
לברידג' הישראלית  ההתאגדות  ירחון 

גיליון מס' 198 < פברואר 2020

נבחרות ישראל נבחרות ישראל לאליפות אירופה לאליפות אירופה 
לקבוצות לקבוצות 20202020

Splinter המשך ההכרזה אחרי
עמ' 6

התגברות על חסימה
עמ' 16

 )Imagine( דמיין
עמ' 22

ליגה לאומית - פיינל-פור
עמ' 24

נר
אב

רי 
א

 ב
ם:

לו
צי

הנבחרת הפתוחה

נבחרת הנשים

נבחרת הסניורים



 

תוכן עניינים

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

ravit@rotemltd.co.il | 050-9430111 :'מנהלת מדיה ומודעות: רוית ברינגס טל
gadi@rotemltd.co.il | עורך ראשי: גד רוזמרין

כתב ועורך לשוני: רם סופר  | עריכה ופיקוח: גלעד אופיר
עריכה גרפית: לילו פופלילוב, רותם פרסום והפקות בע"מ  |  צילום: אילן שזיפי

דפי ההתאגדות – אוריה מאיר / אסף עמית

ההתאגדות הישראלית לברידג' 09-7774031
לעדכון פרטים יש ליצור קשר עם משרד ההתאגדות.

כל הזכויות שמורות למו"ל. אין המערכת אחראית לתוכן המודעות

www.rotemltd.co. i l

מערכת

 3

4

 6

8

14

16

20

22

26

31

34

37

38

38

39

40

42

 51

55

53

דבר ועד העמותה

הכרזות 
תרגול הכרזות בסיסיות

Splinter המשך ההכרזה אחרי

מוסכמת Lebensohl לאחר פתיחת השותף 1NT )חלק שני(

משחק היד
הגבהת סדרה צדדית בדומם

התגברות על חסימה

משחק ההגנה
לזכות או לא לזכות?

)Imagine( דמיין

סיקור תחרויות
ליגה לאומית - פיינל פור

ברידג' בקפריסין הטורקית

גביע אירופה לאלופות 2019

משחקי המבחן לקביעת נבחרות ישראל 2020

שונות
חידת הגנה – פברואר 2020

פתרון חידה הגנה - דצמבר 2019

מקבלי דרגות

פרויקט גולדן ברידג

דפי ההתאגדות

מדור נופשונים

English

Israeli Team Championship 2019 )Part 1(

גלעד אופיר

רם סופר

רם סופר

אילנה לונשטיין

רם סופר

רם סופר

דרור שיפטן

קובי שחר

יוסי אנגל

יוסי אנגל

רם סופר

מערכת

רם סופר

רם סופר

מערכת

מערכת

אוריה מאיר, אסף עמית

Joseph Engel



 

תוכן עניינים

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

ravit@rotemltd.co.il | 050-9430111 :'מנהלת מדיה ומודעות: רוית ברינגס טל
gadi@rotemltd.co.il | עורך ראשי: גד רוזמרין

כתב ועורך לשוני: רם סופר  | עריכה ופיקוח: גלעד אופיר
עריכה גרפית: לילו פופלילוב, רותם פרסום והפקות בע"מ  |  צילום: אילן שזיפי

דפי ההתאגדות – אוריה מאיר / אסף עמית

ההתאגדות הישראלית לברידג' 09-7774031
לעדכון פרטים יש ליצור קשר עם משרד ההתאגדות.

כל הזכויות שמורות למו"ל. אין המערכת אחראית לתוכן המודעות

www. rot em lt d. co. i l

מערכת

 3

4

 6

8

14

16

20

22

26

31

34

37

38

38

39

40

42

 51

55

53

דבר ועד העמותה

הכרזות 
תרגול הכרזות בסיסיות

Splinter המשך ההכרזה אחרי

מוסכמת Lebensohl לאחר פתיחת השותף 1NT )חלק שני(

משחק היד
הגבהת סדרה צדדית בדומם

התגברות על חסימה

משחק ההגנה
לזכות או לא לזכות?

)Imagine( דמיין

סיקור תחרויות
ליגה לאומית - פיינל פור

ברידג' בקפריסין הטורקית

גביע אירופה לאלופות 2019

משחקי המבחן לקביעת נבחרות ישראל 2020

שונות
חידת הגנה – פברואר 2020

פתרון חידה הגנה - דצמבר 2019

מקבלי דרגות

פרויקט גולדן ברידג

דפי ההתאגדות

מדור נופשונים

English

Israeli Team Championship 2019 )Part 1(

גלעד אופיר

רם סופר

רם סופר

אילנה לונשטיין

רם סופר

רם סופר

דרור שיפטן

קובי שחר

יוסי אנגל

יוסי אנגל

רם סופר

מערכת

רם סופר

רם סופר

מערכת

מערכת

אוריה מאיר, אסף עמית

Joseph Engel

דבר ועד העמותה פברואר 2020

שלכם ובשבילכם,
גלעד אופיר, יו"ר

שלום חברות וחברים, 
נציגי  סמינר  שבצ'כיה  בפראג  התקיים  ינואר  חודש  בסוף  ומחו"ל.  מהארץ  עדכונים  מעט  לא  והפעם 
ההתאגדויות האירופאיות שמארגנת התאגדות הברידג' האירופאית מדי שנתיים. השנה מוניתי להיות בצוות 
נציגים מההתאגדות  שני  הזמין  האירופאי  האיגוד  ועל שלל תכניו המעניינים.  האירוע  על הפקת  האחראי 
הישראלית - מודי קניגסברג, נשיא ההתאגדות, ואוריה מאיר, מנכ"לית ההתאגדות וביחד עם איתן לוי, חבר 

הנהלת האיגוד האירופאי, זכינו ליהנות מסיעור מוחות ברמה גבוהה ביותר ולאמץ רעיונות מאוד מעניינים.
אחת מההרצאות המרכזיות בכנס הייתה הרצאה בנושא אתיקה ומשמעת. במסגרת זו הצגתי את מערכת 
אתיקה,  בנושאי  בפניות  בטיפול  להתאגדות  מסייעת  זו  מערכת  האנגלית.  בגרסתה  שלנו   Fair Play-ה
משמעת, תיעוד הכרזות "יוצאות דופן" ועוד. מערכת זו הוצגה בפעם הראשונה בכנס לפני שנתיים ולאור 
ההתלהבות הרבה, החלטנו לתרגם את המערכת לאנגלית ולאפשר להתאגדויות ברחבי העולם לאמץ אותה. 
תודות לאוריה מאיר, אסף עמית ואיתן לוי שעמלו רבות וסייעו בהכנת הגרסה הבינלאומית, עמדנו ביעד 

והמערכת תופץ בימים הקרובים להתאגדויות השונות. עוד פיתוח ישראלי על המפה!
כפי שציינתי בדבר ועד העמותה בחודש ינואר, בשבוע הקרוב ייפתח קורס מנהלי תחרויות בינלאומי מבית 
האירופאית.  החוקה  ועדת  יו"ר  שלנו,  לוי  איתן  ומרכז  מתכנן  מוביל,  הקורס  את  האירופאית.  ההתאגדות 
בקורס ישתתפו 11 מנהלי תחרויות מישראל ועוד עשרות מרחבי אירופה. בטוחים שיהיה מוצלח ומאחלים 

לכולם סמינר פורה ומלמד.
וכעת לפעילות הספורטיבית שלנו כאן בישראל. ההתאגדות הישראלית לברידג' תיוצג בצורה מכובדת מאוד 
באליפות אירופה הקרובה לקבוצות שתתקיים במדירה, פורטוגל בחודש יוני השנה. לצורך קביעת ההרכבים 

התקיימו משחקי מבחן מאתגרים ואלו נבחרות ישראל שנקבעו. נאחל להן בהצלחה!
המבחן  במשחקי  ניצחו  רשף,  ואופיר  טרנובסקי  בר  עם  ביחד  הרבסט  ואופיר  אילן  הפתוחה:  הנבחרת 

ובהמלצתם החליטה ועדת הסגל לצרף את אלון בירמן ודרור פדון, כזוג השלישי בנבחרת.
נבחרת הנשים: עדי אסולין והילה לוי, האחיות נגה ודנה טל, ונטלי סעדה ומיכל נוסצקי, סיימו בשלושת 

המקומות הראשונים במשחקי המבחן וירכיבו את נבחרת הנשים.
נבחרת הסניורים: יעקב מינץ ודורון לימור, יוסי אנגל ויוליאן פרידריך ואיתן אורנשטיין ואבי קליש, סיימו 

בשלושת המקומות הראשונים במשחקי המבחן וירכיבו את נבחרת הסניורים.
הולכת להיות שנה מאתגרת ואני בטוח שלא פחות מוצלחת מקודמתה.

