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שלום חברים,

לצערי עליי לשתף אתכם באירוע מצער מאוד שאירע במהלך פסטיבל הברידג' 
באילת. בחודש שעבר נפטר חברנו יוני אראל, חבר מועדון מושבות שמריהו. יוני 
חש ברע במהלך המשחק, הובהל לבית החולים ונפטר לאחר מכן. בעת האירוע 
ניגשו חברים רבים וניסו לסייע ככל שניתן מה שמעיד, יותר מהכל, על היותנו 

משפחה גדולה ומאוחדת.

יוני היה שחקן פעיל מאוד ורבים האנשים שהעידו על אופיו הנוח ואישיותו הטובה.

את  לה  ומסר  יוני,  של  רעייתו  עליזה,  עם  שוחחתי,  הקשה,  לאירוע  בהמשך 
תנחומינו בשם כל חברי ההתאגדות.

שלא נדע עוד צער. יהי זכרו ברוך.

אנו עומדים בפתיחתה של שנת הפעילות 2017. התכנית הספורטיבית הופצה 
להשתתף  מוזמנים  כולם  רבה.  בה מחשבה  והושקעה  הקודם  בביטאון  אליכם 
ארציות  ובנקודות  לאומיות  בין  בנקודות  לזכות  השונות,  ההתאגדות  בפעילויות 
ולהשתתף בתחרויות מהנות עם טובי השחקנים וטובי מנהלי התחרויות. יש לציין 

כי חברי ההתאגדות נהנים מתעריפים מוזלים בהשתתפות בתחרויות אלו.

של  הבינלאומי  הפסטיבל  להעברת  במגעים  נמצאים  אנו  לכך,  בהמשך 
ההתאגדות )פסטיבל ת"א( למיקום חדש ומלהיב – "היכל שלמה". ההיכל נמצא 
בסמוך לגני התערוכה ואנו בטוחים כי תזכו ליהנות מתנאי משחק מעולים ומאחד 
הפסטיבלים המובילים בעולם. בדומה לשנה שעברה, הפסטיבל יתקיים בחודשי 

הקיץ, 30.6 ועד 6.7.

ההתאגדות  לחברי  השירות  בשיפור  ונתמקד  נמשיך  הקרובה  השנה  במהלך 
כל  ובמועדונים ברחבי הארץ. נשמח לשמוע  ובפיתוח פעילויות הברידג' בארץ 

רעיון, הארה )וגם הערה( שיעזרו לנו להצעיד את ענף הברידג' קדימה.

אני עומד לרשותכם וזמין 24/7. תוכלו ליצור עמי קשר ישיר באמצעות בתיבת 
המייל שלי Gilado.bridge@gmail.com או באמצעות עמוד הפייסבוק הרשמי 

שלי גלעד אופיר – יו"ר ההתאגדות הישראלית לברידג'.

שלכם ובשבילכם,
גלעד אופיר, יו"ר

דבר ועד העמותה
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ומסרתי לה את  יוני,  בהמשך לאירוע הקשה, שוחחתי, עם עליזה, רעייתו של 
תנחומינו בשם כל חברי ההתאגדות.

שלא נדע עוד צער. יהי זכרו ברוך.

הספורטיבית  התכנית   .2017 הפעילות  שנת  של  בפתיחתה  עומדים  אנו 
פורסמה בביטאון הקודם והושקעה בה מחשבה רבה. כולכם מוזמנים להשתתף 
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בסמוך לגני התערוכה ואנו בטוחים כי תזכו ליהנות מתנאי משחק מעולים ומאחד 
הפסטיבלים המובילים בעולם. בדומה לשנה שעברה, הפסטיבל יתקיים בחודשי 

הקיץ, 30.6 ועד 6.7.

ההתאגדות  לחברי  השירות  בשיפור  ונתמקד  נמשיך  הקרובה  השנה  במהלך 
ובפיתוח פעילויות הברידג' בארץ ובמועדונים. נשמח לשמוע כל רעיון, הארה )וגם 

הערה( שיעזרו לנו להצעיד את ענף הברידג' קדימה.

אני עומד לרשותכם וזמין 24/7. תוכלו ליצור עמי קשר ישיר באמצעות בתיבת 
המייל שלי Gilado.bridge@gmail.com או באמצעות עמוד הפייסבוק הרשמי 

שלי גלעד אופיר – יו"ר ההתאגדות הישראלית לברידג'.

שלכם ובשבילכם,
גלעד אופיר, יו"ר

דבר ועד העמותה
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אתה יושב במערב ומהלך ההכרזה הוא:
North South

1NT

3NT Pass

מהו קלף ההובלה שלך נגד 3NT עם כל אחת מהידיים 
הבאות?

1(
♠
♥
♦
♣

96542
J4
KT83
Q5

2)
♠
♥
♦
♣

865
J843
QT82
K4

3)
♠
♥
♦
♣

JT
Q964
932
AK53

4)
♠
♥
♦
♣

JT94
62
AQ853
82

5)
♠
♥
♦
♣

986
AQ5
QT4
AQ62

6)
♠
♥
♦
♣

J5
K983
Q872
K64

תשובות
)1( 6♠. הובלה זו אינה נותנת כלום לכרוז ומצייתת לכלל 
גרועה  מסדרה  הארוכה.  בסדרה   NT נגד  להוביל  שיש 

שאין בה מכובד מומלץ להוביל בקלף השני מלמעלה.

עדיפה  מייג'ור  מרביעיית  הובלה  כלל  בדרך   .♦2  )2(
זה  במקרה  אבל  מיינור,  מרביעיית  הובלה  על  במקצת 
איכות הסדרה היא גורם חשוב יותר. אם תוביל 3♥, אז 
K אין זה בטוח  Q או  אפילו אם תמצא את שותפך עם 
ב-♦   תוביל  אם  זאת,  לעומת  בסדרה.  לקיחה  שתבנה 
ותמצא את שותפך עם K ,A או J, תוכל לפתח במהרה 

שתי לקיחות.

איזו  השותף  עם  הסכם  כאן  נדרש   .)♣A )או   ♣K  )3(
הובלה  ואיזו  מעודד  מעודד/לא  איתות  מבקשת  הובלה 
מבקשת זריקת מכובד. ההובלה המומלצת תיתן הצצה 
לדומם עם אפשרות להמשיך ב-♣ או להחליף ל-♥ או ♠ 

בהתאם להרכב הקלפים בדומם ולאיתות השותף.

)4( 5♦. עקרונית יש להוביל בסדרה בת 5 קלפים. ייתכן 
כי הכרוז )או הדומם( יזכה בלקיחה הראשונה עם J♦ או 
K♦, אך כאשר שותפך יקבל את ההובלה ויחזור אליך ב-♦ 

הכרוז יהיה מרוצה פחות.

 שפר את הובלות הפתיחה שלך!

מוטי גלברד
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)5( 8♠ )או 9♠(. בידך 14 נק"ג, ולכן לשותפך לכל היותר 
נקודה אחת. מטרתך היא לא לתת לקיחות במתנה, ולכן 
לא כדאי להוביל מתחת למכובדים שבידך. עליך להבין כי 
שותפך לא עומד לקבל את ההובלה, והוא לא יוכל לעזור 
לך. ההובלה המומלצת היא דווקא בסדרה החלשה ביותר 

שלך, בקלף השני מלמעלה.

)6( 3♥. לא זו בלבד שההובלה במייג'ור עדיפה נגד מהלך 
K עדיפה  1NT-3NT, הובלה מסדרה בראשות  ההכרזה 
על הובלה מסדרה בראשות Q, כי גם אם כל המכובדים 
בסדרה אצל הכרוז יש עדיין סיכוי טוב שה-K יזכה בלקיחה, 

לעומת ה-Q שתורה יגיע רק בהמשך אם בכלל.

ציונים 

אם בחרת בכל 6 ההובלות המומלצות, נותר לי רק לקוות 
שכשאשחק נגדך לא אתה תהיה בהובלה. מעולה!

אם בחרת ב- 5 תשובות נכונות, אתה מוביל יפה מאוד 
.NT נגד

3-4 תשובות נכונות – בסדר, אבל יש מקום לשיפור.

פחות מזה – קרא את המאמר שוב, ונסה לתכנן יותר את 
ההובלות שלך בהתאם להכרזות!

הועדה המארגנת

תודה, למשתתפים
בפסטיבל הברידג'

הבינלאומי בים האדום
2 16

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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משקל  יש  כניקוד,  סופרים  אנו  אותם  הבכירים  לקלפים 
אם  לחלקי,  מלא  בין משחק  לבחור  כשנדרש  אולם  רב. 
ה- 9 וה- 10 )קלפי הביניים( נמצאים בסדרה, הם יכולים 

להגדיל את מספר הלקיחות . 

מדוע לקלפים אלה יש ערך ניתן לראות בדוגמאות אלו:

דוגמא 1

 
53 
 

 
AJ10 
 

דוגמא 2
 
53 
 

 
AJ6 
 

בשתי הדוגמאות בידי מזרח 5 נק'. בכמה לקיחות תזכו 
עם דוגמא 1 ובכמה עם דוגמא 2? הסיכויים לזכות בשתי 
 76% סביב  נעים  כפולה  עקיפה  ע"י   1 בדוגמא  לקיחות 
- בכל פעם שה-KQ בידי צפון ובכל פעם שקלפים אלה 
מפוצלים בין צפון לדרום. הסיכויים לזכות בשתי לקיחות 
מספר  לא  אך  זהה,  הכח  ביותר.  קלושים   2 בדוגמא 

הלקיחות.
דוגמא 3

J53 A10984 

דוגמא 4

J53 A8742 

הסיכויים לזכות בארבע לקיחות בדוגמא 3 גבוהים: בכל 
פעם שה-KQ בידי צפון או בכל פעם שהם מפוצלים בין 
לקיחות  לזכות בארבע  על מנת   4 בדוגמא  לדרום.  צפון 

צריך הרבה מזל.

השוו בין שתי החלוקות: 
דוגמא 5

♠
♥
♦
♣

KJ10 
A109 
KJ109 
AQ10

דוגמא 6
♠
♥
♦
♣

KJ3 
A52 
KJ72 
AQ4

יותר  גדול  פוטנציאל  יש  לדעתכם,  חלוקה  באיזו 
הקלפים  רק  זהים.  הבכירים  הקלפים  לקיחות?  של 

ה'זוטרים' שונים. איזה הבדל, נכון? 

ברצף  הממוקם   '10' כל  עבור  נקודה   1/2 הוסיפו 
בסדרה של שלושה קלפים או יותר.

בדוגמא 5 הפחיתו נקודה אחת עקב החלוקה 4-3-3-3. 
אם תפתחו ביד זו 1NT, זו לא תהיה שגיאה. בדוגמא 6 
החישוב הוא: 18 נק' גבוהות + 2 נק' עבור ארבע '10' = 
4-3-3-3 הפחיתו נקודה אחת -  20 נק'. כיון שהחלוקה 

ברשותכם סה"כ 19 נק'. 

נושא  את  וממשיך  בסדרה  החמישי  הוא  זה  מאמר 
"תעתועי הכוח והחלוקה".

שחקנים רבים שמים את מלוא כובד המשקל על הכח 
הטמון בניקוד ולא נותנים דעתם לאיכות הסדרה. 

 )Invitational Bid( הכרזת הזמנה
חלק 5: ערכם של הקלפים הזוטרים

אפרים בריפמן
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מלא  משחק  להכריז  היא  השותפות  של  שהמטרה  כיוון 
 1NT בגלל הבונוס המוענק בשל כך(, הכרזת הפתיחה(
מדוע?  הפתיחה.  הכרזות  שאר  מבין  למדויקת  נחשבת 

.1NT-בגלל הקריטריונים בהם חייב לעמוד פותח ה
חלוקה מאוזנת.       .1

      
ניקוד 15-17 נק'.  .2

חלוקה מאוזנת – זו חלוקה שלא יימצא בה void )חוסר 
 .doubleton קלף בודד( או שני( singleton  ,)בצבע

יש לפתוח 1NT בכל אחת משלושת הדוגמאות הבאות:

♠
♥
♦
♣

K103 (3) 
A876 
QJ10 
AQJ

♠
♥
♦
♣

J1076 (2) 
KQ73 
AJ8 
AJ

♠
♥
♦
♣

Q9732 (1) 
AJ8 
Q94 
AQ

15 נק', חלוקה מאוזנת 5-3-3-2.  )1(

16 נק', חלוקה מאוזנת 4-4-3-2.  )2(

17 נק', חלוקה מאוזנת 3-4-3-3.  )3(

1NT תשובות המשיב לפתיחה
 25 צריך במשותף לפחות  על מנת לשחק משחק מלא 
הפותח שבידי  מגלה   1NT הפתיחה  הכרזת   נקודות. 

15-17 נק' עם חלוקה מאוזנת.

המכרז מתחיל באופן הבא:

West East
פותח משיב
1NT ?

1NT הכרזות בסיסיות של המשיב לפתיחה של
בחיפוש  מעוניין  אינו  אשר  המשיב  של  הכרזותיו  אלו 

התאמה בסדרות המייג'ור:

תיאור ההכרזה הכרזת 
המשיב הניקוד

אין מספיק נקודות עבור 
משחק מלא. Pass 0-7

הכרזת הזמנה למשחק מלא. 2NT 8-9

הכרזת משחק מלא – הכרזה 
סוגרת. 3NT 10-15

?1NT מה תכריז כמשיב על הכרזת

♠
♥
♦
♣

QJ86 
J876 
9764 
52

West East

1NT ?)1(

♠
♥
♦
♣

K75 
K8 
Q974 
J643

West East

1NT ?)2(

1NT הכרזת פתיחה

אפרים בריפמן
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♠
♥
♦
♣

J8 
KJ7 
A965 
K1072

West East

1NT ?)3(

 )Pass )1. יש 4 נק'. אין זה משנה האם בידי הפותח 15, 
16 או 17 נק', בכל מקרה אין במשותף 25 נק'.

)2NT )2. יש 9 נק'. אם בידי הפותח 16 או 17 נק', יש 
במשותף 25 או 26 נק'. מספיק עבור משחק מלא.

של  הניקוד  מהו  משנה  זה  אין  נק'.   12 יש   .3NT  )3(
הפותח, בכל מצב יש במשותף לפחות 25 נק'.

הכרזתו השנייה של הפותח

אפשרויות:  שלוש  למשיב   ,1NT פתיחה  הכרזת  לאחר 
Pass או 2NT )הזמנה ל-3NT( או 3NT )הכרזת סגירה(. 
במקרים בהם המשיב מכריז Pass או 3NT, כל שנותר 

הוא לבצע את החוזה שנקבע ע"י המשיב.
במקרה בו המשיב מזמין את הפותח למשחק מלא )ע"י 
להיענות  האם  להחליט  הפותח  על   ,)2NT של  הכרזה 
 .Pass 3 או לסרב להזמנה ולהכריזNT להזמנה ולהכריז
המטרה של השותפות להכריז משחק מלא – אך לא בכל 

מחיר.
חשוב לזכור: על מנת להכריז משחק מלא צריך במשותף 

.Magic No-25 נק' – ה+

מופיע  להזמנה  לסרב  או  להיענות  המבצע  על  מתי 
בדוגמאות שלפניכם:

♠
♥
♦
♣

AJ6 
KQ85 
A2 
J943

West East

1NT 2NT)!(

?)1(

♠
♥
♦
♣

Q75 
K108 
AQJ103 
A6

West East

1NT 2NT)!(

?)2(

♠
♥
♦
♣

Q1095
AK75 
QJ9 
AJ

West East

1NT 2NT)!(

?)3(

 )!( 2NT = 8-9 נק'

)1( Pass. 15 נק' )מינימום(, יש לסרב להזמנה של 
 המשיב.

)2( 3NT. 16 נק' )"אזור הדמדומים"(. יש להיענות 
להזמנת השותף עקב הסדרה הארוכה בדיאמונד.

זה  אין  להזמנה.  להיענות  יש  תמיד  נק'.   17  .3NT  )3(
משנה האם בידי המשיב 8 או 9 נק'. במשותף +25 נק'.

מהלך  עם  חלוקה  לפניכם  היד.  במשחק  קצר  אימון  וכעת, 
.♠Q – הכרזות נתון מראש. צפון מוביל את הובלת הפתיחה

♠
♥
♦
♣

AK53 
A642 
J5 
KQ6

♠
♥
♦
♣

762 
873 
KQ103 
A42

West East

1NT 2NT

3NT Pass

1. אתם זוכים ב-K♠ או ב-A♠, איזו סדרה תשחקו בלקיחה 
הבאה?

2. כאשר תטפלו בסדרת הדיאמונד, איזה קלף תשחקו 
תחילה )נמקו מדוע(.

את  להכשיל  יכולים  )צפון-דרום(  המתנגדים  האם   .3
החוזה?

dec.indd   9 29.11.2016 г.   00:06:00 ч.
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פתרון:

1. בלקיחה השנייה יש לשחק את סדרת הדיאמונד.
קלפים  תחילה  העיקרון:  פי  על   .♦J-ה את  לשחק  יש   .2

בכירים מהצד בו הסדרה קצרה יותר.
3. לא – צפון-דרום אינם יכולים להכשיל את החוזה אך רק 

בתנאי ששיחקתם על פי הסעיפים 1 ו-2.
   זאת אומרת: התחלתם בפיתוח של הסדרה הארוכה.

נ.ב. 
אילו זכיתם בכל הקלפים הזוכים שלכם ורק בשלב מאוחר 
של המשחק ניגשתם לפתח את סדרת הדיאמונד, הייתם 

נכשלים בחוזה בר ביצוע!
היד המלאה לפניכם:

 ♠
♥
♦
♣

 QJ108 
 K10 
 A62
 10853

 

♠
♥
♦
♣

 AK53 
 A642 
 J5 
 KQ6

♠
♥
♦
♣

 762 
 873 
 KQ103 
 A42

 ♠
♥
♦
♣

 94 
 QJ95 
 9874 
 J97

 

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 

דצמבר 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
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
איתמר גינוסר

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
איתמר גינוסר

תחרות
17:00-20:00

אסף לנגי אחה"צ
הרצאה 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

קורס למשחק היד וההגנה
יועבר ע"י אילנה לונשטיין בימי שישי במועדון אביבים החל מה – 06/01/2017

בין השעות 12:30 –  10:00 

 קורס מתקדם לתכנון משחק היד וההגנה הכולל הרצאה, 
משחקים מוכנים ודפים בכל שיעור.

בקורס:

הרשמה מראש חובה!!!
מחיר הקורס: 600 ₪ עבור 10 שיעורים

ברידג' אביבים: 03-6417470  | אילנה: 050-634584

הובלות במשחק ההגנה נגד חוזה ללא שליט ושליט	 
הובלות מסינגלטון, הובלות בשליט	 
משחק של היד השלישית	 
סימונים בהגנה, סימון עידוד וסימון לבנטל	 
סימון ספירה בהגנה	 

תכנון משחק היד במשחק ללא שליט: מעברים, 	 
כניסות וחסימות

חוק ה – 7 )עיכוב( והיד המסוכנת	 
משחק בשליט: חיתוכים ביד הקצרה והשלכת 	 

מפסידים
פיתוח סדרה ארוכה במשחק בשליט, שמירה על 	 

מעברים
עקיפות: רגילות, כפולות ועקיפת חיתוך	 

פסטיבל הברידג' הבינלאומי ה-51
יתקיים בשנה הבאה בין התאריכים

30 ביוני ועד 6 ביולי  2017.

חדש!
לראשונה, הפסטיבל יתקיים בהיכל קבוצת שלמה
בסמוך לגני התערוכה בתל אביב
)רח' אייזיק רמבה 7 בתל אביב(.

רישמו ביומנים !

אם אתם חושבים להפיק ספר ייחודי ואישי, אנחנו הכתובת:
בחברתנו עורכים, מעצבים, מדפיסים, כורכים ושולחים אליך עד הבית,

ספרים שנשארים במשפחה

  טל': 077-5401053
www.rotemltd.co.il | ravit@rotemltd.co.il :51דוא"ל נחמה ומשה

בסיום בית הספר היסודי למדה נחמה בכיתה שנועדה לתלמידים הטובים ביותר בשכבה. 

הנערים  רוב  הצטרפו  תקופה  באותה  תקווה.  בפתח  תיכון  ספר  בבית  למדה  בהמשך 

והצטרפה  אחיה  בעקבות  ללכת  העדיפה  נחמה  גורדוניה.  הנוער  לתנועת  והנערות 

לשומר הצעיר. הייתה זו תקופה יפה של דיונים בקן התנועה, ריקודי הורה ובחופשות 

נתן  הוא  לטוב  לנחמה  הזכור  המדריכים  אחד  אלפא.  בית  בקיבוץ  לעבודה  יוצאים  היו 

הראשונים  השירים  את  חניכיו.  על  שירים  לכתוב  נהג  אשר  יהונתן,  נתן  לימים  קליין, 

שתרגם, כמו ”דוגית שטה“, לימד את חניכיו לשיר, ורק אחר כך פרסם אותם.

לשירות  חברותיה  עם  יחד  נחמה  התנדבה  תיכון,  תלמידת  בהיותה  עשרה,  שבע  בגיל 

הקשר:  רזי  את  למדו  ימים  חודש  ובמשך  גליקסון  לכפר  נשלחו  הנערות  ב“הגנה“. 

