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שלום חברים והפעם במוקד
נבחרות ישראל לברידג' – הפעילות הבינלאומית

שנת הפעילות 2017 החלה בצורה נמרצת עם שלבי ההכרעה של הליגה הלאומית לקבוצות 
)סיקור נרחב בביטאון זה( וקביעת הרכבי נבחרות ישראל שייצגו אותנו בפעילויות הבינלאומיות 

שיתקיימו בשנת 2017.
זו על מנת לשתף אתכם באופי הפעילות הבינלאומית של ההתאגדות, בשלבי  אנצל במה 

התכנון המלווים את הפעילות ואי אפשר בלי מילה טובה לאחראים לכך 
בכל שנתיים מקיימת התאגדות הברידג' האירופאית שתי תחרויות מרכזיות, אחת בכל שנה. 
אליפות  מתקיימת  העוקבת  ובשנה  צעירות  לקבוצות  אירופה  אליפות  הינה  אחת  תחרות 

אירופה לקבוצות בוגרות.
בהתאמה, מקיימת גם התאגדות הברידג' העולמית, שתי תחרויות משלה, אחת בכל שנה. 
העולם  אליפות  מתקיימת  העוקבת  ובשנה  צעירות  לקבוצות  העולם  אליפות  הן  התחרויות 
לקבוצות בוגרות. בתחרויות אלו משתתפות הקבוצות שהעפילו אליה מהאליפויות שהתקיימו 
במחוזות שונים בעולם - אירופה, דרום וצפון אמריקה, אסיה וכדומה. לצורך המחשה מדובר 
במונדיאל של הברידג' – חגיגת ברידג' עם השחקנים הטובים ביותר וברמה הגבוהה ביותר.
ההתאגדות  תיוצג  בה  )סלובקיה(  צעירות  לקבוצות  אירופה  אליפות  תתקיים   2017 בשנת 
בשלוש קטגוריות: עד גיל 26, עד גיל 21 והקטגוריה החדשה יחסית – עד גיל 16. זכרו כי 

ישראל היא אלופת העולם הטריה עד גיל 16!
להתאגדות  כאן  גם  )צרפת(.  בוגרות  לקבוצות  העולם  אליפות  תתקיים  מכן  לאחר  חודש 
ייצוג מרשים ביותר! לשמחתנו לאליפות העפילו נבחרת הסניורים )אלופת אירופה 2016!( 

ונבחרת הנשים המבטיחה.
השחקנים  ידי  את  לחזק  הזמן  וזהו  אינטנסיביות  אימונים  תקופות  קודמות  אלו  לאליפויות 

והמאמנים שמובילים אותנו להישגים מרשימים מאוד, פעם אחר פעם, ישר כוח.
על שיטת קביעת הנבחרות, יצירת מסגרות מתאימות, והליווי הצמוד אחראיות ועדות הסגל 
מדהימה.  עבודה  ועושות  הארצי,  הספורטיבי  הקפטן  עם  בצמוד  עובדות  אשר  והצעירים 
ועדות אלו עומדות בקשר עם השחקנים והגורמים המקצועיים, משקיעות מאמצים רבים והמון 

מחשבה. 
בלעדי התמיכה שלכם  חברי ההתאגדות, כן כן, אתם!  נמצאים  ואולי תופתעו,  הכל,  ומעל 
)הנפשית והכספית(, לא ניתן היה לקיים פעילות כה מוצלחת שמסבה המון גאווה, לנו כשחקני 

ברידג', ולא פחות מכך – למדינת ישראל! ישר כוח.
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

מו"ל: רותם פרסום והפקות בע"מ טל': 077-3330775 | פקס: 03-5717007
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הכרזות 

4

אפרים בריפמן

בבחירת החוזה הנכון, יש מרכיב נוסף אותו עליכם לקחת 
בחשבון - נניח כי נודע לכם ממהלך ההכרזות כי קיימת 
התאמה לא רק בסדרה אחת, אלא בשתי סדרות, למשל: 
בסדרת ההארט יש התאמה של 5 – 4, ובסדרת הספייד 

התאמה של 4 - 4. 

בחרתי להציג את הדילמה דווקא תוך שימוש בדוגמה לא 
שגרתית, אך ממחישה את הרעיון נאמנה.

ספיידים  שמונה  של  כפולה  התאמה  צפון-דרום  בידי 
ותשעה הארטים. ובכן, באיזו סדרה עלינו לבחור לשחק?

 ♠
♥
♦
♣

 J864 
 KJ92 
 K94
 Q4
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 Q10 
 65 
 Q765 
 J10873

♠
♥
♦
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 AK2 
 43 
 J32 
 K9652
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♥
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 9753 
 AQ1087 
 A108  
 A

 

נבחן מה יקרה אם נבחר לשחק בחוזה של ♥4. הובלת 
נמסור  ועכשיו...  שליטים  הוצאנו  זכינו,   .♣J  – הפתיחה 

ארבע לקיחות, שלושה ספיידים ודיאמונד אחד.

נבחר בחוזה של ♠4?  לזכות אם  לקיחות אפשר  בכמה 
נניח כי מזרח מוביל קלאב. נזכה ונמשיך בשליט. מערב 
לוקח עם ה-Q♠ וממשיך קלאב. אנחנו נחתוך, ושוב נשחק 

שליט. מזרח יזכה בלקיחה ולרשותו שליט נוסף. 

:♠AK-מצב הקלפים אחרי שמזרח זכה ב
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♥
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 J 
 KJ92 
 K94
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♣

  
 65 
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 J10
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♥
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 43 
 J32 
 962
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♣

  
 AQ1087 
 A108  
 

 

שלושת   – בלבד  לקיחות  בשלוש  זכתה  הגנה  כה  עד 
השליטים. ומה באשר למפסיד בסדרת הדיאמונד?

כלומר  החמישי!  ההארט  על  קסם”  כ”במטה  ייעלם  הוא 
אגב,  כבדרך  הוסיפה,   ,4  –  4 המחולקת  שליט  סדרת 

לקיחה אחת נוספת... איך?

על מנת לענות על השאלה, בחנו את הדוגמא שלפניכם:

♠ 5432

♠ AKQJ

יהיה  החוזה  אם  הספייד  בסדרת  תזכו  לקיחות  בכמה 
NT? מובן מאליו – בארבע לקיחות בלבד.

תיהפך  זו  אם  הספייד  בסדרת  תזכו  לקיחות  בכמה 
לשליט? – לפחות בחמש לקיחות!

משכו שליטים כנדרש )שלוש פעמים(, ועדיין נשאר שליט 
אחד בכל צד. עם אחד מהם חתכו מפסיד. 

)לקיחה רביעית(, והנותר יהווה את הלקיחה החמישית. 
אם תצליחו, לפני משיכת שליטים לחתוך פעמיים, תזכו 

אפילו בשש לקיחות!

בחירת החוזה הנכון – 
התאמה כפולה
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הכרזות 

5

כאשר יש התאמה כפולה, האחת 4 – 4 
והשנייה 5 – 4 או 5 – 3 ,

 יש להעדיף כסדרה שלטת את זו המחולקת 
. 4 – 4

של  אחת  המייג'ור,  סדרות  בשתי  התאמה  נמצאה  אם 
4 – 4 , עלינו להעדיף את זו  5 – 4 , והשנייה של   )6(
המחולקת 4 – 4 כסדרה השלטת ובתנאי ומדובר במשחק 

.slam מלא או

הנה דוגמה: ביד שלפניכם יש אפשרות לשחק slam, או 
בספייד או בהארט.

♠
♥
♦
♣

KQ76 
AJ10743 
Q5 
3

♠
♥
♦
♣

AJ93 
KQ86 
A7 
J52

 .♣A 1. החוזה – ♥6, ההובלה
זו תיחתך.  לקיחה  כי  כמובן   .♣K-ב ימשיך  צפון  כי  נניח 
תמשכו שליטים ו...? אין זה משנה באיזו דרך תמשיכו, 

.♦K – להגנה עוד לקיחה

2. החוזה – ♠6, ההובלה Q♣. המשך בקלאב נחתך ע”י 
מערב.

שליט  נותר  עדיין  מזרח  בידי  שליטים,  שתמשכו  אחרי 
בדיאמונד  המפסיד  את  נזרוק  ההארט  סדרת  על  אחד. 
)כולל  ספיידים  חמישה  לקחתם  בקלאב.  המפסיד  ואת 

חיתוך קלאב(, שישה הארטים ו-A♦, סה”כ 12 לקיחות. 
  

קלפים  תשעה  או  שמונה  כפולה,  התאמה  יש  כאשר 
במייג'ור ו-4 – 4 במיינור, נבחר לשחק בסדרת המיינור 

.Slam – רק במקרה שישנם סיכויים למשחק בכיר

♠
♥
♦
♣

7 
AKQ654 
AKJ2 
43

♠
♥
♦
♣

Q65 
10932 
Q1054
AJ

חלוקה זו לקוחה מהפסטיבל הבינלאומי באילת, נובמבר 
.2004

רוב המשתתפים שיחקו בחוזה של ♥4 וכמובן השלימו 11 
slam, אבל  זוגות אשר הכריזו  לקיחות. מובן כי היו גם 
נכון את  זוגות אלו, למרות שהעריכו  עם הארט כשליט. 
)‘שליט  הפוטנציאל של שתי הידיים, הגיעו לחוזה נחות 

לא נכון’( והתוצאה הסופית הייתה בהתאם. 

לב  שימו   .6♦  – הנכון  החוזה  את  הכריזו  בודדים  זוגות 
ניתן  אינו  ב-K♣, החוזה של ♦6  הובלה  כי אפילו לאחר 
להכשלה. המבצע זוכה ב-A♣, מושך שליטים כנדרש ועל 
סדרת העבודה – הארט, משליך מפסיד בקלאב ומפסיד 
ומשלים  אחד,  ספייד  רק  להגנה  מוסר  המבצע  בספייד. 

12 לקיחות.
    

קווים מנחים למשחק בהתאמה 4-4 על פני 
חלוקות 5-3; 5-4 וכד’:

1. יש לשקול משחק בהתאמה של 4-4 כאשר במשותף 
לפחות 25 נק’.

2. כאשר שוקלים את אפשרויות של slam, רצוי לחפש 
לדעת  כדאי  אבל  אחרת,  חלוקה  פני  על   4-4 התאמה 
עובד  אינו  הרעיון  אך  במשימה,  נצליח  לרוב  שאמנם 

תמיד... לעיתים בידי היריבים החלוקה בשליט 1-4. 

ובידי   4-4 בהתאמה  משחקים  כאשר  הדבר,  פירוש 
היריבים החלוקה בשליט 1-4, אנו עשויים לאבד שליטה 
לחלוקה  הסיכויים  אמנם  במשימה.  ולהיכשל  בשליטים 
החלוקה  כאשר  אך   ,2-3 מחלוקה  בהרבה  קטנים   1-4
וזאת כדאי  אצלנו לא שגרתית, כך גם בידי המתנגדים, 
יהיו   1-4 בשליט  בחלוקות  שגם  מובן  בחשבון.  לקחת 
מקרים רבים בהם נתגבר על המכשולים, אך כדאי לדעת 

בפני איזה סיכונים עומדים.

3. אם תימצא התאמה גם במייג'ור, וגם במיינור יש תמיד 
לבחור משחק בסדרת המייג'ור. 

בכל משחק יש לקחת בחשבון את השיקולים הטקטיים. 
בהחלט לא תחפשו התאמה של 4 – 4 בסדרות המיינורעל 
מנת לשחק ♣5 או ♦5. חוזים אלה נחותים בהרבה מ-♥4 
ולעיתים אפילו מ-3NT. רישום התוצאה של ♣5  או ♠4 
כלעומת 10 לקיחות ב-♥4 למשל במהרה ישכנעו אתכם 

להניח לרעיון.
זכרו – יש לחפש התאמה 4 – 4 בסדרות המיינור אם 

.slam בכוונת השותפות לשחק

במשחקים  תקף  אינו   4-4 בהתאמה  המשחק  כלל   .4
חלקיים – הוא ‘תופס’ רק במשחקים מלאים.למשל, אם 

השותף יפתח ♥1 וכמשיב בידכם: 
♠
♥
♦
♣

J975
Q86 
K2 
Q543

הכריזו ♥2! 
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אילנה לונשטיין

ניזכר באפשרויות אותן למדנו בירחון הקודם:

הכרזת סדרה חדשה בגובה 2: חמישייה ו- 3-8 א. 
.)Sign-Off( נקודות

הכרזת סדרה חדשה בגובה 3: חמישייה ו-10+ ב. 
הגעה  עד  השותפות  את  מחייבת   – נקודות 

למשחק מלא.
3 ג.  לענות  הפותח  חייב  )עליה   2NT הכרזת 

קלאב( ואחר כך פאס: חמישייה לפחות בקלאב 
ו- 3-8 נקודות.

3 ד.  לענות  הפותח  חייב  )עליה   2NT הכרזת 
 ,3 בגובה  חדשה  סדרה  ולאחריה  קלאב( 
הנמוכה בערך מסדרת היריב: חמישייה ו- 3-8 

נקודות.

שימו לב שבסעיפים א, ג ו-ד המטרה היא להתחרות על 
להכריז  חייב  הפותח   !)Sign-Off( בלבד  החלקי  החוזה 

פאס.

כעת נסקור את המשך השיטה:

ובסיבוב ה.   2NT הכרזת  לעומת   3NT הכרזת 
 10-14 מאוזנת,  חצי  או  מאוזנת,  יד   :3NT הבא 
נקודות, ללא מייג’ורים. במידה שלמשיב אין עוצר 
ולמשיב  במידה   !3NT מיד  יכריז  היריב,  בסדרת 
לא  )הכרזה   2NT יכריז  היריב,  בסדרת  עוצר  יש 
טבעית( שלאחריה הפותח חייב לענות ♣3 )הכרזה 
תבדיל  כך   .3NT המשיב  יכריז  ואז  אוטומטית( 
השותפות בין מצב שבידי המשיב עוצר לבין מצב 

שאין בידו עוצר.

דוגמה 1
משיב

♠
♥
♦
♣

K62
A43
K762
J54

פותח מתערב משיב יריב

1NT 2♥ 2NT Pass

3♣ Pass 3NT
מעוניין  והוא  ההארט  בסדרת  עוצר  נקודות,   11 למשיב 
ועל   2NT תחילה  מכריז  הוא   .3NT של  בחוזה  להיות 
3NT. בכך  הכרזת ה-♣3 האוטומטית מהשותף, מכריז 
המשיב מודיע לשותפו שבידו עוצר בהארט. זכור! הכרזת 

.2NT-3 של הפותח היא אוטומטית לאחר הכרזת ה♣

דוגמה 2
משיב

♠
♥
♦
♣

AJ2
43
K642
QT62

פותח מתערב משיב

1NT 2♥ 3NT

 10 לפחות  מראה  המשיב   ,3NT של  ישירה  בהכרזה 
נקודות אך שולל עוצר בהארט. במידה שלפותח יש עוצר 
בהארט הוא יכריז פאס וישאר בחוזה של 3NT. במידה 
המיינור  את  יכריז  הוא  בהארט,  עוצר  אין  לפותח  שגם 
ואז  ספיידים(  שולל  הרי  )המשיב  שבידו  ביותר  הארוך 
בלית ברירה נכריז פאס )אין בידנו מספיק נקודות למשחק 

מלא במיינור(.

3, לעומת ו.  הכרזת סדרת מייג’ור בקפיצה לגובה 
הכרזת 2NT ובסיבוב הבא הכרזת מייג’ור בגובה 
והוא מחייב את  נקודות   +10 למשיב חמישייה,   :3
השותפות עד הגעה למשחק מלא. במידה שלמשיב 
אין עוצר בסדרת היריב, הוא יכריז את החמישייה 
בסדרת  עוצר  יש  בידו  אם  הראשון.  בסיבוב  מיד 

 1NT פותח  ששותפנו  שלאחר  ראינו  הקודם  בירחון 
והיריב מתערב, אנו יכולים להתגבר על ההתערבות 
לחילופין  או   ,3 או   2 בגובה  חלקי  במשחק  ולעצור 
לעלות  השותף  את  המחייבת  חזקה  יד  להראות 

למשחק מלא.

 קונבנציית לבנסול 
לאחר פתיחת 1NT )חלק ב’(
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היריב, יכריז תחילה 2NT )הפותח חייב לענות ♣3( 
ויראה את החמישייה בסיבוב הבא.

דוגמה 3
משיב

♠
♥
♦
♣

AJ732
32
KQ73
J2

פותח מתערב משיב

1NT 2♥ 3♠

נקודות   +10 חמישייה,  המשיב  מראה   ,3♠ בהכרזת 
ושולל עוצר בהארט. הפותח יתמוך במשיב במידה שבידו 
בידו  אין  אם   3NT יכריז  או  ספיידים  שלושה  לפחות 
התאמה אך יש בידו עוצר בהארט, הואיל והמשיב שלל 
עוצר בסדרה. אם לפותח אין התאמה בספייד ואין בידו 
יכריז  ואז  )למשל ♣4(  יכריז סדרה אחרת שבידו  עוצר, 
כעת  יבחר  הפותח  רביעייה.  להראות  כדי   4♦ המשיב 
או להכריז ♠4 עם שני ספיידים  האם לתמוך בדיאמונד 

)ואז נשחק בהתאמה של 5-2(.

דוגמה 4
משיב

♠
♥
♦
♣

A62
K6543
KJ3
32

פותח מתערב משיב יריב

1NT 2♦ 2NT Pass

3♣ Pass 3♥
המשיב מראה בהכרזתו חמישייה בהארט ומבטיח עוצר 
בדיאמונד. במידה שלפותח יש התאמה הוא יתמוך ב-♥4 
אחרת, יכריז 3NT גם ללא עוצר בדיאמונד )אין צורך כי 
המשיב כבר הבטיח עוצר(. שים לב! הכרזת הסדרה של 
המשיב בגובה 3 חייבת להיות גבוהה בערכה מהסדרה 
שהכריז היריב בגובה 2. אחרת, הכרזת 2NT ובהמשך 
הכרזת סדרה בגובה 3 הנמוכה בערכה מסדרת היריב, 

תהיה Sign-Off )ראה ירחון קודם(.

לעומת ז.  היריב(  סדרת  )הכרזת  קיו-ביד  הכרזת 
קיו-ביד:  הכרזת  הבא  ובסיבוב   2NT הכרזת 
הכרזה זו תציג רביעייה לפחות באחד המייג’ורים, 
למשחק  לעלות  השותף  את  ותחייב  נקודות,   +10
מלא )הכרזת קיו-ביד היא תחליף לסטיימן(. במידה 
קיו- מיד  יכריז  היריב,  בסדרת  עוצר  אין  שלמשיב 

 2NT ביד. אם למשיב יש עוצר בסדרת היריב, יכריז
וימשיך עם קיו-ביד בסיבוב הבא.

דוגמה 5
משיב

♠
♥
♦
♣

AQ63
K3
432
QT82

פותח מתערב משיב

1NT 2♦ 3♦

באחד  רביעייה  המשיב  מראה  קיו-ביד  בהכרזת 
10+ נקודות ושולל עוצר בדיאמונד. במידה  המייג’ורים, 
שהפותח יענה ♥3, יכריז המשיב 3NT וכך יבין הפותח 
שביד המשיב רביעייה בספייד. אם יש בידו גם רביעייה 
בספייד, יכריז ♠4. אם אין בידו רביעייה בספייד ויש בידו 
יכריז פאס  עוצר בדיאמונד )זכרו כי המשיב שלל עוצר( 
והחוזה יישאר 3NT. במידה שלפותח אין עוצר בדיאמונד, 
הוא לא יישאר ב-3NT )הואיל וגם למשיב אין עוצר( אלא 
ייאלצו  יכריז סדרה אחרת )אם לא נמצאה התאמה הם 
 7 של  התאמה  עם   4 בגובה  חוזה  לשחק  ברירה  בלית 

שליטים(.

דוגמה 6
משיב

♠
♥
♦
♣

KJ63
A2
QT763
42

פותח מתערב משיב יריב

1NT 2♥ 2NT Pass

3♣ Pass 3♥
)לאחר  בספייד  רביעייה  המשיב  מראה  בהכרזתו, 
רביעייה  מראה  קיו-ביד   –  2♥ בהכרזת  שהתערבות 
במידה  בהארט.  עוצר  מבטיח  ובנוסף  השני(  במייג’ור 
אחרת  אותם,  להראות  עליו  ספיידים  ארבעה  שלפותח 
יכריז 3NT, גם ללא עוצר )כי המשיב כבר הבטיח עוצר(.

סיכום
אינה  המשיב  מצד   2NT הכרזת  לבנסול  בשיטת 
טבעית, כלומר – לא ניתן להזמין את הפותח למשחק 
מלא. על הכרזה זו חייב הפותח להכריז ♣3 והמשיב 

)מכריז ה-2NT( יתאר את ידו בסיבוב הבא.
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כעת נסו לתרגל!
מה תכריזו עם הידיים הבאות במהלך ההכרזות הבא:

מהלך ההכרזה הוא:)א( 

פותח מתערב משיב

1NT 2♠ ?

תרגיל 1
משיב

♠
♥
♦
♣

J3
KQ63
J4
AT864

תרגיל 2
משיב

♠
♥
♦
♣

AJ3
KQ632
J4
653

תרגיל 3
משיב

♠
♥
♦
♣

3
KQ642
42
JT863

מהלך ההכרזה הוא:)ב( 

פותח מתערב משיב

1NT 2♦ ?

תרגיל 4
משיב

♠
♥
♦
♣

3
K864
42
QJT863

תרגיל 5
משיב

♠
♥
♦
♣

K432
42
KQ3
A763

תרגיל 6
משיב

♠
♥
♦
♣

K42
Q32
J3
AJT63

תשובות לתרגילים
3♠ )1(

נקודות   +10 בהארט,  רביעייה  מראה  הקיו-ביד  הכרזת 
ושוללת עוצר בספייד. במידה שלפותח ארבעה הארטים 
עוצר  לו  ויש  הארטים  ארבעה  בידו  אין  אם   .4♥ יכריז 
הארטים  ארבעה  לו  ואין  במידה   .3NT יכריז   – בספייד 
וגם אין עוצר בספייד – יכריז סדרת מיינור בגובה 4 ואז 

נכריז ♣5.

 3♥ )2(
השותף  את  מחייב  נקודות,   +10 בהארט,  חמישייה 
יעלה   – התאמה  הפותח  ביד  אם  מלא.  למשחק  לעלות 
בידו  ויש  בהארט  התאמה  אין  שלפותח  במידה  ל-♥4, 
עוצר בספייד – יכריז 3NT. במידה שלפותח אין התאמה 
ואז   3♠ קיו-ביד  יכריז   – בספייד  עוצר  בידו  ואין  בהארט 

.3NT נכריז אנחנו

)2NT )3 ואח”כ ♥3 
מעט  אך  בהארט  חמישייה  המשיב  מראה  זו  בהכרזה 
ועל   3♣ הפותח  יכריז   2NT הכרזת  על   .)3-8( נקודות 
הכרזת ♥3 יכריז פאס הואיל והכרזה זו מיועדת להתחרות 

על החוזה החלקי בלבד.

)2NT )4 ואח”כ פאס 
המשיב מעוניין לעצור בחוזה חלקי של ♣3 מכיוון שבידו 
2NT הפותח יכריז ♣3 ואז  6 נקודות בלבד. על הכרזת 

יכריז פאס.

)2NT )5 ואח”כ ♦3
המשיב מראה רביעייה באחד או בשני המייג’ורים ומבטיח 
עוצר בדיאמונד. במידה שהפותח יכריז ♥3, המשיב יכריז 
רביעייה בספייד. במידה  לו  יבין שיש  ואז הפותח   ,3NT
ללא  גם   3NT יכריז  הוא  במייג’ור  רביעייה  אין  שלפותח 

עוצר בדיאמונד הואיל והמשיב הבטיח עוצר.

