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שלכם ובשבילכם,
גלעד אופיר, יו"ר

"לא עבור עצמנו בלבד אנו נולדים." )קיקרו(
שלום חברים,

בטור הקודם שיתפתי אתכם בתמונת המצב של הברידג' העולמי ועל מיקומה המצוין של ישראל ברשימה 
זו. הפעם מדובר בטור מיוחד לרגל הבחירות ברשויות המקומיות שהסתיימו ממש עכשיו )איזה כיף( ומעבר 
לפוליטיקה אפשרו לכולנו להציץ לתוך עולמם הלא פשוט של מאות נבחרי הציבור ואלפי המתנדבים שעוסקים 

בנושא שכולו עשייה לטובת הציבור. 

לעיתים )לא קרובות( אני נשאל שאלות לגבי השכר אותו מרוויחים הפעילים בהתאגדות כדוגמת חברי הועד 
המנהל, יושבי ראש וחברי הועדות וכו'. אז חשוב להבהיר - ההתאגדות היא עמותת ספורט וככל  העמותות 
כל פעילותה נשענת על עשרות רבות של מתנדבים וזאת פרט למספר עובדים מצומצם שעושה עבודת קודש 

לטובת כולנו. 

מי ברשימת המתנדבים? ואוו, הרשימה ארוכה. חברי הועד המנהל וחברי הנשיאות – בהתנדבות מלאה. יו"ר 
)ויש 6 כאלו(, חברי בית הדין, חברי ועדת הביקורת, הקפטנים הספורטיביים  הועדות המקצועיות וחבריהן 

המחוזיים, הקפטן הספורטיבי הארצי, גזבר ההתאגדות, נשיא ההתאגדות ואנוכי – גם.  

כל העשייה כולה נעשית בהתנדבות מלאה.

אני חייב להודות, לא פשוט להיות איש ציבור. לפעמים קשה מאוד. ועם זאת, יש בהחלט סיפוק  אדיר בעשייה 
וביכולת לקדם דברים לטובת הכלל – האפשרות לשנות ולהפוך את הדברים לטובים יותר היא מבורכת ואפילו 

ניתן לומר - מענגת.

מה שכן, המנוע העיקרי מאחורי פעילות כזו )על אף שיש כאלו שיכחישו( היא הכרת התודה של אותו 
ההתאגדות הישראלית לברידג'. התחושה המדהימה  הציבור, כלומר החברים במשפחת הברידג' הקרויה 
שעוברת בגוף כשאדם פונה אליך ואומר שהוא מעריך את הזמן ואת העשייה בלתי ניתנת לתיאור וחשוב מכך 

ממלאת את הגוף והמוח באנרגיה ורצון להמשיך ולעשות עוד ועוד לטובת החברים. 

חשוב להבין שהכרת התודה איננה תחליף לביקורת. ביקורת )בונה( היא תמיד לגיטימית ומהיכרותי את הנפשות 
הפועלות בברידג' )ויש המון( תמיד נופלת על אוזניים קשובות, גם במקרים של חוסר הסכמה. הביקורת היא 
הכלי שנותן לכולנו את האפשרות להמשיך ולהשתפר ולשמוע רעיונות חדשים ומצוינים שלא חשבנו עליהם 

בעצמנו.

מצד שני חשוב ללוות את הכוונות הטובות לשיפור גם בפידבקים חיוביים. ביקורות שנכתבו על מנת לנעוץ סכין 
ברוח ההתנדבות והתלהמויות ברשתות החברתיות כדוגמת פייסבוק, עלולות לפגוע מאוד ולהוציא את הרוח 

מהמפרשים, גם אם מדובר בארבעה אנשים קבועים ואפילו אם "מתרגלים".

וקודם כל רוצה להודות לרובכם המכריע  ולאחר שכתבתי את כל זה אני פונה אליכם, חברים וחברות, 
שתמיד מפרגן, מחבק, אוהב ומעריך. אין עליכם.

לסיום, כשאתם פוגשים באחד המתנדבים תרגישו בנוח לגשת אליו ולומר לו או לה מילה טובה. מבטיח שתעשו 
לו את היום, וגם לכם.

מקווה שנהניתם מטור נוסף בסגנון "פחות שגרתי". אני עומד לרשותכם וזמין 24/7. תוכלו ליצור עמי קשר 
ישיר באמצעות בתיבת המייל שלי Gilado.bridge@gmail.com או באמצעות עמוד הפייסבוק הרשמי שלי 

גלעד אופיר – יו"ר ההתאגדות הישראלית לברידג'.
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1NT כאשר אין לו התאמה במייג’ור עם  המשיב מכריז 
הפותח, והוא אינו יכול להכריז סדרה משלו, לא בגובה 1 

ולא בגובה 2. ידו אינה חייבת להיות מאוזנת.

דוגמא 1
♠
♥
♦
♣

T84
A2
Q653
K952

West North East South

1♥ Pass 1NT

למשיב 9 נקודות גבוהות, 2 קלפי ♥ )אין התאמה( ואין לו 
סדרה הניתנת להכרזה בגובה 1 או 2.

.1NT המשיב מכריז

דוגמא 2
♠
♥
♦
♣

8
Q762
J98
AJ763

West North East South

1♠ Pass 1NT

סדרה  ואין  ב-♠  התאמה  אין  גבוהות.  נקודות   8 למשיב 
הניתנת להכרזה בגובה 1.

מספר הנקודות אינו מספיק להכרזת סדרת ה-♣ בגובה 2.

המשיב מכריז 1NT למרות שידו אינה מאוזנת.

כאשר למשיב סדרה ארוכה שאינה ניתנת להכרזה בגובה 
1, ואין מספיק נקודות גבוהות להכריז סדרה זו בגובה 2, 

הוא ייאלץ לענות 1NT )גם כשידו אינה מאוזנת(.

דוגמא 3
♠
♥
♦
♣

9
J2
KJT8752
Q64

West North East South

1♥ Pass 1NT

למשיב 7 נקודות גבוהות, 7 קלפי ♦.
אין מספיק נקודות גבוהות להכרזת ♦2, ולכן:

.1NT המשיב מכריז
:NT-ישנן שלוש רמות של תשובות ב

1NT א( משיב חלש 6-10 נקודות: הכרזת תשובה(

דוגמא 4
♠
♥
♦
♣

QJ6
K52
K43
T984

West North East South

1♦ Pass 1NT

למשיב 9 נקודות גבוהות.
אין סדרה הניתנת להכרזה בגובה 1.

.1NT המשיב מכריז

המשיב מכריז NT בהכרזתו הראשונה

מוטי גלברד

מאמר זה לקוח מהספר "הכרז בדרך הנכונה" )חלק 
א'( מאת מוטי גלברד )2005), עמ’ 64-65.
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2NT ב( משיב בינוני 11-12 נקודות: הכרזת תשובה(

דוגמא 5
♠
♥
♦
♣

QJ6
A52
K43
Q984

West North East South

1♦ Pass 2NT

למשיב 12 נקודות גבוהות, חלוקה מאוזנת 3-3-3-4.
.2NT המשיב מכריז

3NT ג( משיב חזק 13-15 נקודות: הכרזת תשובה(

דוגמא 6
♠
♥
♦
♣

QJ6
AQ2
KJ3
Q984

West North East South

1♦ Pass 3NT

למשיב 15 נקודות גבוהות, חלוקה מאוזנת 3-3-3-4.
.3NT המשיב מכריז

חלוקה  עם  יד  מראות   3NT-ו  2NT המשיב  הכרזות 
מאוזנת.

קלפים   4 מחזיק  המשיב  כאשר   NT-ב לענות  אין  זכור: 
בסדרת מייג’ור הניתנת להכרזה בגובה 1.

דוגמא 7
♠
♥
♦
♣

QJ6
9753
QJ2
Q65

West North East South

1♣ Pass 1♥

למשיב 8 נקודות גבוהות, 4 קלפי ♥.

חלוקה מאוזנת, אבל... המשיב מכריז ♥1.

דוגמא 8
♠
♥
♦
♣

QJ65
AQ3
KJ2
JT6

West North East South

1♦ Pass 1♠

למשיב 14 נקודות גבוהות, 4 קלפי ♠.

יכריז  לא  המשיב   4-3-3-3 המאוזנת  החלוקה  למרות 
.3NT

המשיב מכריז ♠1 – סדרה חדשה מחייבת את הפותח 
לסיבוב הכרזה נוסף.

הכרזת סדרה חדשה כגון ♠1 נקראת Forcing  - הפותח 
חייב להמשיך. המשיב אינו חושש שיוחמץ משחק מלא 

.3NT אם לא יכריז מיד

שפר משחקך עם.... שמואל ליברמן
משחק מודרך – ניתוח הכרזות, משחק היד והגנה -  ליד השולחן.

 לפרטים ולהרשמה: טל. 03-7517207
שמואל: 0544-526893

ימי ד'  19:30 - 22:00
בבית רוזן -  מועדון מפואר ומפנק )פינת קפה וכיבוד קל( 

ברחוב ביאליק 89 רמת גן.



מועדון אביבים החדש ברח' דיסנצ'יק 7, שיכון דן, ת"א, טל. 03-6417469/70

פרטים והרשמה:
03-6417469/70 7, שיכון דן, ת"א | טל.  מועדון אביבים | רח' דיסנצ'יק 

נובמבר באביבים

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

תחרויות במועדון ברידג’ אביבים
יום שבת יום ו’ יום ה’ יום ד’ יום ג’ יום ב' יום א'

תחרות 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

אבי טרגן בוקר

הרצאה הרצאה הרצאה

תחרות
17:00-20:00

אבי טרגן

תחרות
16:30-19:30
יובל בן דוד

תחרות
17:00-20:00

אסף לנגי

תחרות
17:00-20:00

יובל לובינסקי

תחרות
17:00-20:00

אסף לנגי

תחרות
17:00-20:00
מושיקו מיוחס

תחרות
17:00-20:00

אסף לנגי אחה"צ
הרצאה

פרס כספי
פרס כספי
כיבוד קל

חוברות ידיים הרצאה הרצאה הרצאה הרצאה

גביע "אמסלם"
20:30-23:30

יובל לובינסקי

ברומטר
20:30-23:30

אבי טרגן

תחרות
20:30-23:30
ללה קושניר

פרס כספיערב
פרסי השתתפות

פרס כספי
IMP

הרצאה

פעילות מודרכים וקורסים במועדון ברידג’ אביבים

יום ה’ יום ד’ יום ג’ יום ב' יום א'

קורס מתחילים 
א'

לוי פומרנץ

מודרך 
למתקדמים
שרה ברוידא

קורס מתקדמים 
ג

מושיקו מיוחס 
ועמליה

תחרות מודרכת
רמה 1

מאור לידרמן

מודרך 
למתקדמים

מושיקו מיוחס

בוקר
10:00-12:30

קורס מתקדמים
א

מושיקו מיוחס

קורס מתקדמים
א

לוי פומרנץ

מודרך למתחילים
ג'ו טל

מודרך קורסים
מאור ועמליה

צהריים
13:30-15:30

מ.שחקני תחרויות
יובל לובינסקי

מודרך למתקדמים
ללה קושניר

מודרך 
למתקדמים
ללה קושניר

אחה"צ
16:30-19:00

קורס מתחילים א'
מושיקו מיוחס

ערב
18:45-21:00

מודרך 
למתקדמים

יובל לובינסקי

קורס מתקדמים 
א

אפרת אורן

קורס מתקדמים
א

מאור לידרמן

קורס מתחילים
ב

מושיקו מיוחס

ערב
20:00-22:30

חדש באביבים סדנה לשחקני תחרויות
פעם בחודש בשישי בוקר בהנחיית לנגי אסף סגן אלוף אירופה מפגש ראשון בתאריך 07.12.2018
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לסלם,  השותף  את  המזמינות  נוספות  הכרזות  ישנן 
3NT במודע, עם או בלי  וזאת כשאנו עוברים את גובה 
שבהם  תחרותיים  במצבים  לא  )אך  היריבים  התערבות 

איננו מחויבים למשחק מלא(.

דוגמא 1
♠
♥
♦
♣

AK63
AJ864
AJ2
4

West North East South

1♥ Pass 2♦ Pass
2♠ Pass 3♦ Pass
4♦

מעל  יד  ומראה   2♠ רוורס  השני  בתורו  מכריז  הפותח 
 +10 עם  ביחד  נקודות(.   +15( פתיחה  של  למינימום 
מצב  כבר  זהו   ,2♦ בהכרזת  המשיב  שהבטיח  נקודות 
 3♦ המשיב  של  השנייה  הכרזתו  מלא.  למשחק  מחייב 

הינה מחייבת ומתארת 6+ קלפי ♦.

כעת, לאור הכוח, ריבוי הקונטרולים )K+A(, התמיכה ב-♦ 
והקוצר בקלאב, הפותח רואה סיכוי טוב לסלם. ההכרזה 

♦4 מהווה הזמנה לסלם ב-♦.

דוגמא 2
♠
♥
♦
♣

KJ63
AK92
42
Q63

West North East South

1♣ Pass 1♥ Pass
3♣ Pass 4♣

הפותח תיאר 6+ קלפים ב-♣ עם 15-17 נקודות. ההכרזה 
העלאת  אולם  מלא,  למשחק  מחייבת  אינה  עדיין   3♣
למשחק  מחייבת  רק  לא   3NT לגובה  מעל   4♣ המשיב 

מלא אלא גם מהווה הזמנה לסלם.

מעוניין בסלם  הוא  ב-♣.  עם תמיכה  נקודות   13 למשיב 
לאסים  שאלה  בהכרזת  להשתמש  רוצה  אינו  אך  ב-♣, 
לפיכך,  ב-♦.  מידיים  מפסידים  שני  לו  יש  כאשר   4NT
שותפו  ומזמין את   3NT גובה  את  במודע  עובר  המשיב 

לסלם.

כעת לפותח מספר אפשרויות:

.)4NT( לשאול בעצמו למספר קלפי המפתח )א(

)ב( להכריז קיו-ביד ♦4 עם קונטרול ב-♦, ואז יוכל המשיב 
לשאול 4NT ולהגיע לסלם.

)ג( לדלג על קיו-ביד ♦4 ולהכריז קיו-ביד אחר בגובה 4 
לו קונטרול ב-♦  ייתכן בהחלט שאין  או ♣5. במקרה זה 

ונצטרך להסתפק בחוזה ♣5.

בחודש הקודם ראינו כי במצבים שבהם ברור לפותח 
ולמשיב שיש מספיק נקודות למשחק מלא )לדוגמא: 
רביעי”  “צבע  רוורס,  הכרזת   ,1♣ פתיחת  לאחר 
ועוד(, הכרזה שאינה סוגרת למשחק מלא חזקה יותר 
השותף  את  ומזמינה  מלא  למשחק  סוגרת  מהכרזה 

לסלם.

 המשיב החזק – 
הזמנה לסלם במיינור

אילנה לונשטיין
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דוגמא 3
♠
♥
♦
♣

J3
4
AQJ963
KJT8

West North East South

1♥ Pass 2♦ Pass
3♣ Pass 4♣

15+ נקודות  ו-  4+ קלפי ♣  5+ קלפי ♥,  הפותח מראה 
)הכרזת סדרה חדשה בגובה 3 תיחשב הכרזת רוורס(. 
שווה  היא  ב-♣,  התאמה  עקב  המשיב  יד  שדרוג  לאחר 
15-16 נקודות, והסיכויים לסלם טובים. הכרזת המשיב 
♣4 עוברת במודע את גובה 3NT לאחר שכבר היה מצב 

מחייב למשחק מלא ומהווה הזמנה לסלם.

דוגמא 4
♠
♥
♦
♣

K62
4
AQ9863
KQ4

West North East South

1♥ 1♠ 2♦ Pass
3♦ Pass 4♦

נקודות.   +10 הראתה  ההתערבות  לאחר   2♦ הכרזת 
ואינה  מינימלית  פתיחה  מתארת  ל-♦3  הפותח  תמיכת 
מחייבת את המשיב להמשיך, אבל העלאת המשיב ל-♦4 
את  ומחייבת  לסלם  מזמינה   – חזקה  הכרזה  כבר  היא 

השותף להגיע לפחות עד ♦5.

כי לאחר התערבות היריב  יש שיטענו  הערת המערכת: 
בסיבוב הקודם ההכרזה המחייבת היחידה היא הכרזת 
סדרת היריב ♠3 )ובעקבותיה ♦4 או קיו-ביד( ויפרשו ♦4 
מידי כהזמנה ל-♦5. מומלץ לשוחח על מצבים כאלה עם 

השותף.

דוגמא 5
♠
♥
♦
♣

Q3
KQJT63
Q
AKQ4

West North East South

1♥ 1♠ 2♣ Pass
4♣

למשיב 10+ נקודות עם 5+ קלפי ♣. ידו של הפותח חזקה 
שלמשיב  )בתנאי  סלם  לבצע  מעולים  סיכויים  עם  מאוד 
שני אסים ולכל היותר מפסיד אחד ב-♠(. הכרזת תמיכה 

במינור בקפיצה מעל גובה 3NT מהווה הזמנה לסלם.

דוגמא 6
♠
♥
♦
♣

32
KJ3
Q2
AK6432

West North East South

1♣ 1♠ 3♣* 3♠
4♣

* הכרזה מזמינה עם התאמה

הפעם הכרזת ♣4 של הפותח אינה מזמינה את המשיב 
והמשיב  ואפילו לא למשחק מלא. מדוע? הפותח  לסלם 
באה   4♣ וההכרזה  מלא,  למשחק  מחייב  במצב  היו  לא 
לפיכך,   .3♠ עם  בחוזה  לזכות  “איימו”  שהיריבים  לאחר 
ההכרזה ♣4 מראה רק על רצון להתחרות מול היריבים 

על החוזה החלקי. זה נקרא “הכרזה תחרותית”.

היו  לסלם,  המשיב  את  להזמין  מעוניין  הפותח  היה  לו 
סדרת  הכרזת  כגון  רבות  אפשרויות  לרשותו  עומדות 

היריבים או קיו-ביד בסדרה חדשה.
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דוגמא 7
♠
♥
♦
♣

AQJ53
54
AK
K863

West North East South

1♠ 2♥ 3♣ Pass
4♣

כעת ♣4 אינה הכרזה תחרותית. היריבים לא הכריזו ♥3, 
והכרזת המשיב ♣3 כבר מראה יד טובה מאוד ומעשית 
התאמה  עם  חזקה  יד  לפותח  מלא.  למשחק  מחייבת 

טובה, והוא מכריז ♣4 – הזמנה לסלם.

של  אפשרי  חוזה  על  פוסחים  שאנו  פעם  בכל  לסיכום, 
3NT ומכריזים ♣4 או ♦4 )לאחר שכבר נמצאה התאמה 
בסדרה המוכרזת או כתמיכה בשותף(, אנו מזמינים את 
מאשר  יותר  טובה  יד  תראה  זו  הכרזה  לסלם.  השותף 
חוסר  )אשר מראה  במיינור  מידית למשחק מלא  סגירה 

עניין בסלם(. 

המקרה היוצא מן הכלל הוא כאשר הפותח והמשיב אינם 
במצב מחייב למשחק מלא, ואחד היריבים מתחרה בגובה 
 4 הכרזת  כעת  והמשיב.  הפותח  של  במיינור   3 מעל   3

במיינור הינה תחרותית.

