה  שתקוותו  לראות  ניתן  הידיים  ארבעת  כל  על 
ידע  ידלין  ישראל  בהארט.  יוביל  שצפון  היא  הכרוז  של 
הינן   10 בראשות  קלפים   3 של  מסדרות  שהובלות 
מסוכנות והעדיף הובלה פסיבית בשליט. לאחר מכן דורון 
ידלין לא התקשה למשוך 2 לקיחות בקלאב לאחר שזכה 
ב-A♦. האפשרות להשליך הארט על הדיאמונד השלישי 
 ♥Q-בדומם לא הייתה מועילה. דרום כיסה כמובן את ה

ובסופו של דבר ה-T♥ זכה בלקיחה המכשילה. 

מערב,  אצל   ♥T-ב  ♥9 את  נחליף  אם  למחשבה:  חומר 
ייתכן ששתי העשיריות בסדרות הארוכות כבר מצדיקות 

את שדרוג היד לפתיחה של ♠1.

הזוגות  אחד  ורק  תחרותי,  מכרז  התפתח  הבאה  ביד 
במזרח-מערב גילה התאמה של 8 קלפים במייג’ור:

Board 9, Dealer North, Vul E/W

 ♠
♥
♦
♣

T3
QT7
KQJ764
K6

 

♠
♥
♦
♣

KQ42
K85
A954
T8

♠
♥
♦
♣

9765
A6
2
AQ5432

 ♠
♥
♦
♣

AJ8
J9432
T8
J97

 

West North East South
אורמן בראל שטרן זק

1♦ Pass 1♥
Pass 2♦ Dbl Pass

4♠ Pass Pass Pass

נגד  פגיע  אוברקול  להכריז  רצה  לא  )מזרח(  שטרן  לוי 
 Pass-ב ובחר  נקודות בלבד   10 2 עם  לא פגיע בגובה 
הכניס  ובכך  הכפיל,  השני  בסיבוב  אך  הראשון,  בסיבוב 
הבין  אורמן  ליאור  בספייד.  שלו  הרביעייה  את  לתמונה 
שבמצב פגיעות זה הכפל המאוחר מראה כוח של פתיחה 
עם אורך בסדרות השחורות והכריז מיד משחק מלא ♠4. 
ביצוע החוזה לא היה קשה, ולאחר שכל העקיפות הצליחו 

וכל החלוקות היו נוחות, מערב זכה ב-12 לקיחות.

West North East South
ברקת י. ידלין לנגי ד. ידלין

1♦ 2♣ Dbl
RDbl 2♦ Pass Pass
2NT Pass 3♣ All Pass

יד  עם  להכרזה  הנכנס  ששחקן  קורה  קרובות  לעתים 
מינימלית “נבהל מעצמו” ומפגין בהמשך זהירות קיצונית. 
 .2♣ אוברקול  שהכריז  לאחר  לנגי  לאסף  שקרה  מה  זה 
הרי-דאבל של מערב הראה יד טובה ללא התאמה בקלאב. 
לו היה מזרח טורח להכריז בסיבוב מהבא ♠2, היה מגיע 
לחוזה הנכון ♠4. במציאות הוא בחר ב-Pass. אילן ברקת 
המשיך לנסות להגיע למשחק מלא באמצעות 2NT, אבל 
שותפו  את  ושכנע   3♣ באמצעות  חולשה  הפגין  מזרח 
להסתפק בחוזה חלקי עם הפסד כבד של IMP 11. קבוצת 
לוין השתפרה בשלישי האחרון, אך זה היה מעט  אמיר 
למזרח-מערב הקרבה  יש  ביד הבאה  מדי.  ומאוחר  מדי 
צפון-דרום  של  והחוזה המנצח  מעל ♥4,  ל-♠4  מוצלחת 

הוא ♦5. בשולחן ההתפתחויות היו שונות:

Board 29, Dealer North, Vul All

 ♠
♥
♦
♣

Q
T8763
QT9762
A

 

♠
♥
♦
♣

JT8632
Q
K5
KT93

♠
♥
♦
♣

A75
9542
-
QJ8764

 ♠
♥
♦
♣

K94
AKJ
AJ843
52

 

oct.indd   21 27.9.2017 г.   15:31:09



סיקור תחרויות

22

 2017 לשנת  המדינה  גביע  זוכי 
אורמן,  ליאור  ידלין,  דורון  מימין: 

לוי שטרן וישראל ידלין

West North East South
בראל י. ידלין זק ד. ידלין

Pass Pass 1NT
2♦* Dbl 3♠** 3NT

Pass Pass Pass

 * שישייה באחת מסדרות המייג'ור 
** מעוניין לשחק ♠3 מול ספיידים ו-♥4 מול הארטים.

שיטת Landy+Multi מקנה גמישות רבה בהתערבות נגד 
פתיחה 1NT, כאשר ניתן לנצל כפל כדי להראות ידיים עם 
לא  שלצפון-דרום  נראה  במייג’ור.  ו-4  במיינור  קלפים   5
הייתה שיטה ברורה להתמודד מול הכרזת ♦2 של מערב. 
צפון הכפיל כדי להראות נקודות, ודרום הכריז 3NT עם 
ידלין  שישראל  חוששני  המייג’ור.  סדרות  בשתי  עוצרים 
הפגין ביד זו אמון מוגזם בשותפו. אכן דורון שחקן מעולה, 
חיפוש משחק מלא  דורשת  צפון  6-5 של  אבל החלוקה 

באחת הסדרות האדומות.

לאחר הובלה בספייד והגבהת הסדרה, הסיכוי היחיד של 
 3NT בודד. זה לא קרה, והחוזה ♦K הכרוז היה להפיל

נכשל בשתי לקיחות.

West North East South
אורמן ברקת שטרן לנגי

Pass Pass 1NT
2♣* 2♦ Pass 2♥

Pass 3♦ Pass 3♥
Pass 4♥ All Pass

)Cappeletti שישייה בסדרה כלשהי )שיטת *

בשולחן השני שיטתם של מזרח-מערב הייתה כזו שמזרח 
לא היה יכול לדעת היכן האורך של שותפו. בנוסף, לצפון-
דרום היה קל להכריז לאחר ההתערבות המלאכותית ♣2 
צפון  כפל מחליף את סטיימן.  – שיטתם נשמרת כאשר 
בדרך  להראות את שתי הסדרות הארוכות שלו  הספיק 
ל-♥4, בעוד מזרח-מערב סיימו את חלקם בהכרזה ולא 

הגיעו להקרבה המוצלחת ♠4.

ליאור אורמן הוביל ב-J♠. לוי שטרן זכה ב-A♠ ומצא את 
החזרה החזקה ביותר בקלאב אשר מנעה מהכרוז לקיחה 
עודפת. לאחר שלושה סיבובי הארט הכרוז היה בסכנת 
אבדן שליטה אם יחליט לחזור לדומם בחיתוך קלאב. אסף 
לנגי שיחק נכון A♦. קלף זה נחתך, אבל אבדן הלקיחה 
היה משתלם לכרוז שנשאר עם שני שליטים בדומם בעוד 
מזרח חותך עם השליט האחרון שלו. נותר לו רק למסור 

למערב K♦ ולבצע 10 לקיחות.

למרות תוצאה זו, קבוצת לוי שטרן זכתה במפגש הגמר 
הקבוצה  לקפטן  מרשים  הישג  זהו  משכנע.  בהפרש 
ולשותפו ליאור אורמן, שעד עתה הצטיין בעיקר בנבחרות 

ישראל לצעירים. 

עבור חבריהם לקבוצה האחים ידלין, 2017 היא  ללא ספק 
שנת השיא בזירה הישראלית. נכון להיום הם אספו כבר 
5 תארים משמעותיים: הליגה הלאומית, גביע המדינה, 
אליפויות ישראל לזוגות ולזוגות סניורים ותחרות הזוגות 

המרכזית בפסטיבל.

בכיף שלךבקצב שלךבבית שלך

Best Bridge - האתר המוביל בעולם לשיפור מיומנויות הברידג'
www.bestbridge.co.il

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

ספרו לחבריכם, הם יודו לכם

חדש תרגול הכרזות אינטראקטיבי
לתרגול קונבנציית ברגן

אין דברים כאלו!

מה עוד באתר?

קורס צעדים ראשונים בברידג'
  מוגש באנימציה המאפשרת           

    המחשה ויזואלית מרשימה.

  קל ופשוט להבנה.

  ניתן לתרגל באתר מיד לאחר כל שיעור.

 מעל 1,500 תרגילי הכרזות

 כ-600 תרגילי משחק יד והגנה

 עשרות שיעורי ברידג' בוידיאו

מתאים לכל הרמות

רמזור הכוונה אישי

פתרון כתוב לכל תרגיל

הירשמו עכשיוהירשמו עכשיו
 ותיהנו מהתוכנית החינמית שלנו, הכוללת מבחר טעימות עשיר, ללא הגבלת זמןמהתוכנית החינמית שלנו

www.bestbridge.co.il 
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רם סופר

בליון  העולם  באליפות  ישראל  של  המצטיינת  הנבחרת 
הייתה נבחרת הנשים בהרכב נגה ודנה טל, עדי אסולין-
הילה לוי, מיכל נוסצקי-נטלי סעדה, יוסי אנגל )קפטן(. 
הקבוצה העפילה לרבע הגמר מהמקום החמישי, "נבחרה" 
על ידי שוודיה שסיימה ראשונה בשלב המוקדם, ניהלה 
עמה קרב שקול מאוד במשך 5 מתוך 6 סיבובים ולבסוף 

כשלה בניסיון להעפיל לחצי הגמר.

שלנו  הנשים  נבחרת  שבה  הקודמת  בפעם  כזכור, 
לבטל  נאלצה  היא   )2013( העולם  לאליפות  העפילה 
המארחים  שהערימו  הקשיים  בשל  השתתפותה  את 
הצעירות  במקצת.  ההרכב  השתנה  מאז  האינדונזים. 
גם  אלא  בנבחרת  קבוע  מקום  תפסו  רק  לא  אסולין-לוי 
עם   )2016( לזוגות  והעולם  אירופה  באליפויות  הרשימו 
שתי מדליות זהב. האחיות טל היו הזוג המוביל בקבוצה, 
ידיים  כוללת  זו  כתבה  הפסקה.  ללא  כמעט  שיחקו  והן 
 BBO ששודרו  המפגשים  מתוך  הקבוצה  של  נבחרות 
נתחיל מהמפגש  חזקות.  יריבות  מול  ככולם  רובם  שהיו 
הצרפתיות  השלישי.  בסיבוב  המארחת  הנבחרת  נגד 
רגילות להילחם על המדליות, אך בתחרות זו כשלו ונותרו 
חוזים  להכשיל  יכלו  הן  הבאה  ביד  הגמר.  לרבע  מחוץ 
חלקיים של ישראל בשני השולחנות, אך טעו בהגנה ושני 

החוזים בוצעו.

Board 10, Dealer East, Vul All
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West North East South
זוכובסקה אסולין רייס לוי

1♥ Pass
1♠ 2♠ Pass 3♥

Pass 3♠ All Pass

עדי אסולין הדגימה התערבות טבעית בסדרת המייג'ור 
של המשיב )♠2 אינה קיו-ביד(. הילה לוי ראתה משחק 
מלא אפשרי )כיום זוגות רבים משיבים לפתיחה גם עם 
הזוג   .3♥ קיו-ביד  באמצעות  והזמינה  מאוד(  חלשה  יד 
ערמומית  בהובלה  בחרה  ומזרח  ב-♠3  עצר  הישראלי 
ב-J♦. קלף זה כוסה עם Q ו-K ומערב חזרה בדיאמונד 

 .T-אל ה

כעת הובילה מזרח 3♥. אם להאמין לקלף זה, ובהסתמך 
על הכרזת הפתיחה ♥1, על הכרוז לשחק A♥ כדי להפיל 
תמונה בודדת במערב, אבל עדי חששה שהיריבה מנסה 
נתנה  היא   .KQ-ל נמוך מתחת  ומובילה  אותה  להטעות 
לקבל  מנת  על   ♣J-ב נכון  חזרה  ומערב  לזכות   ♥K-ל
חיתוך ♥. למזלה של הכרוז מזרח לא קראה את החלוקה 
וניסתה לגבות A♦. כעת החוזה הושלם ללא קושי בעזרת 

העקיפות המסומנות בסדרות המייג’ור.

West North East South
נגה טל קרונייה דנה טל וילארד

1♥ Pass
1♠ Pass 2♦ Pass

2NT Pass Pass Pass

לא   2♠ שיטתן  שלפי  ייתכן   – שתקה  צפון  זה  בשולחן 
הייתה הכרזה טבעית או שהיא העדיפה Pass משיקולים 
נחתו  טל  צדקה משום שהאחיות  היא  בדיעבד  טקטיים. 
עדיף  מה  מעניינת  תיאורטית  שאלה  זו  גרוע.  בחוזה 
 2♣ ,0-5-4-4 בהכרזה שנייה לאחר ♠1-♥1 עם חלוקה 

או ♦2? 

נבחרת הנשים 
באליפות העולם
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בודד  להוביל K♠ שמא לשותפתה קלף  קרונייה חששה 
והיא לא תוכל לחזור בסדרה לעקיפה. היא הובילה ב-9♦ 
אשר סייע לכרוז להשיג 3 לקיחות בסדרה. נגה טל עקפה 
בקלאב וכעת, ללא שום רמז מההכרזה, וילארד החמיצה 
 3 החוזה  את  מכשילה  שהייתה  בספייד  החזרה  את 
 ,♥K מחזיקה  ששותפתה  לקוות  העדיפה  היא  פעמים. 

ולאחר שה-K הבודד של נגה זכה היו לה 8 לקיחות.