עד כאן להפעם. אני עומד לרשותכם וזמין 24/7.
Gilado.Bridge@gmail.com :תוכלו ליצור עמי קשר ישיר באמצעות האימייל

או באמצעות עמוד הפייסבוק שלי: גלעד אופיר – יו"ר ההתאגדות הישראלית לברידג’.

"לא הגעתי לכאן על ידי זה שחלמתי או חשבתי על כך, 
הגעתי לכאן כיוון שעשיתי זאת."

אסתי לאודר

mailto:Gilado.Bridge%40gmail.com?subject=
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תרגול הכרזות בסיסיות
// רם סופר

אחד  הכרזה  במהלך  חודש  מדי  נתמקד  זו  בסדרה 
ונכריז ידיים שונות.

הכללים הבסיסיים מופיעים בכל קורס ברידג' או בכל 
להכריז  מוזמנים  הקוראים  הכרזות.  על  טוב  ספר 
את  נפרט  הפתרונות  עם  יחד  הידיים.  את  בעצמם 
תוכלו  שטעיתם,  במידה  יד.  לכל  הרלוונטיים  הכללים 

להבין היכן ומדוע ולתקן את עצמכם.
לאחר  המשיב  של  השנייה  בהכרזה  נתמקד  הפעם 

שהפותח חזר על סדרת המיינור שלו:

West North East South
1♦ Pass 1♠ Pass

2♦ Pass ?

 .1♦ הפתיחה  להכרזת   1♠ השבתם  במזרח.  אתם 
שותפכם המשיך בסיבוב השני ♦2. הוא מתאר 12-14 
)לפעמים  יותר  או  קלפים   6 בת   ♦ סדרת  עם  נקודות 
אחת  כל  עם  הבאה  הכרזתכם  מהי  טובה(.  חמישייה 

מהידיים הבאות:

תרגיל 1

  AJ42
  KQ5
  973
  KJ2

תרגיל 2

  KQJT98
  A2
  75
  K63

תרגיל 3

  Q8753
  K642
  73
  Q4

תרגיל 4

  KJT3
  Q96
  52
  KQ75

תרגיל 5

  AQ42
  964
  KQ7
  T98

תרגיל 6

  AK75
  K53
  KT62
  A4
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תרגול הכרזות בסיסיות

פתרון 1

  AJ42
  KQ5
  973
  KJ2

West North East South
1♦ Pass 1♠ Pass

2♦ Pass 3NT

משחק  יש   – פתיחה  מול  פתיחה  נקודות,   14 בידכם 
מלא. הכרזת הפותח ♦2 שוללת התאמה של ארבעה 
8-9 קלפים בסדרת  יש התאמה בת  קלפים בספייד. 
מיינור, אך זו אינה מעניינת – המשחק המלא המועדף 
הוא ללא שליט. ברשותכם עוצרים בכל הסדרות שלא 

.3NT הוכרזו – בקיצור יש לכם הכרזה ברורה של

פתרון 2

  KQJT98
  A2
  75
  K63

West North East South
1♦ Pass 1♠ Pass

2♦ Pass 4♠

משחק  יש   – פתיחה  מול  פתיחה  נקודות,   13 בידכם 
מלא. בנוסף יש לכם סדרת ספייד כל-כך טובה שהיא 
הקיצוני  במקרה  גם  מהשותף.  לתמיכה  זקוקה  אינה 
שלשותף חוסר בספייד, כל הלקיחות בשליט יהיו שלכם 
לאחר שתוציאו ליריבים את ה-A. אתם יכולים להכריז 

משחק מלא ♠4 ללא חשש.

פתרון 3

  Q8753
  K642
  73
  Q4

West North East South
1♦ Pass 1♠ Pass

2♦ Pass Pass

אין  12-14 אצל השותף  מול  נקודות בלבד.   7 בידכם 
שזה  משום   2♥ להכריז  טעות  זו  תהיה  מלא.  משחק 
את  להעלות  ו/או  שותפכם  ואת  אתכם  לסבך  עלול 
ביחוד   ,2♦ בחוזה  להסתפק  יש  מדי.  גבוה  ההכרזה 
לאור העובדה שלשותף כנראה שישה קלפים בסדרה. 
למעשה, גם אם נעביר דיאמונד אחד לסדרת הקלאב, 

.Pass עדיין ההכרזה המומלצת תהיה

פתרון 4

  KJT3
  Q96
  52
  KQ75

West North East South
1♦ Pass 1♠ Pass

2♦ Pass 2NT

של  מינימלית  פתיחה  הכרזת  מול  נקודות.   11 בידכם 
השותף )12-14( זוהי יד מזמינה למשחק מלא. מבנה 
בכל  עוצרים  עם  מאוזנת  יד   –  1 לתרגיל  דומה  היד 
הסדרות שלא הוכרזו – אבל מספר הנקודות נמוך יותר, 
בהכרזה  הפעם  נסתפק   1 בתרגיל   3NT במקום  ולכן 
נמוכה יותר של 2NT. עם יד מקסימלית )כ-14 נקודות( 

.3NT-השותף יוסיף ל

המשך בעמוד 12
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Splinter המשך ההכרזה אחרי

// רם סופר

מהלך ההכרזה שנעסוק בו במאמר זה יהיה:

West North East South
1♠ Pass

4♣ Pass ?

משום  השחקנים  רוב  על  חביבה   Splinter מוסכמת 
מתארת  מערב  של   4♣ הכרזת  להבנה:  קלה  שהיא 
וקוצר  בספייד  לפחות  קלפים  ארבעה  של  תמיכה 

בקלאב  - כלומר קלף בודד או חוסר.

התשובה  מערב?  של  הגבוהות  הנקודות  מספר  ומהו 
פחות  קצת   – מהקוראים  חלק  תפתיע  אולי  הנכונה 
יד כזו יש סיכוי  )9-11 נקודות גבוהות(. עם  מפתיחה 
ללא  מאוד  טובה  יד  למזרח  כאשר  רק  אך  לסלם, 
"בזבוזים". כאשר למשיב יד חזקה יותר: 12+ נקודות 
לסלם  הסיכוי  בקלאב,  וקוצר  ב-♠  טובה  התאמה  עם 
גבוה מאוד ועדיף לבחור במהלך הכרזה איטי יותר ולא 
לקפוץ מיד לגובה 4 )אנו מתייחסים לזוגות "מן השורה" 
מומחים  של  לזוגות  ולא  טבעית  בשיטה  המשחקים 

המשתמשים במערך מורכב של קונבנציות(.

חשובה   Splinter לאחר  הפותח  של  הבאה  הכרזתו 
מאוד, שכן הכרזה נכונה תאפשר להגיע לסלמים טובים 
להימנע  שני  ומצד  יחסית,  מועט  נקודות  מספר  עם 
מוצלחת  לא  הכרזה  המקרים  בשני  גרועים.  מסלמים 

מצדו של הפותח עלולה לעלות ביוקר לשותפות שלו.

האפשרויות העומדות לרשות הפותח הן:

♠4 – סגירה למשחק מלא, יד גרועה.

♦4 ,♥4 – הכרזות קיו-ביד המראות קונטרולים. הפותח 
סבור שיש סיכוי לסלם, אך נזהר עדיין לא לעבור את 

גובה המשחק המלא.

4NT – שאלה לקלפי מפתח. יד טובה מאוד – הפותח 
שואף לסלם ומתחייב לגובה 5 לפחות.