3NT )6(
הכרזה זו שוללת הן רביעיות במייג’ור והן עוצר בדיאמונד 
 .)3NT 2 ורק אח”כNT אם היה למשיב עוצר היה מכריז(
במידה שלפותח אין עוצר בדיאמונד הוא לא ישאיר חוזה 
חמישה(  )או  ארבעה  בידו  אם   4♣ יכריז  אלא   3NT של 
טובה.  רביעייה  עם  מייג’ור  יכריז  לחילופין  או  קלאבים 
יראה  ובכך   )3NT )במקום   3♣ להכריז  גם  יכול  המשיב 

סדרת קלאב ויחייב את השותפות להגעה למשחק מלא.
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אלדד גינוסר

בשיטת  להשתמש  כיום  בוחרים  בעולם  רבים  מומחים 
כללית,   .1♣ הפתיחה  להכרזת  בתשובה  הטרנספרים 
השיטה מבוססת על הרעיון שהכרזת התשובה ♦1 היא 
בעבר  בחרו  רבים  זאת  לאור  הטבעית.  בשיטה  נדירה 
פחות  של  ניקוד  עם  שלפיה   Walsh בשיטת  להשתמש 
)אפילו  ה-♦  סדרת  על  “מדלג”  ל-♣1  המשיב  מפתיחה, 
אם יש בה 6-5 קלפים( כדי להכריז סדרת מייג’ור בת 4 

קלפים בלבד. 

הטרנספרים  שיטת  היה  הבא  האבולוציוני  השלב 
הוא  זו  שיטה  של  הבסיסי  הרעיון   .)Transfer-Walsh(
 ”Better Minor“ שהתשובות לפתיחה ♣1 )בין אם היא

או “קלאב קצר”( הן הכרזות “העברה”, כלומר:

♦1 = לפחות 4 קלפי ♥, +6 נק’.	 

♥1 = לפחות 4 קלפי ♠, +6 נק’.	 

♠1 = אין רביעיות במייג’ור, לרוב סדרת ♦.	 

היא 	  זו  שהכרזה  המסכמים  )יש  טבעי   =  1NT
העברה ל-♦ עם יד טובה(.

ההכרזות הבאות של הפותח הן רגילות, וכך גם מרבית 
ההמשכים! לשיטה יש השלכות מרחיקות לכת על המכרז 
האפשרות  )למשל:  רבים  יתרונות  בחובה  טומנת  והיא 
מעטים  וחסרונות   )5-3 של  התאמה  למציאת  המיידית 
זו  שיטה  זאת,  עם  ה-♦(.  סדרת  בהכרזת  )הקושי  מאוד 
מורכבת ואינה קלה לשימוש. איני ממליץ לזוגות שאינם 

מנוסים דיים להשתמש בה.

מטרתו של מאמר זה אינה ללמד את עקרונות השיטה 
כלים  לתת  אלא  לשחקה,  הקוראים  את  לשכנע  או 
לשחקנים שאינם מכירים שיטה זו כדי להתמודד עמה 

בצורה הטובה ביותר!

באופן כללי יש להבין שכאשר המתנגד הכריז ♥1 כוונתו 
האמיתית היא ♠. על כך יש להגיב כאילו הכריז ♠1. עם 
של  האפשרות  היא  השיטה  של  החולשה  נקודת  זאת, 
המתנגדים להכריז Cuebid בגובה 1. מיד נראה כיצד 

מנצלים “מתנה” זו.

דוגמה 1

♠
♥
♦
♣

74
AQJ986
A32
J3

West North East South

1♣ Pass 1♥*

2♥
נק’.  ו-6+  לפחות   ♠ קלפי   4 מתארת   1♥ דרום  הכרזת 
הכרזת  האם   .2♥  Overcall-ל מתאימה  מערב  של  ידו 
♥2 היא Cuebid? התשובה היא לא, מכיוון שסדרתו של 
דרום היא למעשה ♠ ולא ♥. מערב מכריז ♥2, והכרזה זו 

מתארת 12+ נק’ עם 5 קלפי ♥ איכותיים או יותר.

דוגמה 2

♠
♥
♦
♣

742
AQJ98
Q32
T3

West North East South

1♣ Pass 1♥*

Dbl

לולא היו צפון-דרום משתמשים בטרנספר הייתה ההכרזה 
מגיעה למערב ב-♠1, והוא לא היה יכול להכריז עם יד זו 
מכיוון ש-Overcall ♥2 מראה יד טובה יותר, אולם כעת 
 Overcall מראה Dbl-הכרזת ה !Dbl יכול מערב להכריז

 Transfer-Walsh שיטת
וכיצד מתמודדים עמה
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בגובה 1 )12-9 נק’( עם 5 קלפים איכותיים, ומתפקדת כמו 
Dbl מעניש. שים לב: זהו חיסרון של שיטת הטרנספרים 
1 היכן  Overcall בגובה  המאפשרת למתנגדים להכריז 

שבדרך כלל אי אפשר.

דוגמה 3

♠
♥
♦
♣

4
AJ84
KT952
AQ6

West North East South

1♣ Pass 1♥*

1♠
יד  עם  היה מערב משתמש   1♣-1♠ נגד הכרזה טבעית 
זו ב-Takeout Double. עם זאת, כפי שהוסבר בדוגמה 
 Cuebid-ב-♥. הכרזת ה Overcall יראה Dbl הקודמת
בגובה 1 משמשת כאן בתפקיד Takeout Dbl! מערב 
זו  הכרזה  להכריז.  חייב  ושותפו   )Cuebid(  1♠ מכריז 
הוכרזו  שלא  הסדרות  בשתי  ואורך  נק’   +12 מתארת 

)במקרה זה: ♦+♥(.

נעבור כעת לדוגמאות שבהן המשיב הכריז טרנספר ל-♥.

דוגמה 4

♠
♥
♦
♣

KJ7
Q43
AKJ875
9

West North East South

1♣ Pass 1♦*

2♦
מערב מכריז ♦2! זהו Overcall רגיל בגובה 2: 12+ נק’ 

עם סדרת ♦ ארוכה.

דוגמה 5

♠
♥
♦
♣

KT6
AJ987
K63
92

West North East South

1♣ Pass 1♦*

Pass
שדרום  לזכור  מערב  על   !Pass להכריז  יש  זו  יד  עם 
אין אפשרות להתערב  כלל  “הכריז” למעשה ♥1. בדרך 
עם יד בעלת אורך בסדרת המתנגד. יתר על כן, הכרזת 
♥1 מצדו של מערב תתאר יד שונה לגמרי בהיותה תחליף 

.Takeout Dbl-ל

דוגמה 6

♠
♥
♦
♣

KQ87
97
AQJ8
J92

West North East South

1♣ Pass 1♦*

1♥
שתי  עם  נק’   +12 המתאר  קלאסי   Takeout Dbl זהו 
משתמש  מערב  כאמור   .)♠+♦( הוכרזו  שלא  הסדרות 
ב-Cuebid )כאן ♥1( כדי לתאר יד זו. כיצד ינהג המתנגד 

כאשר ידו חזקה?

דוגמה 7

♠
♥
♦
♣

AJT973
AK
KQT8
J

West North East South

1♣ Pass 1♦*

1♥
מערב יכריז בסגנון של “כפל גדול” )Big Double(. הוא 
ולאחר   ,Takeout Dbl המשמשת   1♥ בהכרזת  מתחיל 
תשובת השותף )שחייב להשיב( יכריז מערב את סדרת 
ה-♠. מהלך הכרזה זה יראה 17+ נק’ עם סדרת ♠ ארוכה 
)לפחות 5 קלפים(, והוא אנלוגי להכרזת “כפל גדול” מול 

מתנגדים המשתמשים בשיטה רגילה.
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אפרים בריפמן

בשתי החלוקות אתם מחזיקים את היד של מערב והיד 
נקודות עם אותה חלוקה, אך  זהה. למזרח אותו מספר 

מיקום הקלפים הבכירים שונה.

דוגמה 44
♠
♥
♦
♣

KQJ 
3 
KJ94 
AJ954

♠
♥
♦
♣

763 
KQJ 
AQ832 
76

דוגמה 45
♠
♥
♦
♣

KQJ 
3 
KJ94 
AJ954

♠
♥
♦
♣

763 
J76 
AQ832 
KQ

בשתי הידיים לאחר שתפתחו ♣1 המשיב יכריז ♦1. יש 
התאמה ויש Singleton. ל-Singleton הארט יש כמובן 

משקל משמעותי. השאלה היא - מהו?

בחלוקה מס’ 44: 
ב בטוחות  לקיחות  שתי   - לקיחות  שלוש  תמסרו  ב-♦5 
החוזה  זו  בחלוקה  הקלאב.  בסדרת  ולקיחה   Majors-

המועדף הוא דווקא 3NT, למרות הקוצר בהארט.

בחלוקה מס’ 45:
 ,3NT הניסיון של החלוקה הקודמת, אם תכריזו  פי  על 
הפעם  מוצלח.  לא  בחוזה  בחרתם  כי  תיווכחו  במהרה 
החוזה המועדף הוא ♦5. ב-3NT תפסידו חמישה הארטים 
ו-A♠ ותיכשלו בשתי לקיחות בחוזה של ♦5 ההגנה תזכה 

 .♥A-ו ♠A-ב

 :Minor-כאשר ההתאמה היא ב
אם מול ה-Singleton ממוקמים קלפים בכירים - עם 

.3NT -25 נק’ יש עדיפות ל+
לבחור  יש   - זוטרים  קלפים   Singleton-ה מול  אם 

 .Slam בחוזה עם שליט, לרוב ♣5 או ♦5 ולעיתים

שתי החלוקות עם מהלך ההכרזות:

דוגמה 44
♠
♥
♦
♣

KQJ 
3 
KJ94 
AJ954

♠
♥
♦
♣

763 
KQJ 
AQ832 
76

West East

1♣ 1♦

3♦)1( 3♥ )2(

3NT)3( Pass

15-17 נק’.( 1)
יש כח בהארט, אין נקודות בספייד.( 2)
יש נקודות בסדרת הספייד.( 3)

דוגמה 45
♠
♥
♦
♣

KQJ 
3 
KJ94 
AJ954

♠
♥
♦
♣

763 
J76 
AQ832 
KQ

West East

1♣ 1♦

3♦)1( 4♦)2(

5♦ Pass

15-17 נק’.( 1)
(2 ) .Pass אילו בידי מזרח היו 6-7 נק’ הוא היה מכריז

לכן זו הכרזה מחייבת.

מאמר זה ממשיך את נושא “תעתועי הכוח והחלוקה”
עליו פורסמו מספר מאמרים בביטאונים הקודמים

הכרזת הזמנה )Invitational Bid( חלק 6: 
 ערכו של ה-Singleton בהתאמה 

ב-Minor )חלק שני(
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ניתוח ההכרזות:
ב-♦3  בכם  תמך  מערב  וכאשר   1♦ שהכרזתם  לאחר 
אינו  מצדכם  ה-♥3  לכן   ,Major-ב רביעיות  שלל  הוא 
יכול להילקח כחיפוש התאמה בסדרה, אלא ציון של כח 
לא   Minor-ב אחרי התאמה  כי  לדעת  כדאי  זו.  בסדרה 
נגד  לכן   .Major-ה בסדרות  קלפים  שמונה  גם  תחזיקו 

.Major-3 ההובלה לרוב תהיה בNT

אחת  בכל  אחד  עוצר  לפחות  להחזיק  חשוב  מסקנה: 
בסדרה  עוצר  מציין  ה-♥3   44 מס’  בחלוקה  מהסדרות. 
גם  עוצרים  לכם  היו  אילו  ב-Major השני.  עוצר  והיעדר 

.3NT בהארט וגם בספייד הייתם מכריזים

ציון כח בסדרה מסוימת בדרך ל-3NT אפשרי גם עם 
:Singleton חלוקות אחרות - ללא

הכרזת סדרה שלישית תציין כח בסדרה 	 
המוכרזת.

הכרזת סדרה רביעית תשאל על כח בסדרה 	 
המוכרזת.

דוגמה 46
♠
♥
♦
♣

106 
AQ 
KJ943 
A954

♠
♥
♦
♣

AK5 
98 
Q72 
KQ1076

West East

1♦ 2♣

3♣ 3♠)1(

3NT)2( Pass

יש עוצר בספייד, אין עוצר בהארט.( 1)
לי יש עוצר בהארט.( 2)

כדאי לראות כי 3NT המבוצע מצד מזרח עלול להיכשל. 
בכך  הוכרזה.  היחידה שלא  יוביל הארט, הסדרה  דרום 
אין ספק. אם ה-K♥ בצפון הוא יזכה ויחזור הארט. עתה 
 ♦A-יהיה זה רק עניין של זמן עד שצפון או דרום יזכו ב

ובכל ההארטים הגבוהים.

דוגמה 47
♠
♥
♦
♣

84 
AK93 
AK104 
542

♠
♥
♦
♣

76 
Q7 
QJ9832 
AQ6

West East

1♦ 3♦

3♥)1( 5♦

Pass

עוצר בהארט. אילו החזקתם בעוצר גם בסדרת הספייד, ( 1)
.3NT היה עליכם להכריז

ב-3NT )ואין זה משנה אם המבצע יהיה מזרח או מערב(, 
ההובלה  אחרי  אחת  בלקיחה  לפחות  נכשל  החוזה 

הטבעית בספייד.

לפניכם מקרה בו שני שחקנים הסתבכו בהכרזה בגלל 
אי הבנה:

דוגמה 48
♠
♥
♦
♣

AK8763 
QJ4 
K8 
105

♠
♥
♦
♣

9 
1063 
AQJ652 
KQ2

West East

1♠ 2♦

2♠)1( 3♦

3♥)2( 4♦)3(

???)4(

12-14 נק’ עם שישה ספיידים.( 1)
מערב חשב כי הוא הראה כח בהארט ובכך רמז ( 2)

לשותף להכריז 3NT עם עוצר בקלאב.
מזרח חשב כי התבקש להכריז 3NT במידה ( 3)

שברשותו עוצר בהארט.
(4 ).3NT מזרח-מערב לא הכריזו חוזה מלא של

 3♥ שלישית  סדרה  הכרזת  כי  לדעת  צריך  היה  מזרח 
  .3NT מראה כח בסדרה המוכרזת, לכן היה עליו להכריז
ב-♦5 ההגנה תזכה בשלוש לקיחות וב-♠4 ההגנה תזכה 

לפחות בארבע לקיחות.
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 The Law of Total Tricks

אפריים בריפמן

 The Law of Total Tricks רבים מכם מודעים לנושא של
ומיישמים את הרעיון, אולם עם הזמן נוכחתם לדעת כי 

החוק אינו מושלם.

Mike Lawrence & Anders Wirgren חקרו את הנושא 
אינם  השליטים  לטענתם  חד משמעית.  למסקנה  והגיעו 
את  הקובע  הגורם  היא   - אלא החלוקה  הגורם המכריע 

מספר הלקיחות בהן כל צד יזכה.

אלפי  עשרות  של  והדמיה  חקר  של  רבות  שנים  לאחר 
 I Fought The" חלוקות, הם הוציאו לאור ספר בשם: 
מספרם,  'דוגמית'  לפניכם   ."Law of Total Tricks
החשיבה  באופן  אלא  עצמו,  בחוק  דווקא  לאו  העוסקת 

שלנו שלעיתים כה קרובות מתעתע בכולם.

בחירת השליט הנכון – "הרגל משונה"

ב מלא  משחק  הכרזתם  שלפניכם  הקלפים  עם  כי  נניח 
 Major-נאמר שאתם יודעים כי אחת מסדרות ה .Major-
משתי   .2-2 השניה  והסדרה   0-4 או   1-3 מחולקת 

הסדרות, איזו מהן צריכה להיות השליט?

♠
♥
♦
♣

QT983 
KQT92 
AK 
2

♠
♥
♦
♣

KJ54 
AJ84 
543 
94

באופן מפתיע ומסקרן, עליכם להעדיף את הסדרה 
המחולקת ‘רע’ )1-3 או 0-4(.

תרחיש מס' 1: 

נניח כי הספייד מחולק 2-2 והארט 1-3. אם סדרת הספייד 
יכולים  המגינים   ,)2-2 המחולקת  )סדרה  השליט  תהיה 
להוביל הארט. הגנה יכולה לזכות בספייד, חיתוך הארט 
להיכשל  אפשרות  יש   .)0-4 מחולקת  זו  אם  שניים,  )או 

ב-♠4, או קרוב לוודאי להסתפק ב-10 לקיחות בלבד. אילו 
הארט היה השליט, סדרה המחולקת 1-3, הייתם זוכים 

ב-11 לקיחות. 

תרחיש מס' 2:

נניח כי הארט מחולק 2-2 וספייד 1-3. אם סדרת ההארט 
יכולים  המגינים   ,)2-2 המחולקת  )סדרה  השליט  תהיה 
בסדרה  חיתוכים  שני  להעניק  בספייד,  ולזכות  להוביל 
אך  ב-♥4.  להיכשל  אפשר   - כלומר  בקלאב.  גם  ולזכות 
אם תשחקו בספייד כשליט )סדרה המחולקת 1-3(, תזכו 

ב-11 לקיחות.

אם שאלתם - “נחמד מאד לדעת, אז מה”... ? התשובה 
על כך היא שגם אם ה’חדשות המרעישות’ לא יבואו לידי 
ביטוי לעיתים קרובות, פה ושם תוכלו להיעזר במידע הזה 

לטובתכם, אם תהיו ערים לעניין. למשל:

מזרח – מערב פגיעים

♠
♥
♦
♣

K7 
T83 
QJT6
QT85

South West North East

- 1♠ 2NT)1(  4♣ )2(

?

1( Minors
2( Splinter

במידה שתחליטו להתחרות בחוזה הקרבה, לא פגיעים 
)כדי   4NT בהכרזת  תבחרו  האם  פגיעים,  יריבים  מול 
שתכריזו  או  הסדרה(  את  שיבחר  זה  יהיה  שהשותף 
בעצמכם ♣5 או 5♦? ובכן, טוב תעשו אם תבחרו בסדרת 

הקלאב, סדרה המחולקת 1-3. 

febcc5.indd   14 30.1.2017 г.   09:59:45 ч.



הכרזות 

15

לפניכם החלוקה המלאה:

 ♠
♥
♦
♣

 9 
 54 
 AK987
 KJ762

 

♠
♥
♦
♣

 QT532 
 AQ2 
 43 
 A94

♠
♥
♦
♣

 AJ964 
 KJ976 
 52 
 3

 ♠
♥
♦
♣

 K7 
 T83 
 QJT6  
 QT85

 

S ב-♣5, תפסידו ארבע לקיחות. אם מזרח-מערב יכריזו
רק  ותכריזו ♣6, תשלמו  היד  ואתם תטעו בהערכת  ס5 
500 נק’, תוצאה שהיא עדיין ‘בסדר’. זאת כיון שמערב 

יכול לזכות ב-10 לקיחות ו-620 נק’.

ביוקר.  לעלות  עלול   5♦ יעילה  הגנה  נגד  זאת,  לעומת 
מזרח-מערב יזכו בארבע הלקיחות הבטוחות שלהם  ועוד 

שני חיתוכים בקלאב, שני חיתוכים יקרים מאד...   

חלוקה טובה ונקודות שימושיות
South West North East

- - 1♥ 1♠

2♥ 3♠ )1( 4♥ ?

1( Preemptive 

מזרח יד מספר 1

♠
♥
♦
♣

KQJ85 
54 
Q84
QJ3

מזרח יד מספר 2

♠
♥
♦
♣

KQT85 
54 
2
AQT43

בשתי חלוקות אלה שני הזוגות מתחרים על החוזה. אתם 
אם   .4♠ או   Pass להכריז  אם  להחליט  ועליכם  במזרח 
תנסו לפתור את הבעיה לפי סך הלקיחות/שליטים, תגיעו 
למסקנה שלשותף ולכם יש יחד תשעה שליטים ולהם יחד 
יכולים להיות שמונה, תשעה או עשרה שליטים. עובדה זו 
נכונה לגבי שתי החלוקות. עכשיו, אם תחברו את מספר 

השליטים שלכם ושלהם, תגיעו לפחות ל- 18. לכם תשעה 
תצאו   .4♠ להכריז  עליכם  לחוק  בהתאם  תשעה.  ולהם 
נשכרים מהכרזה זו אם כל צד יכול לזכות בעשר לקיחות 

ומופסדים במקרה שכל צד יכול לזכות בתשע לקיחות. 

אם תבחנו שוב את שתי החלוקות, תראו שבשתיהן 11 
נק’, אולם בחלוקה מס’ 1 יש שתיים או שלוש לקיחות פחות 
מאשר בחלוקה מס’ 2. למרות שהחוק מורה לכם להכריז 
זו.  ♠4, שיקול הדעת צריך להזהיר אתכם מפני הכרזה 
בחלוקה מס’ 1 תזכו בארבעה ספיידים ובין לקיחה אחת 
עד שלוש בסדרות הצדדיות. או לחילופין, תזכו בחמישה 
ספיידים ובלקיחה אחת עד שתיים בסדרות הצדדיות. אין 
בחלוקה זו פוטנציאל של חיתוכים וכאשר יתגלה הדומם, 

תשתקף תמונה דומה. 

כדאי מאד לזכור שבסדרות הצדדיות ל-Q ול-J )שאינם 
בהתקפה.  ולא  בהגנה  תועלת  יש   )K ו/או   A-ב מלווים 
K; Q; J( נדון בהרחבה במאמרים  נושא זה )ערכם של 
“לקיחות  החדש-  ספרי  מתוך  המושאלים  שלי  הקודמים 

ולקחים 2”. ארחיב בנושא זה בחודשים הבאים. 

ונקודות  טובה  ‘חלוקה’  יש   2 מס’  ביד  זאת,  לעומת 
‘עובדות’. קל יותר לדמיין ידיים בהן תזכו בעשר לקיחות, 
מחזיק  והשותף  תצליח  בקלאב  העקיפה  אם  לדוגמא: 

ב-A♠ וב-J♣, תזכו בעשר לקיחות.

התאמה  תעשו  ספק  ללא  החוק,  את  תפעילו  אם 
עם  ברורה:  התוצאה  החלוקות.  בשתי   )Adjustment(
2 תכריזו  ועם חלוקה מס’   Pass 1 תכריזו  חלוקה מס’ 

 .4♠

הנקודות  מספר  אותו  בשלושתן  חלוקות,  שלוש  לפניכם 
ואותם קלפים בכירים, אך ממוקמים שונה. 

אתם דרום, מהלך ההכרזות זהה:

South West North East

- - - 1♥

1♠ 2♥ 3♠ )1( 4♥

?

1( Preemptive 
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יד מס' 1

♠
♥
♦
♣

KT654 
Q9 
J73
A82

יד מס' 2

♠
♥
♦
♣

AKT64 
52 
QJ98
73

יד מס' 3

♠
♥
♦
♣

AT763 
K5 
Q92
J84

במידה שתחליטו להתחרות בחוזה הקרבה נניח כי אתם 
לא פגיעים.

בכל אחת מהחלוקות ניתן לחשוב כי יש ליישם את ה-’חוק’ 
ולהכריז בשלושתן - ♠4. לא כך הדבר. רק עם יד מס’ 2 
צריך להכריז ♠4. יש בה ‘חלוקה’ )Distribution( והניקוד 
)כח( מרוכז בסדרות הארוכות. שני גורמים אלה מרמזים 
על יתרון בהתקפה בעוד שהשתיים האחרות ‘מאותתות’ 

להישאר בהגנה.

בידיים מס’ 1 ו-3 החלוקה )5-3-3-2( היא הגרועה ביותר 
בהגנה  לקיחות  של  פוטנציאל  להן  יש  החוזה.  לביצוע 

ומעט מאד תרומה בהתקפה.

