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לום חברים,

והמתנדבים  במלאכה  העוסקים  לכל  תודתנו  את  ההנהלה  בשם  למסור  וברצוני  במהירות  לה  חלפה  שנת 2015 
הרבים אשר מאפשרים להתאגדות הישראלית לברידג' להמשיך ולהתפתח, אין זה מובן מאליו ואנו מעריכים זאת 

מאוד. 

בתקופה זו של השנה אנו עסוקים בדיווחים למוסדות הספורט, הכנת תכניות ספורטיביות ותקציב לשנת 2016, 
הקצאת מושבים לתחרויות ארציות וכמובן הפקת לוח שנה מהודר שיגיע לכל חבר וחבר בתחילת השנה.

לנוחיות השחקנים, התכנית הספורטיבית לשנת 2016 מצורפת לביטאון זה בדפי האמצע.

הארץ.  ברחבי  במועדונים  סיורים  במסגרת  ההתאגדות  שחקני  עם  להיפגש  ממשיכה  ההתאגדות  הנהלת 
בחודשיים האחרונים נפגשנו עם מועדונים באזור השרון וראשון לציון. הפידבקים, הרעיונות והשאלות שלכם מלמדים 

אותנו רבות ומאפשרים לנו להמשיך ולהשתפר אז תודה לכולכם על קבלת הפנים הלבבית ועל שיתוף הפעולה.

זהו זמן טוב לתזכורת כי נמשכת ההרשמה להתאגדות לשנת 2016. החברות בהתאגדות מחזקת את משפחת 
הברידג' ואת הענף שכה יקר לליבנו ומאפשרת לנו להמשיך ולדאוג לרווחת השחקן, לרווחת המועדונים ולטיפוח 
נבחרות ייצוגיות שמביאות לנו הרבה כבוד. חברותכם מחזקת את מעמד ענף הברידג' מול המוסדות בארץ ובעולם 

וכן בתודעה הציבורית. 

כמו כן, החברות בהתאגדות מאפשרת להשתתף בתחרויות ההתאגדות במחירים מוזלים, לצבור נקודות אמן לקבל 
ביטאון חודשי, להשתתף בקורסים במחירים מוזלים וכמובן ליהנות מלוח שנה מהודר. 

הקפידו להתעדכן במודעות ההתאגדות המופיעות בעמודים האחרונים של כל ביטאון, ושם תוכלו למצוא קישור לדפי 
ההתאגדות ומידע בנושאים שונים באתר ההתאגדות www.bridge.co.il ולהתעדכן בעמוד הפייסבוק של ההתאגדות.

אנו עומדים לרשותכם בכל דבר ועניין ונשמח לשמוע הצעות ורעיונות לקידום הענף. תוכלו ליצור עמי קשר ישיר 
Gilado.bridge@gmail.com באמצעות בתיבת המייל שלי

חג חנוכה שמח ומלא אור,
גלעד אופיר

וחברי ועד העמותה
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יד מס' 9
♠
♥
♦
♣

542
AK54
873
653

♠
♥
♦
♣

A973
QJ
9652
AKQ

♠K :1. קלף ההובלהNT :חוזה

West North East South

Pass Pass 1NT

Pass Pass Pass
החוזה 1NT – עלינו לזכות ב-7 לקיחות.

קלף ההובלה: K♠ – בדרך כלל גבוה מרצף.
לקיחות: בידנו 8 לקיחות בטוחות: שלוש ב-♣, ארבע ב-♥ 

ואחת ב-♠.

תכנון המשחק: לכאורה החוזה מובטח, אולם נוכל לראות 
שבדומם  נגלה   ♥QJ-ב ואם נזכה  ה-♥ חסומה  שסדרת 

. אך אין כל דרך להגיע אליהם ,♥AK-מחכים ה

עלינו להבין שאין דרך ליהנות מ-4 לקיחות בסדרה, אבל, 
אם נשכיל לוותר על לקיחה אחת ב-♥ נוכל ליהנות מ-3 

לקיחות בוודאות. 

 ,♥J-ה את  נשחק   .♥Q-וב  ♠A-ב נזכה  המשחק:  מהלך 
אך במקום לזכות בו "נקריב" את הלקיחה ונזכה בדומם 

(Overtake). כעת נשלים עוד לקיחה ב-♥ ושלוש ב-♣.

החלוקה המלאה

 ♠
♥
♦
♣

542
AK54
873
653

 

 ♠
♥
♦
♣

KQJT
T83
J4
J842

♠
♥
♦
♣

86
9762
AKQT
T97

 ♠
♥
♦
♣

A973
QJ
9652
AKQ

 

תרגול משחק היד ללא שליט

מוטי גלברד

:    

Best Bridge 
 ,'      

   - '    
 www.bestbridge.co.il 
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לפלנדיפן האיים הקנריים

www.senior.co.il מגוון טיולים נוספים וכל המחירים באתר
לפרטים נוספים: 03-5651152

קרוז מאורגן אל איי 
האוקיאנוס ההודי אוסטרליה וניו זילנד

 כולל שיט באוניית פאר
22 ימים - יציאה: 16.2.16
19 ימים - יציאה: 19.2.16

קרוז מאורגן 
לאיים הבריטיים

15 ימים - אנגליה, האי גרנזי, 
אירלנד, סקוטלנד וצרפת

יציאות מובטחות בתאריכים: 12.6.16, 
11.8.16 ,31.7.16 ,18.7.16 ,24.6.16

סין

יפן

19 ימים - כולל שיט בנהר היאנגצה
יציאה מובטחת בתאריך: 2.4.16

16 ימים 
בתקופת פריחת הדובדבן

יציאה מובטחת בתאריך 25.3.16

פורטוגל ומדירה

12 ימים - כשאירופה פוגשת את 
האוקיינוס האטלנטי

יציאה בתאריך: 21.5.16

מוסקבה 
וסנט. פטרסבורג

11 ימים - כולל 7 לילות 
שייט בספינת נהר

יציאות בתאריכים: 30.6.16, 14.7.16

קובה לעומק

יפן

קרוז מאורגן בים הבלטי

שייט לאיסלנד 
והאיים הבריטיים

12 ימים - כולל האי הקריבי 
ג'אמייקה וקרוז סובב קובה

יציאה בתאריך: 26.3.16

15 ימים 
 כולל 6 לילות קרוז

יציאה בתאריך: 17.5.16

11/12 ימים - סקנדינביה, רוסיה, אסטוניה
יציאות מובטחות בתאריכים: 24.5.16, 

8.8.16 ,30.7.16 ,4.7.16

15 ימים - כולל 12 לילות קרוז 
באוניית פאר
יציאה: 9.5.16

איי קרוז מאורגן אלל
האוקיאנוס ההודי

לפלנד והזוהר הצפוני

יפן

חוגגים פסח 
בשיט קסום בנהר הסיין

דרום אמריקה

הולנד ובלגיה 
בספינת נהר

14 ימים - קרוז מאורגן 
באוניית פאר

יציאה מובטחת בתאריך: 24.2.16

17 ימים 
 כולל האלפים היפניים ו-6 לילות קרוז

יציאה בתאריך: 15.5.16

8 ימים 
מפריז לנורמנדי בספינת נהר
יציאה בתאריך: 21.4.16

23 ימים - כולל 14 לילות 
שיט באוניית פאר

יציאות בתאריכים: 26.2.16, 11.3.16

9 ימים - כולל תערוכת 
פרחי הצבעוני בקוקנהוף

יציאה מובטחת בתאריך: 26.3.16

קרוז מאורגן לאיים 
הקנריים ומדירה

14 ימים 
מאירופה אל איי האוקיינוס האטלנטי
יציאה מובטחת בתאריך:23.2.16
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לומדים ברידג‘
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גם  (ולפעמים  מנוסים  לא  ששחקנים  המוקשים  אחד 
הראשונה  בלקיחה  לחשוב  הוא  בהם  נופלים  מנוסים) 
רק על סדרת ההובלה ולתכנן את היד כולה רק בלקיחה 
לעתים  הוא  השנייה  בלקיחה  משחק  תכנון  השנייה. 

קרובות מאוחר מדי!

נתחיל בשתי בעיות בשלב ההכרזה:

Dealer South, Vul None

♠
♥
♦
♣

AK32
A64
AK
T975

West North East South

?

מהי הכרזת הפתיחה שלכם?

בסדרה  לפתוח  מוזר  לכם  שייראה  ייתכן   .1♣ תשובה: 
נקבעת  הפתיחה  הכרזת  בחירת  אולם  ביותר,  החלשה 
ללא  סדרה,  בכל  הקלפים  ומספר  הנקודות  מספר  לפי 

תלות באיכות הסדרות.

מתאימה  אינה  היא  ולכן  גבוהות,  נקודות   18 בידכם 
 2NT או  נקודות)   15-17)  1NT של  פתיחה  להכרזת 
במייג'ור,  חמישייה  בידכם  אין  בנוסף,  נקודות).   20-22)
כך שלא תוכלו לפתוח ♥1 או ♠1. נותר רק לבחור בין שתי 
המינור  סדרות  של  אורכן  כאשר  ו-♦.   ♣ המינור:  סדרות 
אינו שווה, עליכם לבחור בסדרת המינור הארוכה יותר.

Dealer South, Vul None

♠
♥
♦
♣

AK32
A64
AK
T975

West North East South

1♣

Pass 1♦ Pass ?

מהי הכרזתכם השנייה לאחר תשובת השותף ♦1?

 .2NT :תשובה

ייתכן שחלק מכם העדיפו להכריז ♠1, ואכן במקרים רבים 
רצוי מאוד ואף חובה להראות רביעייה במייג'ור בגובה 1 

בסיבוב השני.

עם זאת, לפי כללי הברידג' ההכרזה ♠1 מתארת פותח 
חלש או בינוני (12-17 נקודות), בעוד בידכם 18 נקודות 
(פותח חזק). אם תכריזו ♠1, שותפכם לא יידע עד כמה 

אתם חזקים, ומהלך ההכרזה יסתבך.

לעומת זאת, ההכרזה המומלצת 2NT מתארת במדויק 
יד המכילה 18-19 נקודות עם חלוקה מאוזנת. הכרזה זו 
אינה שוללת רביעיות בסדרות המייג'ור. ניתן עדיין למצוא 

התאמה של 4 מול 4 ב-♠ בהמשך.

העלה  שותפכם   ,2NT השנייה  להכרזתכם  בתגובה 
למשחק מלא 3NT ובכך סיים את המכרז. מערב הוביל 

ב-3♥, וזה מה שאתם רואים:

חשיבותה של הלקיחה הראשונה

רם סופר
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♣

AK32
A64
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חוזה: 3NT. קלף ההובלה: 3♥

West North East South

1♣

Pass 1♦ Pass 2NT

Pass 3NT All Pass

עליכם לתכנן את המשחק. ראשית כל אתם שואלים את 
ב-3♥,  הוביל  שמערב  היות   .♥K-ב מחזיק  מי  עצמכם 
ארוכה  מסדרה  מלמעלה  רביעי  קלף  שזהו  להניח  סביר 
זוטרים  מקלפים  המורכבת  (מסדרה   ♥K-ה בראשות 

בלבד מקובל להוביל בקלף השני מלמעלה).

לאחר  בלקיחה  וזוכים  מהדומם   ♥T משחקים  אתם 
שמזרח שירת בקלף נמוך.

משחקים  אתם  בהמשך  דווקא.  לאו  טובה?  התחלה 
AK♦ ומחפשים כניסה לדומם כדי לגבות עוד 3 לקיחות 
בדיאמונד, אך לשווא. נפלתם בחוזה משום שבלקיחה 
הראשונה לא תכננתם את המשחק כולו, אלא חשבתם 

רק על סדרת ההובלה.

השאלה מי מחזיק ב-K♥ לא הייתה רלוונטית. במקום זה 
היה עליכם להתחיל מספירת הלקיחות הבטוחות.

אתם רואים חמש לקיחות בטוחות (לכאורה) ב-♦, שתיים 
ב-♠ ואחת ב-♥, אולם בסדרת הדיאמונד יש בעיה חמורה. 
קוראים לזה סדרה חסומה. לאחר שתזכו ב-AK♦ אתם 
לזכות  להמשיך  כדי  לדומם  צדדית  לכניסה  זקוקים 

בלקיחות "הבטוחות" שלכם.

היחידה  הסדרה  לדומם?  צדדית  כניסה  תמצאו  היכן 
 ♥QJT שיכולה לשמש למטרה זו היא ♥. צירוף הקלפים
מספק לכם כניסה אחת לדומם, אבל אסור להשתמש 

בה מוקדם מדי.

המשחק הנכון: זכו בלקיחה הראשונה עם A♥ (למרות 
העובדה שה-T♥ גבוה), המשיכו ב-AK♦, וכעת שחקו ♥ 
תיכנסו  בהמשך  אבל   ,♥K-ב יזכה  מערב  מידכם.  נמוך 
עם  לקיחות  שלוש  עוד  לגבות  ותוכלו   ♥Q עם  לדומם 
ב-♦,  לקיחות  חמש  בעזרת  יבוצע  החוזה   .♦QJT-ה

שתיים ב-♥ ושתיים ב-♠.

החלוקה המלאה:
 ♠

♥
♦
♣

54
QJT
QJT84
J86

 

 ♠
♥
♦
♣

J96
K9732
63
Q42

♠
♥
♦
♣

QT87
85
9752
AK7

 ♠
♥
♦
♣

AK32
A64
AK
T953

 

יזכו  היריבים  שכאשר  סכנה  אין  האם  אחרונה:  שאלה 
ב-K♥ הם יתקפו את סדרת ה-♣ החלשה שלכם?

הביניים  קלפי  כל  שברשותכם  היות  שלילית.  התשובה 
ב-♣ מה-J ועד ל-8, יש לכם שליטה על הסיבוב הרביעי 
ב-♣  לקיחות  בשלוש  רק  לזכות  יכולה  ההגנה  בסדרה. 
נוסף על ה-K♥. אם תשחקו נכון, אין ליריבים דרך להפיל 

את החוזה.
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סדרתו  על  יחזור  לא  הוא  בלבד,  חמישייה  למשיב  כאשר 
בסיבוב השני (אלא אם הפותח הכריז 1NT בסיבוב השני 

והראה חלוקה מאוזנת).

במאמר זה נתמקד דווקא בהכרזתו הראשונה של המשיב 
להראות  כדי  סדרתו  את  יכריז  הוא  שלאחריה  זו  החלש, 

שישייה.

מקרה ראשון: המשיב יכול להכריז את סדרתו בסיבוב 
הראשון בגובה 1 

דוגמאות

(1)

המשיב לפותח
♠
♥
♦
♣

2
AJ7532
Q64
983

פותח מתערב משיב לפותח משיב למתערב

1♣ Pass 1♥ Pass

1♠ Pass 2♥

הפותח מראה 12-17 נקודות. הסיכוי למשחק מלא נמוך, 
והמשיב חוזר על סדרתו בגובה הנמוך ביותר האפשרי.

(2)

המשיב לפותח
♠
♥
♦
♣

763
Q86432
K4
K3

פותח מתערב משיב לפותח משיב למתערב

1♦ Pass 1♥ Pass

2♣ Pass 2♥

למרות חולשת הסדרה הארוכה, המשיב חוזר על סדרתו 
בגובה 2 ומראה 6-9 נקודות בלבד.

(3)

המשיב לפותח
♠
♥
♦
♣

KQ9643
J42
K4
93

פותח מתערב משיב לפותח משיב למתערב

1♣ 1♥ 1♠ Pass

2♣ Pass 2♠

הכרזת ♠1 לאחר ההתערבות הבטיחה לפחות חמישייה. 
בידו של המשיב לפותח שישייה, ולכן הוא חוזר על סדרתו 

בסיבוב השני ומכריז ♠2.

מקרה שני: המשיב אינו יכול להכריז את סדרתו בסיבוב 
הראשון בגובה 1 מאחר שהפותח הכריז סדרה גבוהה 

יותר.

(כדי  הראשון  בסיבוב   1NT יכריז  המשיב  זה  במקרה 
להראות 9-6 נקודות) ויראה את סדרתו בסיבוב השני.

הכרז ומשול

משיב חלש המחזיק שישייה בסדרה
אילנה לונשטיין

משיב חלש (6-9 נקודות) המחזיק שישייה (או יותר) 
סדרתו  הכרזת  באמצעות  ידו  את  יתאר  בסדרה 

בסיבוב השני בגובה 2. 
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דוגמאות

(4)

המשיב לפותח
♠
♥
♦
♣

3
AQ9632
K763
83

פותח מתערב משיב לפותח משיב למתערב

1♠ Pass 1NT Pass

2♣ Pass 2♥

בסיבוב הראשון המשיב מכריז 1NT ומראה 9-6 נקודות 
ללא התאמה ב-♠. בסיבוב השני מראה הפותח חמישייה 

ב-♠, רביעייה (לפחות) ב-♣ וחלוקה לא מאוזנת.

של  מהסדרות  אחת  באף  לשחק  מעוניין  אינו  המשיב 
שלו  הארוכה  הסדרה  את  להכריז  בוחר  והוא  הפותח, 

בסיבוב השני.