הידיים הבאות של מזרח  להכריז בעצמכם את  נסו 
לאחר מהלך ההכרזה שהוצג לעיל:

תרגיל 1

  AK976
  KQ
  A6
  8532

תרגיל 2

  KQJ87
  KQ42
  76
  A6

תרגיל 3

  A8752
  Q63
  Q4
  KQJ

תרגיל 4

  AKQJT9
  52
  A3
  KJ4
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פתרונות

פתרון 1

  AK976
  KQ
  A6
  8532

West North East South
1♠ Pass

4♣ Pass 4NT

- ללא  נקודות – הרבה מעל המינימום   16 יד מעולה! 
אף קלף "מבוזבז". גם האורך בקלאב אידיאלי – צפויים 
חיתוכים רבים בדומם )כזכור, למערב סינגלטון או חוסר 

בקלאב(.

למעשה, יש סיכוי טוב ש- Qxxx ♥Axx♠ אצל השותף 
יספיק לסלם – שלושה קלאבים מפסידים ייחתכו בדומם 

 .♥A ודיאמונד מפסיד יושלך על

בדרך   4NT מפתח  לקלפי  שאלה  הנכונה:  ההכרזה 
לסלם.

פתרון 2

  KQJ87
  KQ42
  76
  A6

West North East South
1♠ Pass

4♣ Pass 4♥

15 נקודות שנראות יפות, אך יש כאן בזבוז סמוי. אס 
 Splinter-ה בסדרת  אידיאלית  אחזקה  אינו  דאבלטון 
משום שיתאפשר רק חיתוך אחד בדומם, מה שמוריד 

מערכו של הסינגלטון של השותף.

יד  מול  ל-♠4.  מידית  לסגירה  מדי  טובה  יד  זוהי  עדיין 
מקסימלית כמו 

  Axxx
  xxx
  AKxxx
  x

רוב הסיכויים שנבצע סלם קטן.

הדלת  את  – משאיר  היא ♥4  ביותר  הטובה  ההכרזה 
שולל   4♦ על  הדילוג  זאת,  עם  ויחד  לסלם  פתוחה 
ומזהיר את המשיב מפני הכרזת  זו  קונטרול בסדרה 
יתר. הפותח לא יעבור בעצמו את גובה המשחק המלא 
יבחר להכריז ♠4 – זהו סוף  – אם לאחר ♥4 המשיב 

המכרז.

לסדרת  אחד  דיאמונד  מעבירים  היינו  שאם  לב  שימו 
הקלאב, היד הייתה משתפרת ללא הכר.

פתרון 3

  A8752
  Q63
  Q4
  KQJ

West North East South
1♠ Pass

4♣ Pass 4♠

נקודות  כולן   – סינגלטון  מול   KQJ מאוד!  רעה  יד 
מבוזבזות. שימו לב שהסינגלטון של השותף חסר ערך 
המפסידים  מספר  את  לצמצם  לנו  עוזר  שאינו  משום 

בקלאב שהינו אחד עם הסינגלטון וגם בלעדיו.

גם המלכות המפוזרות בסדרות האדומות אינן מרשימות. 
עם יד כזו חובה להכריז ללא היסוס ♠4 )הכרזה סוגרת 
המראה חולשה( ולהתפלל שהשותף לא ימשיך להכריז 

ושנצליח לבצע ♠4.

המשך בעמוד 12
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הכרזות

8

הכרזות

 Lebensohl מוסכמת 
לאחר פתיחת השותף 1NT  )חלק שני(

// אילנה לונשטיין

 1NT שותפנו  פתיחת  לאחר  כי  ראינו  הקודם  בירחון 
והתערבות היריב, ניתן להתגבר על ההתערבות ולעצור 
יד  להראות  לחילופין  או   3 או   2 בגובה  חלקי  בחוזה 

חזקה המחייבת את השותף להכריז משחק מלא.

תזכורת:

 –  )Sign Off(  2 בגובה  חדשה  סדרה  הכרזת  )א( 
מתארת חמישייה בסדרה עם 3-8 נקודות. 

)ב( הכרזת סדרה חדשה בגובה 3 – מחייבת להגיע 
עם  לפחות  חמישייה  ומתארת  לפחות  מלא  למשחק 

10+ נקודות.

)ג( הכרזת 2NT – מחייבת את הפותח להכריז ♣3 עם 
יד כלשהי.

)ד( הכרזת 2NT ולאחר מכן סדרה חדשה בגובה 3 
.sign off – )נמוכה מסדרת המתערב(

להציג את המוסכמה  נסיים  בחלקו השני של המאמר 
על שלל האפשרויות שבה.

 10-14 מתארת   –  3NT של  מיידית  הכרזת  )ה1( 
נקודות ללא עוצר בסדרת היריב וללא רביעייה במייג'ור 

שטרם הוכרז.

דוגמה 1

  AJ2
  43
  K642
  QT62

West North East South
1NT 2♥ 3NT

אך  מלא,  למשחק  מספיק  כוח  מראה   3NT הכרזת 
ללא עוצר בהארט. כמו-כן, הכרזה זו שוללת רביעייה 

בספייד. מה יעשה כעת הפותח? 

.3NT עם עוצר בהארט הוא פשוט יישאר בחוזה

המיינור  סדרת  את  יכריז  הפותח  בהארט  עוצר  ללא 
הארוכה יותר שלו ♦4/♣4, והמשיב בלית ברירה יסתפק 
מספיק  ואין  הואיל  בלבד  נקודות   10 עם  זה  בחוזה 

נקודות למשחק מלא במיינור.

)כלומר הכרזתו   "2NT 3NT "דרך  )ה2( הכרזת של 
הראשונה של המשיב היא 2NT ולאחר הכרזת הפותח 
המאולצת ♣3 הכרזתו הבאה תהיה 3NT( – מתארת 
10-14 נקודות עם עוצר בסדרת היריב וללא רביעייה 

במייג'ור שטרם הוכרז.

ורק  אך  מתבטא  ו"איטי"  "מהיר"   3NT בין  ההבדל 
בהימצאותו של עוצר בסדרת היריב, אך זהו מידע חשוב 
3NT תלוי קודם כל בכך שהיריבים  ביותר שכן ביצוע 
הראשונות  הלקיחות  בחמש  לזכות  יכולים  אינם 

בסדרתם הארוכה.

דוגמה 2

  K62
  A43
  K762
  J54

West North East South
1NT 2♥ 2NT Pass

3♣ Pass 3NT
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מעוניין  והוא  בהארט,  עוצר  עם  נקודות   11 למשיב 
"האיטית"  ההכרזה   .3NT בחוזה  ורק  אך  לשחק 
מהווה  ולכן  בהארט  עוצר  לשותף  מבטיחה   3NT-ל
לברוח  סיבה  שום  כעת  אין  לפותח   :sign-off 

מ-3NT לחוזה במיינור.

)ו1( הכרזה מידית של קיו-ביד בסדרת היריב בגובה 
3 מהווה תחליף לסטיימן ושוללת עוצר בסדרת היריב.

הכרזה כזו מתארת רביעייה במייג'ור שלא הוכרז עם 
מלא  למשחק  השותפות  את  ומחייבת  נקודות   +10
3NT או לחוזה בגובה 4 לפחות בסדרת מיינור )אם אין 

התאמה במייג'ור ואין עוצר בסדרת היריב(.

דוגמה 3

  AQ63
  K3
  432
  QT82

West North East South
1NT 2♦ 3♦

למשיב 11 נקודות עם רביעייה בספייד, אך ללא עוצר 
בסדרת היריב.

רביעייה  להראות  מהפותח  מבקשת   3♦ ההכרזה 
במייג'ור ושוללת עוצר ב-♦.

במידה שהפותח יכריז ♥3, המשיב ימשיך 3NT ובכך 
יראה רביעייה בספייד.

הפותח יוכל כעת להכריז:

♠4 – עם רביעייה בספייד.

Pass – ללא רביעייה בספייד עם עוצר בדיאמונד )זכרו 
שהמשיב שלל עוצר(.

♥4/♣4 – ללא רביעייה בספייד וללא עוצר ב-♦.

יותר –  במידה שהפותח יכריז ♠3, המצב יהיה פשוט 
המשיב יתמוך ל-♠4.