כעת נסו לתרגל: כיצד תכריזו עם הידיים הבאות?

יד א'
♠
♥
♦
♣

5432
AQJ93
4
AK7

תרגיל 1
West North East South

1♥ 1♠ 2♣ 2♠
?

תרגיל 2
West North East South

1♥ 2♦ Pass Pass
Dbl Pass 3♣ 3♦
?

יד ב’

♠
♥
♦
♣

J2
4
KJT863
AQ53

תרגיל 3
West North East South

1♠ Pass 2♦ Pass
3♣ Pass ?

תרגיל 4
West North East South

1♥ 1♠ 2♦ 2♠
3♦ 3♠ ?

יד ג’
♠
♥
♦
♣

K4
3
J82
AQJ9643

תרגיל 5
West North East South

1♠ 3♥ ?

תרגיל 6
West North East South

1♦ Pass 2♣ Pass
3♦ Pass ?
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תשובות לתרגילים

4♣ )1(
ידו של הפותח שווה כ-17 נקודות לאור ההתאמה ב-♣. 
מהכרזת היריבים ברור כי לשותף לכל היותר קלף בודד 
ב-♠, ולכן הסיכויים לסלם גבוהים. תמיכה במיינור בקפיצה 

ל-♣4 מהווה הזמנה לסלם.

Pass )2(
להכריז  השותף  את  חייב  הקודם  בסיבוב  הכפל 
סדרתו  את  הכריז  השותף   .)Reopening Double(
מכאן  האפשרי.  ביותר  הנמוך  בגובה  ביותר  הארוכה 
היריבים  העלאת  להמשיך.  לפותח  ואסור  חלש,  שהוא 

מ-♦2 ל-♦3 כבר מהווה הישג.

4♣ )3(
הפותח הבטיח 5+ קלפי ♠, 4+ קלפי ♣ ו- 15+ נקודות. 

המשיב יתמוך בו ויזמין את הפותח לסלם.

 4♦ )4(
הפותח והמשיב במצב לא מחייב למשחק מלא, והיריבים 
שבו  מהכלל  היוצא  המצב  זהו   .3♦ מעל  ל-♠3  התחרו 
מעוניין  המשיב  תחרותית.  הינה  במיינור   4 של  הכרזה 
החלוקה  בזכות  החלקי  החוזה  על  להתחרות  להמשיך 

המיוחדת.

4♣ )5(
לאחר  מלא  לגובה משחק  סדרה חדשה מתחת  הכרזת 
Preempt של היריבים הינה מחייבת לסיבוב אחד. היות 
שהיא מתבצעת בגובה 4, היא גם מחייבת למשחק מלא. 
אם לפותח התאמה ב-♣, ♣6 הוא חוזה אפשרי. אם לא, 

המשיב מוכן לשחק ♠4.

4♦ )6(
למרות האורך ב-♣ נעדיף התאמה בת 9 קלפים לפחות 
 +15 לפותח  בנוסף,  שישייה(.  הבטיח  )השותף  ב-♦ 

נקודות ויש סיכוי מצוין להגיע לסלם.

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

גביע סוף השנה
שבת 29/12/18 בשעה 9:30

שני סיבובים של 18 בורדים
תחרות ארצית

בוא/י לחגוג איתנו!
ולקבל שי צנוע - משחק חופשי באותו יום

יש לך יום הולדת?

עם הטובים ביותר
אמליה הכרמלי, זיוה גרבר, ורד מינץ ויעקב מינץ

משחקים מודרכים

בימים ראשון ושני בערב
ובימי שלישי אחה"צ מלוות בחוברת ניתוחי ידיים תחרויות

ימי שני בערב לפני התחרות
2/1 הסבר מפורט על שיטת 

החל מחודש נובמבר

ימי רביעי בערב. הרצאות ברמה הגבוהה ביותר על משחק היד וההגנה
תחרות עם פרס כספי, ולפניה הרצאות
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1NT מחייב למחצה

קובי שחר

אנו נעסוק בשני רצפי ההכרזות הבאים:

West North East South

1♠ Pass 1NT

West North East South

1♥ Pass 1NT

למשחק  לחייב  כדי  מספקת  שאינה  יד  מתאר  המשיב 
מלא, כלומר בתחום הרחב של 6-11 נקודות.

שוב,  להכריז  הפותח  את  מחייבת  זו  תשובה  עקרונית, 
מחייבת   1NT ההכרזה  את  מגדירים  רבים  זוגות  אולם 
למחצה )semi-forcing(, כלומר הפותח יכריז שוב ברוב 
המקרים, אבל פותח המחזיק חלוקה מאוזנת )5332( עם 

.Pass 12 נקודות גבוהות )או 13 גרועות( יכול לקרוא

הפותח הקורא Pass על 1NT פועל לפי ההיגיון שהסיכוי 
של המשיב,  מקסימום  מול  גם  מאוד  קטן  מלא  למשחק 
תוצאה  לקבל  במטרה  נמוך  בגובה  לעצור  מעדיף  והוא 

חיובית.

בסדרת  קלפים  שלושה  של  תמיכה  עם  כי  להדגיש  יש 
בשותפו  יתמוך  המשיב  גבוהות,  נקודות   6-9 ו-  הפותח 
שלושה  שוללת   1NT של  תשובה  כלומר   ,2 בגובה 
קלפים בסדרת הפותח, אלא אם למשיב 10-11 נקודות 
גבוהות, ואז הוא יתמוך בסדרת הפותח לגובה 3 בהמשך 

ההכרזה.

בסדרת  יותר(  )או  קלפים   4 של  תמיכה  המחזיק  משיב 
בהתאם  ויכריז   Bergen במוסכמת  ישתמש  הפותח 

למספר הנקודות בידו. 

5-3 במייג’ור,  1NT אפשרי עם התאמה  חוזה סופי של 
אך לא עם התאמה 5-4.

הכרזתו השנייה של הפותח

הפותח החלש והבינוני )12-17 נקודות( יכול להכריז ♥2 
עם 4 קלפים לפחות )בהנחה שהכרזת הפתיחה הייתה 
את  להכריז  או  קלפים   +6 עם  סדרתו  על  לחזור   ,)1♠

סדרת המיינור הטובה יותר שלו.

מהלך ההכרזה

West North East South

1♥ Pass 1NT Pass
2♣

שבו  נדיר  מקרה  )קיים  בקלאב.  קלפים  שלושה  מבטיח 
יוכרז ♣2 עם שני קלפים בלבד. מדובר בחלוקה 4-5-2-2 

כאשר המשיב חלש מדי להכרזת רוורס ♠2(.

חזרת הפותח על סדרתו מחייבת שישה קלפים לפחות. 
אין לבלבל הכרזה זו עם חזרת הפותח על סדרתו לאחר 
ייתכן  שם   –  2 בגובה  מלא  למשחק  מחייבת  תשובה 
בהיעדר  בלבד  קלפים   5 עם  סדרתו  על  חוזר  שהפותח 

הכרזה מתאימה אחרת.

חדשה  סדרה  להכריז  יכול  נקודות(   +18( חזק  פותח 
 2NT בגובה 3 )מבטיח 4+ קלפים בסדרה המוכרזת( או

עם 18-19 נקודות וחלוקה מאוזנת.

ההכרזה המיוחדת 3NT מתארת פותח חזק עם שישייה 
 3NT במייג’ור ללא סינגלטון או חוסר. הפותח מתלבט בין

בחודשים הקודמים סקרנו את ההכרזות לאחר תשובה 
מלא.  למשחק  המחייבת   1♠/1♥ לפתיחה   2 בגובה 
אימוץ שיטת over 1 2 מחייב שינוי בנוגע לתשובה 
לידיים  1NT, מכיוון שעלינו למצוא הכרזה מתאימה 
עם 10-11 נקודות גבוהות. הפתרון הוא הרחבת טווח 
הטווח   .1♠/1♥ לפתיחה   1NT תשובה  של  הניקוד 
החדש הוא 6-11 נקודות. בכתבה זו נסקור את המשך 

המכרז לאחר תשובה זו.



*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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ל-4 במייג’ור. המשיב אמור לתקן ל-4 במייג’ור עם שני 
קלפים בסדרת הפותח.

שנייה  הכרזה  לאחר  המשיב  של  השנייה  הכרזתו 
♦2/♣2 של הפותח

West North East South

1♠ Pass 1NT Pass
2♣ Pass 2♥

סדרה חדשה )ללא קפיצה( = 6 קלפים לפחות בסדרה, 
6-9 נקודות.

West North East South

1♠ Pass 1NT Pass
2♣ Pass 3♦

בסדרה,  לפחות  קלפים   6  = )בקפיצה(  חדשה   סדרה 
10-11 נקודות.

West North East South

1♠ Pass 1NT Pass
2♣ Pass 2♠

בסדרת  קלפים   2  = הפותח  בסדרת  מאוחרת  תמיכה 
תומך  היה  המשיב  קלפים   3 )עם  נקודות   6-9 הפותח, 

מיד(.

West North East South

1♠ Pass 1NT Pass
2♣ Pass 3♠

קלפים   3  = הפותח  בסדרת  בקפיצה  מאוחרת  תמיכה 
בדיוק בסדרת הפותח, 10-11 נקודות )הכרזה מידית של 
♠3 הייתה מתארת תמיכה של 4+ קלפים עם יד חלשה 

.)Bergen לפי מוסכמת

West North East South

1♠ Pass 1NT Pass
2♣ Pass 2NT

הכרזה שנייה 2NT מתארת 10-11 נקודות עם מגוון גדול 
ו/או  כי למשיב חמישייה ב-♥  ייתכן  ידיים אפשריות.  של 

חוסר בסדרת הפותח.

 ,3NT לרוב  יכריז  ההזמנה  את  המקבל  פותח  לפיכך, 
אבל עם שלושה קלפים ב-♥ הוא יכריז ♥3  כדי לא לאבד 
התאמה של 5-3 בסדרה )זכרו, ההכרזה ♣2 כבר שללה 

ארבעה קלפים בהארט(.

♠
♥
♦
♣

AK865
QJ2
53
A72

♠
♥
♦
♣

72
KT943
A76
KJ3

West North East South

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

חוזה של 3NT יהיה בסכנה לאחר הובלה ב-♦.

 2NT הכרזתו השנייה של המשיב לאחר הכרזה שנייה
של הפותח

West North East South

1♠ Pass 1NT Pass
2NT Pass 3♠

קלפים   3 עם  נקודות   10-11  = הפותח  בסדרת  תמיכה 
בדיוק בסדרת הפותח.

West North East South

1♠ Pass 1NT Pass
2NT Pass 3♥

♥3 )כאשר הכרזת הפתיחה היא ♠1( = חמישה קלפי ♥ 
עם 10-11 נקודות. הפותח יכריז ♥4 עם שלושה קלפים 

בסדרה או 3NT עם שניים.

West North East South

1♠ Pass 1NT Pass
2NT Pass 3♦

!sign-off = 3 הכרזת סדרת מיינור בגובה

עם   1NT הכריז  המשיב  כאשר  קורה  האחרון  המצב 
שישייה במיינור ויד חלשה מאוד במטרה למצוא חוזה טוב 

יותר מ-1 במייג’ור:

♠
♥
♦
♣

-
J964
QJ8762
943

West North East South

1♠ Pass 1NT Pass
2NT Pass 3♦
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Pass על ♠2/♥2/♦2  1NT במטרה לקרוא  מזרח השיב 
או לתקן ♣2 ל-♦2.

הכרזת הפותח 2NT מבטיחה 18-19 נקודות עם חלוקה 
יותר  מוצלח  יהיה   3♦ חוזה  כי  יודע  המשיב  מאוזנת. 

.sign-off 2 ומשתמש בהכרזתNT-מ

מקרים מיוחדים

משיב המכריז 1NT על ♥1 שולל ארבעה קלפים ב-♠. אם 
כן, מה משמעות מהלך ההכרזה הבא?

West North East South

1♥ Pass 1NT Pass
2♦ Pass 2♠

להכרזת ♠2 אין משמעות טבעית הגיונית. היא מתארת 
10-11 נקודות עם “עוד משהו".

הפותח יכריז 2NT, והמשיב יראה את ה”עוד משהו”:

♣3 = שישייה בסדרה

♦3 = חמישייה בסדרה )הפותח הבטיח רק 3 קלפים ב-♦(

יותר  )חזק  הפותח  בסדרת  קלפים   3 של  = תמיכה   3♥
מתמיכה ישירה(

ישירה  תמיכה  בין  ההבדל  לחידוד  לדוגמא  ידיים  הנה 
בקפיצה ובין מעבר דרך ♠2.

♠
♥
♦
♣

Q74
982
QJ5
KQ73

West North East South

1♥ Pass 1NT Pass
2♣ Pass 3♥

♠
♥
♦
♣

75
Q62
K873
AQ54

West North East South

1♥ Pass 1NT Pass
2♣ Pass 2♠ Pass

2NT Pass 3♥
שתי  יש   ,2♦ היא  הפותח  של  השנייה  הכרזתו  כאשר 
 10-11 מבטיח   2♠ דרך  המעבר  ל-♦3.  לתמוך  דרכים 

נקודות, ולכן תמיכה ישירה ל-♦3 תבטיח פחות.

West North East South

1♥ Pass 1NT Pass
2♦ Pass 3♦

למשיב 8-9 נקודות עם חמישייה ב-♦.

אבל:

West North East South

1♠ Pass 1NT Pass
2♦ Pass 3♦

הדרך  זו  ב-♦.  חמישייה  עם  נקודות   9-10 למשיב  כעת 
קורא  היה  המשיב  נקודות   8 עם  ל-♦3.  לתמוך  היחידה 
מתחיל  אולי  היה  נקודות   11 עם  בעוד   ,2♦ על   Pass

בהכרזת ♦2 מחייבת למשחק מלא.

לאחר התערבות היריבים

.1NT נניח שיריב מתערב לאחר הכרזת התשובה

West North East South

1♠ Pass 1NT 2♦
?

משום  מחייבת,  אינה  הפותח  מצד   Pass קריאת 
שהשותפות לא התחייבה למשחק מלא.

ויראה כוח מעל למינימום   Takeout Dbl מהפותח יהיה 
)15+ נקודות(, לדוגמא:

♠
♥
♦
♣

AQ854
K92
6
AQ76
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West North East South

1♠ Pass 1NT 2♦
Dbl

דו- כנראה  בינונית,  יד  תתאר  חדשה  סדרה  הכרזת 
סדרתית.

♠
♥
♦
♣

AQ854
92
6
AKQ76

West North East South

1♠ Pass 1NT 2♦
3♣

יכפיל  הוא  נקודות(,   18-19( חזקה  יד  לפותח  כאשר 
בסיבוב השני ולאחר מכן יכריז שוב. אם נוסיף K♥ לידו 
ההכרזה  מהלך  את  נקבל  הקודמת,  בדוגמא  מערב  של 

הבא:

♠
♥
♦
♣

AQ854
K2
6
AKQ76

West North East South

1♠ Pass 1NT 2♦
Dbl Pass 2♠ Pass
3♣

ההכרזה ♣3 מחייבת למשחק מלא!

הכרזת  ההתערבות,  לאחר   Pass קרא  הפותח  כאשר 
 6-9 עם  שישייה  מתארת  המשיב  ידי  על  חדשה  סדרה 
נקודות. הכרזת 2NT עדיין מתארת 10-11 נקודות, וכך 

גם תמיכה בקפיצה בסדרת הפותח.

נקודות,   8-9 ומתאר   Takeout הוא  המשיב  מצד  כפל 
לדוגמא:

♠
♥
♦
♣

5
AT962
743
A875

West North East South

1♠ Pass 1NT 2♦
Pass Pass Dbl

יכול  היריב  בסדרת  ועוצר  נקודות   14 המחזיק  פותח 
להכריז 2NT או אפילו להפוך את הכפל למעניש עם יד 

מתאימה:

♠
♥
♦
♣

AKJ53
84
AQ96
72

♠
♥
♦
♣

72
KJ63
75
AQ863

West North East South

1♠ Pass 1NT 2♦
Pass Pass Dbl All Pass

לאחר   Takeout Double-ב השימוש  כי  רואים  אנו 
להעניש  אפשרות  משאיר  עדיין  היריבים  התערבות 

התערבויות בלתי מוצלחות.

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



הרשמה ופרטים נוספים: בדוא"ל e.ginossar@gmail.com, או בפייסבוק 

שתי הקבוצות בסמינר "2 על 1" מוגבלות בכמות המשתתפים, חובה להירשם מראש!

כל המפגשים יערכו במועדון ברידג' אביבים: רח' אריה דיסנצ'יק 7, ת"א

אלדד גינוסר

הספר השלם 

“2 על 1”

מחייב למשחק מלא

Two Over One Game Forcing

לחשוב ברידג' 
עם אלדד )גינו( גינוסר

1NT קונבנציית לבנסול אחרי פתיחה
שישי 28 דצמבר   |   13:00-10:00

1NT בונוסים וטיפים נוספים: התערבות היריבים נגד-

סמינר "2 על 1" 

קבוצת מתקדמים )דרגת אמן ומעלה( 

ימי ה' 20:00 -17:00

 3 מפגשים החל מ- 20 בדצמבר

קבוצת רבי אמנים

 ימי ב' 22:00-19:00

3 מפגשים החל מה- 24 בדצמבר

עלות שיעור לבנסול: 70 ש"ח למשתתף

עלות הסמינר: 500 ש"ח למשתתף

)כולל הספר החדש "2 על 1" והשיעור על לבנסול(



הכרזות 

18

 1NT פתיחה  להכרזת  טבעיות  תשובות  שמשחק  מי 
ומחזיק כמשיב חמישייה )או יותר( במייג’ור צריך להחליט 
באיזה גובה להשיב: 2, 3 או 4, או אולי להתחיל במקרים 

מיוחדים בהכרזת סטיימן.

המוסכמה  החיים.  על  מקל  הטרנספר  מוסכמת  אימוץ 
אומרת כי משיב המחזיק חמישייה )או יותר( ב-♥ או ב-♠ 
סדרה  ויכריז   2 בגובה  טרנספר  בהכרזת  תמיד  יבחר 
אחת מתחת לסדרה הארוכה שלו. "תמיד" אומר – ללא 
תלות במספר הנקודות. הכרזות טרנספר אפשריות עם 
אפס נקודות, עם 9 נקודות וגם עם ניקוד המתאים לסלם.

דוגמא 1א
♠
♥
♦
♣

97
J7643
T65
J52

West North East South

1NT Pass 2♦*

דוגמא 2א
♠
♥
♦
♣

A63
KJ952
QT4
Q7

West North East South

1NT Pass 2♦*

דוגמא 3א
♠
♥
♦
♣

3
AKQT7
AQ952
98

West North East South

1NT Pass 2♦*

המשותף לכל הידיים של מזרח בדוגמאות לעיל – חמישייה 
ב-♥, לכן הכרזת התשובה ל-1NT בסיבוב הראשון תהיה 
זהה למרות ההבדלים העצומים בכוח בין הידיים השונות.