שתי  זו  )בתחרות   2 ארה”ב  מול   BBO-ב הבא  במפגש 
הקבוצות האמריקניות, שכללו גם את הישראלית לשעבר 
מיגרי צור-קמפנילה, כשלו בשלב המוקדם( ספגה ישראל 
הפסד גבוה יחסית, כשהרווח המשמעותי היחיד היה ביד 

הבאה.

Board 5, Dealer North, Vul N/S
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West North East South
נגה טל גולדברג דנה טל מוס

1♠ 2♥ Pass
2NT Pass 3NT All Pass

משני  אחד  רק  כאשר  חשוב:  רעיון  מדגימה  זו  חלוקה 
יהיה בהובלה. זהו  היריבים פעיל בהכרזה, עדיף שהוא 
הבסיס התיאורטי לשיטת הטרנספרים של המשיב אחרי 
תאוצה  צוברת  אשר  המתערב,  של  כפל(  )או  אוברקול 

בשנים האחרונות.

במקרה שלנו נגה טל לא חששה להכריז 2NT עם עוצר 
שני  בהובלה.  עצמה  מצאה  וצפון  בספייד,  יחסית  חלש 
החוזים האפשריים מצד מזרח ♥4 ו-3NT נכשלים לאחר 
הובלה מדרום בדיאמונד, אבל נגד 3NT מצד מערב צפון 
לא רצתה לאבד את הכניסות הצדדיות לסדרה הארוכה 
והובילה ב-Q♠. נגה לא התקשתה להשלים 10 לקיחות.

West North East South
ויינשטוק אסולין גמאק לוי

1♠ 2♥ Pass
3♣ Pass 3NT All Pass

הכרזת מערב ♣3 לא הייתה מוצלחת. ראשית כל מזרח 
הפכה לכרוז, ושנית לדרום הועבר מידע חיוני שהיה מסייע 
לה לבחור בהובלת דיאמונד נגד ♥4. בפועל החוזה היה 
3NT. להילה לוי לא היה קלף להוביל בסדרת שותפתה. 
בלית ברירה היא בחרה בדיאמונד שהתברר כמוצלח – 

ההגנה זכתה ב-6 הלקיחות הראשונות. 

במחצית  בינוני  כושר  הפגינה  הישראלית  הקבוצה 
הייתה  הגמר  לרבע  והעפלתה  התחרות,  של  הראשונה 
הנבחרת  הפגינה  השנייה  במחצית  אבל  בספק,  מוטלת 
 BBO-יכולת מרשימה, בפרט בשני המפגשים ששודרו ב

מול הנבחרות החזקות של רוסיה ופולין.

Board 6, Dealer East, Vul E/W
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West North East South
חוניצ'ייבה אסולין גולביץ' לוי

1♦ Pass
1♥ Dbl 1♠ Pass
2♣ Dbl 2♦ Pass
3♦ Pass 5♦ Pass

Pass Dbl All Pass

כיום מקובל לפתוח יד כמו זו של מזרח. משמעות הדבר 
הרוסיות  ממערב  רביעית"  "סדרה  הכרזת  שלאחר  היא 
בקלאב  עוצר  איתרו  לא  הן  מלא.  למשחק  מחויבות  היו 
לא התביישה להכפיל  עדי אסולין  ב-♦5.  ונאלצו לבחור 
פעמיים,  החוזה  את  להפיל  קל  מהירות.  לקיחות   4 עם 
הודות  תום  עד  ההזדמנות  את  ניצלו  הישראליות  אך 
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את  עיכבה  עדי  בספייד.  לוי  הילה  של  מצוינת  להובלה 
ה-T♠ של השותפה, וה-J♠ זכה בלקיחה. כעת אם מזרח 
אינה מושכת את כל השליטים, דרום תקבל חיתוך ספייד. 
הפתוחה  אירופה  באליפות  זהב  )מדליית  גולביץ'  אנה 
דיאמונד,  סיבובי   3 שיחקה  מעורבות(  לקבוצות   2017
קפצה  שגתה,  לא  עדי  נמוך.   ♥ והובילה  בדומם  סיימה 
ב-A♥ והמשיכה ב-3 סיבובי קלאב. כעת מזרח מנותקת 
 +800 בספייד:  לקיחות   2 עוד  למסור  ותיאלץ  מהדומם 

לישראל.

West North East South
נגה טל גרומובה דנה טל פונומרייבה

1♦ Pass
1♥ Dbl 2♦ Pass

3NT Pass Pass Pass

נגה טל בחרה בהכרזה פרקטית של 3NT עם “חצי עוצר” 
בקלאב )זאת לאחר שדנה החליטה לוותר על הכרזת ♠1 
עקב הכפל של צפון(. נגד חוזה זה לא הייתה לצפון סיבה 
להכפיל. גרומובה הובילה יפה ב-A♣ )ולא בקלאב נמוך 
– הרי השותפה ממילא לא תזכה בהובלה( והפילה את 

.IMP 11 החוזה 3 פעמים, אך ישראל זכתה ברווח של

אך  שקולה,  בצורה  החל   15 בסיבוב  פולין  מול  המפגש 
במחציתו השנייה רשמה נבחרת ישראל בשלב מסוים 33 

IMP ללא מענה בדרך לניצחון גורף 7:43.

Board 10, Dealer East, Vul All
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West North East South
ק. בלדיש אסולין ז. בלדיש לוי

1♥ Pass
3♥ Pass Pass Dbl

Pass 4♠ All Pass

נבחרת פולין לנשים כבר זכתה בעבר בתחרות הקבוצות 
בפסטיבל שלנו. ההרכב דאז כלל את קתי בלדיש )מערב( 
ששיתפה פעולה עם אנה סרניאק אולם שותפה הנוכחית 
הכרזת ההפרעה ♥3  זופיה בלדיש.  של קתי היא בתה 
כעת  אולם  הראשון,  ההכרזה  בסיבוב  צפון  את  נטרלה 
מתאימה  חלוקה  עם  מאוחר  בכפל  התערבה  לוי  הילה 
עדי  הראשון.  בסיבוב  מוציא  לכפל  הספיק  שלא  וניקוד 
אסולין מצאה הכרזה יפה של ♠4 וביצעה את החוזה עם 
של  טבעית  בהובלה  בחרה  מזרח  מההגנה.  עזרה  קצת 
A♥ וכעת הייתה צריכה להמשיך בסדרה כדי לגרום לכרוז 
אבדן שליטה, אולם היא לא שיערה שצפון הכריזה ♠4 עם 
3 קלפים בלבד. היא המשיכה בשליט, וכעת נותר לעדי 
למשוך שליטים, למסור להגנה K♦ ולהשלים 10 לקיחות 

– 4 בספייד, 1 בהארט, 4 בדיאמונד ו-1 בקלאב.

West North East South
נגה טל זמודה דנה טל דופרט

1♥ Pass
3♥ Pass Pass Dbl

Pass 3NT All Pass

ואלופת  זמודה, אחת השחקניות הטובות בעולם  יוסטינה 
פחות  יצירתית  הייתה  מעורבים,  לזוגות   2017 אירופה 
 .3NT-ובאותו מצב שעדי אסולין הכריזה ♠4 היא בחרה ב
לאחר הובלה בהארט העוצר הבודד לא הספיק, והאחיות טל 
לא התקשו לזכות ב-5 הלקיחות הנדרשות להפלת החוזה.

Board 11, Dealer South, Vul None
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West North East South
ק. בלדיש אסולין ז. בלדיש לוי
נגה טל זמודה דנה טל דופרט

Pass
2♠ Pass 2NT Pass
3♠ Pass 3NT All Pass
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באותה שיטה: ♠2  במזרח-מערב השתמשו  הזוגות  שני 
מיינור,  בסדרת  קלפים  ו-4+  בספייד  חמישייה  הראה 
הראה   3♠  ,2NT לשאלה  בתשובה  מפתיחה.  פחות 

מקסימום עם סדרה צדדית בדיאמונד. 

ההבדל בין שני השולחנות היה בהגנה. הילה לוי הובילה 
 ♣K-וחזרה ב-9♣. מזרח זכתה ב ♣A-6♣. צפון זכתה ב
בהמשך  זכתה  אחת,  פעם  עיכבה  הילה   .♥Q והובילה 
בהארט וכעת שיחקה יפה 6♠ – היא הבינה שלכרוז קוצר 
עדי  בדומם.  הספיידים  מהגבהת  לחשוש  ואין  בספייד 
זכתה ב-A♠ וחזרה בקלאב. כעת להגנה לקיחה בספייד, 
בלקיחה  נכשל  החוזה  בקלאב.  ושתיים  בהארט  שתיים 

אחת.

בשולחן השני המשחק היה זהה עד לרגע שבו דנה טל 
מיד  זכתה  דרום  כאן  השלישית.  בלקיחה   ♥Q הובילה 
ב-A♥ ושיחקה T♣ שכמובן מכר את החוזה עם לקיחה 

עודפת.

Board 13, Dealer North, Vul All
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West North East South
ק. בלדיש אסולין ז. בלדיש לוי

1♣ Pass 1♠
1NT Pass 2♦ Pass
2♥ Pass Pass Pass

מהלך הכרזה שגרתי, פחות או יותר, הוביל לחוזה חלקי 
♥2 מצד מערב שבוצע בדיוק.

West North East South
נגה טל זמודה דנה טל דופרט

1♣ 1♥ Pass
3NT Pass Pass Pass

דנה טל התערבה באוברקול אגרסיבי מאוד במצב פגיע 
ונגה החליטה להכריז מיד 3NT עם עוצרים בכל הסדרות 
בהארט.  ההתאמה  את  לחשוף  מבלי  חיתוך,  כוח  ללא 
בחרה  והיא  נוחה,  הובלה  הייתה  לא  בצפון  לזמודה 
זו. טעות! –  בהארט מתוך הנחה שהכרוז קצר בסדרה 
זו הייתה הדרך היחידה למכור את החוזה בהובלה. נגה 
“הוסיפה  זמודה   .♥Q והובילה   ♥7 עם  בלקיחה  זכתה 
חטא על פשע” כשלא כיסתה מתוך הנחה שגויה שלכרוז 
דאבלטון. בשלב זה היו לנגה כבר 5 לקיחות בהארט ולא 

הייתה שום דרך למנוע את ביצוע המשחק המלא.

לסין  הפסד  בצד  האחרון  ביום  גבוהים  ניצחונות  שני 
החזקה הביאו את ישראל למקום החמישי. למרות זאת, 
שוודיה שסיימה ראשונה בחרה בנו מתוך ארבע הקבוצות 
5-8, אולי מכיוון שהמפגש בין שתי הנבחרות  במקומות 

בשלב המוקדם הסתיים בניצחון גבוה לשוודיה.

הובילה  שבהן  הגמר,  ברבע  ראשונות  ידיים   48 לאחר 
נבחרתנו ביתרון קל, השוודיות אולי הצטערו על בחירתן:

Board 26, Dealer East, Vul All
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West North East South
ברטו אסולין אנדרסון לוי

Pass 1♥
Pass 2♦ Pass 4♣
Pass 6♦ All Pass

מתוך צפייה בבורדים רבים ברבע הגמר התקבל הרושם 
שהכרזות הסלם היו עקב אכילס של הקבוצה הישראלית. 
מנוצלות  בלתי  הכרזות  מדי  יותר  השאירה  אסולין  עדי 
בין ♣4 ל-♦6. אמנם ה-K♣ שלה מאבד מחשיבותו לאור 
יכולה  הייתה  השותפה  עדיין  אבל  דרום,  של  הקוצר 
להחזיק יד זהה עם K♥ במקום Q♥, ואז יש 13 לקיחות 
היה   6♦ הנתונה  בחלוקה   – טוב  הכול  טוב  סוף  קלות. 

החוזה המדויק.  
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West North East South

נגה טל ססיליה 
רימשטדט דנה טל גרונקוויסט

Pass 1♥
Pass 2♣ Pass 2♦
Pass 2♥ Pass 2♠
Pass 2NT Pass 3♦
Pass 3♠ Pass 3NT
Pass 4♥ Pass 5♦
Pass 7♦ All Pass

ועד  מ-♣2  החל  מלאכותית.  בשיטה  הכריזו  השוודיות 
ההכרזה  החלוקה.  את  תיארה  ודרום  שאלה,  צפון   3♦
♠3 שברה את ה-relay וקבעה את ה-♦ כשליט. בהמשך 
אירעה אי הבנה: ♥4 הייתה שאלה על קלפי מפתח. דרום 
הייתה צריכה להכריז ♣5 שמראה מספר אי-זוגי של קלפי 
 5♦ והכריזה  טעתה  היא  אך   ,♥K ובלי   ♦Q עם  מפתח 
שמראה אותו דבר עם K♥! סיכומו של דבר – כשמשחקים 
ששני  למצב  עד  להתאמן  חובה  מתוחכמת  שיטה 
עדיף   – לא  אם  מושלם;  באופן  אותה  זוכרים  השותפים 
 כבר חוסר שיטה. ישראל נהנתה מההפקר וזכתה בלוח זה 
השוודיות  של  הכרזותיהן  כלל  בדרך  אך   ,IMP ב-16 

באזור הסלם היו טובות יותר.

בתום היום הראשון הובילה ישראל 99:107, אך שוודיה 
השיבה מלחמה – 6:40 בסיבוב הרביעי. מתוך סיבוב זה 
בלטה הובלה מעולה של גרונקוויסט שכיפרה על הטעות 

שלה בהכרזה בבורד שהוצג לעיל.