במידה שהפותח יכריז 3NT, זה אומר שיש לו עוצר ב-♦ 
ללא רביעיות במייגו'רים, ו-3NT יהיה החוזה הסופי.

3 "דרך  קיו-ביד בסדרת היריב בגובה  )ו2( הכרזה של 
2NT" מהווה תחליף לסטיימן ומראה עוצר בסדרת היריב.

גם כאן ההבדל היחיד בין הגרסה "המהירה" "והאיטית" 

של הקיו-ביד הוא הימצאות עוצר בסדרת היריב.

דוגמה 4

  KJ62
  A2
  QT763
  42

West North East South
1NT 2♥ 2NT Pass

3♣ Pass 3♥

מלא,  למשחק  מספיק  כוח  מראות  המשיב  הכרזות 
רביעייה בספייד )המייג'ור שלא הוכרז( ועוצר בהארט.

לפותח נותר רק להראות רביעייה בספייד )♠4/♠3( או 
לסגור ל-3NT ללא רביעייה בספייד, וזאת גם אם אין לו 

עוצר בהארט, משום שהמשיב הבטיח עוצר.

מסדרת  גבוהה   ,3 בגובה  סדרה  של  הכרזה  )ז( 
מראה חמישייה בסדרה המוכרזת,   2NT היריב, דרך 
10+ נקודות עם עוצר בסדרת היריב )לפי גרסה אחרת 
של המוסכמה, הכרזה זו מתארת יד מזמינה של 8-9 

נקודות עם חמישייה לפחות בסדרה המוכרזת(.

דוגמה 5

  AJ732
  32
  KQ73
  J2

West North East South
1NT 2♥ 3♠

2NT מתארת  דרך"  "עברה  ♠3 שלא  הכרזת המשיב 
10+ נקודות, 5+ קלפי ♠ ושוללת עוצר ב-♥. אם לפותח 
אין תמיכה של 3 קלפים ב-♠ ואין עוצר ב-♥, הוא יכול 
להכריז סדרת מיינור )♣4 או ♦4( ואז ניתן להגיע לחוזה 

בגובה חמש במיינור או לחוזה ♠4 בהתאמה 5-2.
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דוגמה 6

  A62
  K6543
  KJ3
  32

West North East South
1NT 2♦ 2NT Pass

3♣ Pass 3♥

חמישייה  נקודות,   +10 מתארות  המשיב  הכרזות 
 3 עם  ל-♥4  כעת  יתמוך  הפותח  ב-♦.  ועוצר  בהארט 
קלפים )או יותר( בסדרה או יכריז 3NT גם ללא עוצר 

בדיאמונד )כי המשיב כבר הבטיח עוצר כזה(.

שימו לב: 

מסדרת  גבוהה  סדרה  מכן  ולאחר   2NT של  רצף 
3 מתאר יד חזקה )מחייבת למשחק  המתערב בגובה 

מלא(.

מסדרת  נמוכה  סדרה  מכן  ולאחר   2NT של  רצף 
.)sign-off( המתערב בגובה 3 מתאר יד חלשה

של   2NT ההכרזה   Lebensohl בשיטת  לסיכום, 
הפותח  את  מאלצת  זו  הכרזה  טבעית.  אינה  המשיב 
המשיב   3♣ לאחר  אם  כלשהי.  יד  עם   3♣ להכריז 
ממשיך בהכרזה חזקה )3NT, קיו-ביד או סדרה גבוהה 
בסדרת  עוצר  מראה  זה   )3 בגובה  המתערב  מסדרת 
היריב בנוסף למה שמתארת ההכרזה הבאה. הכרזה 
עוצר  שוללת   2NT דרך  עוברת  שאינה  מידית  חזקה 

בסדרת המתערב.

הבאות  הידיים  עם  תכריזו  מה  לתרגל:  נסו  כעת 
להלן?  המוצגים  ההכרזה  במהלכי  מזרח   של 
ההמשך  הכרזת  את  גם  ציינו   ,2NT-ב בחרתם  אם 

בסיבוב הבא.

West North East South
1NT 2♠ ?

תרגיל 1

  J2
  KQ63
  J4
  AT864

תרגיל 2

  AJ3
  KQ632
  J4
  653

תרגיל 3

  3
  KQ632
  42
  JT863
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West North East South
1NT 2♦ ?

תרגיל 4

  3
  K864
  42
  QJT863

תרגיל 5

  K432
  42
  KQ3
  A763

תרגיל 6

  K42
  Q32
  J3
  AJT63

תשובות לתרגילים

3♠ )1(

הכרזת קיו-ביד מידית מתארת רביעייה במייג'ור שלא 
בספייד.  עוצר  ושוללת  נקודות   +10 )הארט(,  הוכרז 
חוזים סופיים אפשריים הם ♥3NT ,4 או אפילו ♣5 – 

הכול בהתאם להכרזתו הבאה של הפותח.

 3♥ )2(

 +10 עם  חמישייה  מתארת   3 בגובה  מידית  הכרזה 
נקודות ומחייבת למשחק מלא. אם לפותח אין התאמה 
בהארט ואין עוצר בספייד, הוא יכריז קיו-ביד ♠3, ואז 

המשיב יכריז 3NT עם עוצר בספייד.

 

)2NT )3, בסיבוב הבא ♥3

 3 בגובה  המתערב  מסדרת  נמוכה  סדרה  של  הכרזה 
 .sign-off  – חלשה  הכרזה  הינה   2NT דרך  העוברת 
על  להתחרות  רק  מעוניינים  אנו  בלבד  נקודות   6 עם 

החוזה החלקי.

 

Pass 2, בסיבוב הבאNT )4(

לשימוש  מדי  חלשה  ידו  בלבד.  נקודות   6 למשיב 
שישייה  עם   3♣ בחוזה  לעצור  מעוניין  והוא  בסטיימן, 
בסדרה. לשם כך יכריז 2NT ויאלץ את השותף להכריז 

♣3 – החוזה הסופי.

)2NT )5, בסיבוב הבא ♦3.

הכרזת קיו-ביד העוברת דרך 2NT הינה תחליף לסטיימן 
עם עוצר בסדרת היריב. המשיב מראה רביעייה אחת 

)או שתיים( במייג'ור ומבטיח עוצר ב-♦.

)6( 3NT )פתרון חלופי: ♣3(.

 +10 2NT מתארת  3NT שאינה עוברת דרך  הכרזת 
נקודות אך שוללת רביעיות במייג'ור ו/או עוצר בדיאמונד. 
בחוזה  יישאר  לא  הוא  ב-♦  עוצר  אין  במידה שלפותח 
3NT, אלא ינסה לחפש חוזה טוב יותר בסדרה בגובה 

.4

 )3NT במקרה שלנו המשיב יכול גם להכריז ♣3 )במקום
 5 לפחות  מלא המבטיחה  למשחק  מחייבת  הכרזה   –

קלפים ב-♣.



פתרון 5

  AQ42
  964
  KQ7
  T98

West North East South
1♦ Pass 1♠ Pass

2♦ Pass 3♦

אין  הפעם  אך  מאוזנת,  חלוקה  עם  מזמינה  יד  עוד 
שש  אינו  והמשיב  וההארט,  הקלאב  בסדרות  עוצרים 
להיות כרוז בחוזה ללא שליט. לעומת זאת, יש עזרה 
רבה לשותף בדיאמונד. הפעם ההזמנה תתבצע דרך 

העלאת סדרת השותף מ-♦2 ל-♦3. 

עם יד טובה, הפותח מוזמן להכריז 3NT )או אולי ♦5(. 
 – ב-♦3  תישאר  השותפות  מינימלית,  יד  לפותח  אם 

.2NT-חוזה בטוח יותר מ

פתרון 6

  AK75
  K53
  KT62
  A4

West North East South
1♦ Pass 1♠ Pass

2♦ Pass 4♦

ומלכים,  נקודות שכולן אסים   17  – ידכם חזקה מאוד 
והכרזות הפותח מחזקות אותה עוד יותר עקב התאמה 
ידועה של 9-10 קלפים בסדרת הדיאמונד. עם יד כזו 
מן הראוי להציע לשותף סלם, והדרך הפשוטה ביותר 
 .4 לעשות זאת היא לתמוך בדיאמונד בקפיצה לגובה 
עצם העובדה שדילגתם על הכרזה של 3NT מעדיה כי 
פניכם לסלם – הרי משחק מלא של 3NT עדיף ברוב 
של  אפשרי  חוזה  על  ויתרתם  ואם   ,5♦ על  המקרים 
3NT, זה מראה שידכם שווה יותר מ-♦5. אם לשותף 
הוא  גדול  סלם  אפילו   ,♣K וגם  החסרים  האסים  שני 

בגדר האפשרי.