זה כוחה של מוסכמת הטרנספר – היא מאפשרת לפצל 
המשיב  הראשון  בסיבוב  סיבובים.  לשני  היד  תיאור  את 
מודיע אך ורק על קיומה של החמישייה במייג’ור ומחייב 
כבר  המשיב  השני  בסיבוב  אותה.  להכריז  הפותח  את 

יתאר את הכוח ואת החלוקה שלו.

כלל ברזל בשיטת הטרנספר: הפותח חייב לציית לשותפו 
סדרתו  )שהינה   2 בגובה  מעליו  אחת  סדרה  ולהכריז 
הארוכה של המשיב( גם אם סדרה זו "אינה מוצאת חן" 
בעיניו. זאת משום שהמשיב יכול להחזיק יד חלשה מאוד 
אלטרנטיבה  שום  אין  זה  ובמקרה  במייג'ור,  אורך  עם 
סבירה לחוזה סופי של 2 במייג'ור. פותח "מתחכם" יגרום 
ולכן  ביותר,  הטוב  החוזה  את  תחמיץ  שהשותפות  לכך 
ראינו  לשותף.  לציית  אלא  להתחכם,  לא  הפותח  על   –
שהמשיב יכול להכריז טרנספר עם מגוון גדול של ידיים 
הנקודות.  עצומים מבחינת מספר  ביניהם הבדלים  שיש 
מידע  קיבל  יכול לקבל שום החלטה בטרם  אינו  הפותח 
של  השלישי  בסיבוב  המשיב.  של  ידו  על  יותר  מדויק 

הכרזות טרנספר )1(

רם סופר

שעסקה  מאמרים  סדרת  כאן  פרסמנו  כשנה  לפני 
 1NT הפתיחה  להכרזת  )סטיימן(   2♣ בתשובה 

ובהכרזות ההמשך.
במוסכמה  הזוגות  של  גדול  רוב  משתמשים  כיום 
 Transfer בקיצור  או   Jacoby Transfer הנקראת 
כהשלמה למוסכמה סטיימן. אצל מי שמשחק כך, אף 
הכרזת תשובה בגובה 2 לפתיחה 1NT אינה טבעית! 
על אף ההכרזות המלאכותיות, השיטה פשוטה למדי 
פתיחה  הכרזת  לאחר  היטב  הזוגות מסתדרים  ורוב 

1NT ברוב המכריע של החלוקות.
היסודות  את  להקנות  הנוכחית  הסדרה  מטרת 
בסיסיים  הכרזה  מהלכי  של  הנכונים  הכללים  ואת 
הכרזת  לאחר  הטרנספר  במוסכמת  המשתמשים 
טרנספר  בהכרזות  נעסוק  תחילה   .1NT פתיחה 
נוספים  סוגים  נסקור  מכן  ולאחר   2 בגובה  למייג’ור 

של הכרזות טרנספר שכדאי ליישם אותם.
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לו החלטה משמעותית.  ייתכן בהחלט שתהיה  ההכרזה 
)באחד המאמרים הבאים נראה מצבים מיוחדים שבהם 

הפותח רשאי להכריז את סדרתו של המשיב בקפיצה(.

כעת ניקח את שלוש הדוגמאות לעיל ונמשיך את המכרז 
הכרזת  לאחר  כי  שוב  נדגיש  קדימה.  אחד  סיבוב  עוד 
טרנספר ♦2 הכרזתו השנייה של הפותח הינה מאולצת 
חייב  הפותח   2♥ טרנספר  הכרזת  לאחר  )בעוד   2♥  –

להמשיך ♠2(.

דוגמא 1ב
♠
♥
♦
♣

97
J7643
T65
J52

West North East South

1NT Pass 2♦* Pass
2♥ Pass Pass

המשיב חלש מאוד. מלכתחילה כל כוונתו הייתה "לברוח" 
מ-1NT אל חוף המבטחים של ♥2. המשיב מודה לפותח 

ששיתף עמו פעולה וקורא כמובן Pass בסיבוב השני.

את  מדגים  הוא  פשוט,  הזה  ההכרזה  כמה שמהלך  עד 
היד  הטרנספר:  שיטת  של  הגדולים  היתרונות  אחד 
החזקה הופכת לכרוז. אצל זוג המשחק תשובה טבעית 
של ♥2, כל הנקודות של הפותח יהיו חשופות על השולחן 
 2 רק  יראו  המגנים  טרנספר,  זוג שמשחק  אצל  כדומם. 
נקודות על השולחן. בדרך כלל זה יעשה הבדל של לקיחה 

לטובת הזוג שדאג שהיד החזקה תהפוך לכרוז.

דוגמא 2ב
♠
♥
♦
♣

A63
KJ952
QT4
Q7

West North East South

1NT Pass 2♦* Pass
2♥ Pass 3NT

נקודות מאוזנות. דמיינו לרגע שסדרות ה-♦   12 למשיב 
 3NT וה-♥ שלו מוחלפות. עם יד כזו המשיב היה מכריז
בתשובה ל-1NT. משמעות ההכרזה השנייה 3NT לאחר 
טרנספר דומה איפוא למשמעות של תשובה מידית של 
3NT: 10-15 נקודות, לרוב עם חלוקה מאוזנת. ההבדל 
היחיד הוא המידע הנוסף שהפותח קיבל בסיבוב הראשון 
של ההכרזה על חמישייה ב-♥ אצל המשיב )יש להדגיש 

שההכרזה השנייה 3NT שוללת אפשרות של 6 קלפי ♥ 
או יותר אצל המשיב(.

כעת על הפותח לקבל החלטה: עם תמיכה ב-♥ הוא יכריז 
עם  מסוימים  במקרים  )וכן  ב-♥  דאבלטון  עם   ;4♥ לרוב 

.3NT-חלוקה 4333( הוא ישאיר את החוזה ב

דוגמא 3ב
♠
♥
♦
♣

3
AKQT7
AQ952
98

West North East South

1NT Pass 2♦* Pass
2♥ Pass 3♦

כאן למשיב יד חזקה מאוד: 15 נקודות עם חלוקה מצוינת 
מאליו,  מובן  מלא  משחק  איכותיות.  ארוכות  וסדרות 
ההכרזה  גדול.  או  קטן  לסלם,  היא  האמיתית  והשאיפה 
בנוסף   ♦ קלפי   +4 )מבטיחה  טבעית  הינה   3♦ השנייה 
לחמישייה בהארט( ומחייבת )כמו כמעט כל הכרזת סדרה 
חדשה על ידי המשיב(. כללי מוסכמת הטרנספר קובעים 
כי זוהי הכרזה מחייבת למשחק מלא לפחות עם אופציה 
להמשיך לסלם. בשלב זה הפותח יתבונן בידו, יבדוק אם 
יש לו תמיכה באחת הסדרות של המשיב ויכריז בהתאם. 
הדיון המפורט במצב זה חורג מהמאמר הראשון בסדרה 

ויובא בהמשך.

הטרנספר  הכרזות  בסדרה,  הראשון  המאמר  לסיכום 
יותר(  )או  חמישייה  המחזיקה  יד  כל  עם  מתבצעות 
במייג'ור וצריכה להשיב להכרזת הפתיחה 1NT. הכרזתו 
השנייה של הפותח מאולצת – צעד אחד מעל הכרזתו של 
מאוחר  נטפל  היריבים  התערבות  של  )במצבים  המשיב 
של  מדויק  תיאור  ייתן  המשיב  השנייה  בהכרזתו  יותר(. 
ידו. במאמר הבא ננסח את כל הכללים הנוגעים להכרזתו  

השנייה של המשיב.
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התנאים הבסיסיים לכפל מוציא לאחר שהיריב הכריז 1 
בסדרה, שתוארו בכתבה הקודמת, הם:

אפשרות א': 12-17 נקודות, יד שאינה מתאימה להכרזת 
אוברקול בסדרה או להכרזת 1NT, לפחות 3 קלפים בכל 

אחת משלוש הסדרות שלא הוכרזו.

אפשרות ב': 18+ נקודות, חלוקה כלשהי.

בכתבה זו נתמקד בידיים של 15-17 נקודות, כאשר היריב 
מצד ימין פתח את ההכרזה בגובה 1 בסדרה. חלק גדול 
מידיים אלה יבחרו בקריאת כפל, אך לא כולן. אפשרויות 

נוספות הן:

 1NT של  פתיחה  להכרזת  מתאימה  היד  אם   –  1NT
ובנוסף יש עוצר בסדרת הפותח.

אוברקול בסדרה – עם סדרה מספיק טובה בת 5 קלפים 
לפחות )אם הסדרה ארוכה יותר ואיכותית יש לשדרג את 
ערך היד, ולעתים ידיים כאלה יהיו שייכות לקטגוריה של 

18+ נקודות(.

Pass – גם זו אופציה עם 15-17 נקודות! מדובר בידיים 
את  מקיימות  אינן  ואף  הכרזה  לאף  מתאימות  שאינן 
התנאים הבסיסיים לכפל מוציא – בעיקר ידיים עם אורך 

בסדרתו של הפותח.

דוגמא 1
♠
♥
♦
♣

K53
AQ5
AJ97
K82

בידכם 17 נקודות גבוהות עם חלוקה מאוזנת 3-3-4-3. 
היריב מימין פותח ♥1.

מהי הכרזתם הטובה ביותר?

מוציא,  לכפל  הבסיסיים  התנאים  כל  את  מקיימת  זו  יד 
למעט אחד.

כאשר היד מתאימה להכרזת התערבות של 1NT מוטב 
התערבות  שהכרזת  היא  הסיבה  מוציא.  מכפל  להימנע 
טווח  את  מיד  לשותף  מוסרת  יותר,  מדויקת   1NT של 
על  ומקלה  המומחים(  רוב  לפי   15-18( שלנו  הנקודות 

הכרזה עתידית של משחק מלא.

להכרזה זו תנאי אחד חשוב: עוצר בסדרתו של הפותח. 
זו  בסדרה  תתקוף  שההגנה  מצפים  שאנו  מכיוון  זאת 
נגד חוזה ללא שליט, כל שכן כשמדובר בסדרת מייג'ור 
במקרה  לפחות.  קלפים  חמישה  בה  הבטיח  שהפותח 
נכריז  ואנו  כפול  עוצר  מהווים  שלנו   ♥AQ-ה הנוכחי 

.1NT בשמחה

 ,Pass קרא  הפותח  של  שותפו   .1NT הכרזתם 
ושותפכם הכריז ♣2. מה כעת?

כללי ההכרזה לאחר התערבות 1NT פשוטים: שותפכם 
שהיה  כפי  בדיוק  ומשיב  הפותח  של  מהכרזתו  מתעלם 
הסטיימן  הכרזות  כל   .1NT פתיחה  להכרזת  משיב 
והטרנספר המסוכמות בשותפות שלכם – בתוקף. בפרט 
במייג’ור.  לרביעיות  שאלה   – סטיימן  הכרזת  הינה   2♣

אתם משיבים ♦2 ושוללים רביעיות במייג'ור.

ושותפו  )הפותח   2NT-ל ממשיך  שותפכם   2♦ לאחר 
קוראים Pass(. מהי הכרזתכם הבאה?

8-9 נקודות גבוהות.  2NT של השותף מתארת  הכרזת 
1NT(. ידוע לכם  17 נקודות )מקסימום להכרזת  בידכם 
מעלים  ואתם  לפחות,  גבוהות  נקודות   25 לשותפות  כי 

למשחק מלא 3NT. בכך מסתיים המכרז.

מהלך המכרז המלא:

West North East South

1♥ 1NT Pass
2♣ Pass 2♦ Pass

2NT Pass 3NT Pass
Pass Pass Pass

צעד אחר צעד )8(

כפל מוציא בינוני
רם סופר
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טוב  לחוזה  להלן של השותף הגעתם  היד המוצגת  מול 
3NT שיבוצע בוודאות לאחר הובלה בהארט. יש לציין כי 
אילו הייתם בוחרים בסיבוב הראשון בכפל מוציא )במקום 
1NT( ושותפכם היה משיב ♠1, הייתם מסתבכים. הכרזת 
1NT בסיבוב השני לאחר כפל מתארת 19-20 נקודות – 
הכרזה כזו הייתה עלולה להביא אתכם למשחק מלא גם 

מול 5 נקודות אצל השותף.

יד אפשרית של השותף:

♠
♥
♦
♣

QJT4
763
KQ5
T93

דוגמא 2
♠
♥
♦
♣

8
KJ94
AK53
KQT6

מאוזנת  בלתי  חלוקה  עם  גבוהות  נקודות   16 בידכם 
מהי   .1♠ ההכרזה  את  פותח  מימין  1-4-4-4. היריב 

הכרזתם?

"קלאסית"  חלוקה  מחזיקים  אתם  קלה.  שאלה  זוהי 
בכל  קלפים  ו-4  הפותח  בסדרת  קוצר  עם  מוציא  לכפל 
סדרה אחרת. הכוח העודף שלכם רק מגביר את הצורך 

בהתערבות.

הפותח  של  שותפו   .Dbl בקריאת  במכרז  התערבתם 
קרא Pass, ושותפכם הכריז ♥2. מה תכריזו כעת?

בכתבה הקודמת הופיע מהלך הכרזה זהה שבו החזקתם 
13 נקודות בלבד, וקריאתכם הנכונה בסיבוב השני הייתה 

.Pass

יש  גבוהות שאליהן  נקודות   16 יותר:  כעת אתם חזקים 
להוסיף נקודות חלוקה בזכות הסינגלטון בהארט. שותפכם 
עדיין מבטיח 0-8 נקודות גבוהות. מול יד מקסימלית של 
השותף )6-8 נקודות( יש סיכוי טוב לבצע משחק מלא ♥4 
בזכות הכוח החלוקתי. עם זאת, אין טעם להכריז ישירות 
♥4 “ולהעניש” שותף שביצע את המוטל עליו והשיב לכפל 

מוציא עם אפס נקודות.

מלא.  למשחק  הזמנה   –  3♥ היא  הנכונה  הכרזתכם 
מקסימלית.  יד  עם  רק  ל-♥4  יוסיף  השותף  זה  בשלב 
לשמחתכם, השותף מכריז ♥4 והמכרז מסתיים במשחק 

מלא.

מהלך המכרז המלא:

West North East South

1♠ Dbl Pass
2♥ Pass 3♥ Pass
4♥ Pass Pass Pass

יד אפשרית של השותף:

♠
♥
♦
♣

J652
AT763
Q8
92

דוגמא 3
♠
♥
♦
♣

AQ64
KQJ2
A2
643

בידכם 16 נקודות גבוהות עם חלוקה מאוזנת 4-4-2-3. 
הכרזתכם  מהי   .1♣ ההכרזה  את  פותח  מימין  היריב 

הטובה ביותר?

יד פשוטה. מספר הנקודות והחלוקה מתאימים  זו אינה 
להכרזת 1NT, אבל אין לכם עוצר בקלאב. לעומת זאת, 
של  ביותר  הטוב  הסיכוי  במייג'ור.  רביעיות  שתי  בידכם 
להתערב  הוא  טובה  תוצאה  להשיג  שלכם  השותפות 
רביעייה  להכריז  לשותף  ולגרום  מוציא  בכפל  במכרז 
מחזיקים  שאתם  בכך  זו  הכרזה  של  חסרונה  במייג'ור. 
דאבלטון בדיאמונד, ומבחינה פורמלית ידכם אינה מקיימת 
את אחד התנאים הבסיסיים לקריאת כפל מוציא )שלושה 
קלפים לפחות בכל סדרה שלא הוכרזה(. עם זאת, כולנו 
יודעים היטב שעם כל הכבוד לסדרת הדיאמונד - בברידג' 

סדרות המייג'ור חשובות יותר!

נקודות,   16 עם   Pass-ב ונבחר  להכריז  נחשוש  אם 
מלא(  )ואפילו  חלקי  חוזה  לאבד  עלולה  שלנו  השותפות 
באחת מסדרות המייג’ור; אם נבחר ב-1NT, עלול להיווצר 
מצב שלשותף רביעייה במייג’ור אך מספר הנקודות שלו 
אינו מספיק להכרזת סטיימן, ואז נישאר בחוזה נחות של 

1NT ללא עוצר בסדרתו של הפותח.

שהאפשרות  למסקנה  מגיעים  אתם  הניתוח  של  בסופו 
.Dbl הטובה ביותר היא

הכפלתם ♣1. שותפו של הפותח הכריז ♥1. שותפכם 
קרא Pass, והפותח המשיך בהכרזת ♠1. מה כעת?
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היריבים  שרציתם.  כפי  התפתח  לא  המכרז  לצערכם, 
מן  ולשותפכם  המייג'ור,  סדרות  את  שמכריזים  אלו  הם 
זו  תהיה  כעת  להכריז.  אפשרות  ללא  חלשה  יד  הסתם 
בכל  )או  נוסף  בכפל  ההתערבות  את  להמשיך  טיפשות 
עצמו  את  ימצא  ששותפכם  רוצים  אינכם  אחרת(.  דרך 
בחוזה מוכפל 1NT ללא נקודות. על אף מספר הנקודות 

.Pass הגבוה עליכם לנטוש את המכרז ולקרוא

לאחר Pass מצדכם, המשיב הכריז 1NT ושני האחרים 
קראו Pass. האם תסיימו את המכרז ב-Pass נוסף?

הסיבוב  מאז  השתנה  לא  מהותי  דבר  שום  כך!  בדיוק 
הנקודות  במחצית  כנראה  מחזיקים  יריביכם  הקודם. 
)לפחות(, ואין ביניהם התאמה באף סדרה. גם לשותפות 
שלכם אין )כנראה( התאמה באף סדרה. בתנאים אלה, 
משחק בחוזה כלשהו בגובה 2 פירושו נפילה ודאית. עדיף 
.1NT לנסות את מזלכם ביד אחרת – תנו ליריבים לשחק

מהלך המכרז המלא:

West North East South

1♣ Dbl 1♥
Pass 1♠ Pass 1NT
Pass Pass Pass

יד אפשרית של השותף:

♠
♥
♦
♣

J73
85
T974
Q852

דוגמא 4
♠
♥
♦
♣

QJT3
5
AQ42
KQJ8

מאוזנת  בלתי  חלוקה  עם  גבוהות  נקודות   15  בידכם 
4-1-4-4. היריב מימין פתח בהכרזת ♦1. מהי הכרזתכם 

הטובה ביותר?

אך  ספייד,  יכריז  שהשותף  בתקווה   Dbl לנסות  מפתה 
תכפילו  אם  ב-♥.  יותר  ארוך  ששותפכם  הסיכויים  רוב 

ושותפכם יכריז ♥1 – מה תעשו בסיבוב הבא?

 4-1 של  אפשרית  “התאמה”  עם  ב-♥1  אותו  להשאיר 
טובות  יהיו  לא  אחרות  אפשרויות  גם  אבל  נורא,  נראה 
יותר. לדוגמא, אם לאחר תשובה ♥1 לכפל מוציא תמשיכו 

נקודות.   19-20 עם  מאוזנת  יד  לשותף  “תתארו”   ,1NT
אין צורך לומר כי הטעיית השותף בנוגע לחלוקה ולמספר 

הנקודות שלכם לא תוביל לתוצאה טובה.