הכרזת ♥2 במצב זה מבטיחה שישייה (אחרת על המשיב 
הפותח).  של  הראשונה  לסדרתו  לתקן  או   Pass להכריז
פותח חלש (12-14 נקודות) צריך כעת להכריז Pass גם 

אם אין בידו הארטים.

(5)

המשיב לפותח
♠
♥
♦
♣

2
32
AQ76532
Q32

פותח מתערב משיב לפותח משיב למתערב

1♠ Pass 1NT Pass

2♥ Pass 3♦

 Preempt ראשית כל נדגיש כי אין משתמשים בהכרזות
לאחר שהשותף פתח בגובה 1.

אולם   ,1NT להכריז לפותח  המשיב  על  הראשון  בסיבוב 
מראה  הוא  בכך   .3♦ להכריז  יכול  הוא  השני  בסיבוב 
סדרה ארוכה (את הניקוד 6-9 הוא כבר הראה בהכרזתו 

הקודמת). הפותח יכריז לרוב Pass עקב חוסר ההתאמה.

התבוננו שוב בשתי הדוגמאות האחרונות וחשבו מה היה 
קורה אילו המשיב היה הפותח. בדוגמה 4 הוא היה פותח 

♥2 חלש, ובדוגמה 5 הוא היה פותח ♦3.

 12-14 עם   Pass מכריז  היה  השותף  המקרים  בשני 
נקודות ללא התאמה.

ועל  תוצאה,  לאותה  להגיע  היא  מטרתנו  לפותח,  כמשיב 
כן אנו מכריזים בסיבוב הראשון 1NT כדי להודיע לשותף 
שידנו חלשה ולהזהיר אותו מפני הכרזה מוגזמת. בסיבוב 
השני אנו מכריזים את סדרתנו הארוכה, וזה עשוי להיות 

החוזה הסופי.

סדרתו  את  להכריז  יכול  אינו  המשיב  שלישי:  מקרה 
בסיבוב הראשון בגובה 1 בגלל התערבות היריב.

עם   Negative Double-ב ישתמש  המשיב  זה  במקרה 
לעומת  הבא.  בסיבוב  סדרתו  על  ויחזור  במייג'ור  שישייה 
בסיבוב   Pass המשיב  יכריז  במינור  שישייה  עם  זאת, 

הראשון ויראה את סדרתו רק בסיבוב הבא.

דוגמאות

(6)

המשיב לפותח
♠
♥
♦
♣

862
KJ7632
4
A32

פותח מתערב משיב לפותח משיב למתערב

1♦ 1♠ Dbl Pass

2♣ Pass 2♥

ב-♥  רביעייה  לפחות  מבטיח  לפותח  המשיב  של   Dbl-ה
ו-7 נקודות. ההכרזה השנייה ♥2 היא למעשה חזרה על 
שישייה  מבטיחה  היא  ולכן  לכן,  קודם  שהוכרזה  סדרה 
ב-♥ עם 7-9 נקודות בלבד. הפותח יכריז Pass עם ניקוד 

מינימלי (12-14) וישאיר את החוזה ב-♥2.

לו היו בידו של המשיב לפותח 10 נקודות ומעלה, הוא היה 
מכריז כבר בסיבוב הראשון ♥2 (במקום Dbl), וזו הייתה 
הכרזה מחייבת – הפותח היה צריך להכריז פעם נוספת. 
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יד  מול  בגובה 2  לעצור  למשיב  מאפשר   Dbl-ב השימוש 
מינימלית של הפותח.

(7)

המשיב לפותח
♠
♥
♦
♣

AJ9873
2
762
QJ3

פותח מתערב משיב לפותח משיב למתערב

1♥ 2♦ Dbl Pass

2♥ Pass 2♠

הפותח הכריז ♥2 והראה שישייה בסדרתו. למרות זאת 
לו  שיש  מכיוון  שלו,  השישייה  את  יראה  לפותח  המשיב 
סינגלטון מול השישייה של השותף, בעוד לשותף עשויים 

להיות עד 3 קלפי ♠.

משום  נקודות)   7-9) חולשה  מתארת  המשיב  הכרזת 
של  צפוי   Pass לאחר   .2♠ הכריז  לא  הראשון  שבסיבוב 

הפותח, החוזה הסופי יישאר בגובה 2.

(8)
המשיב לפותח

♠
♥
♦
♣

32
J83
64
AK7632

פותח מתערב משיב לפותח משיב למתערב

1♦ 1♠ Pass 2♠

Pass Pass 3♣

 1NT לאחר הכרזת המתערב ♠1 המשיב אינו יכול להכריז
 Negative Double-ללא עוצר ב-♠ ואינו יכול להשתמש ב
ללא רביעייה ב-♥. על כן הוא נאלץ בשלב זה של ההכרזה 

.Pass-להסתפק ב

המשיב  ל-♠2,  הכריזו  שהיריבים  לאחר  השני,  בסיבוב 
לפותח נאבק על החוזה החלקי באמצעות הכרזת סדרתו 

הארוכה ♣3.

למשיב  כי  לו  ברור  שותפו?  מהכרזת  הפותח  מבין  מה 
נקודות  מ-10  פחות  אבל  ב-♣,  שישייה  לפחות  לפותח 

(אחרת היה מכריז ♣2 בסיבוב הראשון).

ייתכן  ההכרזה?  של  האפשריות  ההתפתחויות  מהן 
שהיריבים  גם  ייתכן   .3♣ בחוזה  יזכה  לפותח  שהמשיב 
יכריזו ♠3, ואז הפותח והמשיב לפותח ינסו להכשיל חוזה 

זה.

סיכום
כאשר למשיב שישייה הוא מעוניין להראות את סדרתו 
הארוכה, אך עם ניקוד נמוך (6-9 נקודות) עליו להיזהר 
לא להעלות את ההכרזה גבוה מדי ולהימנע מהכרזה 
נבונה  בחירה   .2 בגובה  חדשה  סדרה  של  מחייבת 
את  להשיג  לו  תאפשר  ההכרזה  של  הראשון  בסיבוב 

מבוקשו.
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יש קשר הדוק בין מהלך ההכרזות לבחירת קלף ההובלה. 
את  בדמיונכם"  "לצייר  חשוב  הקלף,  בחירת  לפני  לכן, 

תבנית החלוקה והכוח של כל אחד מהיריבים.

אתם מחזיקים את הקלפים של מערב:

♠
♥
♦
♣

AK6
QT632
842
76

לפניכם שני מהלכי הכרזות:

(א)

South North

1NT 3NT

Pass

בדוגמא א' עליכם להוביל בסדרה הארוכה שלכם ב-3♥. 
אין לכם שום סיבה לבחור בהובלה אחרת. בידי צפון-דרום 
כ-26 נקודות. ברשותכם 9 נקודות, זה משאיר 5± נקודות 
או  'תמונה'  השותף  אצל  כי  לקוות  עליכם  השותף.  אצל 
שתיים בהארט. ה-AK♠ ישמשו ככניסה בטוחה על מנת 

לממש את סדרת ההארט, אחרי שתפתחו אותה.

עתה התבוננו במהלך ההכרזות בדוגמא ב':

(ב)

South North

1♣ 1♦

3♣ 3♦

3NT Pass

האם גם כאן עליכם לתכנן את צעדיכם בדיוק כמו בדוגמא 
שישה  עם  נקודות   15-17 מציין  דרום  לא.   – הקודמת? 
ארוכים.  דיאמונדים  עם  נק'   9+ וצפון  איכותיים  קלאבים 
שגם  מרמזים  אלה  קלפים  זוטרים.  קלאבים  שני  בידכם 
 ,♣K או   ♣Q כמו   בקלאב,  בכיר  קלף  השותף  בידי  אם 
המבצע יכול בקלות לעקוף נגד כל אחד מהם ולזכות בכל 

הקלאבים שבידו, זכרו זאת! 

את  לפתח  זמן'  לכם  'אין  הנוכחי  ההכרזות  במהלך 
יזכה  המבצע  הסדרה,  את  שתפתחו  עד  ההארטים. 
בסדרות  (לפחות)  לקיחות  שלוש  ובעוד  קלאבים  בשישה 
מחזיק  שהשותף  לקוות  עליכם  וההארט.  הדייאמונד 
אצל  האחרון  ובמקרה   ♠Jxxxx הפחות לכל  או   ♠Qxxxx

המבצע Qx♠ בלבד.

מסקנות:

  אם המכרז מרמז על כך שהמבצע עומד למסור להגנה
בכל  שלכם.  הארוכה  בסדרה  הובילו  לקיחות,  מספר 
פעם כשתזכו בלקיחה (או השותף) המשיכו בסדרה 
הארוכה שלכם עד שתפתחו אותה. זו הדרך היעילה 

ביותר לזכות במרב הלקיחות האפשריות.

  בהרבה לזכות  עומד  המבצע  כי  מרמז  המכרז  אם 
קלפים  מרצף  הובילו  שלו,  הארוכה  בסדרה  לקיחות 
כמו AKx; KQx; QJx והעדיפו הובלה כזאת על פני 
הגנה   - כמובן)  רצף  (ללא  שלכם  הארוכה  הסדרה 

אקטיבית.

אלא  לכם,  השייכות  הלקיחות  את  רק  לא  לספור  עליכם 
למספר  בהתאם  המבצע.  לזכות  עומד  בהן  אלה  את  גם 
הלקיחות, יהיה עליכם לבחור בין הגנה פסיבית ובין מעבר 
להגנה אקטיבית. החלוקה שלפניכם (אותה פרסמתי לפני 

כשנה) תמחיש היטב את הרעיון. אתם במערב:

הארוכה,  בסדרה  מובילים   NT-ב חוזה  נגד  עקרונית, 
בסדרה  דווקא  היא  המועדפת  ההובלה  לעתים  אך 

הקצרה, מתוך רצף של שני קלפים.

רמזים ממהלך 
ההכרזות

אפרים בריפמן
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♠
♥
♦
♣

QJT87
632
AJ93
A

מהלך ההכרזות לפניכם:

West North East South

1♠ 2♣ Pass 2NT

Pass 3NT All Pass

הובלתם ב-Q♠ ומתגלה הדומם:

 ♠
♥
♦
♣

64
AK3
74
KQJT54

♠
♥
♦
♣

QJT87
632
AJ93
A

לקיחה ראשונה: Q♠, מהדומם 4♠, מזרח משרת ב-2♠ 
.♠K-ודרום זוכה ב

 .♣A-ב זכיתם  ב-9♣,  ממשיך  דרום  שניה:  לקיחה 
המשחק של מזרח ללקיחה הראשונה מצביע מפורשות 
כי ביד הסגורה AK♠. מה עכשיו? עכשיו תספרו לקיחות. 
יש  לקיחות  כמה  המבצע.  של  אלה  את  שלכם,  את  לא 
שני  ספיידים,  שני    ?♣A-ב שזכיתם  אחרי  למבצע, 
הארטים וחמישה קלאבים, בסך הכול תשע לקיחות. אין 
לכם זמן לפתח את סדרת הספייד. עליכם לבחור בהגנה 
נמצא  השותף  שבידי  בתקווה  ב-3♦  המשיכו  אקטיבית. 

ה-Eddie Kantar .♦K מסכם את הרעיון באופן הבא:

בשלוש  לקיחות  מספיק  המבצע  בידי  "כאשר 
התקיפו  החוזה,  את  להשלים  מנת  על  סדרות 

בסדרה הרביעית. פשוט עשו זאת"!

"מכרתי   – המבצע  אצל  נמצא   ♦K-ה שאם  שיטענו  יש 
לקיחה" וקבלתי bottom. זה נכון, אבל: אם ה-K♦ נמצא 
אצל השותף ולא המשכתם ב-♦, דרום יבצע את החוזה 
יבוא  שהשותף  רק  לא  אותו.  להכשיל  שיכולתם  בשעה 
בטענות (ובצדק), דמיינו לעצמכם את ה"חיוך המתנשא" 

 ...של המבצע. לא תוכלו להירדם בלילה

מהלך  שליט.  עם  במשחק  בהגנה  לרמזים  נעבור  ועתה 
ההכרזות וניתוח קלפי הדומם ינחו אתכם (לרוב) למצוא 

'החזיקו ראש  את קו ההגנה המועדף. במלים אחרות – 
פתוח'. אתם במזרח וזו ידכם:

♠
♥
♦
♣

82
K76
K4
AK9853

מהלך ההכרזות לפניכם:

West North East South

Pass Pass 1♣ 1♠

2♣ 2♠ 3♣ 4♠

Pass Pass Pass

מערב מוביל ב-Q♣ והדומם מתגלה:

♠
♥
♦
♣

QT9
QJT
QJT97
T2

 

♠
♥
♦
♣

82
K76
K4
AK9853

הסימונים  לעתים  עניינית:  הערה  החלוקה,  ניתוח  לפני 
וטובים  רבים  היוצרת.  החשיבה  את  "מסנוורים"  בהגנה 
מסמנים למוביל ב-Q♣ להמשיך בסדרה (AK♣, זה לא 
ממש  בהגנה,  בסימונים  מזלזל  איני  בכך).  מה  של  עניין 
לא, אך סימון בלי ניתוח החלוקה בשילוב מהלך ההכרזות 

הוא סימון רע! 

ושותף   1♣ פתחתם  ההכרזות?  ממהלך  לכם  ידוע  מה 
תמך בכם, הוא הכריז ♣2. כמה קלאבים יש לו? לפחות 
הסגורה  ביד  אזי  קלאבים,  ארבעה  לו  יש  אם  ארבעה. 
Singleton. אם יש לו חמישה, ביד הסגורה Void. בכל 

מקרה, יותר מלקיחה אחת – אין. 

בסדרה  יתמוך  שמערב  מנת  על  יודעים?  אתם  עוד  מה 
שלכם הוא צריך להחזיק 6 נקודות, בערך כמובן. נקודות 
לקיחה  או  האדומים  האסים  אחד  להיות  יכולות  אלה 
מחזיק  מערב  אם  לב:  שימו  אך   .(♠A או   ♠K) בשליט 
ביד  נמצאים  האדומים  האסים  שני  בשליט,  בלקיחה 
הסגורה. מה זה אומר? זה אומר שלא תזכו ב -K♦ ולא 
ב-K♥. דרך אגב, לאור ההתערבות של דרום ב-♠1 הגיוני 
ולכן  בספייד,  בכירים  קלפים  בשני  מחזיק  שהוא  להסיק 
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 .♦A או ♥A יש סיכוי גבוה שבידי השותף במערב נמצא

ו...  בקלאב  לקיחה   ,♥AK-ב תזכו   ,♥A מערב אצל  אם 
 ,♦A-זה בעצם הכול. אך אם אצל מערב נמצא דווקא ה
ללקיחה  נחזור  הבה  רגע,  אך  לקרות?  עומד  מה  רואים 
 ?♣AK-הראשונה. סימנתם לשותף כי אתם מחזיקים ב

 !!!השותף ימשיך בקלאב –

כאן דרושה הגנה אקטיבית. קחו את ה-Q♣ ב-K♣, שחקו 
בלקיחה השניה את ה-K♦ והמשיכו ב-4♦.

החלוקה המלאה לפניכם:

 ♠
♥
♦
♣

QT9
QJT
QJT97
T2

 

♠
♥
♦
♣

64
9843
A85
QJ76

♠
♥
♦
♣

82
K76
K4
AK9853

 ♠
♥
♦
♣

AKJ753
A52
632
4

 

יכול  אינו  המבצע  בעוד  החוזה  את  להכשיל  הדרך  זו 
לעשות דבר. נשאלת כמובן השאלה: ואילו מערב החזיק 
לקיחות,  ב-11  זוכה  היה  המבצע   ?♦A-ב ודרום   ♥A-ב
להכשיל  הניסיון  לעומת  קטן  מחיר  בלבד.  ב-10  במקום 
'תיענשו'  לא  אגב,  דרך  הגיונית).  (בדרך  החוזה  את 
ב-bottom. מדוע? כיוון שלמעלה ממחצית הזוגות בכיוון 

 ...מזרח/מערב ימשיכו בלקיחה השנייה בקלאב

  ‘  “  

www.bridge-bakikar.com | 03-6969830 :  -  ,53  ‘

    

13:00 –10:00

 
T.B.

 
  +

 
 

T.B.
 

T.B.
  

 
T.B 

 

“
19:30 –16:30T.B.T.B.T.B.

 
T.B.

T.B 
  +

 
T.B.

23:30 –20:30IMP
  +

 
+ 

 

 
T.B.
 +

  

+
 

dec.indd   14dec.indd   14 5.12.2015 г.   18:05:29 ч.5.12.2015 г.   18:05:29 ч.



gilado.books@gmail.com | 077-3330775  :

      
*  135 -    

.     /      *

:  
    

!   

:   
    

    

     

    

    

  ,    
.    

  !   
.  

    
.   

    
.    

    
.    

    
.     

dec.indd   15dec.indd   15 5.12.2015 г.   18:05:30 ч.5.12.2015 г.   18:05:30 ч.