המשך מעמוד 5

המשך מעמוד7

פתרון 4

  AKQJT9
  52
  A3
  KJ4

West North East South
1♠ Pass

4♣ Pass 4♦

סגורה  שישייה  עם  נקודות   18  – מצוינת  נראית  היד 
בסדרה השלטת, אך יש בה פגמים.

שנית,  בקלאב.  מבוזבזות  נקודות  ארבע  כל,  ראשית 
יפה, אבל  נראה  בזבוז סמוי בסדרת השליט – הרצף 
גם  )ואולי   ♠JT9 לפחות,  ספיידים   4 שלשותף  מאחר 
לנו  תהיה  לא  בנוסף,  מיותרים.  קלפים  הינם   )Q-ה
להקשות  עלול  והדבר  השליט,  בסדרת  לדומם  כניסה 

על המשחק.

שלשותף  בכך  מותנה  אבל  גבוה,  לסלם  הסיכוי  עדיין 
קונטרול בהארט – אחרת אנו עלולים להפסיד את שתי 

הלקיחות הראשונות בסדרה זו. 

 4♥ יכריז  השותף  אם   .4♦ קיו-ביד  הנכונה:  ההכרזה 
גובה  את  כנראה  נעבור  זו,  בסדרה  קונטרול  ויראה 
המשחק המלא )סלם אפשרי אך לא ודאי(. אם השותף 

יכריז ♠4 – נעצור.
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פרטים והרשמה: מועדון אביבים

BAV.CO.IL  | 03-6417469/70 7, שיכון דן, ת"א | טל.  רח' דיסנצ'יק 

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.

לכייף עם אביביםלכייף עם אביבים
טיול מיוחד להרי ירושליםטיול מיוחד להרי ירושלים

בתאריך 13.03.20 נצא לטיול ייחודי להרי ירושלים שם נבקר 
ב"מחסן של סבא", נסייר במקום ונקבל הרצאה מעניינת.

משם ניסע אל יקב קדמא, שם נסייר, נטעם ונקבל הרצאה 
על תהליך יצור היין ב"כדי חרס" הייחודי 

ליקב זה וטעימות. ביקב נאכל ארוחת 
צהרים עשירה ומגוונת.

יציאה בשעה יציאה בשעה 10:0010:00
חזרה משוערת חזרה משוערת 16:0016:00

מספר המקומות מספר המקומות 
מוגבלמוגבל

לפרטים והרשמה: 
נטע זילברמן: 052-8967570

אסף לנגי: 054-4871336
מועדון אביבים: 03-6417470

סמינר שישי באביביםסמינר שישי באביבים
אחת לחודש בין השעות 10:00 ל-13:00 

נקיים שיעור לשחקני תחרויות בהנחיית אילנה לונשטיין.
מבנה השיעור:

הרצאה, תרגול משחקים והרצאה מסכמת עם דפי הסבר.

השיעור הקרוב יתקיים ביום שישי 21.2.2020 בנושא "הגנה".

לתאריכי השיעורים ונושא השיעור 
לפנות לאילנה לונשטיין: 050-6345848

http://BAV.CO.IL
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הגבהת סדרה צדדית בדומם
// רם סופר

בדומם  חזקות  סדרות  על  מהיד  מפסידים  השלכת 
בחוזה עם שליט מתבצעת לפעמים בתחילת המשחק 
למנוע  דחיפות  יש  כאשר  השליטים  הוצאת  לפני  עוד 
מהיריבים לזכות בלקיחות מהירות, אבל לפעמים היא 
מדובר  כאשר  בעיקר  לסוף המשחק,  להידחות  צריכה 
בהגבהת קלפים נמוכים מסדרה צדדית ארוכה בדומם. 
לשם כך אנו צריכים  להוציא ליריבים את כל הקלפים 
להם  להוציא  יש  כן  לפני  שעוד  וברור  סדרה,  מאותה 
את קלפי השליט, אחרת יוכלו לחתוך את הזוכים שאנו 

מנסים לפתח.

שני  את  בעצמכם  לבצע  נסו  כעת   – תיאוריה  כאן  עד 
החוזים הבאים של ♠4:

תרגיל 1

 QJ7
 T3
 632
 AT952

  AK653
  J6
  AK7
  K63

West North East South
1♠

2♥ 2♠ Pass 4♠

Pass Pass Pass

מערב מוביל ב-A♥ נגד החוזה שלכם ♠4. הוא זוכה 
ל-9♦.  ומחליף   ♥K-ב ממשיך  הראשונה,  בלקיחה 

תכננו את המשך המשחק!

תרגיל 2

 T93
 Q5
 AK764
 754

  AKQJ62
  J4
  52
  A63

West North East South
1♠

Pass 2♠ Pass 3♠

Pass 4♠ All Pass

מערב מוביל ב-A♥ נגד החוזה שלכם ♠4. הוא ממשיך 
ב-K♥ ואז מחליף ל-Q♣. תכננו את המשחק!

לאחר שגיבשתם תכנית משחק משל עצמכם בכל אחת 
משתי הידיים, אתם מוזמנים לצפות בחלוקות המלאות 

ובדרך המשחק הנכונה.
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פתרון 1

  QJ7
  T3
  632
  AT952

  AK653
  J6
  AK7
  K63

זוכה  הוא   .4♠ שלכם  החוזה  נגד   ♥A-ב מוביל  מערב 
בלקיחה הראשונה, ממשיך ב-K♥ ומחליף ל-9♦. תכננו 

את המשך המשחק.

אין  ממילא  )ואז   5-0 אינה  השליט  שחלוקת  בהנחה 
בספייד,  חמש  בטוחות:  לקיחות  לכם תשע  יש  סיכוי(, 
AK♣ ו-AK♦. כדי לבצע את החוזה עליכם לפתח לקיחה 
נוספת בקלאב ולהשליך עליה מפסיד בדיאמונד. מאחר 
שליטים  למשוך  יש  ארוכה,  סדרה  בהגבהת  שמדובר 
השלישית(  בלקיחה   ♦A-ב הזכייה  )לאחר  תחילה 
בשלושה סיבובים או בארבעה, כנדרש בהתאם לחלוקה.

 ♣A חשוב מאוד לשמור בדומם( ♣K לאחר מכן תשחקו
המהווה כעת כניסה יחידה( ותובילו קלאב נמוך מהיד. 

אם מערב משרת ללקיחה זו, ביצוע החוזה מובטח.

אם מערב ישחק קלף נמוך, תשחקו מהדומם 9♣. אם 
תפסידו  אם  בקלאב;  מפסיד  לכם  אין  יזכה,  זה  קלף 
לקיחה זו ל-J♣ או Q♣ במזרח, אז נותר בידי היריבים 
קלאב אחד בלבד. קלף זה ייפול תחת A♣ לאחר שתזכו 
ב-K♦, ואז תוכלו להשליך מפסיד על ♣ שהוגבה בדומם.

ואם מערב משרת בסיבוב השני של הקלאב עם קלף 
אם  לתת לו לזכות בלקיחה.  J(? עליכם  )Q או  בכיר 
מזרח ישרת, המצב זהה למה שתואר לעיל; אם מזרח 
גם  ראיתם  שטרם  שהתמונה  יודעים  אתם  ישרת,  לא 
 ♦K-היא בידו של מערב. לאחר שתזכו בלקיחה הבאה ב
)או בחיתוך הארט( תבצעו עקיפה אל 9♣ שהצלחתה 
מובטחת, ובסיבוב הבא תשליכו את המפסיד בדיאמונד 

.♣A על

שימו לב שהחוזה יבוצע לא רק כאשר חלוקת הקלאב 
)או  רביעייה  מחזיק  מערב  כאשר  גם  אלא   ,3-2 היא 
להבטחת  המפתח  מהלך  בקלאב.  חמישייה(  אפילו 
לשחק  ולא  ה-A♣ שבדומם  לשמור את  הוא  ההצלחה 

אותו בסיבוב השני של הסדרה.