המסקנה המתבקשת: אסור להשתמש בכפל מוציא עם 
בסדרת  סינגלטון  בידכם  כאשר  נקודות  מ-18  פחות 
ולקרוא  להתאפק  עליכם  חובה  הוכרזה.  שלא  מייג'ור 

!Pass

שותפכם   .1♥ מכריז  המשיב  מצדכם,   Pass לאחר 
שותק, והפותח תומך ל-♥2. מה כעת?

התחייבתם  לא  הראשון  בסיבוב   Pass קראתם  כאשר 
התפתחות  כולו.  המכרז  למשך  שקטים  להישאר  עדיין 
בזה  זה  תמכו  היריבים  עבורכם.  טובה  הייתה  המכרז 
בבטחה  להתערב  אפשר  וכעת  שלכם,  הקצרה  בסדרה 

בכפל מוציא מאוחר.

משמעותו של הכפל המוציא לאחר שהיריבים הכריזו שתי 
סדרות: כוח של פתיחה לפחות עם 4 קלפים לפחות בכל 

אחת משתי הסדרות שלא הוכרזו. 

בין  לבחור  משותפכם  בעצם  ומבקשים  מכפילים  אתם 
ספייד לקלאב.

 .Pass שותפכם מכריז ♣3 בעוד שני היריבים קוראים
מה תעשו כעת?

 8 בת  התאמה  כנראה  מצאתם   – הצליחה  ההתערבות 
קלפים בקלאב עם שותפכם. עם זאת, הכרזתו המאולצת 
של השותף אינה מבטיחה נקודות כלשהן. ייתכן בהחלט 
שאפילו ♣3 אינו ניתן לביצוע )ועדיין כישלון בלקיחה אחת 
בחוזה זה עשוי להעניק תוצאה טובה יותר מ-♥2 מבוצע 
על ידי היריבים(. העלאת ההכרזה רק תרע את מצבכם – 

עליכם לקרוא Pass ללא היסוס.

מהלך המכרז המלא:

West North East South

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

יד אפשרית של השותף:

♠
♥
♦
♣

96
Q962
87
A9754



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

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

ברידג’ מרתקים.

רב אמן בינלאומי 
ומנהל מיזם

ספריו של גלעד אופיר

135 ₪קטלוגי מחיר

מאחורי ההיגיון של משחק ההגנה
 המדריך המלא והמקיף למשחק ההגנה

 מיועד לשחקנים שמעוניינים לשחק 13 קלפים 
ולא רק את המכובדים

 הובלות, איתותים, המשחק הנכון ביד השניה 
והשלישית ועוד.

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

שוק  שובר  מבצע 
עד סוף השנה:

ספר אחד לבחירתכם 85 ₪

שני ספרים 160 ₪

שלושה ספרים 200 ₪
תקף בהזמנה טלפונית ועד 31/12/18

לא כולל דמי משלוח

135 ₪קטלוגי מחיר

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

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

קצב ההכרזה הנכון, הקפטן של המכרז ועוד.

להבין יותר = לזכור פחות

ת
מ

של
המתנה המו

מחיר

קטלוגי 

₪ 100

ספר הלימוד 
המוביל למתחילים!

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

משחק הברידג'.
 מותאם לתכנית הלימוד 

במועדוני הברידג' 
 מיועד גם לתלמידים ללא ניסיון 

עם קלפים...

ספר חובה 

לתלמידים 

ושחקני 

תחרויות

העשרת ברידג’ מבית

GoBridge Israel

https://www.facebook.com/groups/1855860754627327/ 
https://www.youtube.com/results?search_query=gobridge+israel
https://www.youtube.com/channel/UCtGDY8Te_xLAKm7iSEgyYDQ?sub_confirmation=
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מתחיל  שליט  ללא  היד  משחק  שתכנון  למדנו  כולנו 
בספירת הלקיחות הבטוחות.

נשאלת השאלה: מתי כדאי לזכות בלקיחות אלה?

1NT. לאחר  נסו לשחק את שתי הידיים הבאות בחוזה 
שהחלטתם כיצד תשחקו, השוו עם הפתרונות.

תרגיל 1
♠
♥
♦
♣

752
84
AJ2
T7654

♠
♥
♦
♣

A4
Q63
KQT75
A93

West North East South

1NT
Pass Pass Pass

מלמעלה(,  )רביעי   ♠6 הוביל  מערב   .1NT הוא  החוזה 
ומזרח שיחק K♠. תכננו את המשחק!

תרגיל 2
♠
♥
♦
♣

752
T76
AQ62
974

♠
♥
♦
♣

AJT
A95
KJ3
A832

West North East South

1NT
Pass Pass Pass

מלמעלה(,  )רביעי   ♠6 הוביל  מערב   .1NT הוא  החוזה 
ומזרח שיחק K♠. תכננו את המשחק!

כעת הגיע הזמן לצפות בחלוקות המלאות ובדרך המשחק 
הנכונה.

פתרון 1
 ♠

♥
♦
♣

752
84
AJ2
T7654

 

♠
♥
♦
♣

QT863
AJ9
94
Q82

♠
♥
♦
♣

KJ9
KT752
863
KJ

 ♠
♥
♦
♣

A4
Q63
KQT75
A93

 

מתי לזכות בלקיחות 
בטוחות?

רם סופר



שחק היד
מ

25

אתם משחקים 1NT. מערב הוביל 6♠ )רביעי מלמעלה(. 
.♠K מזרח שיחק

זכיתם ב-A♠. באפשרותכם להשיג שבע לקיחות מידיות 
)חמש בדיאמונד, שני אסים(.

האם כדאי לזכות בלקיחות אלה מיד או שמא עדיף לנסות 
לפתח לקיחות נוספות?

שימו לב כי ההגנה כבר הוציאה לכם את A♠, והיא מאיימת 
לזכות בלקיחות רבות ב-♠ וב-♥. אסור להתמהמה – זכו 
ביצוע  את  והבטיחו  שלכם  הבטוחות  בלקיחות  מיד 

החוזה.

מהיד  “גבוהים  הכלל  על  להקפיד  מומלץ  ה-♦  בסדרת 
הקצרה תחילה”. אם תתחילו ב-AJ♦ ורק לאחר מכן תזכו 

ב-KQT♦, יהיה לכם רצף של חמש לקיחות ב-♦.

פתרון 2
 ♠
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♦
♣

752
T76
AQ62
974

 

♠
♥
♦
♣

Q9863
K82
T74
K5

♠
♥
♦
♣

K4
QJ43
985
QJT6

 ♠
♥
♦
♣

AJT
A95
KJ3
A832

 

אתם משחקים 1NT. מערב הוביל 6♠ )רביעי מלמעלה(. 
.♠K מזרח שיחק

זכיתם ב-A♠. גם כעת באפשרותכם להשיג שבע לקיחות 
מידיות )ארבע בדיאמונד, שלושה אסים(.

ההבדל מהיד הקודמת הוא שכאן ההגנה אינה מאיימת 
יכולה  זה ההגנה  למעשה, בשלב  להכשיל את החוזה. 

.♠Q – לזכות רק בלקיחה מידית אחת

אם תמשכו מיד את הלקיחות הבטוחות שלכם, תגביהו 
כנראה  תיאלצו  כעת  וב-♣.  ב-♥  רבות  לקיחות  להגנה 

להסתפק ב-7 לקיחות.

בברידג’ תחרותי 7 לקיחות ב-1NT לא יהוו תוצאה טובה, 
משום שהיה ניתן להשיג יותר.

 )♠T או( ♠J-המשחק הנכון: להמשיך בלקיחה שנייה ב
ולהגביה לקיחה נוספת ב-♠.

לאחר שהיריבים זוכים ב-Q♠, מספר הלקיחות הבטוחות 
שלכם גדל ל-8. נניח שמערב ממשיך בסיבוב שלישי של 
וזה הזמן  ♠. כעת כבר לא ניתן לפתח לקיחות נוספות, 

לזכות בלקיחות הבטוחות.

שוב עליכם להקפיד על "גבוהים מהיד הקצרה תחילה" 
 ♦AQ אז  ורק  מהיד   ♦KJ לשחק  כלומר  ה-♦,  בסדרת 
מהדומם. המשחק המומלץ יוביל אתכם לביצוע 1NT עם 

לקיחה עודפת ותוצאה טובה בתחרות.

סיכום
ייתכן שנאמר לכם כי בחוזה ללא שליט לא כדאי למשוך 
נכון  זה  עיקרון  המשחק.  בתחילת  בטוחות  לקיחות 

במצבים רבים, אבל אין לראות בו הוראה גורפת.

כאשר יש לכם מספיק לקיחות בטוחות לביצוע החוזה, 
את  שיפילו  בלקיחות  מיד  לזכות  מאיימים  והיריבים 
הבטוחות  הלקיחות  את  מיד  למשוך  עליכם  החוזה, 

שלכם.

והן באמצע המשחק,  נכון הן בתחילת המשחק  כלל זה 
הבטוחות  הלקיחות  מספר  את  הגדלתם  שכבר  לאחר 
בתחילת  בטוחות  היו  שלא  לקיחות  הגבהת  באמצעות 

המשחק.

בטוחות  לקיחות  לכם מספיק  יש  כאשר  זאת,  לעומת 
מאיימים  אינם  עדיין  היריבים  אבל  החוזה,  לביצוע 
לקיחות  לפתח  לנסות  כדאי  החוזה,  את  להכשיל 
ולשפר  עודפות  לקיחות  היא להשיג  נוספות. המטרה 
את התוצאה בתחרות, כל זאת מבלי לסכן את החוזה.

ומה קורה כאשר אין לכם מספיק לקיחות בטוחות לביצוע 
החוזה? כאן העיקרון חד וחלק.

כאשר )עדיין( אין לכם מספיק לקיחות בטוחות לביצוע 
נסו  זה  במקום  בטוחות.  לקיחות  תמשכו  אל  החוזה, 
לפתח לקיחות נוספות. הזמן לזכות בלקיחות הבטוחות 

יגיע רק לאחר שתגדילו את מספר הלקיחות שלכם.
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 עוד חידות ברידג’ ניתן למצוא באתר
toolbox-bridge.com 

מצא את ההבדלים

קובי שחר

 ♠K 3 מצפון(; קלף ההובלהNT – 1 מדרוםNT :3 )לאחר הכרזה מהירהNT לפניכם שתי ידיים כמעט זהות. החוזה
ממערב.

.IMP תכננו את המשחק בשני המקרים. הניחו כי מדובר בתחרות קבוצות בשיטת חישוב

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 

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

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
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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'
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מצא את ההבדלים - פתרון
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חוזה: 3NT; קלף ההובלה: K♠ ממערב

לכרוז שבע לקיחות בטוחות )ארבע ב-♦, שלושה אסים(.

שתי לקיחות נוספות )לפחות( ניתן להגביה בסדרת ה-♣ 
.K-באמצעות עקיפה נגד ה

הסכנה היא שמזרח יזכה ב-K♣ ויחזור ב-♠. סביר להניח 
כי למערב חמישה קלפי ♠ )לפחות( בראשות KQT. אם 
ב-♣,  עקיפה  ונפסיד   ♠A עם  הראשונה  בלקיחה  נזכה 

חזרת מזרח ב-♠ תפיל את החוזה.

על כן עלינו לנתק את התקשורת בין המגנים באמצעות 
עיכוב ה-A♠. בלקיחה הראשונה נשחק מידנו 5♠.

הנה החלוקה שאנו מתגוננים מפניה:

 ♠
♥
♦
♣

84
A43
KT53
AJT9

 

♠
♥
♦
♣

KQT73
Q987
98
83

♠
♥
♦
♣

962
K65
7642
K42

 ♠
♥
♦
♣

AJ5
JT2
AQJ
Q765

 

את  מנתק  הוא  כפול:  יתרון  הראשונה  בלקיחה  לעיכוב 
למערב  מאפשר  אינו  ובנוסף  המגנים  בין  התקשורת 
להמשיך לתקוף בסדרה, משום שאז נזכה בלקיחה עם 

J♠ ונבצע את החוזה עם לקיחה עודפת.

יד 2
♠
♥
♦
♣

84
A43
KT53
QJT9

♠
♥
♦
♣

AJ5
JT2
AQJ
A765

חוזה: 3NT; קלף ההובלה: K♠ ממערב

ביד זו כיוון העקיפה ב-♣ הפוך, ולכן אנו יכולים להרשות 
לעצמנו לא לעכב.נזכה בלקיחה הראשונה עם A♠, נעבור 

לדומם ב-♦ ונריץ Q♣ לעקיפה. 
גם אם מערב יזכה ב-K♣, בידנו נותרו J5♠ המגנים עלינו 

מהמשך ההתקפה בסדרת ה-♠.
יתכן שתשאלו: מדוע לא לעכב? הרי הרכב הקלפים שלנו 

ב-♠ מגן עלינו מהמשך ההתקפה בסדרה.
את  מסכן  הראשונה  הלקיחה  שעיכוב  היא  התשובה 

החוזה אם מערב יחליף להארט.
החלוקה המלאה:

 ♠
♥
♦
♣

84
A43
KT53
QJT9

 

♠
♥
♦
♣

KQT73
Q987
98
K3

♠
♥
♦
♣
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K65
7642
842
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♥
♦
♣

AJ5
JT2
AQJ
A765

 

המשחק הנכון )זכיה מיידית ב-J ,♠A♦ אל ה-K, עקיפה 
בקלאב( מבטיח את ביצוע החוזה.

לזכות בלקיחה הראשונה, מערב עלול   ♠K-אם נרשה ל
להמשיך ב-7♥ ולהכשיל את החוזה:

)שלוש  לקיחות  חמש  להגנה  יהיו   ,♥A-ב מיד  נזכה  אם 
 ♥K-ל בהארט, אחת בקלאב, אחת בספייד(; אם נרשה 
וסדרתו של מערב  יחזור בספייד  לזכות, הוא  של מזרח 

.)♣K( תוגבה כאשר הוא עדיין מחזיק כניסה צדדית
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ליגות לזוגות 1T.B סימולטנית )ג'(

ליגת העל + ארצית
אליפות ישראל 

הפתוחה
)חצי גמר + גמר(

אליפות ישראל 
לסניורים

)חצי + גמר(

פסטיבל הברידג’ 
הבינלאומי ה-53

31.5 - 6.6

גביע המדינה
)חצי + גמר(

אליפות ישראל 
לנשים

)חצי + גמר(

6 סימולטנית בוקר )ו(ליגות לקבוצות

אליפות ישראל
עד אמן כסף

 )מחוזי(
4-51-21-25-63-415-62-36-74-51-26-73-4

אליפות
ישראל למעורבים

)חצי + גמר(

אליפות ישראל 
הפתוחה 
)גמר על(

פסטיבל הברידג’ 5 סימולטנית )א'(
הבינלאומי ה-53

31.5 - 6.6

משחקי דורות

פסטיבל הים האדום 
7-17

אליפות ישראל 
לצעירים

)חצי + גמר(

5 סימולטנית )א'(

ליגות לזוגות 
T.B ליגת העל + 

לאומית
אליפות ישראל 
לסניורים )מחוזי(

מילוי מקום לליגה 
 .T.B ארצית לזוגות

)מחוזי(
1411-128-913-1410-11 )שבת(11-128-98-912-13117-812-139-10

גביע המדינה 10 סימולטנית )א'(
מוקדמות
)שישי(

שמינית + רבע 
)שבת(

ליגות לקבוצות 10 סימולטנית )א'(ליגות לקבוצות14 סימולטנית )ד'(
פיינל פור + 

פלייאוף תחתון

אליפות ישראל
עד אמן כסף

 )מחוזי(

פסטיבל הים האדום
7-17

18-1915-1615-1619-2017-1814-1519-2016-1720-2118-1915-1620-2117-18
T.B ליגות לזוגות

ליגת העל + 
לאומית

אליפות17 סימולטנית )א'(
הפתוחה
)מחוזי(

אליפות ישראלליגות לקבוצות22 סימולטנית )א'(23 סימולטנית  )ג'(
למועדונים )שישי(

 T.B ליגות לזוגות
ליגת העל + ליגה 

ארצית
אליפות

ישראל למעורבים
)מחוזי(

אליפות ישראל 
לצעירים

)מוקדמות(
מילוי מקום לליגה 
 .T.B ארצית לזוגות

)מחוזי(
2326-2724-2521-2226-2723-2427-2825-2622-2327-2824-25 )שבת(23 )שבת(25-26

29-30

פסטיבל הברידג’ 
הבינלאומי ה-53

31.5 - 6.6
31

28 סימולטנית בוקר )ו(

28-2930-31

ליגות לקבוצות

29-30

2019 תכנית ספורטיבית ארצית 

פעילות 
בינלאומית

22-28 אליפות 
אירופה לקבוצות 

מעורבות
)ליסבון, פורטוגל( 

31/5-6/6
פסטיבל בינלאומי

15-29 אליפות 
אירופה הפתוחה

)קוסדשי, טורקיה(

European
Youth Team

טרם נקבע

20-29 אליפות 
העולם הפתוחה 

לצעירים
)אופטיה, קרואטיה(

אליפות העולם 
לקבוצות

טרם נקבע

 27/10-2/11
ספורטיאדה

7-10 גביע אירופה 
לאלופות

8-9 יום הזיכרון + 19-27 פסח21-22 פוריםחגים
עצמאות

22-23 ל"ג בעומר

9-10 8-9 שבועות
תשעה באב

8-9 יום כיפור29-30 ראש השנה
13-21 סוכות

22-30 חנוכה

מיכה מרק
הקפטן הספורטיבי הארצי

ההתאגדות הישראלית לברידג’ והקפטן הספורטיבי הארצי, שמחים להזמינכם לקחת חלק במגוון 
הפעילויות המוצעות לכם, המותאמות לכל רמה ולכל גיל. מובטחת לכם הנאה גדולה.

נשמח לראותכם!