מורס, דגלים ואפילו איתות בעזרת אבוקות אש. לאחר הקורס עסקה נחמה בהדרכה 

ובפעילות מבצעית, בעיקר בהעברת ”פקודות מבצע" ממנהיגי ארגון ה“הגנה“ לחברי 

מינו  ומסורה,  אחראית  נחמה  כי  המפקדים  כשנוכחו  מה,  זמן  לאחר  בשטח.  הארגון 

מזכירות  בעבודת  גם  נחמה  סייעה  לכך  בנוסף  הקשר.  בנות  מחלקת  למפקדת  אותה 

בדירת מגורים ברחוב ברנדה, אשר שימשה מרכז הפעילות המחתרתית. באותה תקופה 

התאמנו הקשריות גם בנשק חם - רובים צ'כיים ורימונים - בפרדסים שליד עין גנים.

קורס  עברו  נוספות,  בנות  עם  ונחמה,  הרפואה,  בתחום  כוחות-עזר  אז  חסרו  ל"הגנה" 

עזרה ראשונה של מגן דוד אדום. בסיום הקורס, בזכות הצטיינותה בו, התבקשה נחמה 

להישאר להדרכה. ברוב המקרים היו החניכים מבוגרים ממנה בהרבה.

מספר הזכרונות של נחמה

במשפחתנו.  טראגי  אירוע  אירע  ל"הגנה",  ואחיותיי,  אחי  אני,  התנדבנו  שבה  בתקופה 

אחי משה עלה יחד עם קבוצתו מגדוד ניר למצדה. היו עימם, כמובן, כלי נשק ורימונים 

חיים. לאחר הירידה מההר עשו החבר'ה אתנחתא והדליקו מדורה. גץ מתוך המדורה עף 

לעבר חבילה של רימונים שהונחה בצד, הרימונים התפוצצו ופיזרו נפלים לכל עבר. אחד 

עשר איש נהרגו בתאונה הנוראה, ואחי משה נפצע קשה בעינו.

בנוסף להיותה מדריכת עזרה ראשונה, התמנתה נחמה למפקדת מחלקה בחיל המצב 

קולא  אזור  על  גם  עת  באותה  שמר  המצב  חיל  קשריות.  של  כיתות  ארבע  שמנתה 

(דרומית לראש העין). 

תקווה,  בפתח  לביתה  נסעה  משמרתה,  את  סיימה  אשר  שנחמה,  לאחר  אחד,  ערב 

תקפו הערבים את איזור קולא ושבעה עשר החברים שהיו במשמרת נהרגו במתקפה. 

אחד ההרוגים, ישי בוך ז“ל, היה ממפקדי ה“הגנה“ בפתח תקווה.

עם הקמת המדינה שירתה נחמה בצה“ל תקופה קצרה. לאחר השירות הצבאי עבדה 

50
פואמה פדגוגית

גילתה ששני שטרות של חצי לירה נדבקו זה לזה, כך שבמקום לקבל חצי לירה עודף, 

בטעות.  שקיבלה  השטר  את  להחזיר  כדי  למאפייה  לחזור  מיהרה  חנה  לירה.  קיבלה 

חווצ'ה התרשמה מאוד מהמעשה ואמרה לה: ”אנחנו לא בטוחות שהייתה כאן טעות. 

בכל  מאז,  הכסף.  את  לה  והחזירה  תוקף  בכל  סירבה  חנה  אצלך“.  הכסף  את  תשאירי 

”נשיקות“  של  בחבילה  אותה  מציידת  זו  הייתה  חווצ'ה  של  החנות  ליד  שעברה  פעם 

(קצוות) מעוגות השמרים. 

עם  יחד  עבד  ומשה,  נחמה  של  בנם  ואלי,  הלימודים  הופסקו  הכיפורים  יום  במלחמת 

חבריו בקטיף קלמנטינות. הפרדסן הקמצן לא שילם לנערים שכר, אלא נתן להם בכל 

יום שישי עשר קלמנטינות כשכר עבודתם. חבריו של אלי כעסו על הפרדסן ונקמו בו 

בכך ש“סחבו“ מהמחסן שלו בוטנים ואבוקדו. אלי סיפר זאת לאימו נחמה וציין שחבריו 

לו:  ואמרה  אותו  עודדה  נחמה  ב“סחיבה“.  עימם  משתתף  אינו  כי  ”יורם“,  לו  קוראים 

”לא חסר לנו דבר בבית, לא אבוקדו ולא בוטנים, והמעשה של חבריך הוא גניבה“. 

החלק האחרון של הסיפור אירע ברמת דוד, מקום מגוריהם הזמני של אלי וענת. באחד 

הימים הגיע בנם נמרוד הביתה עם ערימת רימונים וסיפר שקטף אותם מאחד העצים 

בשיכון המשפחות. באותו מעמד אמר אלי לנמרוד בדיוק את הדברים שאמרה לו אימו 

נחמה שנים קודם לכן. 

האין זה מעיד, שיושר ואמינות עוברים בירושה?

בכיתה ט'

משה שקדי

ת י ג ו ג ד פ ה  מ א ו ההגדה לבית שקדיפ

על הספר

דורות  שלושה  של  חיים  סיפור  היא  הספר,  שערי  בששת  הנגללת  שקדי,  לבית  ההגדה 

להקים  מחדש,  עצמו  לבנות  השכיל  אשר  שואה  ניצול  עומד  שבראשה  אחת,  במשפחה 

בית לתפארת בישראל ויחד עם רעייתו, שאף היא אשת חינוך, לגדל דורות של תלמידים 

ברוח הייחודית של אהבת אדם, אמון, הקשבה, היענות לצרכים ומתן פתרונות למצוקות 
של חניכיו ושל סגל ההוראה שעבד עימו או תחת פיקוחו.

גישתם האנושית והחינוכית של נחמה ומשה שקדי הקרינה על ילדיהם אליעזר ויעל, שכל 

אחד מהם בתחומו מיישם על פי דרכו את תורת האב ואת מוסר האם במסלול חייו הייחודי. 

אותה רוח של אהבת אדם, אופטימיות ופתיחות להבנת הזולת, ואותה תורה שספגו בבית 

אבא-אימא, עברה מהילדים לנכדים והן משמשות סמלה של משפחה זו, שסיפורה מובא 

ואירועים  חוויות  של  ראשון  בגוף  בתיאור  גם  ולעיתים  אחרים  של  מפיהם  הספר  מהיומן האישי  לאורך מסכת חיים שלמה.בדפי 

חומר  מהווה   – אחת  משפחה  של  האינטימי  סיפורה  שהוא  אף  על   – הספר  כי  ספק,  אין 

קריאה מאלף ומרתק ויש בכוחו להאדיר את ההכרה והאמונה, כי חינוך רגיש ונבון משפיע 

על דמותו של הדור השני ומקרין על הדור השלישי ברוח שני הדורות שקדמו לו. 

ברוח  ילדיו  לחנך את  שרוצה  מי  לכל  מודל  לדורותיה מהוות  שקדי  משפחת  של  קורותיה 

אהבת האדם באשר הוא ולשמר את מסורת משפחתו ואת מורשתה.

על המחבר

מנהל  מורה,  בפנימייה,  מדריך  החינוך:  במערכת  ומגוונים  רבים  בתפקידים  כיהן  שקדי  משה 

פנימייה, מנהל בית ספר, מרצה בסמינר למורים, במכללות חינוך ובהשתלמויות לעובדי הוראה, 

מפקח על החינוך המיוחד במחוז המרכז ובחינוך ההתיישבותי ומפקח ארצי לתפקידים מיוחדים.
בשנת תשמ"ז הוענקה לו תעודת הערכה מטעם הסתדרות המורים:

• על עבודה מסורה ואהבה אין קץ לחניכים ולמורים כאחת
• על עידוד יוזמות והפעלת השתלמויות מגוונות ומעניינות

• על היותו בעל אוזן קשבת ויחסי-אנוש מעולים עם כל המצויים תחת פיקוחו

• על אשר יצק לתפקיד הפיקוח ממד של אנושיות ודאגה לכל אדם

ספריו הקודמים
"התמודדות חינוכית עם מצוקה נפשית", אוצר המורה, 1984

"ללמד מורים הקשבה טוטאלית", אוצר המורה, 1998
"הקפיצה הגורלית מהרכבת", הוצאת רותם, 2005
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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 

דצמבר 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
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
איתמר גינוסר

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
איתמר גינוסר

תחרות
17:00-20:00

אסף לנגי אחה"צ
הרצאה 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

קורס למשחק היד וההגנה
יועבר ע"י אילנה לונשטיין בימי שישי במועדון אביבים החל מה – 06/01/2017

בין השעות 12:30 –  10:00 

 קורס מתקדם לתכנון משחק היד וההגנה הכולל הרצאה, 
משחקים מוכנים ודפים בכל שיעור.

בקורס:

הרשמה מראש חובה!!!
מחיר הקורס: 600 ₪ עבור 10 שיעורים

ברידג' אביבים: 03-6417470  | אילנה: 050-634584

הובלות במשחק ההגנה נגד חוזה ללא שליט ושליט	 
הובלות מסינגלטון, הובלות בשליט	 
משחק של היד השלישית	 
סימונים בהגנה, סימון עידוד וסימון לבנטל	 
סימון ספירה בהגנה	 

תכנון משחק היד במשחק ללא שליט: מעברים, 	 
כניסות וחסימות

חוק ה – 7 )עיכוב( והיד המסוכנת	 
משחק בשליט: חיתוכים ביד הקצרה והשלכת 	 

מפסידים
פיתוח סדרה ארוכה במשחק בשליט, שמירה על 	 

מעברים
עקיפות: רגילות, כפולות ועקיפת חיתוך	 
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עם יד מאוזנת ו 18-19 נק' יפתח הפותח 1 בצבע א. 
ויקפוץ בסיבוב הבא ב-NT )עם 20-22 נק' הפותח 

.)2NT-יפתח ב

דוגמא 1
פותח

♠
♥
♦
♣

AQ3
K2
Q763
AK52

פותח משיב

1♣ 1♥

2NT

הפותח מתאר יד מאוזנת עם 18-19 נק'.

דוגמא 2
פותח

♠
♥
♦
♣

AJ873
K62
QJ
AK3

פותח משיב

1♠ 2♦

3NT

נק'(,   10 לפחות  )והבטיח   2 בגובה  ענה  והמשיב  הואיל 
נק'.   12-14 רק  כעת  תראה  הפותח  של   2NT הכרזת 

הקפיצה ל-3NT תראה 18-19 נק'.

ורביעייה ב.  גבוהה  בסדרה  חמישייה  נק',   18-21 עם 
בחמישייה  יפתח  הפותח   – יותר  נמוכה  בסדרה 

ויכריז בסיבוב השני את הרביעייה בקפיצה.

דוגמא 3
פותח

♠
♥
♦
♣

AKJ73
KQJ4
2
AQ2

פותח משיב

1♠ 1NT

3♥

הפותח מתאר חמישה ספיידים + ארבעה הארטים ומאלץ 
זו  את המשיב לבחור איזה משחק מלא להכריז )הכרזה 

מחייבת למשחק מלא לפחות(.

דוגמא 4
פותח

♠
♥
♦
♣

A3
KJ
AQJ92
KJ103

פותח משיב

1♦ 1♥

3♣

ידו של הפותח חצי מאוזנת ולכן אינו מכריז NT אלא ♣3. 
בכך מראה הפותח חלוקה של חמישה דיאמונדים, ארבעה 
והשותפות  לענות  חייב  המשיב  נק'.   18-21 ו-  קלאבים 

אינה עוצרת לפני משחק מלא.

הכרז ומשול

הפותח החזק )18-21 נקודות(
אילנה לונשטיין

כאשר לפותח יד חזקה, מטרתו היא לתאר את כוחו 
ביותר  הטוב  המלא  למשחק  להגיע  כדי  ידו  וחלוקת 
)וזאת בהנחה שהמשיב ענה ובידו 6 נקודות לפחות(. 
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נמוכה ג.  בסדרה  חמישייה  נק',   )17(  18-21 עם 
ורביעייה בסדרה גבוהה – הפותח יפתח בחמישייה 
ויכריז את הרביעייה בסיבוב השני, בדרך  הנמוכה 

כלל ללא קפיצה )אך לפחות בגובה 2(.

הכרזה זו נקראת הכרזת רברס ומחייבת את השותף 
)אסור  אחד  סיבוב  עוד  לפחות  ולהכריז  להמשיך 
מראה  זו  הכרזה  רברס(.  הכרזת  על  פאס  להכריז 
בהכרח יד לא מאוזנת וכמעט תמיד חמישייה )לפחות( 

בסדרה הראשונה.

דוגמא 5
פותח

♠
♥
♦
♣

KQJ3
A62
AQJ93
K

פותח משיב

1♦ 1NT

2♠

הפותח מכריז ♠2 )למרות שהוא יודע שלמשיב אין ארבעה 
ספיידים(, כדי לתאר את כוחו ואת חלוקת ידו הלא מאוזנת.

דוגמא 6
פותח

♠
♥
♦
♣

J3
AKJ4
Q
AKJ832

פותח משיב

1♣ 1♦

2♥

הפעם על הפותח לקפוץ ל-♥2 על מנת להראות את כוחו 
וזאת מכיוון שהשותף השיב ♦1. אם המשיב היה עונה ♠1, 

הפותח עדיין היה מכריז ♥2 )ללא קפיצה(.

עם שישייה בסדרה ו- 17-20 נק' )יד שאינה חזקה ד. 
מספיק לפתוח ♣2( נפתח בסדרה אך בסיבוב הבא 
לא נחזור עליה הואיל וקפיצה באותה סדרה תראה 

רק 15-17 נק' ואז יוכל המשיב להכריז פאס.

לפיכך נכריז בסיבוב השני סדרה אחרת )בלית ברירה, 
אפילו עם שלושה קלפים אם אין רביעייה( בקפיצה או 

ברברס על מנת להכריח את השותף להכריז. 

דוגמא 7
פותח

♠
♥
♦
♣

AKJ532
4
KJ2
AK3

פותח משיב

1♠ 1NT

3♣

בהכרזת 1NT מראה המשיב 6-9 נק' אך אינו מבטיח יד 
15-17 נק' ואז המשיב  מאוזנת. אם נכריז ♠3 נראה רק 
יוכל להכריז פאס. קפיצה מיידית ל-♠4 לא תהיה בהכרח 
ספיידים.  כלל  להיות  חייבים  לא  ולשותף  הואיל  מוצלחת 
מסיבה זו, נכריז ♣3 על מנת להכריח את השותף לענות 
ורק בסיבוב הבא נחזור על סדרת הספייד להראות שישייה. 

בדרך זו יידע השותף שלא עוצרים לפני משחק מלא.

דוגמא 8
פותח

♠
♥
♦
♣

AQ3
AK4
KJ6542
J

פותח משיב

1♦ 1♠

2♥

גם ביד זו לא ניתן להכריז ♦3 בסיבוב השני מפני שהמשיב 
יוכל אז להכריז פאס. אין ברירה אלא "לשקר" ולהראות 
וזאת כדי להכריח את השותף להכריז.  רביעייה בהארט 
כדי   3♠ נכריז  בהארט,  בנו  יתמוך  שהשותף  במידה 
להראות 3 ספיידים )מהכרזת השותף ברור שיש לו לפחות 

5 ספיידים ו-4 הארטים(.

דוגמא 9
פותח

♠
♥
♦
♣

32
AQ4
AQJT63
AJ

פותח משיב

1♦ 1♠

3NT
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אפשרות נוספת להראות שישייה )במיינור בלבד( ויד חזקה 
היא לקפוץ בסיבוב השני )לאחר שהמשיב ענה בגובה 1 
יד  )עם  לא מאוזנת  יד  זו תראה  ל-3NT. הכרזה  בלבד( 
2NT( עם לפחות שישייה מצויינת  מאוזנת הפותח יכריז 
לא  שהשותף  בסדרות  ועוצרים  שפתח,  המיינור  בסדרת 
הכריז: הפותח מקווה לקחת 9 לקיחות מהירות המבוססות 

על האורך בסדרת הדיאמונד.

דוגמא 10
פותח

♠
♥
♦
♣

KJ3
KQ
4
AKJ10963

פותח משיב

1♣ 1♦

3NT

מסדרת  לקיחות   7 לקחת  הפותח  מקווה   3NT בהכרזת 
אינה  זו  הכרזה  נוספות.  מהירות  לקיחות   2  + הקלאב 
מכריז  הפותח  היה  מאוזנת  יד  עם  מאוזנת.  יד  מבטיחה 
2NT. הכרזת 3NT בקפיצה מבוססת על סדרת הקלאב 

הארוכה והחזקה.

סיכום

עם יד חזקה מטרתו של הפותח היא להבהיר למשיב 
ידי  על  יעשה זאת  כוחו בהכרזתו השנייה. הוא  את 
או  רברס  הכרזת  בקפיצה,  חדשה  סדרה  הכרזת 

.NT-קפיצה ב

כעת נסו לתרגל!

מה תכריזו עם הידיים הבאות במהלך ההכרזות הבא:
מהלך ההכרזה הוא:)א( 

פותח משיב

1♦ 1♠

?

תרגיל 1
פותח

♠
♥
♦
♣

KQ
AQ
KQJ103
Q543

תרגיל 2
פותח

♠
♥
♦
♣

3
AJ3
KQJ1083
AK4

תרגיל 3
פותח

♠
♥
♦
♣

AJ2
AK4
KQJ1083
3

מהלך ההכרזה הוא:)ב( 

פותח משיב

1♥ 2♣

?

תרגיל 4
פותח

♠
♥
♦
♣

AK3
AQJ109
KQ4
32

תרגיל 5
פותח

♠
♥
♦
♣

AK83
AQJ1094
KQ
2

תרגיל 6
פותח

♠
♥
♦
♣

Q3
AQJ1098
KQJ4
A
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תשובות לתרגילים

3♣ )1(
למרות העוצרים הטובים בסדרות המייג'ור, ידו של הפותח 
חצי מאוזנת. בהכרזת ♣3 הוא מראה חמישה דיאמונדים 

+ 4 קלאבים ו-18-21 נק'.

 3NT )2(
לאחר שהשותף הכריז ♠1 החוזה שאנו מעוניינים להיות בו 
הוא 3NT. בהכרזה זו אנו מתארים סדרה מצויינת וארוכה 

בדיאמונד עם עוצרים בהארט ובקלאב.

 2♥ )3(
הכרזת ♦3 תראה רק 15-17 נק'. אנו מעוניינים להכריח 
את השותף לענות ולכן נכריז הכרזת רברס, אפילו עם 3 
הארטים. במידה שהשותף יתמוך בנו בהארט, נדע שיש 
בידו חמישה ספיידים )כיוון שעם שתי רביעיות היה מכריז 

♥1 קודם ולא ♠1( ולכן, נתמוך בו בספייד.

  3NT)4( 
יד  תראה   3NT הכרזת  מהשותף,   2♣ הכרזת  לאחר 

מאוזנת עם 18-19 נק'.

 2♠ )5( 
ע"י  זאת  עושה  והוא  חזקה  יד  להראות  מעוניין  הפותח 
השנייה.  בסדרתו  רביעייה  שתציג   2♠ רברס  הכרזת 
מנת  על  ההארט  סדרת  על  הפותח  יחזור  הבא  בסיבוב 

להראות שישייה.

3♦ )6(
הכרזה זו עדיפה על הכרזת ♥3 הואיל והכרזת ♥3 מראה 
15-17 נק' בלבד. הכרזת ♦3 מתארת יד לא מאוזנת עם 
18-21 נק'. בסיבוב הבא נחזור על סדרת ההארט ונשלים 

את תיאור היד )6 הארטים ו-4 דיאמונדים(.

מחיר הספר 90 ש"ח (לא כולל דמי משלוח).
רכישת הספר הראשון + השני 130 ש"ח בלבד.

bania1@zahav.net.il | 050-2012011 | 03-6969830 להזמנה: אפרים

יצא לאור
ספרו של אפרים בריפמן

"לקיחות ולקחים 2"
ספר זה, דן בעיקר בהכרזות, והוא מלמד שתכנון 

מדויק הוא המפתח למשחק מתקדם.
הספר כולל, לצד ההכרזות המתאימות, גם הסברים 
על המכשלות בהן השחקן עלול להיתקל כאשר הוא 

מתנהל ללא תכנון מדויק.
הספר מיועד לשחקני תחרויות ונגיש גם

לשחקן המתקדם.

dec.indd   15 29.11.2016 г.   00:06:07 ч.



לשחקן המתקדם
16

הכרזות כפל – רקע כללי

שבגלל  ייתכן  כפל,  מהכרזת  נרתעים  רבים  שחקנים 
בגלל  אולי  זו,  לקבל הכרזה  המשמעויות הרבות שיכולה 
 .J הצבע האדום או אולי בכלל בגלל סמל ה-X המאיים 
חשוב להבין כי הכרזת כפל היא הכרזה ככל הכרזה אחרת 

והמשמעות שלה משתנה כתלות במצב בו הוכרזה.

מכריזים ♣2  אנו  כאשר   .2♣ ההכרזה  את  לדוגמא  ניקח 
כמשיבים לפתיחה של 1NT ברור לכל כי משמעות הכרזה 
זו הינה סטיימן. מצד שני, כאשר נכריז ♣2 לאחר שהשותף 
 )10 )ולעיתים  נק’   11+ יד עם  פתח בהכרזת ♥1, נתאר 

וסדרה עצמאית בקלאב.