פתרון 2

 T93
 Q5
  AK764
  754

  AKQJ62
  J4
  52
  A63

מערב מוביל ב-A♥ נגד החוזה שלכם ♠4. הוא ממשיך 
ב-K♥ ואז מחליף ל-Q♣. תכננו את המשחק!

זכתה  ההגנה  בטוחות.  לקיחות   9 לרשותכם  כאן  גם 
כבר בשתי לקיחות בהארט ומאיימת לזכות בעוד שתי 
הוא  החוזה  את  לבצע  היחיד  הסיכוי  בקלאב.  לקיחות 

לארגן השלכת קלאב על סדרת הדיאמונד.

של  הארוכה  סדרתו  את  להגביה  תצטרכו  כך  לשם 
הדומם באמצעות חיתוכים.

כדי להצליח אתם זקוקים לחלוקת שליטים של 2-2 או 
4-2 )אגב, הסיכוי לכך  3-3 או  3-1 ולחלוקת דיאמונד 

גבוה מאוד(.

נדגים כעת כיצד לבצע את החוזה בהנחה שהשליטים 
2-2 בשליט  )חלוקות   2-4 והדיאמונדים   3-1 מחולקים 

או 3-3 בדיאמונד רק יקלו על המשחק(.

חובה עליכם לחתוך פעמיים דיאמונד בידכם ולאחר מכן 
כי לאחר  לב  על הדיאמונד החמישי. שימו  להשליך ♣ 
שתגבו AK♦ לא יהיו כניסות לדומם למעט T9 בסדרת 
השליט! עליכם לשמור קלפים אלה בדומם ולא לבזבז 

אותם בשלב מוקדם.

השלישית  בלקיחה   ♣A-ב זוכים  הנכון:  המשחק 
ומשחקים A♠. כעת עוזבים את סדרת השליט ומשחקים 
 5-1 כי במקרה של חלוקה  AK♦ )אין לחשוש מחיתוך 
בדיאמונד לא תבצעו את החוזה בין כה וכה(. לאחר מכן 
חתכו מיד ♦ בידכם עם K♠ )או כל שליט גבוה אחר(. 
החיתוך הגבוה חיוני משתי סיבות: )א( לסכל אפשרות 
קלפי  את  לשמור  יש  )ב(  מעליכם;  יחתכו  שהיריבים 

השליט הנמוכים שלכם לצורך מעבר לדומם.

המשך בעמוד 18
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בספירת  המשחק  תכנון  את  מתחילים  כלל  בדרך 
שניקח  להיות  יכול  זה  בשלב  הבטוחות.  הלקיחות 
קושי  לקיחות מסוימות כבטוחות בשעה שיש  בחשבון 
למשוך אותם בשל בעיות מעברים והתופעה הנקראת 
לטעויות  להוביל  עלול  הדבר   .)Blockage( "חסימה" 
במשחק שיגרמו לכך שלבסוף לא נזכה בכל הלקיחות 

"הבטוחות".

לכם  לעזור  היא  זה  במאמר  הדוגמאות  של  מטרתן 
ולהכיר  לזהות מראש מצבים של חסימה פוטנציאלית 

את הטכניקות להתגבר על חסימה כזו. 

בדוגמה הראשונה אתם משחקים בתחרות זוגות טופ-
.3NT בוטום, יושבים בדרום ומגיעים לחוזה

 Q73
 A7

  AK8543
 AK

  J82
  KJ5
  76
  QJ432

West North East South
1♦ Pass 1NT

Pass 3NT All Pass

קלף ההובלה: 2♥ )היריבים משחקים רביעי מלמעלה(.

שחקנים שאינם נוהגים לעצור ולתכנן יראו מיד שהיריב 
מחשבה  ללא  וישחקו  בהארט  עקיפה"  עבורם  "ביצע 

קלף נמוך מהדומם.

בלקיחה   ♥J-ב זכייה  לאחר  התוצאה?  תהיה  מה 
הראשונה הכרוז ישחק ♦ במטרה לפתח את הסדרה. 
הכרוז  שני.  ב-♥  ותמשיך  ב-♦  בלקיחה  תזכה  ההגנה 
ימצא את עצמו תקוע בדומם עם חמש לקיחות בדיאמונד, 
שתיים בהארט ושתיים בקלאב - ללא אפשרות לעבור 
יבוצע,  אמנם  החוזה   .♣QJ-מ או   ♥K-מ וליהנות  לידו 

אבל התוצאה בתחרות תהיה די עלובה.

הטכניקה הנכונה: קודם כל לעצור אחרי קלף ההובלה 
ולספור לקיחות בטוחות. כשתעברו על הקלפים סדרה 
אחרי סדרה תבחינו בכך שסדרת הקלאב חסומה. זאת 
אומרת שאחרי משיכת AK♣ אתם חייבים למצוא כניסה 

לידכם כדי להמשיך לקחת לקיחות בקלאב.

חובה   .♥K היא  היחידה  הבטוחה  הצדדית  הכניסה 
עליכם לשמור על כניסה זו מכל משמר ולא לאבד אותה 
על  לוותר  ברור שעדיף  כבר  בלקיחה הראשונה. כעת 
הצעד  מהדומם.   ♥A-ב ולהתחיל  בהארט  "העקיפה" 
הבא הוא למשוך מיד AK♣ לפני שהיריבים יקבלו שוב 

את היד ויספיקו להוציא לכם את הכניסה בהארט.

כעת כבר מובטחות לכם שתי לקיחות בהארט וארבע 
כאן  גם  הדיאמונד?  סדרת  עם  מה  בקלאב.  חמש  או 
תשחקו   ♣AK-ו  ♥A אחרי  אם  ממלכודת.  להיזהר  יש 
AK♦ ודיאמונד נמוך, תגביהו שלוש לקיחות בדיאמונד 
למזלכם  אליהם.  להיכנס  דרך  תהיה  לא  אך  בדומם, 
ישנה טכניקה ידועה להתגברות על מצב כזה הנקראת 

התחמקות.

המשחק הנכון: זכו בלקיחה הראשונה עם A♥. שחקו 
שגיאה  זו  )תהיה  הידיים  משתי  נמוך   ♦ וכעת   ♣AK
לנצל מיד את המעבר ליד עם K♥ כדי לזכות בלקיחות 
בקלאב, משום שזה יגביה ליריבים את סדרת ההארט(. 

התגברות על חסימה
// רם סופר



התבוננו בחלוקה המלאה:

 Q73
 A7

  AK8543
 AK

  K94   AT65
  QT62   9843
  J92   QT
  965   T87

  J82
  KJ5
  76
  QJ432

נניח כי כאשר תשחקו ♦ נמוך מהדומם, מזרח יקפוץ עם 
Q♦ כדי לזכות בלקיחה ויחזור ב-♥ אל הסדרה ששותפו 
לקיחות  בשלוש  תמשיכו   ,♥K-ב תזכו  אתם  הוביל. 
בקלאב מידכם עם השלכת ספיידים מהדומם ותחליפו 
שנותרו  הדיאמונדים  כל  את  מפילים   ♦AK לדיאמונד. 

ליריבים, וכל הלקיחות שלכם!

תוצאה נפלאה של 12 לקיחות ו"טופ" בתחרות תהווה 
תגמול נאות למאמץ שהושקע בתכנון ובביצוע.

הגנה טובה יותר )החלפה לספייד( תגביל אתכם ל-10 
או  לקיחות  מ-9  יותר  טובה  תוצאה  עדיין  וזו  לקיחות, 
של  שגוי  ממשחק  לנבוע  שיכולות  )תוצאות  מנפילה 

הכרוז(.

ביד אחרת מאותה תחרות קיבלתם פתיחה של ♣2 עם 
תשע לקיחות בטוחות והגעתם לחוזה ♥4.