זהו העיקרון:

אם אתם מחזיקים בקלפים כגון J או Q או K בסדרות 
של היריבים, אלה קלפים ‘מבוזבזים’

ולשילוב הקלפים של השותף עם הקלפים שלכם יהיה 
ערך מופחת מזה שאתם מקווים לו.

צריך עיצוב גרפי / מיתוג ?
נשמח לעזור לך :)

ל"רותם פרסום והפקות" נסיון של שנים רבות בפרסום, עיצוב, מיתוג והפקות, סטנדרטיים ומורכבים, עבור לקוחות מתחומים רבים.
תרגיש בידע המקצועי שלנו ובשירות המסור, מפגישת ההכרות ועד קבלת המוצר ובזמן !  

ravit@rotemltd.co.il | 077-5401053 :לפרטים והצעת מחיר
קטלוגים חוברות,  מגזינים,  הוצאת   | דפוס  בקרת   | דפוס  הפקות   | פרסום  שטחי   | מיתוג   | ודיגיטל  לפרינט  גרפי  עיצוב 

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 

פברואר 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 + 
הרצאה 
09:45 

איתמר גינוסר

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

הרשמה מראש – חובה!!!

אנו שמחים להזמינכם ל-

תחרות ארצית
2 מושבים  24 ידיים 

יום שלישי 07 ב-מרץ 2017  |  בשעה:20:30

יום שלישי 14 ב-מרץ 2017  |  בשעה:20:30
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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 

פברואר 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 + 
הרצאה 
09:45 

איתמר גינוסר

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

הרשמה מראש – חובה!!!

אנו שמחים להזמינכם ל-

תחרות ארצית
2 מושבים  24 ידיים 

יום שלישי 07 ב-מרץ 2017  |  בשעה:20:30

יום שלישי 14 ב-מרץ 2017  |  בשעה:20:30
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רם סופר

הכרוז  שבהם  הטעיה  במשחקי  עסקנו  הקודם  בירחון 
שיחק קלף בכיר בטרם עת על מנת ליצור בדמיונם של 
המגנים תמונה שגויה של החלוקה ולגרום להם להחמיץ 

את קו ההגנה הנכון.

לקלפים  הקשורים  הטעיה  במשחקי  נתרכז  הפעם 
בקלפים  מושכל  שימוש  איך  נראה  תחילה  הזוטרים. 
מכן  ולאחר  היריבים,  איתותי  את  לשבש  עשוי  הזוטרים 
בסדרה  להמשיך  יריביו  את  “מעודד”  הכרוז  כיצד  נראה 
שההמשך  מדי  מאוחר  מגלים  המגנים  בעוד  מסוימת, 

בסדרה זו אינו לטובתם.

הסוואת  לנושא המרכזי של  יובילו אותנו  דוגמאות אלה 
הסוואת חולשה. העיקרון שחשוב להבין אותו  ו/או  כוח 
פני  על  מידע  יתרון  לכרוז  יש  המשחק  שבתחילת  הוא 
יריביו. לעתים קרובות הוא יכול לראות כבר עם פרישת 
הדומם מהו קו המשחק של ההגנה שיכשיל אותו, בעוד 

המגנים צריכים לנחש. 

החלוקה  על  מידע  צוברים  המגנים  המשחק  במהלך 
באמצעות הסקת מסקנות מהקלפים המשוחקים ושימוש 
באיתותים. יתרון המידע של הכרוז דועך לקראת אמצע 
המשחק, ובלקיחות האחרונות מגנים טובים יודעים בדרך 
של  מוקדם  בשלב  לנצל  חשוב  לפיכך  ממנו.  יותר  כלל 
המשחק את העובדה שלהגנה קשה לאתר את הסדרה 
את  ולעומתה  הכרוז  של  התורפה  נקודת  את  המהווה 
הסדרה החזקה של הכרוז שבה לא כדאי לתקוף. בשתי 
להרוויח  עשוי  הכרוז  כיצד  נראה  האחרונות  הדוגמאות 
לקיחות רבות באמצעות העמדת פנים שהוא חלש בסדרה  

שבה, לאמיתו של דבר, יש לו כוח רב.

כאשר מגן מוביל ב-A מתוך AK נגד חוזה עם שליט, הוא 
מצפה לאיתות מצד שותפו כדי לדעת אם כדאי להמשיך 
שמזרח-מערב  נניח  הראשונה  בדוגמה  לא.  או  בסדרה 

משתמשים באיתותים סטנדרטיים )גבוה=מעודד(.

דוגמה 1א

 ♠
♥
♦
♣

K72
K3
KQJ5
9843

 

♠
♥
♦
♣

85
9874
T643
AKT

♠
♥
♦
♣

943
QT62
A87
J75

 ♠
♥
♦
♣

AQJT6
AJ5
92
Q62

 

West North East South

1♦ Pass 1♠

Pass 1NT Pass 2♣*

Pass 2♠ Pass 4♠

Pass Pass Pass

* Checkback Stayman

צפון-דרום מגיעים ל-♠4, ומערב מוביל ב-A♣. מזרח אינו 
מעוניין בהמשך בקלאב ומאותת באמצעות הקלף הנמוך 

ביותר שלו בסדרה 5♣.

שלו  הקלפים  את  אוטומטית  בצורה  משחק  הכרוז  אם 
“לפי הסדר” ומשרת ללקיחה זו עם 2♣, מגן טוב במערב 
של  ביותר  הנמוך  הקלף  הוא  שה-5♣  בוודאות  ידע 
שותפו ויסיק את המסקנה הנכונה שלא כדאי להמשיך 
ה-2♣  את  מסתיר  הכרוז  אם  זאת,  לעומת  בקלאב. 
ומשרת ללקיחה הראשונה עם 6♣, מגן טוב במערב ישים 
את  וידמיין  הופיע  לא  ה-2  כאשר   5 שיחק  ששותפו  לב 

החלוקה האפשרית הבאה:

 משחקי הטעיה 
)חלק ב’(
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דוגמה 1ב

 ♠
♥
♦
♣

K72
K3
KQJ5
9843

 

♠
♥
♦
♣

85
9874
T643
AKT

♠
♥
♦
♣

A43
QT62
987
Q52

 ♠
♥
♦
♣

QJT96
AJ5
A2
J76

 

בחלוקה זו ההגנה חייבת למשוך מיד 3 לקיחות בקלאב, 
אחרת ייעלם מפסיד בקלאב על סדרת הדיאמונד. קלפי 
ה-♦ החזקים של הדומם גלויים לעין, ולכן נטייתו של מערב 
)כאשר ה-2 לא הופיע(,  5 משותפו  ורואה   A-ב המוביל 
תהיה להמשיך בסדרה )פרט למקרה שבו לשותף Q, יש 
גם אפשרות שמזרח מחזיק דאבלטון 52♣ וביקש המשך 

בסדרה על מנת לחתוך את הסיבוב השלישי(.

1א המשך בקלאב מהווה את הדרך  בחלוקה  עם זאת, 
כל  לאחר  החוזה.  את  “למכור”  ההגנה  של  היחידה 
המשך אחר, מזרח ימתין בסבלנות עד שיגיע תורו לזכות 
בלקיחה עם A♦ ולאחר מכן יחזור בקלאב כדי להבטיח 4 

לקיחות להגנה.
דוגמה 2
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West North East South
1♥

1♠ 2♠* Pass 4♥
Pass Pass Pass

*  התאמה ב-♥, +10 נקודות

טופ-בוטום,  בתחרות  הכרוז  דרום,   .♠A-ב מוביל  מערב 
רואה מיד כי להגנה אפשרות לזכות ב-AK♠ ובחיתוך ♠, 
ולאחר מכן כל הלקיחות יהיה שלו, אך אם ההגנה תחמיץ 
 ♠ לשחק  שליטים  הוצאת  לאחר  יוכל  הוא  החיתוך,  את 

לעבר הדומם ולהשיג לקיחה עודפת.

ולשרת  מערב  את  “לבלף”  לנסות  לדרום  כדאי  האם 
מסתבר   ?♠2 של  “הטבעי”  המשחק  במקום   ♠6 עם 
שבה  האיתות  בשיטת  תלויה  זו  לשאלה  התשובה  כי 
)זוכרים שבמאמר הקודם המלצתי  משתמשים המגנים! 
לפני  שלהם  האיתות  שיטת  מהי  היריבים  את  לשאול 

הבורד הראשון המשוחק נגדם?!(.

)גבוה  סטנדרטית  היא  האיתות  ששיטת  תחילה  נניח 
זוגי של קלפים(. קיימת מחלוקת אם  / מספר  = מעודד 
במצב זה יש לאותת Attitude או Count, אך לכל הדעות 
ונמוך-גבוה  דאבלטון  עם  גבוה-נמוך  לשחק  צריך  מזרח 

עם 3 קלפים נמוכים.

בוודאות  לדעת  יכול  מערב   ,♠6 עם  משרת  דרום  אם 
ששותפו אינו משחק נמוך מ-3 קלפים קטנים, וה-5♠ שלו 
כדאי  המקרים  בשני  מדאלבטון.  גבוה  או  סינגלטון  הוא 
להמשיך ב-♠, כך שניסיונו של הכרוז להטעות לא ישיג את 
המטרה. לעומת זאת, אם דרום משחק פשוט 2♠ ומערב 
ישקול את המצב, הוא יראה שיש אפשרות שמזרח מחזיק 
יהיה טוב  42♠. במקרה זה המשך ב-♠ לא  ודרום   ♠965
להגנה, היות שהוא יגביה את ה-Q♠ בדומם, והכרוז עלול 
להשתמש בקלף זה בהמשך להשלכת מפסיד. לפיכך יש 
ינסה  ובמקום להמשיך בספייד הוא  יטעה,  סיכוי שמערב 
בלקיחה השנייה K♦. כעת נעבור למקרה שבו מזרח-מערב 
משתמשים באיתותים הפוכים )UDCA, נמוך=מעודד או 
מספר זוגי של קלפים(. מזרח צפוי לשחק נמוך מדאבלטון 
וגבוה מתוך 3 קלפים נמוכים. הפעם כדאי לדרום לשרת 

עם ♠6 כדי ליצור למערב אשליה ששותפו מחזיק 542♠. 

בכל  לנהוג  כיצד  לכרוז  המורה  פשוט  כלל  יש  למזלנו, 
המקרים שהוצגו לעיל ודומיהם: על הכרוז “לאותת” עם 

הקלפים הנמוכים שלו בדיוק כפי שההגנה מאותתת.

כלומר, אם שיטת האיתות של ההגנה היא סטנדרטית, 
הקלף  את  )להסתיר  “גבוה-נמוך”  לשחק  צריך  הכרוז 
הנמוך ביותר שלו( כאשר הוא מעוניין שההגנה תמשיך 
בסדרה ו”נמוך-גבוה” כאשר הוא מעוניין שהמוביל יחליף 
היא  ההגנה  של  האיתות  שיטת  אם  אחרת.  לסדרה 
הפוך  לשחק  צריך  הכרוז  הפוכים(,  )איתותים   UDCA
מהמתואר בפסקה הקודמת! כרוז שייצמד לכלל זה יצליח 
ולגרום  ההגנה  איתותי  את  לשבש  מעטים  לא  במקרים 

למוביל לשגות בלקיחה השנייה.
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יש לציין כי את שיטת האיתות האיטלקית )אי-זוגי=מעודד( 
לא ניתן לשבש בצורה כזו, וזו כנראה הסיבה ששחקנים 
חזקים רבים אוהבים להשתמש בה, על אף הבעייתיות 
אי-זוגי  קלף  המאותת  של  בידו  יימצא  תמיד  )לא  שבה 
כיצד  נראה  הבאה  בדוגמה  לעודד(.  רוצה  הוא  כאשר 

אפשר להשתמש בכלל זה גם בחוזה ללא שליט.

דוגמה 3
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West North East South
1NT

Pass 3NT All Pass

והוא   ,3NT נגד  להובלה  ראויות  סדרות  שתי  למערב 
מתלבט ביניהן. למרות העובדה שמומלץ להוביל במייג’ור 
נגד מהלך הכרזה כזה, סביר להניח שהוא יבחר ברצף 
מלמעלה  לקיחות   8 סופר  הכרוז   .♣ ויוביל  יותר  הבכיר 
ומגלה כי את הלקיחה התשיעית יוכל להשיג רק בקלאב! 
עם זאת, מקלף ההובלה של מערב ניתן להסיק כי יהיה 
הקלף  פיתוח  לפני  בסדרה  לקיחות   3 להפסיד  צורך 

החמישי. 

אם דרום זוכה בלקיחה הראשונה עם A♣ וממשיך בסדרה, 
מערב מגלה את המצב היות ששותפו אינו משרת. כעת 
מערב יחליף להארט ויספיק לפתח בסדרה זו 2 לקיחות 

בטרם ישיג הכרוז את הלקיחה התשיעית.

ברור כי עדיף לדרום לשחק קלף נמוך בלקיחה הראשונה 
בתקווה שמערב ימשיך בקלאב, אבל איזה קלף? בהנחה 
לשרת  ששיטת האיתות היא סטנדרטית, מומלץ לדרום 
עם 6♣ בלקיחה הראשונה )משחק של 8♣ יהיה מוגזם 
מערב  אצל  יוצרת  ה-43♣  לעורר חשד(. הסתרת  ועלול 
אשליה שה-5♣ של שותפו היה קלף גבוה, כלומר מעודד. 
בתנאים אלה קשה לעמוד בפיתוי ולא להמשיך בקלאב. 

לאחר המשך של מערב בקלאב בלקיחה השנייה, דרום 
זוכה ב-A♣, ממשיך בקלאב ומקדים את יריביו במרוץ.

כוח.  הסוואת  של  החשוב  לנושא  אותנו  מובילה  זו  יד 
היכן  להעריך  להגנה  קשה  המשחק  בתחילת  כאמור, 
הכוח של הכרוז והיכן החולשה, וכרוז פיקח ינצל את מצב 

העניינים הזה לטובתו.
דוגמה 4
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West North East South
Pass 1♣ Pass 1♠
Pass 1NT Pass 4♠
Pass Pass Pass

שיטת האיתות של ההגנה היא סטנדרטית. מערב מוביל 
את  מעודד(.  )לא   ♦2 עם  מאותת  מזרח   .4♠ נגד   ♦A-ב
את  שיחק  שמזרח  היות  לשבש,  ניתן  לא  הזה  האיתות 
הקלף הנמוך ביותר האפשרי. מערב הממושמע מחליף 
כי  נראה  הכרוז?  של  סיכוייו  אפסו  בכך  האם   .♣Q-ל
ברגע שמזרח יזכה ב-A♥ הוא יחזור אל שותפו בדיאמונד 
ולהגנה תהיינה 4 לקיחות. כדי לבצע את החוזה נדרשת 
של  סיכון  לקחת  נכונות  ובנוסף  רבה  יצירתיות  מהכרוז 
נפילה ב-2 לקיחות. מה לדעתכם יהיה המהלך הבא של 
אלא  השנייה  בלקיחה  זוכה  אינו  שהכרוז  לאחר  מערב 
סביר  לכם  נראה  לזכות?   ♣Q-ל ונותן   ♣8 עם  משרת 

שבמצב זה מערב יחליף להארט?

ממש לא! כל שחקן במערב שיזכה בלקיחה עם Q♣ יסיק מיד 
כי A♣ אצל שותפו וימשיך בסדרה כדי לחזור על “העקיפה 
המוצלחת” בדרך להפלת החוזה. כעת, להפתעתו הרבה, 
יסיים שני סיבובי שליט בדומם, ישליך   ,♣A-יזכה ב דרום 
הארט על K♣ ויבצע עקיפת חיתוך בהארט )אשר הצלחתה 
ודאית לאור ה-Pass ההתחלתי של מערב(. לאחר כניסה 
על  מפסידים  דיאמונדים   3 ייעלמו  בשליט  לדומם  נוספת 
“בלתי  חוזה  ביצע  שדרום  בלבד  זו  לא  ההארט.  סדרת 

אפשרי”, הוא גם השיג לקיחה עודפת!

וגם  כוח  להסוואת  נוספות  דוגמאות  נציג  הבא  בחודש 
להסוואת חולשה.

בכיף שלךבקצב שלךבבית שלך

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

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

ספרו לחבריכם, הם יודו לכם

בקרוב תרגול הכרזות אינטראקטיבי
לתרגול קונבנציית ברגן

אין דברים כאלו!

מה עוד באתר?

קורס צעדים ראשונים בברידג'
  מוגש באנימציה המאפשרת           

    המחשה ויזואלית מרשימה.

  קל ופשוט להבנה.

  ניתן לתרגל באתר מיד לאחר כל שיעור.

 מעל 1,500 תרגילי הכרזות

 כ-600 תרגילי משחק יד והגנה

 עשרות שיעורי ברידג' בוידיאו

מתאים לכל הרמות

רמזור הכוונה אישי

פתרון כתוב לכל תרגיל

הירשמו עכשיוהירשמו עכשיו
 ותיהנו מהתוכנית החינמית שלנו, הכוללת מבחר טעימות עשיר, ללא הגבלת זמןמהתוכנית החינמית שלנו
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מוטי גלברד
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A2 
KJ953
764

♠
♥
♦
♣

AQ5 
K963 
QT2 
KQ8

North South

- 1NT

2NT Pass

אתה בדרום. אחרי שתי הכרזות Pass פתחת 1NT עם 16 
נקודות ויד מאוזנת. שותפך חישב כי 8 הנקודות הגבוהות 
שבידו תספקנה למשחק מלא, אם בידך מקסימום נקודות 
)17(. צפון ישתמש בהכרזת הזמנה 2NT ויזמין למשחק 
המלא. בידך 16 נקודות בלבד ולכן אתה מסתפק במשחק 

.Pass חלקי ומכריז

)West( ♣3 :קלף ההובלה
מה ניתן להסיק מקלף ההובלה? 3♣ ממערב מראה לך 
כי הקלאב היא סדרתו הטובה של מערב. ככל הנראה יש 
 ,KQJ :בידו מכובד בסדרה אך ודאי לא רצף מכובדים כמו

QJT או AKQ וכו’.

התערבו  לא  המתנגדים  המכרז?  מן  להבין  ניתן  מה 
מחולקות  החסרות  שהנקודות  נראה  המכרז.  במהלך 

שווה, פחות או יותר.

לקיחות  שלוש  בידך  בידך?  בטוחות  לקיחות  כמה 
.♥AK ,♠A :בטוחות

תניב  הדיאמונד  סדרת  נוספות?  לקיחות  תיקח  מהיכן 
.♦A-ארבע לקיחות נוספות לאחר שתמסור את היד ל

 ♦Q-ה עם  התחל  הדיאמונד?  סדרת  את  תשחק  כיצד 
הסדרה  שבה  היד  מן  שמתחילים  אומר  הכלל  שבידך! 

קצרה יותר, עם המכובדים שבה.

לאחר  הקלאב.  בסדרת  הסתכל  מאין?  נוספת  ולקיחה 
שתמסור לקיחה ל-A♣ תהיה לך לקיחה נוספת ב-♣.

הבט ביד המלאה: 
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את  לפתח  וניגשת   ♣Q-ה עם  הראשונה  בלקיחה  זכית 
סדרת הדיאמונד. מזרח זכה ב-A♦ והמשיך בסדרת שותפו 
9♣. כעת זכה מערב ב-4 לקיחות נוספות בסדרה אך   –

לאחר מכן זכית בכל חזרה וביצעת 8 לקיחות!

שים לב: מערב בהובילו קלאב נמוך, נתן לך לקיחה בסיבוב 
הראשון, אבל הגביה על ידי כך את סדרתו וזכה מאוחר 
בו  לעיקרון  זהה  העיקרון  בסדרה.  לקיחות  בארבע  יותר 

השתמש להגבהת סדרת הדיאמונד.

זכור: לפיתוח סדרתך הטובה אתה חייב, לפעמים, למסור 
לקיחה או יותר למתנגדים.

שחק ברידג’  בדרך הנכונה:
פיתוח סדרה

בסדרת כתבות אלו נציג ידיים שונות מתחום משחק 
לביצועו  עד  המשחק,  תכנית  את  יחד  ונתכנן  היד 

המושלם. 

*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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בסטנדרט גבוה ובלתי מתפשר.
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משחק הגנה נכון 
מתחיל במהלך הראשון! 

מוטי גלברד

מחלק: דרום, כולם פגיעים
קלף הובלה: 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?

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

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

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 
ולכן הסיכוי היחיד להפיל את החוזה  ואף לא ב-♣,  ב-♦ 

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

www.bridge-bakikar.comמועדון כיכר המדינה רח’ ויצמן 53, תל-אביב טלפון: 03-6969830

מועדון וביה”ס לברידג’ כיכר המדינה

לוח פעילות המועדון

 4.3.17 יום שבת 
2 מושבים ברצף - 18 ידיים כל אחד

משעה 10:00 - 14:45 בערך
מחיר השתתפות 75 ש”ח למשתתף

שחקנים שלא ירשמו בהרשמה מוקדמת השתתפותם אינה מובטחת

תחרות ארצית

 
 

:יום   
 יום ראשון

 

 
 יום שני

 

 
 יום שלישי

 

 
 יום רביעי

 

 
 יום חמישי

 

 
 יום שישי

 

 
 שבת

:שעה   
 

 בוקר
 

10:00 – 13:00 
 

 
 תחרות +

 חוברת ידיים
 

 משחק מודרך
 + תחרות תחרות

 חוברת ידיים
 

 משחק מודרך
 

  תחרות
 משחק מודרך

 
 אחה"צ

 
16:30 – 19:30 

 

 
 תחרות

 

 
 תחרות

 

 
 תחרות

 
 תחרות משחק מודרך

 
+  תחרות

 פרס כספי
 

 + תחרות
 פרס כספי

 
 ערב

 
20:30 – 23:30 

 

Barometer 
I.M.P. 

 פרס כספי+
 

 
 תחרות מודרכת
 מזנון חפשי

 

 
 + תחרות

 חוברת ידיים
 פרס כספי +

 

   

 www.bridge-bakikar.com                       03-6969830תל אביב                        53וייצמן 

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

febcc5.indd   24 30.1.2017 г.   09:59:50 ч.



www.bridge-bakikar.comמועדון כיכר המדינה רח’ ויצמן 53, תל-אביב טלפון: 03-6969830

מועדון וביה”ס לברידג’ כיכר המדינה

לוח פעילות המועדון

 4.3.17 יום שבת 
2 מושבים ברצף - 18 ידיים כל אחד

משעה 10:00 - 14:45 בערך
מחיר השתתפות 75 ש”ח למשתתף

שחקנים שלא ירשמו בהרשמה מוקדמת השתתפותם אינה מובטחת

תחרות ארצית

 
 

:יום   
 יום ראשון

 

 
 יום שני

 

 
 יום שלישי

 

 
 יום רביעי

 

 
 יום חמישי

 

 
 יום שישי

 

 
 שבת

:שעה   
 

 בוקר
 

10:00 – 13:00 
 

 
 תחרות +

 חוברת ידיים
 

 משחק מודרך
 + תחרות תחרות

 חוברת ידיים
 

 משחק מודרך
 

  תחרות
 משחק מודרך

 
 אחה"צ

 
16:30 – 19:30 

 

 
 תחרות

 

 
 תחרות

 

 
 תחרות

 
 תחרות משחק מודרך

 
+  תחרות

 פרס כספי
 

 + תחרות
 פרס כספי

 
 ערב

 
20:30 – 23:30 

 

Barometer 
I.M.P. 

 פרס כספי+
 

 
 תחרות מודרכת
 מזנון חפשי

 

 
 + תחרות

 חוברת ידיים
 פרס כספי +

 

   

 www.bridge-bakikar.com                       03-6969830תל אביב                        53וייצמן 

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

febcc5.indd   25 30.1.2017 г.   09:59:50 ч.