לזהות את  עליכם  כפל!  הנוגע להכרזות  ככל  זהה  הדבר 
המצב בו הוכרז הכפל ומכאן הדרך להבין את משמעותו 

פשוטה ביותר.

עקרונות הכפל המוציא

לאחר  נשתמש  שבו  כפל  הוא  מוציא  כפל  המצב:  זיהוי 
פתיחה של המתנגדים )לא כולל פתיחות חזקות כדוגמת 
♣1NT/2NT/2(. מטרת כפל זה הוא להודיע לשותף שגם 
לנו יש פתיחה ועל השותפות לנסות ולהתחרות על החוזה 

הסופי.

תנאים לכפל מוציא:

+12 נקודות.. 1
3 קלפים לפחות בכל סדרה אחרת פרט לסדרת . 2

הפתיחה.
ללא חמישייה במייג’ור.. 3

לכפל  בתנאים  לקוצר  דרישה  כל  אין  כי  לב  שימו  דגש: 
המוציא! הקוצר הוא פועל יוצא של העובדה כי אנו מבטיחים 
3 קלפים לפחות בכל סדרה אחרת פרט לסדרת הפתיחה. 
ייתכנו ידיים בהן יהיו לנו 3 קלפים גם בסדרת הפתיחה אך 

עדיין היד תתאים לשימוש בכפל מוציא וכך נכריז

דוגמא
1♦

♠KQ42 
♥A32 
♦843 
♣KJ6

מטרת כפל המוציא: בעצם המטרה בהכרזת כפל מוציא 
היא להציג לשותף יד עם ניקוד גבוה ולבקש ממנו להציג 
סדרה משלו על פי בחירתו. זוהי הסיבה המרכזית לתנאי 
הפתיחה!  לסדרת  פרט  אחרת  סדרה  בכל  קלפים   3 של 
תוך  סדרתו  את  להכריז  “בנוח”  להרגיש  חייב  השותף 
ידיעה שימצא אצלנו 3 קלפים לפחות ובדרך כלל 4 קלפים 

בסדרה שהכריז.

בכפל  נשתמש  בהם  דומים  למצבים  דוגמאות 
מוציא

ישנם  מעלה,  בדוגמא  ראינו  אותו  “הקלאסי”  למצב  פרט 
מצבים נוספים בהם היריבים פתחו במכרז, ועל כן הכרזת 
זה  בחלק  מוציא.  כפל  של  משמעות  תקבל  מצידנו  כפל 
ההבדלים  את  לחדד  וננסה  נפוצים  מצבים  מספר  נתאר 

)הקלים( בין מצבי הכפל השונים. 

ההיגיון מאחורי הכפל 
 )Take Out Double( המוציא

חלק א

גלעד אופיר
מבצע לסוף השנה למזמינים בטלפון )לא כולל דמי משלוח(:
מחיר כל אחד מהמארזים - 120 ש"ח בלבד, מחיר שני המארזים )מודרני + הגנה(: 200 ש"ח בלבד.

gilado.books@gmail.com | 077-3330775 לפרטים נוספים והזמנות: דבורה

סדרת מאחורי ההיגיון
בין 

שיגרמו לכם לה
הספרים 

ויקלו עליכם לזכור

מתאים לכל 
הרמות! 

תלמידים 
ושחקני 
תחרויות ניתן להשיג במועדונים ברחבי הארץ    מאחורי ההיגיון - לחשוב ברידג'

מאחורי ההיגיון של משחק ההגנה - להבין. להגן. להצליח.
הכל על ההגנה: הובלות, סימונים, הסקת מסקנות נכונה, תכנון ההגנה ועוד.

מאחורי ההיגיון של הברידג' המודרני  - להבין. להכריז. להצליח.
בין נושאי הספר: כללי הזהב, הערכת יד מתקדמת, תכנון המכרז, קצב ההכרזה, בחירת הקפטן ועוד.

ספריו של גלעד אופיר, רב אמן בינלאומי 
ומרצה בכיר. כל מארז כולל מאות 

דוגמאות וספר תרגול נפרד.

גלעד אופיר הוא מחבר סדרת ספרי מאחורי ההיגיון. 
במאמר זה מנתח גלעד את ההיגיון שעומד מאחורי 
של  הבסיסיות  ובתשובותיו  המוציא  בכפל  השימוש 

המשיב.
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כפל מוציא במצב בלנסינג
1♦

Pass

♠KQ42 
♥A32 
♦84 
♣9765

Pass

מצב “בלנסינג” הוא מצב בו היריב משמאלנו פתח ולאחריו 
יש  שלשותף  מאוד  ייתכן  זה  במצב  פאסים.  שני  הוכרזו 
צריכים  אנו  במכרז.  להתערב  היה  יכול  לא  אך  נקודות 
ועל כן נוכל להכריז כפל מוציא גם עם  להגן על השותף 

+9 נקודות.

כפל מוציא לאחר שהוכרזו שתי סדרות
1♦

Pass

♠KQ42 
♥A32 
♦84 
♣KJ63

1♥

כעת  סדרות.  שתי  להכריז  הספיקו  היריבים  זה  במצב 
שתי  בין  לבחור  מהשותף  תבקש  מוציא  כפל  הכרזת 
הסדרות הנותרות. לשם כך אנו זקוקים ל-4 קלפים בכל 

אחת מהסדרות )תיתכן חמישייה במיינור(.

כפל מוציא מאוחר
1♦
2♥

♠KQ42 
♥3
♦KQ43 
♣A862

Pass

1♥

הראשון  בסיבוב  מוציא  כפל  בתנאי  עמדנו  לא  זה  במצב 
ההכרזה  התפתחות  לאחר  פאס.  להכריז  נאלצנו  כן  ועל 
נוכל להתערב בהכרזת כפל מוציא בסיבוב השני שיבקש 
מהשותף לבחור בין שתי הסדרות הנותרות. לשם כך אנו 
זקוקים ל-4 קלפים בכל אחת מהסדרות )תיתכן חמישייה 

במיינור(.

תשובת המשיב לכפל מוציא
ראשית נציג את כלל הברזל: אנו חייבים להשיב לשותף 
למעניש  להפוך  עלול  הכפל  אחרת  מוציא  כפל  שהכריז 
)במידה ויוכרזו 3 הכרזות פאס(. מסיבה זו תחום הנקודות 

של המשיב לכפל מוציא מתחיל ב-0 נקודות וזאת בניגוד 
לתחום הניקוד של משיב לפותח שמתחיל ב-6.

שימו  מטה.  בטבלה  האפשריים  הניקוד  טווחי  את  נסכם 
לב כי כאשר בידנו 12 נקודות, עלינו להעריך את הניקוד 
ולהחליט האם אנו בטווח הניקוד של משיב בינוני או בטווח 

הניקוד של משיב חזק.

תחום ניקודהמשיב לכפל מוציא
0-7חלש
8-11 )12(בינוני
13+חזק

לאחר  לעשות  שעלינו  ביותר  והחשוב  הראשון  הדבר 
לשאלה  להשיב  הוא  מוציא  בכפל  השתמש  ששותפו 
בינוני  חלש,  משיב  אנחנו?  “מי  נכריז:  בטרם  פשוטה 

או חזק?”

משיב חלש )0-7 נק’(

אופציה אחת בלבד – הכרז את הסדרה הארוכה 
בגובה הנמוך ביותר!

נוכל  אחרת  סדרה  בכל  קלפים   3 הבטיח  והשותף  היות 
נבחר  לא  לעולם  בבטחה.  הארוכה  סדרתנו  את  להכריז 

בהכרזת NT שמבטיחה +8 נקודות!

1♦

X

♠87 
♥832 
♦QJ43 
♣9765

Pass

אנו משיב חלש ועלינו להכריז את הסדרה הארוכה בגובה 
הנמוך ביותר. במקרה זה נבחר להכריז ♣2. שימו לב כי 
חובה עליכם להימנע מהכרזת 1NT שתבטיח ניקוד של 

משיב בינוני ומעלה!

משיב בינוני )8-11 נק’(

הארוכה  הסדרה  את  הכריזו   – אופציות  שתי 
בקפיצה או בחרו בהכרזת NT בגובה המתאים.

זכרו כי עלינו לתת עדיפות לסדרות המייג’ור )+4 קלפים( 
ובמידה ואין בידנו סדרת מייג’ור נבחר להכריז NT במידה 
תבטיח 8-9   –  1NT ובידנו עוצר בסדרת היריב. הכרזת 
נקודות עם עוצר ואילו הכרזת 2NT תבטיח 10-11 נקודות.
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1♦

X

♠KQ43 
♥8 
♦QJ43 
♣9765

Pass

אנו משיב בינוני ועל כן נכריז את סדרת המייג’ור בקפיצה. 
במקרה זה עלינו לבחור בהכרזת ♠2. 

משיב חזק )+13 נק’(

שתי אופציות – הכריזו את המשחק המלא הידוע 
או השתמשו בהכרזת סדרת היריב )קיו-ביד(.

במצב זה ידוע כי לשותפות יש מספיק ניקוד למשחק מלא 
)+25(. כעת עלינו לבחור את המשחק המלא הנכון ביותר: 

אנו •• במייג’ור  חמישייה  ובידנו  במידה   :4♥/4♠
 3 הדבל  )למכריז  בהכרח  התאמה  על  יודעים 
 .4♥/♠ נכריז  כן  ועל  סדרה(  בכל  לפחות  קלפים 
במייג’ור  מלא  משחק  ולהכריז  להמר  סיבה  אין 
עם רביעייה ולהסתכן במשחק בהתאמה של 4-3 
)במשחקים חלקיים אנו מוכנים לקחת את הסיכון(.

• ואין • היריב  בסדרת  עוצר  ובידנו  במידה   :3NT
אין  )כלומר  המייג’ור  מסדרות  באחת  עניין  לנו 
נכריז  המייג’ור(  מסדרות  אחת  באף  קלפים   4

.3NT

• מהו • בטוחים  איננו  בו  אחר  בכל מקרה  ביד:  קיו 
החוזה הסופי ונוכל להכריז את סדרת היריב. על 
השימוש בהכרזה זו נלמד באחת הכתבות הבאות.

1♦

X

♠KQ872 
♥832 
♦A3 
♣A52

Pass

אנו משיב חזק. ידוע כי למכפיל יש 3 קלפים לפחות בכל 
סדרה ולכן נמצאה התאמה וודאית ב-♠. נכריז ♠4. 

1♦

X

♠KQ3 
♥A32 
♦QJ4 
♣Q765

Pass

אנו משיב חזק. אנו יודעים כי אין לשותף חמישייה במייג’ור 
ועל כן לא תיתכן התאמה. בידנו עוצר בסדרת היריב מה 

.3NT שמאפשר לנו לבחור בהכרזת
1♦

X

♠KQ32 
♥A82 
♦42 
♣KJ65

Pass

אנו משיב חזק. במקרה זה תיתכן התאמה ב-♠ אך איננו 
זה  4 קלפים בסדרה. במקרה  או   3 לשותף  בטוחים אם 

נבחר בהכרזת סדרת היריב )קיו-ביד( – ♦2. 
1♦

X

♠KQ3 
♥A82 
♦432 
♣KJ65

Pass

אנו משיב חזק. במקרה זה לא תיתכן התאמה במייג’ור אך 
 .3NT אין בידנו עוצר בסדרת היריב ועל כן לא נוכל להכריז

עלינו לבחור בהכרזת סדרת היריב )קיו-ביד( – ♦2. 

נוכל  בהם  השונים  המצבים  את  סקרנו  זו  בכתבה 
ביניהם.  ההבדלים  על  ולמדנו  מוציא  בכפל  להשתמש 
לאחר מכן התעמקנו בהיגיון מאחורי אפשרויות ההכרזה 
של המשיב לכפל מוציא. בכתבה הבאה נדון בהכרזת 
הקיו-ביד שמוכרזת על ידי המשיב החזק לכפל מוציא 

שאיננו בטוח מהו החוזה הסופי.

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

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

www.bestbridge.co.il באתר 
 ותיהנו מהתוכנית החינמית שלנו הכוללת מבחר טעימות עשיר, ללא הגבלת זמן

 מעל 1,500 תרגילי הכרזות

 כ-400 תרגילי משחק יד

 150 תרגילי הגנה
 תרגול משחק היד ותרגול     

       הגנה לפי רמה או לפי טכניקה
 עשרות שיעורי ברידג' בוידיאו

פתרון כתוב לכל תרגילרמזור הכוונה אישימתאים לכל הרמות

בבית
שלך!

בכיף
שלך!

בקצב
שלך!

הרשמו
עכשיו!

חדש באתר!
קורס תרגול הכרזות Two Over One יחד 

,1NT Forcing עם השיטה המשלימה
150 תרגילי הכרזות  + שתי חוברות 

המרכזות את כל הכללים של כל השיטה.

תרגול משחק היד

תרגול הכרזות ספרית וידאו עשירה

תרגול משחק ההגנה

להעשרה נוספת בתחומים שונים ומגוונים שלחו מייל 
לכתובת: GILAD@GOBRIDGE.CO.IL והירשמו 

לרשימת התפוצה.
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       הגנה לפי רמה או לפי טכניקה
 עשרות שיעורי ברידג' בוידיאו

פתרון כתוב לכל תרגילרמזור הכוונה אישימתאים לכל הרמות

בבית
שלך!

בכיף
שלך!

בקצב
שלך!

הרשמו
עכשיו!

חדש באתר!
קורס תרגול הכרזות Two Over One יחד 

,1NT Forcing עם השיטה המשלימה
150 תרגילי הכרזות  + שתי חוברות 

המרכזות את כל הכללים של כל השיטה.

תרגול משחק היד

תרגול הכרזות ספרית וידאו עשירה

תרגול משחק ההגנה
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מחלק: דרום, כולם פגיעים

Lead: ♦5

♠
♥
♦
♣

AT97
754
43
AQJT

 

♠
♥
♦
♣

K4
J82
KJ98
9763

West North East South

1♠

Pass 3♠ Pass 4♠

Pass Pass Pass

שותפך   .4♠ בחוזה  משחק  ודרום  במזרח,  יושב  אתה 
מערב הוביל ב-5♦. מהי תכניתך בהגנה?

 ♠Q ומשחק מידו ♦A-אז דרום זוכה ב ,♦K אם שיחקת
אל ה-K♠ שבידך. מה הלאה?

 ♦K שיחק  מזרח  השולחן,  על  הופיעה  זו  יד  כאשר 
 ♦J-ב המשיך   ♠K-ב שזכה  ולאחר  הראשונה  בלקיחה 
זו  מזלו  לרוע   .♦Q-ל מתחת  הוביל  ששותפו  בתקווה 

הייתה החלוקה המלאה:

 ♠
♥
♦
♣

AT97
754
43
AQJT

 

♠
♥
♦
♣

82
AQT9
T7652
54

♠
♥
♦
♣

K4
J82
KJ98
9763

 ♠
♥
♦
♣

QJ653
K63
AQ
K82

 

על  ב-♥  מפסיד  השליך  יותר  ומאוחר   ♦Q-ב זכה  דרום 
סדרת ה-♣ הגבוהה.

כיצד היה יכול מזרח לדעת ש-Q♦ אצל דרום ולא אצל 
שותפו? מאחר שאין מובילים מתחת ל-A נגד חוזה עם 
שליט, מן הראוי היה לשחק J♦ בלקיחה הראשונה ובכך 
 ♦Q-לאחר שדרום זוכה ב !♦Q-לגלות את מיקומה של ה
לקיחות  להגנה  שאין  למזרח  ברור  הראשונה,  בלקיחה 
ב-♦ ואף לא ב-♣, ולכן הסיכוי היחיד להפיל את החוזה 

טמון בסדרת ה-♥.

לאחר שיזכה ב-K♠, מזרח חייב להוביל J♥ )ולא 2♥(. רק 
בדרך זו אפשר לזכות בשלוש לקיחות ב-♥, שביחד עם 

K♠ יובילו להפלת החוזה.

!!A-טיפ חשוב: נגד חוזה בשליט אין להוביל מתחת ל

 משחק היד - 
 מפסיד על מפסיד

מוטי גלברד

*3666
www.azrielipalace.co.il

החיים הטובים מתחילים
ב- PALACE תל אביב

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

מקבוצת עזריאלי

דיור מוגן
תל-אביב

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.
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דרך נוספת לשיבוש התכנית של הכרוז היא לגרום לו 
הידוע  משחק   – מדי  מוקדם  שלו  בכניסות  להשתמש 
בשם התקפה על הכניסות. הדוגמא הבאה תמחיש את 

העיקרון:

 ♠
♥
♦
♣

1064 
864 
QJ985
A4

 

♠
♥
♦
♣

85 
J10972 
AK2 
J65

♠
♥
♦
♣

QJ932 
53 
73 
K1093

 ♠
♥
♦
♣

AK7 
AKQ 
1064 
Q872

 

 ♥A-הכרוז זכה עם ה .♥J-3 מערב הוביל את הNT כנגד
.♦K-והוביל את ה-4♦ מידו. מערב זוכה בלקיחה עם ה

לקיחות  להגביה  מתכנן  הוא  ברורה,  הכרוז  של  התכנית 
 ♦A-בסדרת ה-♦. מערב יכול כמובן לעכב בהמשך את ה
עד אשר לא יהיו לדרום קלפים בסדרה. אולם בדומם נמצא 
ה-A♣, שיהיה הכניסה לדומם לאחר שסדרת ה-♦ תוגבה.

הדרך לשבש תכנית זו היא להוציא את הכניסה לדומם 
לפני שסדרת ה-♦ תוגבה. לאחר הזכייה עם ה-K♦ מערב 
צריך לשחק את ה-5♣. הכרוז ישחק נמוך מהדומם, כדי 
הגבהת  את  שישלים  לאחר  אפשרית  כניסה  על  לשמור 
ה-♦, אולם מזרח יזכה בלקיחה עם ה-K♣ וימשיך את קו 
לזכות  חייב  הכרוז  ה-3♣.  עם  ויחזור  שותפו  של  ההגנה 

בלקיחה עם ה-A♣, מוקדם מדי במהלך המשחק. 

שמזרח  מכיוון  אולם  ה-10♦,  אל  ה-5♦  עם  ימשיך  הוא 
אותת על מספר זוגי של קלפים בידו ע"י משחק של ה-7♦ 
קלף  יש  לכרוז  כי  יודע  מערב  ה-3♦,  מכן  ולאחר  תחילה 
נוסף בסדרה והוא ישלים את ההגנה המצוינת עם עיכוב 

יוכל לנצל את הסדרה הארוכה  הזכייה ב-A♦. הכרוז לא 
שבדומם ויישאר עם שמונה לקיחות בלבד )2 ב-♠, 3 ב-♥, 

1 ב-♦, 2 ב-♣(.   

נועז  צעד  דורשת  בדומם  הכניסה  על  התקפה  לעיתים 
שעלול אפילו לעלות בלקיחה. האפשרות של מניעת מספר 

לקיחות מהכרוז מפצה על אובדן הלקיחה.

 ♠
♥
♦
♣

932 
A5 
J75
KQJ93

 

♠
♥
♦
♣

QJ1085 
J106 
1083 
104

♠
♥
♦
♣

K4 
K943 
9642 
A82

 ♠
♥
♦
♣

A76 
Q872 
AKQ 
765

 

כנגד 3NT מערב מוביל את ה-Q♠. מזרח, עם שני קלפים 
 ♠A-הכרוז מעכב את הזכייה ב .♠K-בסדרה, מכסה עם ה

ומשרת עם ה-6♠.

לחזור בסדרה  מזרח  מצידו של  נכון  זה  יהיה  כלל  בדרך 
ששותפו הוביל אבל התבוננות בסדרת ה-♣ בדומם, מקור 
לארבע לקיחות עבור הכרוז, משנה את סדר העדיפויות. 
ראשית יש לשבש את תכנית הכרוז ולמנוע ממנו את שפע 

הלקיחות ב-♣.

מזרח צריך לחזור בלקיחה השנייה עם ה-K♥ כדי להוציא 
את הכניסה לדומם, ה-A♥. אמנם בכך הוא הגביה לכרוז 
את ה-Q♥ אבל מצד שני הוא אילץ את הכרוז להשתמש 
בכניסה לדומם לפני שסדרת ה-♣ הוגבהה. חזרה ב-3♥ 
מידו,   ♥Q-ה את  ישים  הכרוז   - העבודה  את  תעשה  לא 
עתידית.  ככניסה  יישאר   ♥A-שה כך  בלקיחה,  שתזכה 
הכרוז יעבור ל-♣ אבל גם אם מזרח יעכב פעמיים, עדיין 

 משחק ההגנה - 
שמירת הקשר בין המגנים

קובי שחר
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בסיכום  שהוגבהו.  לקלפים  ככניסה   ♥A-ה בדומם  נמצא 
הכללי הכרוז יזכה בשתי לקיחות בלבד ב-♣ במקום ארבע 
רווח  לדומם.  הכניסה  את  תוקפת  הייתה  לא  ההגנה  אם 

הוגן ביחס ללקיחה היחידה שנמסרה ב-♥.

דרך נוספת לניתוק הקשר עם הדומם היא משחק בסדרה 
החזקה של הדומם כל עוד עדיין יש שליטים בידי ההגנה.