 T62
 876

  A932
 J54

  AK
  AKQJT9
  Q4
  A93

West North East South
Pass 2♣

Pass 2♦ Pass 2♥
Pass 3♥ Pass 3♠
Pass 4♦ Pass 4♥

Pass Pass Pass

לאחר שמצאתם התאמה בהארט התחלתם בהכרזות 
קיו-ביד  הכריז  אמנם  השותף   .3♠ עם   קיו-ביד 
לכם  היו  שבה  הקלאב  סדרת  על  דילג  אבל  ב-♦, 
ולהישאר  להסתכן  לא  נכון  החלטתם  מפסידים.   שני 

ב-♥4.

קלף ההובלה: J♦ )ראש רצף(.

ההובלה נראתה טובה עבורכם. שיחקתם נמוך מהדומם 
 .♦4 מידכם  שיחקתם  לזכות.  מזרח  של   ♦K-ל ונתתם 

.♦Q-מזרח המשיך ב-♦ וזכיתם ב

כעת משכתם את השליטים וחיפשתם כניסה לדומם כדי 
בסוף  מצאתם.  לא  אך  קלאב,  להשלכת   ♦A את  לנצל 
המשחק נתתם שתי לקיחות בקלאב וביצעתם ♥4 בדיוק 

עם תוצאה מתחת לממוצע.

היכן טעיתם?

היה נדמה לכם שההובלה מעניקה לכם לקיחה שנייה 
בדיאמונד, אך לא שמתם לב לחסימה בסדרת השליט. 
אילו, נניח, 9♥ היה בדומם ו-8♥ בידכם, אז הייתה לכם 
כניסה לדומם כדי להגיע ל-A♦ והייתם מבצעים לקיחה 

עודפת.

הדרך  לדומם,  הכניסות  היעדר  לאור  הנכון:  המשחק 
לזרוק  היא  בדיאמונד  לקיחות  בשתי  לזכות  היחידה 
מידכם Q♦ מתחת ל-K♦ של מזרח כדי ליצור מצב של 

עקיפה לעבר A9♦ הדומם.

של  שתיים  בשביל  שלכם  אחת  לקיחה  על  לוותר  כן, 
השותף.

רצף.  ראש  לוודאי  קרוב  הוא   ♦J ההובלה  קלף  הרי 
בתחרות  מאוד.  גבוה  במערב  הוא  גם   ♦T-ש הסיכוי 
טופ-בוטום מותר לכם לסכן את החוזה בשביל עקיפה 
שסיכויי הצלחתה הרבה מעל 50% והיא תניב עבורכם 

לקיחה עודפת.

17גיליון 198 פברואר 2020
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התבוננו בחלוקה המלאה:

 T62
 876

  A932
 J54

  Q873   J954
  53   42
  JT87   K65
  QT2   K876

  AK
  AKQJT9
  Q4
  A93

ישב  שבו  אחר  בשולחן  את מהלך המשחק  נציג  כעת 
בדרום שחקן ברמה בינלאומית. 

)הערה: החלק הבא של המאמר קצת מתקדם ואפשר 
לדלג עליו בקריאה ראשונה(.

מערב הוביל כאמור ב-J♦. מהדומם שוחק קלף נמוך. 
 ♦Q כאשר דרום זורק מידו ♦K מזרח זכה בלקיחה עם

כמומלץ.

ובחר  טעה  מזרח  אבל  בקלאב,  היה  הנכון  ההמשך 
לשחק ספייד.

 ♠K שיחק  ,♥AK עם  שליטים  משך   ,♠A-ב זכה  דרום 
וכעת משך את יתרת השליטים שלו כדי ליצור משחק 
של  תכסיס  )אותו   ♣J-ו  ♣4 הושלכו  מהדומם  לחץ. 

מניעת חסימה שבוצע גם בסדרת הדיאמונד(.

שדרום  לפני  לקיחות,  שמונה  לאחר  המצב  היה  זה 
שיחק את השליט האחרון מידו:

 T
 -

  A93
 5

  Q   J9
  -   -
  T87   -
  Q   K87

  -
  9
  4
  A93

 ,♦ להשליך  לו  שאסור  ראה  מערב   .♥9 הוביל  דרום 
יזכה   ♦3 וגם   ♦A ישחק  ל-9♦,  יעקוף  הכרוז  אחרת 

בלקיחה.

מערב החליט להשליך Q♣. הכרוז השליך ♦ מהדומם, 
עקף אל 9♦, גבה A♦ ועקף אל ה-9♣ בידו )כמה חשוב 

היה להשליך J♣ מהדומם!( – 12 לקיחות.

גם השלכת Q♠ לא הייתה עוזרת. הכרוז היה משליך 
A♦. בשלב זה )שני  9♦ ומשחק  ♦ מהדומם, עוקף אל 
קלפים אחרונים( מזרח חייב לשמור על J♠ היות שמערב 
כבר אינו מגן על סדרה זו. בלית ברירה מזרח משאיר 
K♣ בודד. כעת משוחק ♣ מהדומם. K♣ ו-Q♣ נופלים 

זה על זה ו-9♣ מעניק לדרום את הלקיחה האחרונה.

לא  מערב   ,♦ של  שלישי  סיבוב  נניח שכאשר חתכתם 
שירת. כעת תחזרו לדומם עם T♠ ותחתכו סיבוב רביעי 
של דיאמונד )עם שליט גבוה כמובן(. מזרח נאלץ לשחק 
כעת את הדיאמונד האחרון שלו, ושני היריבים נותרים 

ללא קלפים בסדרה.

הצד הבא שלכם הוא לעבור שוב לדומם עם J♠ )מושך 
את השליט האחרון ליריבים(. כעת תוכלו סוף-סוף לבצע 

את ההשלכה הנכספת ולזרוק ♣ מפסיד על הדיאמונד 
החמישי בדומם.

שימו לב, כי אם חלוקת הדיאמונד היא 3-3 ניתן לפתח 
שני  עליהם  להשליך  בדומם,  בדיאמונד  זוכים  שני 

קלאבים מפסידים ולבצע ♠4 עם לקיחה עודפת.

המשך מעמוד 15
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לזכות או לא לזכות?
// דרור שיפטן

פשוט  הכרזה  במהלך  מגיעים  יריביכם  במערב.  אתם 
לחוזה ♥4. אתם מובילים A♠, והדומם מונח על השולחן.

 J84
 A84

  A432
 986

  AK75
  73
  8765
  K74

West North East South
Pass Pass Pass 1♥
Pass 2♥ Pass 4♥

Pass Pass Pass

 ♠A – 4 – 9 – 2 :הלקיחה הראשונה מתנהלת כך

אתם  אז  מעודד(,   = )גבוה   ♠9 עם  מאותת  שותפכם 
.♠K-ממשיכים ב

 ♠K – 8 – 6 – T :הלקיחה השנייה

אז למה להפסיק? לקיחה שלישית: J – Q – 7♠ אבל 
דרום חותך עם 2♥.

הכרוז  החיתוך  לאחר  הקלמנטינות...  נגמרו  אוקיי, 
משחק K♦ מידו ומכסה אותו עם A♦. שותפכם משרת 
ללקיחה זו עם Q♦ )ראש רצף(. לאחר מכן הוא מוביל 

מהדומם 9♣ אל ה-Q♣ שבידו.

מה הכרוז עושה, וכיצד עליכם לשחק?

השאלות החשובות שצריך לשאול:

1. למה הכרוז שיחק את סדרת ה-♦ כפי ששיחק )זכה 
ב-A למרות שה-K היה גבוה(?

2. למה הכרוז אינו נוגע בסדרת השליט )הארט(?

אם תפתרו קושיות אלה, כל הפאזל יסתדר...

קלף  לו  שחסר  היא  בשליט  נוגע  שאינו  הסיבה  ובכן, 
מפתח. אתם רואים A♥ בדומם, אז הקלף החסר הוא 

.♥K כנראה

אז למה הכרוז אינו מנסה עקיפה בשליט?

בטוח  ואינו  רבים  שליטים  לו  שיש  כנראה  אהה, 
שהעקיפה נחוצה.

ולמה שיחק ♦ כפי ששיחק?