Board 19, Dealer South, Vul E/W
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West North East South

נגה טל ססיליה 
רימשטדט דנה טל גרונקוויסט

2♦
Pass 2♥ Pass Pass
Dbl Pass 3NT All Pass

עם  חלשה  יד  לתיאור  מולטי  ב-♦2  השתמשו  השוודיות 
שתיוודע  עד  סיבוב  המתינה  טל  נגה  במייג’ור.  שישייה 
סדרת היריבות ואז התערבה ב-Dbl. דנה הכריזה כמובן 
3NT והכול נראה טוב ויפה עד שדרום הניחה על השולחן 
9♠ – החלטה מעולה של השחקנית השוודית שהרגישה 
נכון שהישועה להגנה לא תצמח מסדרת ההארט. הובלה 
זו ביצעה עקיפה כפולה על ה-KQ♠ של הדומם ופיתחה 
עבור צפון 4 לקיחות בסדרה עם כניסה צדדית בקלאב. 

לדנה לא היה מענה והחוזה נכשל בלקיחה אחת. 

שהסתיים  שונה  הכרזה  מהלך  התפתח  השני  בשולחן 
ניתן  לא  שאותו  חוזה  מערב,  ידי  על  משוחק   3NT-ב

להכשיל.

בבורד  אסולין  עדי  של  גורלית  טעות   – זה  בסיבוב  עוד 
מדי.  חלשה  יד  עם  סטיימן  הכרזת  הכפילה  כאשר   26
השוודיות ניצלו זאת ללא רחמים ושיחקו ♣2 עם רי-דאבל 
איבדה  כך  עודפת.  לקיחה  ביצוע  למנוע  ניתן  לא  שבו 
ישראל IMP 11 מיותרות לאחר שבשולחן השני שוודיה 
מבוצע   3NT לשחק  טל  לאחיות  ונתנה  התערבה  לא 

בדיוק.

בסיבוב הבא החליט הקפטן לתת הזדמנות לזוג נוסצקי-
עצמן.  את  הוכיחו  והשתיים  אסולין-לוי,  במקום  סעדה 
סלם  הכרזת  לאחר   20:36 זה  בסיבוב  ניצחה  ישראל 

מוצלחת בבורד הבא:

Board 6, Dealer East, Vul E/W

 ♠
♥
♦
♣

Q764
KT74
Q85
76

 

♠
♥
♦
♣

93
AJ3
J92
AKJ42

♠
♥
♦
♣

AT2
86
AKT7643
5

 ♠
♥
♦
♣

KJ85
Q952
-
QT983

 

oct.indd   28 27.9.2017 г.   15:31:12



סיקור תחרויות

29

West North East South
נוסצקי אנדרסון סעדה  ברטו

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

3NT Pass 4♦ Pass
4♥ Pass 6♦ All Pass

הישראליות שיחקו בשיטת 2/1, כך שהכרזת ♦3 הראתה 
היטיבה  סעדה  נטלי  בסלם.  כלשהו  עניין  עם  חזקה  יד 
להעריך את ידה וידעה שהיא שווה הרבה יותר מהערך 
תחילה  התפרש   3♠ גבוהות.  נקודות   11 של  הנומינלי 
כהצגת עוצר בדרך ל-3NT, אולם לאחר שמזרח הכריזה 
בקיו-ביד  והגיבה  בקיו-ביד  שמדובר  הבינה  מערב   4♦
 6♦ הכרזת  שווה  שהיד  החליטה  נטלי  כעת  משלה ♥4. 
ללא בירורים נוספים. היא זכתה בלקיחה הראשונה עם 
 ♣AK ושיחקה  3-0 בחלוקה  הבחינה   ,♦A הורידה   ,♥A
הידיים.  משתי  נמוך  ספייד  כעת  הארט.  השלכת  עם 
נטלי חתכה את ההארט הבא והמשיכה ב-A♠, חיתוך ♠ 

ועקיפה בדיאמונד להשלמת החוזה.

בשולחן השני פתחה מזרח ♦2 )אשר הראה לפי שיטתה 
המשיכו  השוודיות   .)♦ קלפי   +6 עם  פתיחה  של  כוח 
בהכרזות relay – המשיב שואל והפותח מתאר. חסרונה 
ויש  זו בכך שהעברת המידע היא חד-צדדית  של שיטה 
בסופו  היד.  בהערכת  הקשור  דעת  לשיקול  מקום  פחות 
 IMP 13 – 5♦ של דבר הן הסתפקו בחוזה זהיר מדי של

לישראל.

ישראל צמצמה את הפער. נוסצקי-סעדה עלו גם לסיבוב 
את  והדיחה   11:34 ניצחה  שוודיה  הפעם  אך  האחרון, 
נבחרתנו מהתחרות. בכל זאת יכולנו לחוש גאווה על דור 
צעיר של שחקניות מוכשרות שהביא לישראל עוד הישג 
זוגות  אם  הנשים.  בקטגוריית  עולמי  מידה  בקנה  בולט 
אלה יתמידו וישכללו את שיטותיהן )לא היה קשה לראות 
העתיד  זה(  בתחום  רבה  עבודה  משקיעות  שהשוודיות 

יכול להיות עוד יותר ורוד.

אם אתם חושבים להפיק ספר ייחודי ואישי, אנחנו הכתובת:
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

בעומק הג'ונגל
ישראלי ביערות העד של פפואה ניו-גינאה

על פי סיפור אמיתירומן מאת הרצל זלמן

רומן  הינו  הג'ונגל'  'בעומק 
בחיי.  שונות  תקופות  המשלב 

כמסע  בספר  המתואר  המסע 
רבות  שנים  בחובו  טומן  עצמאי 

ברחבי  ומסעות  טיולים  של 
מדינות  בה  בתקופה  העולם 

למטייל  שואבת  לאבן  הפכו  טרם  השלישי  העולם 

שלל  מייצגות  בספר  המתוארות  הדמויות  הישראלי. 

החוויה  הקשת.  צבעי  בכל  הטיול  את  שצבעו  טיפוסים 

שעברתי אי שם בפפואה ניו-גינאה היא זו שדחפה אותי 

מבוגר  בגיל  יצאתי  המסופר  לטיול  הרומן.   לכתיבת 

אזורים  הבנתי,  למיטב  שנה,   20 מאז  שחלפו  ולמרות 

נדחים אלו נשארו אותנטיים עד ליום הזה. 

ההבדלים בין העולם המערבי למקבילו, העולם השלישי, 

תמיד משכו אותי ואת חושיי. שעות ארוכות הייתי מבלה 

מזמנת  שהמציאות  השוני  בפלאי  בהתבוננות  בטיוליי 

לנו, אם בשל פראיותו של הטבע ואם בשל פראיותה של 

התרבות, אותה ספגתי בעיקר משיחותיי עם המקומיים, 

המעטים שידעו את השפה האנגלית.
על המחבר:

בשנת  תל-אביב.  בעיר   1932 בשנת  נולד  זלמן  הרצל 

1947 הצטרף להגנה. עם הקמת צה''ל התגייס למחזור 

א' של העתודה האקדמאית. בימיו הראשונים כסטודנט 

צעיר, ללימודי ההיסטוריה, בעוד תותחי המלחמה רעמו, 

הבין שרוצה להקדיש את חייו לתחומי החינוך וההוראה. 

תחילה  אלו,  בתחומים  עסק  הבאות  השנים  ב50  ואכן, 

מודיעים  אורה  תיכון  בית-ספר  כמנהל  ובהמשך  כמורה 
ברמת-גן.

רומן זה הוא ספרו הראשון של זלמן, והוא בן 83.
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יוסי אנגל

שלנו  הנשים  נבחרת  קפטן  לשמש  הזכות  לי  הייתה 
באליפות העולם לקבוצות בליון )אוגוסט 2017(. בתחרות 
השתתפו 22 נבחרות מכל היבשות שהצטיינו בתחרויות 

יבשתיות.

סעדה,  נוסצקי-נטלי  מיכל  הזוגות  את  כללה  נבחרתנו 
דנה ונגה טל, עדי אסולין-הילה לוי.

בשלב הראשון התמודדו כל הנבחרות זו נגד זו במשך 21 
סיבובים בשיטת ליגה. לבסוף, 8 הראשונות בדירוג עברו 
לשלב הבא שהיה בשיטת נוקאאוט. נבחרת ישראל הציגה 

יכולת טובה וסיימה במקום החמישי בשלב המוקדם.

בחרה  המוקדם  בשלב  שהובילה  השוודית  הקבוצה 
לשחק נגד ישראל בשלב רבע הגמר. לאחר 96 ידיים זכו 

השוודיות לניצחון דחוק.

להלן מספר ידיים מהתחרות בליון, ותחילה המפגש מול 
הראשון  ביום  ניצחו  ההולנדיות  החמישי.  בסיבוב  הולנד 
את כל יריבותיהן בתוצאה 0:20 והובילו בבטחה. למרות 
)שתורגם   26:40 מרשים  לניצחון  זכתה  נבחרתנו  זאת 

:IMP 10-ביד הבאה זכינו ב .)VP 13.75-ל

Dealer East, Vul N/S

 ♠
♥
♦
♣

-
T72
J965432
A84

 

♠
♥
♦
♣

653
KJ854
A8
K95

♠
♥
♦
♣

AQJT7
Q9
KQT
J32

 ♠
♥
♦
♣

K9842
A63
7
QT76

 

דנה   .3NT בשני השולחנות הייתה מזרח הכרוז בחוזה 
 ♣A-טל שפתחה ♠1 קיבלה הובלה ב-6♣. צפון זכתה ב
ותקפה  השלישי  בסיבוב  זכתה  דנה  בקלאב.  והמשיכה 
מיד את סדרת ההארט. אם סדרה זו מניבה 4 לקיחות, 
אין צורך בעקיפה בספייד, ואכן זה מה שקרה בפועל. אם 
סדרה ההארט אינה מתנהגת היטב, ניתן לעקוף בספייד 
בהמשך. הילה לוי )דרום בשולחן השני( הובילה בספייד 
)לאחר שמזרח פתחה 1NT וסדרת הספייד לא הוכרזה(. 
מזרח זכתה ב-7♠, בעוד עדי אסולין אותתה עם 2♦ על 
הילה  בספייד.  והמשיכה  שגתה  מזרח  לקלאב.  העדפה 
זכתה ב-K♠ ושיחקה Q♣ שכוסה עם K ו-A. עדי המשיכה 
בקלאב נוסף. כעת היו להגנה 3 לקיחות בקלאב, 1 בספייד 

ו-1 בהארט, והחוזה נכשל.

מוצלחת  הכרזה  טל  לאחיות  הייתה  ברזיל  נגד  במפגש 
מאוד לסלם גדול:

Dealer North, Vul N/S

 ♠
♥
♦
♣

T4
AKQJ6
642
K72

 

♠
♥
♦
♣

Q87
T954
QJ
A943

♠
♥
♦
♣

AKJ9653
-
AK987
8

 ♠
♥
♦
♣

2
8732
T53
QJT65

 

West North East South

1♥ 2♥* 3♥
3♠ Pass 4♥* Pass
5♣ Pass 5♥ Pass
5♠ Pass 6♦ Pass
7♠ Pass Pass Pass

נבחרת הנשים 
באליפות העולם

לפרטים והרשמה:
 | birmand@inter.net.il | www.bridgeredsea.com | 03-5465582:טל':03-6058355 | פקס

2 19-9 בנובמבר, 17

תחרויות בוקר
מלוות בהרצאה
בשעה 10:00.

פרסים מיוחדים.

הרצאות הבוקר
יועברו ע"י:

יניב זק
רון פכטמן
גלעד אופיר

דניאלה בירמן
מאוריציו דיסקו
אפרים בריפמן

משחק מודרך
כל בוקר בשעה 10:30
לשחקנים בתחילת 

דרכם.

נקודות אמן
ארציות

ובינלאומיות

)MIXEDׂ( זוגות מעורבים
I 9.11 יום ה' 20:30 סיבוב

II 10.11 יום ו' 16:00 סיבוב

)T.B( זוגות
I 11.11 שבת 10:30 סיבוב

II 11.11 שבת 15:00 סיבוב

תחרות סימולטנית ארצית
12.11 יום א' 20:30

)IMP( זוגות
I 13.11 יום ב' 16:00 סיבוב
II 14.11 יום ג' 15:00 סיבוב

תחרות יחידים
14.11 יום ג' 20:30

זוגות פתוח )3 בתי גמר(
I 15.11 יום ד' 20:30 סיבוב

II 16.11 יום ה' 16:00 סיבוב
III 17.11 יום ו' 15:00 סיבוב

)SWISS( תחרות קבוצות
I 18.11 שבת 10:00 סיבוב

II 18.11 שבת 15:00 סיבוב

תוכנית התחרויות

23

אין לכם

שותף?
פנו אלינו !
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2 19-9 בנובמבר, 17

תחרויות בוקר
מלוות בהרצאה
בשעה 10:00.

פרסים מיוחדים.

הרצאות הבוקר
יועברו ע"י:

יניב זק
רון פכטמן
גלעד אופיר

דניאלה בירמן
מאוריציו דיסקו
אפרים בריפמן

משחק מודרך
כל בוקר בשעה 10:30
לשחקנים בתחילת 

דרכם.

נקודות אמן
ארציות

ובינלאומיות

)MIXEDׂ( זוגות מעורבים
I 9.11 יום ה' 20:30 סיבוב

II 10.11 יום ו' 16:00 סיבוב

)T.B( זוגות
I 11.11 שבת 10:30 סיבוב

II 11.11 שבת 15:00 סיבוב

תחרות סימולטנית ארצית
12.11 יום א' 20:30

)IMP( זוגות
I 13.11 יום ב' 16:00 סיבוב
II 14.11 יום ג' 15:00 סיבוב

תחרות יחידים
14.11 יום ג' 20:30

זוגות פתוח )3 בתי גמר(
I 15.11 יום ד' 20:30 סיבוב

II 16.11 יום ה' 16:00 סיבוב
III 17.11 יום ו' 15:00 סיבוב

)SWISS( תחרות קבוצות
I 18.11 שבת 10:00 סיבוב

II 18.11 שבת 15:00 סיבוב

תוכנית התחרויות

23

אין לכם

שותף?
פנו אלינו !
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במזרח.  החזקה  היד  את  החזיקה  טל  דנה 
במוסכמה  השתמשה  היא  צפון  פתיחת   לאחר 
Michaels  cuebid כדי להראות ספייד ומיינור. לשותפתה 
נגה היו רק 3 קלפי ספייד אבל יד טובה עם הרבה נקודות 
עובדות. לאחר ♥4 של דנה, היא הראתה את ה-A♣. כעת 
דנה הכריזה ♦6 המחייב לפחות סלם קטן. נגה שהחזיקה 

QJ♦ ידעה להכריז סלם גדול.