שחק ההגנה
מ

26

גלעד אופיר

הקדמה
תחום ההגנה הוא תחום מרכזי מאוד במשחק הברידג’ 
אך אינו נחשב “לסקסי” מספיק ועל כן שחקנים נוטים שלא 

להקדיש את תשומת הלב הראויה לנושא זה.

ובהובלות,  באיתותים  היתר  בין  בהגנה,  פעולה  שיתוף 
הינו חשוב ביותר להצלחתנו כמגנים אבל יש אלמנט נוסף 
של  איתותיהם   – להתעלם  נוטים  רבים  שחקנים  ממנו 

המגנים כאשר אנו כרוזים במשחק מסוים.

האיתותים בהגנה מעבירים אינפורמציה בין המגנים אך 
כרוז מנוסה רשאי )ואף חייב( לשאול את היריבים לשיטת 
לצורך  ביניהם  המועבר  במידע  ולהשתמש  האיתותים 

ביצוע החוזה.

כיצד נשתמש באיתותיהם של המגנים?
במאמר זה אציג בפניכם יד מתחרות ארצית שהתקיימה 

במועדון רמת השרון. 

יד מספר 10, מזרח מחלק, כולם פגיעים

מהלך ההכרזה הוא פשוט ביותר – מזרח בוחר לפתוח 
♠1, מערב תומך בהכרזת ♠2 ומזרח חזק מספיק לסגור 

למשחק המלא ♠4.

קלף ההובלה הוא – Q♣ וזהו הדומם הנפרש בפניכם:

♣ 9 
AKQT6
Q5
J4
AK86

♠ 
♥ 
♦ 
♣

542 
KJ943 
Q75 
T3

♠
♥
♦
♣

♣ Q 

ראשית עלינו לתכנן את המשחק. ככרוז בחוזה עם שליט 
נעדיף לספור מפסידים ונבחר את היד הדומיננטית )היד 
ממנה נספור מפסידים( כידו של מזרח – היד עם מספר 

השליטים הגדול יותר.

בידנו מפסיד בהארט, 2 מפסידים בדיאמונד ו-2 מפסידים 
השליט  שסדרת  היא  שלנו  העבודה  הנחת  בקלאב. 
מחולקת 3-2 )החלוקה השכיחה( ועל כן נניח כי אין לנו 

מפסידים בסדרה.

כעת נעבור לתכנית העבודה: נוכל להיפטר מהמפסידים 
בקלאב על ידי חיתוכם בדומם או לחילופין על ידי השלכתם 

על סדרת ה-♥ אותה נוכל לנסות להגביה. 

למשוך  האם  היא  לקבל  עלינו  אותה  הבאה  ההחלטה 
שליטים! בדרך כלל עלינו להתחיל בהוצאת שליטים אלא 
ככניסות.  לחילופין  או  לחיתוכים  להם  זקוקים  אנו  אם 
קלאב  של  לחיתוכים  להזדקק  עלולים  אנו  זה  במקרה 
רק   ♥A-ב יזכו  והיריבים  במידה  לכך,  מעבר  בדומם. 
בסיבוב השני, לא ישאר לנו )מזרח( הארט ולא נוכל לעבור 
לדומם אלא בחיתוך קלאב. המסקנה – עלינו לדחות את 

משיכת השליטים. 

ל-9♣  לב  ונשים  3♣ מהדומם  בלקיחה הראשונה נשחק 
את  )מבלבלים   ♣A עם  ביד  נזכה  צפון.  ידי  על  ששוחק 
סדרת  בפיתוח  ונחל   )♣K-ה את  חושפים  ולא  היריבים 

.♥Q ההארט – נשחק

לזכות  האם   – קשה  החלטה  לקבל  דרום  על  זה  בשלב 
ב-A♥ או שמה לעכב את הזכייה ולחכות לאיתות ספירה 
מהשותף. בשולחן דרום חשש שה-Q♥ בודדה ועל כן זכה 

בלקיחה.

טיפ חשוב: כרוז טוב צריך לזכור שידו מוסתרת ועל כן 
מה שנראה ברור מאליו אינו ברור ליריבים. עלינו לנצל 

זאת!

 ♦K-המשיך ב-♦ לעבר ה ,♥A-בשלב זה דרום, שזכה ב
 .♣A-של שותפו שהמשיך ב-2♣ בו זכיתם ביד עם ה

הביטו באיתותים

גלעד אופיר הוא מחבר סדרת ספרי מאחורי ההיגיון 
וביניהם מאחורי ההיגיון של משחק ההגנה. 
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למשוך  להחליט: האם  ועליכם  רגע האמת  מגיע  כעת 
)חלוקה   3-3 תתחלק  ה-♥  שסדרת  ולקוות  שליטים 
וה-9♥  יצנח   ♥T-שה או   )3-2 מחלוקה  סבירה  פחות 
 2 למשוך   – נוספת  אופציה  קיימת  לחילופין  תוגבה. 

סיבובי שליט ולנסות לחתוך קלאב בדומם.

הביטו בחלוקה המלאה:

 ♠
♥
♦
♣

987
T72
AK932
92

 

♠
♥
♦
♣

542
KJ943
Q75
976

♠
♥
♦
♣

AKQT6
Q5
J4
AK86

 ♠
♥
♦
♣

J3
A86
T86
QJ754

 

בשלב זה נוכל להיעזר במידע חשוב – האיתות של צפון 
את  לשאול  עלינו   .♣9 שיחק  צפון  הראשונה!  בלקיחה 
המגנים על שיטת האיתותים – התשובה שנתקבלה – אי 
המשך  עודד  צפון  כלומר  בסדרה,  המשך  מעודד  זוגי 

ב-♣.

כן  ועל   )♣AK( בידנו  נמצאים  ה-♣  בסדרת  המכובדים 
בסדרה  המשך  יעודד  שצפון  היחידה  ההגיונית  הסיבה 
הוא שבכוונתו לחתוך! אינדיקציה נוספת היא שצפון זכה 

ב- K♦ והמשיך ב-2♣.

ניתן לומר שהאיתות של צפון גילה לנו שבידו שני קלפים 
צפון  בדומם,  קלאב  לחתוך  ננסה  ושאם  בסדרה  בלבד 

עשוי לחתוך מעלינו ולהכשיל את החוזה!

ההחלטה הופכת ברורה – משכו שליטים והטילו יהבכם 
J על סדרת ההארט! החוזה בוצע

האיתותים  של  חשיבותם  זה,  במאמר  הכתוב  אף  על 
להגנה גדולה ביותר וקשה מאוד לנהל את ההגנה מבלי 
ולהשתפר  זמן  מעט  להשקיע  בחום  מומלץ  לאותת. 

בתחום. התוצאות ישתפרו במהרה.

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

לרשימת התפוצה.

מועדון מרום נווה גאה להציג עולם ברידג' מתקדם!

הרצאות העשרה 
מגוונות ברמה אחרת 

עם גלעד אופיר
9:30-12:00  , כל יום ג'

ההרצאות נלמדות בעזרת מערכת מיחשוב - 
מוצגות על גבי מקרן ומלוות בסיכומים, משחקי 

תרגול והעשרה במייל. 

בכל הפעילויות מוגשים באופן חופשי כיבוד קל 
ושתייה חמה וקרה.
כולם מוזמנים!

פרטים אצל מיכאל גלעדי
050-8553712 

בנוסף, מתקיימת פעילות לאורך כל השבוע:
תחרויות | משחקים מודרכים - לכל הרמות | קורסים למתחילים 

גלעד הוא רב אמן בינלאומי
ומחבר סדרת ספרי הברידג'
"מאחורי ההיגיון"
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רוזמרין גד

בסוף השבוע הראשון של ינואר התקיימו שלבי הגמר של 
הלאומית  הליגה   – בישראל  החזקה  הקבוצות  תחרות 
ניצחה  בו  הגמר  חצי  שלב  נערך  שישי  ביום  לקבוצות. 
קבוצת מינזלי אאידה )דורון ידלין, ישראל ידלין, אופיר 
רשף, אופיר גלעד( את קבוצת עמית מיכה )אסף עמית, 
בהפרש  שטרן(  גלברד, לוי  לוינגר, מוטי  חץ, אסי  נתן 
קבוצת  ניצחה  השני  הגמר  בחצי  אימפ!   0.9 של  מזערי 
זק,  יניב  לוין,  רול, אמיר  יוסי  לנגי,  )אסף  אילן  ברקת 
בירמן, בר  )אלון  דוד  בירמן  קבוצת  את  בראל(  מיכאל 
פורר(  דוד  זליגמן,  סלק  אלטושלר,  גלעד  טרנובסקי, 

בהפרש של כ-10.5 אימפ.

כך  על  הצביעו  הגמר  חצי  בשלב  הצמודים  ההפרשים 
שהגמר יהיה מותח וצמוד ואכן כך היה כמעט עד השנייה 

האחרונה.

בגמר הליגה ניצחה קבוצת מינזלי אאידה את קבוצת 
וזכתה   102 מול   136.43 של  בתוצאה  אילן  ברקת 
לרמה  התעלה  המפגש  הלאומית.  הליגה  באליפות 
באינטרנט,  שודרו  אף  האחרונים  הרבעים  ושני  גבוהה 
מרחבי  אנשים  אלפי  צפו  ובמשחקים   ,BBO-ה בתכנת 

העולם.

בשלב  ההכרעה  מרגעי  מעניינות  ידיים  מספר  נציג  כעת 
הגמר – הרבע השלישי והרבע הרביעי.

רבע שלישי - יד מספר 1, צפון מחלק, אין פגיעים

שתי  ולאחריה   1NT של  פתיחה  ישנה  כאשר  כי  ידוע 
הכרזות פאס, הנקודות ככל הנראה יתחלקו שווה בשווה 

בין השותפויות ולכן “שווה” להילחם על החוזה. 
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שולחן 1
North East South West
אסף לנגי גלעד אופיר אילן ברקת אופיר רשף

1NT Pass Pass X

Pass 2♣ Pass 2♦

X 3♦ All Pass

שולחן 2
North East South West

דורון ידלין יניב זק ישראל ידלין מיכאל בראל

1NT All Pass

ארוכה  סדרה  להראות  מערב  בחר  הראשון  בשולחן 
בדיאמונד )בדרך כלל שישייה( ולכן בחר להכריז שיטתית 
X )קונבנציית DONT(. מזרח הכריז ♣2 שמבקש לשמוע 
מהי הסדרה ומערב הציג את סדרת הדיאמונד. כעת בחר 
וזאת  בדיאמונד  קוצר  עם  מקסימלית  יד  להראות  צפון 

במטרה להתחרות אף הוא על החוזה הסופי.

ההתאמה  את  למצוא  מהיריבים  למנוע  שרצה  מזרח 
וצפויה  שליטים   3 בידו  שיש  העובדה  את  ניצל  בהארט 
התאמה של 9 שליטים והכריז ♦3, הכרזה שהפכה לחוזה 

הסופי. החוזה הוכשל בשתי לקיחות.

 פיינל פור 
מהליגה הלאומית
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אסף לנגי ואילן ברקת מתמודדים מול גלעד אופיר ואופיר רשף.

אמיר לוין ויוסי רול מתמודדים מול האחים ידלין.

הרבע הרביעי והמכריע - גלעד אופיר ואופיר רשף מתמודדים עם יניב זק ומיכאל בראל.
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בשולחן השני ההכרזה הייתה רגועה הרבה יותר ולאחר 
ואף  לקיחות   7 הכרוז  ביצע  מזרח  מצד  ב-9♣  הובלה 

קבוצה לא זכתה בנקודות אימפ.

רבע שלישי - יד מספר 5, צפון מחלק, צפון דרום פגיעים
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שולחן 1
North East South West
אסף לנגי גלעד אופיר אילן ברקת אופיר רשף

Pass 1♣ Pass 1♦

Pass 2♥ Pass 3♣

Pass 3♠ Pass 3NT

All Pass

שולחן 2
North East South West

דורון ידלין יניב זק ישראל ידלין מיכאל בראל

- 1♣ Pass 1♦

Pass 2♥ Pass 3♣

Pass 3NT Pass 4♣

Pass 4♦ Pass 4♥

Pass 4♠ Pass 6♣

 .3NT של  בחוזה  ומערב  מזרח  נעצרו  הראשון  בשולחן 
לאחר הובלה ב-♥ בה זכה דרום וחזרה ב-5♦, בוצע החוזה 
שמתפתח  לחץ  למשחק  הודות  עודפות  לקיחות   3 עם 
על דרום. בשולחן השני היטיבו להכריז ♣4 והובילו את 
השותפות לסלם הקטן של ♣6 שבוצע עם לקיחה עודפת 

ובסה”כ רווח של 10 אימפ לקבוצת ברקת.

רבע שלישי - יד מספר 11, דרום מחלק, אין פגיעים

חריגות  בתוצאות  לעיתים  מתובל  גבוהה  ברמה  ברידג’ 
שמתאזנות היות ושני הצדדים נאלצו “לשלם את המחיר”. 

ביד מספר 11, מהלך ההכרזה היה זהה בשני השולחנות. 
הצדדים  ובשני   1♠ של  לגיטימית  התערבות  למערב 
“פאס  הכריז  ששותפו  תקווה  מתוך  להכפיל  דרום  בחר 

מלכודת”, כפי שבאמת היה.
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שולחן 1
North East South West
אסף לנגי גלעד אופיר אילן ברקת אופיר רשף

- - 1♥ 1♠

Pass Pass X All Pass

שולחן 2
North East South West

דורון ידלין יניב זק ישראל ידלין מיכאל בראל

- - 1♥ 1♠

Pass Pass X All Pass

בשני השולחנות ההובלה הייתה ב-K♣ ושלושת הסיבובים 
פעמים   3 נפלו  הכרוזים  שני  בקלאב.  שוחקו  הראשונים 

ושילמו 500 אך אף קבוצה לא הרוויחה בבורד. 

12, מערב מחלק, צפון דרום  יד מספר   - רבע שלישי 
פגיעים

 Gambling הנקראת  קונבנציה  היא   3NT פתיחה 
ולכל   )AKQJ( סגורה במיינור  יד עם שביעייה  ומתארת 
היותר עוד Q אחת בצד. מערב החליט לפתוח 3NT על 

אף שיש בידו שישייה בלבד.
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שולחן 1
North East South West
אסף לנגי גלעד אופיר אילן ברקת אופיר רשף

- - - 3NT

Pass Pass 4♥ Pass

Pass X All Pass

שולחן 2
North East South West

דורון ידלין יניב זק ישראל ידלין מיכאל בראל

- - - 1♦

Pass 1♥ Pass 2♦

Pass Pass 2♥ 3♦

X All Pass
החלוקתית  ידו  עם   4♥ הכריז  דרום  הראשון  בשולחן 
ומזרח הכפיל לאור האורך בשליט והלקיחות ההגנתיות 

שבידו )ובידי שותפו(.

לשחק  שמיהר  הכרוז  של  ביד  נחתך   ♦A ההובלה  קלף 
נוסף  ב-♦  וחזר   ♣A-ב זכה  מזרח   .♣Q-ה לכיוון  קלאב 
 ♣K-ו-2♣ ל ♠A-שנחתך גם הוא. כעת שיחק הכרוז  7♠ ל
 ♥A  הופיע במזרח. בשלב זה שיחק הכרוז ♣J-לאחר שה
וכעת עליו להחליט במה   ♥K-בו זכה מזרח עם ה T♥-ו
לחזור. במידה ויחזור בספייד ולכרוז 3 ספייד, הוא יבצע 
את העקיפה עבור הכרוז. מנגד, במידה ויחזור בהארט, 
וישחק את סדרת הקלאב  2 סיבובי שליט  הכרוז ימשוך 
ייאלץ  מזרח  אך  נוסף  בשליט  תזכה  ההגנה  הגבוהה, 

לחזור בספייד והחוזה יבוצע.

 – בספייד  וחזר  עמוקה  במחשבה  מזרח  שקע  בשולחן 
החוזה הוכשל בלקיחה הודות ל-♠Q שהוגבהה.

בשולחן השני בחר מערב לפתוח ב-♦1 והכרזתו הטבעית 
של מזרח מנעה מדרום להכריז את סדרת ההארט בסיבוב 
הראשון. בסיבוב השני הציג דרום סדרה טבעית בהארט 
ומערב נלחם על החוזה הסופי אותו העניש צפון. לאחר 
והכרוז   ♦T בשליט   צפון  המשיך  שזכה,   ♥J-ב הובלה 
ב-3  הוכשל  החוזה  בדומם.  קלאב  לחתוך  היה  יכול  לא 

לקיחות ובסך הכל זכה קבוצת אאידה ב-12 אימפ.

אאידה  לקבוצת  אימפ   12 של  נוסף  רווח  הניבה   13 יד 
ועליה תוכלו לקרוא במאמרו של יוסי אנגל בביטאון זה.

רבע זה הסתיים בניצחון קטן של 38-33 לטובת קבוצת 
אאידה שהגדיל מעט את יתרונה והתוצאה הכללית עמדה 
על 90-77. נותרו לשחק 14 בורדים לשחק והקרב צמוד. 
ודרמטיים  חלוקתיים  בבורדים  התאפיין  הרביעי  הרבע 

מאוד.

דרום  צפון  מחלק,  מזרח   ,18 מספר  יד   - רביעי  רבע 
פגיעים

וההכרזות  אגרסיבי  ויותר  ליותר  הופך  הברידג’  משחק 
התחרותיות תופסות יותר ויותר מקום.
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לפתיחה(,  )כתשובה   2♠ צפון  הכריז  הראשון  בשולחן 
שפתח  מזרח  ספיידים.   6 עם  יחסית  חלשה  יד  והציג 
בפאס, ניצל את ההזמנות והכריז 2NT על מנת להציג יד 
חלוקתית אשר מבקשת מהשותף להכריז סדרה כלשהי.

שולחן 1
North East South West

מיכאל בראל גלעד אופיר יניב זק אופיר רשף

Pass 1♣ Pass

2♠ 2NT 3♦ X

3♠ Pass 4♠ All Pass
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שולחן 2
North East South West

דורון ידלין אמיר לוין ישראל ידלין יוסי רול
- Pass 1NT Pass

2♥ Pass 2♠ Pass
Pass X All Pass

להראות  מנת  על  הכפיל  ומערב  מזמין   3♦ הכריז  דרום 
ערכים בסדרה. צפון לא קיבל את ההזמנה והכריז ♠3 אך 

דרום הוסיף למשחק המלא.

 .♠Q  מזרח הוביל בדיאמונד בו זכה הכרוז בשולחן והוביל
מזרח  הכרזתו של  על  זו התבססה  צורת משחק  בעצם 
שתיאר קוצר בספייד. כעת גילה הכרוז את החלוקה ב-♠, 
הפסיד  הכל  בסך   .♣K-ה לעבר  קלאב  ושיחק  בידו  זכה 
בהארט  ולקיחה  בקלאב  לקיחה  בספייד,  לקיחה  הכרוז 
מבחינת  מעודדת  נראתה  התוצאה  המשחק.  את  וביצע 
לתוצאה  הוביל  התחרותי  המכרז  אך  ברקת  קבוצת 
מפתיעה בשולחן השני. דרום בחר להפחית מעט מערך 
 .1NT-ב ולפתוח   4-3-3-3 המאוזנת  החלוקה  בשל  ידו 
 X הכרזת  ידי  על  הסופי  החוזה  על  מזרח  נלחם  כעת 
בחר  ונקודות,  מאוד  איכותיים  ספיידים  שלו  ומערב, 
להשאיר את הדבל. החוזה המוכפל בוצע עם 2 לקיחות 

עודפות וקבוצת אאידה זכתה ב-10 אימפים.

דרום  צפון  מחלק,  צפון   ,21 מספר  יד   - רביעי  רבע 
פגיעים
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שולחן 1
North East South West

מיכאל בראל גלעד אופיר יניב זק אופיר רשף

1♥ Pass 3♦ 3♠

4♥ 4♠ All Pass

שולחן 2
North East South West

דורון ידלין אמיר לוין ישראל ידלין יוסי רול

1♥ Pass 3♦ Pass

4♥ All Pass

בשולחן הראשון צפון פתח ♥1 ודרום השתמש בקונבנציית 
 4 של  התאמה  עם  נקודות   10-11  –  3♦ והכריז  ברגן 
קלפים בסדרת הפתיחה. כעת ניצל מערב את הפגיעות 
צפון סגר למשחק  ובחר להתערב בחריפות ♠3.  הנוחה 

המלא ומזרח בחר להכריז ♠4.

סיבובי שליט.   3 ולאחריה שוחקו  ב-5♠  הייתה  ההובלה 
לקיחות   3 הפסיד  ולבסוף  מהיד   ♦J הכרוז  שיחק  כעת 
בקלאב ולקיחה בדיאמונד, סך הכל, נפילה בלקיחה אחת.

ללא  אך  זהה  הייתה  ההכרזה  תחילת  השני  בשולחן 
התערבות בסדרת הספייד. צפון דרום הגיעו לחוזה הסופי 

של ♥4.

לאחר הובלה ב-3♠, שיחק דורון את ה-K♠. מערב זכה 
בלקיחה והמשיך ב-♠. כעת לא ניתן להכשיל את החוזה. 
ולקיחה  בהארט  לקיחה  בספייד,  לקיחה  יפסיד  הכרוז 
בנוסף  המפסיד  את  להשליך  זמן  לו  ונותר  בדיאמונד 

בדיאמונד על סדרת הקלאב.

על מנת להפיל את החוזה מערב צריך להחליף לסדרת 
הדיאמונד בלקיחה השנייה.

לוח זה הניב רווח נוסף של 11 אימפ לקבוצת אאידה.

דרום  צפון  מחלק,  מערב   ,28 מספר  יד   - רביעי  רבע 
פגיעים
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שולחן 1
North East South West

מיכאל בראל גלעד אופיר יניב זק אופיר רשף

- - - 1♠

2♣ 2♥ 3♣ Pass

5♣ 5♥ Pass Pass

Pass

שולחן 2
North East South West

דורון ידלין אמיר לוין ישראל ידלין יוסי רול

- - - 1♠

2♣ 2♥ 3♣ Pass

5♣ X Pass Pass

Pass
הכרזתו  עד  השולחנות  בשני  זהה  היה  ההכרזה  מהלך 
האחרונה של מזרח. בשולחן אחד בחר מזרח להכריז ♥5 

ובשולחן השני בחר מזרח להכפיל.

בשולחן 1, בו שוחק ♥5 מוכפל, הוביל דרום ב-2♠. צפון 
לחזור  לשותפו  לאותת  מנת  על  ב-8♠  וחזר   ♠Q-ב זכה 
בסדרת הדיאמונד. דרום חתך וחזר בדיאמונד, אותו חתך 
כעת   .♥J-ב הכרוז  ידי  על  שנחתך  בספייד  שחזר  צפון, 
משך הכרוז את השליטים והשליך את המפסיד ב-♣ על 

סדרת הדיאמונד. החוזה הוכשל בלקיחה אחת. 

בשולחן השני הובילה ההגנה ב-6♠, הובלה שהתבררה 
כלא מוצלחת. הכרוז זכה ב-A♠, המשיך ב-Q♠ והשליך 
חתך  אותו  נוסף  בספייד  המשיך  כעת  מהדומם.  הארט 
מזרח עם 9♣, אך הכרוז חתך מעליו, חזר ליד בחיתוך 
החוזה  בדומם.  נוספים  ספיידים  שני  וחתך  דיאמונד 

המוכפל בוצע וקבוצת אאידה זכתה ב-12 אימפים.