מחלק דרום. מזרח-מערב פגיעים

 ♠
♥
♦
♣

K62 
762 
872
AKQJ

 

♠
♥
♦
♣

QJ107 
AQ8 
Q103 
973

♠
♥
♦
♣

A9843 
3 
9654 
865

 ♠
♥
♦
♣

5 
KJ10954 
AKJ 
1042

 

מהדומם,  נמוך  קלף   ,♠Q-ה את  מוביל  מערב   4♥ כנגד 
נשאר  מערב  הלקיחה.  את  משלימים  ומדרום  ממזרח 
בהובלה ולפני ההמשך האוטומטי בסדרה עוצר להערכת 

מצב.

ששאר  הרי  מזרח  בידי  נמצא   ♠A-שה שמסתמן  מכיוון 
את  להצדיק  כדי  דרום,  בידי  נמצאים  הגבוהים  הקלפים 

הכרזת הפתיחה שלו. אם לכרוז יש שישייה בסדרת השליט 
יהיו לו ארבע לקיחות בסדרה, ארבע ב-♣ ועוד שתיים ב-♦, 

ובסה"כ עשר לקיחות. כיצד אפשר להפיל את החוזה?

אפשר לנסות ולמנוע מהכרוז לזכות בארבע לקיחות ב-♣.

מכיוון שלמערב יש כוח בסדרת השליט, הוא יודע כי הכרוז 
אינו יכול להוציא את כל השליטים מידי המגנים מיד. מערב 
צריך לנסות לנתק את הקשר עם הדומם ע"י משחק של 
ה-7♣ בלקיחה השנייה. הכרוז יזכה בלקיחה וישחק שליט 
אל ה-J♥ בידו. מערב יזכה בלקיחה עם ה-Q♥ וימשיך עם 
סיבוב נוסף של ♣. הכרוז שוב יזכה בדומם ויחזור לסדרת 
שלישי  סיבוב  וישחק   ♥A-ה עם  יזכה  מערב  השליט. 
בסדרת ה-♣. לכרוז אין יותר קלפים בסדרה ואין לו כניסות 
נוספות לדומם. הוא אינו יכול לשחק כעת את ה-♣ האחרון 
ולהשליך מידו את ה-J♦ מכיוון שמערב עדיין מחזיק בשליט 

והוא יחתוך לקיחה זו.

משחק חוזר בסדרה החזקה של הדומם ניתק את הקשר 
אליו ומנעה מהכרוז להנות מכל הלקיחות בסדרה.

את  המכתיבים  השונים  הכללים  של  תיאורטי  ניתוח  כולל  הספר 
ידיים להדגמת  ומלווה בדוגמאות רבות של חלוקות  משחק ההגנה 

הנושאים השונים.

את הידיים לדוגמא ניתן לתרגל ע"י משחק ברביעיית שחקנים בעזרת 
חפיסת קלפים רגילה 'וסליפים' מיוחדים. פרטים נוספים ניתן לקבל 

toolbox.bridge@gmail.com בכתובת

 
'   

 

 
   

   
  '

 
 

 

ארגז הכלים של ההגנה 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'
חדש!
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שפר את הגנתך - שבור 
את משחק הלחץ!

רם סופר

את  במיוחד  מחבב  אינו  דרכו  בתחילת  הברידג'  שחקן 
משחק ההגנה. במקום להתעמק בו הוא מעדיף להמתין 
ושותפו  הוא  יקבלו  הבאה  שביד  בתקווה  המשחק  לסיום 
קלפים טובים יותר. אין ספק כי גם אלופי הברידג' אוהבים 
יותר ידיים עם נקודות רבות שבהן הם הופכים לכרוז, אולם 
היה עליהם להקדיש תשומת לב למשחק ההגנה ולשפרו 

כדי להגיע להיכן שהגיעו.

כדאי  כל  קודם  ההגנה?  משחק  את  לשפר  אפשר  כיצד 
לשחק הרבה ולהקדיש תשומת לב לעניין. עבור על ידיים 
ששיחקת בתחרות או באינטרנט, וכאשר בוצע נגדך חוזה 
שחשבת שניתן להכשילו או שהוכשל בשולחנות אחרים, 

חפש את הסיבה.

ישנה דרך אחרת, יעילה לא פחות, אך לצערי רק מעטים 
בעיות  אוסף  עם  ברידג'  ספרי  קיימים  בה.  משתמשים 
מומחים  של  בהסברים  המלווה  ההגנה  בנושא  מעולות 
הפנוי  בזמן  עצמי  תרגול  באמצעות  הראשונה.  מהשורה 
ניתן לרכוש את כל הטכניקות החשובות של משחק ההגנה. 
 Killing Defence at Bridge נקרא  ביניהם  המפורסם 
מאת יו קלסי. ספר זה יצא לאור לראשונה ב-1966 והודפס 

מחדש פעמים רבות.

הנה בעיה מתוכו. שיניתי במקצת את מהלך ההכרזות כדי 
להתאים אותו למקובל בימינו.

אתה מחזיק במזרח את היד הבאה:

East

♠
♥
♦
♣

KQ
85
QJ84
AKQT6

הגיעו  והמתנגדים  ענה  לא  שותפך  אבל   ,1♣ פתחת 
למשחק מלא:

West North East South

1♣ 1♥

Pass 2♦ Pass 3♥

Pass 4♥ All Pass

שותפך מוביל ב-9♣ והדומם נפרש:

♠
♥
♦
♣

876
Q4
AKT63
J72

 

♠
♥
♦
♣

KQ
85
QJ84
AKQT6

או  סינגלטון  זהו  לכאורה   – טובות  מבשר  ההובלה  קלף 
הגבוהים  הקלאבים  שלושת  את  משחק  אתה  דאבלטון. 
שלך, ואכן לשותף דאבלטון והכרוז משרת שלוש פעמים. 

עוד לקיחה אחת והפלנו את החוזה. במה נמשיך? 

לפתח את הלקיחה הרביעית  כדי   ♠K כעת ישחקו  הרוב 
בסדרה זו. נראה פשוט. לא?

לכרוז  אפשרת   ,♠ הרביעית  בלקיחה  הובלת  אם  טעות! 
לבצע את החוזה. מדוע?

מן הסתם אינך מצפה שה-A♠ אצל השותף. כדי להצדיק 
 AK-את הכרזתו חייבים להיות לכרוז 6 קלפי ♥ בראשות ה

וגם ה-A♠. כלומר: יש לו כבר 9 לקיחות בטוחות. 

ה-♦.  מסדרת  להשיג  מקווה  הוא  העשירית  הלקיחה  את 
יכול  זו, אבל מצד שני  למזלך אתה מגן היטב על סדרה 
להיות לכרוז גם J♠. מה יקרה כאשר לאחר ה-A♠ הכרוז 
ישחק בזה אחר זה את כל ההארטים שלו? מה תשמור 
יהיה  לא  כי  להיווכח  קל  האחרונים?  הקלפים  בשלושת 
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 .♠Q-ה את  וגם    ♦ קלפי  שלושה  להחזיק  באפשרותך 
לנוחותך מובאת החלוקה המלאה:

 ♠
♥
♦
♣

876
Q4
AKT63
J72

 

♠
♥
♦
♣

95432
763
975
94

♠
♥
♦
♣

KQ
85
QJ84
AKQT6

 ♠
♥
♦
♣

AJT
AKJT92
2
853

 

האם יש דרך למנוע את הסוף העגום הזה? בהחלט! נסה 
זה מנתק את התקשורת  בלקיחה הרביעית.   ♦Q לשחק 
בין הכרוז לדומם. הוא ישליך ♠ על ה-K♦, אבל בעת הרצת 
סדרת השליט תוכל להשליך בחופשיות את הדיאמונדים 

שלך, כי הכרוז נותר ללא מעבר לדומם.

לסיכום, הדרך הבסיסית ביותר לנטרל משחק לחץ עתידי 
הכרוז  של  הידיים  שתי  בין  בתקשורת  נתק  ליצור  היא 
והדומם. שים לב שבדוגמה לעיל הגנה זו עובדת רק כאשר 
הכרוז  של  ידו  חלוקת  הייתה  אילו  ב-♦.  סינגלטון  לכרוז 
2-6-2-3, לא הייתה אפשרות "לשבור" את משחק הלחץ.

לאליפות  נעבור  קלסי.  יו  של  המעולה  מספרו  כאן  עד 
אירופה לצעירים שנערכה לאחרונה. במהלכה צפיתי ליד 

השולחן ביד הבאה:

♠
♥
♦
♣

963
K8762
AKT
52

♠
♥
♦
♣

AK852
-
QJ85
KQ64

 

אתה יושב בדרום. מערב פתח ♥1, ואף-על-פי שהתערבת 
עם סדרת ה-♠ שלך, המתנגדים הגיעו לחוזה ♥4. שותפך 
עם  שירת  והכרוז   ♠K-ה עם  זכית   .♠J-ב מוביל  )צפון( 
ה-7♠. בלקיחה השנייה זכית עם ה-A♠. מערב שירת עם 

ה-T♠ והשותף שיחק 4♠. מה הלאה?

כמובן, השותף הוביל מדאבלטון וה-Q♠ נמצא אצל הכרוז. 
מן הסתם עליך להמשיך בספייד בלקיחה השלישית כדי 
ששותפך  עדיף  מה  ספייד?  באיזה  אבל  יחתוך.  שצפון 

ישחק בלקיחה הרביעית, ♣ או ♦?

ועד  מתחילתו  זה  מאמר  בעיון  שקרא  מי  שכל  לי  נדמה 
כאן יודע את התשובה הנכונה. לפי ההכרזה ה-A♣ אצל 
)אם חלוקת  הכרוז. הלקיחה ב-♣ של ההגנה לא תברח 
3-7-1-2 אז אין מה לעשות ממילא(,  ידו של הכרוז היא 
אבל חשוב מאוד שצפון ימשיך ב-♦ בלקיחה הרביעית כדי 

לנטרל את משחק הלחץ העתיד להתפתח.

 ♠
♥
♦
♣

J4
T3
76432
T973

 

♠
♥
♦
♣

QT7
AQJ954
9
AJ8

♠
♥
♦
♣

963
K8762
AKT
52

 ♠
♥
♦
♣

AK852
-
QJ85
KQ64

 

השלישית  בלקיחה  המשיך  דרום  ישבתי  שבו  בשולחן 
שהכרוז  לאחר  ב-♣.  וחזר  חתך  הממושמע  צפון  ב-2♠. 
זכה ב-A♣ והריץ את כל ששת השליטים שלו, דרום נאלץ 

להיכנע.

לו היה דרום בוחר ב-8♠ ומורה לשותפו לשחק ♦ בלקיחה 
הרביעית, משחק הלחץ היה נשבר.

כיום ניתן לצפות באינטרנט בתוצאות כל לוח בכל שולחן 
זמן קצר לאחר סיום המשחק. בבדיקה שערכתי התברר 
כי ב-21 שולחנות של אליפות אירופה לקבוצות עד גיל 25 
– החוזה  ב-18 מהם  מוכפל(.  )או ♥4  שוחק החוזה ♥4 
בוצע! רק הזוגות שייצגו את פולין, צרפת ודנמרק הצליחו 

למצוא את הפתרון הנכון לבעיית ההגנה.

עוד טיפ קטן לסיום: כאשר אתה מחזיק יד טובה )נאמר 
ודאי  אתה  מלא,  משחק  מכריזים  והמתנגדים  נק'(   +15
הסכנות  שאחת  זכור  להכשילם.  טוב  סיכוי  שיש  מרגיש 
אפשר  מה  לראות  ונסה  לחץ,  משחק  היא  לך  האורבות 

לעשות כדי למנוע את זה.
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פסטיבל הברידג' ה-22, נערך בין התאריכים: 20-10 בנובמבר. 
כמדי שנה מאות שחקנים מישראל ועשרות אורחים מחו"ל פקדו 
יוקרתיים, ממקום  נהדר, מאירועים  אויר  ונהנו ממזג  את אילת 
משחק משובח ומתחרויות מרתקות ברמה בינלאומית. מאמר 
בביטאון  יתפרסם  השונות  והתחרויות  הפסטיבל  את  המסקר 

הבא. לפניכם כמה תמונות מהפסטיבל.

טופ- זוגות  תחרות  זוכי  אורמן  ליאור   - טולדנו  אורן 
בוטום מקבלים גביעים מארנון לביא סמנכ"ל המלון

אלברט איטח - מוטי גליצנשטיין זוכי תחרות
סימולטנית ארצית. מוטי מקבל גביע מיו"ר

ההתאגדות גלעד אופיר

Brulleman Jaap - Schipper Kees (Netherland) 
 IMP זוכי תחרות זוגות

אילן ברקת - נטלי סעדה - זוכי תחרות זוגות מעורבים 
בתמונה: אלון בירמן, מאוריציו די-סאקו, אילן  ברקת

2 20-10 בנובמבר, 16

22



עילי בנירי - ניר חוטורסקי - זוכי תחרות זוגות מרכזית גמר א' מקבלים גביעים ממנכ"ל עד 120 אבי קלפה

מנחם רביד - מזל כהן - דני כהן - ינון לירן -
זוכי תחרות הקבוצות מקבלים את גביע אלטשולר 

שחם מידי גלעד אלטשולר

מנהל מלון רויאל ביץ, אדי פינטו ואלון בירמן בטקס הוקרה לשחקני הנבחרת עד גיל 15
וקפטן הנבחרת 

)גביע  ההזמנה  תחרות  זוכי  ברקת  אילן   - לנגי  אסף 
אלון בירמן  רנד( בתמונה מקבלים את הגביעים מידי 

וג'ודי רנד



30
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יש ידיים מוזרות בברידג' בהן שני הצדדים יכולים להכריז 
הם  אבל  נדירים,  כאלו  מקרים  מלא.  משחק  ולבצע 
מתקיימים במקרים שלכל צד יש סדרת מייג'ור אחת עם 
התאמה מצוינת, או כאשר צד אחד אוחז בסדרת מייג'ור 

והצד השני בסדרת מיינור.

מקרים בהם יכול צד לבצע 3NT והצד השני משחק מלא 
במייג'ור הינם חריגים במיוחד.

בתחרות הארצית שנערכה בחולון הופיעה היד הבאה:

יד מס' 17

מחלק צפון, אין פגיעים

 ♠
♥
♦
♣

532 
- 
K1062
KQJ1092

 

♠
♥
♦
♣

J108 
AK98 
54 
7543

♠
♥
♦
♣

K64 
1076532 
AJ98 
-

 ♠
♥
♦
♣

AQ97 
QJ4 
Q73 
A86

 

לצפון סדרת קלאב מצוינת וחוסר בהארט ולכן הוא פותח 
.3NT ב-♣3. מזרח עובר ודרום מכריז

אחת  בקלאב,   6 לקיחות:   9 יש  לכרוז  הארט  בהובלת 
יהיה  בספייד  בהובלה  עקיפה(.  )עם  בספייד   2 בהארט, 

לכרוז זמן לפתח לקיחה בסדרת הדיאמונד.

בונה על משיכת  באחד השולחנות החליט מזרח שדרום 
לקיחות רבות בקלאב, אבל לאור החוסר בסדרה זו אפשר 

שיצליח לזכות ב-8 או 9 לקיחות בהארט ולזכות בתוצאה 
טובה. מזרח הכריז ♥4 ודרום מיהר להכפיל.

מערב הוריד דומם מעולה. יש לו תמיכה של 4 קלפים עם 
שני בכירים ודאבלטון בדיאמונד.

מזרח ביצע ♥4 מוכפל בקלות. הוא מבצע עקיפה כפולה 
בהארט )לאור הכרזת 3NT המבטיחה עוצר בידו של דרום( 
ועוקף פעמיים בדיאמונד לשמינית ולתשיעית. לבסוף הוא 

מוסר שתי לקיחות בספייד ובדיאמונד.

3NT ע"י דרום מעניק לצפון-דרום 53%.

3NT + 1 מעניק 79%.

♥4 מוכפל ע"י מזרח מעניק לצפון-דרום 3%.

מאבק מעניין מתפתח בין הכרוז להגנה ביד הבאה:

יד מס' 8

מחלק מערב אין פגיעים

 ♠
♥
♦
♣

AKQ109 
3 
KJ10
AK63

 

♠
♥
♦
♣

J73 
1085 
AQ853 
84

♠
♥
♦
♣

84 
AQJ6 
97 
Q9752

 ♠
♥
♦
♣

652 
K9742 
642 
J10

 

משחק מלא לשני הצדדים

יוסי אנגל
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West North East South

Pass 1♠ Pass Pass

Pass
למזרח יש כמה אפשרויות הובלה: שליט, דיאמונד גבוה 

או 5 קלאב.

ומשחק  שליטים   3 מושך  הכרוז  בשליט  מוביל  הוא  אם 
מהכרוז  למנוע  יכול  ואינו  באלוף  זוכה  מזרח  הארט. 
קלאב,  ימסור  הכרוז  הקלאב.  בסדרת  לדומם  להיכנס 
הארט ודיאמונד )כאשר הוא יהיה בדומם ישליך דיאמונד 

על המלך הארט וישחק דיאמונד לכיוון ידו(.

ומשחק  בדומם  זוכה  הכרוז  בהובלה בקלאב?  קורה  מה 
זוכה בנסיך. כך  והכרוז  ידו, מערב מעכב  דיאמונד לכיוון 
נמנעת בשלב זה הכניסה של הכרוז ליד של דרום לגבות 

את המלך הארט.

עתה הוא משחק הארט לכיוון המלך. מזרח זוכה באלוף 
בשני  זוכה  צפון  שליט.  או  קלאב  המלכה  את  ומשחק 
ובמלך קלאב ומשחק את האלוף קלאב ומשליך  שליטים 
לצפון  לתת  יאלץ  הוא  יחתוך  מערב  אם  דיאמונד.  עליו 
הכרוז  יחתוך  האחרון  הקלאב  ואת  בדיאמונד  לקיחה 
יחתוך את הקלאב  יחתוך, הכרוז  לא  בדומם. אם מערב 
בדומם ושוב מערב יאלץ לתת לו לקיחה בדיאמונד. סה"כ 

10 לקיחות לצפון בכל הגנה.

מועדון וביה”ס לברידג’ כיכר המדינה

www.bridge-bakikar.com | 03-6969830 :רח’ ויצמן 53, תל-אביב טלפון

לוח פעילות המועדון
שבתשישיחמישירביעישלישישניראשוןיום

שעה

בוקר
13:00 –10:00

תחרות 
T.B.

הרצאה 
+ חוברת 

ידיים

משחק 
מודרך

תחרות 
T.B.

תחרות 
T.B.

עם חוברת 
ידיים

משחק 
מודרך

T.B תחרות

משחק 
מודרך

אחה”צ
19:30 –16:30

תחרות
T.B.

תחרות
T.B.

תחרות
T.B.

משחק 
מודרך

תחרות
T.B.

T.B תחרות
+ פרס כספי

תחרות 
T.B.

ערב
23:30 –20:30

תחרות
ברומטר

IMP
+ פרס כספי

תחרות
T.B.

תחרות 
מודרכת +

מזנון 
חופשי

תחרות 
T.B.
 +

 חוברת 
ידיים

+
פרס כספי
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באילת  רבים  שחקנים  מתכנסים  נובמבר,  חודש  בהגיע 
ומשתתפים בפסטיבל הברידג' הבינלאומי. כרגיל מגיעים 
שחקנים בכירים מחו"ל ומהארץ, ובנוסף שחקנים ישראלים 

בכל הרמות, החל במתחילים וכלה במתקדמים.

משפחת בירמן מארגנת ומנהלת את הפסטיבל ביד רמה, 
מפנקת את האורחים ודואגת לתנאי משחק מעולים. הפעם 

ניצח על המלאכה הבן הצעיר אלון.

בפניכם  שאציג  יד  הופיעה  א'  בבית  הזוגות  בתחרות 
כבעיית הובלה:

יד מס'  18, מחלק דרום, אין פגיעים

West North East South

Pass

4♠ Pass 4NT Pass

5♠* Pass 6♠ All Pass

♠5 = 2 אלופים מתוך חמישה )המלך בשליט נחשב כאלוף( 
+ המלכה בסדרת השליט.

צפון צריך להוביל וידו היא כדלקמן: 

♠
♥
♦
♣

9 
QJT4 
K108 
98743

אינו  צפון  כזו  בהובלה   .♥Q-ה היא  "הבטוחה"  ההובלה 
ההובלה  זו  האם  אבל  בסדרה  לקיחה  במסירת  מסתכן 

הנכונה?

שעיה לויט, שחקן עבר בנבחרת ישראל, טוען כי במהלך 
הכרזה כזה, למזרח יש לקיחות מהירות ולא כח מפוזר, ולכן 
הסיכוי למצוא את הדומם עם K♥ כאשר האלוף נמצא אצל 
דווקא  זו, על ההגנה להתקיף  השותף הוא קלוש.מסיבה 

בדיאמונד, אולי ה-A♦ או ה-Q♦ נמצאים אצל השותף.