נגד  הגמר  ברבע  יפה  סלם  להכריז  היטיבו  ומיכל  נטלי 
שוודיה:

♠
♥
♦
♣

93
AJ3
J92
AKJ42

♠
♥
♦
♣

AT2
86
AKT7643
5

West East

1♦
2♣ 2♦
3♦ 3♠

3NT 4♦
4♥ 4NT
5♥ 6♦

השוודית  יחסית.  פשוטה   3NT עד  ההכרזה 
את  העריכה  נטלי  אבל  לעצור,  החליטה  במזרח 
הקטן.  לסלם  עד  בהכרזה  והמשיכה  אחרת  ידה 
מחולקת  ה-♦  סדרת  אם  בטוחות  לקיחות   12  לכרוז 
 3( הנכון”  “מהצד   3-0 הייתה  החלוקה  במציאות   .2-1
ולאחר  החלוקה,  את  גילתה  צפון(.נטלי  אצל  דיאמונדים 
ב-12  וזכתה  בדיאמונד  עקפה  בדומם  ספייד  שחתכה 

לקיחות.

ישנן ידיים שבהן צריך להצטיין במשחק היד על מנת למנוע 
הפסד כבד. זה מה שקרה לעדי אסולין בחלוקה הבאה:

 ♠
♥
♦
♣

K82
J6543
K4
AK6

 

♠
♥
♦
♣

AT753
KQ7
QT62
9

♠
♥
♦
♣

94
T82
853
JT753

 ♠
♥
♦
♣

QJ6
A9
AJ97
Q842

 

3NT משוחק על ידי דרום  בשני השולחנות החוזה היה 
לאחר שמערב התערבה ♠1. המגנה הישראלית ניסתה 
לא  זה  ניסיון  דיאמונד.  בהובלת  השוודיות  את  להפתיע 

צלח, ושוודיה זכתה ב-10 לקיחות.

ושיחקה הארט  עדי קיבלה הובלה בספייד, זכתה בידה 
נמוך  בספייד  והמשיכה  זכתה  מערב   .J-ה לכיוון  נמוך 
נוסף. כעת לא ניתן לפתח את סדרת ההארט. עדי זכתה 
 ♦K-וה  ,♦Q-ב כיסתה  מערב   .♦J-ה את  והריצה  בידה 
A♥ כדי לבדוק אם K♥ נופל. בשלב זה נוצר  זכה. כעת 

המצב הבא:

 ♠
♥
♦
♣

K
J65
4
AK6

 

♠
♥
♦
♣

AT7
K
T62
9

♠
♥
♦
♣

-
T
85
JT753

 ♠
♥
♦
♣

6
-
A97
Q842

 

להשליך  נאלצה  מערב  בקלאב.  לקיחות   3 משכה  עדי 
בספייד,  עדי  המשיכה  כעת  אחד.  וספייד  אחד  דיאמונד 
2 לקיחות ♠ ו-K♥ מערב נאלצה לשחק דיאמונד  ולאחר 

אל תוך ה-A9♦ של דרום – ביצוע נדיר!

האחיות טל הפגינו הגנה מעולה ביד הבאה:

 ♠
♥
♦
♣

J72
94
AQ7654
A7

 

♠
♥
♦
♣

843
AKQ73
JT9
J4

♠
♥
♦
♣

KT96
J8
K3
T8532

 ♠
♥
♦
♣

AQ5
T652
82
KQ96

 

West North East South

Pass
1♥ 2♦ Pass 2NT
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דנה   .♥J השליכה  נגה   .♥A-ב הובילה  )מערב(  דנה 
וניסתה עקיפה ב-♦.   ♣K-דרום זכתה ב .♣J-ל החליפה 
נגה זכתה ב-K♦ וחזרה אל שותפתה בהארט. דנה זכתה 
 ♣ שוחק  כעת  דרום.  של   ♥T-ל לקיחה  ומסרה   ♥KQ-ב
 ♠A-וה ♠K-מזרח כיסתה ב .♠J בדומם ודרום הריצה A-ל
זכה. דיאמונד לדומם אילץ את נגה להשליך ספייד, והיא 
7♠ מהדומם כוסה על ידי T♠. כל המהלך  השליכה 9♠! 
ליד  נגה  את  תכניס  שדרום  מצב  למנוע  כדי  בוצע  הזה 
האחרונות  הלקיחות  שתי  את  לקבל  במטרה  ספייד  עם 
עם המזלג בקלאב. הודות ל-8♠ של דנה דרום לא יכלה 

להשיג 8 לקיחות.

לסיום, יד מוצלחת נוספת למיכל ונטלי ברבע הגמר נגד 
שוודיה:

Dealer East, Vul All

 ♠
♥
♦
♣

KT85
A6
AK983
QJ

 

♠
♥
♦
♣

973
QT98
QJ6
852

♠
♥
♦
♣

QJ642
J
T54
AK43

 ♠
♥
♦
♣

A
K75432
72
T976

 

West North East South

Pass Pass
Pass 1♦ 1♠ Dbl

2♠ 3NT All Pass

)דרום(  מיכל  השני.  בסיבוב   3NT הכריזה  )צפון(  נטלי 
בחרה להישאר בחוזה זה ולא להכריז ♥4.

 A-ב זכתה  נטלי  לספייד.  והחליפה   ♣A הובילה  מזרח 
עתה  עיכבה.  שמזרח  קלאב,  ושיחקה  בדומם  הבודד 
 .♦ להגנה  ומסרה  בדיאמונד  לקיחות   2 נטלי  משכה 
אחת  המייג’ור,  מסדרות  אחת  בכל  לקיחות   2 לרשותה 
בקלאב וארבע בדיאמונד. ביצוע החוזה הניב לישראל 13 

IMP היות שהשוודיות נכשלו בחוזה של ♥4.

הנבחרת הציגה רמת ברידג' גבוהה לאורך כל התחרות 
8 הנבחרות הטובות  והוכיחה שהיא ראויה להימנות על 

בעולם.

נבחרת הנשים של ישראל באליפות העולם  - מימין: 
מיכל נוסצקי, נטלי סעדה, הילה לוי, יוסי אנגל )קפטן(, עדי 

אסולין, נגה ודנה טל
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מוטי גלברד

בקורס  השתתפה  ז"ל,  בריאן  של  אשתו  זייטמן,  מגי 
מורים בשנת 1995. שם הכרתי אותה לראשונה – אישה 

רצינית, מנומסת להפליא, עם חיוך ביישני וכובש.

ברידג'  מועדון  בריאן  עם  מגי  פתחה  הקורס  בסיום 
דרכינו  היקר.  בריאן  את  להכיר  זכיתי  שם  לתפארת. 
שאפתן  שחקן  היה  הוא  הברידג'.  בתחרויות  הצטלבו 
BEB גייס את בריאן  ומנהל תחרות נעים הליכות. צוות 
לאנגלית.  מעברית   Best-e-Bridge התוכנה  כמתרגם 
לא  הוא  רבה.  ובמסירות  נפלאה  בצורה  עבד  בריאן 
הסתפק בתרגום, אלא בדק את התוכן והעיר הערות לגבי 

הברידג’, שהיו תמיד נכונות.

בריאן זייטמן היה מהאנשים שאתה פוגש, ומיד מתברר 
שהרווח כולו שלך. איש צנוע, מסור לעבודתו ולתלמידיו, 
ותמיד במצב רוח מרומם למרות מצבו הרפואי. לתחרות 
המוני  הגיעו  לפטירתו  שנה  במלאת  לזכרו  מגי  שערכה 
שחקנים מכל רחבי הארץ על מנת לכבד את זכרו. כולם 
לאחר  הלך מאתנו  בריאן  אותו.  וכיבדו  בריאן  את  אהבו 

מחלה מתמשכת. אני מרגיש את חסרונך ומתגעגע.

להלן אחת החלוקות מהתחרות:

Board 32, Dealer West, Vul E/W
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Pass 2NT Pass 3♥
Pass 3♠ Pass 3NT
Pass Pass Pass

לעזרה  זקוק  והכרוז  כלל,  פשוט  אינו   3NT החוזה 
בוצע,  החוזה  השולחנות  ברוב  כן,  פי  על  אף  מההגנה. 

לעתים עם לקיחה עודפת!

לכרוז  ממזרח,  קלאב  של  טבעית  הובלה  לאחר 
הדיאמונד  שחלוקת  )בהנחה  בטוחות  לקיחות   7 
3-2(. שימו לב שהלקיחה השלישית בקלאב אינה בטוחה 
להגיע  צריכה  נוספת  לקיחה  חסומה.  זו  שסדרה  היות 
מהארט או מספייד. על הכרוז לפתח את סדרת הספייד 
ולגרום להגנה לפתח עבורו לקיחה נוספת. לפני כן יתחיל 
ויזרוק מהדומם שני קלפי ♠.  במשיכת סדרת הדיאמונד 
מזרח-מערב חייבים לדייק בהשלכות כדי לא לעזור לכרוז: 
מזרח ישליך ספייד וקלאב, ומערב – ספייד ושני קלאבים.

הלקיחה  זוהי  יעכב,  מערב  אם   .♠K הכרוז  ישחק  כעת 
והמגנים  בספייד,  מידו  יוצא  הוא  הכרוז.  של  השמינית 

יעניקו לו לקיחה תשיעית בהארט או בקלאב.

אם מערב זוכה ב-A♠ וחוזר בקלאב, הכרוז משחק ספייד 
 ♥AK-ולהמשיך ב ♠Q-נוסף. כעת מזרח חייב לזכות מיד ב
בהארט,  שמינית  לקיחה  מקבל  הכרוז  שלישי.  ובהארט 
אבל אין לו כניסה לדומם. מתברר כי אם ההגנה מדייקת, 

הכרוז נאלץ להיכשל בחוזה.

 תחרות לזכרו של  
בריאן זייטמן ז"ל 
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 תחרות לזכרו של 
יצחק )איציק( נוסבאום ז"ל

ישראל וייס

במלאת חצי שנה לפטירתו בטרם עת של איציק נוסבאום 
משחק  את  אהב  איציק  לזכרו.  תחרות  בחיפה  נערכה 
הברידג' בכל נים מנימיו ושיחק בכל הזדמנות. הוא גרף 
תארים רבים, ביניהם אלוף ישראל לזוגות סניורים וסגן 
אלוף ישראל לזוגות טופ-בוטום. איציק אהב והעריך מאוד 
את שותפיו למשחק ותמיד הדריך, כיוון ולימד באורך רוח, 

בחכמה ובסבלנות.

בתחרות שהתקיימה בחיפה בהשתתפות רבים מחבריו 
אלול-יורם  סימה  הראשון  במקום  זכו  זכרו  ומוקירי 
אבישי  ובמקום השלישי  זוהר ברג-טל אופק  לפני  רגב 
הבאה  המעניינת  החלוקה  מרקוביץ.  ויינשטיין-רוני 

נותחה על ידי שחר זק.

Board 29, Dealer North, Vul All
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1♥ 1♠ 4♣
4♠ Dbl Pass 5♥
?

ידו של צפון שווה פתיחה של ♥1. מזרח מכריז ♠1, ודרום 
 .)fit jump משחקים  אם   4♦ )או   4♣ ספלינטר  מכריז 
למערב רק 3 קלפים בספייד, אבל עקב החוסר בהארט 

הוא מתחרה ל-♠4 מעל ♥4.

לא  כדי  מכפיל  והוא  בקלאב,  מבוזבזות  נקודות  לצפון 
לעודד את שותפו להכריז הלאה. לדרום קלף אחד יותר 
בהארט ממה שהבטיח, אבל הדאבלטון בספייד אינו טוב. 
לחיתוך  פוטנציאל  עם  טובה  הגנתית  יד  לו  יש  בנוסף, 
 ?5♥ להכריז  או  מוכפל   4♠ להשאיר  עליו  האם  קלאב. 

ההחלטה גבולית.

♥5 נכשל לאחר הובלה בספייד – הכרוז חייב למסור 3 
לקיחות.

אחת  כל  בהובלה.  לבחור  צריך  דרום  מוכפל   4♠ נגד 
כי  נראה  המוצלחת.  ההובלה  להיות  עשויה  מהסדרות 
ההובלה ב-9♣ היא ההתחלה הנכונה לטווח הארוך על 
מנת לקבל חיתוך, אבל דווקא הובלה זו מאפשרת לכרוז 
לחתוך 2 הארטים בדומם ולבצע את החוזה המוכפל. רק 
הובלה ב-A♠ והמשיך ב-♠ יפילו ♠4. אם דרום אינו מסוגל 

למצוא הובלה זו, עדיף להכריז ♥5.

 13  ,4♠ שיחק  אחד   ,4♥ שיחקו  זוגות  שלושה  בפועל, 
מהם   3(  5♠ שיחקו   5 הוכפל(,  מהם  )אחד   5♥ שיחקו 

הוכפלו(, 4 שיחקו ♥6 )3 הוכפלו( ואחד שיחק ♠6.
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חוקי הברידג' החדשים 2017

הסבר,

מאמר זה נועד לשחקני הברידג' ומכיל את עיקרי הסעיפים 
הברידג',  שחקני  של  והחובות  לזכויות  והנוגעים  שמשתנים 
ישנם שינויים רבים נוספים, אולם אלו נוגעים בעיקר למנהלי 

התחרות ואלו לא נכללים במאמר זה.