לשחקן המתקדם
16

הכרזת ניסיון הינה אחת הטכניקות המוכרות ביותר אשר 
את  לברר  ומבקשת  האיטי  ההכרזה  מהלך  את  מנצלת 
ההיתכנות של המשחק המלא באחת מסדרות המייג‘ור. 
של  סוגים  מספר  קיימים   .Trial Bid נקראת  זו  טכניקה 
ניסיון  הכרזת  שמכונה  במה  נתמקד  אבל  ניסיון,  הכרזות 

.(Long Trial Bid) ארוכה

מצאה  שהשותפות  לאחר  לפעולה  נכנסת  זו  הכרזה 
התאמה במייג‘ור בגובה 2. ישנן מספר אפשרויות למציאת 
נשארים  שהוכרזה  לאחר  ההמשכים  אך  שכזו  התאמה 

זהים. 

מטרתנו אינה לכסות באופן מקיף את נושא הכרזות הניסיון 
הארוכות אלא להציג את ההיגיון מאחורי הכרזה זו.

נתמקד בדוגמא הבאה:

West North East South

1♠ Pass 2♠ Pass

?

במצב זה, לאחר שנמצאה התאמה במייג‘ור, ברור לשני 
סיכוי  שאין  במידה  השלטת.  הסדרה  מהי  השותפים 
ובמידה   ,Pass בהכרזת  הפותח  יבחר  המלא,  למשחק 
הפותח  יכריז  בוודאות  נקודות  השותפות 25+  בידי  שיש 
הכרזת  היא  הפותח  בפני  העומדת  נוספת  אפשרות   .4♠
הזמנה של 3 - צעד אחד מתחת למשחק המלא. הכרזה 
זו תשאל את המשיב החלש האם הוא בטווח המינימלי או 

המקסימלי של מספר הנקודות שהבטיח. 

עם זאת, במצב זה אנו רואים שעומדות לרשותנו עוד כמה 
הכרזות ביניים שניתן להשתמש בהן: ♣3, ♦3, ♥3. ללא כל 
סיכום בין השותפים אין להכרזות אלו משמעות. הנטייה 
את  כלומר  ”הפנויות“,  ההכרזות  את  לנצל  היא  בברידג‘ 
ההכרזות שאין עבורן סיכום, לטובת הגברת הדיוק במכרז.

הבעיה מתעוררת כאשר אנו מעוניינים להזמין את השותף 
הזמנה  הכרזת  הינה   3♠ של  הכרזה  המלא.  למשחק 
להכריע  יתבקש  נקודות   6-9 שהציג  המשיב  זו  ובדוגמא 
וכן,  במידה  הניקוד.  של  הגבוה  בטווח  נמצאת  ידו  אם 
נמצאת  ידו  אם   Pass יכריז  או  המלא  למשחק  ישלים 

בטווח הנמוך.

חדשה  סדרה  להציג  סיבה  כל  אין  לפותח  ההיגיון,  פי  על 
לעשות  נוכל  זו,  מסיבה  התאמה.  נמצאה  שכבר  לאחר 
שימוש בהכרזות הפנויות שנמצאות בין ♠2 ל-♠3 על מנת 
לברר עם השותף היכן נמצאות הנקודות שבידו וכל זאת 

מבלי לעבור את גובה המשחק החלקי ♠3. 

בסדרה  לשחק  עניין  כל  לנו  שאין  להבין  השותף  על 
המוכרזת שהרי כבר מצאנו התאמה.

נגדיר את ההכרזות האפשרויות בדוגמא זו:

שלושה  של  אורך  עם  מלא  למשחק  הזמנה   =  3♣
קלפים לפחות ב-♣ (זקוק לעזרה בסדרה זו)

שלושה  של  אורך  עם  מלא  למשחק  הזמנה   =  3♦
קלפים לפחות ב-♦ (זקוק לעזרה בסדרה זו)

שלושה  של  אורך  עם  מלא  למשחק  הזמנה   =  3♥
קלפים לפחות ב-♥ (זקוק לעזרה בסדרה זו)

 2♠ הכרזת   1♥  – 2♥ ההכרזה   מהלך  שלאחר  לב  שימו 
תבקש עזרה בסדרה זו.

מהי משמעותה של בקשת העזרה?
של  הנקודות  למיקום  רבה  משמעות  שיש  יודעים  אנו 
הדבר  כאשר  אבל  זאת  לברר  נוכל  לא  לרוב  השותף. 
ההכרזה  בדוגמת  נסתכל  אם  ננסה.  בהחלט  אפשרי, 
יהיו  למשיב  לעתים  נקודות.  המשיב 6-9  שלשותפנו  נבין 
 (3♠) ”הרגילה“  ההזמנה  את  מקבל  היה  איתן  נקודות   8
אך נקודות אלו ממוקמות בסדרות שבהן לא היינו זקוקים 
מפסידים  עם  נותרו  החלשות  הסדרות  ודווקא  לעזרה 
מקבל  היה  לא  אשר  נקודות   7 עם  משיב  כן,  כמו  רבים. 
הזמנה יכול להיות לנו לעזר רב כאשר 7 הנקודות שבידו 

ממוקמות היטב.

הנושא  את  שימחישו  דוגמאות  למספר  כעת  נצלול 
בבהירות:

אופיר  גלעד  של  החדש  ספרו  מתוך  לקוח  זה  מאמר 
"מאחורי ההיגיון".

הספר מתמקד בחשיבה נכונה בברידג' ובהבנת ההיגיון 
שמאחורי ההכרזות בברידג' המודרני, החל מההכרזות 

הבסיסיות ועד להכרזות ומוסכמות מתקדמות.

מאחורי ההיגיון - 
הכרזת ניסיון

גלעד אופיר
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1
East

♠ AKQ75
♥ A4
♦ Q853
♣ 52

West North East South

1♠ Pass 2♠ Pass

3♦

מזמינה  יד   – בינוני)  (פותח  גבוהות  נקודות   15 לפותח 
למשחק מלא. מערב יכול היה להכריז ♠3 ולבקש ממזרח 
להכריז ♠4 עם מקסימום ו-Pass עם מינימום, אבל מערב 
רוצה להכריז בצורה מדויקת יותר ולהבהיר לשותפו היכן 

הוא זקוק לעזרה.

פוטנציאל  כן  ועל  ב-♦  חזקה  ולא  ארוכה  סדרה  לפותח 
המפסידים בסדרה הוא גבוה. ההכרזה ♦3 מתארת אורך 
בדיאמונד (לרוב 4+ קלפים) ומבקשת עזרה בסדרה זו.

כעת נתבונן במהלך ההכרזה מזווית הראייה של 
המשיב:

2
East

♠ 842
♥ KT
♦ KJT
♣ J7643

West North East South

1♠ Pass 2♠ Pass

3♦ Pass 4♠

למשיב 8 נקודות גבוהות עם העזרה הנדרשת ב-♦, והוא 
מכריז ♠4. מול היד המתוארת בדוגמא הקודמת, הכרוז 

יפסיד רק A♦ ו-AK♣ ויבצע משחק מלא.

3
East

♠ J42
♥ KJ
♦ 642
♣ QJT43

West North East South

1♠ Pass 2♠ Pass

3♦ Pass 3♠

אותו  לו  שיהיה  כך  מזרח  של  ידו  את  מעט  שינינו  כעת 
מספר נקודות, אך ללא עזרה בדיאמונד. הכוח שלו ב-♣ 
חסר ערך מול ידו של הפותח מהדוגמא הראשונה. בחוזה 
 – ♣ לקיחות  ו-2   ♦ לקיחות  לפחות 2  יפסיד  הכרוז  ב-♠ 

היטבנו לעצור ב-♠3.

ברור:  באופן  ההיגיון  את  מציגות  שסקרנו  הדוגמאות 
לאחר שהגענו להסכמה על סדרת שליט, הכרזת סדרה 
שונה אינה מיועדת לחיפוש סדרת שליט חלופית אלא 
לשותפות  שיעזור  זו  לסדרה  בקשר  מידע  להעברת 

להחליט באיזה גובה עליה לשחק.

סיכום
  ניתן  2 בגובה  במייג'ור  התאמה  מציאת  לאחר 

להשתמש בהכרזת סדרה חדשה כהכרזת ניסיון 
.(Long Trial Bid) ארוכה

  לחיפוש מיועדת  אינה  החדשה  הסדרה  הכרזת 
סדרת שליט חלופית, אלא להעברת מידע בקשר 
להחליט  לשותפות  שיעזור  המוכרזת  לסדרה 

באיזה גובה עליה לשחק.

  3 משמעותה של הכרזת ניסיון ארוכה היא אורך של
קלפים לפחות בסדרה המוכרזת ובקשה מהשותף 

להכריז משחק מלא עם עזרה בסדרה זו.
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Dealer South, Vul All

 ♠
♥
♦
♣

AT93
4
T93
KQT84

♠
♥
♦
♣

82
AKJ985
65
A95

מהלך ההכרזה:

West North East South

1♦

1♥ Dbl* 3♥** 3♠

4♥ 4♠ All Pass

 Negative Double *

** חלש, רביעייה ב-♥

הובלת ב-A♥ ושותפך שירת עם ה-2♥.

(א) כמה ספיידים לכרוז?

(ב) כמה הארטים לכרוז?

(ג) האם ייתכן שלשותפך סינגלטון ב-♣?

(ד) מה מסמן ה-2♥?

(ה) במה תמשיך?

תשובות
 ♠

♥
♦
♣

AT93
4
T93
KQT84

 

♠
♥
♦
♣

82
AKJ985
65
A95

♠
♥
♦
♣

K54
Q632
8742
76

 ♠
♥
♦
♣

QJ76
T7
AKQJ
J32

 

(א) ארבעה. עם חמישייה ב-♠ הכרוז היה פותח ♠1.

בידך  ב-♥.  רביעייה  הראתה  השותף  הכרזת  שניים.  (ב) 
שישייה ובדומם סינגלטון – מה שמאיר שניים אצל הכרוז.

(ג) לא. אילו היה לשותף סינגלטון ב-♣, היה יוצא שלכרוז 
רביעייה ב-♣. נוסף לכך ידוע כי בידו 4 קלפי ♠ ו-2 קלפי 
♥ – מה שהיה מותיר אצלו 3 קלפי ♦. עם רביעייה ב-♣ 

ושלישייה ב-♦ הכרוז היה פותח ♣1.

הובלה  נכון,   .(Suit Preference) סדרה  העדפת  (ד) 
ב-A מבקשת מהשותף בדרך כלל לאותת אם הוא מעוניין 
יש  כאשר  אבל  ההובלה,  בסדרת  בהמשך  מעוניין  לא  או 
סינגלטון בדומם ברור כי המשך בסדרה זו חסר תועלת, 
ולכן במצב זה עדיף לסמן העדפת סדרה: קלף נמוך יבקש 
בכל   .(♦) גבוהה  סדרה   – גבוה  וקלף   (♣) נמוכה  סדרה 
לשיקול  נתון  אלא  אוטומטי  אינו  שלך  ההמשך  מקרה, 

דעתך (ייתכן שלשותף אין אף סדרה טובה).

הנראית  היחידה  האפשרות  נמוך!  בקלאב  המשך  (ה) 
לעין להפיל את החוזה היא כאשר לשותף דאבלטון ב-♣ 
(כאמור לעיל, אין לו סינגלטון) ולקיחה בשליט. מהכרזת 
 ♠Kxx היריבים נובע כי לשותף 3 קלפי ♠, אם הוא מחזיק
והכרוז   ♠Qxx מחזיק  הוא  אם  (וגם  תמיד  ייפול  החוזה 

יעקוף בצורה לא מוצלחת).

לראות מבעד לקלפים

שישים נקודות...
אורן לידור
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כשינסה  אולם  בלקיחה,  זוכה  והכרוז  ב-♣  ממשיך  אתה 
באמצעות  חיתוך  מפני  להתגונן  ניסיון  (גם  ב-♠  לעקוף 
משחק של A♠ לא יועיל), יזכה שותפך ב-K♠ וימשיך ב-♣ 
קלאב  של  שלישי  וסיבוב   ,♣A-ב תזכה  אתה  שלו.  השני 

יעניק לשותפך את החיתוך המכשיל את החוזה.

לא  ב-♣,  וממשיך   ♣A השנייה  בלקיחה  משחק  היית  לו 
להעניק  כדי  לידך  חזרה  בהמשך  מתאפשרת  הייתה 

לשותף חיתוך.

לו היה לכרוז סינגלטון ב-♣, שותפך המחזיק Jxxx♣ לא 
היה מאותת עם ה-2♥ בלקיחה הראשונה. הוא היה בוחר 
ב-♥ גבוה יותר על מנת לרמוז לך שאין עתיד בהמשך ב-♣ 

ולבקש ממך לחפש הגנה אחרת.

דברים שכדאי לזכור

(א) במבט ראשון נראה כי בחבילה 60 נקודות...

מספר  לב!  שים   .4 לגובה  עד  ומכריזים  פגיעים  כולם 
הנקודות הגבוהות הוא משני. חלוקת היד ומספר השליטים 
אפשר  איך  ראינו  כבר  כולנו  הקובעים.  הגורמים  אלה   –

לבצע חוזים גבוהים עם נקודות מעטות בזכות החלוקה.

 :(Law of Total Tricks) הלקיחות  סך  חוק  את  זכור 
סכום הלקיחות ששני הצדדים יבצעו בחוזים שלהם שווה 

לערך לסכום מספר השליטים. בדוגמה זו 18 שליטים (8 
שתגן  בהנחה  ב-♥).  למזרח/מערב   10 ב-♠,  לצפון/דרום 
נכון, היריבים יכולים לבצע בדיוק 9 לקיחות בחוזה ב-♠, 
בעוד מזרח/מערב מבצעים בדיוק 9 לקיחות בחוזה ב-♥.

 11 לבצע  יכולים  היו  היריבים  בדרום,   ♠A-ה היה  לו 
לקיחות בחוזה ב-♠, בעוד חוזה של ♥4 היה נופל פעמיים 
במצב  ב-♠).  לקיחות  מפסיד 2  היית   ♠A-ה מיקום  (בשל 
ל-♥5?  להקריב  האם  דילמה:  בפני  עומד  היית  פגיע  לא 
אבל  מבוצע,  מלא  ממשחק  זולה  ההקרבה  מקרה  בכל 
היא משתלמת רק אם היריבים מסוגלים לבצע ♠4. במצב 
פגיע אין דילמה: לא כדאי להכריז ♥5 בשום מקרה: אם 
ייתן  מוכפל   5♥ ולקבל 620+,   4♠ לבצע  יכולים  היריבים 

להם תוצאה של 800+.

כלל  בדרך  לשותף  תסמן   A-ב הובלה  על  זכור!  (ב) 
תסמן  סינגלטון  בדומם  אם  רוצה).  (רוצה/לא   Attitude
 Count מומלץ לסמן K-לרוב העדפת סדרה. על הובלה ב
בכיר  קלף  להשליך  שליט)  ללא  (בחוזה  או  (ספירה) 

(Unblocking) בתנאי שסיכמת כך עם השותף.

לך   – החוזה  את  להפיל  יחיד  סיכוי  רואה  כשאתה  (ג) 
את  למצוא  היה  היחיד  הסיכוי  לעיל  שהוצגה  ביד  עליו... 
השותף עם Kxx♠ ודאבלטון ב-♣, זאת לאחר שניתוח היד 

הראה לך שלא ייתכן שלשותף סינגלטון בקלאב.

"   "   
02/01/2016  

♠♦17:00  "    ♥♣ 
"  30 -   | "  " 

   |   
chalio.br@walla.com 052-8677854 

(    ) “  ,   ,21   ‘  ,“  ”  ,‘    

 
  '  16:45 : "  |  9:30 :   

 '  16:45 : "  |  9:30 :   
   

"  " '  
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ידי  על  ה-60  בשנות  כבר  פותחה   2♦ מולטי  הקונבנציה 
נשק  לכלי  בהדרגה  והפכה  פלינט  ג'רמי  הבריטי  השחקן 
ההתאגדות  בעוד  האירופי,  בברידג'  בעיקר  פופולרי 
האמריקנית ACBL מתייחסת לקונבנציה זו בחשדנות ואף 

אוסרת להשתמש בה בתחרויות רבות.

גם  זו  לקונבנציה  רבים  אוהדים  נמצאו  השנים  במהלך 
בישראל, והיא משמשת כיום זוגות רבים מצמרת הברידג' 

הישראלי.

קיימות מספר גרסאות לקונבנציה זו, אולם המשותף לכולן 
שבשיטה  יד  להראות  יכולה   2♦ הפתיחה  שהכרזת  הוא 
בשלב  כאשר  חלש,   2♠ או  חלש   2♥ תפתח  הסטנדרטית 

זה סדרת המייג'ור הארוכה של הפותח אינה ידועה.

בהכרזת  שייתכנו  היחידות  החלשות  האפשרויות  אלו 
פתיחה של ♦2 מולטי – 2 חלש באחת מסדרות המייג'ור. 
החלשות  האפשרויות  בשתי  מסתפקים  מהזוגות  חלק 
חזקות,  אפשרויות  גם  מוסיפים  אחרים  אולם  האלה, 
 2NT שהפופולרית בהן היא הכרזת פתיחה "טבעית" של
(22-20 נקודות). בגרסה המקורית של ג'רמי פלינט הייתה 
גם אפשרות של יד חזקה עם חלוקה מסוג 4441 (סינגלטון 
מולטי    2♦ פתיחה  בהכרזת  המשתמשים  יש  כלשהו). 
לקיחות  עם 8  מאוזנות  לא  חזקות  ידיים  להראות  כדי  גם 
בטוחות (אשר "טובות מדי" לפתיחה בגובה 1 אבל חלשות 

מדי לפתיחה חזקה של ♣2).