להלן היד המלאה:

 ♠
♥
♦
♣

9 
QJ104 
K108
98743

 

♠
♥
♦
♣

AKQT6542 
- 
J42 
J5

♠
♥
♦
♣

- 
AK532 
9653 
AKQ6

 ♠
♥
♦
♣

AQ97 
QJ4 
Q73 
A86

 

בהובלה של הארט, הכרוז חותך הארט בידו ומושך שני 
שליטים. לצפון יש שליט אחד בלבד והכרוז מאוד מאוכזב. 
משחק  עתה  מערב.  לפני  ממוקמים  הספיידים  מאידך, 
הכרוז קלאב למלכה ומושך את ה-A♥ וה-K♥ עליהם הוא 
משליך 2 מפסידים בדיאמונד. המשך ב-A♣ וב-K♣ יוביל 
להשלכת מפסיד נוסף בסדרת הדיאמונד. בסך הכל זוכה 

ההגנה בלקיחה אחת בלבד.

לידו  ייכנס  בדומם,  בהובלה  יזכה  הכרוז  שאם  לב  שימו 
ב-J♣ בכדי למשוך שליטים, תהיה לו כניסה עתידית אחת 
וימשוך את הקלאבים לפני  יטעה  בלבד לדומם. אם הוא 

ההארטים הוא ייכשל בחוזה.

התפלגות התוצאות )האחוזים שהשיגו צפון / דרום(:

אחוזיםתוצאהכמות זוגות

2100+98%

250+89%

1450-80%

13480-43%

1510-9%

2980-2%

במידה וההגנה מובילה בדיאמונד, היא יכולה לזכות ב-3 
ולהכשיל אפילו חוזה של ♠4. על אף  זו  לקיחות בסדרה 
החוזה  שאם  הסכמה  קיימת  המומחים  בקרב  האמור, 

.♥Q-נשאר ♠4 יש להוביל ב

פסטיבל הברידג' הבינלאומי 
ה-22 באילת – מה תובילו?

יוסי אנגל

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 - 1,560 ש”ח85 ש”ח לאדם הלוך חזור.

נופשון ברידג’ בים המלח
29 בינואר עד - 2 בפברואר 2017
11 ברציפות במלון לוט שנה 

שבת יום ה' יום ד' יום ג' יום  ב' יום א'

הרצאה 
ותחרות

הרצאה 
ותחרות

הרצאה 
ותחרות

בוקר 10:00

תחרות
בשעה 17:00

תחרות תחרות
_____ 

 +
מודרך

תחרות תחרות תחרות
_____ 

 +
מודרך

אחר- הצהריים 
16:30

לוח פעילותלוח פעילות

ימי שלישי בשעה 20:00
תחרות נושאת פרסים כספיים + חלוקות ידיים חדש! 
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הסעה מאורגנת מירושלים
4 לילות על בסיס חצי פנסיון מחיר לאדם בחדר זוגי - 1,560 ש”ח85 ש”ח לאדם הלוך חזור.

נופשון ברידג’ בים המלח
29 בינואר עד - 2 בפברואר 2017
11 ברציפות במלון לוט שנה 

שבת יום ה' יום ד' יום ג' יום  ב' יום א'

הרצאה 
ותחרות

הרצאה 
ותחרות

הרצאה 
ותחרות

בוקר 10:00

תחרות
בשעה 17:00

תחרות תחרות
_____ 

 +
מודרך

תחרות תחרות תחרות
_____ 

 +
מודרך

אחר- הצהריים 
16:30

לוח פעילותלוח פעילות

ימי שלישי בשעה 20:00
תחרות נושאת פרסים כספיים + חלוקות ידיים חדש! 
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משחקי  את  סקרה  הקודם  בירחון  שהתפרסמה  הכתבה 
העולם בברידג' מהזווית הישראלית. באירוע זה השתתפו 
מיטב שחקני העולם בכל הקטגוריות אשר סיפקו שפע של 
ידיים מעניינות ומאלפות. כתבה זו כוללת מבחר של ידיים 
מעניינות אשר הזדמן לי לסקר אותן ככתב מטעם הבולטין 

הרשמי של האירוע.

מוקדמות )בית א'( איטליה-גרמניה

Board 15, Dealer South, Vul N/S

 ♠
♥
♦
♣

J
JT7632
A743
K6

 

♠
♥
♦
♣

T93
AKQ9
KJT62
5

♠
♥
♦
♣

K8642
854
Q8
J93

 ♠
♥
♦
♣

AQ75
-
95
AQT8742

 

West North East South
ורסאצ'ה אאוקן לוריה וולנד

1♣

1♦ Dbl* Pass 1♠

Pass 2♥ Pass 3♣

* טרנספר ל-♥

הייתה  לו   .3 בגובה  ועצרו  התאמה  מצאו  לא  צפון-דרום 
שותפה,  של  המיוחדת  החלוקה  על  יודעת  אאוקן  סבינה 
היא הייתה ממשיכה להכריז בדרך לחוזה מצוין של ♣5. 

בפועל הזוג הגרמני הסתפק ב-150+.

West North East South
גרומלר ד'אבוסה פריטשה די בלו

2♣

Dbl 2♥* 2♠ Dbl

Pass 3♣ Pass 4♠

5♦ Dbl Pass 5♠

Pass 6♣ Pass Pass

Dbl Pass Pass Pass

* הוסבר על ידי דרום למערב כטרנספר לספייד

הזוג האיטלקי בצפון-דרום סבל מאי הבנה בהכרזה. דרום 
פתח ♣2 )11-15 נקודות עם 5+ קלאבים( ומערב הכפיל. 
כעת צפון הכריז ♥2 "טבעי" ושכח שלפי ההסכם שלהם 
משחקים טרנספרים לאחר כפל מוציא של היריבים. דרום 
חשב שלשותפו ספיידים והוא היה מעוניין לשחק ♠4 ואפילו 
♠5. צפון ידע מהכרזת הפתיחה שלשותפו 4 ספיידים לכל 

היותר ותיקן כמובן ל-♣6.

המפסידים  כל  עם  לעשות  מה  מדי.  גבוה  נראה  החוזה 
אך  בדומם,  פעמיים  ולחתוך  לעקוף  אפשר  בספייד? 
אפשרות  ללא  בשליט  צפוי  מפסיד  עם  הכרוז  יישאר  אז 
הוא  כזה  למצב  היחידי  הפתרון  מזרח.  נגד  לעקיפה 
לכרוז  עזר  ומערב   ,)Trump Coup( בשליטים  להתקצר 
 ♦A די בלו חתך, עבר לדומם עם .♥A בהובלה טבעית של
והריץ J♠. לו ראה מזרח את הנולד היה מכסה כדי למנוע 
חיתוך הארט נוסף ולשבש את ה-Trump coup. מצד שני 
יכול לדעת שלשותפו T9♠, ובכל מצב אחר  הוא לא היה 

כיסוי ב-K "מוכר" לקיחה.

לאחר זכיית ה-J♠ בלקיחה השלישית, הכרוז עבר לחיתוך 
הרביעי  ההארט  חיתוך  לאחר  וספייד.  הארט  של  צולב 
וזה היה מצב  ומזרח,  הושווה מספר השליטים של דרום 

הקלפים:

משחקי העולם בברידג', 
וורוצלב  2016 )חלק ב'(

רם סופר
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 ♠
♥
♦
♣

-
T7
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-

 

♠
♥
♦
♣

-
-
KJT2
5

♠
♥
♦
♣

K
-
Q
J93

 ♠
♥
♦
♣

A
-
9
AQT

 

הוריד  כאשר  החלוקה  של  מושלמת  קריאה  הפגין  דרום 
האפשרות  חוסר  למרות  בדיאמונד.  מידו  ויצא   ♠A  ,♣A

לעקוף נגד ה-QT ,♣J♣ זכו ב-2 הלקיחות האחרונות.

הביצוע המבריק כיפר ללא ספק על ההכרזה הבעייתית, 
אך לא כך סברו מנהלי התחרות שקיבלו את ערעור גרמניה 
במהלך  שגויים  הסברים  מתן  בשל  הסלם  את  וביטלו 
ההכרזה. מכל מקום, פרסום היד מנציח את הביצוע הנפלא 
של די בלו גם אם הוא לא בא לידי ביטוי על לוח התוצאות.

מוקדמות )בית ב'( שוודיה-אוסטריה

נבחרת שוודיה המצוינת, מנצחת משחקי העולם ב-2012 
עד  זו  בתחרות  גם  בלטה   ,2015 העולם  אלופת  וסגנית 
שנכנעה בדוחק למארחים הפולנים ברבע הגמר בשחזור 
2015. יריבתה אוסטריה הפתיעה  של גמר ברמודה בול 
 3 זה השתמשו  בעיקר בשלב המוקדם. במפגש  לטובה, 
חזקה  פתיחה  על  המבוססות  בשיטות  הזוגות   4 מתוך 
של ♣1, אבל הזוג היחיד ששיחק בשיטה טבעית הוא זה 

שהגיע לסלם הגדול בחלוקה הבאה:
Board 8, Dealer West, Vul None

 ♠
♥
♦
♣

K62
QT98
862
J75

 

♠
♥
♦
♣

9
A754
A743
AQ92

♠
♥
♦
♣

A7
3
KQJ95
KT643

 ♠
♥
♦
♣

QJT8543
KJ62
T
8

 

ההתערבות  בשל  קלה  אינה  מזרח-מערב  של  מלאכתם 
הצפויה של דרום ב-♠.

West North East South
סילבן לינדרמן ווראנג באבש
1♦ )1( Pass 2♦ )2( 4♠

Dbl Pass 4NT Pass

5♦ )3( Pass 6♣ )4( Pass

7♣ Pass 7♦ All Pass

 ;Inverted Minors )2( ;4 קלפים לפחות )1( 
)3( 0 או 3 קלפי מפתח; )4( מבקש קונטרול שלישי ב-♣

הכפל של הפותח לאחר ♠4 הראה יד טובה יחסית, ומזרח 
התחיל את הבירורים לקראת סלם עם שאלה למספר קלפי 
לסלם   ♣Q רק  לו  חסרה  מערב  תשובת  לאחר  המפתח. 
לאמץ  כדאי  עבורו.  טוב  קלאב  דאבלטון  גם  כאשר  גדול, 
את ההסכם שהכרזת סדרה חדשה בגובה 6 לאחר שאלה 
קונטרול  עם  גדול  סלם  להכריז  מבקשת  מפתח  לקלפי 
זו בלבד  שלישי באותה סדרה צדדית. ביד הנוכחית, לא 
שהוכרז סלם גדול, לשוודים גם הייתה בחירה נעימה בין 

♣7 ל-♦7.

West North East South
טרנאו ניסטרום סימון אופמרק
1♦ )1( Pass 2♦ 4♠

5♠ Dbl Pass Pass

6♦ Pass Pass Pass

)1( 2+ קלפי ♦, 11-16 נקודות

Precision לא הבטיחה  הכרזת הפתיחה ♦1 לפי שיטת 
אורך בדיאמונד. לפיכך בשלב זה מזרח לא ידע על התאמה 
והכריז ♦2 כדי להראות 5+ קלפי ♦ עם כוח למשחק מלא 

לפחות.

מערב שהחזיק יד מקסימלית עם התאמה מול הכרזת ♦2 
של שותפו עשה כל מאמץ לעזור לו להגיע לסלם והכריז 
♠5 לאחר התערבות דרום ♠4. לרוע מזלם של האוסטרים 
4NT. בהיעדר אפשרות לברר  ההכרזה עברה את גובה 

את מספר האסים, מזרח הסתפק ב-♦6.

עם זאת, קיים כלי שבעזרתו ניתן להתגבר על בעיה זו – 
מוסכמת Turbo )שפותחה לפני שנים רבות על ידי חברי 
 4NT הנבחרת הכחולה" האיטלקית( אשר לפיה הכרזת"
במצב של הסכמה על שליט מתארת מספר זוגי של קלפי 
מפתח, ודילוג על הכרזה זו מתאר מספר אי-זוגי. במקרים 
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שבהם ההכרזה עברה את גובה 4 ניתן להרחיב מוסכמה 
משתמש  האוסטרי  הזוג  היה  לו   .5NT של  להכרזה  זו 
בהסכם כזה, מערב היה יכול להכריז ♣6 לאחר הכפל של 
צפון על ♠5, הכרזת קיו-ביד המתארת מספר אי-זוגי של 

.)5NT קלפי מפתח )בשל הדילוג על

שמינית גמר )איטליה-קנדה(

נסו בעצמכם את בעיית ההגנה הבאה:

Board 22, Dealer East, Vul E/W

♠
♥
♦
♣

A763
7432
KJ5
54
 ♠

♥
♦
♣

8
A85
632
KQJT86

West North East South
פרגאני די פרנקו פולק מאנו

Pass 1♣

Pass 2♣ Pass 2♦

Pass 2♥ Pass 2♠

Pass 2NT Pass 3NT

Pass Pass Pass

יריביכם האיטלקים משתמשים בשיטת Relay לאחר 
הכרזת התשובה ♣2. דרום תיאר את ידו, אבל על ידו של 

הכרוז לא ידוע כמעט דבר.

שותפכם במזרח מוביל ב-Q♥. הכרוז זוכה בדומם עם 
A♥ ומוביל 8♠. כיצד תשחקו?

מההובלה ברור ש-K♥ אצל הכרוז. מה לגבי A♣? לו היה 
קלף זה חסר לצפון, הוא היה זוכה בלקיחה הראשונה 

בידו ומשחק קלאב. מהמשחק ברור שיש לכרוז 6 לקיחות 
בטוחות בקלאב ו-2 בהארט. לקיחה אחת בספייד תשלים 

את החוזה.

 ♦K-ולהמשיך ב ♠A-כעת הכול ברור: צריך לעלות ב
.♦ATxx בתקווה שלשותף לפחות ♦J ולאחר מכן

בדיוק כך פעל המגן הקנדי במערב, אבל הוא נתקל 
בחלוקה הבאה:

 ♠
♥
♦
♣

KJ52
K9
QT9
A932
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♥
♦
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KJ5
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♥
♦
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QT94
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7

 ♠
♥
♦
♣

8
A85
632
KQJT86

 

לאחר זכיית ההגנה ב-A♠ ו-AK♦, צפון תבע 10 לקיחות. 
"יד שנייה  ושיחק  להגן אחרת  בשולחן השני בחר מערב 
נמוך" בלקיחה השנייה. הכרוז טעה בניחוש, הפסיד את 

הלקיחה ל-Q♠, והחוזה נכשל.

המהלך  תמיד  אינו  טכנית  הנכון  המהלך  השכל:  מוסר 
דומות  בעיות  המציגים  הברידג'  ספרי  בשולחן.  המנצח 
מתעלמים  גבוה"  שנייה  "יד  לשחק  לכאורה  חובה  שבהן 
לנחש  נאלץ  שהיריב  מכך  להרוויח  מהאפשרות  לפעמים 

והוא עשוי לשגות.

רבע גמר )הולנד-אנגליה(

בשלב זה הביסה הנבחרת ההולנדית באופן משכנע את 
אבל  הזהב,  למדליית  בדרך  החזקה  האנגלית  הקבוצה 
בחלוקה הבאה ההולנדים נחלו הפסד כבד בשל העובדה 
שיריביהם השתמשו )לפי המלצתו של קז'ישטוף מרטנס( 
בהכרזת פתיחה של ♦2 במצב לא פגיע לתיאור יד חלשה 

עם אורך בשתי סדרות המייג'ור )לפחות 4-4(.

Board 18, Dealer East, Vul N/S
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West North East South
בקשי דרייבר גולד ברינק

2♦ Dbl

3♥ 3NT All Pass

לאחר הכרזת מזרח ♦2 שותפו יודע על ההתאמה בהארט 
הרע  מלא.  משחק  שום  לבצע  מסוגלים  אינם  וצפון/דרום 
בלקיחה  החוזה  את  ולהכשיל  ל-♥3  לוותר  היה  במיעוטו 
אחת, אבל בפועל הולנד הכריזה 3NT עם תוצאה 200-.

West North East South
נאב פורסטר דרייבר רובסון

Pass 1♣

1♦ Dbl Pass 1NT

Pass 2NT Pass 3NT

Pass Pass Pass

 3NT בשולחן השני מזרח שתק. מערב הוביל ב-♦ נגד
והמשיך בסדרה גם לאחר שזכה ב-K♣. המשחק המלא 

בוצע.

מוסר השכל: השיטה שבה משתמש הזוג בשביל פתיחות 
במצב  התוצאות.  על  ישירות  משפיעה   2 בגובה  חלשות 
עם  יותר.  אגרסיביות  שיטות  לאמץ  משתלם  פגיע  לא 
זאת, הולנד ולא אנגליה היא שזכתה באליפות העולם, כך 
שרמת משחק גבוהה יותר תפצה ללא ספק בטווח הארוך 

על חסרונות בשיטה.

חצי גמר )מונקו-ספרד(

על הנייר זה היה אמור להיות ניצחון קל למונקו החזקה, 
מעל  הרבה  בוורוצלב  שיחקה  הספרדית  הנבחרת  אבל 
לציפיות. הקרב היה שקול וצמוד ממש עד הסוף, והוכרע 
רק בבורד הלפני האחרון כאשר הזוג הספרדי שמט לקיחה 
בטוחה בהגנה נגד חוזה מוכפל והפיל אותו בלקיחה אחת 
כדי  מספיקה  שהייתה  לקיחות  ב-2  נפילה  במקום  בלבד 

להעלות את ספרד לגמר.

בחלוקה הבאה הרווח לטובת מונקו נבע ארך ורק משיטת 
 4-4 עם    1♥ לפתוח  למדי  מקובל  היה  פעם  ההכרזה. 
כולם  כמעט  כיום  המיינור.  בסדרות   3-2 ו-  במייג'ורים 
גייר הלגמו-טור הלנס עדיין  card major-5 אבל  אימצו 

מאמינים בשיטה הישנה.

Board 18, Dealer East, Vul N/S
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התסריט הקבוע ברוב השולחנות שבהם שוחקה חלוקה 
צפון משיב   ,1♦ דרום מתערב  פותח ♣1,  מזרח  היה:  זו 
לו ♠1, מזרח מגיע לחוזה ♥4 ונכשל בחוזה לאחר הובלת 

דרום ב-♠ והחלפת צפון ל-♦ עם קבלת חיתוך.

אבל...

West North East South
הלגמו סבטה הלנס גודד

1♥ Pass

2NT Pass 3♥ Pass

4♥ Pass Pass Pass

הכרזות הפתיחה ♥1 והתשובה 2NT לא השאירו לצפון-
לא  צדדית  סדרה  שאף  היות  להתערבות.  מרחב  דרום 
ובחר  הוכרזה, דרום לא חיפש הובלה אקטיבית במיוחד 
מהיר  לחיתוך  זכתה  לא  שההגנה  רק  לא  כעת  בקלאב. 
בדיאמונד, גם הלקיחה בספייד נעלמה על הסיבוב השלישי 
של הקלאב. הלנס לא התקשה לבצע את המשחק המלא.

גמר )ארה"ב-צרפת, סניורים(

בעוד בתחרות הפתוחה היה קשה מאוד לחזות מראש את 
זהות הקבוצה המנצחת, בתחרות הסניורים הציגה ארה"ב 
"נבחרת חלומות" שכללה אגדות ברידג' כמו האמן, מרטל, 
מקסטרוט וזיא מחמוד. אף על פי שהשותפויות היו טריות 
ולא תמיד מתואמות לחלוטין, הקבוצה האמריקנית שלטה 

בכל שלבי התחרות ללא עוררין.

ביד הבאה קיבלה הקבוצה הצרפתית שיעור מאלף מתי 
להתערב, או ליתר דיוק מתי לא להתערב, בכפל מוציא. 
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Board 12, Dealer West, Vul N/S

 ♠
♥
♦
♣

96
AJT6
2
AK8643

 

♠
♥
♦
♣

73
Q953
A7654
95

♠
♥
♦
♣

KJ82
K42
KT8
QJ2

 ♠
♥
♦
♣

AQT54
87
QJ93
T7

 

West North East South
גיומין מקסטרוט פלאו זיא
Pass 1♣ Dbl 1♠

2♥ 3♣ Pass Pass

3♦ Pass Pass Dbl

Pass Pass Pass

קשה לומר שידו של מזרח מבטיחה, אבל הוא חשב: למה 
ולהתחרות  עדיף  פגיעות  במצב  נקודות   13 להראות  לא 
קצת על החוזה החלקי? אחרי הכול אפילו מורי הברידג' 
סדרה  בכל  לפחות  קלפים   3 עם  מוציא  כפל  "מאשרים" 
הזאת  החשיבה  צורת  האמת,  למען  הוכרזה.  שלא 
קבוצות  בתחרות  טופ-בוטום.  לתחרות  יותר  מתאימה 
וההפסדים עלולים  יהיה קטנים  הרווחים מהכפל המוציא 

להיות משמעותיים.

לאחר תשובת ♠1 של זיא, מערב סבר שעליו לשתף פעולה 
 .3 עם הכפל המוציא והוא היה מוכן להתחרות עד גובה 
הכרזת הרביעייה במייג'ור לפני החמישייה במיינור הייתה 
נכונה, לפחות תיאורטית. במציאות לדרום היה כפל מעניש 
מלמעלה  לקיחות  ב-4  התחילה  ההגנה   .3♦ על  קל  די 
בסדרות השחורות. בלקיחה החמישית הכרוז טעה כאשר 
השליך ♥ על ♠ ונתן לצפון לחתוך עם ה-2♦ הבודד. עדיין 
בסך  האדומות.  מהסדרות  אחת  בכל  מפסידים   2 לו  היו 

הכול זכה מערב בארבע לקיחות בלבד בחוזה המוכפל.