של  החוקה  ועדת  הברידג',  חוקי  משתנים  שנים  כ-10  מדי 
את  מחדש  מנסחת   )WBF( העולמית  הברידג'  התאגדות 

ספר החוקים הבינלאומי.

ככל  להרבות  היא  החדשים  בחוקים  העיקרית  המגמה 
בתוצאות  האפשר  ככל  ולהמעיט  ברידג'  בתוצאות  האפשר 

מלאכותיות )כמו למשל 60% - 40%(.

וההבנה  הקריאה  על  להקל  ניסיון  נעשה  החדשים  בחוקים 
של החוק, החוקים החדשים מקלים על שחקנים המבצעים 
ולעיתים  מספיקות  בלתי  הכרזות  או  לתור  מחוץ  הכרזות 

קרובות מאפשרים המשך תהליך רגיל של המכרז.

בחוקה  קיים  שהיה  ספרור  אותו  על  לשמור  מאמץ  נעשה 
הקודמת, ואולם במהדורה החדשה אחד החוקים עבר למקום 

חדש, זהו חוק 23 שעבר לחוק 72 ג., 

חוק 23 החדש, שהוא השינוי החשוב ביותר, עוסק בהגדרת 
יכולות לבוא במקום קריאה בלתי מספקת או  אילו קריאות 
קריאה מחוץ לתור כאשר לא ניתן לחזור על הקריאה הקודמת 

או כאשר לקריאה הקודמת יש עכשיו משמעות שונה.

שחקני הברידג' צריכים לזכור כי כמו בעבר כך גם במערכת 
החוקים החדשה, תמיד נדרש לקרא למנהל התחרות בכל 

פעם שמי מהשחקנים מסב את תשומת הלב לחריגה.

ועתה ניגש לשינויים הקשורים לשחקנים עצמם, לזכויותיהם 
וחובותיהם:

אפתח בחוק המהווה את השינוי המרכזי בחוקת 2017.

חוק 23 
זהו חוק חדש, לחוק זה מפנים חוקים אחרים אחדים, בדרך כלל 
שאינם  לתור  מחוץ  הכרזה  או  מספקת  בלתי  הכרזה  יש  כאשר 

מתקבלים על ידי השחקן הבא בתור.

א. הגדרה

החוק מגדיר כי קריאה המחליפה קריאה שבוטלה תחשב לקריאה 
שקולה אם:

יש לה אותה המשמעות אותה ניתן לייחס לקריאה שבוטלה או . 1
משמעות דומה, או

מגדירה חלק מהמשמעויות אותן ניתן לייחס לקריאה שבוטלה, . 2
או

הכרזת . 3 או  שואלת  בהכרזה  למשל  )כמו  הכוונה  אותה  לה  יש 
המתנה( אותה ניתן לייחס לקריאה שבוטלה.

ב. אין הסדרה

)כי אינה מתקבלת לפי חוק 29( והמפר  כאשר קריאה מבוטלת 
בוחר, בהגיע תורו להחליף את הקריאה בקריאה שקולה, ימשכו 

גם המכרז וגם המשחק ללא הסדרה נוספת, אך ראה סעיף ג.

ג. נגרם נזק לצד החף 

סבור,  התחרות  מנהל  שקולה,  בקריאה  ההחלפה  אחרי  אם 
יכולה  הייתה  בהחלט  המשחק  שתוצאת  המשחק,  כשנסתיים 
להיות שונה ללא הסיוע שהושג כתוצאה מההפרה, וכתוצאה מזה 

ניזוק הצד החף, יעניק המנהל תוצאה מתוקנת.

חוק 27
הכרזה בלתי מספקת

הבא  השחקן  ידי  על  מתקבלת  אינה  מספקת  בלתי  הכרזה  אם 
בתור, אזי :

)סדרה  בכינוי  ביותר  הנמוכה  הכרזה  ידי  על  מוחלפת  היא  אם 
על  צוינו  אשר  הכינויים  אותם  את  מגדירה  שליט( אשר  ללא  או 

ההכרזה הבלתי מספקת, המכרז נמשך ללא תיקון נוסף.

מספקת  הבלתי  ההכרזה  אם  הקודם,  בסעיף  תואר  מאשר  חוץ 

מדריך לשחקנים )חלק ראשון(  // אילן שזיפי
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מוחלפת על ידי קריאה שקולה )ראו חוק 23(, המכרז נמשך ללא 
תיקון נוסף.

חוקים 30 – 31 – 32
שלושה חוקים חשובים העוסקים בפעולות ששחקנים עושים מחוץ 

לתור בתקופת המכרז.

חוק 30
פאס מחוץ לתור

השחקן  של  והאפשרות  לתור  מחוץ  )פאס(  מעביר  שחקן  כאשר 
הבא בתור לקבל פאס זה )לפי חוק 29 א( לא נבחרה.

א. בתורו של השחקן מימין: אם הפאס מחוץ לתור נעשה בתורו של 
השחקן מימין, המפר חייב לקרא פאס בתורו הבא וחוק 72 ג )חוק 

23 בחוקת 2007( יכול לחול.

ב. בתורו של השותף או של השחקן מצד שמאל )אם המפר לא 
קריאה  כל  בתורו  לקרא  רשאי  המפר  של  שותפו  כן(:  לפני  קרא 

חוקית, אך חוק 16 ג 2 חל.

 המפר רשאי לקרא בתורו כל קריאה חוקית ו:

1. כאשר קריאה זו היא שקולה )לפי חוק 23 א. החדש( אין תיקון, 
חוק 26 ב. )הגבלות הובלה( לא יחול, אך אם מנהל התחרות יקבע 
בסיום המשחק כי ללא העזרה שהושגה על ידי ההפרה התוצאה 
יעניק מנהל  ניזוק הצד החף,  וכתוצאה  יכולה להיות שונה  הייתה 

התחרות תוצאה מתוקנת )ראה חוק 12. ג. 1. )ב((

2. כאשר קריאה זו אינה שקולה, שותפו של המפר חייב להעביר 
בתורו הבא, חוקים 16. ג., 26. ב., ו-72. ג. יכולים לחול.

אם המפר קרא פאס מחוץ לתור בתורו של השחקן משמאלו והוא 
כבר קרא קודם לכן מתייחסים לזה כאל שינוי קריאה )ראה חוק 

.)25

קריאה  על  העברה  שהיא  או  מלאכותית  היא  ההעברה  כאשר 
מלאכותית חל חוק 31 ולא חוק 30.

חוק 31
הכרזה מחוץ לתור

בתורו  או  השותף  של  בתורו  מכריז  כאשר שחקן  הוא  גדול  שינוי 
של יריבו מצד ימין, החוק הקודם היה כופה על שותפו של המפר 
יצר מצבים  זה  להעביר )פאס( בפעם הבאה או עד סוף המכרז, 
שבהם נדרש שחקן להמר, לדוגמא: פתחת 1NT מחוץ לתור כאשר 
היה זה תורו של שותפך והכרזתך לא התקבלה על ידי השחקן הבא 
בתור, בחוק הישן שותפך היה חייב להעביר עד סיום המכרז ואתה, 
המפר, יכולת להמר ולהכריז 3NT, בחוק 31 החדש, שותפך חפשי 
לקרא מה שירצה ואתה, בבוא תורך תוכל לקרא ללא הגבלות, אם 
ללא  ממשיך  המכרז   )23 חוק  )לפי  שקולה  קריאה  היא  קריאתך 
הגבלות, אם קריאתך איננה קריאה שקולה יידרש שותפך להעביר 

פעם אחת.

חוק 32 
כפל או כפל כפליים מחוץ לתור

העיקרון שראינו בחוק 31 מתקיים גם כאן והטיפול דומה.

חוק 7
בחוק הקיים היה אסור על שחקן להביט בקלפיו של שחקן 
אחר אלא ברשות מנהל התחרות, בחוקת 2017 מותר להביט 
או  נוכח  צד  מכל  ששחקן  בתנאי  אחר  שחקן  של  בקלפים 

ברשות מנהל התחרות.

חוק 9
מה היה עד לשנוי:

לדומם היה מותר לנסות למנוע חריגה רק מהכרוז.

מה בחוק החדש:

כל שחקן, כולל הדומם רשאי לנסות למנוע חריגה )אך הדומם 
כפוף לחוקים 42 – 43(.

הדומם אינו רשאי להסב תשומת לב לחריגה עד לסיום המשחק 
בהסברים  טעויות  הפתיחה  הובלת  לפני  לתקן  חובתו  )מלבד 

שנתן שותפו, הכרוז המיועד(.

חוק 11
פקיעת הזכות לתיקון

אם שחקן שופט בעצמו בלי לקרא למנהל התחרות כאשר יריב 
יידע את  מפר את החוק ושחקן זה משיג יתרון מתוך כך שלא 
יתרון שהושג בדרך  וחובותיו, כל  זכויותיו  היריב באופן מלא על 
זו יילקח ממנו על ידי מנהל התחרות, המפר יקבל את התוצאה 

שהשיג )תוצאה מפוצלת(, 

להוביל,  הדומם  של  בתורו  לתור  מחוץ  מוביל  מגן   : לדוגמא 
הכרוז אומר לו להשאיר את הקלף ולשחקו בהזדמנות החוקית 
הראשונה, לאחר מכן כאשר המגן, שותפו של בעל קלף העונשין 
זוכה בלקיחה וצריך להוביל, מצווה עליו הכרוז להוביל / או לא 
להוביל בסדרת קלף העונשין, זאת מבלי שהשחקן ידע מראש על 
ההגבלה, מנהל התחרות שנקרא לשולחן יבדוק אם הכרוז זכה 
ויתקן את התוצאה תוך הפחתת היתרון שהושג  ביתרון כלשהו 
שלא כחוק, לעומת זאת המגינים יקבלו את התוצאה שהושגה 
במשחק )תוצאה מפוצלת(, מסקנה, חובה לקרא תמיד למנהל 

התחרות כאשר תשומת הלב מופנית לחריגה.

חוק 26
קריאה שבוטלה, הגבלות הובלה

)קריאה  שבוטלה  קריאה  החדש,   23 לחוק  התייחסות  מתוך 
בלתי מספקת או מחוץ לתור שלא נתקבלה על ידי הבא בתור( 
והוחלפה בקריאה שקולה, לא יהיו הגבלות הובלה, אם הקריאה 
למגנים,  הופך  המפר  והזוג  שקולה,  קריאה  איננה  המחליפה 
יוכל הכרוז לאסור על שותפו של המפר בפעם הראשונה שעליו 
כלשהי  אחת  סדרה  מלהוביל  הפתיחה(  הובלת  )כולל  להוביל 
שלא הוזכרה במכרז החוקי. חוק זה הוא עתה יותר פשוט להבנה 

וליישום.
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את השנה שחלפה 
התחלתי "לא מי יודע מה".
האמת שרציתי להגיד פס, 

אבל פחדתי מהשותף שלי. 
 זה שיושב למעלה ולא פוסק לספור נקודות 

)בעיקר בערב ראש השנה(.
 

ומה שמפחיד יותר זה שהוא עושה את זה 
באמצעות הנציג שלו עלי אדמות אשתי 

שתחיה. והיא בטח הייתה אומרת:
"למה לא ...." "היית צריך ....." "לא ראית ש..."

אתם מכירים נכון?

 ואני כל שנה בתקופה זו של השנה מתייצב 
כל בוקר בחמש וחצי בבוקר ב"תחרות 

הארצית לסליחות" ואומר: 
"על חטא שחטאנו לפניך בהכרזה לא נכונה" 

 "על חטא שחטאנו לפניך בריווק"
 "על חטא שחטאנו לפניך בדאבל מעניש "

 "על חטא שחטאנו לפניך בספירת הלקיחות" 
"על חטא ועל חטא ועל חטא ..."

 ועל כל אלה אלוה סליחות סלח לנו כפר לנו 
מחל לנו,

 והוא משום מה לא סולח.......

אבל אני רציתי להכריז אפילו שלא היו לי 
שליטים במייג'ור.

האמת שלא היו לי שליטים בכלל.

 השליט היחידי בשטח היה הקינג הזה עם 
המדאם )זאת הפסיכולוגית( והג'ק המרגיז 

שלא פוסק לעשות פרצוף של אס.
 

 ואז חשבתי אולי לפתוח עם טּו קלאב 
ואז נזכרתי שגם יגאל פתח עם טּו קלאב 

ולא היה לו שום דבר ביד.
)איזה יגאל? - יגאל סרנה(

ועשו עליו דאבל בסוף, והוא גמר "בֹוטֹום" 

 ואז החלטתי לשבת על הגדר ולחכות, 
 אתם יודעים חברים כשאין לך יד טובה עדיף 

שיהיה לך פרטנר טוב
 )או להיפך.....( אז חיכיתי.

 הבורדים הבאים השתפרו קצת, 
פשוט הבנתי שלא הכול בחיים זה נקודות. 

פתאום גיליתי שכשיש התאמה אפשר 
לעשות נפלאות – 
בעיקר בן בני זוג.

נזכרתי שבספר הקונבנציות "קמא -קונבנציה" 
יש אין סוף אפשרויות: 

קפילטי וספגטי. טקסאס ואוגוסט - פתח 
תקווה וספטמבר.

 אינוורטר וטורנדו - ספילנטר - והוריקן.
 בקיצור אין סוף אפשריות. ופתאום הכול 

השתנה. 
 הפסקתי לפחד מהשליטים וממשפחתם, 
התחלתי לשחק חופשי ומאושר ולא כבול.