רבע רביעי - יד מספר 29, צפון מחלק, כולם פגיעים

ביד זו היטיבו שתי הזוגות להגיע לסלם ב-♣. עם זאת, 
הוא  מזרח  פעם  כאשר  הפוכים  בכיוונים  שוחק  הסלם 
הכרוז ופעם מערב וזאת כתוצאה משיטת הכרזה שונה 
להיות השפעה מכרעת  יכלה  לזהות הכרוז  הזוגות.  של 

על התוצאה בלוח.

 ♠
♥
♦
♣

 97 
 J96432 
 J8754 
 -

 

♠
♥
♦
♣

K62 
85 
- 
AKT87542

♠
♥
♦
♣

AJT5 
K7 
AQT62 
Q9

 ♠
♥
♦
♣

 Q843 
 AQT 
 K93 
 J63

 

שולחן 1
North East South West

מיכאל בראל גלעד אופיר יניב זק אופיר רשף

Pass 1NT Pass 2♠

Pass 3♣ Pass *3♦

Pass 3NT Pass 4♦

Pass 4♥ Pass *5♣

Pass 6♣ All Pass

שולחן 2
North East South West

דורון ידלין אמיר לוין ישראל ידלין יוסי רול

Pass 1NT Pass 2♣

Pass 2♠ Pass 3♣

Pass 3NT Pass 4♣

Pass 4♦ X XX

Pass 4♥ Pass 4♠

Pass 4NT Pass 6♣

ידי  על  ה-♣  סדרת  את  מערב  תיאר   1 מספר  בשולחן 
טרנספר לסדרה והכרזת קוצר בסדרת ה-♦. לאחר מכן 
מזרח  לאלופים.  ושאל  ה-♦  בסדרת  חוסר  מערב  הראה 
תפקיד  משחק  שאינו   ♦A-ה כולל  )לא  אלופים  על  ענה 

בשל הקוצר( ומערב סגר לסלם.

ההובלה הייתה בשליט. הכרוז זכה בידו, חתך דיאמונד 
עליו   ,♦A שוחק   כעת  נוסף.  בקלאב  לידו  וחזר  בדומם 

הושלך ♥, וה-9♦ נפלה מידו של דרום. 
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בשלב זה על הכרוז להחליט, במידה ולדרום K♦ שלישי, 
 .♦Q-ה את  ולהגביה  דיאמונד  לחתוך  נכון  זה  יהיה 
מנגד, אם לדרום J9x♦, יש לשחק Q♦ ולהשליך מפסיד 
 ♦T-ה על  ספייד  יושלך  מכן  לאחר  כאשר  מהדומם  ב-♥ 

שהוגבהה ולא יהיה צורך בניחוש העקיפה בספייד.

בפועל שיחק הכרוז Q♦ אך ניחש נכונה את סדרת הספייד 
וביצע את החוזה.

היה  שמערב  לכך  הוביל  ההכרזה  מהלך  השני  בשולחן 
על   4♦ ההכרזה  את  דרום  הכפיל  לסלם  בדרך  הכרוז. 
מנת לבקש מצפון להוביל בסדרה זו. כעת מערב הראה 
עוצר ראשון בסדרה על ידי הכרזת XX ומזרח הכריז ♥4. 
במידה ודרום היה מכפיל את ההכרזה הזו מזרח מערב 

6NT )מכיוונו של מזרח( ושוב  יכולים לבחור לשחק  היו 
הכרוז היה על ניחוש.

וכך  מדרום  הכפל  לאור  ב-♦  להוביל  בחר  צפון  בפועל 
החוזה  את  מכשילה  בהארט  )הובלה  “ניצל”  החוזה 
מידית(. הכרוז שיחק T♦ והחוזה הובטח. בסופו של דבר 
ביצע הכרוז לקיחה עודפת וקבוצת ברקת זכתה באימפ 

אחד.

זכינו ליהנות ממפגש ברמה גבוהה שהיה מותח ומעניין 
לכל אורכו. כל הכבוד לזוכים ולמשתתפים על הרמה 

הגבוהה ונתראה בשנה הבאה!

יום א' 12.3 20:30
זוגות סימולטנית ארצית

יום ב' 13.3 16:30, יום ג' 14.3 16:30
גביע ים המלח

בכל יום )ב'-ו'(:
10:00 - הרצאה  10:30 - תחרות זוגות

יום ד' 15.3 20:30, יום ה' 16.3 16:30
זוגות IMP גביע "עד 120"

נקודות אמן ארציות

יום ו' 17.3 16:30, שבת 18.3 10:30
זוגות TB גביע "אלטשולר שחם"

נקודות אמן ארציות

12 - 19 מרץ 17  2

תכנית התחרויות
תחרויות ארציות

03-6058355 מרכז הזמנות: 

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

משחקי הליגה הלאומית הסתיימו בתחילת ינואר בהפתעה 
כאשר זכתה באליפות הקבוצה של מינזלי אאידה )קפטן( 

עם האחים ידלין, אופיר רשף וגלעד אופיר.

אחת הידיים שסייעה לקבוצת מינזלי לנצח היא היד באה:

מהלך  לאחר  דרום  ידי  על   4♥ של  חוזה  תשחקו  כיצד 
הכרזה כזה ובהובלה של שליט?

♠
♥
♦
♣

AQ86 
QJ6 
84
A986

♠
♥
♦
♣

J7 
AKT82 
K6 
KT32

North South

- 1♥

2♣ 2♦

3♥ 4♥

היד כאילו נלקחה מספר העוסק במשחק יד. אם הכרוז 
יחזור  תיכשל,  והעקיפה  בספייד  מסויים  בשלב  יעקוף 
ימסור  במערב  נמצא  והאלוף  במידה  בדיאמונד.  מזרח 
ואחת  בדיאמונד  לקיחות  שתי  בספייד,  לקיחה  הכרוז 

בקלאב וייכשל במשחק.

לכן, ביד חריגה זו, מעוניין הכרוז שהלקיחה בספייד לא 
תצלח והוא משחק בלקיחה השנייה )לאחר שזכה בהארט 
העקיפה  על  )מוותר   ♠J-ה לכיוון  ה-6♠  את  בדומם( 
יוכל  בו,  יזכה  והוא  מזרח  אצל   ♠K-ה אם  המסורתית(. 
הכרוז להשליך 2 קלאבים על הספיידים ויבצע את החוזה 

גם אם ה-A♦ אינו יושב “טוב”.

אם מערב זוכה בספייד, הוא לא יוכל להתקיף את סדרת 
הדיאמונד )ה-K♦ מוגן( ולכרוז יהיה מפסיד יחיד בסדרה 

כיוון שיוכל להשליך דיאמונד אחד על הספיידים.

הקו  את  הכרוז  מצא  לא  מינזלי,  קבוצת  נגד  במשחק 
להלן  המנצח ונכשל בחוזה כיוון שכל הקלפים היו נגדו. 

החלוקה המלאה:

 ♠
♥
♦
♣

AQ86 
QJ6 
84
A986

 

♠
♥
♦
♣

53 
95 
AQT32 
QJ74

♠
♥
♦
♣

KT942 
743 
J975 
5

 ♠
♥
♦
♣

J7 
AKT82 
K6 
KT32

 

בשולחן השני מהלך ההכרזה היה כדלקמן:

North South

- 1♥

2♣ 3♣

3♥ 4♣

4♥

לא ברור לי מדוע בחר צפון לדלג על הספיידים והשפיע 
עקב כך על ההובלה של מערב אשר בחר להוביל ב-5♠ 
הכרוז  הזוכה.  בקו  לשחק  הכרוז  על  “כפה”  ולמעשה 
העביר את הספייד ומזרח נשאר ללא מענה בין אם יזכה 

במלך או לא.
ברכות למנצחים.

פיינל-פור ליגה לאומית
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חידת פברואר
אורן לידור

 ♠
♥
♦
♣

5432
65432
-
A432

 

♠
♥
♦
♣

J
JT
KQT9876543
-

♠
♥
♦
♣

KQT9
K9
J
KQJT98

 ♠
♥
♦
♣

A876
AQ87
A2
765

 

החוזה  את  לבצע  עליך   .♦K-ב מערב  הוביל   4♥ כנגד 
כנגד כל הגנה. בהצלחה!!!

 ♠
♥
♦
♣

732
AK2
K43
Q432

 

♠
♥
♦
♣

JT8
J876
92
K765

♠
♥
♦
♣

96
QT9
JT86
JT98

 ♠
♥
♦
♣

AKQ54
543
AQ75
A

 

כנגד ♠6 הוביל מערב ב- 5♣.

באמצעות  לדומם  ועבור   ♠AKQ משוך   ,♣A-ה עם  זכה 
בכל  זכה  הארט!  עליו  והשלך  קלאב  כעת  שחק   ,♦K-ה
המשך מהיריבים )נניח שהמשיכו בדאימונד לאחר שזכו 
בקלאב( ומשוך עוד סיבוב שליטים ואת ה-A♦ כדי להגיע 

למצב הבא:

 ♠
♥
♦
♣

-
AK2
-
Q

 

♠
♥
♦
♣

-
J87
-
K

♠
♥
♦
♣

-
Q109
J
-

 ♠
♥
♦
♣

4
54
7
-

 

כפול:  בלחץ  והיריבים  האחרון  הספייד  את  כעת  שחק 
הארט.  ישליך  לפיכך   .♣K-ה על  לשמור  חייב  מערב 
השלך אתה את ה-Q♣ מהדומם וכעת מזרח בלחץ: אם 
ישליך דיאמונד – יוגבה הדיאמונד ביד ואם ישליך הארט 

– יוגבה ההארט שבדומם. 

פתרון חידת ינואר

אורן לידור
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אוריה מאיר

ספורט  בענפי  הישגים  מלאת  שנה  היתה   2016 שנת 
רבים בהם גם ענפי הספורט ה”לא אולימפיים” המאוגדים 

תחת התאחדות אילת, ובראשם ענף הברידג’.

שבה  מדהימה!!!  שנה  זו  היתה  הברידג’  ענף  עבור 
ספורטאי הנבחרות שלנו פשוט “התפוצצו” על המגרש 
בלא  ואותנו  אותם  שזיכה  לשיא  יכולותיהם  את  והביאו 

פחות מ-4 מדליות זהב:

זהב באליפות אירופה לזוגות נשים )עדי אסולין והילה 
לוי( יוני 2016 .

קליש,  )אבי  הסניורים  לנבחרת  אירופה  באליפות  זהב 
מאיר  זליגמן,  שורץ, שלמה  אדריאן  פודגור,  ליאוניד 
יוני  אורנשטיין(  איתן  קפטן  טמיאנקר,  נח  ברקמן, 

. 2016
זהב באליפות העולם לנבחרת ישראל עד גיל 15  )שחר 
ניר  דנק, תומר לונשטיין, גל מתתיהו, גלעד לפשיץ, 
אוגוסט  אופיר(,  גלעד  קפטן  זייטק,  אביב  חוטורסקי, 

.2016

זהב באליפות העולם למשחקי חשיבה לזוגות נשים )עדי 
אסולין והילה לוי(, ספטמבר  2016.

ומגנים  פרסים  הענקת  טקס  התקיים  בינואר,  ב-3 
לספורטאים המצטיינים של הענפים השונים והספורטאים 

הצעירים שלנו ייצגו את ההתאגדות באירוע. 

התאגדות הברידג’, רואה בספורטאי הברידג’ המייצגים 
גולת  את  הבינלאומיות,  בתחרויות  ישראל  ואת  אותה 
באירועים  והשתתפותם  הספורטאים  הישגי  הכותרת. 
רבדיה  כל  על  הברידג’  פעילות  שיא  הינם  בינלאומיים 
וההתאגדות תמשיך לעמוד לימינם ולסייע להם ניהולית, 

מקצועית ותקציבית.

יש במה להתגאות ואנו מקווים ומייחלים לכך שגם שנת 
ותניב הישגים מדהימים  2017 תלך בעקבות קודמתה 

כפי שהיינו עדים להם ב 2016 . 

הטקס השנתי לספורטאים 
מצטיינים של התאחדות אילת
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הגדרות ומילים: אורן לידור שלד ושיבוץ המילים: דני לונשטיין

מאוזן:
1( אירוע הברידג’ הגדול של השנה 11( עילה 12( הרבה 13( שביל, משעול 15( ראה 19 מאונך 16( לטוס 17( 
אפשרי, מאושר 18( החלק הראשון של המשחק 20( מילת סיבה 21( עני 22( תשלום חובה 24( שסתום הגלגל 
26( כיסה 28( 13 קלפים 30( נולד טרם זמנו 31( עבור איזה אדם? 32( מה שכל שחקן ברידג’ מקווה לקבל 34( 
נהר ידוע 36( האנשים הללו 37( אלפית המילימטר 38( מתרגש, נהיה להוט 39( שני, סגן  40( זועף 41( מסולם 
התווים 42( אבל 44( מילת שלילה 45( אינו שקט, מרשים 46( קיים 47( מעט 48( ממלכי ישראל 49( לשחק על 

כסף 51( צומת ידוע 53( רעיון, אידיאה 54( סוג של יונה 55( אחת הסדרות 56( לבוש הקשור לדת

54

47

39

37

26

21

17

11

1

48

45
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18
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2
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40
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55
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16

43
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6

51

44
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3

34

24

19

8

46

42

36

20

10

מאונך:
1( הכרזה נפוצה 2( מתחרויות הברידג’ בארץ 3( מין תכשיט 4( ממלכי יהודה 5( אש 6( הכרזה בסדרת השותף 
7( להגיד 8( מלכה אנגלית 9( בקיאות 10( נאמר לאורחים )5,6( 14( מחליפים את כוכבי הקולנוע בסצנות נועזות 
16( עבורן 17( מחקר שיטתי 19( מתחרויות הפסטיבל )7,5 - ביחד עם 15 מאוזן( 23( ארגון 25( רסיסי לילה 27( 
מכסה הבקבוק 29( אפוטרופוס איטלקי 33( מעצב אופנה ידוע 35( חוזה בלי חיתוכים )4,3( 37( שליקוייה טופלו 
38( שם אתם משחקים ברוב ימות השנה 41( שחקן נבחרת ישראל 43( טוהרה 44( להביס 45( מונה 50( הנרצח 

הראשון 52( תבלין לקפה

אורן לידור

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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אילן שזיפי 
מנהל תחרות ראשי.

בגלל  ואולם  בעבר,  פורסם  כבר  זה  מאמר 
ובגלל  רבים  חדשים  שחקנים  של  הצטרפותם 
חשיבותו הרבה בחרתי לחזור עליו פעם נוספת, 

והפעם עם תוספות אחדות.
שחקן, גזור ושמור מאמר זה לעיון חוזר.

דירקטור ר ר ר ר ר ר ר ר  !!!
קריאה זו מהדהדת במועדוני הברידג’ שוב ושוב. שחקנים 
על  לשמור  יודעים  אינם  רק(  )ולא  דרכם  בתחילת  רבים 
זכויותיהם ולכן נמנעים מקריאה למנהל התחרות, או, מה 
שגרוע לא פחות, כאשר המתנגדים ליד שולחנם מבקשים 
להזמין את מנהל התחרות הם מבקשים שלא לקרוא לו 
ובלבד  מהמתנגדים  ענישה  או  הגבלה  כל  לקבל  ומוכנים 

שהמנהל לא יקרא אל השולחן.

נכתב  רק(,  )ולא  מנוסים  הפחות  השחקנים  למענכם,  
מאמר זה.

עליכם לזכור :
ביותר(  החשוב  לא  )אם  העיקריים  התפקידים  אחד 
השחקנים  של  מגינם  להיות  הוא  התחרות  מנהל  של 

החלשים, אלו אשר אינם יודעים להגן על עצמם !!!

האפשר,  ככל  והוגנים  שווים  תנאים  להשיג  במטרה 
חוקים  מערכת  לפי  מתנהל  במועדונים  הברידג’  משחק 
שהיא, בעיקרה, זהה בכל מקום בעולם שבו משחקים את 
המשחק המרתק הזה. לחוקי הברידג’ מתלווים תקנונים 
משחק  וממקום  לארץ  מארץ  שונים  להיות  יכולים  אשר 

אחד למשנהו.

ברידג’ המשתתף  משחקן  מצפים  מה  איפה  נראה  הבה 
בתחרות של ברידג’ השואתי במועדון 

כלפי . 1 כשפניהם  קלפיך  את  ספור  הקלפים:  ספירת 
יותר?  קיבלת  קלפים,   13 קיבלת  כי  וודא  מטה 
קיבלת פחות? אל תביט בקלפים וקרא מייד למנהל 
כשהם  הקלפים  את  לספור  כדאי   : עצה  התחרות. 
שלפניך  השחקן  שאם  כך  השולחן  למשטח  מתחת 
הכניס קלף/פים כשפניהם כלפי מעלה, אלו לא יראו 

על ידי השחקנים האחרים בשולחן.

טריפת הקלפים: עם סיום המשחק, ולאחר שאספת . 2
את קלפיך, ספור אותם שוב לפני הכנסתם אל הבורד. 
כמו כן יש גם חובה לטרוף את הקלפים, זאת כדי שמי 
שישחק את הבורד אחריך לא יוכל לראות את הסדר 

שבו שוחקו הקלפים.

ברצונך . 3 מה  להחליט  עליך  הנכונה:  ההכרזה  צורת 
אל  ידך  את  שולח  שאתה  לפני  )להכריז(  לקרוא 
תיבת ההכרזה כך שלא תסגיר מידע על מחשבותיך 
והיסוסיך למתנגדים )זה לא כדאי( ולשותף )זה אסור 
לפי החוק(. הבט שוב בכרטיס ההכרזה לפני שאתה 
מניח אותו על השולחן וודא כי מה שאתה מחזיק ביד 
מכנית  טעות  טעית  אם  להניח.  שהתכוונת  מה  זה 
להוציא  שגוי )למשל, התכוונת  הכרזה  כרטיס  והנחת 
♠1 ויצא 1NT( תוכל לתקן זאת לאחר שתקרא למנהל 
התחרות ותסביר לו מה קרה, אך עליך לזכור כי מדובר 
רק על קריאות שלא במתכוון - קריאה שלא במתכוון 
מוגדרת רק כטעות מכנית בהוצאת הכרטיס, לא שינוי 
כלל  )בדרך  המנהל  את  לשכנע  תצליח  לא  דעה, אם 
לשחקנים  מידע  להסגיר  שלא  כדי  מהשולחן  הרחק 
האחרים( כי זו רק טעות מכנית יתכן ויוטלו עליך או על 

שותפך הגבלות לפי החוק.

אתרעות . 4 מתן  של  השלם  הנוהל  אתרעות:  מתן 
כי  להדגיש  חשוב  קודמים, ואולם  בביטאונים  פורסם 
אתרעה  או  הודעה  )אתרעה,  אתרעה  שנותן  מי  על 
ראו  המתנגדים  ששני  לוודא  מאוחרת(  או  מוקדמת 
מבלי  כלום  מסבירים  שאין  וכמובן  האתרעה,  את 

שנשאלת.

דירקטור ר ר ר ר ר ר ר ר  !!!
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הכרזה . 5 מכריז  ששחקן  פעם  בכל   :STOP כרטיס 
הפוסחת על שלב)ים( במכרז )למשל פתיחה ב-2 או 
אם  משנה  לא   ,3NT-ל השותף  של   1NT-מ קפיצה 
מלאכותית(  או  טבעית  חלשה,  או  חזקה  הכרזה  זו 
- מוציאים  השיטה  זו   ,STOP כרטיס  להציג  חייבים 
ומניחים את כרטיס ה-STOP על השולחן )רצוי ליד 
את  ומניחים  מוציאים  לאחריו  שמשמאלכם(  השחקן 
כרטיס ההכרזה, מחכים כ-10 שניות ואז מסירים את 
להמתין  צריך  בתור  הבא  השחקן   .STOP-ה כרטיס 
עד להסרת הכרטיס ורק אז להכריז. מטרת התהליך 
הזה היא להגן על שני הזוגות ולמנוע העברת מידע 

מהכרזה אחרי היסוס.

היא . 6 הנפוצות  הבעיות  אחת  הסוף:  עד  הכרז 
המכרז  תהליך  לסיום  מחכים  לא  רבים  ששחקנים 
להניח  בחוק( ובמקום  שקבוע  כפי  פאסים  )בשלושה 
פשוט  או  השולחן  על  מקישים  הם  פאס  כרטיס 
ומכניסים  שלהם  הקודמים  הכרטיסים  את  אוספים 
לתיבת ההכרזה. מנהג פסול זה צריך להיפסק משום 
הוכנסה  באחרונה  בעיות.  ויוצר  לחוק  מנוגד  שהוא 
הוראה חדשה - לא אוספים את כרטיסי ההכרזה עד 
לחשיפת קלף ההובלה, זה חוסך את הצורך בשחזור 

תהליך המכרז.

הובלה בקלף הפוך: את ההובלה יש לעשות עם פני . 7
הקלף למטה, זה מונע נזק מהובלות שלא לפי התור.

אליפויות . 8 כמו  רשמיות  בתחרויות  שיטות:  כרטיסי 
בכל  וכן  לקבוצות  והגביע  הליגה  משחקי  ישראל, 
תחרות בה מוענקות נקודות אמן ארציות חייב כל זוג 
להיות מצויד בכרטיס שיטות. לכתיבת כרטיס שיטות 
החשוב  רבים,  יתרונות  תחרות  בכל  זוג  כל  ידי  על 
השיטות  כרטיס  של  משותפת  שכתיבה  הוא  שבהם 
עם בן הזוג תורמת לתיאום מערכת ההכרזה והמשחק 
במהלך  הבנה  אי  של  במקרה  ובנוסף  הזוג,  של 
המכרז יוכל מנהל התחרות לקבוע אם הטעות הייתה 

בהכרזה או בהסבר
להופיע  בדעתו  מעלה  אינו  שחקן  רבות  בארצות 
ממליץ  ואני  שיטות  כרטיס  ללא  ברידג’  לתחרות 
בכרטיס  ולהצטייד  זו  תקנה  לאמץ  בחום  לכם  גם 
שיטות. טופס כרטיס שיטות ריק ניתן להוריד באתר 
ההתאגדות )בנתיב :מידע שימושי, הורדות, טפסים, 

כרטיסי שיטות(.  

קצב המשחק: השתדל להכריז ולשחק בקצב אחיד כך . 9
שהשחקנים האחרים ליד השולחן לא יוכלו לקבל מידע 
על בעיותיך בחלוקה הנוכחית  מהקצב שבו אתה בוחר 

לעשות פעולות.

על . 10 שאלות  לשאול  לך  מותר  למתנגדים:  שאלות 
או  להכריז  תורך  זה  כאשר  רק  המתנגדים  הכרזות 
לשותפו  להפנות  יש  הדומם(. שאלות  לשחק )מלבד 

של מי שחוקרים את פעולותיו.

מכשירי ברידג’מייט )BRIDGEMATE(: באחרונה . 11
הוכנסה לשימוש ברבים ממועדוני ההתאגדות מערכת 
רבים  יתרונות  יש  במערכת  לשימוש  ברידג’מייט. 
שהעיקרי שבהם הוא תוצאות מיידיות בתום התחרות 
הסביבה,  שמירת  של  מההיבט  בנייר  חיסכון  וגם 
 ,  N-S כלל  בדרך  בשולחן,  הקבוע  הזוג  באחריות 
להזין את כל הפרטים הנדרשים ולהגיש לאישור את 
מאוד  חשוב   .E-W של  השחקנים  לאחד  המכשיר 
לבדוק ולוודא כי כל הפרטים שהוזנו למכשיר נכונים 
לתקן  הפרטים, ניתן  אחד  בהזנת  טעות  ויש  ובמידה 
זאת בקלות לפני האישור של E-W. אושרה התוצאה 
השגויה, קראו למנהל התחרות והוא יבטל את ההזנה 

השגויה וייתן לשחקנים להזין התוצאה מחדש.