יתרונות בשיטת ♦2 מולטי

הפתיחה  הכרזות  את  "מפנה"  זו  בשיטה  השימוש   .1
בהן  להשתמש  ומאפשר   (2NT גם (ולפעמים  ו-♠2   2♥
כדי להציג ידיים חלשות דו-סדרתיות בהתאם להסכמי 

השותפות. 

לרוב משתמשים בהכרזות הפתיחה ♥2 ו-♠2 כדי להראות 
יד חלשה עם שתי חמישיות, אחת במייג'ור ואחת במינור. 
יש המשתמשים בהכרזת הפתיחה ♥2 כדי להראות יד עם 
אורך בשתי סדרות המייג'ור (קונבנציית Ekren). מי שיש 
פתיחה "טבעית"  להראות   2♦ במולטי  חזקה  אפשרות  לו 
כדי   2NT הפתיחה  בהכרזות  להשתמש  יכול   2NT של 

להראות יד חלשה עם שתי חמישיות במינור.

מאפשרות  הללו  הדו-סדרתיות  הפתיחה  הכרזות  כל 

להיכנס להכרזה בשלב מוקדם ולהפריע ליריבים עם ידיים 
שבשיטה הטבעית היינו נאלצים להכריז עמן Pass. ניתן 
למצוא אינספור דוגמאות ליתרונות שבהכרזות אלה. הנה 
למשל יד הלקוחה ממאמרו של יוסי אנגל על ניצחון קבוצה 

ישראלית באליפות הבלקן המתפרסם בגיליון הנוכחי:

Dealer North, Vul None

♠
♥
♦
♣

K8
J6432
KJT76
6

הזוג אסף לנגי-אילן ברקת משתמש בשיטת ♦2 מולטי, 
 2♥ של  בהכרזה  זו  יד  לפתוח  לנגי  אסף  יכול  היה  וכך 
בסדרת  והשנייה  בהארט  אחת  חמישיות,  שתי  המתארת 
מינור בלתי ידועה. בשולחן השני צפון התחיל את המכרז 

.Pass-ב

השותף החזיק את היד הבאה:

♠
♥
♦
♣

QJT9743
KQ97
-
J3

בשולחן שבו פתח צפון ♥2, החוזה הסופי היה ♥4 מוכפל 
את  לגלות  הספיקו  לא  מזרח/מערב  כאשר  ומבוצע, 

ההתאמה שלהם ב-♣.

ה-♥  וסדרת   ,4♠ בהכרזת  התערב  דרום  השני  בשולחן 
קושי  ללא  מוכפל   4♠ להכשיל  היה  ניתן  הוזכרה.  לא  כלל 
בשתי לקיחות, אולם מזרח/מערב השיגו תוצאה טובה עוד 
יותר כאשר הכריזו וביצעו ♣5 (בעוד צפון/דרום מחמיצים 

הכרזת הקרבה טובה של ♥5).

הברידג',  מספרות  זה  לנושא  רבות  דוגמאות  למצוא  ניתן 
אתכם  משכנעת  זו  בודדת  שדוגמה  מקווה  אני  אולם 
שהשימוש במגוון הכרזות פתיחה בגובה 2 לתיאור סוגים 
דו-סדרתיות,  וגם  חד-סדרתיות  חלשות,  ידיים  של  רבים 

מביא בסופו של דבר תועלת רבה במכרז התחרותי.

הכול על מולטי ♦2

חלק א': למה לשחק מולטי ♦2?
רם סופר
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2. הכרזת הפתיחה ♦2 מולטי יוצרת אצל היריבים חוסר 
להם  וגורמת  הפותח  של  המייג'ור  סדרת  מהי  ודאות 

קשיים טכניים בהמשך ההכרזה.

נתבונן בחלוקה הבאה:

Dealer West, Vul None

 ♠
♥
♦
♣

532
A6
AKQ854
84

 

♠
♥
♦
♣

KJT986
QJ9
T
J53

♠
♥
♦
♣

A4
T87532
96
T97

 ♠
♥
♦
♣

Q7
K4
J732
AKQ62

 

משתמשים  מזרח/מערב  כאשר  הצפוי  ההכרזה  מהלך 
בשיטה הטבעית:

West North East South

2♠ 3♦ Pass 3♠*

Pass 4♦ Pass 5♦

Pass Pass Pass

* מבקש מהשותף להכריז 3NT עם עוצר ב-♠

לצפון/ במקצת  הפריעה   2♠ הטבעית  הפתיחה  הכרזת 
דרום, אבל לא מנעה מהם להגיע לחוזה הטוב ביותר. בדרך 
דרום השתמש בהכרזת סדרת היריבים ♠3 כדי לבדוק אם 
לשותפו עוצר ב-♠ בניסיון להגיע לחוזה של 3NT. הכרזת 
לחוזה  השותפות  את  והובילה  ב-♠  עוצר  שללה   4♦ צפון 

הסופי הנכון ♦5.

משתמשים  מזרח/מערב  כאשר  אפשרי  הכרזה  מהלך 
בשיטת מולטי ♦2:

West North East South

2♦* 3♦ Pass 3NT!

Pass Pass Pass

מפתיחה  פחות  עם  המייג'ור  מסדרות  באחת  שישייה   *
(ייתכנו גם אפשרויות חזקות)

גם כעת צפון מתערב בהכרזה טבעית ונכונה של ♦3, אבל 
מערב.  של  הארוכה  סדרתו  מהי  יודעים  אינם  צפון/דרום 
הכרזת  לדרום  אין  הוגדרה,  טרם  היריבים  שסדרת  היות 

"קיו-ביד" לאחר ♦3. הכרזת ♠3 מצדו של דרום תתפרש 
על ידי שותפו כהכרזה טבעית עם אורך ב-♠.

אם  לברר  כלים  לדרום  אין  זה  הכרזה  במהלך  לפיכך 
לשותפו עוצר ב-♠, והוא נאלץ להמר על החוזה הסופי. אם 
יעדיף  שדרום  גבוה  סיכוי  יש  טופ-בוטום  בתחרות  מדובר 
לבסוף  ויתברר   5♦ יכריז  דרום  אם  שכן   ,3NT של  חוזה 
שלצפון יש עוצר ב-♠ (או אפילו "חצי עוצר" כגון Jxx♠), אזי 
תוצאה של ♦5 מבוצע תהיה Bottom לעומת זוגות אחרים 

שיכריזו 3NT ויבצעו את החוזה עם לקיחות עודפות.

לאחר הכרזת 3NT של דרום כל שנדרש להפלת החוזה 
הוא שמערב יוביל בסדרתו הארוכה.

סובלים  ממנו  היחיד  הקושי  אינו  קיו-ביד  הכרזת  היעדר 
 2♦ הפתיחה  הכרזת  עם  להתמודד  שצריכים  היריבים 
העולם  אליפות  בגמר  השנה  שהופיעה  יד  הנה  מולטי. 

הפתיחה לקבוצות עד גיל 26:

Dealer South, Vul All

 ♠
♥
♦
♣

QT3
AKJT5
T96
KQ

 

♠
♥
♦
♣

J
Q98732
K42
JT7

♠
♥
♦
♣

K652
-
AQ85
A8642

 ♠
♥
♦
♣

A9874
64
J73
953

 

אם מערב פותח ♥2 חלש וטבעי, שחקן טוב בצפון יבחר 
אשר   ,2♥ להיות  צפוי  הסופי  החוזה  "מלכודת".   Pass-ב

.♣K-ייכשל כנראה פעם אחת לאחר הובלה ב

מהלך ההכרזה באחד השולחנות:

West North East South

Pass

Pass 1NT Pass 2♥*

Pass 2♠ All Pass

* טרנספר ל-♠

מערב הכריז Pass שמרני עם שישייה לא איכותית ב-♥. 
אותו  וביצעו   2♠ הנכון  לחוזה  בקלות  הגיעו  צפון/דרום 

במדויק (110+).
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מהלך ההכרזה בשולחן השני:

West North East South

Pass

2♦* 2♥ All Pass!

מפתיחה  פחות  עם  המייג'ור  מסדרות  באחת  שישייה   *
(ייתכנו גם אפשרויות חזקות)

נכנס  בעולם)  הטובים  הצעירים  השחקנים  (אחד  צפון 
לתוך המלכודת והכריז ♥2 טבעי. במשחק היד לא היה 

לו שום סיכוי – מינוס 200.

מזרח היה יכול לנסות להגדיל את הרווח שלו באמצעות 
עם   Pass להכריז  מהשותף  (המבקשת   Dbl הכרזת 
בצדק  חשש  הוא  אך  ספיידים),  עם  ו-♠2  הארטים 
שהיריבים יברחו ל-♠2. לאחר ה-Pass של מזרח דרום 
לא היה יכול להכריז ♠2 (הכרזה מחייבת) עם 5 נקודות 

בלבד.

למזרח/ הקנה  המולטי  בשיטת  השימוש  עצם  זו,  ביד 
.IMP 7 מערב רווח קל של

חסרונות בשיטת ♦2 מולטי

השותפות  גם  לטעות.  יכולים  היריבים  רק  לא   .1
המשתמשת ב-♦2  מולטי יכולה להתבלבל, בייחוד אם 

הכרזות התשובה וההמשך לא סוכמו היטב או נשכחו.

זוג המשתמש ב-♦2 מולטי נדרש לדעת ולזכור היטב את 
השיטה (אשר תוצג באופן מפורט במאמרי ההמשך). אני 
מאמין שלמי שיקרא בעיון את המאמרים הבאים בסדרה 
 2♦ בשיטת  לשימוש  הקשורות  צרות  מדי  יותר  יהיו  לא 

מולטי.

הפתיחה  הכרזת  על  מוותרת  מולטי   2♦ שיטת   .2
הטבעית והחלשה ♦2.

קיימת קבוצה נכבדה של מומחים אשר סבורה כי הכרזת 
פתיחה ♦2 חלשה וטבעית אינה מהווה Preempt יעיל, 
מאחר שהיריבים יכולים להכריז את שתי סדרות המייג'ור 
בגובה 2. כאשר מומחים אלה מקבלים שישייה טובה ב-♦ 
 3♦ לפתוח  עשויים  הם  מדי,  מסוכן  אינו  הפגיעות  ומצב 
(בדיוק כפי שרבים מאתנו נוהגים לעתים לפתוח ♣3 עם 

6 קלפים בלבד בהיעדר פתיחה חלשה ב-♣ בגובה 2).

הפתיחה  הכרזת  של  מושבעים  חובבים  גם  זאת,  עם 
בלי  מולטי   2♦ בשיטת  להשתמש  יכולים   2♦ הטבעית 
ב-♦.  עליהם  האהובה  ההפרעה  הכרזת  על  לוותר 
שתי  תתאר   2♣ הפתיחה  הכרזת  כי  לקבוע  ביכולתם 
הסטנדרטית  השיטה  לפי  מאוד  חזקה  יד  אפשרויות: 
או 6 קלפי ♦ טובים עם פחות מפתיחה. המשיב עונה 
לפתיחה זו בדיוק כפי שהיה עונה להכרזת פתיחה חלשה 

של ♦2, ובהמשך יתברר מהר מאוד אם הפותח מחזיק 
את האופציה החלשה או החזקה.

הזמן  את  להשקיע  ששווה  השתכנעתם  שכבר  ייתכן 
וללמוד להשתמש במולטי ♦2. אם כך הדבר, המאמרים 
הבאים בסדרה יתנו לכם את הכלים הטכניים כדי להצליח.

כדאי  מולטי   2♦ של  גרסה  באיזו  היא  הבאה  השאלה 
להשתמש. בסדרה זו אציג בפניכם את כל האפשרויות, 
אולם כעת אתייחס לשאלה אם עדיף ש-♦2 יכלול רק את 
שתי האפשרויות החלשות, או שמא עדיף לכלול בהכרזת 

פתיחה זו גם אפשרויות חזקות.

יתרונות ב-♦2 מולטי עם אפשרויות חלשות בלבד

1. השיטה פשוטה יותר ויש פחות לזכור.

2. השותף אינו חייב לענות על הכרזת הפתיחה ♦2. 

בסדרות  וקוצר   ♦ קלפי   6+ המחזיק  שותף  ראשית, 
 5 המחזיק  שותף  שנית,   .Pass להכריז  יכול  המייג'ור 
נקודות או פחות במצב לא פגיע יכול להכריז Pass על 
♦2 גם ללא סדרת ♦ ארוכה, ביודעו כי הפלת החוזה ♦2 
מלא  ממשחק  פחות  ליריביו  שווה  תהיה  רבות  פעמים 
שליריבים  הוא   Pass-ה של  היתרון  לבצע.  שביכולתם 
עובדה  הפותח,  של  המייג'ור  סדרת  מהי  מושג  יהיה  לא 

שתקשה עליהם בהמשך ההכרזה.

 .2♦ לפתיחה  המשיב  בהכרזות  יותר  רבה  גמישות   .3
נושא זה יודגם בפירוט במאמרים הבאים.

יתרונות ב-♦2 מולטי עם אפשרויות חזקות

1. דיוק רב יותר בהכרזות עם ידיים מאוזנות חזקות.

כדי   2NT פתיחה  בהכרזת  להשתמש  אפשר  לדוגמה, 
להראות 22-20 נקודות ובאפשרות החזקה של מולטי ♦2 
כדי להראות 24-23 נקודות (או אולי דווקא 19-18). כך 
או אחרת, ישנן אפשרויות רבות להכריז בצורה מדויקת 

יותר את הידיים המאוזנות החזקות.

עבור   2NT הפתיחה  בהכרזת  להשתמש  אופציה   .2
ידיים חלשות עם אורך בשתי סדרות המינור.

ולהפריע  הפותח  לצד  לסייע  עשויה  כזו  פתיחה  הכרזת 
ליריבים. כמובן שבמקרה זה הכרזת הפתיחה ♦2 אינה 
עם   2♦ הפתיחה  הכרזת  חזקות –  אופציות  לנו  מוסיפה 
הפתיחה  הכרזת  את  מחליפה  פשוט  ומאוזנת  חזקה  יד 
 2NT 2 על מנת לפנות את הכרזת הפתיחהNT הטבעית

לידיים חלשות.
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סטארה-זגורה  בעיר  נערך  אוקטובר  חודש  במהלך 
מארגניו  ידי  על  המוגדר  ברידג'  פסטיבל  בבולגריה 

כאליפות הבלקן.

אסף  זק,  בראל-יניב  מיכאל  בהרכב:  ישראלית  קבוצה 
וזכתה,  באירוע  להשתתף  הוזמנה  ברקת  לנגי-אילן 
ובניצחונות  נאים  בהישגים  ברציפות,  השנייה  השנה  זו 

מרשימים.

להלן שלוש ידיים מהתחרות.

שלב חצי הגמר:

Board 10, Dealer East, Vul All

 ♠
♥
♦
♣

AKJ765
74
Q6
Q98

 

♠
♥
♦
♣

9832
JT32
93
J73

♠
♥
♦
♣

T4
K965
KJT8
AT6

 ♠
♥
♦
♣

Q
AQ8
A7542
K542

 

התנהלה  (מזרח)  זק   – (מערב)  בראל  של  בשולחנם 
ההכרזה באופן הבא:

West North East South

1♦ Pass

Pass 1♠ Pass 2NT

Pass 3♦ Pass 3NT

Pass Pass Pass

הטובה  הסדרה  לאור  נקודות   11 עם  לפתוח  בחר  זק 
(אין   ♥J-ב הוביל  בראל  שיבדו.  והעשיריות  בדיאמונד 
תמונה מעל). זק בחר לשחק את ה-K♥ כדי שלא ייתקע 
בידו עם סדרה זו. הכרוז עיכב פעם אחת וזכה ב-♥ השני. 
ותאפשר  ה-K♣ בתקווה שההגנה תזכה  הוא שיחק את 
לו כניסה לדומם בשלב מאוחר יותר על מנת לגבות את 

.♣K-סדרת ה-♠. זק עיכב את ה

לגבות  וניסה  במזרח  הבכירים  שהקלפים  ידע  הכרוז 
 ♦8 זרק  יניב   .3-3 מחולקת  שהסדרה  בתקווה  ספיידים 
זכה  בראל  הרביעי.  הספייד  על   ♦T-ו השלישי  ה-♠  על 
בלקיחה זו והמשיך בסיבוב שלישי של ♥ אל ה-A♥ של 
 .♣Q-דרום. לכרוז לא נותרה תקווה. הוא שיחק ♣ לכיוון ה
זק זכה ב-A♣, שיחק ♥ נמוך אל ה-T♥ של בראל, שזכה 

גם ב-J♣ והמשיך ב-♦.

בסך הכול זכתה ההגנה בשתי לקיחות ב-♥, שתיים ב-♣, 
אחת ב-♠ ואחת ב-♦. החוזה הוכשל פעמיים: מזרח/מער

ב 200+.