וגם זה שיושב במרומים התחיל להבין שנכון, 
לפעמים יותר משתלם להגיד פס אבל... 
אבל במצב שלנו עדיף להכפיל ולהפיל.

 
הייתה שנה נפלאה אהבתי אותה ואת בת זוגי

השבוע נסגור את קופסאות ההכרזה 
ונאחל לכולנו שבתחילת השנה הבאה שתבוא 

עלינו לטובה 
נתחיל שוב עם חיוך ובכיף 

שנה טובה. 



ראש השנה כבר בפתח
זה הזמן לברר כמה דברים בשטח

לבקש בקשות ומשאלות
בתקוה להתחלות חדשות

והפעם אנו מנסים 
לבקש בקשות בשם המארגנים

קודם כל להגיע בזמן ולא באיחור
זה פשוט משבש את כל הסידור

ואם אתם באולם עכשיו
תפסו מקום ושבו שנראה מה המצב
להתנהג בנימוס ובכבוד למשתתפים
אחרי הכל אנחנו אנשים מתורבתים

שימרו על שקט ושלוה
אי אפשר להתרכז בצעקות ומריבה
כשהרוחות סוערות והקולות רועמים

אנחנו מאבדים כיוון ופשוט מתבלבלים

לתפוס צפון/דרום לא חייבים
גם במזרח/מערב משחקים

לכולנו בעיות בריאות
אחרי הכל עברנו את גיל הנערות

ובכלל זיכרו שלא באתם לאכול
יש פה גם משחק אחרי הכל

ואנא איספו את הכוסות
ולא להניח אותם על המפות

אל תתערבו בריב בין היריבים
תנו להם לבד לפתור את העניינים

אל תהיה מורה ותחלק הוראות
גם האחרים יודעים כמוך לפחות

 
אל תתרגז כשהשותף שוגה

גם אתה הרבה פעמים טועה

בכל ויכוח לקרוא למנהל תחרות
ולא להפגין יותר מדי עצמאות

ואם הוא פנוי הוא יקדיש לך זמן
וישפוט ביושר והגינות כמובן

כדאי לזכור רבותיי המלומדים
שהדומם לא נוגע בקלפים

 אומנם הקלפים היו שלך בעבר
אבל תן למבצע לעמוד לבדו באתגר

ועוד בקשה קטנה/גדולה
אל תמשש את הקופסה
אם את מתלבט בהכרזה
נא שמור זאת במחשבה

אז נכון שאנחנו נשמעים
כמו בית ספר או גן ילדים

אבל מה בסך הכל אנחנו רוצים
שיהיה מעניין רגוע ונעים.

על כן נא להתייחס בהתאם,
לא לכעוס ולא להתלהם.
בקיצור שנה טובה לכולם,

שנה של שקט ושלום בעולם.
ולנו עוד הרבה שנות משחק

לפני שהמוח שלנו נשחק.

ראש השנה 2017 תשע"ח
אילה מיודק
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גלעד אופיר

בחר  צפון  המחלק.  הוא  וצפון  במערב  יושבים  אתם 
ידכם  פאס.  הכריזו  ודרום  ומזרח   1NT של  בפתיחה 
חלשה עם 7 נקודות בלבד אך מצד שני יש לכם שישייה 
להכריז  או  להתערב  תבחרו  האם  ה-♠.  בסדרת  טובה 
פאס? החלק החשוב ביותר בתשובה הוא כמובן... מדוע. 

J בהצלחה

מאחורי ההיגיון  
חידת אוקטובר 

1NT
♠
♥
♦
♣

KQ10832
8
Q762
108

? Pass

Pass

פתרון התשברידג’ מירחון ספטמבר 2017
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פתרון חודש ספטמבר
בביטאון חודש ספטמבר פגשתם בחידה הבאה: אתם 
את  לפתוח  ועליכם  במערב  המחלק  במושב  יושבים 
 2 בגובה  חלשות  בפתיחות  משתמשים  אתם  המכרז. 

)♠2/♥2/♦2(. מה תפתחו ומדוע?
♠
♥
♦
♣

QJ92 
AJ7654 
52 
2

ההכרזה הנכונה היא פאס!

לפתיחות חלשות יש מספר תנאי "ספר" לפתיחה:
6-9 נקודות )ולעיתים 10 נקודות, תלוי במצב(.. 1
שישייה בסדרת הפתיחה.. 2
2 מכובדים בסדרת הפתיחה.. 3

הפגיעות  במצב  כתלות  אלו  בתנאים  גמישות  תיתכן 
 – לטובתנו  שהפגיעות  ככל  בהכרזה.  שלנו  ובמיקום 
יותר  נעז  פגיעים,  והיריבים  פגיעים  לא  אנו  כלומר 
או  נקודות   5 בידנו  אם  גם  ליריבים  להפריע  ונשתדל 
רחמנא ליצלן, שישייה ללא שני מכובדים J במידה ואנו 

פגיעים נכריז בצורה זהירה ושמרנית יותר.

במידה  בהכרזה.  מיקומנו  לגבי  גם  נכונה  זו  גמישות 
בפתיחות  זהירים  יותר  להיות  נשתדל  המחלקים,  ואנו 
לשותף.  להפריע  ועלולים  ראשונים  מכריזים  ואנו  היות 
במידה ואנו מכריזים במושב השני ופתחו לפנינו בפאס, 
הסבירות שנפריע לשותף עולה היות ואחד היריבים כבר 

הכריז פאס. מסיבה זו נכריז בצורה שמרנית עוד יותר.

במושב השלישי לאחר שני פאסים הכללים "נטרפים", 
הנראה  שככל  יודעים  ואנו  פאס  הכריז  כבר  השותף 
הרביעי.  במושב  היריב  אצל  נמצאות  הנקודות  מרבית 
להוציא  וננסה  יותר  אגרסיבית  בצורה  נכריז  זו  מסיבה 

את הכרזות היריבים משיווי משקל.

לתנאים אלו מתווספים מספר תנאים שאומרים לנו מתי 
לאחד  זו מתייחס  חידה  נפתח בפתיחות חלשות.  לא 
כאשר  חלשה  מפתיחה  "הימנעו   – האלו  מהתנאים 
העומד  ההיגיון  המייג'ור".  בסדרת  רביעייה  בידכם 
מאחורי תנאי זה הוא החשש לאבד את הסיכוי למצוא 

התאמה בסדרת המייג'ור.

הביטו בדוגמה הבאה שתכלול גם את ידו של שותפכם:
♠
♥
♦
♣

QJ92
AJ7654
52
2

♠
♥
♦
♣

AK87
2
AQ106
8763

במידה ומערב יפתח ♥2 על מזרח להכריז פאס! מערב 
נראה  בלבד.  נקודות   13 ולמזרח  נקודות   6-9 הבטיח 
שהסיכוי  ובוודאי  מלא  למשחק  נקודות  אין  שלשותפות 
להתאמה של 4-4 ב-♠ נמוך היות ומערב פתח ♥2 וכבר 
הבטיח 6 קלפים בסדרה מסוימת )♥(. ניתוח זה מוביל 
 – להכריז  שעליו  החד-משמעית  למסקנה  מזרח  את 

פאס!

אנו רואים שהשותפות החמיצה התאמה ב-♠ ובמצבים 
מסוימים תוכל לבצע אפילו משחק מלא. במידה ומערב 
היה פותח את המכרז בהכרזת פאס, מזרח היה פותח 
ב-♦1, מערב היה משיב ♥1, מזרח היה מציג את סדרתו 
יכול היה  ונמצאה ההתאמה! כעת מערב   1♠ - השנייה 

להוסיף נקודות התאמה ולתמוך בסדרה בגובה הרצוי. 

המסקנה מחידה זו היא פשוטה, הימנעו ככל האפשר 
מלפתוח בפתיחה חלשה עם רביעייה במייג'ור. גם אם 
סביר  במכרז,  יפתחו  היריבים  ודווקא  בפאס  תפתחו 
מאוד להניח שעדין תוכלו להתערב בסדרתם הארוכה 

ולהפריע בהמשך.

חנות הברידג‘ היחידה בישראל

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

03-6186722
פתוח ימים א-ה 08:00-17:00

אנו מזמינים אתכם להנות מחווית הקניה
של מוצרי ברידג‘, 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
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חידת אוקטובר
אורן לידור

 ♠
♥
♦
♣

T986
AQ8
QJT8
A5

 

♠
♥
♦
♣

Q
KJT95
954
K987

♠
♥
♦
♣

J2
7642
K762
JT2

 ♠
♥
♦
♣

AK7543
3
A3
Q643

 

מערב מוביל ב-J♥ נגד החוזה ♠7.
עליכם לבצע את החוזה נגד הגנה כלשהי. בהצלחה!!

 ♠
♥
♦
♣

97
A543
J3
KJT32

 

♠
♥
♦
♣

865
KQJT
KQ
Q987

♠
♥
♦
♣

4
9876
A97654
65

 ♠
♥
♦
♣

AKQJT32
2
T82
A4

 

מערב מוביל ב-K♥ נגד החוזה ♠6. 

זכה ב-A♥, חתוך ♥ עם ♠ גבוה, המשך ב-2♠  לעקיפה 
אל ה-7♠, חתוך הארט שלישי עם ספייד גבוה, היכנס 
לדומם עם 9♠ וחתוך את ההארט האחרון. שחק עוד ♠ 

גבוה כדי להגיע למצב הבא:

 ♠
♥
♦
♣

-
-
J
KJT32

 

♠
♥
♦
♣

-
-
KQ
Q987

♠
♥
♦
♣

-
-
A976
65

 ♠
♥
♦
♣

A
-
T82
A4

 

שחק כעת את הספייד האחרון. מערב חייב לשמור על 
בקלאב.  לקיחות   5 לבצע  תוכל  אחרת  הקלאבים,  כל 
 ,♣A השלך ♣ מהדומם ושחק .♦Q לפיכך הוא משליך
נמוך,  ישחק  מזרח  אם  מהדומם.   ♦J-ו  ♣T-ל עקיפה 
מערב ייאלץ לזכות ב-K♦ ולשחק ♣ אל ה-KJ♣ בדומם. 
אם מזרח יקפוץ ב-‘A♦, הוא ימחץ את ה-K♦ של מערב 

וייאלץ להמשיך בדיאמונד לתוך המזלג T8♦ שבידך.

פתרון חידת ספטמבר

אורן לידור
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אורן לידור

תשברידג חודש אוקטובר
הגדרות ומילים: אורן לידור, שלד ושיבוץ המילים: דני לונשטיין

מאוזן:
1( מונח בברידג’ )4,4( 7( אחת הסדרות 10( מחלקי הרגל 11( הכרזה נפוצה 12( משחק אל מזלג 13( עיר 
בארץ 14( קורל 16( סוג אדמה 18( כינוי 19( ישן 20( משחק נפוץ, בעיקר במזרח כדור הארץ 21( עבורו 22( 
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)ר”ת( 56( אות     
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23 - 22

אליפות ישראל לצעירים – 
שלבי גמר

ליגות לקבוצות *

ליגות לקבוצות *

תכנית פעילות ספורטיבית ארצית לחודשים:
אוקטובר 2017 - דצמבר 2017

* ראה מודעה מפורטת

הודעות חשובות

לידיעת ציבור השחקנים ומנהלי התחרויות 
 מועד כניסת החוקים החדשים לתוקף נדחה ל-1/10/17  

  חל איסור על משחק עם משקפי שמש בעת תחרות )אלא מסיבות בריאותיות ובאישור רופא( 

ועדת חוקהועדת חוקה

מידע על ליגות לקבוצות
)לוחות זמנים, לוחות מפגשים, משתתפים ותקנון(

ניתן למצוא באתר ההתאגדות.

בעמוד הראשי בתיבת ההודעות המסתובבות,

יש ללחוץ על הקישור המתאים כדי להגיע לדף המידע.

אליפות ישראל לזוגות צעירים 2017

התחרות תתקיים בשתי קטגוריות גיל : 

עד גיל 16 ו-עד גיל 26

שלב המוקדמות יתקיים בשבת 25 בנובמבר 2017.
שלבי הגמר יתקיימו בסוף השבוע 1 – 2 בדצמבר 2017

ההרשמה מראש חובה עד לתאריך 19/11/17 
ההרשמה דרך המערכת המקוונת שבאתר ההתאגדות )אין גבייה במקום(

קיום שלב המוקדמות תלוי במספר הנרשמים 

מחיר לזוג 90 ש"ח.
באם לא יתקיים שלב המוקדמות התשלום יזקף עבור שלבי הגמר

הנרשמים יקבלו בסמוך לאירוע מידע על פרטי התחרות, לוח זמנים וכו'

תוצאות התחרות משמשות כקריטריון בבחירת השחקנים לנבחרות ישראל הצעירות

העלאת גיל הזכאות
להשתתף בתחרויות סניורים

התאגדות הברידג' הארופאית שישראל מסונפת אליה החליטה להעלות את גיל הזכאות לשחק 
במשחקי הסניורים מ-60 ל-  65 שנה, שינוי זה יעשה בהדרגה :

למשחקי סניורים בשנים 2018 – 2019 יהיה זכאי מי שנולד בשנת 1957 או לפני כן
למשחקי סניורים בשנים 2020 – 2021 יהיה זכאי מי שנולד בשנת 1958 או לפני כן
למשחקי סניורים בשנים 2022 – 2023 יהיה זכאי מי שנולד בשנת 1959 או לפני כן
למשחקי סניורים בשנים 2024 – 2025 יהיה זכאי מי שנולד בשנת 1960 או לפני כן

למשחקי סניורים בשנת 2026  יהיה זכאי מי שנולד בשנת 1961 או לפני כן

בחול המועד סוכות משרדי ההתאגדות יהיו סגורים
חג סוכות שמח לכולם
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בחירות למוסדות ההתאגדות 1/9/17
אנו מבקשים להודות לכל המתנדבים הרבים שפועלים ללא ליאות בועדות ההתאגדות השונות

)הן כיושבי ראש והן כחברי ועדות( לקידום מטרות ההתאגדות וציבור השחקנים.
איחולי הצלחה מיוחדים לועד המנהל ולצוות הנשיאות שימשיכו בתנופת העשייה.