חשוב ביותר !
שהיא  איזו  מתעוררת  כאשר  התחרות  למנהל  מייד  קרא 
בתור,  שלא  משחק  או  הכרזה  נפוצות:  דוגמאות  בעיה! 

.)Revoke( הכרזה בלתי מספקת, מחדל

שמנהל  לפני  שביצעת  טעות  לתקן  תנסה  אל  לעולם 
הן  מה  האחרים  ולשחקנים  לך  ויסביר  יגיע  התחרות 

האפשרויות העומדות בפניכם.       

ניסיון לתיקון מוקדם עלול לסבך אותך )ולפעמים גם את 
מנהל התחרות( במצבים שהרבה יותר קשה לצאת מהם 

בנזק מזערי.

כאשר  לעזור וגם  של מנהל התחרות הוא  זכור, תפקידו 
המנהל ישפוט נגדך, יהיה זה, בדרך כלל,  העונש הנכון.

מנהל  של  שיפוטו  את  ספורטיבית  וברוח  ברצון  קבל 
התחרות, אך זכור כי גם מנהל התחרות עלול לשגות.
בנימוס  ממנו,  בקש  שגה,  המנהל  כי  לך  נראה  אם 

ובאורך רוח, לבחון מחדש את שיפוטו.
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פסטיבל הברידג' הבינלאומי ה-51
יתקיים בשנה הבאה בין התאריכים

30 ביוני ועד 7 ביולי  2017.

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

רשמו ביומנים והזמינו את חבריכם בארץ ובעולם לקחת חלק בחוויה ובחופשה בלתי נשכחת בישראל 

רישמו ביומנים !

הנהלת ההתאגדות הישראלית לברידג' והחברים,
מברכים את יו"ר ההתאגדות, גלעד אופיר, עם מינויו לתפקיד רכז הצעירים העולמי, תפקיד 
חשוב ומרכזי הנושא אחריות והשפעה רבה בכל הקשור לקידום נוער וצעירים בענף הברידג' העולמי.

יישר כח! גאים בך.

febcc5.indd   40 30.1.2017 г.   10:00:03 ч.



ידיעון ההתאגדות הישראלית לברידג' ן פברואר 2017
עורכים: אילן שזיפי ואוריה מאיר,

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

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

אפריל 2017מרץ 2017פברואר 2017
4

 18 – 17

21+28

25 - 24

תחרות )במחוזות( למילוי 
מקומות פנויים בליגה 

T.B לזוגות

T.B ליגה לזוגות
)ליגת העל וליגה לאומית(

משחקי ההזמנה 2017, 
מחזור 1

T.B ליגה לזוגות
)ליגת העל וליגה ארצית(

10

11

12

25 - 24

31

משחקי ההזמנה 2017,
מחזור 2

אליפות זוגות מעורבים, 
שלב מחוזי *

סימולטנית ארצית

אליפות זוגות מעורבים, 
חצי גמר וגמר

משחקי ההזמנה 2017,
מחזור 3

1

2

8

22 - 21

אליפות ישראל הפתוחה 
לזוגות – שלב מחוזי

סימולטנית ארצית 

משחקי ההזמנה 2017,
מחזור 4

אליפות ישראל הפתוחה 
לזוגות – חצי גמר וגמר

תוכנית פעילות ספורטיבית ארצית לחודשים:
פברואר 2017 - אפריל 2017

* ראה מודעה מפורטת

הודעות חשובות

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

30 ביוני ועד 7 ביולי  2017.

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

רשמו ביומנים והזמינו את חבריכם בארץ ובעולם לקחת חלק בחוויה ובחופשה בלתי נשכחת בישראל 

רישמו ביומנים !

הנהלת ההתאגדות הישראלית לברידג' והחברים,
מברכים את יו"ר ההתאגדות, גלעד אופיר, עם מינויו לתפקיד רכז הצעירים העולמי, תפקיד 
חשוב ומרכזי הנושא אחריות והשפעה רבה בכל הקשור לקידום נוער וצעירים בענף הברידג' העולמי.

יישר כח! גאים בך.

febcc5.indd   41 30.1.2017 г.   10:00:04 ч.



ההרשמה לשנה הבאה
דרך המערכת המקוונת או בסניפים

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 
במחיר מוזל

שייכות למשפחת הברידג' ותמיכה בנבחרות ישראל 

קבלת מידע ועדכונים
ועדת צעיריםועדת צעירים

קפטנים לנבחרת הצעירים של ישראל
נבחרות הצעירים ובתי הספר של ישראל, ייצגו השנה את ישראל באליפות 

אירופה לנבחרות צעירות שתתקיים בסלובקיה בין התאריכים 8-15 ביולי 2017.
מועמדים הרואים עצמם מתאימים לשמש בתפקיד קפטן, מתבקשים להגיש בקשה למשרדי ההתאגדות 

בצירוף קורות חיים המפרטים רקע רלוונטי לתפקיד וזאת עד לתאריך 15.2.17.

יש להגיש את הבקשה בדוא"ל: ibf@bridge.co.il או בפקס: 09-7774033

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

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

אליפות ישראל לזוגות מעורבים 2017
שלב מוקדמות מחוזיות

TB שיטת חישוב
מועד התחרות 11/3/2017  שעה 09:30 

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

מרכזדרוםצפון

במועדון "חיפה כרמל"
רח' מחניים, חיפה

מרכז הברידג' ירושלים
בן צבי 35, ירושלים

מועדון "רמת השרון"
סוקולוב 52, רמת השרון

פרטים והרשמה

משה מנור
054-6908800

מועדון:  04-8101027
מחיר 140 ש"ח לזוג

ההרשמה מראש – חובה
ההרשמה מראש – חובה

אביבה בן ארויה 
052-3859335

מחיר 140 ש"ח לזוג
ההרשמה מראש – חובה

יעקב מינץ
052-2783263
03-5403244

מחיר 140 ש"ח לזוג
ההרשמה מראש – חובה

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

זוג מעורב = שחקנית ושחקן

שלבי הגמר :
שלבי הגמר יתקיימו בסוף השבוע 25-24 במרץ.

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

פתוח לחברי התאגדות בתוקף לשנת 2017 . 

מנעו אי נעימות ודאגו לחדש חברותכם בהקדם.
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מועדון ההגנה רעננה מתכבד להזמינכם 
לתחרות ארצית
מושב 1 30 ידיים

יום שבת 3 במרץ 2017
 בשעה:10:00

מתארחים במועדון ההגנה
רח' ההגנה 114, רעננה

מנהל תחרות : אילן שזיפי

מחיר למשתתף: 65 ₪

לפרטים והרשמה:
רחל/אסתר - 09-7720707

אריק אורלב - 052-3573780

מועדון כיכר המדינה מתכבד להזמינכם 
לתחרות ארצית
2 מושבים  18 ידיים 

יום שבת 4 במרץ 2017
 בשעה:10:00

רח' וייצמן 53, תל אביב

מנהל תחרות : אילן שזיפי

מחיר למשתתף: 75 ₪

לפרטים והרשמה 
במועדון: 03-6969830

     מועדון ברידג' אביבים מתכבד להזמינכם  לתחרות ארצית
2 מושבים  48 ידיים 

יום שלישי 07 במרץ 2017  |  בשעה: 20:30  

יום שלישי 14 במרץ 2017  |  בשעה: 20:30 

מתארחים במועדון ברידג' אביבים רח' דיסנצ'יק 7, תל אביב

מנהל תחרות : אילן שזיפי

מחיר למשתתף: 120 ₪ עבור 2 סיבובים
לפרטים והרשמה:

   bridgeavivim@comm.net.il : מועדון: 03-6417469  |  מועדון: 03-6417470  |  באתר המועדון

מועדון הברידג' ויצו פתח תקווה
שמח להזמינכם לתחרות ארצית

מושב 1 30 ידיים שתתקיים

יום שישי  3 בפברואר 2017
בשעה – 10:00

במועדון ההתאגדות
רח' יערה 27, רעננה 

נקודות אמן ארציות
מנהל תחרות – אילן שזיפי

מחיר ליחיד – 70 ₪
תוצאות מהירות – שימוש בברידג' מייטס

חובה להירשם מראש | חובה להודיע על ביטול

מוטי פז – 052-3976602 //טלי וולף – 052-8087337 
Motypaz1@walla.com

מועדון השרון מתכבד להזמינכם 
לתחרות ארצית
מושב 1 30 ידיים 

יום שבת 11 בפברואר 2017
 בשעה:10:00

מתארחים במועדון השרון
רח' ששת הימים 42, כפר סבא

מחיר למשתתף 70 ₪ 

מנהל תחרות : אילן שזיפי

לפרטים והרשמה:
רות ליברמן: 054-4556111

מועדון: 077-5253001

הודעות מועדונים

מינזלי אאידה

מינזלי אאידה

עמית מיכה
צ'וראני מיכאל

לזר אלון

עמית מיכה

בירמן דוד

מינזלי אאידה

ברקת אילן

הרבסט אילן

ליבסטר בני

מינזלי אאידה

בירמן דוד

ברקת אילן

ברקת אילן

חצי גמר
גמר

שלבי גמר ליגה לאומית 2017

רבע
גמר

מצטברשמות השחקניםדרוג
145.63צ'ורניי מיכאל - ברנשטיין גרגורי - מדבדב אולג - גרינבאום ליאוניד1

135.43ברקת אילן - לנגי אסף - זק יניב - בראל מיכאל - רול יוסף - לוין אמיר2

132.85לזר אלון - בר יוסף יותם - לזר שוקי - צ'רטוק לאוניד - פיטרס דירק - לידור אורן3

126.63מינזלי אאידה - רשף אופיר - ידלין ישראל - ידלין דורון - אופיר גלעד4
121.67הרבסט אילן - בנין בר רוני - )הרבסט אופיר( - טולדנו אורן - אורמן ליאור - גלבוע אורי5
119.72פרידריך יוליאן - בירמן אלון - אלטשולר גלעד - זליגמן שלמה - פורר דוד - טרנובסקי בר6
112.82עמית מיכה - עמית אסף - חץ נתן - לוינגר אסא - גלברד מרדכי - שטרן לוי7
111.04ליבסטר בני - טל נגה - טל דנה - זק שחר - בראונשטיין אריאל - כהן אילן8
104.20שזר ארנון - בן צבי אייל - ממן אבי - וורך יגאל - קפיטנוב בוריס - שזר עמוס9

91.26הרצקה רוני - רוסלר אמנון - ינר יובל - בריפמן אפרים - שניידר יגאל - פרלמוטר אריק10
63.74אסרף אורי - פרנק יוסף - מרק מיכה - לובינסקי יובל - פרידלנדר אהוד - לירן ינון11
51.01טרגן אפרים - עמר אבי - איטח אלברט - זיכרמן דוד - גליצנשטין מרדכי - שחר יובל12

ליגה לאומית לקבוצות 2016 - שלב ראשון
מושב:11 מתוך 11 תאריך: 16-12-16

תוצאות תחרויות
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ליגה לאומית לקבוצות 2016 - שלב ראשון
מושב:11 מתוך 11 תאריך: 16-12-16

תוצאות תחרויות
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רב אמן בינלאומי 
 טרנובסקי בר, אביבים 

רב אמן כסף 
 וויינשטוק פאול, אשקלון 

 ממן אבי, קיבוצי דרום 
 רב אמן ארד 

 הרפז דורון, אביבים 
 עציון אמיר,  אשקלון 

רב אמן 
 בר סבר יפה, חיפה/כרמל 
 אבל אלפרד, קריות/חיפה 

 ברט יורם, אביבים 
 גלעדי ירון, מרום נווה 

 בך ורדה, ירושלים 
 בן אפרים רן, ירושלים 

 רוזנטל ניר, ירושלים 
אמן בכיר זהב 

 קינן דני, נהריה 
 ארנון זאב, אביבים 

 Winsor Joe, וקס-רחובות 
 אמן בכיר כסף 

 גל טיבור, קריות/חיפה 
 אילוז קלוד, ברידג' פוינט פולג 

 אביטל שחף, אביבים 
 רז צילה, בית בלגיה י"ם 

 שפינר ירדן, אשדוד 
 אמן בכיר ארד 

 גורן עודד, ספורט + חולון 
 פנצ'נקו אולג, ספורט + חולון 

 שכטר קרין, כיכר המדינה ת"א 
 חוטורסקי ניר, קריות/חיפה 

 מאר רוני, קריות/חיפה 
 שחל אריה, כפר סבא 

 בנירי עילי, מושבות-שמריהו 
 לשם דורית, רחובות 
 קרים מלקולם, יואב 

 לימן רפי, נס ציונה 
 מנחם אבינועם, נס ציונה 
 עוזר יורם, מועדון מודיעין 

 רוס רני קיבוצי צפון 
 אמן בכיר 

 מתתיהו גל, חיפה/כרמל 
 ארבל אליאס, באר שבע 

 לייקין יהודית, אשקלון 
 עציון בועז, אשקלון 

 ירדן דן, מועדון מודיעין 
אמן זהב 

 פולק ג'ו, הלוחם אפקה 
 רז עופר, כרמיאל 

 אורבך ישראל, "הרץ" חיפה 
 קליין יעקב, מושבות-שמריהו 

 אגטשטיין אביבה, מרכז הברידג' י-ם 
 רקובר איל, מרכז הברידג' י-ם 

 כהן איציק, רחובות 
 שובל אפרים, רחובות 
 ארגלזי רועי, נס ציונה 

 מאיירס דניאלה, מועדון מודיעין 
 אמן כסף 

 רוזנברג שלמה, גל-ראש העין 
 דורון דורית, ברידג' פוינט פולג 

 קרנות יורה, בית בלגיה י"ם 
 פרי סוזנה,  מרכז הברידג' י-ם 

 שידלוב מרים, מרכז הברידג' י-ם 
 שידלוב שלמה, מרכז הברידג' י-ם 

 חרובי עופר, מועדון מודיעין 
 סגל)כץ( מריאנה, קיבוצי צפון 

אמן ארד 
 אלי אביב, מושבות-שמריהו 

 אקשטיין יהלי, מושבות-שמריהו 
 ברגר נועם, מושבות-שמריהו 
 חלוטה יעקב, "גת" ירושלים 

 רמון אריה, מרכז הברידג' י-ם 

 מזובר אמיר, מועדון מודיעין 
 אמן 

 איוב ראווי, עמק יזרעאל 
 שמש אורי, השרון 

 בן שמחון אבי, ברידג' פוינט פולג 
 רבין עידן, רמת גן 

 שינבאום שלמה, רמת גן 
 מנצור אור, מושבות-שמריהו 
 סבח אופק, מושבות-שמריהו 
 צור שניר, מושבות-שמריהו 

 רבינוביץ שלי, מושבות-שמריהו 
 קולודני אמירה, ירושלים 

 רגב נחום, ירושלים 
 רז תרצה, ערד 

 סומוב מרינה, באר שבע 
 לוי אבישי, מועדון מודיעין 

 סגן אמן זהב 
 קיויתי חנה, לב הצפון 

 פרי נאוה, נהריה 
 גורדון מרטין, ברידג' פוינט פולג 
 מסיקה דניאל, מושבות-שמריהו 

 איטח מאיר, חדרה 
 קריצ'מן לאה, חדרה 

 סגן אמן כסף 
 פוקט יצחק, ספורט + חולון 

 טל טובה, כרמיאל 
 לוריא מרים, רקפת קרית טבעון 
 פריזם שרה, רקפת קרית טבעון 

 ידוב רבקה, השרון 
 קרפ עליזה, אביבים 

 גורלנד דורה, מושבות-שמריהו 
 משיח אולגה, מרום נווה 

 דיגי רחל, חדרה 
 ממלוק ברברה, חדרה 

 ברחודר דרור, סביון-קרית אונו 
 רובין דניאל, סביון-קרית אונו 

מקבלי דרגות ביום 12 בדצמבר 2016

מצטברשמות השחקניםדרוג

74.80חיות אבי - רחימי רחמים1

72.50זק יניב - וילנסקי iסטפן2

72.24קוציש צ'אבה - פרקש דניאל3

71.89סוכמן גידי - שומרוני ירון4

71.41עמרם אלברט - רובינשטיין שמיל5

71.35הנינה אלון - בן מרדכי עמירה6

69.64כהן יוסי - אליהו סיגל7

69.32פרידן איבון - גרסטנר גל8

68.72טימיאנקר נח - סורל רבקה9

68.45ידדוב רמי - שפוצ'ניק גרש10

מצטברשמות השחקניםדרוג

73.90חיות אבי - רחימי רחמים1

72.50סוכמן גידי - שומרוני ירון2

70.87קוציש צ'אבה - פרקש דניאל3

70.62שוורץ מרים - דוד אלנה4

69.37עמרם אלברט - רובינשטיין שמיל5

69.17פרידן איבון - גרסטנר גל6

69.10הנינה אלון - בן מרדכי עמירה7

68.48גבאי רפי - זנו מרים8

66.95ורד רונית - רייכמן ברכה9

66.89כהן יוסי - אליהו סיגל10

סימולטנית ינואר 2017 בחישוב ארצי - משוקלל
מושב 1 מתוך 1 תאריך: 15/01/17

השתתפו 1041 זוגות

Handicap - סימולטנית ינואר 2017 בחישוב ארצי
מושב 1 מתוך 1 תאריך: 15/01/17

השתתפו 1041 זוגות

דרגות

 סגן אמן ארד 
 כסיף דפנה, הלוחם אפקה 

 אביב זאב, השרון 
 חנין יגאל, השרון 

 בדש שולמית, מרום נווה 
 בר אילן חגי, חדרה 

 מחנאי שרה, זכרון יעקב 
 אלפרוביץ יהודית, סביון-קרית אונו 

 מרסל ישראל, נס ציונה 
 סגן אמן 

 ברור נדב, הלוחם אפקה 
 רחמים אירית, לב הצפון 

 גזית גלי, נהריה 
 פרדר בת שבע, מושבות-שמריהו 

 דיין ציון, ירושלים 
 איזנברג מרק, מרכז הברידג' י-ם 

 סעדה גיל, מרכז הברידג' י-ם 
 צדוק יפה, מרכז ספורט רשלצ 

 ווליכמן מנחם, בית מכבי ראשל"צ 
 כרמון לאה, רעננה ההגנה 

 שפרלינג רות, רעננה ההגנה 
 שיקלר מנפרד, מועדון לידור 

  שחקן מתקדם 
 מושקוביץ עידו, רמת השרון 

 שנפלד עדה, לב הצפון 
 סטרולוביץ טוני, קריות/חיפה 

 נאור רחמים, טבעון 
 דורון עמית, רקפת קרית טבעון 

 אשל  שמואל, כפר סבא 
 בוכבוט רנה, אביבים 
 בציה לביא, אביבים 

 אפק נדב, מושבות-שמריהו 
 קול שחר, מושבות-שמריהו 

 אברמסקי מוטי, ירושלים 
 רטר יוסי, ירושלים 

 יהב תמיר, מרכז הברידג' י-ם 
 מן פנינה, חדרה 

 פורת גאולה, מרכז ספורט רשל"צ 
 פורת יגאל, מרכז ספורט רשל"צ 

 מי-טל רינה, רעננה ההגנה 
 סילבר לוריין, רעננה ההגנה 

 שפוטהיים רחל, רעננה ההגנה 
 ווינשטוק יהודה, באר שבע 
 סיביק אברהם, באר שבע 

 רון תמר, באר שבע 
 שוורץ תמרה, אשדוד 
 דור ישראל, נס ציונה 

רב אמן בינלאומי 
 טרנובסקי בר, אביבים 

 רב אמן כסף 
 וויינשטוק פאול, אשקלון 

 ממן אבי, קיבוצי דרום 
 רב אמן ארד 

 הרפז דורון, אביבים 
 עציון אמיר,  אשקלון 

 רב אמן 
 בר סבר יפה, חיפה/כרמל 
 אבל אלפרד, קריות/חיפה 

 ברט יורם, אביבים 
 גלעדי ירון, מרום נווה 

 בך ורדה, ירושלים 
 בן אפרים רן, ירושלים 

 רוזנטל ניר, ירושלים 
 אמן בכיר זהב 
 קינן דני, נהריה 

 ארנון זאב, אביבים 
 Winsor Joe, וקס-רחובות 

 אמן בכיר כסף 

 גל טיבור, קריות/חיפה 
 אילוז קלוד, ברידג' פוינט פולג 

 אביטל שחף, אביבים 
 רז צילה, בית בלגיה י"ם 

 שפינר ירדן, אשדוד 
 אמן בכיר ארד 

 גורן עודד, ספורט + חולון 
 פנצ'נקו אולג, ספורט + חולון 

 שכטר קרין, כיכר המדינה ת"א 
 חוטורסקי ניר, קריות/חיפה 

 מאר רוני, קריות/חיפה 
 שחל אריה, כפר סבא 

 בנירי עילי, מושבות-שמריהו 
 לשם דורית, רחובות 
 קרים מלקולם, יואב 
 לימן רפי, נס ציונה 

 מנחם אבינועם, נס ציונה 
 עוזר יורם, מועדון מודיעין 

 רוס רני קיבוצי צפון 
 אמן בכיר 

 מתתיהו גל, חיפה/כרמל 
 ארבל אליאס, באר שבע 

 לייקין יהודית, אשקלון 
 עציון בועז, אשקלון 

 ירדן דן, מועדון מודיעין 
 אמן זהב 

 פולק ג'ו, הלוחם אפקה 
 רז עופר, כרמיאל 

 אורבך ישראל, "הרץ" חיפה 
 קליין יעקב, מושבות-שמריהו 

 אגטשטיין אביבה, מרכז הברידג' י-ם 
 רקובר איל, מרכז הברידג' י-ם 

 כהן איציק, רחובות 
 שובל אפרים, רחובות 
 ארגלזי רועי, נס ציונה 

 מאיירס דניאלה, מועדון מודיעין 
 אמן כסף 

 רוזנברג שלמה, גל-ראש העין 
 דורון דורית, ברידג' פוינט פולג 

 קרנות יורה, בית בלגיה י"ם 
 פרי סוזנה,  מרכז הברידג' י-ם 

 שידלוב מרים, מרכז הברידג' י-ם 
 שידלוב שלמה, מרכז הברידג' י-ם 

 חרובי עופר, מועדון מודיעין 
 סגל)כץ( מריאנה, קיבוצי צפון 

 אמן ארד 
 אלי אביב, מושבות-שמריהו 

 אקשטיין יהלי, מושבות-שמריהו 
 ברגר נועם, מושבות-שמריהו 
 חלוטה יעקב, "גת" ירושלים 