:Pass-בשולחן השני בחר מזרח להתחיל את המכרז ב

West North East South

Pass 1♦

Pass 1♠ Pass 2♣

Pass 2♥ Pass 3♥

Pass 3♠ Pass 3NT

Pass Pass Pass

הכרזת המפתח הייתה ♥3 מצדו של אסף לנגי (דרום). 
 .3NT-ברקת עדיין ניסה למצוא התאמה ב-♠, והזוג עצר ב

מערב התלבט באיזו סדרה להוביל, ובחר ב-♣!

 .♣K-ממזרח ודרום זכה ב T ,הובלה ב-3♣, 8 מהדומם
עם  שיחק  הוא  נמוך.  קלאב  כך  ואחר   ♠Q שיחק  לנגי 

ניצחון ישראלי בבלקן

יוסי אנגל
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לזכות  נאלץ  מזרח  מהדומם.  ה-9♣  את  ובחר  הסיכויים 
הספיידים.  כל  את  לגבות  כניסה  נוצרה  ולכרוז   ♣A-ב
(צפון/דרום  לקיחות  ב-12  וזכה  ב-♥  לנגי  עקף  בהמשך 

690+): שש ב-♠, שלוש ב-♣, שתיים ב-♥ ואחת ב-♦.

הפער בין שני השולחנות היה 5 לקיחות שתורגמו ל-13 
.IMP

שלב הגמר:

Board 14, Dealer East, Vul None

 ♠
♥
♦
♣

A872
-
A8652
Q732

 

♠
♥
♦
♣

T43
Q96
KQ94
K95

♠
♥
♦
♣

KJ6
AKJT75
T73
8

 ♠
♥
♦
♣

Q95
8432
J
AJT64

 

West North East South

1♥ Pass

2♥ Dbl 3♥ 4♣

Pass 5♣ All Pass

במכרז  זוכים  והם  ב-♣,  מצוינת  התאמה  לצפון/דרום 
למרות העובדה שברשותם 18 נקודות גבוהות בלבד.

יחסית  חולשה  על  מעידה   3♥ (מזרח)  זק  של  הכרזתו 
ואינה מזמינה. לפיכך בראל נמנע מהכרזת ♥4 אף על פי 

שבידו היו 10 נקודות. הוא הוביל ב-K♦ נגד החוזה ♣5.

הכרוז זכה בדומם עם ה-A♦ ובחר לפתוח בחיתוך צולב: 
3 חיתוכי ♦ ביד ו-3 חיתוכי ♥ בדומם. בלקיחה השמינית 
הוא הוביל את ה-Q♣ לעקיפה. בראל זכה ב-K♣ ושיחק 
♠. יניב זק זכה ב-K♠ והמשיך בהארטים גבוהים. בראל 
השליך את המפסידים שלו ב-♠, והכרוז נאלץ להסתפק 

ב-8 לקיחות (מזרח/מערב 150+).

מהלך ההכרזה בחדר השני היה שונה:

West North East South

1♥ Pass

2♥ Dbl 4♥ 5♣

Dbl Pass Pass Pass

♣5 והוביל  מערב הכפיל את אילן ברקת (דרום) בחוזה 
ב-♥.

 ,♦A צולב:  בחיתוך  הוא  גם  והתחיל  בדומם  חתך  אילן 
שלישי   ♥ חיתוך  שני,   ♦ חיתוך  שני,   ♥ חיתוך   ,♦ חיתוך 

וחיתוך ♦ שלישי.

בלקיחה זו מזרח שגה וחתך עם 8♣. ברקת חתך כמובן 
עם  מלחתוך  נמנע  מערב  רביעי.  ב-♥  והמשיך  מעליו 
ה-K♣ והשליך ♠ (גם חיתוך עם K♣ לא היה מכשיל את 
והגיע  בדומם  האחרון  השליט  עם  חתך  ברקת  החוזה). 

למצב הבא:

 ♠
♥
♦
♣

A872
-
8
-

 

♠
♥
♦
♣

T4
-
-
K95

♠
♥
♦
♣

KJ6
AK
-
-

 ♠
♥
♦
♣

Q95
-
-
AT

 

הוא המשיך ב-A♠ מהדומם וב-♠ נמוך שבו זכה מזרח. 
לחתוך  נאלץ  ומערב   ♠ השליך  דרום  הבאה  בלקיחה 

ולמסור את שני הלקיחות האחרונות לכרוז.

לו היה מזרח שומר את ה-8♣ (במקום ♥), היה יכול לשחק 
המוכפל.  החוזה  את  ולהכשיל  ה-11  בלקיחה  זה  קלף 
 12 הישראלית  לקבוצה  העניק   (+550) החוזה  ביצוע 

.IMP
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Board 17, Dealer North, Vul None

 ♠
♥
♦
♣

K8
J6432
KJT76
6

 

♠
♥
♦
♣

62
8
9543
KQ9875

♠
♥
♦
♣

A5
AT5
AQ82
AT42

 ♠
♥
♦
♣

QJT9743
KQ97
-
J3

 

West North East South

Pass 1♦ 4♠

Pass Pass Dbl Pass

4NT Pass 5♣ All Pass

זק (מזרח) פתח ♦1 לאחר Pass מצפון. דרום הכריז מיד 
משחק מלא ב-♠ בלי לחפש התאמה ב-♥. זק הכפיל ♠4 
להציע  כדי   4NT-ל הוציא  ובראל  חזקה  יד  להראות  כדי 

בחירה בין שתי סדרות. זק סיים את ההכרזה עם ♣5.

 ,♠A-זק זכה ב .♠K-וצפון שיחק את ה ,♠Q-דרום הוביל ב
מסיים  כשהוא  שליטים  שני  ומשך   ♥ חתך   ,♥A שיחק 
במזרח וחותך ♥ נוסף. כעת מסר את היד ליריבים ב-♠ 
לשותפו  אפשר  האלימינציה. דרום  תהליך  את  והשלים 
חיתוך  לכרוז  לתת  נאלץ  היה  (אחרת  ב-8♠  לזכות 
חייב  הוא  סופי.  למשחק  נכנס  צפון  גם  אבל  והשלכה), 
שכל  ידע  צפון  ב-♥.  מתנה  לכרוז  לתת  או   ♦ לשחק 

הדיאמונדים החסרים בידו של מזרח. הובלה בקלף בכיר 
 ,♦Q-ב מכוסה   ♦J למשל:  סיכוי,  לו  נותנת  הייתה  לא 
הכרוז מוסר ♦ ל-T♦ ועוקף נגד ה-K♦. הוא שיחק ♦ נמוך 
בתקווה שהכרוז יטעה, אבל זק שיחק נמוך מידו והעביר 
את הלקיחה ל-9♦. לאחר מכן הוא עקף נגד ה-K♦, מסר 

דיאמונד אחד וביצע בדיוק 11 לקיחות.

בחדר השני מהלך ההכרזה היה שונה לחלוטין:

West North East South

2♥ 2NT 4♥

Pass Pass Dbl All Pass

הארט  חמישיות:  שתי  ותיאר   2♥ פתח  (צפון)  לנגי  אסף 
והכפיל  נקודות)   18-15)  2NT הכריז  מינור. מזרח   +
 Dbl-את המשחק המלא ♥4. מערב בחר להשאיר את ה
לעונשין. מזרח קיווה לזכות ב-4 אסים, אך ברגע שהתגלה 

בדומם חוסר ב-♦ היו לו רק 3 לקיחות. 

הובלה  החוזה:  את  להכשיל  דרך  יש  פתוחים  בקלפים 
את  לקצר  מנת  על   ♦ ומשחק  זוכה  מערב  נמוך.  ב-♣ 
הדומם. בהמשך מזרח זוכה ב-A♥, ממשיך ב-♣ ומעכב 
פעם אחת את ה-A♠. לבסוף הוא מקצר את הדומם שוב 

.♥T-ומקבל לקיחה עם ה ♦A עם

במציאות איש לא יוביל מתחת ל-A עם יד כזו, כך שההגנה 
יכולה לקצר את הדומם ב-♦ רק פעם אחת ואין אפשרות 
למנוע מהכרוז כניסה לדומם כדי לגבות את סדרת ה-♠. 
ביצוע החוזה (צפון/דרום +590) הניב לקבוצה הישראלית 

.IMP 14 – double game swing

לקבוצה  סייעו  הגמר  ממפגש  האלה  הידיים  שתי 
הישראלית לזכות במקום הראשון.

מיכאל בראל-יניב זק אסף לנגי-אילן ברקת זוכי פסטיבל אליפות הבלקן
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פוגעים  ואבנים  מקלות  כשסכינים,  אלה  קשים  בימים  גם 
בבני אדם חפים מפשע, בכל יום חמישי בשנים האחרונות, 
יהודים וערבים, מבוגרים וילדים, נפגשים במועדון הברידג' 
לא  אחד  אף  וחמה.  חברית  תחרות  ומקיימים  בשמשית 
בערב  שלישי  יום  בכל  לדחות.  או  לבטל  דעתו  על  מעלה 
שבועית  תחרות  מתקיימת  בגניגר  הברידג'  במועדון 
וערבים.  יהודים  הצפון,  אזור  מכל  שחקנים  בהשתתפות 
אזורית  תחרות  שבועות  לכמה  אחת  מתקיימת  בגניגר 
עשרות  למשתתפים.  צהריים  ארוחת  גם  הכוללת  בשבת 

שחקנים משתתפים בכל אחת מתחרויות אלה.

יהודים  של  משותפת  קבוצה  ב'  לליגה  נרשמה  השנה 
במקביל  ומשמשית.  מנצרת  ומבוגרים  ילדים  וערבים, 
משותפת  אימון  קבוצת  להקמת  ראשונים  צעדים  נעשים 

לתלמידי ברידג' מתקדמים בצפון - יהודים וערבים.

הפך  שותפים  בין  גשר  הוא  שברידג'  הרעיון 
יזרעאל-נצרת. עמק  באזור  חיים  לשגרת 
את השגרה הזאת מובילים מספר מורי ברידג' שגם מנהלים 

את המועדונים המקומיים בגניגר ובשמשית, מועדוני-בת 
של מועדון טבעון. את המועדון בגניגר מובילים במשותף 
מיכה הפטקה ואודי ישכיל. מיכה מלמד זה קבוצות ילדים 
אודי  ג-ד.  מכיתות  כבר  היסודי  הספר  בבית  שנים  מספר 
הוסמך לאחרונה כמורה לברידג', חונך תלמידים מבוגרים 
הברידג'מייטס  מכשירי  הכנסת  את  והוביל  במועדון 

למועדונים בגניגר ובשמשית בחודש האחרון. 

ומבוגרים  לילדים  כמורה  דניאל  אוסאמה  מוביל  בנצרת 
הערבי.  למגזר  הברידג'  של  הנחשונית  הכניסה  את 
בנצרת  אוסאמה  אצל  ברידג'  לומדים  ילדים  עשרות 
ובכפרי הסביבה זה מספר שנים וכובשים בסערה מקומות 
מוביל  אוסאמה  הארציות.  הילדים  בתחרויות  ראשונים 
את התהליך הזה בנחישות ובדבקות למרות קשיים רבים 

ומובנים – ביורוקרטיים וחברתיים. 

ומושך  שנים  מספר  זה  פועל  בשמשית  המקומי  המועדון 
שלמדו  מהקבוצות  רבים  וילדים  מבוגרים  תלמידים  אליו 
אצל זך עומר והחלו לפעול לפני כשש שנים בבית הספר 

אפשר גם אחרת

זך עומר

מועדון גניגר
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המקומי ובחוגי ברידג' אזוריים למבוגרים. אוסאמה מנצרת 
המורים  ובין  בשמשית,  למועדון  תלמידיו  עם  יחד  מגיע 
מתקיימים שיתוף פעולה קבוע ולמידה משותפת המולידה 
אימון  קבוצת  גם  הקרובה  ובשנה  אזוריות,  תחרויות 
משותפת למתקדמים במתכונת "פסגה" הארצית. לשיתוף 
מוביל  מורה  מצטרף  הילדים  מורי  בין  האזורי  הפעולה 
נוסף בצפון – שלמה לוי מרמת ישי – שתחרויות הילדים 
האזוריות החלו ביוזמתו. גם שלמה מלמד קבוצות גדולות 
של ילדים ומבוגרים ברמת ישי והסביבה כבר מספר שנים. 
שלמה משמש גם שופט מוסמך המנהל תחרויות במועדון 

"רקפת" טבעון.

לצפון  "לקפוץ"  ההתאגדות  חברי  את  מזמינים  אנחנו 
ולקחת חלק בתחרויות השבועיות שלנו שהן תמיד פתוחות 

מועדון שמשיתומזמינות, ולא משנה מאיזה מגדר או מגזר אתם... 

ראוי איוב ונביה שורוש תלמידיו של אוסאמה בליגה ב מור בנדק וגונן גזית משמשית בליגה ב אוסאמה הקפטן ברקע

  ‘  

“    ,
(   ) -  16 

03-6186722
08:00-17:00 -   

     
      ,   ,‘   

www.lioncard.co.il

        
  

 

“  180
“  240 
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חידת החודש, דצמבר 2015
אורן לידור

 ♠
♥
♦
♣

-
AK32
JT987
AT86

 

 ♠
♥
♦
♣

KQJT987
T9
-
K975

♠
♥
♦
♣

2
QJ87654
65432
-

 ♠
♥
♦
♣

A6543
-
AKQ
QJ432

 

מערב מוביל ב-K♠ נגד החוזה ♣7.
עליך לבצע את החוזה נגד כל הגנה. בהצלחה!!!

 ♠
♥
♦
♣

-
A
JT987
AQT9872

 

 ♠
♥
♦
♣

AK9
QJ765
Q543
3

♠
♥
♦
♣

54
T98432
-
KJ654

 ♠
♥
♦
♣

QJT87632
K
AK62
-

 

מערב מוביל ב-3♣ נגד החוזה ♦6.

בדומם  חתוך   .♠Q ושחק הראשונה  הלקיחה  את  חתוך 
את  ושחק   ♦K עם ליד  חזור   ,♠K-ב יכסה  מערב  כאשר 
ה-J♠. חתוך שוב כאשר מערב יכסה עם ה-A♠ וחזור שוב 

ליד באמצעות A♦. זה המצב שנוצר:

 ♠
♥
♦
♣

-
A
J
AQT987

 

♠
♥
♦
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9
QJ765
Q5
-

♠
♥
♦
♣

-
T984
-
KJ65

 ♠
♥
♦
♣

T87632
K
6
-

 

המשך ב-T♠ והשלך עליו את ה-A♥ מהדומם! אם מערב 
לא חותך, המשך בספייד נוסף.

למערב כמה אפשרויות:

  ♠-ה סדרת  עם  תמשיך  פשוט  יחתוך,  לא  אם 
ותשליך קלאבים מפסידים מהדומם.

  ♣ תחתוך ,♦J-אם יחתוך ב-5♦, תחתוך מעליו ב
ביד ותמשיך ב-♠. כאשר מערב יחתוך לבסוף עם 
ה-Q♦ יישארו בידו רק קלפי הארט. ה-K♥ שלך 
ויתר קלפי הספייד יבטיחו לך את שאר הלקיחות.

  תחתוך  –  ♦Q-ב יחתוך  מערב  אם  לבסוף, 
מתחתיו עם ה-J♦ (מהלך הכרחי כדי לא להיתקע 
בדומם)! מערב ימשיך ב-♦ או ב-♥, אבל שוב – 

ידך גבוהה.

פתרון חידת החודש, נובמבר פתרון חידת החודש, נובמבר 20152015

אורן לידור

www.bestbridge.co.il

dec.indd   32dec.indd   32 5.12.2015 г.   18:05:59 ч.5.12.2015 г.   18:05:59 ч.



'       - Best Bridge
www.bestbridge.co.ilwww.bestbridge.co.il

info@bestbridge.co.il  | www.bestbridge.co.il | 053-7517570 –  | 052-3292290  –   

www.bestbridge.co.il  
   ,         

  1,500  

    400  

 '    

   

       

!!

!

!

dec.indd   33dec.indd   33 5.12.2015 г.   18:06:00 ч.5.12.2015 г.   18:06:00 ч.