משחקי מבחן לקביעת נבחרות ישראל

משחקי מבחן לקביעת נבחרות בוגרות )מעורבים( לאליפות אירופה לקבוצות 2019: 19-22.12.2018 & 26-29.12.2018.	 
משחקי מבחן לקביעת נבחרת צעירות לאליפות אירופה לקבוצות 2019: 19-22.12.2018 & 9-12.1.2019	 
משחקי מבחן לקביעת נבחרות בוגרות לאליפות אירופה לקבוצות 2020: 1-4.1.2020 & 15-18.1.20	 
משחקי מבחן לקביעת נבחרות צעירות לאליפות אירופה לקבוצות 2020:  25-28.12.19 & 15-18.1.20	 



ינואר 2020דצמברנובמבראוקטוברספטמבראוגוסטיולייונימאיאפרילמרץפברוארינואר 2019
ליגות לזוגות 1T.B סימולטנית )ג'(

ליגת העל + ארצית
אליפות ישראל 

הפתוחה
)חצי גמר + גמר(

אליפות ישראל 
לסניורים

)חצי + גמר(

פסטיבל הברידג’ 
הבינלאומי ה-53

31.5 - 6.6

גביע המדינה
)חצי + גמר(

אליפות ישראל 
לנשים

)חצי + גמר(

6 סימולטנית בוקר )ו(ליגות לקבוצות

אליפות ישראל
עד אמן כסף

 )מחוזי(
4-51-21-25-63-415-62-36-74-51-26-73-4

אליפות
ישראל למעורבים

)חצי + גמר(

אליפות ישראל 
הפתוחה 
)גמר על(

פסטיבל הברידג’ 5 סימולטנית )א'(
הבינלאומי ה-53

31.5 - 6.6

משחקי דורות

פסטיבל הים האדום 
7-17

אליפות ישראל 
לצעירים

)חצי + גמר(

5 סימולטנית )א'(

ליגות לזוגות 
T.B ליגת העל + 

לאומית
אליפות ישראל 
לסניורים )מחוזי(

מילוי מקום לליגה 
 .T.B ארצית לזוגות

)מחוזי(
1411-128-913-1410-11 )שבת(11-128-98-912-13117-812-139-10

גביע המדינה 10 סימולטנית )א'(
מוקדמות

)שישי(
שמינית + רבע 

)שבת(

ליגות לקבוצות 10 סימולטנית )א'(ליגות לקבוצות14 סימולטנית )ד'(
פיינל פור + 

פלייאוף תחתון

אליפות ישראל
עד אמן כסף

 )מחוזי(

פסטיבל הים האדום
7-17

18-1915-1615-1619-2017-1814-1519-2016-1720-2118-1915-1620-2117-18
T.B ליגות לזוגות

ליגת העל + 
לאומית

אליפות17 סימולטנית )א'(
הפתוחה
)מחוזי(

אליפות ישראלליגות לקבוצות22 סימולטנית )א'(23 סימולטנית  )ג'(
למועדונים )שישי(

 T.B ליגות לזוגות
ליגת העל + ליגה 

ארצית
אליפות

ישראל למעורבים
)מחוזי(

אליפות ישראל 
לצעירים

)מוקדמות(
מילוי מקום לליגה 
 .T.B ארצית לזוגות

)מחוזי(
2326-2724-2521-2226-2723-2427-2825-2622-2327-2824-25 )שבת(23 )שבת(25-26

29-30

פסטיבל הברידג’ 
הבינלאומי ה-53

31.5 - 6.6
31

28 סימולטנית בוקר )ו(

28-2930-31

ליגות לקבוצות

29-30

2019 תכנית ספורטיבית ארצית 

פעילות 
בינלאומית

22-28 אליפות 
אירופה לקבוצות 

מעורבות
)ליסבון, פורטוגל( 

31/5-6/6
פסטיבל בינלאומי

15-29 אליפות 
אירופה הפתוחה

)קוסדשי, טורקיה(

European
Youth Team

טרם נקבע

20-29 אליפות 
העולם הפתוחה 

לצעירים
)אופטיה, קרואטיה(

אליפות העולם 
לקבוצות

טרם נקבע

 27/10-2/11
ספורטיאדה

7-10 גביע אירופה 
לאלופות

8-9 יום הזיכרון + 19-27 פסח21-22 פוריםחגים
עצמאות

22-23 ל"ג בעומר

9-10 8-9 שבועות
תשעה באב

8-9 יום כיפור29-30 ראש השנה
13-21 סוכות

22-30 חנוכה

מיכה מרק
הקפטן הספורטיבי הארצי

ההתאגדות הישראלית לברידג’ והקפטן הספורטיבי הארצי, שמחים להזמינכם לקחת חלק במגוון 
הפעילויות המוצעות לכם, המותאמות לכל רמה ולכל גיל. מובטחת לכם הנאה גדולה.

נשמח לראותכם!

משחקי מבחן לקביעת נבחרות ישראל

משחקי מבחן לקביעת נבחרות בוגרות )מעורבים( לאליפות אירופה לקבוצות 2019: 19-22.12.2018 & 26-29.12.2018.	 
משחקי מבחן לקביעת נבחרת צעירות לאליפות אירופה לקבוצות 2019: 19-22.12.2018 & 9-12.1.2019	 
משחקי מבחן לקביעת נבחרות בוגרות לאליפות אירופה לקבוצות 2020: 1-4.1.2020 & 15-18.1.20	 
משחקי מבחן לקביעת נבחרות צעירות לאליפות אירופה לקבוצות 2020:  25-28.12.19 & 15-18.1.20	 
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אחת לארבע שנים נערכת אליפות עולם בברידג’ שהיא 
כולה Transnational, כלומר ניתן להרכיב זוגות וקבוצות 

הכוללים שחקנים ממדינות שונות ללא שום הגבלה.

תחרות זו נקראת World Bridge Series והיא התקיימה 
באורלנדו,  באוקטובר  ל-6  בספטמבר   22 בין  השנה 
פלורידה. אף כי אין מדובר בתחרות בין מדינות, הופעת 
השחקנים הבכירים של ישראל מעוררת אצלנו עניין רב. 
האירוע כלל תחרויות קבוצות וזוגות בקטגוריות הבאות: 
באירוע  נתמקד  אנו  מעורבים.  סניורים,  נשים,  פתוחה, 
 Rosenblum היוקרתי ביותר, אליפות הקבוצות הפתוחה 

Cup שמשכה את טובי השחקנים מכל רחבי העולם.

שני זוגות שהיו חברי נבחרת ישראל סגנית אליפות אירופה 
2018, התייצבו לתחרות. אילן ברקת - אסף לנגי הרכיבו 
קבוצה ישראלית בשם Emerald עם מיכאל בראל - יניב 
ואילן  בעבר(  רבות  פעמים  ישראל  נבחרת  )חברי  זק 
 כהן. אלון בירמן - דרור פדון המשיכו לשתף פעולה עם
 Verhees  - Van Prooijen )הולנד(, Tulin )ארה”ב( 
Bakhshi )אנגליה(, הרכב מצליח בשנים האחרונות   –

בתחרויות ה-Nationals בארה”ב.

שתי הקבוצות עברו בשלום את השלב המוקדם, כאשר 
המעניק  החמישי  במקום  אותו  מסיימת   Tulin קבוצת 
לה יריב קל יחסית בשלב הבא. לעומתה נתקלה קבוצת 
Frogs ששילבה  Emerald ביריבה קשה מאוד, קבוצת 
 Lorenzini, Bessis, Volcker את שחקני נבחרת צרפת

 .Forrester עם הכוכב האנגלי

בחלוקה הבאה התפתח מהלך הכרזה מעניין ביותר.
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West North East South
Volcker ברקת Bessis לנגי

Pass Pass 1NT
Pass 2♦ Pass 2♥
Dbl Pass 2♠ Pass
3♠ Pass 4♠ All Pass

 1NT ברידג’ מודרני: בשני השולחנות דרום בחר לפתוח
לקרוא  נאלצו  במערב  השחקנים  ושני  ב-♦,  שישייה  עם 
Pass עם 19 נקודות! מתברר כי Penalty Double על 
פתיחה חזקה של 1NT נחשב כיום שיטה מיושנת, ורוב 
לפיהן  ומשונות  שונות  במוסכמות  משתמשים  הזוגות 
הכרזת Dbl מראה סוגים שונים של ידיים בלתי מאוזנות.

מערב קיבל הזדמנות שנייה לאחר הכרזת הטרנספר של 
צפון והתערב כצפוי ב-Dbl על ♥2. מזרח הכריז ♠2 וכמובן 
ההכרזה  מהלך  כאן  עד  אחת.  נקודה  אפילו  הבטיח  לא 

היה זהה בשני השולחנות, אך מכאן התפצלו הדרכים.

בשולחן השני החליט אילן כהן )מערב( לעצור ב-♠2. הזוג 
הישראלי התחרה ל-♠3 על ♥3 וביצע את החוזה עם שתי 

לקיחות עודפות.

שחקן נבחרת צרפת Volcker היה אופטימי יותר והעלה 

אליפות העולם באורלנדו – 
הזווית הישראלית

רם סופר



האתר המוביל בעולם לשיפור מיומנויות הברידג'

הדרך הקלה והמהירה
ללמוד ולתרגל

הדרך הקלה והמהירה
ללמוד ולתרגל

 תרגול הכרזות וקונבנציות

 תרגול משחק היד של הכרוז

 תרגול משחק ההגנה

 צפיה בשיעורי ברידג' בוידאו

בואו להתרשם מהאתר באמצעות התוכנית החינמית שלנו 
הכוללת  מבחר טעימות עשיר, ללא הגבלת זמן

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

בכייף שלךבקצב שלךבזמן שלךבבית שלך

פתרון לכל תרגילרמזור הכוונה אישימתאים לכל הרמות

www.bestbridge.co.il

חדש! 
תרגול לקיחות

לעושים את צעדיהם הראשונים

לחצו כאן   כדי לעבור לאתר

https://bestbridge.co.il/?lps=61238564
https://bestbridge.co.il/?lps=61238564
https://bestbridge.co.il/?lps=61238564 
https://bestbridge.co.il/?lps=61238564
https://bestbridge.co.il/?lps=61238564
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ל-♠3 מתוך הבנה שהעקיפות הצפויות ב-♣ וב-♥ כנראה 
יצליחו )אם כי אין ודאות שתהיה כניסה ליד השותף כדי 
אמיצה  הכרזה  באה  כעת  הללו!(.  העקיפות  את  לבצע 
ל-♠4  שהעלה   Thomas Bessis מיודענו  של  ביותר 
עם שתי נקודות בידו וחמישה שליטים קטנים! עם זאת, 
 – ההכרזה  את  מצדיקה  היד  של  יותר  מעמיקה  בחינה 
הדאבלטונים  ושני  חשוב,  נכס  הוא  ב-♠  החמישי  הקלף 
מבטיחים כניסות ליד הכרוז לצורך ביצוע עקיפות. באשר 
לשותף – ה-Pass הראשוני מצביע על חלוקה מאוזנת, 
ואין ספק שנדרשת יד חזקה ביותר כדי “להתנדב” לגובה 

.1NT 3 במצב פגיע מול יריב שפתח

לא ניתן להכשיל ♠4. הכרוז ייכנס לידו בחיתוך ♦ לצורך 
סיבובים  בשני  שליטים  ימשוך  כעת  ב-♥,  עקיפה  ביצוע 
צורך  אין   .♣J להוביל  כדי   ♥ בחיתוך  לידו  שוב  וייכנס 
יהיה  דרום   – ב-♣  חוזרת  עקיפה  לשם  נוספת  בכניסה 

.♣A-במשחק סופי לאחר הזכייה ב

הישראלים השיבו מלחמה ביד הבאה:

Board 21. Dealer North, Vul N/S
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West North East South
Volcker ברקת Bessis לנגי

Pass Pass 1♥
1♠ 2♠ Dbl 3♥
Dbl Pass Pass Pass

דרום פתח ♥1 ביד שלישית וצפון השיב בהכרזת סדרת 
היריב ♠2 כדי להראות 10-11 נקודות עם התאמה ב-♥. 
הכפל של מזרח על ♠2 הינו בקשת הובלה – מזרח מבטיח 
מכובד בכיר ב-♠, לרוב K או A. לאחר שדרום הכריז ♥3 
נראה לי שאירעה אי-הבנה בין חברי הזוג הצרפתי. מזרח 
ציפה להארטים טובים יותר משותפו והשאיר את הכפל 

על ♥3 לעונשין.

כעת, לדעתי, מערב נכשל בגדול בהובלת הפתיחה כאשר 
.♦T-בחר ב

שלוש  היו  בסינגלטון,  להוביל  הטבעית  הנטייה  אף  על 
סיבות טובות לא להוביל ב-♦:

)א( השותף הכפיל ♠2 וביקש הובלה ב-♠ נמוך.

)ב( הכרזת היריבים אינה מותירה לשותף נקודות רבות. 
הסיכוי שמערב יקבל חיתוך ♦ קלוש.

וכל שכן עם שתי  )ג( עם ארבעה שליטים,  וחשוב מכל: 
כניסות צדדיות בטוחות, האסטרטגיה הנכונה של ההגנה 
היא לרוב מתקפה מתמדת בסדרה הארוכה שתקצר את 

השליטים של הכרוז.

הובלה ב-♠ נמוך הייתה מאתגרת את הכרוז: לאחר זכייה 
ב-A♠ ושליט אל ה-A♥ של מערב, דרום חייב להתאפק 
שליטה.  יאבד  אחרת   ,)!( הבא  ה-♠  את  לחתוך  ולא 
לאחר המשחק הנכון )לתת ל-K♠ לזכות( מזרח אינו יכול 
לו  שמאפשר  חשוב  טמפו  מרוויח  והכרוז  ב-♠  להמשיך 

לבצע את החוזה בדיוק.

בשולחן ההובלה ב-T♦ הקלה על הכרוז. אסף לנגי כיסה 
שליטים.  ומשך  מזרח  של   ♦K-ה על   A-ב עלה   ,Q עם 
בהיעדר בעיות שליטה, הוא מסר לקיחה אחת בכל סדרה 

פרט ל-♠ וביצע ♥3 מוכפל עם לקיחה עודפת.

נקודות   11 עם   1♦ לפתוח  צפון  החליט  השני  בשולחן 
בלבד וגרר את הזוג לחוזה 3NT )לאחר שמערב התערב 
♠2(. יניב זק הוביל ב-K♠. לכרוז היו שני עוצרים ב-♠, אך 
ההגנה תקפה בסדרה זו שוב ושוב והכשילה את החוזה 

.IMP 15 בשתי לקיחות עם רווח של

הובסה  הישראלית  הקבוצה  זו,  בודדת  הצלחה  למרות 
138:65 לאחר 56 חלוקות וסיימה את דרכה בתחרות.

Tulin דילגה בקלות על “שלב ה-64”,  לעומתה, קבוצת 
אך בשלב ה-32 כבר ניהלה קרב מורט עצבים מול קבוצה 
המפגש  למעשה   .122:139 בניצחון  שהסתיים  סינית 
הוכרע בשלושת הבורדים האחרונים של הרבע השלישי 
שבהם רשמה קבוצתם של בירמן-פדון IMP 30, מחקה 
פיגור וצברה יתרון מבטיח לקראת הרבע האחרון. בבורד 
12 צפו הישראלים ביריביהם מחמיצים סלם שהוכרז על 
ידי ההולנדים בשולחן השני. גורלו של בורד 13 כבר היה 

תלוי בהחלטתו של אלון בירמן.
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West North East South
פדון Sun בירמן Zhang

Pass 1♥ 1♠
3♥ 3♠ 4♥ All Pass

ההכרזה ♥4 לאחר ♥3 לא מזמין מהשותף אינה מובנת 
מאליה. נראה כי אלון בירמן לא רצה להגן נגד ♠3, אך 
היה מוכן לשמוע ♠4 מהיריבים. בשולחן השני מערב תמך 
בשותף ל-♥2 בלבד. צפון-דרום חברי קבוצת Tulin “זכו” 
במכרז עם ♠3 ונפלו בחוזה 3 פעמים. עדיין, לתוצאה זו 

פוטנציאל להרוויח אם בשולחן השני מזרח יבצע ♥4.

הייתה מאלצת  ב-♦  )הובלה  נגד ♥4   ♠A-ב הוביל  דרום 
את הכרוז לעקוף ב-♣ כדי להימנע משני מפסידים ב-♦( 
 ♦K-מזרח( קפץ מיד ב( אלון בירמן  והמשיך ב-♦ נמוך. 
על   ♦ והשליך  החוזה(  את  לבצע  סיכוי  שום  אין  )אחרת 
סדרת  את  לשחק  כיצד  להחליט  צריך  היה  כעת   .♠A
השליט. האפשרויות היו להוביל נמוך מהדומם כדי לתפוס 
 T מהדומם כדי לתפוס J בודד בצפון או להוביל Q או K
בודד בדרום )במקרה של חלוקה 2-2 החוזה יבוצע תמיד, 
ובמקרה של Q או K בודד בדרום אין אפשרות לבצע את 

החוזה(.

מהדומם,  נמוך  קלף  של  למשחק  נטו  הסיכויים  לכאורה 
ב-♥  סינגלטון  שלצפון  שהאפשרות  העריך  אלון  אבל 
צנח   ♥T-וה כיסה  צפון  בינגו!   .♥J והריץ  סבירה  אינה 
בדומם  קלאב  חיתוכי  בשני  המשיך  אלון   .A-ל מתחת 
הרשמי  מהאתר  בעקיפה.  צורך  ללא  החוזה  את  וביצע 
בתחרות  כרוזים   27 מתוך  כי  למדים  אנו  התחרות  של 
הקבוצות הפתוחה ששיחקו בחוזה ♥3 או ♥4, רק שניים 
ל-10 לקיחות.  מצאו את קו המשחק הדרוש כדי להגיע 
שותפו של אלון ל”טופ” היה אלוף העולם האיטלקי הנודע 
מה  רק  משנה  קבוצות  שבתחרות  כמובן  לוריה.  לורנצו 
קבוצתם  לקבוצה.  החברים  שיחקו  שבו  בשולחן  שקרה 

9 בבורד  של בירמן-פדון זכתה ב-IMP 8, והוסיפה עוד 
הבא:

Board 14. Dealer East, Vul None
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West North East South
פדון Sun בירמן Zhang

1♦ 3♣
4♣ 5♣ Pass Pass
Dbl Pass Pass Pass

החלטה מעניינת של דרור פדון. לכאורה לאחר פתיחת 
עם  בסדרה  קלפים   4 לפחות  )המבטיחה   1♦ השותף 
חלוקה לא מאוזנת( יש סיכוי טוב ל-♦6, וביצוע ♦5 נראה 
 Forcing-ב בחר  ומזרח  ל-♣5,  הפריעו  היריבים  ודאי. 
דרור  אבל  כעת,  להכריז  להמשיך  מאוד  מפתה   .Pass
מפסידים  שני  )בגלל  ליפול  עלול  ש-♦6  חשבון  עשה 
בקלאב או בשל חולשת ההארט( ומצד שני כפל על ♣5 
עשוי להרוויח יותר ממשחק מלא במצב פגיעות שווה – 

למערב סיכוי טוב לקבל חיתוך ♠.

כמו-כן יש אפשרות שהשותף יוציא את הכפל ל-♦5 ובכך 
יראה יד טובה יותר מהכרזה מידית של ♦5. במקרה זה 

ייתכן שמערב התכוון להעלות ל-♦6.

דרור מצא את ההגנה האופטימלית )שאינה קשה לשחקן 
 A-נמוך מתחת ל ♦ ,♠A ברמתו( נגד ♣5 מוכפל: הובלה
כדי להיכנס ליד השותף ולהספיק לקבל חיתוך. כעת אלון 
הלקיחה  היה   ♥A  .♠ חיתוך  לשותף  ונתן   ♠KQ שיחק 
השישית של ההגנה: 800+ מול 400+ לזוג הסיני בשולחן 
השני שהגיע לחוזה )הנכון( ♦5 לאחר שצפון-דרום הפריעו 
בצורה מאופקת יותר והגיעו רק ל-♣4. למחרת התקיים 
נוסף בשמינית הגמר מול קבוצה אמריקנית  קרב מותח 
עד  ערים  להישאר  צריכים  היו  בישראל  הצופים  חזקה. 

השעות הקטנות של הלילה כדי לראות את הסוף.
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של  הראשון  בחלק  ההובלה  את  תפסה   Tulin קבוצת 
המפגש:

Board 16. Dealer West, Vul E/W
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West North East South
פדון Hurd בירמן Wooldridge

1NT Pass 2♣ Dbl
2♠ Pass 3♠ Pass
4♠ Pass Pass Pass

בשני השולחנות דרום הכפיל הכרזת סטיימן עם חמישייה 
מערב?!  של   RDbl-מ חושש  אינו  האם  בקלאב.  חלשה 
 Lead Directing Double-בסופו של דבר התברר כי ה

פעל לטובת מזרח-מערב. 