 רמון אריה, מרכז הברידג' י-ם 
 מזובר אמיר, מועדון מודיעין 

 אמן 
 איוב ראווי, עמק יזרעאל 

 שמש אורי, השרון 
 בן שמחון אבי, ברידג' פוינט פולג 

 רבין עידן, רמת גן 
 שינבאום שלמה, רמת גן 

 מנצור אור, מושבות-שמריהו 
 סבח אופק, מושבות-שמריהו 
 צור שניר, מושבות-שמריהו 

 רבינוביץ שלי, מושבות-שמריהו 
 קולודני אמירה, ירושלים 

 רגב נחום, ירושלים 
 רז תרצה, ערד 

 סומוב מרינה, באר שבע 
 לוי אבישי, מועדון מודיעין 

 סגן אמן זהב 
 קיויתי חנה, לב הצפון 

 פרי נאוה, נהריה 
 גורדון מרטין, ברידג' פוינט פולג 
 מסיקה דניאל, מושבות-שמריהו 

 איטח מאיר, חדרה 
 קריצ'מן לאה, חדרה 

 סגן אמן כסף 
 פוקט יצחק, ספורט + חולון 

 טל טובה, כרמיאל 
 לוריא מרים, רקפת קרית טבעון 
 פריזם שרה, רקפת קרית טבעון 

 ידוב רבקה, השרון 
 קרפ עליזה, אביבים 

 גורלנד דורה, מושבות-שמריהו 
 משיח אולגה, מרום נווה 

 דיגי רחל, חדרה 
 ממלוק ברברה, חדרה 

 ברחודר דרור, סביון-קרית אונו 
 רובין דניאל, סביון-קרית אונו 

 סגן אמן ארד 
 כסיף דפנה, הלוחם אפקה 

 אביב זאב, השרון 
 חנין יגאל, השרון 

 בדש שולמית, מרום נווה 
 בר אילן חגי, חדרה 

 מחנאי שרה, זכרון יעקב 
 אלפרוביץ יהודית, סביון-קרית אונו 

 מרסל ישראל, נס ציונה 
 סגן אמן 

 ברור נדב, הלוחם אפקה 
 רחמים אירית, לב הצפון 

 גזית גלי, נהריה 
 פרדר בת שבע, מושבות-שמריהו 

 דיין ציון, ירושלים 
 איזנברג מרק, מרכז הברידג' י-ם 

 סעדה גיל, מרכז הברידג' י-ם 
 צדוק יפה, מרכז ספורט רשלצ 

 ווליכמן מנחם, בית מכבי ראשל"צ 
 כרמון לאה, רעננה ההגנה 

 שפרלינג רות, רעננה ההגנה 
 שיקלר מנפרד, מועדון לידור 

 שחקן מתקדם 
 מושקוביץ עידו, רמת השרון 

 שנפלד עדה, לב הצפון 
 סטרולוביץ טוני, קריות/חיפה 

 נאור רחמים, טבעון 
 דורון עמית, רקפת קרית טבעון 

 אשל  שמואל, כפר סבא 
 בוכבוט רנה, אביבים 
 בציה לביא, אביבים 

 אפק נדב, מושבות-שמריהו 
 קול שחר, מושבות-שמריהו 

 אברמסקי מוטי, ירושלים 
 רטר יוסי, ירושלים 

 יהב תמיר, מרכז הברידג' י-ם 
 מן פנינה, חדרה 

 פורת גאולה, מרכז ספורט רשל"צ 
 פורת יגאל, מרכז ספורט רשל"צ 

 מי-טל רינה, רעננה ההגנה 
 סילבר לוריין, רעננה ההגנה 

 שפוטהיים רחל, רעננה ההגנה 
 ווינשטוק יהודה, באר שבע 
 סיביק אברהם, באר שבע 

 רון תמר, באר שבע 
 שוורץ תמרה, אשדוד 
 דור ישראל, נס ציונה 
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רב אמן בינלאומי 
 טרנובסקי בר, אביבים 

רב אמן כסף 
 וויינשטוק פאול, אשקלון 

 ממן אבי, קיבוצי דרום 
 רב אמן ארד 

 הרפז דורון, אביבים 
 עציון אמיר,  אשקלון 

רב אמן 
 בר סבר יפה, חיפה/כרמל 
 אבל אלפרד, קריות/חיפה 

 ברט יורם, אביבים 
 גלעדי ירון, מרום נווה 

 בך ורדה, ירושלים 
 בן אפרים רן, ירושלים 

 רוזנטל ניר, ירושלים 
אמן בכיר זהב 

 קינן דני, נהריה 
 ארנון זאב, אביבים 

 Winsor Joe, וקס-רחובות 
 אמן בכיר כסף 

 גל טיבור, קריות/חיפה 
 אילוז קלוד, ברידג' פוינט פולג 

 אביטל שחף, אביבים 
 רז צילה, בית בלגיה י"ם 

 שפינר ירדן, אשדוד 
 אמן בכיר ארד 

 גורן עודד, ספורט + חולון 
 פנצ'נקו אולג, ספורט + חולון 

 שכטר קרין, כיכר המדינה ת"א 
 חוטורסקי ניר, קריות/חיפה 

 מאר רוני, קריות/חיפה 
 שחל אריה, כפר סבא 

 בנירי עילי, מושבות-שמריהו 
 לשם דורית, רחובות 
 קרים מלקולם, יואב 

 לימן רפי, נס ציונה 
 מנחם אבינועם, נס ציונה 
 עוזר יורם, מועדון מודיעין 

 רוס רני קיבוצי צפון 
 אמן בכיר 

 מתתיהו גל, חיפה/כרמל 
 ארבל אליאס, באר שבע 

 לייקין יהודית, אשקלון 
 עציון בועז, אשקלון 

 ירדן דן, מועדון מודיעין 
אמן זהב 

 פולק ג'ו, הלוחם אפקה 
 רז עופר, כרמיאל 

 אורבך ישראל, "הרץ" חיפה 
 קליין יעקב, מושבות-שמריהו 

 אגטשטיין אביבה, מרכז הברידג' י-ם 
 רקובר איל, מרכז הברידג' י-ם 

 כהן איציק, רחובות 
 שובל אפרים, רחובות 
 ארגלזי רועי, נס ציונה 

 מאיירס דניאלה, מועדון מודיעין 
 אמן כסף 

 רוזנברג שלמה, גל-ראש העין 
 דורון דורית, ברידג' פוינט פולג 

 קרנות יורה, בית בלגיה י"ם 
 פרי סוזנה,  מרכז הברידג' י-ם 

 שידלוב מרים, מרכז הברידג' י-ם 
 שידלוב שלמה, מרכז הברידג' י-ם 

 חרובי עופר, מועדון מודיעין 
 סגל)כץ( מריאנה, קיבוצי צפון 

אמן ארד 
 אלי אביב, מושבות-שמריהו 

 אקשטיין יהלי, מושבות-שמריהו 
 ברגר נועם, מושבות-שמריהו 
 חלוטה יעקב, "גת" ירושלים 

 רמון אריה, מרכז הברידג' י-ם 

 מזובר אמיר, מועדון מודיעין 
 אמן 

 איוב ראווי, עמק יזרעאל 
 שמש אורי, השרון 

 בן שמחון אבי, ברידג' פוינט פולג 
 רבין עידן, רמת גן 

 שינבאום שלמה, רמת גן 
 מנצור אור, מושבות-שמריהו 
 סבח אופק, מושבות-שמריהו 
 צור שניר, מושבות-שמריהו 

 רבינוביץ שלי, מושבות-שמריהו 
 קולודני אמירה, ירושלים 

 רגב נחום, ירושלים 
 רז תרצה, ערד 

 סומוב מרינה, באר שבע 
 לוי אבישי, מועדון מודיעין 

 סגן אמן זהב 
 קיויתי חנה, לב הצפון 

 פרי נאוה, נהריה 
 גורדון מרטין, ברידג' פוינט פולג 
 מסיקה דניאל, מושבות-שמריהו 

 איטח מאיר, חדרה 
 קריצ'מן לאה, חדרה 

 סגן אמן כסף 
 פוקט יצחק, ספורט + חולון 

 טל טובה, כרמיאל 
 לוריא מרים, רקפת קרית טבעון 
 פריזם שרה, רקפת קרית טבעון 

 ידוב רבקה, השרון 
 קרפ עליזה, אביבים 

 גורלנד דורה, מושבות-שמריהו 
 משיח אולגה, מרום נווה 

 דיגי רחל, חדרה 
 ממלוק ברברה, חדרה 

 ברחודר דרור, סביון-קרית אונו 
 רובין דניאל, סביון-קרית אונו 

מקבלי דרגות ביום 12 בדצמבר 2016

מצטברשמות השחקניםדרוג

74.80חיות אבי - רחימי רחמים1

72.50זק יניב - וילנסקי iסטפן2

72.24קוציש צ'אבה - פרקש דניאל3

71.89סוכמן גידי - שומרוני ירון4

71.41עמרם אלברט - רובינשטיין שמיל5

71.35הנינה אלון - בן מרדכי עמירה6

69.64כהן יוסי - אליהו סיגל7

69.32פרידן איבון - גרסטנר גל8

68.72טימיאנקר נח - סורל רבקה9

68.45ידדוב רמי - שפוצ'ניק גרש10

מצטברשמות השחקניםדרוג

73.90חיות אבי - רחימי רחמים1

72.50סוכמן גידי - שומרוני ירון2

70.87קוציש צ'אבה - פרקש דניאל3

70.62שוורץ מרים - דוד אלנה4

69.37עמרם אלברט - רובינשטיין שמיל5

69.17פרידן איבון - גרסטנר גל6

69.10הנינה אלון - בן מרדכי עמירה7

68.48גבאי רפי - זנו מרים8

66.95ורד רונית - רייכמן ברכה9

66.89כהן יוסי - אליהו סיגל10

סימולטנית ינואר 2017 בחישוב ארצי - משוקלל
מושב 1 מתוך 1 תאריך: 15/01/17

השתתפו 1041 זוגות

Handicap - סימולטנית ינואר 2017 בחישוב ארצי
מושב 1 מתוך 1 תאריך: 15/01/17

השתתפו 1041 זוגות

דרגות

 סגן אמן ארד 
 כסיף דפנה, הלוחם אפקה 

 אביב זאב, השרון 
 חנין יגאל, השרון 

 בדש שולמית, מרום נווה 
 בר אילן חגי, חדרה 

 מחנאי שרה, זכרון יעקב 
 אלפרוביץ יהודית, סביון-קרית אונו 

 מרסל ישראל, נס ציונה 
 סגן אמן 

 ברור נדב, הלוחם אפקה 
 רחמים אירית, לב הצפון 

 גזית גלי, נהריה 
 פרדר בת שבע, מושבות-שמריהו 

 דיין ציון, ירושלים 
 איזנברג מרק, מרכז הברידג' י-ם 

 סעדה גיל, מרכז הברידג' י-ם 
 צדוק יפה, מרכז ספורט רשלצ 

 ווליכמן מנחם, בית מכבי ראשל"צ 
 כרמון לאה, רעננה ההגנה 

 שפרלינג רות, רעננה ההגנה 
 שיקלר מנפרד, מועדון לידור 

  שחקן מתקדם 
 מושקוביץ עידו, רמת השרון 

 שנפלד עדה, לב הצפון 
 סטרולוביץ טוני, קריות/חיפה 

 נאור רחמים, טבעון 
 דורון עמית, רקפת קרית טבעון 

 אשל  שמואל, כפר סבא 
 בוכבוט רנה, אביבים 
 בציה לביא, אביבים 

 אפק נדב, מושבות-שמריהו 
 קול שחר, מושבות-שמריהו 

 אברמסקי מוטי, ירושלים 
 רטר יוסי, ירושלים 

 יהב תמיר, מרכז הברידג' י-ם 
 מן פנינה, חדרה 

 פורת גאולה, מרכז ספורט רשל"צ 
 פורת יגאל, מרכז ספורט רשל"צ 

 מי-טל רינה, רעננה ההגנה 
 סילבר לוריין, רעננה ההגנה 

 שפוטהיים רחל, רעננה ההגנה 
 ווינשטוק יהודה, באר שבע 
 סיביק אברהם, באר שבע 

 רון תמר, באר שבע 
 שוורץ תמרה, אשדוד 
 דור ישראל, נס ציונה 

רב אמן בינלאומי 
 טרנובסקי בר, אביבים 

 רב אמן כסף 
 וויינשטוק פאול, אשקלון 

 ממן אבי, קיבוצי דרום 
 רב אמן ארד 

 הרפז דורון, אביבים 
 עציון אמיר,  אשקלון 

 רב אמן 
 בר סבר יפה, חיפה/כרמל 
 אבל אלפרד, קריות/חיפה 

 ברט יורם, אביבים 
 גלעדי ירון, מרום נווה 

 בך ורדה, ירושלים 
 בן אפרים רן, ירושלים 

 רוזנטל ניר, ירושלים 
 אמן בכיר זהב 
 קינן דני, נהריה 

 ארנון זאב, אביבים 
 Winsor Joe, וקס-רחובות 

 אמן בכיר כסף 

 גל טיבור, קריות/חיפה 
 אילוז קלוד, ברידג' פוינט פולג 

 אביטל שחף, אביבים 
 רז צילה, בית בלגיה י"ם 

 שפינר ירדן, אשדוד 
 אמן בכיר ארד 

 גורן עודד, ספורט + חולון 
 פנצ'נקו אולג, ספורט + חולון 

 שכטר קרין, כיכר המדינה ת"א 
 חוטורסקי ניר, קריות/חיפה 

 מאר רוני, קריות/חיפה 
 שחל אריה, כפר סבא 

 בנירי עילי, מושבות-שמריהו 
 לשם דורית, רחובות 
 קרים מלקולם, יואב 
 לימן רפי, נס ציונה 

 מנחם אבינועם, נס ציונה 
 עוזר יורם, מועדון מודיעין 

 רוס רני קיבוצי צפון 
 אמן בכיר 

 מתתיהו גל, חיפה/כרמל 
 ארבל אליאס, באר שבע 

 לייקין יהודית, אשקלון 
 עציון בועז, אשקלון 

 ירדן דן, מועדון מודיעין 
 אמן זהב 

 פולק ג'ו, הלוחם אפקה 
 רז עופר, כרמיאל 

 אורבך ישראל, "הרץ" חיפה 
 קליין יעקב, מושבות-שמריהו 

 אגטשטיין אביבה, מרכז הברידג' י-ם 
 רקובר איל, מרכז הברידג' י-ם 

 כהן איציק, רחובות 
 שובל אפרים, רחובות 
 ארגלזי רועי, נס ציונה 

 מאיירס דניאלה, מועדון מודיעין 
 אמן כסף 

 רוזנברג שלמה, גל-ראש העין 
 דורון דורית, ברידג' פוינט פולג 

 קרנות יורה, בית בלגיה י"ם 
 פרי סוזנה,  מרכז הברידג' י-ם 

 שידלוב מרים, מרכז הברידג' י-ם 
 שידלוב שלמה, מרכז הברידג' י-ם 

 חרובי עופר, מועדון מודיעין 
 סגל)כץ( מריאנה, קיבוצי צפון 

 אמן ארד 
 אלי אביב, מושבות-שמריהו 

 אקשטיין יהלי, מושבות-שמריהו 
 ברגר נועם, מושבות-שמריהו 
 חלוטה יעקב, "גת" ירושלים 

 רמון אריה, מרכז הברידג' י-ם 
 מזובר אמיר, מועדון מודיעין 

 אמן 
 איוב ראווי, עמק יזרעאל 

 שמש אורי, השרון 
 בן שמחון אבי, ברידג' פוינט פולג 

 רבין עידן, רמת גן 
 שינבאום שלמה, רמת גן 

 מנצור אור, מושבות-שמריהו 
 סבח אופק, מושבות-שמריהו 
 צור שניר, מושבות-שמריהו 

 רבינוביץ שלי, מושבות-שמריהו 
 קולודני אמירה, ירושלים 

 רגב נחום, ירושלים 
 רז תרצה, ערד 

 סומוב מרינה, באר שבע 
 לוי אבישי, מועדון מודיעין 

 סגן אמן זהב 
 קיויתי חנה, לב הצפון 

 פרי נאוה, נהריה 
 גורדון מרטין, ברידג' פוינט פולג 
 מסיקה דניאל, מושבות-שמריהו 

 איטח מאיר, חדרה 
 קריצ'מן לאה, חדרה 

 סגן אמן כסף 
 פוקט יצחק, ספורט + חולון 

 טל טובה, כרמיאל 
 לוריא מרים, רקפת קרית טבעון 
 פריזם שרה, רקפת קרית טבעון 

 ידוב רבקה, השרון 
 קרפ עליזה, אביבים 

 גורלנד דורה, מושבות-שמריהו 
 משיח אולגה, מרום נווה 

 דיגי רחל, חדרה 
 ממלוק ברברה, חדרה 

 ברחודר דרור, סביון-קרית אונו 
 רובין דניאל, סביון-קרית אונו 

 סגן אמן ארד 
 כסיף דפנה, הלוחם אפקה 

 אביב זאב, השרון 
 חנין יגאל, השרון 

 בדש שולמית, מרום נווה 
 בר אילן חגי, חדרה 

 מחנאי שרה, זכרון יעקב 
 אלפרוביץ יהודית, סביון-קרית אונו 

 מרסל ישראל, נס ציונה 
 סגן אמן 

 ברור נדב, הלוחם אפקה 
 רחמים אירית, לב הצפון 

 גזית גלי, נהריה 
 פרדר בת שבע, מושבות-שמריהו 

 דיין ציון, ירושלים 
 איזנברג מרק, מרכז הברידג' י-ם 

 סעדה גיל, מרכז הברידג' י-ם 
 צדוק יפה, מרכז ספורט רשלצ 

 ווליכמן מנחם, בית מכבי ראשל"צ 
 כרמון לאה, רעננה ההגנה 

 שפרלינג רות, רעננה ההגנה 
 שיקלר מנפרד, מועדון לידור 

 שחקן מתקדם 
 מושקוביץ עידו, רמת השרון 

 שנפלד עדה, לב הצפון 
 סטרולוביץ טוני, קריות/חיפה 

 נאור רחמים, טבעון 
 דורון עמית, רקפת קרית טבעון 

 אשל  שמואל, כפר סבא 
 בוכבוט רנה, אביבים 
 בציה לביא, אביבים 

 אפק נדב, מושבות-שמריהו 
 קול שחר, מושבות-שמריהו 

 אברמסקי מוטי, ירושלים 
 רטר יוסי, ירושלים 

 יהב תמיר, מרכז הברידג' י-ם 
 מן פנינה, חדרה 

 פורת גאולה, מרכז ספורט רשל"צ 
 פורת יגאל, מרכז ספורט רשל"צ 

 מי-טל רינה, רעננה ההגנה 
 סילבר לוריין, רעננה ההגנה 

 שפוטהיים רחל, רעננה ההגנה 
 ווינשטוק יהודה, באר שבע 
 סיביק אברהם, באר שבע 

 רון תמר, באר שבע 
 שוורץ תמרה, אשדוד 
 דור ישראל, נס ציונה 
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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(

10 – 17 באפריל 2017
חבילות אירוח – החל משלושה לילות )ארבעה ימים( במחירים מיוחדים.

מחיר לחבילת שלושה לילות: 2,195 ש"ח )כולל מע"מ( לאדם בחדר זוגי,
חצי פנסיון כולל ארוחת ליל הסדר, טיול, סרט ואירועים.

חבילת אירוח מוזלת לכל החג )7 לילות(:
4,745 ש"ח )כולל מע"מ( לאדם בחדר זוגי )הסעה חינם(.

פסח במלון Bay View   חיפה
המלון המקסים על הר הכרמל המשקיף על מפרץ חיפה

 תחרויות ברידג'   הרצאות  בילויים וכיף
 טיילת מדהימה  חדר כושר  טיולים

להרשמה: דניאלה בירמן 03-6058355  |  רותי ליברמן 054-4556111
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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(

10 – 17 באפריל 2017
חבילות אירוח – החל משלושה לילות )ארבעה ימים( במחירים מיוחדים.

מחיר לחבילת שלושה לילות: 2,195 ש"ח )כולל מע"מ( לאדם בחדר זוגי,
חצי פנסיון כולל ארוחת ליל הסדר, טיול, סרט ואירועים.

חבילת אירוח מוזלת לכל החג )7 לילות(:
4,745 ש"ח )כולל מע"מ( לאדם בחדר זוגי )הסעה חינם(.

פסח במלון Bay View   חיפה
המלון המקסים על הר הכרמל המשקיף על מפרץ חיפה

 תחרויות ברידג'   הרצאות  בילויים וכיף
 טיילת מדהימה  חדר כושר  טיולים
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Knez Mihailova-שופינג ב

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

bnbg.ben@gmail.com

הכנסו לאתר הנופשונים של גדי בן בסט: עדכונים, 
פרטים נוספים, הורדת טפסי הרשמה ותמונות

ליחיד בחדר זוגי

המחיר אינו כולל 
טיפים לנותני שירות  

בשיעור €3 ליום (לאדם)

תוספת לחדר יחיד: 
€230

 €1,140
המחיר:

טיסות ארקיע בשעות נוחות

5 לילות, 6 ימים על בסיס חצי פנסיון 

במלון המפואר הייאט ריג'נסי - חמישה כוכבים 

מיסים והעברות

שני טיולים בחבילה (טיול נוסף יוצע לבחירה)

משחקי ברידג'

המחיר כולל:

פסח 2017

12-17 באפריל
5 לילות, 6 ימים

בלגרד עיר תוססת אנרגטית 

ומלהיבה מציעה שילוב 

מהפנט בין עבר להווה, 

חוויה בלתי נשכחת של 

קולינריה, נופים ותרבות, 

תצפית לדנובה, מוזיאונים 

ושופינג

טיול לנובי-סאד

מבצר בלגרד

סיינט סלאבה

Knez Mihailova-שופינג ב
רפובליקה

ככר ה

מלון הייאט ריג'נסי

www.bnbg.co.il

בלגרד         סרביה

המחיר לאדם בחדר זוגי :  1495  $ ]מותנה במספר משתתפים[
תוספת לאדם בחדר יחיד : 220 $

באקו
בירת רפובליקת אזרבייג'ן

 נופשון האקדמיה לברידג' בליווי אורן לידור
25.5-1.6.17

7 לילות / 8 ימים
באקו, הינה עיר מודרנית בעלת מראה  של פריז ודובאי גם יחד, שדרות רחבות ומצוחצחות 

עם מיטב מותגי היוקרה,  פארקים יפהפיים, מזרקות מרהיבות, מבנים מרשימים ולמולה 
העיר העתיקה, שהוכרה כאתר מורשת עולמי של אונסק”ו. 

המחיר כולל : 
  טיסות הלוך ושוב לבאקו עם חברת התעופה Azerbaijan Airlines כולל מיסי נמל ובטחון  

25.05.2017 נתב"ג- באקו עם חברת אזרבייג'ן איירליינס בטיסה  המראה 13:00 נחיתה 17:35
01.06.2017 באקו - נתב"ג עם חברת אזרבייג'ן איירליינס בטיסה המראה 08:35  נחיתה 11:10 
  7 לילות ע"ב חצי פנסיון, כולל מס עירוני במלון Winter park hotel Baku  *4 או דומה לו.

   אוטובוס ממוזג ונוח לכל הפעילויות והסיורים המוצעים       כניסות לאתרים המוזכרים בתכנית
   בקבוק מים אישי באוטובוס ליום לכל משתתף       מדריך צמוד דובר עברית לאורך כל הטיול 

   מדריך מקומי דובר אנגלית בזמן הסיורים       העברות מהשדה וחזרה    טיולים מלאים
   3 ערבי ברידג' הכוללים שתיה חמה      טיפים לנותני השירות המקומיים 

המחיר אינו כולל :
 ביטוח נסיעות   ביטוח ביטול נסיעה   ארוחת ערב עם מופע פולקלור - תוספת של 42 $ לאדם

לרישום ולקבלת פרטים נוספים : 
משרדי אמסלם 073-2651041 או אורן לידור 054-5252656

נבקר במקומות מרהיבים:
ABSHERON PENINSUL, GUBA, SHEHIDLER KHIYABANY,  GOBUSTAN ועוד... 
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ונטו  הינו חבל ארץ יפהפה הממוקם בצפון איטליה - דרומית לחבל   ,Emilia Romagna  - חבל אמיליה רומאניה 
ולומברדיה וצפונית לטוסקנה - צורתו כמשולש הנתחם ממזרח בים האדריאטי, מצפון נהר הפו ומדרום הרי האפנינים.

החבל שנחשב לאחד העשירים באיטליה וידוע בעיקר בטיב האוכל שלו והוא נחשב לבסיס של כמה מהמפורסמים שבמאכלים 
האיטלקיים כמו גבינת הפרמזן, הפרושוטו ונקניק המורטדלה, ספגטי בולונז )בולוניה(, הלזניה והטורטליני כמו גם ביינותיו 

המשובחים, בבלסמי ובפטריות הכמהין יקרות המציאות.
הערים המפורסמות של החבל הן: בולוניה, פארמה, מודנה, פרארה, רימיני, ריצ'ונה.