ידיעון ההתאגדות הישראלית לברידג' ן דצמבר 2015
עורכים: אילן שזיפי ואוריה מאיר, כתובת משרד ההתאגדות: ת.ד. 1264 שוהם 6085000

טל. 03-9794862, פקס. 03-9794319
www.bridge.co.il :אתר ההתאגדות ibf@bridge.co.il :דוא"ל

פברואר 2016ינואר 2016דצמבר 2015
12 - 11

18

ליגה לקבוצות
פליי-אוף ופיינל-פור

אליפות ישראל 
למועדונים

2

9 - 8

10

16-15

23 - 22

אליפות ישראל עד אמן כסף
במחוזות*

אליפות ישראל לצעירים
מוקדמות*

סימולטנית ארצית
ערב

אליפות ישראל לצעירים
שלבי גמר

אליפות ישראל לזוגות נשים
חצי גמר וגמר*

13

20

ליגות לזוגות T.B מוקדמות
מחוזי

אליפות ישראל לזוגות 
מעורבים 

מחוזי

תוכנית פעילות ספורטיבית ארצית לחודשים:
דצמבר 2015 – פברואר 2016

הודעות חשובות
* ראו מודעה מפורטת

אליפות ישראל לזוגות עד אמן כסף 2016
IMP שיטת חישוב

גם השנה: התחרות סימולטנית בין המחוזות | משחקים אותן חלוקות, חישוב משותף, רשימת דרוג ארצית

שבת 2 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

במועדון הברידג' רחובות
רח' המנוף 1,  רחובות

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

פרטים והרשמה
משה מנור

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

ההרשמה מראש – חובה

אביבה בן ארויה 
052-3859335

מחיר 140 ש"ח לזוג
ההרשמה מראש – חובה

יעקב מינץ
052-2783263
03-5403244

מחיר 140 ש"ח לזוג
ההרשמה מראש – חובה

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

זכאים להשתתף שחקנים עד דרגת אמן כסף בהתאם לדוח נק' אמן שיתפרסם עד אמצע דצמבר (אסורה 
ההשתתפות לבעלי דרגה גבוהה יותר). התחרות במסגרת מחוזית בלבד – אין שלב ארצי
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אליפות ישראל לזוגות נשים 2015 
אליפות ישראל לזוגות נשים תתקיים 

בסוף השבוע  23-22 בינואר 2016 במועדון הכדורת ברעננה.
רח' יערה, 27, רעננה, כניסה לחניון הכדורת העליון.

(נא לא לחנות ברחוב דוד אלעזר).

אליפות הנשים היא בנוסף לאליפות הפתוחה והנשים יכולות להשתתף בשתיהן. 
התחרות פתוחה לנשים הרשומות בהתאגדות בשנת 2015 ו-2016.

ההרשמה על בסיס מקום פנוי. 
מתכונת התחרות:

שלב מחוזי - לא יתקיים שלב מחוזי.  
שלב חצי גמר - ביום ששי יתקיימו 2 מושבים, משותפים לכולן.  

שלב  גמר - בתום השלב המוקדם יופרדו הזוגות ל 2 בתים על סמך ההישג המצטבר:  
גמר א'  (בערך שליש מהזוגות)  

גמר ב' המספר המדויק יוחלט לפי מספר הזוגות שירשמו וישתתפו בתחרות, ועל פי  שיקולי ארגון התחרות.
שלב הגמר ישוחק בשבת ב-2 מושבים של כ- 24 חלוקות (או 3 מושבים קצרים של 16-18 חלוקות).  

יתכנו שינויים במתכונת זו בהתאם לכמות הזוגות ולשיקולי ארגון.

נקודות אמן
בשלב המוקדם יוענקו נקודות אמן ארציות לזוגות מעל הממוצע.

בשלב הגמר - נקודות אמן בינלאומיות וארציות יוענקו בשני הבתים, לפי מפתח שקבעה ועדת נקודות אמן 
ומושבים. כמו כן יינתנו פרסים כספיים.

אם לא יתקיים שלב מוקדם אלא שלב גמר (בהתאם לכמות הזוגות) יוענקו נקודות אמן ארציות ובינלאומיות 
לתחרות.

תקנון - תקנון מפורט יתפרסם בסמוך לתחרות.

לוחות זמנים
ביום ו', 22 ינואר: משעה 10:00 ועד 17:00 לערך,
בשבת, 23 ינואר: משעה 10:00 ועד 18:00 לערך.

כרטיסי שיטות 
על כל זוג להצטייד מראש בכרטיס שיטות ישראלי תקני, ממולא כיאות.

www.bridge.co.il (בתפריט מידע שימושי/הורדות/טפסים) ניתן להוריד ולהדפיס כרטיס שיטות דרך אתר ההתאגדות

הרשמה מראש חובה (לא תהיה גביה במקום).

ההרשמה דרך המערכת המקוונת שבאתר ההתאגדות

 www.bridge.co.il 1. הכנסו לאתר ההתאגדות

2. בתחתית העמוד לחצו על  

3. בדף הבא בחרו ב -  
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אליפות ישראל לזוגות צעירים 2016
אליפות ישראל לזוגות צעירים תתקיים בתאריכים 

8 - 9 בינואר   2016 - מוקדמות
15 – 16 בינואר 2016 – גמר

(השעות תתפרסמנה בהמשך. יתכן שינוי קל במתכונת הגמר)

גם השנה תפוצל אליפות הזוגות הצעירים לשתי קבוצות גיל :
צעירים עד גיל 21, רשאים לשחק מי שנולדו בשנת 1995 או אחרי כן.
צעירים עד גיל 28, רשאים לשחק מי שנולדו בשנת 1988 או אחרי כן.

זוגות צעירים המעוניינים להשתתף באליפות 
חייבים להירשם מראש עד לתאריך 31.12.2015

ibf@bridge.co.il בטלפון: 03-9794862  פקס': 09-9794319 או דוא"ל

לתשומת לבכם: תוצאות התחרות ישמשו כחלק מהשיקולים 
לקביעת נבחרות ישראל הצעירות 2016.

ימי עיון למנהלי תחרויות דרגה 1 יתקיימו ב: 
יש לבחור באחד הימים

יום העיון שהיה אמור להתקיים בצפון ב-27.11.15 נדחה,
מועד חדש יפורסם בהמשך
19.12 - יום שבת (רעננה)

1.1.16 - יום שישי (רעננה)
החל מ-10:00 ועד 15:00 לערך

עלות 50 ₪ למשתתף, יש להירשם באמצעות המערכת המקוונת של ההתאגדות.
www.bridge.co.il :הכנסו לאתר

חפשו את אייקון התשלומים בתחתית הדף - 

ולחצו על:   שם יופיע גם הקישור להרשמה ליום העיון.

   

ההשתתפות למנהלי 

התחרויות - חובה!

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

"�  "גלעד אופיר - יו�ר ההתאגדות הישראלית לברידג
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SAVE THE DATE

לידיעת ציבור השחקנים, 
פסטיבל הברידג' ה-50 יתקיים בשנה הבאה

בחודש יוני (לא בפברואר כבכל שנה) 

בין התאריכים 3-10/6/2016
במרכז הירידים בתל אביב.

      
.       

שימו לב! כחלק מייעול עבודת משרד ההתאגדות ושיפור איכות ומהירות השירות, 
יינתנו שירותים טלפונים בין השעות 09:00 עד 13:30 בימים א' עד ה'. לאחר שעות אלו, ניתן 

ibf@bridge.co.il :לפנות למשרד בדוא"ל ופנייתכם תיענה בהקדם. כתובת דוא"ל משרד

חברים חדשים בהתאגדות,
הקדימו לחדש חברותכם

ותיהנו מעד חודשיים נוספים ללא תשלום.

מהרו לחדש / להירשם להתאגדות על מנת שתוכלו 
להשתתף בפסטיבל הברידג' הבינלאומי ובשלל 

תחרויות ההתאגדות המיועדות לחברי התאגדות בלבד!  
שימו לב, ביטאוני ההתאגדות אינם נשלחים
רטרואקטיבית אלא, מיום ההרשמה בלבד!

ד!  

2016 

'  1   
2 

 3  4  5  6  7  8  9

 10  '  11 '  12 '  13 '  14 '  15 '  16
 

'  17 '  18 '  19 '  20  21  22
 
 

 23
 

 24  25  26  27  28  29 '  30

 31

2015 15

AKQ
KJ2
AQ4
KT62

952
AQ6
KJ8
AQ93

6
7NT

South
West North

East

1NT Pass 7NT All Pass

?7NT

 .

ההרשמה דרך המועדונים או דרך המערכת 
המקוונת שבאתר ההתאגדות . 

החלה ההרשמה להתאגדות לשנת 2016
לוח שנה חדש ומהודר יחולק לכל נרשם בחודש ינואר.
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הודעות מועדונים

מועדון ברידג' אשקלון מתכבד להזמינכם: 
לתחרות ארצית
מושב אחד 30 ידיים 

יום שישי 25  דצמבר 2015, שעה  - 09:30  

ב"בית וקס" 
שד' העצמאות 68 קרית גת

מנהלת התחרות – אביבה בן ארויה
מחיר כולל למשתתף 65 ₪ 

מספר המקומות מוגבל—ההרשמה מראש חובה
ניסים קורן – 050-5511767
יוסי פיברט – 053-7517570
מגי זייטמן – 054-4715949

מועדון טבעון מתכבד להזמינכם: 
לתחרות ארצית
"גביע סבתא"

מושב אחד 30 ידיים 

ביום שישי ה-22 בינואר 2016, בשעה 10:00

באולם צוותא, רח' כצנלסון 35 ק. טבעון.

מנהל התחרות – אסף עמית
מחיר כולל למשתתף 60 ₪ 

מספר המקומות מוגבל—ההרשמה מראש חובה
יורם שניידר 04-9832888

אריאל בן דרור 050-8565064

מועדון ברידג' רמת השרון מתכבד להזמינכם:
לתחרות גביע סוף השנה

תחרות דו מושבית 24 ידיים

מושב 1 - ביום ג' ה 22 בדצמבר 2015  בשעה 20:00
מושב 2 – ביום ג' ה 29 דצמבר 2015 בשעה 20:00  

במועדון רמת השרון, 
ברחוב סוקולוב 52 רמת השרון. 

מנהל תחרות – אילן שזיפי
מחיר למשתתף 110 ₪ לשני מושבים

מספר המקומות מוגבל—ההרשמה מראש חובה  
מועדון – 03-5403244 

יעקב מינץ – 052-2783263 

מועדון מרכז הברידג' ירושלים מתכבד להזמינכם:
לתחרות ארצית
דו מושבי 24 ידיים 

יום ג' 8 בדצמבר 2015 
יום ג' 15 בדצמבר 2015 

שעה  - 17:00 

במועדון מרכז הברידג' ירושלים/בית בלב
שד' בן צבי 35 ירושלים.

מנהל תחרות – בריאן זייטמן
מחיר למשתתף 120 ₪ 

מספר המקומות מוגבל—ההרשמה מראש חובה
להרשמה: בריאן זייטמן – 054-4715950 

          מגי זייטמן – 054-4715949

מועדון כיכר המדינה מתכבד להזמינכם:
לתחרות ארצית

2 מושבים קצרים של 18 ידיים  

יום שבת 5 בדצמבר 2015, שעה  - 10:00  

במועדון כיכר המדינה,
רחוב ויצמן 53 תל-אביב 

מנהל תחרות – אילן שזיפי
מחיר למשתתף 70 ₪ 

מספר המקומות מוגבל—ההרשמה מראש חובה  

לפרטים והרשמה: משרד המועדון 03-6969830

מועדון אביבים
מתכבד להזמינכם: 

לתחרות ארצית
מושב אחד 30 ידיים 

ביום שישי 29 בינואר 2016 בשעה 10:00

במועדון אביבים, רח' דיסנצ'יק 7 תל אביב

מנהל התחרות – אילן שזיפי
מחיר כולל למשתתף 65 ₪ 

מספר המקומות מוגבל—ההרשמה מראש חובה
טל 03-6417470 
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תוצאות תחרויות

מצטברשמותדרוג
154.18עמית מיכה - עמית אסף - חץ נתן - לוינגר אסא - גלברד מרדכי1
136.74מגדל אילן - לביא שלומי - זיידנברג נצר - יוגב דוד - גיא שרון - ג'נג'חשווילי רבז2
127.02קניגסברג מודי - קניגסברג אייל - שגב רון - מוזס דני - תור רוני - שניידר רני3
120.09שטרן לוי - סופר רם - סלומון יהושע - אורי עמי - ליבסטר נדיה4
118.46טנדטר עלי - אורנשטיין איתן - טל עפר - כהן יוסף - אבל אלפרד5
115.52גרייצר נורית - מורן אורית - נוסצקי מיכל - סעדה נטלי6
108.71לוין יובל - לוין יואב - בוך משה - טל ישראל - גנץ בנימין - מור שחר7
103.18אשכנזי יוסי - הרשקוביץ שלמה - פטרושקה רועי - דרמר שלמה - וייס ישראל - ליפשיץ יותם8
102.41גרינברג צדוק - גולן אודי - מנור משה - ברון יוליאן - טל חיים - טל לביאה9

88.70בן מאיר יוסף - ניסר לאון - לייבו אדי - מרקוביץ רוני - ויינשטיין אבישי - בן יהודה יהודית10

תחרות: ליגה ארצית לקבוצות 2015 - בית 1
מושב: 11 מתוך 11 תאריך: 17-10-15

מצטברשמותדרוג
153.51הרצקה רון - רוסלר אמנון - בריפמן אפרים - (וילסקר בוריס) - ינר יובל1
141.67אורן אפרת - מיוחס מושיקו - רום שושנה - גרסטנר גל - פכטמן רון - חץ קלרה2
135.19וייס יוסי - קובאליו סרג'יו - אלטברגר נמרוד - אלטברגר עמוס - ערמי רות - שרויט שמעון3
116.70וויינשטוק פאול - אורן יוסף - ניימן עירית - ניימן יוסף4
114.46מרקוס עמירם - מרקוס קובי - מרום דני - שמיר יעקב - פרידלנדר טוביה - רום מיכל5
112.16שפיר ערן - דינטי אריה - ובר זאב - איתן חיותה - מסינגר רונן - ארנון זאב6
98.98פיברט יוסף - גלר מיכאל - סרוסי דוד - פייקין יותם - גולדפרב איליה - קנידל חוליו7
גלעדי יהודה - שקולניקוב לאוניד - ויטנברג אדוארד - סדיס ג'ובינה8

פכטמן עודד - גלפסקי יצחק ד"ר
98.61

94.44קלר יצחק - אוציטל בוריס - חיות אבי - אנטין דוד - קלזון יצחק - לביא עמיקם9
91.45כהן עדי - ספקטור מיכל - סולניק אריה - חלמיש משה - (סניטקובסקי דני) - (בנקר בנימין)10

תחרות: ליגה ארצית לקבוצות 2015 - בית 2
מושב: 11 מתוך 11 תאריך: 17-10-15

מצטברשמותדרוג
135.27בן דרור אריאל - אברבך ישראל - שביט מיכאל - פז אלי - נביא יהודה - גד עמיאל1
130.89בנישטי משה - בר-און דליה - קרמר הדסה - קינן דני - פרקש דניאל - שור חנה2
119.81הוכברג אריה - הוכברג אבלין - שור חנן - שרן מיכאל - אביגדול אלכסנדר - פולני באטריס3
117.99הרבסט מיכאלה - בר סבר יפה - שכטר קרין - שכטר דב4
115.55פירסט רונית - חן ליאת - שידלובסקי אורן - הולצר קלרה - אזולאי אורי5
114.25לוי עופר - נעים עמוס - קמעו שי - קופרברג ניר6
110.52עומר זך - עומר יותם - קרבי עפר - כץ אפרים7
105.22רוטשילד חנן - רז עופר - כהן ישע - אפרתי יעקב - אדטו אבי - אלון אלכס8
99.76שחף דרור - וייסמן דוד - הרץ ראובן - הולינגר אבי9

94.92תמיר טובה - רזניק פרץ - אשכנזי רות - איסק מנחם - לחמן מיכה - פואה דורית10

תחרות: ליגה א' לקבוצות 2015 - בית 1 | מושב: 11 מתוך 11 תאריך: 07-11-15
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מצטברשמותדרוג
133.13לב מוניק - הולצמן רון - צדיק מרדכי - קפואנו יום טוב - בלוך גלעד - ביטון רוז'ה1
119.71גרינברג שושנה - מרק סוניה - מאירוביץ מיקי - שפיגל צחי - דנציגר אלכס - גיא חנה2
93.24וידבסקי חנה - וידבסקי מיכה - אופיר רונית - איצקוביץ צבי - בלוך שרה - ספייר אלברט3
93.15שריבמן ויקטור - הררי נתנאל - מאור דני - מאור נורית4
92.67בנימין סלביה - דוד אליהו - גרבר זיוה - ריפס סילביה - הרציג רבקה - פן אסתר5
91.96ויידמן ולרי - וולף טלי - אטיא שמואל - יהודיוף איתן - סוקול מתי - אופמן טובה6
91.78נויברט טדי - קלדרון אבי - פכטמן אהובה - טולדנו חנה - אריאלי אמנון - לרנר משה7
87.90קרביץ אריה - קרביץ אירית - גלר אורי - כהן יהודה - לנדסמן אטי - רונן מרים8
57.01בורודצקי אדי - פנצ'נקו אולג - צ'סנר צבי - שמש שמעון - שורצמן שלמה - אופינקריו ראדו9

39.45גולן שמעון - פרידמן אהרון - כהן-טל ישי - לידור דניאלה - הירש הלן - אבירם יעקב10