פדון-בירמן  ב-♠2, אבל  עצרו  בשולחן השני האמריקנים 
פגיע  מלא  משחק  להזמין  סיכון,  לקחת  ששווה  החליטו 

ולהכריז אותו גם עם ידיים שאינן אידיאליות.

הובלה טבעית ב-Q♦ והמשך ב-♦ היו מותירים את הכרוז 
במצב שאינו יכול למנוע ארבעה מפסידים, אבל צפון פעל 
לפי הוראת שותפו והוביל ב-♣. כעת דרור פדון ידע שהוא 
חייב A♦ בדרום כדי לבצע את החוזה, וניצל את הסיכוי 
 ,K-אל ה ♦ ,♠Q ,A-שנלקח עם ה ♥K ,♣A :שלו עד תום
בחיתוך  וסיום  למגנים   ♦ מסירת   ,♦ השלכת  עם   ♥QT

צולב.

לאחר מכן האמריקנים חזרו לתמונה וההובלה התחלפה 
מספר פעמים. בחרתי להביא דווקא שתי חלוקות שבהן 
לא היה swing משום ששתי הקבוצות הצטיינו בהובלת 

הפתיחה:

Board 13. Dealer North, Vul All
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West North East South
Wooldridge בירמן Hurd פדון

1♠ Pass 2♠
Dbl 4♠ All Pass

בחירת הובלת הפתיחה היא פחות או יותר הדבר המעניין 
היחיד בחלוקה הזאת. Hurd מצא את ההובלה הקטלנית 
זכה  יותר  בלקיחה השלישית. מאוחר  חיתוך  וקיבל  ב-♦ 
שבו  השני  בשולחן  התנהל  זהה  תסריט   .♥K-ב שותפו 

היה Van Prooijen בהובלה.

זוגות  באינטרנט פרסומים המחשידים  לאחרונה התרבו 
שהם  משום  היתר  בין  ברמאות,  העבר  מן  מפורסמים 
מצאו הובלות קטלניות לסדרה החזקה ביותר של השותף 
“לעתים קרובות מדי”. מבלי לחוות דעה כלשהי בסוגיה 
זו, החלטתי לבדוק בנוגע ליד הנוכחית מה קרה במכלול 
שבהם  שולחנות   16 מתוך  ובכן,  בתחרות.  השולחנות 
ישבו מיטב הזוגות בעולם ובכולם היה החוזה ♠4, בחרו 
11 שחקנים במזרח להוביל ב-♦ והפילו את החוזה. זוהי 
כאשר  גבוהה:  ברמה  השחקנים  רוב  של  דעתם  כנראה 
נגד  להוביל  ועליך  קיצוני  באופן  חלשה  יד  מחזיק  אתה 
משחק מלא עם שליט, נסה לקבל חיתוך – בחר בסדרה 

הקצרה.

5 שחקנים אחרים במזרח היו בדעה שונה והובילו ב-♥. 
ארבעה כרוזים בצפון שיחקו בזהירות, זכו ב-A♥ והוציאו 
ניסה  מדי,  חמדן  היה  החמישי  הכרוז   .+620 שליטים: 
עקיפה עם Q♥ )כנראה שבאותו שולחן מערב לא הכפיל 

♠2( ונכשל בחוזה.

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

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

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

אפשר לעזור !

)על פי שיטת אדלר(

058-503-9696
30 שנות ניסיון כ-



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

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

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

אפשר לעזור !

)על פי שיטת אדלר(

058-503-9696
30 שנות ניסיון כ-

https://www.ellishtrul.co.il/ 


סיקור תחרויות

36

Board 22. Dealer East, Vul E/W
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West North East South
פדון Kranyak בירמן Demuy

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

* טרנספר ל-♣ ** קוצר ב-♥

כמובן  )שתאפשר  ב-♥  ברורה  הובלה  לדרום  לכאורה 
לבצע את החוזה(, אבל Vincent Demuy בדרום )שהיה 
אגב שותפו של דרור פדון לאחד ההישגים הגדולים שלו 
 ,Platinum Pairs מקום שני בתחרות הזוגות החזקה –
זכה  בצפון  שותפו  ה-8♦.  את  דווקא  שלף   )2018 מרץ 
התחולל  זה  במקרה  גם  הראשונות.  הלקיחות  בחמש 
תסריט זהה בשולחן השני – לאחר אותו מהלך הכרזה 

.no swing – ♦8 ההולנדי Verhees בדיוק הוביל

 NT נגד  מדאבלטון  מוביל  כששחקן  חשוד  זה  לכאורה 
לסדרה כה חזקה של השותף שלא הוכרזה, אבל במקרה 
הזה יש היגיון צרוף מאחורי ההובלה ב-♦: בהיעדר כניסה 
צדדית ההובלה הטבעית ב-♥ חסרת תועלת לאחר שמזרח 
הבטיח עוצרים טובים בסדרה, ורק תמכור לקיחה. ב-♣ 
ו-♦ כאשר מטרתנו היא   ♠ רק  נותרו  להוביל.  ודאי שאין 
למצוא סדרה חזקה אצל השותף. ב-♠ לא תהיה לו סדרה 
להכפיל  “הזדמנות”  ניצל  לא  צפון  כזו, משום שבהכרזה 
הכרזת טרנספר של ♠2. אם כן, הסיכוי הטוב ביותר הוא 

ב-♦. לא קל, אבל הגיוני.

בדיקת מכלול התוצאות באתר הרשמי הראתה שמתוך 9 
שולחנות שבהם שוחק 3NT, ארבעה מגנים בדרום מצאו 
בחוסר   ♥ הובילו  ארבעה  ב-♦,  הקטלנית  ההובלה  את 
יצירתיות ואחד ניסה ♠. מי שחפץ במזרח-מערב בתוצאה 

חיובית ודאית היה צריך להגיע בהכרזה ל-♣5.

נראה כי שתי הקבוצות שזו רמת ההובלות שלהן ראויות 
יכולה  הייתה  מהן  אחת  רק  אבל  הגמר,  ברבע  למקום 
בורדים   4 בבטחה  הובילה   Tulin קבוצת  לשם.  להגיע 
לפני הסוף, אבל אז הגיע הזוג האמריקני במזרח-מערב 
ל-3NT פגיע עם שתי ידיים מאוזנות שסך הנקודות שלהן 
23, וביצע את המשחק המלא עם קצת עזרה מהיריבים, 
קלפים  אותם  עם  למכרז  מחוץ  נותרו  פדון-בירמן  בעוד 

והפילו פעם אחת ♠2 לא פגיע.

כאשר שוחקה היד הבאה, הורה לוח התוצאות על שוויון:
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West North East South
Wooldridge Van Prooijen Hurd Verhees

1♦ Pass
1♥ Pass 2NT Pass
3♦ Pass 3NT All Pass

אך  נקודות,   25 עם   3NT-ל הגיעו  האמריקנים  הפעם 
של   1NT לפתיחה  הנקודות  טווח  צלח.  לא  החוזה 
Hurd-Wooldridge אינו כולל 17 נקודות, לפיכך מזרח 
מעין  הייתה   3♦ הכרזת מערב   .2NT והמשיך   1♦ פתח 
הייתה   ♦T-ב טבעית  הובלה   .Checkback Stayman
הכרזת  את  שמע  דרום  אבל  החוזה,  את  למכור  עלולה 
הפתיחה והחליט להוביל ב-♣. צפון זכה ב-A♣ והמשיך 
ב-♣. דרום זכה ב-Q♣, ולמראה הדומם הגלוי לא התקשה 
להמשיך ב-Q♦ ולמעוך את ה-J הבודד. לכרוז היו שמונה 
לקיחות, והחלוקה העוינת ב-♥ לא הותירה לו שום סיכוי 

ללקיחה תשיעית: 100+ לצפון-דרום.
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West North East South
פדון Kranyak בירמן Demuy

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

2NT Pass Pass Pass

מהלך מכרז מוזר במקצת הוביל לעצירה ב-2NT, ושוב 
Demuy בחר להוביל בדאבלטון ומצא סדרה טובה אצל 
 ♥J המיינור(.  בסדרות  ארוך  שמזרח  ידע  )הוא  השותף 
זכה  דרום  ב-♣.  חזר  וצפון   ,Q-ה עם  נלקח  מהדומם 
ב-Q♣. היה ברור לו שהמשך ב-♥ לא יכשיל את החוזה, 

 .♦Q והוא ניסה

לקיחות   8 לכרוז  יש  כה,  עד  החזקה  ההגנה  למרות 
 Tulin ברורות. כל הצופים ציפו לרווח משמעותי לקבוצת
שכנראה יכריע את המפגש. אלון בירמן המשיך ב-♣. צפון 
זכה ב-A♣ וחזר ב-♦. אלון זכה מיד, גבה עוד שני קלאבים 
וגם AQ♠ )כולם שירתו(. כעת הגיע רגע האמת, והכרוז 

ניסה לשחזר בדמיונו את החלוקה המלאה.

דרום הוביל ב-♥ ולא המשיך בסדרה. ייתכן שהכרוז חשד 
שה-8♥ היה סינגלטון. סביר יותר שהעריך כי חלוקת ה-♦ 
היא 4-4 משום שדרום לא הוביל בסדרה. למרבה הצער 
אלון מיקם רביעייה בספייד בדרום והחליט לעקוף. לאחר 
הלקיחות,  ביתרת  זכו  צפון-דרום  זכה,  הבודד   ♠J-שה
באחת   ♦ מעכב  הכרוז  היה  לו  פעמיים.  נפל  והחוזה 
הלקיחות הקודמות )צעד סביר( צפון היה נכנס למשחק 

סופי עם AT♥ והחוזה היה נופל פעם אחת בלבד.

הפסידה   Tulin קבוצת  גורלית,  הייתה  השנייה  הנפילה 
החלוקות  בשתי   IMP  1 רק  להחזיר  והצליחה   IMP  3
הנותרות – הפסד אכזרי מאוד בהפרש מזערי, ועוד אחרי 

שהניצחון היה כל-כך קרוב.

יריביהם האמריקנים המשיכו עד לחצי הגמר, ושם איבדו 
 121:117 והפסידו  רבעים  שלושה  אחרי   82:105 יתרון 
 Lavazza קבוצת  הצליחה  לא  בגמר  צימרמן.  לקבוצת 
להתנגד לקבוצת צימרמן )נבחרת מונקו מחוזקת בפולנים 

גבריש-קלוקובסקי( ונכנעה 162:241.

חלק  המשיכו  הקבוצות  מתחרות  הדחתם  לאחר 
כזכור  לזוגות.  הפתוחה  העולם  לאליפות  מהישראלים 
ינון לירן – אהוד פרידלנדר  לפני ארבע שנים בסין זכו 
הפעם  זו.  בתחרות  הראשון  במקום  משכנעת  בצורה 
איננו יכולים לדווח על הישג כה מדהים, אבל שני זוגות 
שלפחות חלקם ישראלי העפילו לגמר – הישג בפני עצמו 
שיתף הפעם פעולה  דרור פדון  לאור חוזקו של השדה. 
Cedric Lorenzini. השניים  עם שחקן נבחרת צרפת 
תפסו את המקום ה-17 עם תוצאה של 51.60%. אסף 
לנגי-אילן ברקת הסתפקו במקום ה-48 עם תוצאה של 
 Mikael 45.05%. במקום הראשון זכו האחים השוודים
 Rimstedt – Ola Rimstedt שלפני זמן קצר הובילו 
את נבחרתם למקום הראשון באליפות העולם עד גיל 26, 

וכעת הם כבר ראשונים בעולם בקטגוריה הפתוחה.

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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יוסי אנגל

הגנה מהספרים

 Noland היד הבאה הופיעה במפגש הצמרת בין קבוצות
וולנד(  רוי  אאוקן,  סבינה  מיכילסן,  מריון  מחמוד,  )זיא 
אורלוב-דיחנובה(  קרונייה,  ובנדיקט  )פיליפ   MNEPO-ו
במסגרת אליפות העולם לקבוצות מעורבות שהסתיימה 

לאחרונה באורלנדו, פלורידה.

♠
♥
♦
♣

KQ5
AQ2
JT62
T96

 

♠
♥
♦
♣

AJ9876
4
KQ987
5

West North East South

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

)הדומם(  צפון  ידיהם של  את  רק  זה  מציגים בשלב  אנו 
ומזרח )פיליפ קרונייה( ומזמינים אתכם לנסות להגן ביחד 
עם פיליפ, הנמנה עם שחקני הצמרת בצרפת זה שנים 

רבות.

שותפתו הובילה ב-3♠ נגד החוזה ♥4. כיצד תמשיכו?

אני מניח שרובכם זכיתם ב-A♠ והמשכתם ב-♣. שותפכם 
בכל  הכרוז  יזכה  כעת   .♣ חיתוך  לכם  ונותן   ♣A-ב זוכה 

הלקיחות הנותרות, משום שזו החלוקה המלאה:

 ♠
♥
♦
♣

KQ5
AQ2
JT62
T96

 

♠
♥
♦
♣

32
9765
A543
A72

♠
♥
♦
♣

AJ9876
4
KQ987
5

 ♠
♥
♦
♣

T4
KJT83
-
KQJ843

 

כיצד הגן פיליפ קרונייה בשולחן?

הוא שם לב היטב להכרזה והסיק כי לדרום שישייה בקלאב 
ההובלה  מקלף  הסיק  הוא  כמו-כן  בהארט.  וחמישייה 
)ומהיעדר התמיכה בהכרזה( כי לשותפתו 2 קלפים בלבד 
ב-♠. כבר בלקיחה הראשונה הוא ידע שחלוקת היד של 

דרום היא 2-5-0-6.

לאחר שזכה ב-A♠ הוא הוביל 7♦ )הוא ידע שלדרום חוסר 
בסדרה וה-A♦ אצל שותפתו(.

דרום )זיא מחמוד( חתך והתקצר בשליט. זיא משך שני 
סיבובי שליט וגילה את החלוקה 4-1. הוא המשיך ב-♣. 
והמשיכה ב-♦. הכרוז איבד שליטה   ♣A-מערב זכתה ב

על היד והחוזה נכשל בשתי לקיחות.

הרוב   – הזה  קו ההגנה  את  מצאו  מאוד בשדה  מעטים 
אפשרו לבצע ♥4.

לרוע מזלם, ההגנה המעולה לא זיכתה את הזוג הצרפתי 
בנקודות מכיוון שבשולחן השני הגזימו חבריהם לקבוצה 
בהכרזה ונכשלו פעמיים בחוזה של ♣6 )שני אסים וחיתוך 
♥(. בסופו של דבר שתי הקבוצות לא הגיעו לחצי הגמר, 
לאליפות  המשיך  קרונייה  ובנדיקט  פיליפ  הזוג  אבל 
העולם לזוגות מעורבים וזכה במדליית הארד אחרי פרנק 
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פטרה   – לאל  המנט  )זהב(,  ווילארד  סילבי   – מולטון 
האמן )כסף(.

הברקה סינית

 World Bridge Series יד מאלפת מתחרות  עוד  להלן 
מתחרות  והפעם  באורלנדו,  לאחרונה  שנערכה 
פתוחה  עולם  אליפות  המהווה   Rosenblum Cup
טרנס-לאומית לקבוצות. בתחרות זכתה קבוצת צימרמן: 
גבריש- )מונקו(,  הלגמו-הלנס  )מונקו(,  צימרמן-מולטון 
קלוקובסקי )פולין(. עבור פיוטר גבריש מפולין זו הייתה 
זכייה שלישית ב-Rosenblum Cup ותואר עולמי שביעי 

בסך הכול.

Dealer West, Vul All

♠
♥
♦
♣

K54
A874
T752
97

♠
♥
♦
♣

A82
K6
AK862
A86

West North East South

1♥ Pass Pass Dbl
2♣ Pass Pass 2♦

Pass 2♥ Pass 2NT
Pass 3NT All Pass

הסבר ההכרזה: מערב הראה שתי סדרות. דרום תיאר 
יד חזקה עם אורך ב-♦. הכרזת צפון ♥2 מראה עוצר ב-♥ 
NT עם עוצר ב-♣. כך הגיע  ומאפשרת לשותף להכריז 

.3NT הזוג הסיני בצפון-דרום לחוזה

פעמיים  עיכבתם   .♣QJ-ב והמשיך   ♣K-ב הוביל  מערב 
וזכיתם בסיבוב השלישי. כיצד תמשיכו?

לכאורה ביצוע החוזה מובטח. למערב שתי חמישיות ב-♥ 
וב-♣ ולא יכול להיות לו חוסר בספייד )אחרת מזרח היה 

מכריז את הסדרה למרות מיעוט הנקודות(. 

10 לקיחות קלות. אם  2-2, לכרוז  אם חלוקת ה-♦ היא 
ויגיע ל-9  למזרח שלישייה ב-♦, הכרוז ימסור לו לקיחה 

את הקלאבים  לגבות  מסוגל  אינו  היות שמערב  לקיחות 
שהוגבהו.

אוחז  ומזרח  ב-♦  חוסר  למערב  אם  קורה  מה  אך 
?♦QJ94-ב

הכרוז Zhong Fu שיחק בלקיחה הרביעית ♦ נמוך מידו 
אל ה-T♦ בדומם. מערב לא שירת!!

הוא הסביר זאת בכך שעם חלוקה 5521 מערב לא היה 
השיב.  לא  ששותפו  לאחר  אגרסיבית  כה  בצורה  מכריז 
כמו-כן מזרח היה קרוב לוודאי מכריז עם חמישייה ב-♠. 
והסתכן   4-0 היא  ה-♦  חלוקת  כי  האמין  הכרוז  כן  על 

בנפילת החוזה אם למערב תמונה בודדת ב-♦.

לאחר ש-T♦ הפסיד ל-J♦ של מזרח היו לכרוז שתי כניסות 
לדומם ב-♠ וב-♥ כדי לעקוף פעמיים נגד Q94♦ שנותרו 
בידו של מזרח ולזכות ב-9 לקיחות עם רווח צפוי של 10 
כולם את  IMP לאחר שבשולחן השני הכרוז שיחק כמו 

סדרת ה-♦ מלמעלה ונכשל בחוזה.