בתוכנית הטיול המוגשת לכם בזאת, אנו מציעים לכם טעימה מכל מכמניי החבל הנפלא.

אנו נשהה במלון הספא היוקרתי AMBASCIATORI בריצ'ונה, מלון DLX על קו החוף האדריאטי  המקבל ציון 
9.1 באתר בוקינג.

המדריך המיועד לטיול הוא האיטליולוג בני בן ישראל, טייס קרב בעברו, משתתף בכיר במאסטר שף ישראל, מומחה גדול 
לאיטליה ולחבל אמיליה רומאניה בפרט.

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

חוויה קולנרית מרתקת וברידג'
בחבל אמליה רומאנה איטליה
חוויה אמיתית לאוהבי האוכל הטוב והחיים הטובים !!!

4-11/6/2017

 מחיר החבילה - 1930 אירו לאדם בחדר זוגי  תוספת ליחיד בחדר - 300 אירו
החבילה כוללת:

טיסות אל-על כמפורט לעיל.  6 לילות במלון בריצ'ונה ע"ב חצי פנסיון )ארוחות ערב כוללות מים, יין(.
1 לילה במלון Reggio Emilia  אוטובוס תיירים ממוזג ונוח לביצוע התוכנית.

בפרארה  מסורתיות  צהריים  ארוחות  פארמה.   בולוניה,  צ'זנטיקו,  סנטארקנג'לו,  מונדיאנו,   - בתוכנית  כמופיע  מודרכים  סיורים 
בבולניה ופארמה.  ארוחת צהרים כולל יין וטעימות שמן זית בחווה חקלאית, קורס בישול כולל ארוחת צהריים.  רכבת חשמלית 
ורכבל בסן מרינו, טעימות גבינה במונדיאנו, כניסה למוזיאון הכפתורים, המוזיאון הימי, מופע פולקלור במהלך א. ערב במלון.  ביקור 

במפעל פרמזן.  מדריך ישראלי מומחה לאזור צמוד.  משחקי ברידג'.
המחיר אינו כולל: ביטוחים למיניהם, שתיה בארוחות, תשר לנותני השירותים בחול )50 אירו לנוסע(, תשר למדריך הישראלי וכל מה שלא נכלל בחבילה כוללת.

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

להלן תוכנית הטיול:
04.06  נצא בטיסת אל-על בבוקר לונציה לאחר נחיתה נצא באוטובוס הצמוד שלנו בנסיעה לאחת 
הערים המפורסמות של החבל, פרארה היפה, נתור את רחובות העיר, נתרשם מהמצודה המיוחדת 
שלה ונלמד על העיר בה שלטו בעבר בני משפחת אסטה אשר כמה מהם נהיו לאפיפיורים. נתוודע 
אל הקהילה היהודית של העיר ונזכר בסרט "הגן של פינצי קונטיני" הקשור בקשר עמוק עם הקהילה. 
במהלך הסיור נסב לארוחת צהרים במסעדה טיפוסית מקומית. מכאן נמשיך לעיירת הנופש ריצ'ונה 
בה שוכן בית המלון שלנו אשר יהפוך לביתנו בששת הלילות הקרובים. ארוחת ערב ולאחריה ברידג'.

05.06 לאחר ארוחת בוקר נצא לביקור ברפובליקה העתיקה והראשונה בעולם, הרפובליקה 
של סן מרינו. עם הגיענו נצא בנסיעה ברכבת החשמלית ונעלה ברכבל אל ראש הגבעה ונערוך 
סיור פנוראמי במרכזה ההיסטורי, נראה את המגדלים המפורסמים תוך כדי שאנו צופים מגבוה אל 
הנוף המרהיב שסביבה. בזמננו החופשי נוכל לטעום ממטעמי המקום באחת מהמסעדות הרבות 
וליהנות מקניות פטורות ממס. לאחר הביקור בשעות אחרי הצהריים נשוב לבית המלון שלנו. עד 
לארוחת הערב נוכל להתרגע ואו לצאת להליכה בטיילת היפה שלאורך קו החוף. ארוחת ערב במלון 

ולאחריה ברידג'.

06.06 –  הבוקר נגלה 2 כפרים קטנים ומכושפים, Mondaino, Montegridolfo. במונדיאנו 
נחזור בזמן לימי הביניים תוך כדי שנצעד בעקבותיו של המשורר האיטלקי הלאומי דנטה ונבקר 
אצל יצרן של גבינות מיוחדות בתחנת קמח עתיקה ונתכבד בטעימת 4 גבינות שונות המאוכסנות 
בבורות תת קרקעיות. לאחר מכן ניסע לחווה חקלאית מקומית שם נסב לארוחת צהריים באוויר 
הפתוח במונטה גרידולפו. ארוחה שתלווה בטעימות של הרבה יין ושמן זית. אחר הצהריים נחזור 

אל בית המלון שלנו. ארוחת ערב ולאחריה ברידג'.

07.06 – נתחיל את היום בכפר הקסום Santarcangelo di romagna ליום נהדר של בישול ומסורת. נטייל בסמטאות של 
המרכז ההיסטורי של הכפר מהכיכר הראשית ועד למוזיאון הכפתורים ולמפעל הדפוס העתיק בו עדיין משתמשים בשיטות ובכלים 
בהכנת  ונתחרה  טרייה  פסטה  של  בישול  בשיעור  חלק  ניקח  שם   Collina dei poeti ליקב  ניסע  הביקור  בתום  ה-17.  מהמאה 
piadina שהיא ה"פיתה המקומית" כיף אמיתי. לאחר ארוחת צהריים נהדרת וטעימות יין בתום הסיור נשוב לבית המלון. ארוחת 

ערב במלון ולאחריה ברידג'.

08.06 –  לאחר ארוחת בוקר נצא לביקור בכפר קטן וקסום Cesenatico ובו נמל יפהפה אשר צויר ע"י לאונרדו דה ווינצ'י, נסייר 
לאורך התעלות ונבקר במוזיאון הימי. זמן חופשי לשיטוט וארוחת צהריים קלה שלאחריה  ניסע למרכז עיירת הנופש המפורסמת 
רימיני לסיור מודרך אשר יוביל אותנו מתקופת הרומאים ועד לתקופת ימי הביניים סיור שבסופו נגיע לשוק הדייגים המהווה אבן 

שואבת לבליינים בימינו. ארוחת ערב במלון ולאחריה ברידג'.

09.06 – היום יום חופשי למנוחה ופינוק. ביום זה תינתן כניסה חופשית 
לשימוש במתקני הספא היפה של המלון, כולל בריכה פנימית מחוממת, סאונה, 
חדר כושר ועוד. המעוניינים בטיפולי בריאות ויופי יקבלו הנחה מיוחדת. ארוחת 

הערב תלווה במופע פולקלור בביצוע זוג רקדנים מקומיים.

לביקור  מערבה  בנסיעה  ארוזים  ונצא  מריצ'ונה  בצער  נפרד  בוקר  ארוחת  לאחר   -  10.06
בפיאצה   - העיר  במרכז  נבקר  המודרך  הסיור  במהלך   .Bologna העיר  היפהפייה  החבל  בבירת 
ללימודי  בעולם  הראשונה  הפקולטה  היהודי,  ברובע  נחלוף  נטונו,  מזרקות  המפורסמת,  מג'ורה 
הרפואה, תוך כדי הסיור נסב לארוחת צהריים באוסטרייה מסורתית מקומית המהווה חלק מרובע 
Reggio Emilia. הלילה,  האוכל הנפלא של העיר. בתום הביקור ניסע לבית המלון שלנו בעירה 

לילה אחרון לטיולנו נצא יחדיו לארוחת ערב חגיגית לסיכום הטיול במסעדה מקומית טיפוסית.

11.06 – לאחר ארוחת בוקר מוקדמת נצא ארוזים בנסיעה קצרה מערבה לביקור 
בחוות ייצור של פרמזן, שם נחווה בכל התהליך המעניין של יצירת הגבינה המפורסמת 
בנסיעה  נצא  הביקור  בתום  האיכותית.  מהגבינה  לרכוש  יוכלו  שהמעוניינים  וכמובן 
לבירת הפרמזן העולמית, פארמה. נערוך סיור במרכזה היפה ונראה את הקתדראלה 
תיאטרון   ,Correggio, palazzo della pilota האומן  של  בציוריו  המפורסמת 
נמשיך  מקומית.  במסעדה  צהרים  לארוחת  נתיישב  הסיור  בתום  הידוע.   Farnese
בנסיעה מערבה ועוד לפני שנגיע לשדה התעופה נעצור להשביע את יצר הקניות שלנו 
באאוטלט המפורסם Findenza village על שלל החנויות במחירים שווים במיוחד. 

עמוסי חוויות וקניות נגיע לשדה התעופה של מילאנו לטיסה חזרה ארצה.
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ונטו  הינו חבל ארץ יפהפה הממוקם בצפון איטליה - דרומית לחבל   ,Emilia Romagna  - חבל אמיליה רומאניה 
ולומברדיה וצפונית לטוסקנה - צורתו כמשולש הנתחם ממזרח בים האדריאטי, מצפון נהר הפו ומדרום הרי האפנינים.

החבל שנחשב לאחד העשירים באיטליה וידוע בעיקר בטיב האוכל שלו והוא נחשב לבסיס של כמה מהמפורסמים שבמאכלים 
האיטלקיים כמו גבינת הפרמזן, הפרושוטו ונקניק המורטדלה, ספגטי בולונז )בולוניה(, הלזניה והטורטליני כמו גם ביינותיו 

המשובחים, בבלסמי ובפטריות הכמהין יקרות המציאות.
הערים המפורסמות של החבל הן: בולוניה, פארמה, מודנה, פרארה, רימיני, ריצ'ונה.

בתוכנית הטיול המוגשת לכם בזאת, אנו מציעים לכם טעימה מכל מכמניי החבל הנפלא.

אנו נשהה במלון הספא היוקרתי AMBASCIATORI בריצ'ונה, מלון DLX על קו החוף האדריאטי  המקבל ציון 
9.1 באתר בוקינג.

המדריך המיועד לטיול הוא האיטליולוג בני בן ישראל, טייס קרב בעברו, משתתף בכיר במאסטר שף ישראל, מומחה גדול 
לאיטליה ולחבל אמיליה רומאניה בפרט.

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

חוויה קולנרית מרתקת וברידג'
בחבל אמליה רומאנה איטליה
חוויה אמיתית לאוהבי האוכל הטוב והחיים הטובים !!!

4-11/6/2017

 מחיר החבילה - 1930 אירו לאדם בחדר זוגי  תוספת ליחיד בחדר - 300 אירו
החבילה כוללת:

טיסות אל-על כמפורט לעיל.  6 לילות במלון בריצ'ונה ע"ב חצי פנסיון )ארוחות ערב כוללות מים, יין(.
1 לילה במלון Reggio Emilia  אוטובוס תיירים ממוזג ונוח לביצוע התוכנית.

בפרארה  מסורתיות  צהריים  ארוחות  פארמה.   בולוניה,  צ'זנטיקו,  סנטארקנג'לו,  מונדיאנו,   - בתוכנית  כמופיע  מודרכים  סיורים 
בבולניה ופארמה.  ארוחת צהרים כולל יין וטעימות שמן זית בחווה חקלאית, קורס בישול כולל ארוחת צהריים.  רכבת חשמלית 
ורכבל בסן מרינו, טעימות גבינה במונדיאנו, כניסה למוזיאון הכפתורים, המוזיאון הימי, מופע פולקלור במהלך א. ערב במלון.  ביקור 

במפעל פרמזן.  מדריך ישראלי מומחה לאזור צמוד.  משחקי ברידג'.
המחיר אינו כולל: ביטוחים למיניהם, שתיה בארוחות, תשר לנותני השירותים בחול )50 אירו לנוסע(, תשר למדריך הישראלי וכל מה שלא נכלל בחבילה כוללת.

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

להלן תוכנית הטיול:
04.06  נצא בטיסת אל-על בבוקר לונציה לאחר נחיתה נצא באוטובוס הצמוד שלנו בנסיעה לאחת 
הערים המפורסמות של החבל, פרארה היפה, נתור את רחובות העיר, נתרשם מהמצודה המיוחדת 
שלה ונלמד על העיר בה שלטו בעבר בני משפחת אסטה אשר כמה מהם נהיו לאפיפיורים. נתוודע 
אל הקהילה היהודית של העיר ונזכר בסרט "הגן של פינצי קונטיני" הקשור בקשר עמוק עם הקהילה. 
במהלך הסיור נסב לארוחת צהרים במסעדה טיפוסית מקומית. מכאן נמשיך לעיירת הנופש ריצ'ונה 
בה שוכן בית המלון שלנו אשר יהפוך לביתנו בששת הלילות הקרובים. ארוחת ערב ולאחריה ברידג'.

05.06 לאחר ארוחת בוקר נצא לביקור ברפובליקה העתיקה והראשונה בעולם, הרפובליקה 
של סן מרינו. עם הגיענו נצא בנסיעה ברכבת החשמלית ונעלה ברכבל אל ראש הגבעה ונערוך 
סיור פנוראמי במרכזה ההיסטורי, נראה את המגדלים המפורסמים תוך כדי שאנו צופים מגבוה אל 
הנוף המרהיב שסביבה. בזמננו החופשי נוכל לטעום ממטעמי המקום באחת מהמסעדות הרבות 
וליהנות מקניות פטורות ממס. לאחר הביקור בשעות אחרי הצהריים נשוב לבית המלון שלנו. עד 
לארוחת הערב נוכל להתרגע ואו לצאת להליכה בטיילת היפה שלאורך קו החוף. ארוחת ערב במלון 

ולאחריה ברידג'.

06.06 –  הבוקר נגלה 2 כפרים קטנים ומכושפים, Mondaino, Montegridolfo. במונדיאנו 
נחזור בזמן לימי הביניים תוך כדי שנצעד בעקבותיו של המשורר האיטלקי הלאומי דנטה ונבקר 
אצל יצרן של גבינות מיוחדות בתחנת קמח עתיקה ונתכבד בטעימת 4 גבינות שונות המאוכסנות 
בבורות תת קרקעיות. לאחר מכן ניסע לחווה חקלאית מקומית שם נסב לארוחת צהריים באוויר 
הפתוח במונטה גרידולפו. ארוחה שתלווה בטעימות של הרבה יין ושמן זית. אחר הצהריים נחזור 

אל בית המלון שלנו. ארוחת ערב ולאחריה ברידג'.

07.06 – נתחיל את היום בכפר הקסום Santarcangelo di romagna ליום נהדר של בישול ומסורת. נטייל בסמטאות של 
המרכז ההיסטורי של הכפר מהכיכר הראשית ועד למוזיאון הכפתורים ולמפעל הדפוס העתיק בו עדיין משתמשים בשיטות ובכלים 
בהכנת  ונתחרה  טרייה  פסטה  של  בישול  בשיעור  חלק  ניקח  שם   Collina dei poeti ליקב  ניסע  הביקור  בתום  ה-17.  מהמאה 
piadina שהיא ה"פיתה המקומית" כיף אמיתי. לאחר ארוחת צהריים נהדרת וטעימות יין בתום הסיור נשוב לבית המלון. ארוחת 

ערב במלון ולאחריה ברידג'.

08.06 –  לאחר ארוחת בוקר נצא לביקור בכפר קטן וקסום Cesenatico ובו נמל יפהפה אשר צויר ע"י לאונרדו דה ווינצ'י, נסייר 
לאורך התעלות ונבקר במוזיאון הימי. זמן חופשי לשיטוט וארוחת צהריים קלה שלאחריה  ניסע למרכז עיירת הנופש המפורסמת 
רימיני לסיור מודרך אשר יוביל אותנו מתקופת הרומאים ועד לתקופת ימי הביניים סיור שבסופו נגיע לשוק הדייגים המהווה אבן 

שואבת לבליינים בימינו. ארוחת ערב במלון ולאחריה ברידג'.

09.06 – היום יום חופשי למנוחה ופינוק. ביום זה תינתן כניסה חופשית 
לשימוש במתקני הספא היפה של המלון, כולל בריכה פנימית מחוממת, סאונה, 
חדר כושר ועוד. המעוניינים בטיפולי בריאות ויופי יקבלו הנחה מיוחדת. ארוחת 

הערב תלווה במופע פולקלור בביצוע זוג רקדנים מקומיים.

לביקור  מערבה  בנסיעה  ארוזים  ונצא  מריצ'ונה  בצער  נפרד  בוקר  ארוחת  לאחר   -  10.06
בפיאצה   - העיר  במרכז  נבקר  המודרך  הסיור  במהלך   .Bologna העיר  היפהפייה  החבל  בבירת 
ללימודי  בעולם  הראשונה  הפקולטה  היהודי,  ברובע  נחלוף  נטונו,  מזרקות  המפורסמת,  מג'ורה 
הרפואה, תוך כדי הסיור נסב לארוחת צהריים באוסטרייה מסורתית מקומית המהווה חלק מרובע 
Reggio Emilia. הלילה,  האוכל הנפלא של העיר. בתום הביקור ניסע לבית המלון שלנו בעירה 

לילה אחרון לטיולנו נצא יחדיו לארוחת ערב חגיגית לסיכום הטיול במסעדה מקומית טיפוסית.

11.06 – לאחר ארוחת בוקר מוקדמת נצא ארוזים בנסיעה קצרה מערבה לביקור 
בחוות ייצור של פרמזן, שם נחווה בכל התהליך המעניין של יצירת הגבינה המפורסמת 
בנסיעה  נצא  הביקור  בתום  האיכותית.  מהגבינה  לרכוש  יוכלו  שהמעוניינים  וכמובן 
לבירת הפרמזן העולמית, פארמה. נערוך סיור במרכזה היפה ונראה את הקתדראלה 
תיאטרון   ,Correggio, palazzo della pilota האומן  של  בציוריו  המפורסמת 
נמשיך  מקומית.  במסעדה  צהרים  לארוחת  נתיישב  הסיור  בתום  הידוע.   Farnese
בנסיעה מערבה ועוד לפני שנגיע לשדה התעופה נעצור להשביע את יצר הקניות שלנו 
באאוטלט המפורסם Findenza village על שלל החנויות במחירים שווים במיוחד. 

עמוסי חוויות וקניות נגיע לשדה התעופה של מילאנו לטיסה חזרה ארצה.
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BOARD 9

 ♠
♥
♦
♣

Q10942 
K8752 
3
73

 

♠
♥
♦
♣

KJ6 
AQ 
K1042 
AQ108

♠
♥
♦
♣

A5 
42 
AQ98 
KJ942

 ♠
♥
♦
♣

873 
J1096 
J765 
65

 

Contract 6NT. Lead ♣7.

The main point - When you have a two-
way finesse, choose your play so that you 
will have a second chance if you guess 
wrongly.

Play the ace and queen of diamonds. If 
South holds four diamonds to the jack, 
you can finesse on the third round. If North 
holds four diamonds, you can remove his 
clubs and throw him iri on the fourth round 
of diamonds. He will then have to give you 
a twelfth trick in one of the major suits.

Hie result from the Closed Room - Contract 
6NT, +1440 for EW.
You made the correct play of the ace and 
queen of diamonds: +1440 - no swing.

If not: -100 = -17 IMP

BOARD 10

 ♠
♥
♦
♣

A63 
6 
KQ10752
642

 

♠
♥
♦
♣

K942 
KQ10975 
3 
J10

♠
♥
♦
♣

875 
AJ82 
A8 
AQ98

 ♠
♥
♦
♣

QJ10 
43 
J964 
K753

 

Contract 4♥. Lead ♦K.

The main point - Keep the dangerous 
opponent off lead.

With the intention of keeping South off 
lead, and preventing a lead through the 
king of spades, you should allow the king 
of diamonds to win the first trick. You can 
then pitch a club on the ace of diamonds 
and, after drawing trumps, take a ruffing 
club finesse into the safe hand.

Closed room - Contract 4♥, +620 for EW. 

You conceded the king of diamonds - no 
swing.

You took the first trick with the ace of 
diamonds: -100 = -12 IMP.

The first match with Croatia has finished. 
How did you fare in the European 
Championships? Faultless declarer‘s play 
would bring you an impressive 36 IMP, 
In this event the teams play 20 - board 
matches. After converting it to VP, a 36-
IMP win would produce a 22-8 score in 
VPs.

Krzysztof Martens published 12 books – high 
level bridge, You can find all in website 
www.martensuniversity.com
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Virtual European Championship - 
part 1

Krzysztof Martens

BOARD 7

 ♠
♥
♦
♣

A8762 
AQ95 
763
6

 

♠
♥
♦
♣

K 
KJ84 
AKJ42 
AK2

♠
♥
♦
♣

QJ4 
- 
Q1098 
987543

 ♠
♥
♦
♣

10953 
107632 
5 
QJ10

 

Contract 6♦ Lead ♠A and switch to ♦3. S 
plays ♦5.

The main point - Protect the contract 
against unfavourable distribution 
whenever possible.

Order of play:
1. Win the diamond in the dummy.
2. Pitch two clubs to two spades.
3. Play a club to the ace.
4. Enter dummy with a diamond.
5. Ruff a club with the ace of diamonds.
6. Enter dummy with a diamond.
7. Ruff a club.

You have made the contract against a 
3-1 distribution of both diamonds and 
clubs )3 diamonds with a singleton club(.

Closed room: Contract 3NT, +600 for EW.
If you played successfully: +1370 = +13 IMP
If you failed: -100 = -12 IMP

BOARD 8

 ♠
♥
♦
♣

10874 
QJ4 
98
J753

 

♠
♥
♦
♣

QJ9 
A3 
42 
AK10984

♠
♥
♦
♣

A 
109852 
AKQJ10 
Q2

 ♠
♥
♦
♣

K6532 
K76 
7653 
6

 

.Contract 6♣ Lead ♠4

The main point - Concede a trump trick 
when it is safe to do so.

At the second trick lead ♣2 and finesse ♣10!
To make the contract you need only five 
trump tricks, to go with five diamonds and 
the major-suit aces. You should lose a 
trump trick while dummy has a trump to 
protect you against a spade continuation. 
North is powerless.

Closed room - Contract 6♦ +940 for EW 
)Lead ♣6(
You finessed the Ten of clubs: +920 = -1 
IMP.
You played carelessly: one off -50 = -14 
IMP.
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Celebrity

הים הבלטי

CELEBRITY SILHOUTTE
28.6.17- 6.7.17

החל מ-2,689 $ לאדם בחדר זוגי

מאורגן + מדריך

NCL

הים הבלטי

NCL GETAWAY
7.7.17- 18.7.17

החל מ-2,929 $ לאדם בחדר זוגי

מאורגן + מדריך

MSC

הים התיכון

MSC SPLENDIDA
11.8.17- 20.8.17

החל מ-1,879 $ לאדם בחדר זוגי

Royal

Cari
bbean

הים התיכון

FREEDOM OF THE SEAS
2.6.17- 11.6.17

החל מ-2,045 $ לאדם בחדר

MSC

הים התיכון

MSC MERAVIGLIA
 15.6.17- 24.6.17

החל מ-1,799 $ לאדם בחדר זוגי

P&O

איסלנד ואירנלד

P&O ORIANA
10.8.17-26.8.17

החל מ-2,586 $ לאדם בחדר זוגי

המחירים כוללים טיסות ומלונות לפני השייט | מספר המקומות במחיר זה מוגבל ועל כן המחירים ניתנים לשינוי בכל עת | המחירים אינם כוללים: 
טיפים באנייה, העברות )למעט בטיולים המאורגנים(, סיורי חוף )למעט בטיולים המאורגנים(.

במיוחד עבור חברי התאגדות הברידג':
חופשות שייט באוניות פאר

טלפון להזמנות: 03-7771023



febcc5.indd   56 30.1.2017 г.   10:00:09 ч.