ועד מנהל

נשיאות

יו”ר
גלעד אופיר

גזבר
ראובן בשביץ

קפטן ספורטיבי ארצי
מיכה מרק

חברת ועד מנהל
אורית מורן

חברת ועד מנהל
רעיה גרינשטיין

הנהלת ההתאגדות הישראלית לברידג'  מאחלת שנה טובה

לכל ציבור השחקנים, מנהלי התחרויות, מורי הברידג',
לבעלי המועדונים ומתנדבי הוועדות השונות.

הנהלת ההתאגדות הישראלית לברידג'  מאחלת שנה טובה

לכל ציבור השחקנים, מנהלי התחרויות, מורי הברידג',
לבעלי המועדונים ומתנדבי הוועדות השונות.

נשיא
מודי קניגסברג

סגן נשיא
מוטי פז

סגן נשיא
מיכה עמית

שטרן לוי

שטרן לוי

שטרן לוי

שטרן לוי
1 שטרן לוי

8 וקס יעקב

4 בר יוסף

5 קובאליו

2 מגדל אילן

7 לוין אמיר

3 לירן ינון

14 שרו יונתן

מגדל אילן

וקס יעקב

16 פלדבוי גיל

8 צ'ורניי

13 בקרמן

12 קופמן שרה

15 זמיר עמי

10 בילגוראי שרה

14 טל ג'ו

11 לבנה דורון

לוין אמיר

בר יוסף

לירן ינון

קובאליו

לבנה דורון

קובאליו סר

לוין אמיר

לירן ינון

לוין אמיר

חצי גמרגמר
שלבי גמר גביע המדינה לקבוצות 2017

שמינית גמררבע גמר

מצטברשמותדרוג
72.51בן שמחון אמליה - חיות אבי1

72.23טוביאס חיים - גליצנשטין מרדכי2

69.21ספייר אלברט - בלוך שרה3

68.31מולכו רזיאן - אנגל יוסי4
67.82בראונשטיין יעל - פורת רמי5
67.76קנידל חוליו - יודצ'ק אדולפו6
67.13הס רנה - בך ורדה7
67.07טולדנו אורן - רז אמנון8
67.05מנשה רחל - בנארדטה רחל9

66.53שפוצ'ניק גרש - ידדוב רמי10

מצטברשמותדרוג
69.12בן שמחון אמליה - חיות אבי1

68.18מזרחי אלי - קרן מיכאל2

66.55רז ניסן - רז מזל3

66.04מנשה רחל - בנארדטה רחל4
65.90צינמן מיכל - דוד אילן5
65.88גרוסמן אנגלה - אברהם טניה6
65.60פרימן סטיבן - בונהרט אילנה7
65.42ספייר אלברט - בלוך שרה8
65.41הס רנה - בך ורדה9

64.58ליבוביץ חיים - פרלשטיין אינגה10

סימולטנית ספטמבר 2017
מושב 1 מתוך 1 תאריך: 08/09/17
השתתפו 675 זוגות ב-30 סקציות

בחישוב ארצי - משוקלל

סימולטנית ספטמבר 2017
מושב 1 מתוך 1 תאריך: 08/09/17
השתתפו 675 זוגות ב-30 סקציות

Handicap - בחישוב ארצי

תוצאות תחרויות

לוי שטרן )קפטן( ליאור אורמן, ישראל ידלין ודורון ידלין
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65.41הס רנה - בך ורדה9

64.58ליבוביץ חיים - פרלשטיין אינגה10

סימולטנית ספטמבר 2017
מושב 1 מתוך 1 תאריך: 08/09/17
השתתפו 675 זוגות ב-30 סקציות

בחישוב ארצי - משוקלל

סימולטנית ספטמבר 2017
מושב 1 מתוך 1 תאריך: 08/09/17
השתתפו 675 זוגות ב-30 סקציות

Handicap - בחישוב ארצי

תוצאות תחרויות

לוי שטרן )קפטן( ליאור אורמן, ישראל ידלין ודורון ידלין
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הודעות מועדונים

מרכז הברידג' ירושלים
מזמינכם לתחרות ארצית ע"ש אמיל ויזנר ז"ל

2 מושבים  18 ידיים
יום שישי 6 באוקטובר 2017 | בשעה 10:00

בית בלב | שד' בן צבי 35, ירושלים
מנהל תחרות: ברי אבנר

מחיר למשתתף 70 ₪ כולל כיבוד עשיר,
גביעים ופרסים כספיים

הרשמה מראש חובה: מגי 054-4715949 | אילנה 050-3059588

מועדון ברידג' השרון 
מתכבד להזמינכם לתחרות ארצית

2 מושבים  18 ידיים
יום שבת 7 באוקטובר 2017 | בשעה 10:00

רח' ששת הימים 42, כפר סבא
מנהל תחרות: אילן שזיפי

מחיר למשתתף 75 ₪
גביעים לשלושת המקומות הראשונים | נקודות אמן ארציות

מס' מקומות מוגבל – הרשמה מראש חובה
רותי 054-4556111 | מועדון 077-5253001

מועדון וקס רחובות מתכבד להזמינכם:
לתחרות ארצית 
מושב 1 30 ידיים

יום שישי  13  באוקטובר 2017 | בשעה   10:00
במועדון הברידג' וקס רחובות | רחוב ארלוזורוב 28 רחובות

מחיר למשתתף 70 ₪ כולל כיבוד
מנהל תחרות : אילן שזיפי     

הרשמה מראש: יעקב וקס 054-6344830 | גל וקס 052-5688781

מועדון אם המושבות
מתכבד להזמינכם לתחרות ארצית

לזכר חברנו יוני אראל ז"ל
2 מושבים 18 ידיים

יום שבת 14  באוקטובר 2017 | בשעה 10:00
בבית ההתאגדות | יערה 27, רעננה

מנהל תחרות : אילן שזיפי
מחיר למשתתף: 75 ₪

גביעים ופרסים כספיים בסך 3000 ₪
באדיבות משפחת אראל לשלושת המקומות הראשונים

לפרטים והרשמה: דורון ידלין 052-3933453

עמותת ברידג' ירושלים מתכבדת להזמינכם:
לתחרות ארצית 
מושב 1 30 ידיים

יום שלישי  24  באוקטובר 2017 | בשעה   16:30
בית הלוחם ירושלים | דרך אהרון שולוב 2, ירושלים

מחיר למשתתף 65 ₪ כולל כיבוד
מנהל תחרות: אייל עזרי     

הרשמה מראש: שלומית 052-2670177 | עופרה 050-5562459

מועדון הברית סביון – קריית אונו
מתכבד להזמינכם לתחרות ארצית

מושב1 30 ידיים 
יום שלישי 31  באוקטובר 2017 | בשעה 19:00

בבית התרבות החדש של סביון | נתיב היובל 1, סביון
מנהל תחרות : דירק פיטרס

מחיר למשתתף: 70 ₪
לפרטים והרשמה: שירי 054-7999781 | שורה 050-7827986

מועדון כפר סבא מתכבד להזמינכם:
לתחרות ארצית ע"ש יריב בראודה ז"ל

מושב 1 30 ידיים
יום שישי  3  בנובמבר 2017 | בשעה   10:00

בבית ההתאגדות | רח' יערה 27, רעננה
מחיר למשתתף 65 ₪ כולל כיבוד קל

מנהל תחרות:  אילן שזיפי     
הרשמה מראש: יוסי רייכמן 054-5485475

מועדון ברידג' אביבים מתכבד להזמינכם:
לתחרות ארצית 
מושב 1 30 ידיים

יום שבת  4  בנובמבר 2017 | בשעה   10:00
במועדון ברח' דיסנצ'יק 7, תל אביב

מחיר למשתתף 70 ₪ | עבור סיבוב 1
מנהל תחרות: אילן שזיפי     

לפרטים והרשמה: מועדון 03-6417469, 03-6417470

מקבלי תארים חדשים ביום 9 לאוגוסט 2017

דרגות

רב אמן ארד 
בלאט אמירה, אביבים 

רב אמן 
רגב יורם, כפר סבא 

אמן בכיר 
זיידנר חנה, מרכז הברידג' ים 

אמן זהב 
הלל דן, אביבים 

אמן כסף 
אורן בעז, עמק יזרעאל 

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

בר שמאי ערן, רמת גן 
רבין עידן, רמת גן 

גכטמן ג'קלין, סביון-קרית אונו 
אמן 

בראוינר אלכסנדר, חיפה/כרמל 
אמדו דליה, מרום נווה 

דוידי יובל, מרכז הברידג' ים 
קסירר ויויאן, מרכז הברידג' ים 

סגן אמן זהב 
דהן יצחק, נהריה 

מחנאי שרה, זכרון יעקב 
סגן אמן כסף 

חן לאון, לב הצפון 
גזית גלי, נהריה 

שקד גדעון, מושבות-שמריהו 
בדש שולמית, מרום נווה 

בן-שיטרית ניסים, מרכז הברידג' ים 
ריד איאן, מרכז הברידג' ים 

ריד תלמה, מרכז הברידג' ים 
קרסיוק ראובן, חדרה 

ארבל עמוס, וקס - רחובות 
סגן אמן ארד 

קליין נאוה, כרמיאל 
ליפשיץ יעקב, השרון 

רויטמן זיו, מושבות-שמריהו 
אברמסקי מוטי, ירושלים 

רבינר עמי, חדרה 

לוסטיג דיויד, זכרון יעקב 
פישר אהובה, סביון-קרית אונו 

הומי רבקה, בית מכבי ראשל"צ 
זגורי אלי, וקס - רחובות 

בן יאיר שלומית, מועדון מודיעין 
שטיין נורית, מועדון מודיעין 

סגן אמן 
כהן מנחם, לב הצפון 

גרינמן אהובה, חיפה/כרמל 
נאור רחמים, טבעון 

פרימט רותי, רקפת קרית טבעון 
גוטליב מרים, אביבים 
גורביץ איטה, אביבים 

שביט צבי, בית מכבי ראשל"צ 
גיגי שלמה, באר שבע 

בר נחמה, רחובות 
קרפ דינה, רחובות 

בינוביץ מישל, וקס - רחובות 
זעירי נעמי, וקס - רחובות 
פולק עמוס, וקס - רחובות 

שחקן מתקדם 
צוראל מקסים, כרמיאל 

ארליך מלכה, חיפה/כרמל 
אורלי אברהם, קריות/חיפה 
בר סנה טלי, עמק יזרעאל 
ירוקר מתן, עמק יזרעאל 

עובדיה דניאל, רקפת קרית טבעון 
שלף אורית, רקפת קרית טבעון 

פלד אבי, השרון 
צור חביבה, הדר כפר סבא 

אביד יוסף, ירושלים 
לילינטל דוד, ירושלים 

גבע שמעון, רעננה ההגנה 
לונדון אילנה, באר שבע 

לונדון רן, באר שבע 
שטיימץ אברהם, באר שבע 

סילבסטר גרי, רחובות 
פרס עמרם, רחובות 

גיבלי אלישבע, מועדון לידור
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הודעות מועדונים

מרכז הברידג' ירושלים
מזמינכם לתחרות ארצית ע"ש אמיל ויזנר ז"ל

2 מושבים  18 ידיים
יום שישי 6 באוקטובר 2017 | בשעה 10:00

בית בלב | שד' בן צבי 35, ירושלים
מנהל תחרות: ברי אבנר

מחיר למשתתף 70 ₪ כולל כיבוד עשיר,
גביעים ופרסים כספיים

הרשמה מראש חובה: מגי 054-4715949 | אילנה 050-3059588

מועדון ברידג' השרון 
מתכבד להזמינכם לתחרות ארצית

2 מושבים  18 ידיים
יום שבת 7 באוקטובר 2017 | בשעה 10:00

רח' ששת הימים 42, כפר סבא
מנהל תחרות: אילן שזיפי

מחיר למשתתף 75 ₪
גביעים לשלושת המקומות הראשונים | נקודות אמן ארציות

מס' מקומות מוגבל – הרשמה מראש חובה
רותי 054-4556111 | מועדון 077-5253001

מועדון וקס רחובות מתכבד להזמינכם:
לתחרות ארצית 
מושב 1 30 ידיים

יום שישי  13  באוקטובר 2017 | בשעה   10:00
במועדון הברידג' וקס רחובות | רחוב ארלוזורוב 28 רחובות

מחיר למשתתף 70 ₪ כולל כיבוד
מנהל תחרות : אילן שזיפי     

הרשמה מראש: יעקב וקס 054-6344830 | גל וקס 052-5688781

מועדון אם המושבות
מתכבד להזמינכם לתחרות ארצית

לזכר חברנו יוני אראל ז"ל
2 מושבים 18 ידיים

יום שבת 14  באוקטובר 2017 | בשעה 10:00
בבית ההתאגדות | יערה 27, רעננה

מנהל תחרות : אילן שזיפי
מחיר למשתתף: 75 ₪

גביעים ופרסים כספיים בסך 3000 ₪
באדיבות משפחת אראל לשלושת המקומות הראשונים

לפרטים והרשמה: דורון ידלין 052-3933453

עמותת ברידג' ירושלים מתכבדת להזמינכם:
לתחרות ארצית 
מושב 1 30 ידיים

יום שלישי  24  באוקטובר 2017 | בשעה   16:30
בית הלוחם ירושלים | דרך אהרון שולוב 2, ירושלים