הנה החלוקה המלאה:

 ♠
♥
♦
♣

K54
A874
T752
97

 

♠
♥
♦
♣

Q96
QJ952
-
KQJ43

♠
♥
♦
♣

JT73
T3
QJ94
T52

 ♠
♥
♦
♣

A82
K6
AK862
A86
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אורן לידור

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

אורן לידור

תשברידג' חודש נובמבר
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( מטר 24( מסכן 25( מולכים 26( ביטויי חיבה, מגע שפתיים 29( מסולם התווים 30( טלה 31( 
מילת שאלה 32( גלמודים 35( מאכל לחנוכה 37( דידקטי, חינוכי 40( קינה 41( מציג כמות 42( זה שיושב 

ממול 43( עבורנו 45( נמדד בוולט 47( כן 48( אחד ממשחקי הכדור 50( התחיל  לצמוח 52( דף 54( 
מלבוש נגד קרחת )5,3( 57( חודש לועזי 58( בא בברית 59( ללא 60( קח 61( גוף שלישי רבים

58

48

43

35

31

22

13

10

1

54

44

26

23

2

57

34

8

55

45

24

11

4

17

41

28

15

40

36

18

3

56

47

29

20

50

46

19

5

52

42

38

16

7

59

49

32

27

14

61

53

39

30

21

9

60

51

37

33

25

12

6

מאונך:
1( מה שקורה אם יש מספר זוגי של שולחנות 2( פרח קוצני 3( מסכן 4( דאבל 5( מה שמכריזים אם 

רוצים להעניש, אך דאבל לא מתפרש כמעניש במצב זה )6,2( 6( התבדחות על חשבון אחר 7( חינגה 8( 
מספר נפוץ 9( מסולם התווים 14( אחד ההורים 17( ממועדי תשרי )8,3( 18( חמה 20( לא מעובד 21( 

אריה 23( שן הפיל 24( מייחלים 27( יללה 28( תא דואר )ר”ת( 31( בד עדין 33( בן 34( מגמות 36( 
ילדון 38( מעון 39( כת 41( מוסיף 44( מועד 46( השייך לתנ”ך 49( נטל 51( מלט 53( נאה 55( נזכר 

לעיל )ר”ת( 56( אות
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משחקים 
מהאינטרנט )1(

)הכנה  מחו”ל  שותפתי  עם   BBO-ב שולחן  פתחתי 
שאיני  )מזדמנים,  נוספים  שחקנים  הצטרפו  לפסטיבל(. 

מכיר(. בחלוקה החמישית קיבלתי את היד הבאה:

Dealer North, Vul N/S

♠
♥
♦
♣

AT2
QT62
AK72
K5

מהלך ההכרזות היה פשוט:

West North East South

1NT Pass 3NT
Pass Pass Pass

פתחתי 1NT )15 נקודות ויד מאוזנת(, ושותפתי הכריזה 
3NT ללא היסוס.

קלף ההובלה: 5♥ ממזרח, הדומם יורד וחושכות עיניי:

♠
♥
♦
♣

AT2
QT62
AK72
K5

♠
♥
♦
♣

765
A
543
AT9864

מצד אחד, איזה מזל שלא הובילו ב-♠; מצד שני, הרגו לי 
את הדומם...

מה לעשות?

טוב, לבכות לא עוזר )זה לא שלא ניסיתי...(, אז זוכים עם 
כנראה  ב-♠, שתיים  לקיחות: אחת  וסופרים  בדומם   ♥A
ב-♥, שתיים ב-♦ ושתיים ב-♣. בסך הכול שבע. קצת לא 

מספיק ומאוד לא עומד בסטנדרטים של החוזה.

אם  ב-♦  אחת  אולי  לפתח?  אפשר  לקיחות  עוד  איזה 
מאוד  יהיו  והיריבים  השם  ירצה  ואולי   ,3-3 החלוקה 
!That’s it. טוב,  ואקח שלוש לקיחות בהארט.  נחמדים 
 ♣QJ-לא מרנין, אולי יש עוד אופציות? תמיד יש סיכוי ש
אני  מי  על  אבל  הסדרה,  את  כשאמשוך  שדודים  ייפלו 

עובד? אצלי זה אף פעם לא קורה.

רגע, מה באמת עם סדרת ה-♣? אולי בכל זאת יש סיכוי?

איך לוקחים יותר משתי לקיחות בסדרה? טוב, קודם כל 
חייבים חלוקה של 3-2 )68%(, בנוסף הסיכוי שהדאבלטון 
הוא QJ הוא 10% מתוך 68% כלומר 7%. כפי שאמרתי, 

לא מרנין, סיכוי נוסף?

ותמונות   3-2 חלוקה  גבוה...  יותר  מעט  סיכוי  מצאתי... 
מחולקות כשזוג הקלפים הכולל תמונה נמצא משמאלי. 

זה 6 מתוך 20 כפול 68%, סיכוי כללי של כ-20%.

זה כמובן אם היריבים לא קולטים מה הולך לקרות ולא 
 expert להם  כתוב  זאת  )בכל  התכניות  את  לי  הורסים 
ו-advanced על הכרטיסים שלהם, לא שבאינטרנט זה 

אומר משהו(. אז הבנתם מה עושים?

משחקים 5♦ אל ה-K ומובילים 5♣.

מזרח משחק נמוך ואני משחק 8♣ )עקיפה(. מערב זוכה 
 ♥J-ב זוכה  מזרח  מידי,  עשירית  ב-8♥.  וממשיך   ♣Q-ב

וממשיך ב-K♥ ובהארט רביעי. 

דרור שיפטן
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 –  ♣J-ב משרת  מזרח   .♣K ומוביל   ♥Q-ב זוכה  אני 
לקיחות בקלאב,  לי חמש  ויש   ♣A-ב עולה  אני  הללויה! 
בסך  בדיאמונד.  ושתיים  בהארט  שתיים  בספייד,  אחת 

הכול 10 לקיחות – טופ מוחלט.

 ♣J מזרח היה יכול להרוס את התכנית אילו היה משחק
בלקיחה השלישית... אבל איני יכול להאשים שחקן ברמה 
 world-שלו. קשה לראות זאת, והוא לא דירג את עצמו כ

.class

רק עוד שניים הצליחו ב-3NT והשיגו 9 לקיחות – בעזרת 
ההגנה )בדקתי בתוכנה כיצד שיחקו(. השאר היו בחוזה 

.3NT-חלקי ♣3 או נפלו ב

היד המלאה:

 ♠
♥
♦
♣

AT2
QT62
AK72
K5

 

♠
♥
♦
♣

KQ983
873
J9
Q32

♠
♥
♦
♣

J4
KJ954
QT86
J7

 ♠
♥
♦
♣

765
A
543
AT9864

 

נופש, חגיגת סוף שנה וברידג' באחוזת יערות  הכרמל
להרגע, להתפנק, להתחדש... ולשחק ברידג’ באחוזת הבריאות והספא המובילה בישראל

תחרויות ברידג’ והרצאות
בהנחיית שחקניות נבחרת ישראל - דניאלה בירמן ורותי ליברמן

חדש! סדנת קוקטיילים בבר היין )ללא תוספת מחיר(
חבילות אירוח במחירים מיוחדים החל מ-2,655 ש”ח  4 ימים - 3 לילות

המחיר לאדם בחדר זוגי, חצי פנסיון, בחדר כרמל דה-לקס, כולל טיפול לבחירה וכולל מע”מ

לפרטים והרשמה: דניאלה 03-6058355, רותי 054-4556111

30 בדצמבר 2018 - 3 בינואר 2019

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



ידיעון ההתאגדות הישראלית לברידג' ן נובמבר 2018
עורכים: אוריה מאיר ואילן שזיפי,

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

www.bridge.co.il :אתר ההתאגדות ibf@bridge.co.il :דוא"ל
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9-17

23

24

30

ליגות לקבוצות

א'( )יום  ערב  סימולטנית 

פסטיבל הים האדום

אליפות ישראל למועדונים

 - לצעירים  ישראל  אליפות 
מוקדמות

תכנית  )לפי  לקבוצות  ליגות 
שפורסמה ושונה מקבוצה לקבוצה(

1

7

7-8

14-15

19-22

ליגות לקבוצות

סימולטנית ארצית בוקר

 - לצעירים  ישראל  אליפות 
שלבי הגמר

ליגות לקבוצות -  פיינל פור 
ופלייאוף תחתון

צעירים  מבחן  משחקי 
לאליפות אירופה *

1

5

25-26

26

סימולטנית ערב )יום ג'(

אליפות ישראל עד אמן כסף*

ליגה לזוגות T.B ליגת העל + 
ליגה לאומית

מילוי מקום לליגה ארצית 
T.B במחוזות

תכנית פעילות ספורטיבית ארצית לחודשים:
נובמבר  2018 – ינואר 2019  

* ראו מודעה מפורטת

להתאגדות הישראלית לברידג'

דרוש - רמ"ד ספורט
ביולי 2019 אילן שזיפי היקר, שליווה אותנו במשך שנים ביעילות, מסירות ואחריות, פורש לגמלאות 
ואנו מאחלים לו הצלחה רבה גם בהמשך דרכו. ההתאגדות נערכת ל"יום שאחרי" ומחפשת מועמדים 

מתאימים לתפקיד שנמצא בעיצומו של תהליך רה-ארגון.
עיקרי התפקיד הם ריכוז וניהול הפעילות הספורטיבית של ההתאגדות הן ברמה המחשובית והן ברמה 

הלוגיסטית. מעבר לכך התפקיד כולל תכולות עבודה נוספות.
דרישות התפקיד המפורטות ותנאי המשרה יועברו וייקבעו אל מול המועמדים המתאימים.

היקף המשרה הצפוי - משרה מלאה.

מועמדים הרואים עצמם מתאימים, מתבקשים לשלוח קורות חיים מלאים עד 
ibf@bridge.co.il – לתאריך 30/11/18 לכתובת הדוא"ל

דרושים



לידיעת ציבור השחקנים –תחרויות סימולטניות בשנת 2018
בשנת 2018 יתקיימו 10 תחרויות סימולטניות

7 בערב )5 בימי א' ו 2 בימי ג'( ו 3 בבוקר בימי שישי.
להלן כל מועדי הסימולטניות :

מיכה מרק
הקפטן הספורטיבי הארצי

יום תאריך יום תאריך
התקיים 24/8/18 התקיים 21/1/18

התקיים 12/10/18 התקיים 11/3/18

יום א' בערב 11/11/18 התקיים 3/4/18

יום שישי בבוקר 7/12/18 התקיים  6/5/18

יום ג' בערב 1/1/19 התקיים  8/7/18

חדש

חדש

חדש

משחקי מבחן לקביעת נבחרת ישראל 
לאליפות אירופה לקבוצות מעורבות 

אליפות אירופה לקבוצות מעורבות תתקיים בפברואר 2019 בליסבון.
משחקי המבחן לקביעת הנבחרת יתקיימו ב-19-22/12 ובמקרה הצורך גם ב-26-29/12.

הרשמה למשחקי המבחן:
1. קבוצות המעוניינות לקחת חלק במשחקים מתבקשות לשלוח בקשה במייל. יש לפרט את שמות השחקנים, מספרי 

החבר, דרגה וניסיון קודם.
2. יש להירשם בקבוצות של 4-6 שחקנים, 

)יילקחו בחשבון שיקולים ספורטיביים  ועדת סגל תבחן את הקבוצות המועמדות ותקבע מי הקבוצות שישתתפו   .3
ושיקולים התנהגותיים(.

4.לאחר פרסום סופי של סגלי הקבוצות, לא ניתן לבצע שינוי בהרכב הקבוצה.
שיטת התחרות – 

1. השלב המוקדם ישוחק בשיטת ליגה ולאחר מכן יתקיים מפגש ישיר בין המדורגות 1 ו 2.
2. כל שחקן מחויב לשחק לפחות 40%.

ע"ח  הנסיעה  הוצאות  יתר  ההשתתפות.  בדמי  ותישא  אירופה  לאליפות  הקבוצה  את  תרשום  ההתאגדות   – מימון 
המשתתפים.

מובהר - במקרה של העפלה מאליפות אירופה לאליפות העולם, הקבוצה תקבל את הזכות להמשיך בהרכב המקורי 
בלבד. במקרה שדבר זה אינו אפשרי, ההחלטה תחזור לידי הועדה.

ועדת סגלועדת סגל

תאריך סיום הרשמה: 8.11.18

משחקי מבחן לקביעת נבחרות צעירים 2019
יתקיימו בתאריכים  19 עד 22  בדצמבר 2018 ובמקרה הצורך גם ב 9-12 בינואר 2019

הרשמה מראש חובה עד לתאריך 30.11.2018
 ibf@bridge.co.il בדוא"ל

לציין את מספרי החבר של שני בני הזוג



אליפות ישראל לזוגות צעירים 2019
תתקיים בתאריכים 8 - 7 בדצמבר   2018 – חצי גמר וגמר

גם השנה תפוצל אליפות הזוגות הצעירים לשתי קבוצות גיל :
צעירים עד גיל 16, רשאים לשחק מי שנולדו בשנת 2003 או אחרי כן. ונערות עד גיל 18

צעירים עד גיל 26, רשאים לשחק מי שנולדו בשנת 1993 או אחרי כן.
זוגות צעירים המעוניינים להשתתף באליפות חייבים להירשם מראש עד לתאריך 30.11.2018

בדוא"ל ibf@bridge.co.il ולציין את מספרי החבר של שני בני הזוג
לתשומת לבכם: תוצאות התחרות ישמשו כחלק מהשיקולים 

לקביעת נבחרות ישראל הצעירות 2019.

מתכונת התחרות, לוח הזמנים וסידורי התשלום יפורסמו בהמשך וישלחו אל 
הנרשמים בהודעת דוא"ל

אליפות ישראל לזוגות עד אמן כסף 2019
IMP שיטת חישוב

גם השנה: התחרות סימולטנית בין המחוזות משחקים אותן חלוקות, חישוב משותף, רשימת דרוג ארצית
שבת 5 בינואר | שעה 09:30
שני מושבים קצרים בני 18 חלוקות. 

כמות נקודות אמן ארציות מוגדלת תוענק לזוגות מעל הממוצע
מרכזדרוםצפון

במועדון "חיפה כרמל"
רח' מחניים 9, חיפה

בית גילאור
צומת ראם )מסמיה(

במועדון הברידג' "אביבים"
אריה דיסנצ'יק 7, שיכון דן, ת"א

פרטים והרשמה
משה מנור

04-8101030
054-6908800

מחיר 140 ש"ח לזוג
ההרשמה מראש – חובה

אביבה בן ארויה 
052-3859335

מחיר 140 ש"ח לזוג
ההרשמה מראש – חובה

יעקב מינץ
052-2783263
03-5403244

מחיר 140 ש"ח לזוג
ההרשמה מראש – חובה

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

התחרות במסגרת מחוזית בלבד – אין שלב ארצי

ועדת חוקהועדת חוקה

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

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

לעיון בשיטה הסטנדרטית ולהורדת כרטיס השיטות הרשמי לחצו כאן

https://main.bridge.co.il/innerpagestatic/Forms 


הודעות מועדונים

מועדון כיכר המדינה
מתכבד להזמינכם לתחרות ארצית

מושב 1 30 ידיים 
יום שבת 15 בדצמבר 2018 | בשעה 10:00

רח' וייצמן 53, תל אביב

מנהל תחרות: אילן שזיפי
מחיר למשתתף: 70 ₪
הרשמה מראש חובה

לפרטים והרשמה: 03-6969830

מועדון הברידג' נתניה 
מתכבד להזמינכם לתחרות ארצית 
גביע "שמיל" ע"ש כץ שמואל ז"ל

מושב 1 30 ידיים
יום שבת 22 בדצמבר 2018 | בשעה -  10:00
רח' דר' בקמן 2 פינת שמואל הנציב 15 נתניה

מחיר למשתתף: 70 ₪
מנהל תחרות: אילן שזיפי

הרשמה מראש חובה, מוגבל ל-20 שולחנות
מיקי קליין 050-5401475, 09-8337063

מועדון חיפה כרמל
מתכבד להזמינכם לתחרות ארצית

ע"ש אדם פיש ז"ל
2 מושבים  18 ידיים

יום שישי 28 בדצמבר 2018 | בשעה 10:00
רח' מחניים 9 )מול בית 18( חיפה

מנהל תחרות: אסף עמית
מחיר למשתתף 75 ₪

פרסים כספיים בסך 6000 ₪
פרסים כספיים לדרגות נמוכות

כיבוד עשיר חופשי
הרשמה מראש חובה

יניב זק  054-8083015 | אריה ברקוביץ 052-8757855
מועדון 04-8101027

מועדון ברידג' 4 פאן רמת גן
מתכבד להזמינכם לתחרות ארצית

מושב 1 30 ידיים
יום שלישי 18 בדצמבר 2018 | בשעה 20:15

התחרות תתקיים במועדון אביבים רח' דיסנצ'יק 7, ת"א

מחיר למשתתף: 75 ₪
מנהל תחרות: אילן שזיפי

גביעים לשלושת המקומות הראשונים
הרשמה מראש חובה:

אורלי 054-4429724 | גדי 054-4671721
orlyrizi@gmail.com

מועדון רמת השרון מתכבד להזמינכם לתחרות ארצית סוף שנה ברמת השרון
2 מושבים  18 ידיים

יום שבת 29 בדצמבר 2018 | בשעה 09:30
רח' סוקולוב 52, רמת השרון

מנהל תחרות: אילן שזיפי  |  מחיר למשתתף 85 ₪
הרשמה מראש חובה

לפרטים והרשמה:
ymintz19@gmail.com | 052-2783263 יעקב מינץ

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

SAVE THE DATE



דרגות

ברכות למקבלי תארים חדשים )נכון ליום 14 באוקטובר 2018(
רב אמן 

חוטר יפה, הדר כפר סבא 
אמן בכיר זהב 

אברהם טניה, אביבים 
שורץ שחר, רחובות 

אמן בכיר כסף 
שגב חן, וקס - רחובות 

אמן בכיר 
נחום ארז, הלוחם אפקה 

אמן כסף 
מור אהוד, חיפה/כרמל 
שומרוני גילה, נס ציונה 

אמן ארד 
קולדן יהודית, אביבים 

אמן 
אטוויל ז'אן-פול, כיכר המדינה ת"א 

אהרוני עדה, חיפה/כרמל 
שברצמן אילנה, מושבות-שמריהו 

חזיזה איליין, חדרה 
הזנפרץ אתי, מרכז ספורט רשלצ 

סגן אמן זהב 
וייס לאה, השרון 

שפיר אבי, זכרון יעקב 
אבירי עדי, כפר מרדכי 

סגן אמן כסף 
נאזאן אנט, אביבים 

וינוגרד עודד, מרכז הברידג' ים 
קליינר טניה, מרכז הברידג' ים 

גולד יוסף, ראשון לציון 
בלומשטיין נחמה, וקס - רחובות 

הרצברג אסתי, נס ציונה 
כספי ירון, נס ציונה 

סגן אמן ארד 
סניור מריאן, השרון 

נויפלד שולמית, רמת גן 
אנוך ליטבק עירית, אביבים 

דורון אמנון, מרכז הברידג' ים 
הורבט מיקי, זכרון יעקב 

הורבט רבקה, זכרון יעקב 
אינשטיין אבי, סביון-קרית אונו 

סגן אמן 
גבאי ניסים, ספורט + חולון 

זמיר יוסי, רמת השרון 
טרנטו מריו, רמת השרון 

שאו מייק, מבואות חרמון 
שנפלד עדה, לב הצפון 
גרינברג טדי, כרמיאל 

בלוך דורון, השרון 
בליטנטל בני, השרון 
בן נאים יורם, השרון 

בן בסט ויויאן, אביבים 
פרנקל יפה, אביבים 

רובין הדי, אביבים 
פאר מאיר, מרום נווה 
אריאל חגית, ירושלים 

אריאל רון, ירושלים 
גולן דוד, ירושלים 

לומזוב לובוב, מרכז הברידג' ים 
אלסברג יוחנן, קיסריה 

גולדמן חוה, קיסריה 
גולדשטיין ניקו, מרכז ספורט רשלצ 

אלטמן ליאה, רעננה ההגנה 
ישראל אמנון, רעננה ההגנה 

שושניק ליליאנה, רעננה ההגנה 
ארגז דבורה, וקס - רחובות 

וגמן דבורה, נס ציונה 
גלילי רוחי, מועדון מודיעין 

שחקן מתקדם 
גל ראובן, חיפה/כרמל 

סרי אביבה, נהריה 
אשכולי יהודית, רקפת קרית טבעון 

קרניאל דליה, ברידג' פוינט פולג 
אלג'ם רבקה, רמת גן 
לב עזריאלה, רמת גן 

וגנר מירי, הדר כפר סבא 
גולדין אשר, אביבים 
ירון אפרת, אביבים 

מסטר רוזלי, אביבים 
גולדווסר ג'וסמן, ירושלים 

ליונל סלמה, ירושלים 
לרנר נטשה, בית בלגיה י"ם 

פרידמן יפה, נתניה 
צור פולה, נתניה 

כהן רות, זכרון יעקב 
רבינוביץ איאן, זכרון יעקב 

גורן עליזה, ויצו פתח תקוה 
פקטור ג'וי, רעננה ההגנה 

יהלום גדעון, רחובות 
מלוכנא זהבה, רחובות 

שטיינברוך דינה, רחובות 
בלטר צבי, אשדוד

מצטברשמותדרוג

70.16הולינגר אבי - ברק ברכה1

69.93בנישטי משה - נוי לאודין2

69.62מנדלבאום יצחק - גרינברג שמואל3

67.57אופיר גלעד - לבנה דורון4

66.78גלברד מרדכי - עליס עמירם5

66.65דוד אילן - צינמן מיכל6

66.433ריזנברג אורלי - קרביץ אריה7

66.43שוורץ עופר - ישכיל אודי8

66.30חייפץ רון - סרוסי דוד9

66.26מיוחס יעקב - מיוחס עליזה10

מצטברשמותדרוג

68.01דוד אילן - צינמן מיכל1

67.39גטניו שמואל - קאולי רבקה2

67.30בנישטי משה - נוי לאודין3

66.90צ'פרוט בטי - שפלר עפרה4

66.84גלסברג נדל לזלי - נדל דונלד5

66.61הולינגר אבי - ברק ברכה6

66.56קורן דיאנה - קורן ניסים7

66.55שוורץ עופר - ישכיל אודי8

66.46פרץ אביבה - משה קדם9

65.73מיוחס יעקב - מיוחס עליזה10

בחישוב HANDICAPבחישוב משוקלל

תוצאות תחרויות

סימולטנית אוקטובר 2018 - בוקר 
מושב 1 מתוך 1 תאריך: 12/10/18 |  השתתפו 684 זוגות 



לפרטים והזמנות: מגי  054-4715949
www.jerusalembridge.com  | 96260 35, ירושלים  מרכז הברידג', בית בלב, שד' בן צבי 