תחרות: ליגה א' לקבוצות 2015 - בית 2 | מושב: 9 מתוך 9 תאריך: 16-10-15

מצטברשמותדרוג
160.44עציון אמיר - זמיר עמי - טולדנו אורן - אורמן ליאור1
141.80פולק אוסקר - בקלצוק ארז - טל יוסף - ברודובסקי רומן - ליפין גנאדי2
132.14ליכטמן אייל - שקולניק זינובי - אגרוניק גריגורי - שלג אלי - וינביץ' גריגורי - שצוקין גולן3
120.98בלאט אמירה - כהן דני - כהן מזל - (זליקובסקי ליאוניד) - טובביס אלכס - שבתיאלי תקוה4
112.09שזיפי חנה - גוטמן הנרי - בריפמן מיכאל - קסיונזק יאנוש - ארנון גדי - קונפינו יוסי5
112.07שרו חורחה - פומרנץ לוי - שרו יונתן - ארבל דיויד - הראל אמנון6
109.45טטנבוים תומר - שפינר ירדן - סגל מתן - אדמס שובל - אביטל שחף - יקותיאלי אסף7
98.94מיטל כפיר - כנען תומר - אפשטיין אורי - מורד אורי - רשתי שאול - גולדרינג דוד8
90.92ברט יורם - אלון הדסה - פרנד טל - הרמתי עפר - רייטר אלן9

85.67רותם אריה - סכמן משה - ברק אליעזר - אלבק רוני10

תחרות: ליגה א' לקבוצות 2015 - בית 3 | מושב: 11 מתוך 11 תאריך: 07-11-15

מצטברשמותדרוג
162.56ברקמן מאיר - טימיאנקר נח - לזר נעמי - הורוביץ שמשון - אלפרן דן1
157.13פרוז משה - שפינר שמואל - פרוז דלילה - אסרף דניאל - טולדנו רפאל2
124.13בורק לואיזה - זייטמן מגי - גרינברג שמואל - רפאלי דוד - ארגז ירון - מרמר רוני3
בך ורדה - אקסלרוד דרור - אקסלרוד חדוה - אקסלרוד אשר4

רוזנברג מדי - בורקובסקי מיכאל
118.63

111.89שטרית אבי - פרקש רות - נחמיאס יהודית - קריספי ניסים - דורון רון - זיו ישראל5
108.44שוולזון ויקטור - רטנר אליהו - יסלסון לאוניד - בוגוסלבסקי אלכסיי - ליטבינוב ולדיסלב6
99.08זינגר דן - כהן שרה - יזהר רפי - פרץ פולדי - שעובי אביהוא - אשל רן7
96.29לבנה דורון - אלג'ם יוסף ד"ר - כליף אילנה - כליף יערה - שונק שושנה - רדלר חיה8
91.11קופליוביץ חיה - ישראלי דן - מקוב מרדכי - בר אדם - גריזים יורם - קרן אורה9

88.22קורן ניסים - בוברוב ממן מתי - רובינשטיין שמיל - פייקין צביקי - פייקין אורנה - בן ארויה אילן10

תחרות: ליגה א' לקבוצות 2015 - בית 4 | מושב: 11 מתוך 11 תאריך: 06-11-15

מצטברשמותדרוג
שלייפר ישראל - טודרס דב - שפוצ'ניק גרש - פלופסקי לאון 1

רוזנשיין אלכסנדר - שקד יצחק
153.51

141.67שני גילה - סגלוב חנה - שטטר יהודה ד"ר - סולוביציק איריס - בוחניק אשר - אלעד אלי2
135.19בר גלעד - אוחנה שחר - דנק שחר - ליפשיץ גלעד3
116.70גורדון אושרה - לוי אבי - הנר ארז - טופז זהבה - מצגר אילנה - ארבל שמואל4
114.46אלרן ישראל - ולפר מיכאל - מולדובנו מריה - הילזנרד אנני - טל פטר - מיכלוביץ נחום5
112.16הרשקוביץ בלו - רומנו רפי - רומנו שפרה - מלמד רות - שיינר חנה - טישלר לאה6
98.98שוורץ אתי - שוורץ עופר - אבנת צח - אבנת רן - אבן חיים שמעון7
98.61ישראלי עמיר - קרנבסקי מרק - אבידר אופליה - נסטור קלז - גרינברגר שלמה - צבעוני פנחס8
94.44בן מרדכי עמירה - בר-אדון מריון - (פלקס ברוריה) - הנינה אלון - (עזרן רפאל) - לוי שלמה9

91.45נוי לאודין - ויינגרטן דליה - (גונן זויה) - זיגלמן יוסי - זיגלמן שרה - שפרינגר נילי10

תחרות: ליגה ב' לקבוצות 2015 - בית 1 | מושב: 9 מתוך 9 תאריך: 07-11-15
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מצטברשמותדרוג
140.16גל טיבור - רפפורט לאה - בן דוד רמי - מלמד אהרון - גולדשטיין יעקב - מאר רוני1
125.69עופר יעל - רייך ריקרדו - שחר אשר - שפיר תמרה - סדן אהוד - סדן צבי2
117.03טל ברוך - גבע עמיחי - לויטנוס מאיר - לויטנוס לביאה - תמרי אבא - גולדשמידט נחמן3
106.28כוכבי אלי - טורפשטיין ירון - בייצר מוטי - גונן אוה - בן נחום גילי - אבן צור אלי4
97.54חכמה דוד - ברנשטיין גרגורי - עבו עליזה - בדוס ברוך - וייס גבי - כהן מני5
ריבק נורית - סמורזיק אביטל - אלון ליאורה - משיח רבקה6

טורבוביץ ציפי - אוסדצ'י-קפלן אורנה
82.26

81.84בנימין שוקי - אורן יפתח - גל אילן - ישכיל אודי - גטניו אבישי - אורן בעז7
67.50שפירא פאינה - טאוב זאב - אדטו משה - כהן וולטר - ברושי משה - גולן מלכה8
53.85איוב ראווי - שורוש נבייה - גזית גונן - בנדק מור - איוב ראיד - אוסאמה דניאל9

28.40בלוזר קובי - ליבר מוניקה - דותן נעמי - בן משה גיורא - אורון הרצל10

תחרות: ליגה ב' לקבוצות 2015 - בית 2 | מושב: 9 מתוך 9 תאריך: 07-11-15

מצטברשמותדרוג
151.45רם ראובן - רונה ביאנה - זילברשטין לייזר - פלדמן אברהם - פלג אסף - אטד שושנה1
138.27שחורי נילי - עופר הנרי - בצלאל רות - קורן תקוה - שרייבר שרל2
136.09זייטק אביב - לונשטיין תומר - מתתיהו גל - נרקיס איתי - חוטורסקי ניר - בנירי עילי3
128.23איתן מוניה - איתן יבגניה - חלפון רפאל - טל ישראל - אבנית אסתי - אבנית אבי4
115.76מילוא עמיר - אלון יהודה - דשא גיל - רייכמן יוסי - רובינשטיין ססיליה - הריס אורית5
113.28וזינה אורי - רונן ליאורה - רובינסון דוד - שמעון ציפי - יליסבטסקי גנאדי - שוורץ זקלין6
106.34פרולינגר איל - בנבניסטי רונן - טל ג'ו - נתן אביב - הולנדר עידן - יערי דליה7
101.47פאר ניר - רוס רני - רוס דור - גלמן נועם - לוי מיכה8
101.44טרנר אפרים - אלטמן אריה - דוד מנשה - סינמליה סיקו9

79.49קליינפלד אילנה - בן שמעון מרים - פרי יצחק - פרי רחל - מראלי טרי - מראלי אהרון10

תחרות: ליגה ב' לקבוצות 2015 - בית 3 | מושב: 11 מתוך 11 תאריך: 07-11-15

מצטברשמותדרוג
166.15אשר עופר - רגב יורם - אלול סימה - גני יוסף - חוטר יפה - גבע חיים1
146.39גרייף יגאל - צמח כמי - אלון אדל - צ'פרוט בטי - שופט דוד - (רקובסקי צפורה)2
132.15גרינברג שלווה - קלותניק ברל - מור מוטי - רוזנברג ריקי - בורקו יפה - גלון ריי3
131.00בילר תודי - אלעד רחל - דיקמן עמוס - בלס אביבה - מילר בני - פז מרדכי4
128.32לביא יקיר - טאו טל - מור חנה - מילנר חיה - אבן אדיר - גולדברגר דורית5
123.65כהן שירה - כץ אוה - פרחי לינה - גורן עודד - קרמר שמואל - בסן לינה6
117.05גל יוסי - גולדשטיין אריה - אלגרבלי פרוספר - מאיר אוריה - רוזין רונן - קולנדר אתי7
115.20שובל אפרים - וסרמן סורין - כהן איציק - למפרט איטה - לשם דורית - שרון כרמל8
80.65אלי אביב - אקשטיין יהלי - כץ עמית - רבינוביץ שלי - פיפנו עידן - בל-קיסר כליל9

76.59סבח אופק - מסיקה דניאל - שליבוביץ יהונתן - ברגר נועם - מנצור אור - דדשוב בן10

תחרות: ליגה ב' לקבוצות 2015 - בית 4 | מושב:11 מתוך 11 תאריך: 16-10-15

מצטברשמותדרוג
147.64גלעדי ירון - רייטר אדם - אלספל חנן - כץ פז - מורג שי1
135.52אונגר שולה - הולנדר שרה - קליין קטי - שדה מרגלית - רובינשטיין מלכה - נוימן יוכבד2
132.30מזרחי יפה - פז שרה - גרינשפן שוש - קיש תמר3
120.06כהן חיים - זרביב שרלי - פלד נתן - מנשה יהושוע - בנבנשתי אלברט - מצליח סוזן4
113.95ולהויז דוד - מנושביץ רטי - רוזנברג שרה - נובינסקי אדם - ביגון מרים - חסון דוד/קונטור5
110.97שמואלי מאירה - פרץ עזריאל - פרץ אביבה - (אזולאי דוד) - (מרמלשטיין חיה) - יאיר יוסף6
109.59טוויג אהרון - שבת דניס - גנוט ישראל - פפיאן בן יהודה קרינה - פלמן גילה - קרני אפרים7
104.79רסין רות - חורב זאב ד"ר - בלס יוסף - בלס יעקב - פוקס קנט - מרחום רינה8
93.52פרנקל גיורא - טלפיר רנה - רובינשטיין אסתר - חזן משה - טל משה - פורשר שמעון9

92.70אראל יונתן - קליין יעקב - מימון שרית - יקיר דני - וילנסקי אריה - זומר אהרון10

תחרות: ליגה ב' לקבוצות 2015 - בית 5 | מושב: 11 מתוך 11 תאריך: 16-10-15
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מצטברשמותדרוג

177.00קופמן שרה - פרידלנדר דודי - ברשוע רן - וישניצקי מירי - ידדוב רמי - הראל אורן1

139.68וקסלבאום חנה - וקסלבאום אבנר - מלאך יעקב - וולף חיה - אזנקוט פנינה - מיימון סאייג2

127.58בן דוד אבישי - הורניק אירוינג - שמואלי רן - צברי מיכל - אסולין עדי - שפירו לאה3

124.62רוטשטיין אדלה - לוין נעמי - טל ריבה - גולדברג כרמן - גרודצקי שולה - אגוזי נילי4

121.36ינון חגי - שפירא דני - עצמון נורית - אורון דוד - בילגוראי שרה - שפירא ורדה5

119.55דגן זבולון - עזרא משה - פלאי רענן - פיוטרו קלוד - רוזנצויג נחמיה - מנחם אבינועם6

112.58דרזנר תרצה - רוזנבלט פלי - שניר רותי - סדן נגה - ביקוביצקי ורדה - סדן יעל7

106.28שליט רות - בן יהודה רן - גולדרינג אהובה - כהנא ישראל - בקיש רמי - כהן נילי8

99.92סטניצקי דורית - בנקהלטר פנינה - דויד סילביה - לבנת טובה - לוי אורי - לוי שרי9

89.55אברון אנית - הובר אלימלך - רשף דבורה - וירג כרמן - לוטן אביבה - וייס גרשון10

תחרות: ליגה ב' לקבוצות 2015 - בית 6
מושב: 11 מתוך 11 תאריך: 07-11-15

מצטברשמותדרוג

149.72שפריר שירי - שדה ציון - שחר נטע - סגל מרדכי - בלטר איגור1

137.21קיסרי נסים - ניר דוד - כץ אברהם - רם דוד - לנדאו מרק - טובי יעקב2

134.09גלילי נתן - שבירו גדי - פריגל דוד - עוזר יורם - ברוידא שרה - גורן בן-שלום עמית3

120.78נאמן אמה - מיכאלי נפתלי - מיכאלי דורית - לוטן דפנה - נאמן צבי - מישקין אריה4

115.30רז אמנון - רז צילה - אגטשטיין אביבה - לוי אבי - ויינברג ארודי - ענבר דן5

106.77מאיירס דניאלה - ירדן קרי - ברוצקי יצחק - ירדן דן - ססרקו לאה - שמואלי שרת6

106.05בשביץ ראובן - גוטמן בטי - סלמי עליזה - אליאס אילנה - יעקב יצחק - שגיא עדנה7

105.53(עציון בועז) - אקוני ארלט - לייקין יהודית - קורן דיאנה - שדה גילה - לדרמן ליאון8

104.50מזרה יונה - קפלן טלי - אופיר מאירה - אמיד יעקב - זרזבסקי דליה - אמיר יוסי9

93.70סרוסי אמי - פומינקו מרק - אורן מאיר - שלומאי תמנה - ליקין עמיהוד - עמרם אלברט10

תחרות: ליגה ב' לקבוצות 2015 - בית 7
מושב: 11 מתוך 11 תאריך: 06-11-15

מצטברשמותדרוג

198.67רוזנטל ניר - רוזנטל אבי - שחר קובי - שוורץ שחר - בסקין בן - בן אפרים רן1

140.33זנו מרים - גבאי רפי - פוקס איזבלה - ירדני יעל - שיינר אליעזר2

135.52מושקוביץ יורם - ענבר דוד - רוטבלט מרטין - קרים מלקולם - דסקלוב דבש - סגלוביץ דוד3

125.51כוכב קובי - צמח יפה - באסל מרים - לבני רמי - עינב הרולד - נונה רות4

110.55קשת דוד - גראפי עירית - לוי משה - יאראק יהודית - אנידי יעקב - בן עמרם כלילה5

110.06יודסין שלומית - בן עמי ז'קי - גדיש שי - ברזילי ליאורה - לוי שלמה - דביר רבקה6

109.34עוזר מיכל - אוליאמפרל אשר - רביב דוד - לוי אבישי - חרובי עופר - גלאור אלכס7

101.11זייטמן בריאן - זייטמן אורן - זייטמן אמיר - זייטמן ליאה - דוידי יובל8

94.34אשכנזי אורי - אשכנזי אלגרה - פנסקי יעקב - דביר יוסי - אייזן גנריך - רמון אריה9

76.72בנימין שושנה - לוסון ג'קי - אפלבאום ערן - מרקוביץ חנוך - רביב טוביה - בנדהיים אורי10

תחרות: ליגה ב' לקבוצות 2015 - בית 8
מושב: 11 מתוך 11 תאריך: 06-11-15
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 רב אמן כסף 
 גיא חנה, רמת השרון 

 אשכנזי יוסי, טבעון 

 רב אמן ארד 
 קרביץ אריה, רמת גן 

 סרוסי אמי, קבוצי דרום 

 רב אמן 
 רוזנצויג נחמיה, גבעתיים 

 פכטמן אהובה, השרון 
 אלול סימה, הדר כפר סבא 

 לב דורית, אביבים 
 שליט רות, אביבים 

 שצוקין גולן, אביבים 

 אמן בכיר זהב 
 אלון יהודה, כפר סבא 

 אריאלי אמנון, כפר סבא 
 כליף אילנה, רמת גן 
 שפיגל צחי, רמת גן 

 מרקוס קובי, מושבות-שמריהו 
 וינביץ' גריגורי, ירושלים 
 מיכאלי נפתלי, ירושלים 

 שלג אלי, ירושלים 
 שפינר שמואל, אשדוד 

 מסינגר רונן, וקס - רחובות 

 אמן בכיר כסף 
 שקד יצחק, קריות/חיפה 

 עומר זך, טבעון 
 פז אלי, טבעון 

 שביט מיכאל, טבעון 
 לחמן מיכה, "הרץ" חיפה 

 מנושביץ רטי, כפר סבא 
 גילרמן ג'נס, אביבים 

 יקותיאלי אסף, אביבים 
 קושניר ללה, אביבים 

 גורן בן-שלום עמית, וקס - רחובות 
 דסקלוב דבש, קבוצי דרום 

 ארבל דיויד, גליל תחתון 

 אמן בכיר ארד 
 ביטון רוז'ה, גל - ראש העין 
 בלוך גלעד, גל - ראש העין 

 קרמר שמואל, ספורט + חולון 
 פלמן גילה, הלוחם אפקה 

 בן דוד רמי, קריות/חיפה 

 טל ברוך, קריות/חיפה 
 הולינגר אבי, "הרץ" חיפה 

 ברשוע רן, השרון 
 ובר זאב, ברידג' פוינט פולג 

 שרייבר שרל, ברידג' פוינט פולג 
 רוזנברג ריקי, כפר סבא 

 מורג שי, אביבים 
 אקסלרוד דרור, ירושלים 

 נאמן צבי, ירושלים 
 נעים עמוס, זכרון יעקב 

 קופרברג ניר, זכרון יעקב 
 קליין קטי, ויצו פתח תקוה 

 סגיב מירה, סביון-קרית אונו 
 יעקב יצחק, ראשון לציון 

 צמח יפה, ראשון לציון 
 בדוס ברוך, גליל תחתון 

 מאיר אוריה, ארצי - התאגדות 

 אמן בכיר 
 צמח כמי, גל - ראש העין 

 אופינקריו ראדו, ספורט + חולון 
 כהן שירה, הלוחם אפקה 

 קליין איריס, לב הצפון 
 הילזנרד אנני, חיפה/כרמל 

 שכטר קרין, חיפה/כרמל 
 בייצר מוטי, קריות/חיפה 

 טטנבוים תומר, ברידג' פוינט פולג 
 פרי רחל, ברידג' פוינט פולג 

 כהן שבתאי, מרכז הברידג' י-ם 
 סינמליה סיקו, קיסריה 

 אטיא שמואל, ויצו פתח תקוה 
 לבני רמי, ראשל"צ  

 צור חזי, מרכז ספורט ראשל"צ 
 בוברוב ממן מתי, אשקלון 

 זרביב שרלי, אשדוד 
 וסרמן סורין, נס ציונה 

 מנחם אבינועם, נס ציונה 
 צ'רנס אדריאן, נס ציונה 

 אמן זהב 
 מלמד רות, קריות/חיפה 

 ענבר דוד, רמת גן 
 בסן לינה, אביבים 

 מילנר חיה, מושבות-שמריהו 
 גלון ריי, מת"ב הרצליה 

 ארבל אליאס, באר שבע 
 נתן מינה, רחובות 

 רביב טוביה, וקס - רחובות 
 חכמה דוד, גליל תחתון 

 אמן כסף 
 אדלר אורי, ספורט + חולון 

 ציפין עודד, מועדון תל אביב 
 צבעוני פנחס, כרמיאל 

 ברנר מרים, חיפה/כרמל 
 טורבוביץ ציפי, חיפה/כרמל 
 חוטורסקי ניר, קריות/חיפה 

 מתתיהו גל, קריות/חיפה 
 ישכיל אודי, טבעון 

 פדהצור פועה, רקפת קרית טבעון 
 בנבניסטי רונן, השרון 

 יערי דליה, השרון 
 ספינקה גילי, השרון 

 ירקוני אברהם, רמת גן 
 קליין יעקב, מושבות-שמריהו 
 קלותניק ברל, מת"ב הרצליה 

 בסקין בן, מרכז הברידג' ים 
 לוי איתן, מרכז הברידג' ים 
 וולף טלי, ויצו פתח תקוה 
 בנבנשתי אלברט, אשדוד 