מחיר למשתתף 65 ₪ כולל כיבוד
מנהל תחרות: אייל עזרי     

הרשמה מראש: שלומית 052-2670177 | עופרה 050-5562459

מועדון הברית סביון – קריית אונו
מתכבד להזמינכם לתחרות ארצית

מושב1 30 ידיים 
יום שלישי 31  באוקטובר 2017 | בשעה 19:00

בבית התרבות החדש של סביון | נתיב היובל 1, סביון
מנהל תחרות : דירק פיטרס

מחיר למשתתף: 70 ₪
לפרטים והרשמה: שירי 054-7999781 | שורה 050-7827986

מועדון כפר סבא מתכבד להזמינכם:
לתחרות ארצית ע"ש יריב בראודה ז"ל

מושב 1 30 ידיים
יום שישי  3  בנובמבר 2017 | בשעה   10:00

בבית ההתאגדות | רח' יערה 27, רעננה
מחיר למשתתף 65 ₪ כולל כיבוד קל

מנהל תחרות:  אילן שזיפי     
הרשמה מראש: יוסי רייכמן 054-5485475

מועדון ברידג' אביבים מתכבד להזמינכם:
לתחרות ארצית 
מושב 1 30 ידיים

יום שבת  4  בנובמבר 2017 | בשעה   10:00
במועדון ברח' דיסנצ'יק 7, תל אביב

מחיר למשתתף 70 ₪ | עבור סיבוב 1
מנהל תחרות: אילן שזיפי     

לפרטים והרשמה: מועדון 03-6417469, 03-6417470

מקבלי תארים חדשים ביום 9 לאוגוסט 2017

דרגות

רב אמן ארד 
בלאט אמירה, אביבים 

רב אמן 
רגב יורם, כפר סבא 

אמן בכיר 
זיידנר חנה, מרכז הברידג' ים 

אמן זהב 
הלל דן, אביבים 

אמן כסף 
אורן בעז, עמק יזרעאל 

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

בר שמאי ערן, רמת גן 
רבין עידן, רמת גן 

גכטמן ג'קלין, סביון-קרית אונו 
אמן 

בראוינר אלכסנדר, חיפה/כרמל 
אמדו דליה, מרום נווה 

דוידי יובל, מרכז הברידג' ים 
קסירר ויויאן, מרכז הברידג' ים 

סגן אמן זהב 
דהן יצחק, נהריה 

מחנאי שרה, זכרון יעקב 
סגן אמן כסף 

חן לאון, לב הצפון 
גזית גלי, נהריה 

שקד גדעון, מושבות-שמריהו 
בדש שולמית, מרום נווה 

בן-שיטרית ניסים, מרכז הברידג' ים 
ריד איאן, מרכז הברידג' ים 

ריד תלמה, מרכז הברידג' ים 
קרסיוק ראובן, חדרה 

ארבל עמוס, וקס - רחובות 
סגן אמן ארד 

קליין נאוה, כרמיאל 
ליפשיץ יעקב, השרון 

רויטמן זיו, מושבות-שמריהו 
אברמסקי מוטי, ירושלים 

רבינר עמי, חדרה 

לוסטיג דיויד, זכרון יעקב 
פישר אהובה, סביון-קרית אונו 

הומי רבקה, בית מכבי ראשל"צ 
זגורי אלי, וקס - רחובות 

בן יאיר שלומית, מועדון מודיעין 
שטיין נורית, מועדון מודיעין 

סגן אמן 
כהן מנחם, לב הצפון 

גרינמן אהובה, חיפה/כרמל 
נאור רחמים, טבעון 

פרימט רותי, רקפת קרית טבעון 
גוטליב מרים, אביבים 
גורביץ איטה, אביבים 

שביט צבי, בית מכבי ראשל"צ 
גיגי שלמה, באר שבע 

בר נחמה, רחובות 
קרפ דינה, רחובות 

בינוביץ מישל, וקס - רחובות 
זעירי נעמי, וקס - רחובות 
פולק עמוס, וקס - רחובות 

שחקן מתקדם 
צוראל מקסים, כרמיאל 

ארליך מלכה, חיפה/כרמל 
אורלי אברהם, קריות/חיפה 
בר סנה טלי, עמק יזרעאל 
ירוקר מתן, עמק יזרעאל 

עובדיה דניאל, רקפת קרית טבעון 
שלף אורית, רקפת קרית טבעון 

פלד אבי, השרון 
צור חביבה, הדר כפר סבא 

אביד יוסף, ירושלים 
לילינטל דוד, ירושלים 

גבע שמעון, רעננה ההגנה 
לונדון אילנה, באר שבע 

לונדון רן, באר שבע 
שטיימץ אברהם, באר שבע 

סילבסטר גרי, רחובות 
פרס עמרם, רחובות 

גיבלי אלישבע, מועדון לידור
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האירוח כולל:  3 לילות 4 ימים על בסיס חצי פנסיון במלון המפואר גלי כינרת 
קבלת פנים עם כיבוד קל • סמינר ברידג' של אפרים בריפמן  

דפי הסבר בסיום כל הרצאה • תחרויות יומיות משחקים מודרכים • שתייה חמה וקרה 
במהלך הסמינר • ערבי בידור

כניסה חופשית לספא

יוצע יום טיול באיזור (בתשלום נוסף)
הסעה הלוך ושוב מ/אל תל-אביב (בתשלום נוסף)

גדי בן בסט: 050-5364604 פקס: 03-6040940 
bnbg.ben@gmail.com אפרים בריפמן: 050-2012011

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

פרטים נוספים, הורדת טפסי הרשמה ותמונות

נופשון ינואר
מלון גלי כינרת

ה-6

1,485 ש“ח
ליחיד בחדר זוגי

על בסיס חצי פנסיון

7-10 בינואר 2018

מועדון הברידג‘ כיכר המדינה וגדי בן בסט ממשיכים במסורת זו השנה השישית
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האירוח כולל:  3 לילות 4 ימים על בסיס חצי פנסיון במלון המפואר גלי כינרת 
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הסעה הלוך ושוב מ/אל תל-אביב (בתשלום נוסף)

גדי בן בסט: 050-5364604 פקס: 03-6040940 
bnbg.ben@gmail.com אפרים בריפמן: 050-2012011

www.bnbg.co.il
הכנסו לאתר הנופשונים של גדי בן בסט: עדכונים, 
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9 ימים| 17-25 ליוני 2018נורבגיה, דנמרק, גרמניה

טיסות UP של אל על לברלין: יציאה בבוקר וחזרה 
בצהריים

MSC ORCHESTRA 7 לילות שייט באניית הפאר
בזמן השייט: אירוח על בסיס פנסיון מלא

לילה בברלין
סיור בברלין 

מלווה ישראלי צמוד
משחקי ברידג‘

מיסים והעברות

ליחיד בחדר זוגי עם חלון.
תוספת לחדר עם מרפסת:

135€ לאדם

המחיר:

חבילת טיולים במחיר מוזל

טיפים לנותני שירות ולמדריך הקבוצה

ארוחות שאינן במהלך השייט

המחיר אינו כולל:

המחיר כולל:

€ 1,930

מסע קסום אל ארץ הפיורדים

על ספינת הפאר
MSC ORCHESTRA

גדי בן בסט: 050-5364604 
bnbg.ben@gmail.com 03-6040940 :פקס

לפרטים והרשמה:

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

פרטים נוספים, הורדת טפסי הרשמה ותמונות

ברגן

ברלין

קופנהגן

Stavanger (נורבגיה)

ארץ הפיורדים (נורבגיה)
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31 בדצמבר 2017 - 4 בינואר 2018

נופש, חגיגת סוף השנה וברידג'
באחוזת יערות הכרמל

המחירים הינם לאדם בחדר זוגי )יחיד(, חצי 	 
פנסיון, בחדר כרמל דה-לקס, כולל טיפול,

 מסיבת סוף השנה ביום ראשון וכולל מע"מ.

מחירים מיוחדים לחדרי צמרת, גן וסוויטות.	 

ניתן לקבל תפריט דיאטה )ללא תוספת תשלום(.	 

הנחה בת 10% לכל הטיפולים המוזמנים מראש!	 

מרכזי�מגורים�יוקרתיים
�המבוגרת לאוכלוסיה

£†מגוון†פעילויות†כגון∫†טאי†צßי¨†יוגה¨†מדיטציה¨†חדר†כושר†משוכלל†©ללא†תשלום®
£†סאונות†רטובות†ויבשות¨†חמאם†טורקי¨†בריכת†שחייה†מקורה†ומחוממת

£†תוכניות†בידור†מגוונות

Æלאדם†₪±µ∞†≠†®תחרויות†והרצאות©†ßדמי†ארגון¨†כולל†כל†פעילויות†הברידג
Æביטול†לאחר†המועד†חיוב†לילה†אחד†¨₪±µ∞†≠†ביטול†עד†∏¥†שעות†לפני†המועד

∞µ¥≠¥µµ∂±±±†רותי†¨∞≥≠∂∞µ∏≥µµ†לפרטים†והרשמה∫†דניאלה

ßולשחק†ברידג†ÆÆÆ†להרגע¨†להתפנק¨†להתחדש
ביערות†הכרמל¨†אחוזת†הבריאות†והספא†המובילה†בישראל

המחירים†הינם†לאדם†בחדר†זוגי¨†פנסיון†מלא¨†בחדר
כרמל†דה≠לקס¨†כולל†טיפול†וכולל†מע¢מ

מחירים†מיוחדים†לחדרי†צמרת¨†גן†וסוויטות

ניתן†לקבל†תפריט†דיאטה†©ללא†תוספת†תשלום®

הנחה†בת†•∞±†לכל†הטיפולים†©למזמינים†מראש®

מחיר†ל≠†≤†לילות
ßה†≠†ßב†Ø†ßד†≠†ßא

אדם†בחדר†זוגי
µ≥≤¨≥†ש¢ח

אדם†בחדר†יחיד
µ∑∑¨≤†ש¢ח

מחיר†ל≠†¥†לילות
ßה†≠†ßא

אדם†בחדר†זוגי
ππµ¨≥†ש¢ח

אדם†בחדר†יחיד
∞πµ¨¥†ש¢ח

נופש†וברידגß¨†עם†דניאלה†ורותי
באחוזת†יערות†הכרמל

חבילות†אירוח†במחירים†מיוחדים∫

בהנחיית†שחקניות†נבחרת†ישראל†≠†דניאלה†בירמן†ורותי†ליברמן
תחרויות†ברידגß†והרצאות

∑≥†בפברואר†≠†≥†במרץ†±±∞≥

מגוון  פעילויות )ללא תשלום( כגון: טאי צ'י, יוגה, מדיטציה, חדר כושר משוכלל.	 
סאונות רטובות ויבשות, חמאם טורקי, בריכת שחייה מקורה ומחוממת.	 

תוכניות בידור מגוונות	 

מחיר ל-3 לילות
א’-ד’, ב’-ה’

אדם בחדר זוגי
2,575 ש”ח

אדם בחדר יחיד
4,255 ש”ח

מחיר ל-4 לילות
א’ -ה’

אדם בחדר זוגי
3,300 ש”ח

אדם בחדר יחיד
5,550 ש”ח
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Virtual European Championship - part 1

Krzysztof Martens

BOARD 25
 ♠

♥
♦
♣

KJ832 
5 
963
Q1073

 

♠
♥
♦
♣

A1097 
KJ83 
87 
J54

♠
♥
♦
♣

-
AQ102 
AKQJ104 
A82

 ♠
♥
♦
♣

Q654 
9764 
52 
K96

 

Contract: 7♥. Lead ♣3.

The main point  - Guard yourself against 
unfavourable distributions.

 Order of play:
2. The ace of hearts.
3.  The queen of hearts, if South follows suit –
overtake with the king.
4. Ruff a spade with the ♥10.
5. Finesse the ♥8 – if South began with ♥9xxx.

Closed room – Contract 6♥, +1430 for EW.
You protected yourself against four trumps with 
South: +13 IMP.
You failed to do so: -13 IMP..

BOARD 26

 ♠
♥
♦
♣

J10754 
J942 
A6
Q5

 

♠
♥
♦
♣

9632 
AK 
KQJ108 
K9

♠
♥
♦
♣

AQ
65 
9752 
A8743

 ♠
♥
♦
♣

K8 
Q10873 
43 
J1062

 

Contract: 3NT. Lead ♠5.

The main point  - Block the suit that has been 
led against you.

The opening lead was made from one of these 
combinations:
 1( J10754
 2( KJ854
 3( K10754
If instead North held:
 4( KJ1054
He would have led the jack )or ten, depending 
on the lead convention( instead.

Taking the first trick with the ace is effective 
in all three cases. Playing the queen will fail 
against case )a( when the ace of diamonds is 
with spades. So, winning the first trick with the 
ace is correct although in long run the profits 
will not be high.

Closed room – Contract  3NT)East(: +600 for 
EW.
 You played ace – no swing.
 You played the queen:  -12 IMP. 
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לפרטים והרשמה:
  e-mail: birmand@inter.net.il ,03-5465582 :מרכז ההזמנות, טל': 03-6058355, פקס

www.bridgeredsea.com

7.
20

17

 ≤ ± ∑  ¨ ר ב מ ב ו נ ±  ב π ≠π

≤≥ �ה הבינלאומי 
בים האדום¨ אילת

הברידג'פסטיבל

redsea bridge festival : 

אירוע השנה

נקודות אמן ארציות ובינלאומיות.

שחקנים מחו"ל, אלופי אירופה, נבחרות ישראל.
110,000 ₪, עשרות פרסים

למקומות מיוחדים ולדרגות נמוכות.

הכוללות שני סופי שבוע.
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