 1♣ על  המנצח   Pass-ה את  מרטל  מצא  השני  בשולחן 
והזוג האמריקני כלל לא התערב. הצרפתים שיחקו בחוזה 
♣2 ללא אירועים מיוחדים וביצעו 9 לקיחות. בעת השוואת 
אחד  ב-0  התבטא  השולחנות  בין  ההבדל  התוצאות 

"בלבד", 110+ מול 1100+.

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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למרטי ברגן יש תשובה נחרצת לשאלה זו: ♣1  מבטיח 
תמיד שלושה קלפים לפחות. ברגן נחרץ גם ביחס לשאלה: 
קלפים  שלושה  לכם  כשיש   Better minor להכריז  האם 
ב- ♣ ושלושה קלפים ב- ♦? במצב כזה הכריזו תמיד ♣1 .

כמה מהשחקנים הבכירים בארץ אומרים שזה לא משנה 
או עם שלושה  האם פותחים ♣1 עם שני קלפים לפחות 
לפחות  יהיו  לפותח  גבוהה  בהסתברות  לפחות.  קלפים 
ארבעה קלפים בסדרה. דעתי היא שלגבי שחקנים מהשורה 
מרטי ברגן צודק. כאשר מדובר בשחקנים מומחים ברמה 

גבוהה זה ממש לא משנה.

נוסף  אספקט  מציגה  האדום  הים  מפסטיבל  הבאה  היד 
האם  להחליט  הצריך  היריב  על  משפיע  זה  כיצד  לויכוח: 
Balancing או האם להכריז  להתערב במכרז במצב של 
Pass? כשהפותח מבטיח שני קלפים לפחות היריב יטה  

להכריז Pass במצבים של ספק. 

הים  בפסטיבל  הפתוחה  הזוגות  מתחרות  הבאה  היד 
האדום באילת, בה שיתפתי פעולה עם הצעיר המוכשר בן 

ה-14 רועי ארגלזי, מדגימה זאת.

בורד 23 מחלק דרום. כולם פגיעים
 ♠

♥
♦
♣

JT9
T9852
9763
Q

 

♠
♥
♦
♣

Q82
Q
KJ54
KJT73

♠
♥
♦
♣

A654
J76
Q2
A952

 ♠
♥
♦
♣

K73
AK43
AT8
864

 

דרום פתח ♣1 במצב  פגיע.

על פי כללי המשחק, צפון צריך להגיד מהו מספר הקלפים 
המינימאלי בסדרה זו שמחזיק שותפו )שניים או שלושה(. 

כמו שקורה לא פעם, צפון לא הקפיד על הכללים ושתק. 
לאחר שתי הכרזות Pass הגיע תורי להכריז. 

אם   .Balancing של במצב  נמצא  אני  יודע,  שאינו  למי 
Pass, המכרז יסתיים. במצב כזה אני צריך להגן  אכריז 
על השותף "ששתק" ויכול להיות שיש לו אפילו 12 נקודות 
או יותר ואינו יכול להתערב בהכרזה )ביד הזו יש לו בדיוק 

12 נקודות(.

יש לי ארבעה קלפים בסדרת ה-♠  ו-11 נקודות. תוסיפו 
3 נקודות בגלל מצב ה-Balancing והגענו ל-14 נקודות. 

ב-♣ הבטיח  קלפים  כמה  צפון  את  לשאול  החלטתי 
.Pass שותפו: "לפחות שניים" הוא ענה. החלטתי להכריז

רועי הוביל ב-♣ קטן. ה-A♣ שלי מחץ את ה-Q♣ בדומם. 
קלפים  ללא  נותר  הכרוז  סיבובי ♣.  שני  בעוד  המשכנו 

בסדרת השליט.

קיבלנו 400 נקודות אחרי שהכרוז "המסכן" נפל 4 פעמים. 
ללא ספק שבחוזה ב-NT מהצד שלנו היינו מקבלים תוצאה 
הרבה פחות טובה. כל מה שצריכה ההגנה זה לשחק את 

סדרת ה-♥.

♣1 עם שני קלפים לפחות או 
עם שלושה קלפים לפחות?

אבי רוזנטל
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חידת דצמבר
 ♠

♥
♦
♣

87
K942
A
AKQJ98

 

♠
♥
♦
♣

AK4
QJT87
Q6
763

♠
♥
♦
♣

T9632
-
JT8432
54

 ♠
♥
♦
♣

QJ5
A653
K975
T2

 

כנגד ♥3 הוביל מערב ב – AK♠ והמשיך בספייד שלישי. 
עליכם לבצע את החוזה כנגד כל הגנה. בהצלחה!!!

פתרון חידת נובמבר
 ♠

♥
♦
♣

2
54
AK5
AK65432

 

♠
♥
♦
♣

KT8
9
Q875
QJT98

♠
♥
♦
♣

76543
Q876
JT9
7

 ♠
♥
♦
♣

AQJ9
AKJT32
432
-

 

והמשכתם   ♣A-ב זכיתם   .♣Q-כנגד ♥7 הוביל מערב ב
ב-K♣. מזרח השליך ספייד. חתוך את הלקיחה! המשך 
תחתוך  ואתה   ♠K-ב יכסה  מערב   .♠Q-וב  ♠A-ב כעת 
ביד.  ה-♥10  לעבר  שבדומם  האחרון  בהארט  ותמשיך 
המשך ב-J9♠ ובדיאמונד לעבר ה-K♦. זהו המצב שנוצר:

 ♠
♥
♦
♣

-
-
A5
654

 

♠
♥
♦
♣

-
-
Q8
JT9

♠
♥
♦
♣

-
Q87
JT
-

 ♠
♥
♦
♣

-
AKJ3
4
-

 

שחק קלאב מהדומם. מזרח ישליך דיאמונד ואתה תחתוך 
ותמשיך   ♦A-ה לעבר  בדיאמונד  תמשיך  ה-3♥,  עם 
בקלאב או דיאמונד מהדומם. למזרח רק שליטים ואתה 

 .♥AKJ-אחריו עם ה

שעשועי ברידג' 
אורן לידור
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ו'  )יום  השרון  מושבות  מועדון  שארגן  ארצית  בתחרות 
07.10.16( התיישבנו בקו מזרח-מערב.

בלוח מס' 30 אני פותח את הקלפים הבאים )אני המחלק 
במזרח(:

♠
♥
♦
♣

KQ85 
AT986 
T 
Q32

 לא מי יודע מה. אחרי 2 פסים שותפי פותח 1NT )לשיטתנו 
להסבר  בקשה  אין  מימיני  אולם  מתריע  )אני   –  )18–16

אלא פס(.

מנסה  ובמקביל  למייג'ורס,  שאלה   2♣ מכריז  כמובן  אני 
להיזכר בהמשך ההכרזה הרצוי בשיטת ההכרזה "סמולן" 
המשיב  ידי  על  במייג'ור   5-4 של  יד  מציגה  אשר  )שיטה 
תשובת  את  שאראה  חשבתי  בביטחון   .)1NT לפתיחה 
שותפי ♦2 אשר שוללת מייג'ורס. לתימהוני ולשמחתי אני 

דווקא רואה ממול פתק הכרזה ♠2.

כעת עולה במוחי הקטן שאלה חדשה: האם להכריז ♠4 
פשוט או לנסות להגיע לסלם. לאור העובדה שיש מאמר - 
התשובה ברורה. החלטתי שלא מזיק לנסות ♣4 )לשיטתנו 
אם  להחליט  אוכל  לשאלה  התשובה  ולפי  לאסים  שאלה 
לעצור ב-♠4 או להמשיך( התשובה ממול ♦4 )0 או 3 מתוך 
4( "ניחשתי" נכון שיש ממול 3 אסים. עכשיו בואו נראה מה 
מצב המלכים )הרי יכולים להיות 2( על ♣5 התשובה ♥5 

)1 או 4(.

קלפים   4 שותפי  ביד  האפשרויות:  את  לחשב  התחלתי 
בספייד )לפחות( אולי 2 או 3 דיאמונדים )בתקווה שללא 

וכך  בראשם  מלך  עם  בהארט  קלפים   2 אולי  וכן  מלך( 
יתאפשר להגביה את ההארטים ולהיפטר ממפסידים ביד.

)כמו  והכרזתי  טובים  סיכויים  יש  שאכן  החלטתי  לבסוף 
הבודד  הקלף  את  כמובן  )זכרתי   6♠  – כבר(  שהבנתם 

בדיאמונד(.

בדיאמונד  להוביל  בחר  להוביל  שתורו  מדרום  המתנגד 
 over-ה על  להתנצל  לעצמי  חובה  ראיתי  ואני  נמוך, 

 .bidding

ידו של אחי הייתה זו:

♠
♥
♦
♣

AJ73 
J2 
A9 
AKT65

.)♥J( 17 נק' כאשר נקודה אחת למעשה לא שווה כלום 

בסופו של דבר מה שקרה הוא שהספיידים התחלקו אצל 
היריבים 3-2 וה- J♣ נפל בסיבוב שני כך שהמבצע )אחי( 
זכה ב-5 לקיחות בספייד )מתוכם אחת ע"י חיתוך דיאמונד( 

5 קלאבים, ו-2 אסים אדומים, סה"כ 12 לקיחות.

מוסר השכל – כמו במלחמה בה צריך החייל תחמושת; 
בברידג' השחקן צריך קלפים גבוהים שנספרים בנקודות 
– וכמו במלחמה השימוש בתחמושת צריך שיהיה יעיל; 
כך בברידג' הנקודות צריכות להיות במקומות הנכונים.

האמת – אני לא כל כך הבנתי את ה"מוסר השכל" הזה.
אולי מישהו יכול להסביר לי?

הצץ מעבר לכתפי

הפסדים ורווחים

איתן גוליק
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ידיעון ההתאגדות הישראלית לברידג' ן דצמבר 2016
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 2017ינואר 2017דצמבר 2016
3 - 2

17-16

23

24

31-30

ליגות לקבוצות

ליגות לקבוצות

אליפות ישראל למועדונים

אליפות ישראל לצעירים  
מוקדמות

אליפות ישראל לצעירים
חצי גמר וגמר

7  -  6

7

15

ליגות לקבוצות פיינל-פור 
ופליי-אוף תחתון

אליפות ישראל עד אמן 
כסף )מחוזי(*

סימולטנית ארצית

4

 18 – 17

25 - 24

ליגה לזוגות טופ-
בוטום )תחרות מחוזית 
למילוי מקומות פנויים(

ליגה לזוגות טופ-
בוטום )ליגת העל וליגה 

לאומית(

ליגה לזוגות טופ-
בוטום )ליגת העל וליגה 

ארצית(

תוכנית פעילות ספורטיבית ארצית לחודשים:
דצמבר 2016 - פברואר 2017

* ראו מודעה מפורטת

הודעות חשובות

קורסים לברידג' במועדוני ההתאגדות
באתר ההתאגדות ישנו מידע על קורסים לברידג' לכל הרמות.

)מתחילים / מתקדמים / הגנה(. כדי לצפות בפרטים ולהירשם,
www.bridge.co.il יש להכנס לאתר ההתאגדות

וללחוץ על תפריט "למד והתקדם / קורסים לברידג'".

אנא שימו לב לשינויים

לידיעת ציבור השחקנים,
בוצעו מספר שינויים בתכנית הספורטיבית בחודשים דצמבר 2016 וינואר 2017.

אנא שימו לב לשינויים בתאריכים של ליגות לקבוצות, אליפות ישראל עד אמן כסף 
וכן הקדמת אליפות צעירים מחודש ינואר 17 לדצמבר 16.

טקס הענקת תעודות הוקרה
שקיימה עיריית ראשון לציון

לעדי אסולין והילה לוי.

לאור ההישגים יוצאי הדופן של עדי והילה בשנת 2016, אלופות אירופה ואלופות עולם, החליטה עיריית ראשון לקיים 
טקס הענקת תעודות הוקרה במיוחד בשבילן. התעודות הוענקו ע"י ראש עיריית ראשון לציון, מר דב צור, בישיבת 

מועצת העיר, כאשר הן מלוות בנציג הנהלת ההתאגדות, מר ראובן בשביץ. ישר כח!
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ידיעון ההתאגדות הישראלית לברידג' ן דצמבר 2016
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 2017ינואר 2017דצמבר 2016
3 - 2

17-16

23

24

31-30

ליגות לקבוצות

ליגות לקבוצות

אליפות ישראל למועדונים

אליפות ישראל לצעירים  
מוקדמות

אליפות ישראל לצעירים
חצי גמר וגמר

7  -  6

7

15

ליגות לקבוצות פיינל-פור 
ופליי-אוף תחתון

אליפות ישראל עד אמן 
כסף )מחוזי(*

סימולטנית ארצית

4

 18 – 17

25 - 24

ליגה לזוגות טופ-
בוטום )תחרות מחוזית 
למילוי מקומות פנויים(

ליגה לזוגות טופ-
בוטום )ליגת העל וליגה 

לאומית(

ליגה לזוגות טופ-
בוטום )ליגת העל וליגה 

ארצית(

תוכנית פעילות ספורטיבית ארצית לחודשים:
דצמבר 2016 - פברואר 2017

* ראו מודעה מפורטת

הודעות חשובות

קורסים לברידג' במועדוני ההתאגדות
באתר ההתאגדות ישנו מידע על קורסים לברידג' לכל הרמות.

)מתחילים / מתקדמים / הגנה(. כדי לצפות בפרטים ולהירשם,
www.bridge.co.il יש להכנס לאתר ההתאגדות

וללחוץ על תפריט "למד והתקדם / קורסים לברידג'".

אנא שימו לב לשינויים

לידיעת ציבור השחקנים,
בוצעו מספר שינויים בתכנית הספורטיבית בחודשים דצמבר 2016 וינואר 2017.

אנא שימו לב לשינויים בתאריכים של ליגות לקבוצות, אליפות ישראל עד אמן כסף 
וכן הקדמת אליפות צעירים מחודש ינואר 17 לדצמבר 16.
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הנחיות ועדת חוקה בתחרויותועדת חוקהועדת חוקה
בכל התחרויות בהן ניתנות נקודות אמן ארציות חלה חובת שימוש בכרטיס שיטות. כרטיס השיטות . 1

הנדרש בתחרויות ההתאגדות נמצא באתר ההתאגדות בסעיף מידע שימוש / הורדות / טפסים וניתן 
להורדה ולהדפסה. מומלץ להשתמש בכרטיס השיטות גם בתחרויות בסניפים

בכל התחרויות על מנהלי התחרות לאכוף את השימוש ב:. 2
STOP - לפני כל הכרזה בקפיצה )ולהשאירו על השולחן לפחות 10 שניות(. א.   

ב.  ALERT - בכל מקרה שפרוש הכרזת השותף עלול להיות שונה  מהמובן לו יכולים     
היריבים לצפות. הנוהל השלם והמפורט נמצא באתר ההתאגדות בסעיף       

"מידע שימושי / חוקים ונהלים.   
ANNOUNCEMENTS: לפי ההנחיות באתר תחת סעיף "מידע שימוש / חוקים ונהלים" ג.   

את כרטיסי ההכרזה יש לאסוף רק אחרי חשיפת קלף ההובלה.. 3
מנהלי תחרויות – אנא וודאו כי הנחיות אלו מתקיימות בתחרויות אותן אתם מנהלים. 4

אליפות ישראל לזוגות עד אמן כסף
IMP שיטת חישוב

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

שבת 7 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 120 ש"ח לזוג

ההרשמה מראש – חובה

אביבה בן ארויה 
052-3859335

מחיר 120 ש"ח לזוג
ההרשמה מראש – חובה

יעקב מינץ
052-2783263
03-5403244

מחיר 120 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

הודעות מועדונים

מועדון ככר המדינה מתכבד להזמינכם: לתחרות ארצית
מושב 1 30 ידיים

יום ג'  6 בדצמבר 2016 | שעה -  20:00
במועדון ככר המדינה | רחוב ויצמן 53 תל-אביב

מחיר למשתתף 75 ₪ | מנהל תחרות אילן שזיפי
מס' המקומות מוגבל-הרשמה מראש חובה | מועדון – 03-6969830

מעמד מנהלי התחרות
לאור מספר אירועים בהם נתקלנו בהתנהלות לא הולמת כלפי מנהלי התחרויות אנו מבקשים 

להבהיר כי מנהל התחרות הינו הסמכות הראשית באירוע. במידה וברצונכם להשיג על החלטותיו 
תוכלו לפנות לגורמים המקצועיים דרך משרד ההתאגדות. התנהגות לא הולמת תטופל בהתאם.

ההרשמה לשנה הבאה החל מ-1 בנובמבר,
דרך המועדונים.

מבצע לחברים חדשים:
הרשמו בחודש נובמבר

ותיהנו מחודשים נובמבר ודצמבר במתנה!
)חברות ל-14 חודשים(.

כבר שתיתם קפה החודש?
חברי התאגדות וליהנות מ:תוכלו להיותבמחיר של כוס קפה בחודש

ברידג' - סימן שאתה צעיר

ביטאון חודשי עם תכנים מגוונים

צבירת נקודות אומן

קורסים מסובסדים לשחקני תחרויות

לוח שנה מהודר עם כל אירועי הברידג' המרכזיים

השתתפות בתחרויות ובפסטיבל הבינלאומי

שייכות למשפחת הברידג' ותמיכה בנבחרות ישראל 

קבלת מידע ועדכונים
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בכל התחרויות בהן ניתנות נקודות אמן ארציות חלה חובת שימוש בכרטיס שיטות. כרטיס השיטות . 1
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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
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יום ג'  6 בדצמבר 2016 | שעה -  20:00
במועדון ככר המדינה | רחוב ויצמן 53 תל-אביב

מחיר למשתתף 75 ₪ | מנהל תחרות אילן שזיפי
מס' המקומות מוגבל-הרשמה מראש חובה | מועדון – 03-6969830
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לאור מספר אירועים בהם נתקלנו בהתנהלות לא הולמת כלפי מנהלי התחרויות אנו מבקשים 

להבהיר כי מנהל התחרות הינו הסמכות הראשית באירוע. במידה וברצונכם להשיג על החלטותיו 
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דרך המועדונים.

מבצע לחברים חדשים:
הרשמו בחודש נובמבר

ותיהנו מחודשים נובמבר ודצמבר במתנה!
)חברות ל-14 חודשים(.