האירוח כולל: ארוחת צהריים  נוספת ביום הראשון, שימוש חופשי בספא ואת כל פעילויות הברידג’

הסעה מאורגנת מירושלים
4 לילות על בסיס חצי פנסיון מחיר לאדם בחדר זוגי - 1,600 ש”ח85 ש”ח לאדם הלוך חזור.

נופשון ברידג’ בים המלח
3 בפברואר עד - 7 בפברואר 2019
13 ברציפות במלון לוט שנה 

כולל:

♥ טיסה ללרנקה וטיסת ערב לארץ ♦ 8 ימים מלאים וגדושים של פינוק יווני עם הרצאות, טורניר ברידג' נושא 
 Mediterranean פרסים, מסיבת סילבסטר... זיקוקין והרבה שמחה! ♣ שהייה על בסיס חצי פנסיון במלון

Beach  הפנטסטי! ♠ טיול להרי הטרודוס + ביקור במנזר מיוחד במינו! ♥ תחרויות ברידג'+ פרסים
♣ הרצאות ברידג'- שמואל ליברמן 

חופשת ברידג' ומסיבת סילבסטר בקפריסין
27 בדצמבר עד 3 בינואר
עם: שמואל וליאורה ליברמן

מ-950 € בלבד! 

מסיבת ראש השנה האזרחית "חבל על הזמן" !
ריקודים, שמפניה, ארוחה ערב חגיגית, הופעות להקות ואמנים.. ועוד  … 

ההרשמה בעיצומה! 

9337269 - 03 | שמואל: 0544-526893 | ליאורה: 0544-406834

לא כלולים: ♥ טיולי אופציה ♦ טיפים = 5 € ליום ♣ דמי רישום = 20 € ♠ יחיד בחדר = 40 € ללילה ♥ שידרוג לחדר 
פונה לים/בריכה = 32 € ללילה. )16 אירו לאורח-בחדר כפול(

טיולי אופציה מוצעים: א. טיול לעיירת הנופש "פאפוס" ב. בילוי ערב בטברנה טיפוסית )ארוחת 
ערב קפריסאית טיפוסית, יין חופשי, תכנית פולקלור עם מוסיקה יוונית( ג. טיול לאייה נאפה...

ד. טיול לניקוסיה, אתרים ושווקים. ה. טיול ללרנקה... 

חדש!!! נפתח קזינו בעיר לימסול! וגם שם נבקר.....



הטיול הייחודי שלנו יתחיל בדרום אפריקה, בקייפטאון, היפה שבערי תבל, בה נערוך ביקורים בהר השולחן , באי רובן בו ישב 
בכלא נלסון מנדלה, הגנים הבוטנאים של כריסטנבוש, דרכי היין והעיירות הציוריות סטלנבוש ופארל. מושבות הפינגווינים 

וכלבי הים בשמורת כף התקווה הטובה. נשוט אל קבוצת איי סיישל, מדינת איים, נצא לשייט ייחודי אל שמורות הטבע הימיות 
ונהנה משפעת האלמוגים הדגה והמים הצלולים כמו גם מיערות הגשם ועיר הבירה, ויקטוריה. נמשיך ונעגון ב 3 נמלים שונים 

באי הרביעי בגודלו בעולם, מדגסקר, מדגסקר היא בעלת מגוון ביולוגי עשיר ביותר; מעל 90% מחיות הבר במדגסקר לא 
Diego Suarez ב Nisy Be נמצאות בשום מקום אחר על פני כדור הארץ. בשלושת הימים בהם תעגון הספינה במדגסקר ב

ו Tamatave , נגלה את נופיו האנושיים והטבעיים של האי, נצא לשייט לאיים, נחזה בתצורות נוף וטבע מרשימות ובעיר הבירה 
אנטננריבו, נמשיך בשייט אל ראוניון, שמבחינה מנהלית שייך לצרפת. נבקר בסן דני, העיר הגדולה ביותר באי ראוניון. נחזה בהר 

הגעש הפעיל ביותר בעולם ביערות גשם, בחופים המדהימים, בעלי חיים ייחודיים וצמחייה מגוונת ועשירה, עוד גן עדן שיקשה 
עלינו לעזוב. נקנח באי מאוריציוס " המפתח בין מזרח למערב". נבקר בעיר הבירה פורט לואיס, ב"ארץ 7 האדמות", במפרציו 
הקסומים של האי ובשרידי יערות הגשם שלו ולא נשכח לטעום מהרום המשובח אותו מפיקים המקומיים בקנה הסוכר. מרק 

טווין הסופר הידוע תיאר אותו...." "תחילה ברא אלוהים את מאוריציוס ואחר כך השתמש בה כדגם לבריאת גן עדן"...

מועדון הברידג' רמת השרון וג'קי דגן שמחים להזמינכם
טיול ושייט מרתק וייחודי אל "גני העדן" במימיו של האוקיאנוס ההודי

דרום אפריקה, קייפטאון, מדגסקר, מאוריציוס, ראוניון, איי סיישל
5 ימים טיול יבשתי ו-14 ימי שייט מפנק על סיפונה של 

Costa Victoria אניית הפאר
10/2-3/3/2019

שימו לב מספר המקומות מוגבל !!! 
מהרו להרשם לחוויה אמיתית זו...

 daganbridge@hotmail.com -להרשמה
ג'קי דגן 050-7470016 , יעקב מינץ 052-2783263

במחיר מיוחד ל 10 הנירשמים הראשונים של 5980 אירו לאדם בחדר זוגי )במקום 6500(
המחיר כולל:

טיסה ישירה לדרום אפריקה אל על … טיסות פנימיות לפי התוכנית … 5 ימי טיול בקיפטאון דרום אפריקה והאיזור
4 לילות במלון DLX בקייפטאון על בסיס חצי פנסיון … 14 ימי שייט מפנק בתאים עם חלון ונוף לים )פנסיון מלא בשייט(

כל הסיורים והטיולים במקומות העגינה … כל דמי הכניסות לאתרים השונים … אוטובוס תיירים נח וממוזג
מדריך ישראלי עתיר ניסיון צמוד לכל אורך הטיול … משחקי ברידג' בשייט

המחיר אינו כולל: ביטוחים למניהם, שתיה בארוחות, 
תשר לנותני השירותים בחול ובאוניה)17 אירו ליום(, 

ארוחות בזמן הסיורים, תשר למדריך הישראלי.
… תוספת ליחיד בחדר 2300 אירו

… תוספת לחדר עם מרפסת באוניה 750 אירו לאדם.

 הנכם מוזמנים לטייל עמנו ולחוות את גני העדן של האוקיאנוס ההודי.



 050-5364604 בסט:  בן  גדי 
03-6040940 פקס: 
b n b g . b e n @ g m a i l . c o m

 050-2012011 בריפמן:  אפרים 
 53 ויצמן  המדינה.  כיכר  מועדון 
ב י ב א - ל ת

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

פרטים נוספים, הורדת טפסי הרשמה ותמונות
הסעה הלוך ושוב מ/אל תל-אביב (בתשלום נוסף)

ליחיד בחדר זוגי 
על בסיס חצי פנסיון

האירוח כולל:  1,530 ₪
חצי פנסיון במלון הבוטיק הוד המדבר • 

קבלת פנים עם כיבוד קל • סמינר ברידג' של 

אפרים בריפמן • דפי הסבר בסיום כל 
הרצאה • תחרויות יומיות • משחקים מודרכים 

• שתייה חמה וקרה במהלך הסמינר • תכנית־

בידור • כניסה חופשית לספא

נופשון ינואר ה-7
סוף שבוע ארוך בים-המלח

תחרות
ארצית

 סיבוב אחד 30 ידיים 

(בתשלום נוסף)

ה מ ש ר ה ו ם  י ט ר פ ל

: ר י ח מ ה

במלון הבוטיק ”הוד-המדבר“
4 ימים / 3 לילות | 16-19 ינואר 2019
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חגיגת ברידג' יוונית
עם גלעד אופיר

14-18 למאי, 2019

save the

DATE
 פרטים נוספים בקרוב...
 Gilad@GoBridge.co.il

שאלו את מי שכבר היה:
 "בקיצור, הרגשתי ואוו אחד גדול. המון תודה!" )חיה(

 "היה פשוט כמו בפרסומת, במילה אחת נ..פ..ל..א, בשלוש מילים יוצא מן הכלל!" )ענת(

 "עשיתם סלם גדול בכל הצבעים והטעמים" )רותי ויורם(
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Closed Room
West North East South
Nab Kvangraven Drijver Tundal

Pass 1♣ 4♣ 4♠
Dbl RDbl Pass Pass
4NT 5♣ Pass 5♠
Dbl RDbl Pass Pass
6♣ 6♦ Pass 6♠
7♣ 7♠ All Pass

An auction from another planet! Three clubs 
were not enough for Bob Drijver )East(, and he 
bid no less than four. At this point his partner Bart 
Nab was already sure that the opponents had at 
least an easy small slam, so… he doubled four 
spades, trying to tempt North into accepting a 
score of four spades doubled making six )plus 
1190(, which is still considerably less than six 
spades making. Nils Kare Kvangraven )North( 
didn’t fall into the trap and redoubled, and then 
the same story was repeated at the five level. 

Evidently, North knew that West was bluffing. 
Despite two ”penalty“ doubles by West he still 
invited a grand slam with 6♦ – but his partner 
rejected the invitation! Then West bid seven 

clubs. In view of South’s two signoff bids, 
bidding seven spades ahead of him was quite 
undisciplined. If North thought he could bid 
seven on his own, he should have done so 
directly as in the Open Room. Nevertheless, 
North had the right to draw his own conclusions 
from West’s peculiar actions.

There remained the play, which was identical 
to the other room until the moment when South 
)this time – declarer( led the diamond jack. 
Perhaps during the auction West managed to 
convince himself that his opponents were cold 
for seven to such a degree, that during the 
play he was sure that he was fighting a losing 
cause, and his only chance was… to bluff 
his opponents once again by not covering in 
diamonds )perhaps declarer would infer that he 
couldn’t have the king(.

The problem was that nobody was taking his 
bluffs seriously any more. Ulf Haakon Tundal 
ran the ♦J, preparing to concede one down 
had East produced the king. When the jack 
unexpectedly won, he repeated the finesse and 
managed to discard three hearts to the tune of 
plus 2210 and a 20-IMP swing.

מירחון  הקודם  התשברידג’  פתרון 

אוקטובר 2018:
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Rafal Jagniewski )North( bid very well, having 
understood that in order to justify everyone’s 
bidding, his partner must have all the club top 
honors. Still, there was a danger of going down 
five )-500(, had Sabine found the spade lead.

But Sabine led an uninspired ♦A )catering for 
a singleton king in North – but who would bid 
like that with a singleton king in a European 
Championship?(. In my opinion, the spade lead 
was not impossible to work out after this auction, 
but this was not her day. Perhaps East should 
just bid 5♦ and not risk defending, since it was 
impossible to tell whether partner’s entry would 
be in hearts or spades. After the diamond lead, 
North collected ten straightforward tricks: ♦K, 
seven clubs and ♥AQ. Poland +690.

Closed Room
West North East South

Narkiewicz Gromöller Buras Häusler

Pass 1♠ 3♣
3♥ Pass 4♦ Pass
4♥ Dbl 5♦ Pass

Pass Dbl All Pass
Here everything was natural. I am sure many 
experts would argue about the relative merits of 
the one spade and one diamond opening bids. 
In my opinion, both opening bids are acceptable, 
and the big swing was not due to the discrepancy 
between 1♦ and 1♠. The Polish players just bid 
their hand patterns with no reservation and 
reached the correct spot, even though they were 
steered in the right direction by North’s greedy 
penalty double of four hearts )In several other 
tables North was wiser and the final contract 
became four hearts undoubled(. Gromöller tried 
to be consistent by doubling five diamonds as well, 
but he was soon disillusioned: first declarer ruffed 
out his club loser, then he established spades by 
one ruff and finally he found the doubleton king of 
diamonds onside. Those somewhat lucky twelve 
tricks cost Germany 950 points and a total swing 
of 17 IMPs, which determined the match result, 
as the other fifteen deals produced a placid 18-
15 total score in Poland’s favor.

Board 28. Dealer West, Vul N/S

 ♠
♥
♦
♣

AQJ2
A4
AQ9852
A

 

♠
♥
♦
♣

6
983
KT76
98654

♠
♥
♦
♣

T5
K652
3
KQJ732

 ♠
♥
♦
♣

K98743
QJT7
J4
T

 

Our second exhibit comes from Round 8. Almost 
every North-South pair was in a slam here )if we 
disregard the Irish pair who by accident played in 
a five club cue-bid, going six down(, and the big 
question was whether to bid seven spades or be 
content with six spades. 

This time we shall follow the Norway-Netherlands 
match:

Open Room
West North East South

Brogeland De Wijs Lindqvist Muller

Pass 1♣* 3♣ 4♥**
5♣ 7♠ All Pass

*  strong
** 6+ spades, 6-8 HCP

The Dutch auction was short and sweet. Even 
though 4♥  didn’t show a big hand, North didn’t 
bother to investigate with 6♣.

The play was also straightforward. North was 
hoping to set up diamonds with only one ruff in 
order to get three heart discards from dummy. He 
took the ♣K lead with the ace, drew two rounds 
of trump and ran the diamond jack from dummy. 
West covered and North took the percentage line 
of cashing the diamond queen and hoping for a 
3-2 break. His hopes didn’t materialize and when 
the heart finesse was offside he had to register a 
sad, but quite normal, minus 100.
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Horror Corner (8) – 
European Championship

Ram Soffer

 Up to now this column has mainly featured
 hands from the distant past. This time I decided
 to focus on the very recent past, namely the
 European Team championship which took
 place in Ostend )Belgium( in June 2018. With
 thirty-three rounds being played, each of them
 including eight BBO tables, there were plenty
 of horror stories and disasters to choose from. I
selected the following two deals:

Board 29. Dealer North, Vul All

 ♠
♥
♦
♣

963
AQT32
K2
J87

 

♠
♥
♦
♣

K2
KJ98764
T43
4

♠
♥
♦
♣

AT854
-
AQJ986
32

 ♠
♥
♦
♣

QJ7
5
75
AKQT965

 

Round 12 was not the most dramatic. The 
previous twelve deals )out of 16( had not 
induced many big swings, but this one was 
like a bomb waiting to explode. North was not 
strong enough to open 1♥, so he was highly 
likely to become a defender in a heart contract 
played by West. At many tables East opened 
one diamond, South overcalled two clubs  and 
then three or four hearts by West concluded the 
auction. However, by not accepting his partner’s 

heart contract, East could do extremely well in a 
diamond contract. In addition, ambitious players 
at the North seat had a fair chance to make a 
no-trump game…

We shall follow the Poland-Germany match:

Open Room
West North East South

Welland Jagniewski Auken Gawel

Pass 1♦* 2♣
2♦** Pass Pass 3♣
3♦ 3NT 4♦ Pass

Pass 4NT All Pass
*  natural and unbalanced
** transfer to hearts

Sabine Auken, one of the great all-time women 
players, is nowadays playing for the German 
Open team. From her point of view, this was a 
hand to forget. First of all, she decided to Pass 
her partner’s transfer bid of two diamonds. 
Indeed, 2♦ was quite a safe contract, but usually 
those transfer bids are unlimited in strength. 
Moreover, she had quite a good hand )with a 6-5 
shape one is not supposed to count high-card 
points( . Refusing to bid 2♥ did not necessarily 
mean Passing. She could bid three diamonds, or 
even better two spades, describing her shape.

In his next bid, partner had voluntarily shown 
diamond support. Still, this did not convince 
Sabine to try out five diamonds, even as a 
competitive measure against North’s 4NT, 
which was clearly based on club length plus a 
guarded diamond king.



 Oticon OPN
מכשיר השמיעה שמדבר עם הבית החכם
מכשיר השמיעה היחיד שמתחבר לאינטרנט 
ופועל בטכנולוגיית "הבית החכם", הכוללת 
חיבור ישיר למכשירים חשמליים בבית - 
לטלוויזיה, לטלפון, לטאבלט ולפעמון הכניסה 
לסמארטפון  גם  מתחבר  הוא  הדלת.  של 
ולמכשור דיגיטלי מגוון – כשהוא מפעיל אותם 

מרחוק גם באמצעות פקודות קוליות. 

 OPN
המכשיר שחולל מהפכה בעולם השמיעה 

לפרטים ולחודש התנסות חינם:

*2254
www.medton-hedim.co.il