 עוזר מיכל, וקס - רחובות 
 זייטק אביב, נס ציונה 

 לונשטיין תומר, מועדון לידור 

 אמן ארד 
 רוזנברג שלמה, גל - ראש העין 

 פרי אלי, גבעתיים 
 גולן מלכה, כרמיאל 

 אבידר אופליה, חיפה/כרמל 
 ישראלי עמיר, חיפה/כרמל 

 קרנבסקי מרק, חיפה/כרמל 
 ארז ניצה, השרון 
 חורי דני, השרון 

 שמלצר חנה, אביבים 
 ויינברג ליאורה, ירושלים 

 פרי סוזנה, מרכז הברידג' ים 
 בנירי עילי, ויצו פתח תקוה 

 נרקיס איתי, ויצו פתח תקוה 
 פסטרנק פנחס, ויצו פתח תקוה 

 רובין דורית, סביון-קרית אונו 
 שמש סמי, סביון-קרית אונו 

 ענבר נעמי, מרכז ספורט ראשל"צ 
 לוסון ג'קי, וקס - רחובות 

 שמואלי שרת, וקס - רחובות 
 אלקלעי אורנה, נס ציונה 

 דומברבה לוסיאן, נס ציונה 
 הנינה אלון, קבוצי צפון 

דדרגות

מקבלי תואר חדש בתאריך 11-11-2015
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 אמן 
 אבני אבי, גל - ראש העין 

 מינסקי מנחם, גל - ראש העין 
 פיפר רותי, כיכר המדינה ת"א 
 גרינברגר שלמה, חיפה/כרמל 

 מולדובנו מריה, חיפה/כרמל 
 קופמן רחל, חיפה/כרמל 

 אורן בעז, טבעון 
 גטניו אבישי, טבעון 

 דנק שחר, טבעון 
 גונן מלכה, "הרץ" חיפה 

 דוקטורס גפרי, השרון 
 טל ג'ו, השרון 

 רבינוביץ קרלוס, השרון 
 טל פטר, הלוחם חיפה 

 גרסטן רינה, רמת גן 
 לוי אורי, אביבים 
 לוי שרי, אביבים 

 זילברפלד אברהם, מושבות-שמריהו 
 לנדה חוה, מושבות-שמריהו 

 נאור יהודה, ברידג' טיים 
 יאראק יהודית, "גת" ירושלים 
 אייזן גנריך, מרכז הברידג' ים 

 אשכנזי אורי, מרכז הברידג' ים 
 אשכנזי אלגרה, מרכז הברידג' ים 

 פנסקי יעקב, מרכז הברידג' ים 
 רמון אריה, מרכז הברידג' ים 

 אלי אביב, ויצו פתח תקוה 
 זומר אהרון, ויצו פתח תקוה 

 גז חנה, מרכז ספורט ראשל"צ 
 שפירא ניצה, בית מכבי ראשל"צ 

 בן יהודה איאן, רעננה ההגנה 
 דוד נגר בילי, אשדוד 

 מזובר אמיר, וקס - רחובות 
 אדלונד אטי, נס ציונה 

 בן חיים כרמלה, נס ציונה 

 סגן אמן זהב 
 גופנא אסף, מועדון ת"א 

 זיגלמן שרה, לב הצפון 
 נוי לאודין, לב הצפון 

 קוטלרו אלי, קריות/חיפה 
 שוורץ עופר, טבעון 

 גלעדי אלקה, נהריה 
 טמיר אלי, "הרץ" חיפה 
 קובה ארלט, כפר סבא 

 שטיינברגר חנה, אביבים 
 בכר פנחס, מושבות-שמריהו 

 שיפר סילבי, מושבות-שמריהו 
 לוי דבורה, ירושלים 

 גנץ אמירה, מרכז הברידג' ים 
 עפרוני רבקה, מרכז הברידג' ים 

 קציר שבח, מרכז הברידג' ים 

 אקשטיין יהלי, ויצו פתח תקוה 
 עזרן רחל, מרכז ספורט רשלצ 

 תל שחר מתוקה, מרכז ספורט 
ראשל"צ 

 פאר מלכה, בית מכבי ראשל"צ 
 גן-אל נעמי, רחובות 

 כהן דוד, רחובות 
 מולכו מירה, רחובות 

 סגן אמן כסף 
 נאצר ננסי, כיכר המדינה ת"א 

 קנטור הלית, כיכר המדינה ת"א 
 אופן מרדכי, קריות/חיפה 

 מומבלט גריגורי, קריות/חיפה 
 אבנת רן, טבעון 
 גל אילן, טבעון 

 פורגס שרי, "הרץ" חיפה 
 גלעדי מיכאל, השרון 
 קדמי יעקב, רמת גן 

 בר כוכבא דליה, ירושלים 
 זהר דנה, ירושלים 

 נחום פרידה, ירושלים 
 קרמנשה איריס, מרכז הברידג' ים 

 רבינוביץ שלי, ויצו פתח תקוה 
 אורן נחמה, באר שבע 

 גונן יוסף, רחובות 
 כהן עליזה, אשדוד 

 כרמל אריה, וקס - רחובות 
 לוי אבישי, וקס - רחובות 

 ולדמן רודי, נס ציונה 
 רובינשטיין גילה, מועדון לידור 

 סגן אמן ארד 
 גרינברג זאב, גל - ראש העין 

 רשינסקי רפאל, גבעתיים 
 מילר אלכסיי, לב הצפון 

 אבנת צח, טבעון 
 איוב ראיד, טבעון 

 כורם שלומית, טבעון 
 בן שושן רפאל, ברידג' פוינט פולג 

 בר שמאי ערן, רמת גן 
 לביא משה, רמת גן 

 קוויתי שמואל, רמת גן 
 שמלצר יזהר, אביבים 

 שברצמן אילנה, מושבות-שמריהו 
 בורבסקי אברהם, ירושלים 

 קנתנר אליזיה, חדרה 
 בל-קיסר כליל, ויצו פתח תקוה 

 סבח אופק, ויצו פתח תקוה 
 פיפנו עידן, ויצו פתח תקוה 
 אליהו עובדיה, מרכז ספורט 

ראשל"צ 
 ארנט חנה, ערד 

 גל מיכל, באר שבע 

 כץ תמר, באר שבע 
 סוחנוב ולרי, באר שבע 

 וייסמן ויויאן, רחובות 

 סגן אמן 
 ורטר אלי, רמת השרון 

 סננס ג'נט, מועדון תל אביב 
 סימונס דוד, כרמיאל 

 פרוינד מיכאל, קריות/חיפה 
 אבישי עידית, רקפת קרית טבעון 

 ברין שרה, רקפת קרית טבעון 
 הולצקנר דבורה, השרון 

 ובר שרה, השרון 
 גולני נעמי, רמת גן 

 קרפ עליזה, אביבים 
 גרבינר דבי, מושבות-שמריהו 

 הרשקוביץ נורית, נתניה 
 ברגר נועם, ויצו פתח תקוה 
 דדשוב בן, ויצו פתח תקוה 
 כץ עמית, ויצו פתח תקוה 

 מנצור אור, ויצו פתח תקוה 
 שליבוביץ יהונתן, ויצו פתח תקוה 

 שקד נירה, סביון-קרית אונו 
 מגיד יגאל, ערד 

 מסעוד אהובה, רחובות 
 ולדמן צילה, נס ציונה 
 זינגר היידי, נס ציונה 

 בריסטובסקי אברהם, מועדון לידור 

 שחקן מתקדם 
 לרנר מנחם, גבעתיים 

 פרידן איבון, כיכר המדינה ת"א 
 כהן אריה, חיפה/כרמל 

 איוב ראווי, טבעון 
 לביא עומר, השרון 

 פריד עדינה, השרון 
 בן אלי מיכל, אביבים 

 בן-נתן דינה, מושבות-שמריהו 
 גלעד רות, מושבות-שמריהו 

 הרשקו יואל, מושבות-שמריהו 
 זהבי משה, מושבות-שמריהו 

 להן גילה, מושבות-שמריהו 
 מוריה חנה, מושבות-שמריהו 

 קציר אליעזר, מושבות-שמריהו 
 הורבט מיקי, זכרון יעקב 

 הורבט רבקה, זכרון יעקב 
 עדיני אורי, ויצו פתח תקוה 

 כהן אדלין, אשדוד 
 רגב טל, וקס - רחובות 

 גבע קובי, נס ציונה 
 טנבוש יהודית, נס ציונה 

 רוזנטל שי, נס ציונה 
 מרומי תמרה, מועדון לידור 
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This time Dennis Bilde's partner was Norberto 
Bocchi. They were playing an old-fashioned 
strong jump shift response of 2♠ over 1♥. Despite 
his 18-count, Bocchi saw no need to rush. He 
kept the bidding low, eventually accepting his 
partner's grand slam try.

The same contract was reached at the other 
table, where declarer drew two rounds of 
trumps and ruffed two hearts in hand and one 
diamond in dummy, hoping for some favorable 
break or an eventual squeeze. However, nothing 
good happened and declarer eventually had to 
concede a trick for down one.

Bilde decided to play with the odds: the chance 
for a 4-3 break in hearts was much bigger than 
for diamonds to be 3-3. He won the trump lead, 
cashed ♠A and started developing hearts: ♥A, ♥ 
ruff, ♦A, ♥ ruff, ♦K, ♦ ruff and ♥ ruff. He still had 
one remaining trump to draw West's ♠9, and his 
two diamond losers were discarded on the ♣K 
and dummy's established heart.

This 17-IMP swing gave Allegra a 46:38 lead 
at half time. There was still a lot to play for, but 
nothing could stop Allegra from claiming a fifth 
consecutive European title. They blanked their 
opponents 68:0 over the final set, winning by a 
huge margin. Sometimes all that counts is one 
big swing and the momentum which follows it.
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At the other table West happened to be the declarer 
in 6♦ and he made it easily after North underled his 
♥K. However, Sementa (South) led a heart, leaving 
Bilde with two inescapable losers. 

Dennis still had to try to make it. He won the ♥A 
and played three rounds of trumps, ending in 
hand. Both defenders chose to discard a small 
spade, so declarer already knew that this suit 
was not splitting 4-4.

When Bilde led ♠T from his hand, Sementa was 
afraid that declarer had a doubleton and chose 
not to cover. However, would his partner really 
have discarded from a singleton spade?

After some thought declarer realized that his only 
chance was to assume that the defense had just 
made a huge error. Bilde let the ♠T run (risking 
down two) and later discarded his heart losers on 
the ♠AK. Both Italian teams made it to the next 
stage, and they had to meet in the semifinals. 
The holders Allegra showed their class by 
winning the 32-board match by 74:47, while in 
the other semifinal the Dutch Champions beat 
the EBU team despite the following disaster:

Board 13, Dealer North Vul All
 ♠

♥
♦
♣

AJ963
8
AT97
K87

 

♠
♥
♦
♣

K5
-
KQJ65
QT6532

♠
♥
♦
♣

QT84
KQT64
32
A9

 ♠
♥
♦
♣

72
AJ97532
84
J4

 

West North East South
Mahmood Ritmeijer Hanlon Ticha

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

Pass Dbl All Pass

At the other table East chose to overcall 2♥ 
aggressively and the Dutch pair rested in a 
strange contract of 2NT, making three.

Ireland's Tom Hanlon chose a more reasonable 
Pass, and now it was Zia's choice over 1NT. He 
could have overcalled 2NT for the minors, but 
preferred to indicate a diamond lead by bidding 
2♦. Eventually he played 3♦ in a 7-card fit instead 
of 3♣ with an 8-card fit. Ritmeijer (North) liked 
this, but doubling Zia is always a risky business. 
Perhaps North was influenced by an earlier board 
in the set, where Zia was doubled in 5♣, tried to 
run away and eventually landed in 6♣ doubled. 
However, this time nobody ran away. After the 
♠A lead followed by a small spade, North was 
able to shorten declarer's trumps only once, so 
Zia lost only the obvious four tricks – plus 670.

The final match consisted of two 16-board 
segments. The first one was very close. The 
score after 15 boards was 38:29 in favor of the 
Dutch team, and this was the final board of the 
segment:

Board 16, Dealer West Vul E/W

 ♠
♥
♦
♣

J42
AQT84
A3
AK8

 

♠
♥
♦
♣

953
763
J2
JT642

♠
♥
♦
♣

8
KJ92
Q875
Q973

 ♠
♥
♦
♣

AKQT76
5
KT964
5

 

West North East South
Ticha Bocchi Ritmeijer Bilde

1♥ Pass 2♠
Pass 2NT Pass 3♦
Pass 3♠ Pass 4♣
Pass 4♦ Pass 4NT
Pass 5♦ Pass 6♣
Pass 7♠ All Pass
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This annual important event took place in 
Milton Keynes (England) in November. There 
were several changes in the participants' list 
due to the withdrawal of four teams following 
the severe cheating allegations concerning 
the 2014 European Team championship in 
Opatija. The top 10 countries in Opatija were 
invited to send the winner of their national 
team championship to England, but Israel, 
Monaco, Germany and Poland decided to pull 
out.

Significantly, the Polish team which included 
Bermuda Bowl winners Piotr Gawrys – Michal 
Klukowski decided not to play. EBL President 
Yves Aubry had asked the EBL Investigating 
Committee to complete its work on the four 
current cases before the end of 2015. One 
of those cases concerns Adam Zmudzinski – 
Cezary Balicki. If they are found guilty, it's still 
not clear whether Poland could keep the gold 
medal won in Chennai.

Still, the teams that did attend included many 
top players, some of them from outside Europe. 
Zia Mahmood played for the host team (EBU), 
as well as the Norwegians Brogeland-Lindquist.

The defending champions, Italy's Allegra 
also had an international squad: Denmark's 
Dennis Bilde partnered Giorgio Duboin, while 
Argentina's Alejandro Bianchedi partnered 
Massimiliano Di Franco.

In the following hand from the all-Italian clash in 
the Qualification stage both Duboin and Bilde 
had to make extremely bold moves in order to 
avoid a big loss.

Board 8, Dealer West, Vul None

 ♠
♥
♦
♣

52
KJT52
2
AJ986

 

♠
♥
♦
♣

AK98
A3
AKQ9
Q32

♠
♥
♦
♣

T
Q94
JT76543
K5

 ♠
♥
♦
♣

QJ7643
876
8
T74

 

West North East South
Duboin Tokay Bilde Sementa

2NT Pass 4♠ Pass

5♣ Pass 5♦ Pass

5♥ Pass 6♦ All Pass

The bidding looks strange. 4♠ showed a long 
minor suit, and 5♣ was Pass/Correct. Duboin 
was willing to play 5♣, but after it became known 
that his partner's suit was diamonds, he cuebid 
5♥ (apparently a grand slam try - or perhaps 
there was still a way to stop at 5NT?!) Bilde was 
happy to bid 6♦ with controls in both black suits.

The 14th 
European 

Champions' 
Cup
Ram Soffer
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