כבר שתיתם קפה החודש?
חברי התאגדות וליהנות מ:תוכלו להיותבמחיר של כוס קפה בחודש
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קבלת מידע ועדכונים
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מועדון ברידג' כרמל בשיתוף
עם מועדון רקפת טבעון מתכבד להזמינכם:
לתחרות ארצית ע"ש אדם פיש ז"ל

מושב 1 30 ידיים
יום שישי  20  בינואר 2017

שעה -  10:00
במועדון חיפה כרמל

 רח' מחניים 9 )מול בית מס' 18( חיפה

מחיר למשתתף 70 ₪ 
מנהל תחרות – אסף עמית

פרסים בשווי 6000 ₪!
פרסים גם לזוגות ראשונים שאינם רבי אמן.
מס' המקומות מוגבל-הרשמה מראש חובה

יניב זק – 054-8083015
אריה ברקוביץ – 052-8757855

תוצאות תחרויות

מצטברשמותדרוג
75.71ליפין גנאדי - דנציגר אלכס1
74.17הדרי מלכה - קוטב שושנה2
71.36בוחניק אשר - אלעד אלי3
71.02אלון הדסה - ברט יורם4
70.80פרקש רות - בלוך שרה5
69.90אסולין עדי - הרטמן אולגה6
69.89חן ליאת - הרבסט אילן7
69.62אייזנשטיין טובי - אדל8
69.10שעובי אביהוא - אשל רן9

68.58קניגסברג דרורה - קניגסברג מודי10

מצטברשמותדרוג
73.45הרצקה רוני - רוסלר אמנון1
70.93שזר עמוס - שזר ארנון2
70.18רובינשטיין שמיל - עמרם אלברט3
69.63איטח אלברט - גליצנשטין מרדכי4
69.32לוי אשר - דולפן סוזי5
69.23לויט בלה - קדם רחל6
69.19בסקין בן - רוזנטל ניר7
68.80פומרנץ לוי - פרידלנדר טוביה8
68.71מילצ'ן דרור - מלאך יעקב9

68.49מלמד אהרון - גולדשטיין יעקב10

מצטברשמותדרוג
73.11ליפין גנאדי - דנציגר אלכס1
72.11הדרי מלכה - קוטב שושנה2
71.72זומר אילן ד"ר - בלאט לובומיר3
70.93אלון הדסה - ברט יורם4
70.21בוחניק אשר - אלעד אלי5
67.88פרקש רות - בלוך שרה6
67.87ליבוביץ אביבה - ליבוביץ ג'ורג'7
67.33צ'פרוט בטי - רומן חנה8
66.99טורפשטיין ירון - בן נחום גילי9

66.90רם דוד - ברעד אופיר10

מצטברשמותדרוג
70.69קורן אשר - לנגר נמרוד1
68.93רובינשטיין שמיל - עמרם אלברט2
68.30מלמד אהרון - גולדשטיין יעקב3
67.983בסקין בן - רוזנטל ניר4
67.981לוי אשר - דולפן סוזי5
67.89לויט בלה - קדם רחל6
67.48ברנדס יניב - ברעם אלי7
67.19הרצקה רוני - רוסלר אמנון8
66.76כץ עמית - דדשוב בן9

66.66נוימן יהושע - יניב יהודה10

סימולטנית בוקר - נובמבר 2016 בחישוב ארצי - משוקלל
מושב 1 מתוך 1 תאריך: 04/11/16 | השתתפו 714 זוגות

סימולטנית ארצית "נובמבר 2016" בחישוב ארצי - משוקלל
מושב 1 מתוך 1 תאריך: 13/11/16

השתתפו 1112 זוגות

Handicap - בחישוב ארצי

Handicap – בחישוב ארצי

מועדון הברידג' ויצו פתח תקוה שמח להזמינכם
לתחרות ארצית 
מושב אחד - 30 ידיים

שתתקיים ביום שישי 2016  3 בפברואר 2017
בשעה  10:00

בבית ההתאגדות רחוב יערה 27 רעננה

מנהל התחרות – אילן שזיפי
מחיר למשתתף 70 ₪ 

יש להירשם מראש, חובה להודיע על ביטול

מוטי פז            0523976602
טלי וולף           0528087337 

motypaz1@walla.com

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

מושב 1 30 ידיים

יום שישי  9  בדצמבר 2016
שעה -  10:00

במועדון בית ההתאגדות ברעננה
רחוב יערה 27 רעננה

מחיר למשתתף 65 ₪
מנהל תחרות אילן שזיפי

מס' המקומות מוגבל-הרשמה מראש חובה

יוסי רייכמן – 054-5485475

מועדון אילת מתכבד להזמינכם:
לתחרות ארצית
מושב 1 30 ידיים

יום שבת  10  בדצמבר 2016
שעה -  10:00

במועדון הברידג' רחובות 
רחוב המנוף 1 רחובות

מחיר למשתתף 70 ₪ 
מנהל תחרות אילן שזיפי

מס' המקומות מוגבל-הרשמה מראש חובה
מאיר ברקמן – 050-7353303 
דורית לשם– 050-9427818 
נעמי לזר– 050-8844494 

מועדון ברידג' רמת גן מתכבד להזמינכם 
לתחרות ארצית

2 מפגשים של 24 ידיים כל אחד
מפגש 1 - יום ג' 13/12/16 ב-  20:30
מפגש 2 – יום ג' 20/12/16 ב- 20:30

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

מחיר למשתתף 120 ₪ 
מנהל התחרות – אילן שזיפי

פרסים כספיים ל-3 המקומות הראשונים
ולמקום הראשון מעל הממוצע
אורלי ריזנברג - 054-4429724

מקס – 03-6417470 

מועדון נתניה מתכבד להזמינכם:
לתחרות ארצית ע"ש כץ שמואל )שמיל( ז"ל

מושב 1  30 ידיים 

יום שבת 24 בדצמבר 2016
שעה -  10:00

במועדון הברידג' נתניה
רחוב דר' בקמן 2 פינת שמואל הנציב 15

נתניה

מחיר למשתתף 70 ₪ 
מנהל תחרות אילן שזיפי

מס' המקומות מוגבל-הרשמה מראש חובה
מיקי קליין 050-5401475 

מועצת יואב
מתכבדת להזמינכם 

לתחרות ארצית 30 ידיים
ביום שישי ה 30/12/16

שעה 10:00

במועדון הברידג' בית וקס
שדרות העצמאות 68

קריית גת

מחיר למשתתף 70 ש"ח
מנהל תחרות : אביבה

מס' המקומות מוגבל-הרשמה מראש חובה
יוסי פיברט 053-7517570

מועדון רמת השרון
מתכבד להזמינכם לגביע 

ראש השנה האזרחית
2 מושבים 24 ידיים כל אחד

מפגש 1 – ביום ג' 17/1/17 בשעה 20:00
מפגש 2 – ביום ג' 24/1/17 בשעה 20:00

ברח' סוקולוב 52 רמה"ש

מחיר למשתתף 120 ₪
מנהל תחרות – אילן שזיפי

מס' מקומות מוגבל- הרשמה מראש חובה
לפרטים והרשמה במועדון:

03-5403244
יעקב מינץ 052-2783263
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מועדון ברידג' כרמל בשיתוף
עם מועדון רקפת טבעון מתכבד להזמינכם:
לתחרות ארצית ע"ש אדם פיש ז"ל

מושב 1 30 ידיים
יום שישי  20  בינואר 2017

שעה -  10:00
במועדון חיפה כרמל

 רח' מחניים 9 )מול בית מס' 18( חיפה

מחיר למשתתף 70 ₪ 
מנהל תחרות – אסף עמית

פרסים בשווי 6000 ₪!
פרסים גם לזוגות ראשונים שאינם רבי אמן.
מס' המקומות מוגבל-הרשמה מראש חובה

יניב זק – 054-8083015
אריה ברקוביץ – 052-8757855

תוצאות תחרויות

מצטברשמותדרוג
75.71ליפין גנאדי - דנציגר אלכס1
74.17הדרי מלכה - קוטב שושנה2
71.36בוחניק אשר - אלעד אלי3
71.02אלון הדסה - ברט יורם4
70.80פרקש רות - בלוך שרה5
69.90אסולין עדי - הרטמן אולגה6
69.89חן ליאת - הרבסט אילן7
69.62אייזנשטיין טובי - אדל8
69.10שעובי אביהוא - אשל רן9

68.58קניגסברג דרורה - קניגסברג מודי10

מצטברשמותדרוג
73.45הרצקה רוני - רוסלר אמנון1
70.93שזר עמוס - שזר ארנון2
70.18רובינשטיין שמיל - עמרם אלברט3
69.63איטח אלברט - גליצנשטין מרדכי4
69.32לוי אשר - דולפן סוזי5
69.23לויט בלה - קדם רחל6
69.19בסקין בן - רוזנטל ניר7
68.80פומרנץ לוי - פרידלנדר טוביה8
68.71מילצ'ן דרור - מלאך יעקב9

68.49מלמד אהרון - גולדשטיין יעקב10

מצטברשמותדרוג
73.11ליפין גנאדי - דנציגר אלכס1
72.11הדרי מלכה - קוטב שושנה2
71.72זומר אילן ד"ר - בלאט לובומיר3
70.93אלון הדסה - ברט יורם4
70.21בוחניק אשר - אלעד אלי5
67.88פרקש רות - בלוך שרה6
67.87ליבוביץ אביבה - ליבוביץ ג'ורג'7
67.33צ'פרוט בטי - רומן חנה8
66.99טורפשטיין ירון - בן נחום גילי9

66.90רם דוד - ברעד אופיר10

מצטברשמותדרוג
70.69קורן אשר - לנגר נמרוד1
68.93רובינשטיין שמיל - עמרם אלברט2
68.30מלמד אהרון - גולדשטיין יעקב3
67.983בסקין בן - רוזנטל ניר4
67.981לוי אשר - דולפן סוזי5
67.89לויט בלה - קדם רחל6
67.48ברנדס יניב - ברעם אלי7
67.19הרצקה רוני - רוסלר אמנון8
66.76כץ עמית - דדשוב בן9

66.66נוימן יהושע - יניב יהודה10

סימולטנית בוקר - נובמבר 2016 בחישוב ארצי - משוקלל
מושב 1 מתוך 1 תאריך: 04/11/16 | השתתפו 714 זוגות

סימולטנית ארצית "נובמבר 2016" בחישוב ארצי - משוקלל
מושב 1 מתוך 1 תאריך: 13/11/16

השתתפו 1112 זוגות

Handicap - בחישוב ארצי

Handicap – בחישוב ארצי

מועדון הברידג' ויצו פתח תקוה שמח להזמינכם
לתחרות ארצית 
מושב אחד - 30 ידיים

שתתקיים ביום שישי 2016  3 בפברואר 2017
בשעה  10:00

בבית ההתאגדות רחוב יערה 27 רעננה

מנהל התחרות – אילן שזיפי
מחיר למשתתף 70 ₪ 

יש להירשם מראש, חובה להודיע על ביטול

מוטי פז            0523976602
טלי וולף           0528087337 

motypaz1@walla.com

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

מושב 1 30 ידיים

יום שישי  9  בדצמבר 2016
שעה -  10:00

במועדון בית ההתאגדות ברעננה
רחוב יערה 27 רעננה

מחיר למשתתף 65 ₪
מנהל תחרות אילן שזיפי

מס' המקומות מוגבל-הרשמה מראש חובה

יוסי רייכמן – 054-5485475

מועדון אילת מתכבד להזמינכם:
לתחרות ארצית
מושב 1 30 ידיים

יום שבת  10  בדצמבר 2016
שעה -  10:00

במועדון הברידג' רחובות 
רחוב המנוף 1 רחובות

מחיר למשתתף 70 ₪ 
מנהל תחרות אילן שזיפי

מס' המקומות מוגבל-הרשמה מראש חובה
מאיר ברקמן – 050-7353303 
דורית לשם– 050-9427818 
נעמי לזר– 050-8844494 

מועדון ברידג' רמת גן מתכבד להזמינכם 
לתחרות ארצית

2 מפגשים של 24 ידיים כל אחד
מפגש 1 - יום ג' 13/12/16 ב-  20:30
מפגש 2 – יום ג' 20/12/16 ב- 20:30

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

מחיר למשתתף 120 ₪ 
מנהל התחרות – אילן שזיפי

פרסים כספיים ל-3 המקומות הראשונים
ולמקום הראשון מעל הממוצע
אורלי ריזנברג - 054-4429724

מקס – 03-6417470 

מועדון נתניה מתכבד להזמינכם:
לתחרות ארצית ע"ש כץ שמואל )שמיל( ז"ל

מושב 1  30 ידיים 

יום שבת 24 בדצמבר 2016
שעה -  10:00

במועדון הברידג' נתניה
רחוב דר' בקמן 2 פינת שמואל הנציב 15

נתניה

מחיר למשתתף 70 ₪ 
מנהל תחרות אילן שזיפי

מס' המקומות מוגבל-הרשמה מראש חובה
מיקי קליין 050-5401475 

מועצת יואב
מתכבדת להזמינכם 

לתחרות ארצית 30 ידיים
ביום שישי ה 30/12/16

שעה 10:00

במועדון הברידג' בית וקס
שדרות העצמאות 68

קריית גת

מחיר למשתתף 70 ש"ח
מנהל תחרות : אביבה

מס' המקומות מוגבל-הרשמה מראש חובה
יוסי פיברט 053-7517570

מועדון רמת השרון
מתכבד להזמינכם לגביע 

ראש השנה האזרחית
2 מושבים 24 ידיים כל אחד

מפגש 1 – ביום ג' 17/1/17 בשעה 20:00
מפגש 2 – ביום ג' 24/1/17 בשעה 20:00

ברח' סוקולוב 52 רמה"ש

מחיר למשתתף 120 ₪
מנהל תחרות – אילן שזיפי

מס' מקומות מוגבל- הרשמה מראש חובה
לפרטים והרשמה במועדון:

03-5403244
יעקב מינץ 052-2783263
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דרגות
מקבלי דרגות חדשות ביום 21 בנובמבר 2016

רב אמן ארד 
ספייר אלברט, כפר סבא 

אמן בכיר זהב 
לרנר משה, כפר סבא 

ברוידא שרה, סביון-קרית 
אונו 

פלדמן אברהם, גליל תחתון 
אמן בכיר כסף 

אמיר יוסי, מרכז הברידג' ים 
אמן בכיר ארד 

שפירא דני, רמת השרון 
לויטנוס מאיר, קריות/חיפה 

פואה דורית, קריות/חיפה 
קוגן זאב, קריות/חיפה 

וייס פנינה מרכז ספורט 
רשלצ 

אמן בכיר 
שמלה ז'אק, גל - ראש 

העין 
ברקוביץ לאה, ספורט + 

חולון 
מאור דני, גבעתיים 

כרמי כרמלה, קריות/חיפה 
קרייתי ניצה, טבעון 

בנירי עילי, מושבות-
שמריהו 

אמן זהב 
ניצן רינה, גבעתיים 

חזן משה, כפר סבא 
אלקבץ אהרן, מושבות-

שמריהו 
שזר עדה, קבוצי דרום 

אמן כסף 
פז אפי, גבעתיים 

ריבק נורית, חיפה/כרמל 
בנימין שוקי, עמק יזרעאל 
זילברשטיין ישראל, השרון 
בן שמחון אמליה, אביבים 

רחימי רחמים, רחובות 
לוי יהושע, וקס - רחובות 
אלקלעי אורנה, נס ציונה 
בן חיים כרמלה, נס ציונה 

דומברבה לוסיאן, נס ציונה 

אמן ארד 
לוסקי ניב, הלוחם אפקה 

רווח אברהם, כיכר המדינה 
ת"א 

קלז נסטור, חיפה/כרמל 
אלנברג אילנה, נהריה 

שוורץ עופר, עמק יזרעאל 
גרסטן רינה, רמת גן 
וולפגור אתי, רמת גן 

לוי שרי, אביבים 
בנימין שושנה, מרכז הברידג' 

ים 
פרייסלר אתי, קיסריה 

אפלבאום ערן, מועדון מודיעין 
אמן 

ויסבך ציפי, חיפה/כרמל 
גלעדי אלקה, נהריה 

אבנת צח, עמק יזרעאל 
אבנת רן, עמק יזרעאל 
גל אילן, עמק יזרעאל 

שורוש נבייה, עמק יזרעאל 
קון  אנריך, השרון 

אביטבול מרדכי, רמת גן 
קציר שבח, מרכז הברידג' ים 

אורון רות, קיסריה 
פורת אריה, ערד 

גונן יוסף, רחובות 
סגן אמן זהב 

דוד אילן, חיפה/כרמל 
שטרן ורד, קריות/חיפה 
איוב ראווי, עמק יזרעאל 

דיין חי, רמת גן 
רבין עידן, רמת גן 

גלעדי מיכאל, מרום נווה 
מרידך תקוה, מרום נווה 

אבישר שוש, סביון-קרית אונו 
כהן שלומי, אילת 

בר-שביט אלי, וקס - רחובות 
סגן אמן כסף 

גולדשטיין איתן, עמק יזרעאל 
שדות עמק, עמק יזרעאל 

הורביץ חנה, השרון 

תדמור אורי, רמת גן 
הולצקנר דבורה, מרום נווה 

ובר שרה, מרום נווה 
חייאר כוכי, באר שבע 

סגן אמן ארד 
סורס אגי, קריות/חיפה 

שי רחל, רקפת קרית טבעון 
חזיזה איליין, חדרה 

הרצברג אליה, נס ציונה 
נרקיס דורון, מועדון לידור 

סגן אמן 
רוזנבלט יואל, לב הצפון 

בן ארי תמר, רקפת קרית 
טבעון 

אביב זאב, השרון 
פוקס לני, רמת גן 

מאיה רותי, מושבות-שמריהו 
ליפמן חיה, מרום נווה 

טוברמן דניאל, מרכז הברידג' 
ים 

כאנים לאה, ויצו פתח תקוה 
סער יעל, ויצו פתח תקוה 

אינטרטור סלביה, בית מכבי 
ראשל"צ 

מועלם נירה, רעננה ההגנה 
ניב צבי, רעננה ההגנה 

דדון ברוך, אשדוד 
בויטלר אביבה, קבוצי צפון 

שחקן מתקדם 
צח אילן, טבעון 

וייסמן בר, עמק יזרעאל 
קריי דניאלה, רמת גן 

תמרי גדי, אביבים 
צוויג איציק, מושבות-שמריהו 

בעדני רות, מרכז הברידג' ים 
פולון שרון, מרכז הברידג' ים 
רוח דרורה, מרכז הברידג' ים 

גבריאלי עידית, חדרה 
גלבוע יצחק, חדרה 
פלס דגנית, חדרה 

קציר ציפי, בית מכבי ראשל"צ 
פריש אביגיל, כפר מרדכי 

                                                                     
 

מצטברשמותדרוג
64.10סעדה נטלי - ברקת אילן1
2Athuil Sylvie - Athuil Alain63.93
3Balint Mihaela - 62.09גינוסר איתמר
4Bitran Albert - Bitran Elizabeth61.68
61.16שגיב יהודה - שגיב סטלה5

מצטברשמותדרוג
68.02איטח אלברט - גליצנשטין מרדכי1
65.74כליף אילנה - בן דוד יובל2
64.60וקסמן סופי - עמר אבי3
62.72אורנשטיין איתן - שגיב יהודה4
62.66יקים נוגה - סוחר יצחק5

מצטברשמותדרוג
530ברקת אילן - לנגי אסף1
428לזר אלון - פרנק יוסף2
359יקותיאלי אסף - אביטל שחף3
265רול יוסף - לוין אמיר4
5Hebert Noomi - Andersson Gunnar234

מצטברשמותדרוג
66.75בנירי עילי - חוטורסקי ניר1
2Bogacki Patrick - Sauvage Valerie63.93
63.53רול יוסף - לוין אמיר3
62.43ארנון גדי - לירן ינון4
62.24זינגר מריקה - פרידלנדר אהוד5

מצטברשמותדרוג
121.06לירן ינון - כהן מזל - רביד מנחם - כהן דני1
111.61ברקת אילן - לנגי אסף - לוין אמיר - רול יוסף2
110.43אלטשולר גלעד -  )Brenner Diego( - בירמן אלון - פכטמן רון3
4)Meijs Joop(  - ון דר ואודן פרד - )Brulleman Jaap( -  )Schipper Kees( 110.27
5)Siwkeviclus Saulius( -  )Lukinskas Povilas( -  )Michailovas Andrius( 110.13

מצטברשמותדרוג
61.22טולדנו אורן - אורמן ליאור1
60.67סוסמן אילנה - זמיר עמי2
60.55חן אברהם - פרידלנדר אהוד3
4Bitran Albert - Ghislain Bernard60.50
59.82יקותיאלי אסף - אביטל שחף5

מצטברשמותדרוג
1Brulleman Jaap - Schipper Kees141.0
2Moscovici Fabian - Bogdan Vulcan131.0
123.0לובינסקי יובל - גוניק-ששון אורנה3
117.0בירמן דניאלה - לויט-פורת רות4
112.0פכטמן רון - חץ קלרה5

מצטברשמותדרוג
60.05אופיר רונית - וזינה אורי1
58.60קריגל רמי - שזיפי חנה2
58.43חכמי מיכל - מזמור צפורה3
4Djian Cecilia - Djian Joelle58.32
5Lellouche David - Przedborski Charves58.12

מצטברשמותדרוג
58.28אילת אוזן יובל - סוכמן צבי1
57.15שרו חורחה - ארבל דייויד2
56.57קונפינו יוסי - לונשטיין דני3
4Bitran Albert - 56.47פרנק יוסף
56.43איטח אלברט - גליצנשטין מרדכי5

תחרות: זוגות מעורבים - אילת 2016 )87 זוגות(
מושב:2 מתוך 2 תאריך: 9-10/11/16

תוצאות כלליות

תחרות: סימולטנית ארצית - תוצאות אילת )159 זוגות(
מושב:1 מתוך 1 תאריך: 13/11/16

תוצאות כלליות

תחרות: Rand Cup - Eilat 2016 )26 זוגות(
מושב:1 מתוך 1 תאריך: 17-11-16

תוצאות כלליות

תחרות: זוגות פתוחה "עד 120" - אילת 2016 - גמר א )52 זוגות(
מושב:3 מתוך 3 תאריך: 16-18/11/16

תוצאות כלליות

תחרות: Altshuler - Shaham Cup - Eilat 2016 )90קבוצות(
מושב:2 מתוך 2 תאריך: 19-11-16

תוצאות כלליות

תחרות: זוגות טופ-בוטום - אילת 2016 )73 זוגות(
מושב:2 מתוך 2 תאריך: 12/11/16

תוצאות כלליות

תחרות: זוגות IMP - אילת 2016 )185 זוגות(
מושב:2 מתוך 2 תאריך: 14-15/11/16

תוצאות כלליות

תחרות: זוגות פתוחה "עד 120" - אילת 2016 - גמר ג )153 זוגות(
מושב:3 מתוך 3 תאריך: 16-18/11/16

תוצאות כלליות

תחרות: זוגות פתוחה "עד 120" - אילת 2016 
 גמר ב )78 זוגות(

מושב:3 מתוך 3 תאריך: 16-18/11/16 | תוצאות כלליות
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דרגות
מקבלי דרגות חדשות ביום 21 בנובמבר 2016

רב אמן ארד 
ספייר אלברט, כפר סבא 

אמן בכיר זהב 
לרנר משה, כפר סבא 

ברוידא שרה, סביון-קרית 
אונו 

פלדמן אברהם, גליל תחתון 
אמן בכיר כסף 

אמיר יוסי, מרכז הברידג' ים 
אמן בכיר ארד 

שפירא דני, רמת השרון 
לויטנוס מאיר, קריות/חיפה 

פואה דורית, קריות/חיפה 
קוגן זאב, קריות/חיפה 

וייס פנינה מרכז ספורט 
רשלצ 

אמן בכיר 
שמלה ז'אק, גל - ראש 

העין 
ברקוביץ לאה, ספורט + 

חולון 
מאור דני, גבעתיים 

כרמי כרמלה, קריות/חיפה 
קרייתי ניצה, טבעון 

בנירי עילי, מושבות-
שמריהו 

אמן זהב 
ניצן רינה, גבעתיים 

חזן משה, כפר סבא 
אלקבץ אהרן, מושבות-

שמריהו 
שזר עדה, קבוצי דרום 

אמן כסף 
פז אפי, גבעתיים 

ריבק נורית, חיפה/כרמל 
בנימין שוקי, עמק יזרעאל 
זילברשטיין ישראל, השרון 
בן שמחון אמליה, אביבים 

רחימי רחמים, רחובות 
לוי יהושע, וקס - רחובות 
אלקלעי אורנה, נס ציונה 
בן חיים כרמלה, נס ציונה 

דומברבה לוסיאן, נס ציונה 

אמן ארד 
לוסקי ניב, הלוחם אפקה 

רווח אברהם, כיכר המדינה 
ת"א 

קלז נסטור, חיפה/כרמל 
אלנברג אילנה, נהריה 

שוורץ עופר, עמק יזרעאל 
גרסטן רינה, רמת גן 
וולפגור אתי, רמת גן 

לוי שרי, אביבים 
בנימין שושנה, מרכז הברידג' 

ים 
פרייסלר אתי, קיסריה 

אפלבאום ערן, מועדון מודיעין 
אמן 

ויסבך ציפי, חיפה/כרמל 
גלעדי אלקה, נהריה 

אבנת צח, עמק יזרעאל 
אבנת רן, עמק יזרעאל 
גל אילן, עמק יזרעאל 

שורוש נבייה, עמק יזרעאל 
קון  אנריך, השרון 

אביטבול מרדכי, רמת גן 
קציר שבח, מרכז הברידג' ים 

אורון רות, קיסריה 
פורת אריה, ערד 

גונן יוסף, רחובות 
סגן אמן זהב 

דוד אילן, חיפה/כרמל 
שטרן ורד, קריות/חיפה 
איוב ראווי, עמק יזרעאל 

דיין חי, רמת גן 
רבין עידן, רמת גן 

גלעדי מיכאל, מרום נווה 
מרידך תקוה, מרום נווה 

אבישר שוש, סביון-קרית אונו 
כהן שלומי, אילת 

בר-שביט אלי, וקס - רחובות 
סגן אמן כסף 

גולדשטיין איתן, עמק יזרעאל 
שדות עמק, עמק יזרעאל 

הורביץ חנה, השרון 

תדמור אורי, רמת גן 
הולצקנר דבורה, מרום נווה 

ובר שרה, מרום נווה 
חייאר כוכי, באר שבע 

סגן אמן ארד 
סורס אגי, קריות/חיפה 

שי רחל, רקפת קרית טבעון 
חזיזה איליין, חדרה 

הרצברג אליה, נס ציונה 
נרקיס דורון, מועדון לידור 

סגן אמן 
רוזנבלט יואל, לב הצפון 

בן ארי תמר, רקפת קרית 
טבעון 

אביב זאב, השרון 
פוקס לני, רמת גן 

מאיה רותי, מושבות-שמריהו 
ליפמן חיה, מרום נווה 

טוברמן דניאל, מרכז הברידג' 
ים 

כאנים לאה, ויצו פתח תקוה 
סער יעל, ויצו פתח תקוה 

אינטרטור סלביה, בית מכבי 
ראשל"צ 

מועלם נירה, רעננה ההגנה 
ניב צבי, רעננה ההגנה 

דדון ברוך, אשדוד 
בויטלר אביבה, קבוצי צפון 

שחקן מתקדם 
צח אילן, טבעון 

וייסמן בר, עמק יזרעאל 
קריי דניאלה, רמת גן 

תמרי גדי, אביבים 
צוויג איציק, מושבות-שמריהו 

בעדני רות, מרכז הברידג' ים 
פולון שרון, מרכז הברידג' ים 
רוח דרורה, מרכז הברידג' ים 

גבריאלי עידית, חדרה 
גלבוע יצחק, חדרה 
פלס דגנית, חדרה 

קציר ציפי, בית מכבי ראשל"צ 
פריש אביגיל, כפר מרדכי 

                                                                     
 

מצטברשמותדרוג
64.10סעדה נטלי - ברקת אילן1
2Athuil Sylvie - Athuil Alain63.93
3Balint Mihaela - 62.09גינוסר איתמר
4Bitran Albert - Bitran Elizabeth61.68
61.16שגיב יהודה - שגיב סטלה5

מצטברשמותדרוג
68.02איטח אלברט - גליצנשטין מרדכי1
65.74כליף אילנה - בן דוד יובל2
64.60וקסמן סופי - עמר אבי3
62.72אורנשטיין איתן - שגיב יהודה4
62.66יקים נוגה - סוחר יצחק5

מצטברשמותדרוג
530ברקת אילן - לנגי אסף1
428לזר אלון - פרנק יוסף2
359יקותיאלי אסף - אביטל שחף3
265רול יוסף - לוין אמיר4
5Hebert Noomi - Andersson Gunnar234

מצטברשמותדרוג
66.75בנירי עילי - חוטורסקי ניר1
2Bogacki Patrick - Sauvage Valerie63.93
63.53רול יוסף - לוין אמיר3
62.43ארנון גדי - לירן ינון4
62.24זינגר מריקה - פרידלנדר אהוד5

מצטברשמותדרוג
121.06לירן ינון - כהן מזל - רביד מנחם - כהן דני1
111.61ברקת אילן - לנגי אסף - לוין אמיר - רול יוסף2
110.43אלטשולר גלעד -  )Brenner Diego( - בירמן אלון - פכטמן רון3
4)Meijs Joop(  - ון דר ואודן פרד - )Brulleman Jaap( -  )Schipper Kees( 110.27
5)Siwkeviclus Saulius( -  )Lukinskas Povilas( -  )Michailovas Andrius( 110.13

מצטברשמותדרוג
61.22טולדנו אורן - אורמן ליאור1
60.67סוסמן אילנה - זמיר עמי2
60.55חן אברהם - פרידלנדר אהוד3
4Bitran Albert - Ghislain Bernard60.50
59.82יקותיאלי אסף - אביטל שחף5

מצטברשמותדרוג
1Brulleman Jaap - Schipper Kees141.0
2Moscovici Fabian - Bogdan Vulcan131.0
123.0לובינסקי יובל - גוניק-ששון אורנה3
117.0בירמן דניאלה - לויט-פורת רות4
112.0פכטמן רון - חץ קלרה5

מצטברשמותדרוג
60.05אופיר רונית - וזינה אורי1
58.60קריגל רמי - שזיפי חנה2
58.43חכמי מיכל - מזמור צפורה3
4Djian Cecilia - Djian Joelle58.32
5Lellouche David - Przedborski Charves58.12

מצטברשמותדרוג
58.28אילת אוזן יובל - סוכמן צבי1
57.15שרו חורחה - ארבל דייויד2
56.57קונפינו יוסי - לונשטיין דני3
4Bitran Albert - 56.47פרנק יוסף
56.43איטח אלברט - גליצנשטין מרדכי5

תחרות: זוגות מעורבים - אילת 2016 )87 זוגות(
מושב:2 מתוך 2 תאריך: 9-10/11/16

תוצאות כלליות

תחרות: סימולטנית ארצית - תוצאות אילת )159 זוגות(
מושב:1 מתוך 1 תאריך: 13/11/16

תוצאות כלליות

תחרות: Rand Cup - Eilat 2016 )26 זוגות(
מושב:1 מתוך 1 תאריך: 17-11-16

תוצאות כלליות

תחרות: זוגות פתוחה "עד 120" - אילת 2016 - גמר א )52 זוגות(
מושב:3 מתוך 3 תאריך: 16-18/11/16

תוצאות כלליות

תחרות: Altshuler - Shaham Cup - Eilat 2016 )90קבוצות(
מושב:2 מתוך 2 תאריך: 19-11-16

תוצאות כלליות

תחרות: זוגות טופ-בוטום - אילת 2016 )73 זוגות(
מושב:2 מתוך 2 תאריך: 12/11/16

תוצאות כלליות

תחרות: זוגות IMP - אילת 2016 )185 זוגות(
מושב:2 מתוך 2 תאריך: 14-15/11/16

תוצאות כלליות

תחרות: זוגות פתוחה "עד 120" - אילת 2016 - גמר ג )153 זוגות(
מושב:3 מתוך 3 תאריך: 16-18/11/16

תוצאות כלליות

תחרות: זוגות פתוחה "עד 120" - אילת 2016 
 גמר ב )78 זוגות(

מושב:3 מתוך 3 תאריך: 16-18/11/16 | תוצאות כלליות
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נופש, חגיגת סוף השנה וברידג'
באחוזת יערות הכרמל

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

 מסיבת סוף השנה במוצ"ש וכולל מע"מ.

מחירים מיוחדים לחדרי צמרת, גן וסוויטות.	 

ניתן לקבל תפריט דיאטה )ללא תוספת תשלום(.	 

הנחה בת 10% לכל הטיפולים המוזמנים מראש!	 

מרכזי�מגורים�יוקרתיים
�המבוגרת לאוכלוסיה

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

£†תוכניות†בידור†מגוונות

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

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

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

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

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

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

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

מחיר†ל≠†≤†לילות
ßה†≠†ßב†Ø†ßד†≠†ßא

אדם†בחדר†זוגי
µ≥≤¨≥†ש¢ח

אדם†בחדר†יחיד
µ∑∑¨≤†ש¢ח

מחיר†ל≠†¥†לילות
ßה†≠†ßא

אדם†בחדר†זוגי
ππµ¨≥†ש¢ח

אדם†בחדר†יחיד
∞πµ¨¥†ש¢ח

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

חבילות†אירוח†במחירים†מיוחדים∫

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

∑≥†בפברואר†≠†≥†במרץ†±±∞≥

מחיר ל-3 לילות
ש'-ג', א’-ד’, ב’-ה’

אדם בחדר זוגי
2,525 ש”ח

אדם בחדר יחיד
4,175 ש”ח

מחיר ל-4 לילות
ש'-ד', א’ -ה’

אדם בחדר זוגי
3,250 ש”ח

אדם בחדר יחיד
5,450 ש”ח

מחיר ל-5 לילות
ש' - ה'

אדם בחדר זוגי
3,975 ש”ח

אדם בחדר יחיד
6,730 ש”ח

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

תוכניות בידור מגוונות	 

טיול שייט אל היפים שבאיי האוקיאנוס האטלנטי, ומקומות העגינה הקסומים במרוקו ודרום ספרד. מברצלונה בה נעלה לאניה 
נפליג אל העיר ולנסיה המתחדשת ונתרשם מהיצירות האדריכליות המרשימות של האומן סנטיאגו קלאטראווה, נמשיך אל "העיר 
הלבנה" קזבלנקה בצפון מערבה של מרוקו, נהלך בסמטאות הקסבה העתיקה והשווקים הססגוניים ונתרשם מהפלא ההנדסי של 
מסגד חסן השני. נמשיך ונפליג לעברו של האי מדירה הידוע כ"אי הפרחים" שמשלב נופים וולקנים מרשימים וצמחייה מרהיבה. 
נמשיך אל ארכיפלג האיים הקנריים ונבקר בשלושה מהם כשנעגון בלס פלמס, סנטה קרוז בטנריף והאי הצפון מערבי באריסיפה. 
נהנה מנופיו המגוונים של הארכיפלג, פסגות געשיות, עיירות עתיקות, מרכזים קולוניאליים ונופים וולקניים. ממלגה שבדרום ספרד 
נצא לגלות את נופיה, כפריה ועיירותיה של אנדולוסיה החושנית. ברצלונה בה נתחיל ונסיים את השייט תהווה חלק מתוך הפסיפס 

המרהיב של שייט החורף שלנו, אל תרבות טבע ואדריכלות ובעיקר, מזג אוויר נעים בנמלים בהם נעגון 
הלינה בחדרים עם מרפסות לים / כל הטיולים והסיורים כלולים / טיסות אל על / מדריך ישראלי

לילה בברצלונה במלון 4 כוכבים

מחיר מבצע מיוחד לנרשמים בחודש נובמבר 3690 $ לאדם )בחדר בתפוסה זוגית(
הלינה בתאים עם מרפסות לים. כל סיורי החוף כלולים )8 סיורים(!

תוספת ליחיד בחדר 980 $
החבילה כוללת:

טיסות סדירות וישירות אל על  1 לילה בברצלונה במלון 4 כוכבים  יום סיור בברצלונה + ארוחת ערב  12 לילות הפלגה בחדרים עם מרפסות לים 
על בסיס פנסיון מלא  כל הטיולים והסיורים במקומות העגינה השונים  מדריך ישראלי מומחה לאזור  אוטובוס תיירים מפואר לטיולים.

ליום(, טיפ למדריך  אירו   18( ובאוניה  לנותני השירותים השונים בחו"ל  למיניהם, שתיה בארוחות, טיפ  ביטוחים  כולל:  אינו  ברידג'.המחיר  כניסה לאתרים. משחקי  דמי 
הישראלי, ויזה למרוקו וכל מה שלא נכלל בסעיף החבילה כוללת.

מספר המקומות מוגבל - מהרו להירשם! ניתן לקבל תוכנית מפורטת לפקס/לדוא"ל.

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

ההרשמה בעיצומה!

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

טיול שייט מפנק לחופי: האיים הקנריים
 טנריף, לס פלמס, אריסיפה,  מרוקו-קזבלנקה, מדירה, ולנסיה, 

מלגה באנדולוסיה ודרום ספרד
20/1-2/2/2017 )14 ימים(

Norwegian Spirit - על סיפונה של ספינת הפאר
בהדרכת: רוני ינובסקי
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טיול שייט אל היפים שבאיי האוקיאנוס האטלנטי, ומקומות העגינה הקסומים במרוקו ודרום ספרד. מברצלונה בה נעלה לאניה 
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לפרטים והרשמה:
  e-mail: birmand@inter.net.il ,03-5465582 :מרכז ההזמנות, טל': 03-6058355, פקס

דניאלה בירמן: 050-7409089, יניב זק )צפון( 054-8083015

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

בים המלח
19-12  מרץ 17♥2

הברידג'פסטיבל
במלונות ישרוטל ים המלח וישרוטל גנים

חבילות נופש מיוחדות החל מ- 1,485 / ₪1,175*

ארוחת ערב חגיגית 	 שעות מתוקות 	 קוקטייל גבינות 
ויין 	 ערבי בידור 	 טיול 	 כניסה חופשית למועדון 
הבריאות 	 בריכות מי ים המלח 	 חוף ים פרטי 	 

10% הנחה על טיפולים

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

האי מיורקה הוא אחד מיעדי הנופש הפופולריים באירופה. האי, שמשתייך לאיים הבלאריים שבמערב הים התיכון, נהנה מרצועת 
חוף יפהפייה וכמות מכובדת של ימי שמש בשנה, אבל למרות התדמית שלו, הוא מציע הרבה יותר מבטן-גב. בנוסף לעיר בירה 
אלגנטית הגדושה בפנינים ארכיטקטוניות, יש בו כפרים הרריים מסורתיים, יערות אורנים, מטעי זיתים ושקדים, אתרים היסטוריים 

רבים וגם אוכל מצוין.
מלון וספא LLAUT PALACE מלון חדיש ומפואר ביותר בעל דירוג חמישה כוכבים דה לקס השוכן באיזור פלייה דה פאלמה כ-15 
דק' ממרכז העיר פלמה ונחשב לאיזור היוקרתי של האי עם חיי לילה עשירים מסעדות מעולות חנויות לרוב וחוף ים שנחשב לאחד 

החופים היפים והנקיים בעולם.
במסגרת הנופשון נערוך 3 טיולים באי, משחקי ברידג' וערב גאלה שבוא נצא לארוחת ערב עם הופעה.

במחיר מיוחד 1,890 אירו לאדם )בחדר בתפוסה זוגית(
  * מבצע מיוחד ל-20 הנרשמים הראשונים 150 אירו הנחה לזוג

 )תוספת ליחיד בחדר 420 אירו(

החבילה כוללת:

LLAUT PALACE   - טיסה ישירה מיוחדת - ת"א-פלמה-ת"א.  7 לילות על בסיס חצי פנסיון במלון
 3 טיולים מודרכים )מדריך מקומי באנגלית(  ערב גאלה מיוחד עם הופעה.  משחקי ברידג'.  העברות.  מלווה ישראלי מנוסה.

המחיר אינו כולל: שתיה בארוחות, ביטוחים למיניהם, טיפים לנותני השירותים בחו"ל )50 אירו לאדם(, וכל מה שלא נכלל בסעיף המחיר כולל.
מס המקומות מוגבל!!! ההרשמה בעיצומה

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

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

נופשון פסח 
פלמה דה מיורקה

מלון וספא: LLAUT PALACE )חמישה כוכבים דה לקס(
11-18/4/2017

ההרשמה בעיצומה!
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English
54

Krzysztof Martens published 12 books – high 
level bridge, You can find all in website 
www.martensuniversity.com

Board 3

 ♠
♥
♦
♣

J965 
AK7 
76
K1093

 

♠
♥
♦
♣

AKQ10 
5 
AKJ94 
A72

♠
♥
♦
♣

432 
Q98 
Q10852 
Q6

 ♠
♥
♦
♣

87 
J106432 
3 
J854

 

Contract 6♦. Lead ♥A and a. switch to ♦6.

The main point - A squeeze can often 
give you an extra chance.

Order of play:
1.  Win the trick in the dummy )with the 
eight(.
2. Ruff a heart with the diamond ace.
3. Enter the dummy with ♦10.
4. Ruff a heart with the diamond king.
5. Play the club ace.
6-7.  Play two top spades )in case North 
has a singleton, or the jack falls(.
8. Reach the dummy with ♦Q and run the 
remaining trumps - the squeeze is ready.

The result from the Closed Rooms:
Contract 4♠: +620 for EW. 
You played for the squeeze: +1370 = +13 
IMP. 
Going down: -100 for EW = -12 IMP.

Board 4

 ♠
♥
♦
♣

653 
QJ86 
J832
75

 

♠
♥
♦
♣

AQJ97 
42 
Q965 
109

♠
♥
♦
♣

1082 
A109 
AK 
AKQJ2

 ♠
♥
♦
♣

K4 
K74 
1074 
8643

 

Contract 6♠. Lead  ♥Q.

The main point - Do not play the ace of 
Trumps before seeking discards on the 
clubs.

Win the heart lead and immediately play 
clubs. II South ruffs a club, overruff, play 
the spade ace, go to the table with the 
diamond ace and play the fourth club. If 
South raffs, you overruff enter the dummy 
with the king of diamonds and pitch a 
heart on the fifth, round of clubs. If North 
ruffs the third round of clubs, you can try 
to finesse the spade king.

Closed room: Contract 6♠ +1430 for EW.

Play of cards followed the above analysis: 
- no swing.
Incorrect play )even if you happen to 
make the contract  for example fee heart 
ace was followed by litle spade finesse(:
 -1.7 = 100-MP.
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English
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Solutions of the play 
problems from the 
match with Croatia

Krzysztof Martens

Board 1
 ♠

♥
♦
♣

Q10876 
Q10984 
3
105

 

♠
♥
♦
♣

53 
AK32 
KQ9842 
A

♠
♥
♦
♣

AK 
J65 
A7 
Q87432

 ♠
♥
♦
♣

J942 
7 
J1065 
KJ96

 

Contract 6♦ Lead ♥10, you played the 
jack, which won the trick.

The main point – If yon ruff fourth round 
of hearts, maybe South will over ruff from 
a four-card trump holding.

Order of play:
1. Ace of diamonds.
2. A heart to the ace.
3. A spade to the king.
4. A heart to the king, if South ruffs on 
some point, then we draw trumps.
5. Heart ruffed.

The result from the Closed Rooms:
Contract  3NT: +430 for EW. 
Correct play: +920 = +10 IMP. 
Down one: -50 = -10 IMP.

Board 2
 ♠

♥
♦
♣

K2 
Q976 
J108
9652

 

♠
♥
♦
♣

QJ4 
AKJ 
A97652 
A

♠
♥
♦
♣

10987 
432 
K4 
KJ43

 ♠
♥
♦
♣

A653 
1085 
Q3 
Q1087

 

Contract 4NT. Lead ♥6

The main point - You must maintain your 
communications. In particular, you must 
arrange how and when you can cash the 
king of clubs.

Order of play:
1. Win the club ace.
2. Concede a diamond trick. If the 
diamonds break 3-2, the contract is cold.
 
The result from the Closed Room:
Contract 3NT: +430 for Croatia. 
Correct play: tie. 
One off -50 = -10 IMP
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במלון חוף התמרים, עכו

האירוח כולל:  3 לילות 4 ימים על בסיס חצי פנסיון • קבלת פנים עם כיבוד קל . 
סמינר ברידג' מפי אפרים בריפמן • דפי הסבר בסיום כל הרצאה • תחרויות יומיות • 

משחקים מודרכים • שתייה חמה וקרה במהלך הסמינר • ערבי בידור • כניסה 
חופשית לספא

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

1,420 ש“ח

גדי בן בסט: 050-5364604 פקס: 03-6040940

bnbg.ben@gmail.com

אפרים בריפמן: 050-2012011 

מועדון כיכר המדינה. ויצמן 53 תל-אביב

ליחיד בחדר זוגי
על בסיס חצי פנסיון

נופשון ינואר  ה-5
חוף התמרים
29 בינואר - 1 בפברואר 2017

מועדון הברידג‘ כיכר המדינה וגדי בן בסט 
ממשיכים במסורת זו השנה החמישית

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

פרטים נוספים, הורדת טפסי הרשמה ותמונות
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