המקרה היחיד שבו יש היגיון במשחק זה הוא כאשר יש 
לו K♦ בודד ואין נחיצות להשליך ♣ על A♦. לו היה לו 
דאבלטון AQ♣ היה משליך Q♣ על A♦. מסקנה: יש לו 

.J כנראה ,AQ-קלף נוסף ב-♣ פרט ל

אז לזכות עכשיו עם K♣? לא!!!

ידו של הכרוז: דאבלטון בספייד  יודעים על  מה אנחנו 
)זה בטוח(, סינגלטון בדיאמונד וכנראה שלושה קלאבים 

.)♥K ושביעייה בהארט )ללא

לבצע  לא  יידע  הכרוז   ?♣K-ב נזכה  אם  יקרה  מה 
עקיפה בהארט ויפיל את ה-K הבודד של שותפנו.

איך יידע? אתם שואלים.

ובכן, התחלנו את המכרז ב-Pass, אז הוא יודע שיש 
לנו לכל היותר 11 נקודות. הראינו כבר AK( 7♠(. אם 

.♥K הוא יידע שלא יכול להיות לנו ,♣K נחשוף את

?♣K זה לא מסוכן לוותר על הלקיחה עם

לא, כבר קבענו שלכרוז לפחות שלושה קלפי קלאב )זה 
נובע מצורת המשחק שלו בדיאמונד(. הלקיחה הזאת 
נמוך  קלאב  היסוס  ללא  לשחק  חשוב  לחכות.  יכולה 
)אם נשתהה, נרמוז לו היכן K♣(. הכרוז יזכה בלקיחה. 
ושביצוע  מצליחה  בקלאב  שהעקיפה  חושב  הוא  כעת 
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החוזה מובטח. מבחינתו יש מקום ל-K♥ ביד שלנו, ולכן 
העקיפה בהארט היא הסיכוי הכי טוב ללקיחה עודפת 

עם 10 קלפים בסדרה.

שיפסיד  לאחר  מאשליותיו.  יתפכח  מהרה  עד  הוא 
 ♣K-ל נוספת  לקיחה  יפסיד  מזרח,  של  הבודד   ♥K-ל

שלנו וייפול בחוזה.

החלוקה המלאה:

 J84
 A84

  A432
 986

  AK75   Q963
  73   K
  8765   QJT9
  K74   T532

  T2
  QJT9652
  K
  AQJ

פשוט, לא?

בואו לחגוג עמנו את יום הולדתכם
אם תגיעו ותשחקו אצלנו ביום ההולדת

שי צנוע מאיתנו יהיה דמי המשחק לאותה תחרות

יש לך יום הולדת?יש לך יום הולדת?

מועדון ברידג' רמה״ש נותן לך יותרמועדון ברידג' רמה״ש נותן לך יותר
תחרויות מודרכות וברידג' מודרך, קורסים 

תחרויות עם חוברות ניתוחי ידיים, הרצאות לפני תחרויות 

על שם פנינה מינץ ז"לתחרות ארציתתחרות ארצית
  10:0010:00 15.215.2 שעה  שעה  שבת שבת 

סבוב אחד בן 30 חלוקות
גביעים מהודרים למקומות הראשונים

הרשמה דרך צור קשר באתר המועדון ואצל יעקב 052-2783263

פרטים נוספים במועדון ואצל יעקב: רחוב סוקולוב 52, טלפון: 03-5403244,
www.bridgerh.co.il :יעקב מינץ: 052-2783263, פרטים נוספים באינטרנט
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 )Imagine( דמיין
להסתמך על משחק היד השלישית )מאמר ראשון בסדרה(

// קובי שחר
אחת התכונות החשובות של שחקן ברידג' היא זיכרון 
אלא  קונבנציות,  שלל  זכירת  על  רק  לא  מדובר  טוב. 
חשוב  כמגן(  והן  ככרוז  )הן  המשחק  שבמהלך  כך  על 
לזכור מה בדיוק קרה, אילו קלפים יצאו ואיך הסדרות 
התחלקו. לא בכדי נכתבו מאמרים רבים על כך שברידג' 
הכנת  אחרות.  מנטליות  ויכולות  הזיכרון  בשיפור  עוזר 
תכנית פעולה מראש עשויה להקל על הזיכרון, אם נדע 
מראש על קלפי מפתח שעלינו לשים לב אם שוחקו או 

על סדרת מפתח שבה יש לעקוב אחר החלוקה. 

תכונה חשובה לא פחות הינה דמיון. היכולת לדמיין את 
בכל הסדרות(  )ואולי  מסוימת  בסדרה  מערך הקלפים 
יכולה  מסביב לשולחן בהסתמך על רמזים מהמשחק, 

לעזור למצוא תכנית משחק נכונה הן ככרוז והן כמגן.

שלישית"  "יד  של  נכון  כיצד משחק  נדגים  זה  במאמר 
עוזר לשותף )המוביל( למקם את כל הקלפים החשובים 

בסדרה ולפעול בהתאם.

 )1NT-3NT( ובכן, אתם במזרח. כנגד הכרזה מהירה
שותפכם )מערב( מוביל 4♥. מהדומם משוחק 3♥. כיצד 

עליכם לשחק?

 QJ4
 T53

  A865
 A74

  T732
  J98
  K9
  QJ92

West North East South
1NT

Pass 3NT All Pass

כולם מכירים את הכלל "יד שלישית גבוה", אולם ניסוח 
אבל  גבוה,  "יד שלישית  הוא  הכלל  יותר של  מפורט 
רק כמה שצריך...". חדי-העין ששמים לב גם לקלפים 
הזוטרים יבחינו כאן במצב של עקיפה נגד T♥ שבדומם. 
שהדומם  לאחר   J לשחק  צורך  שאין  כך   ♥J9 בידנו 
עקיפה   – ב-9  להסתפק  בהחלט  אפשר  נמוך.  שיחק 

נגד הדומם.

לשחק.  שעלינו  הקלף  וזהו   –  ♥8 גם  בידנו  למעשה, 
)כאשר  "נמוך מרצף כאשר מנסים לזכות בלקיחה" 
הדומם שיחק קלף בכיר שאיננו יכולים לנצח, ואנו רוצים 

להראות רצף - משחקים דווקא גבוה מרצף(. 

הוא  זה  במקרה  לשחקו  שיש  הנכון  הקלף  לסיכום, 
דווקא 8♥ – הנמוך ביותר בידנו. 

.♠K-וממשיך ב ♥K דרום זוכה בלקיחה עם

החלוקה  הנה  במערב?  לשותפנו  עוזר  זה  כל  כיצד 
מנקודת המבט שלו:

 QJ4
 T53

  A865
 A74

  A95
  Q7642
  743
  86

.♥4-♥3-♥8-♥K רצף הקלפים בלקיחה הראשונה היה

הופיעו  קלפים   2 עוד  בסדרה,  קלפים   8 רואה  מערב 
בלקיחה הראשונה.

כרגע רק 3 קלפי הארט אינם גלויים: A, J, 9. האם ניתן 
לקבוע את מיקומם?
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A♥ צריך להיות בדרום משום שאם היה אצל השותף, 
היה משחק אותו )יד שלישית גבוה(.

J♥ ו-9♥ צריכים להיות במזרח, אחרת דרום היה יכול 
 ♥K של  והמשחק   ,K-מה זול  בקלף  בלקיחה  לזכות 

בלקיחה הראשונה אינו הגיוני.

אם כך, ניתן לדמיין )ולדעת כמעט בוודאות( את מצב 
הקלפים בסדרה מסביב לשולחן:

 T53

  Q7642   J98

  AK

מידע זה עוזר מאוד למערב בהמשך המשחק. כעת הוא 
יודע שניתן לזכות ב-A♠ ולהמשיך ללא חשש ב-♥ נמוך 

.Q-מתחת ל

הנה החלוקה המלאה:

 QJ4
 T53
 A865
 A74

  A95   T732
  Q7642   J98
  743   K9
  86   QJ92

  K86
  AK
  QJT2
  KT53

מהלך המשחק 

 .♥4-♥3-♥8-♥K :לקיחה ראשונה

.♠A-מערב זוכה ב,♠K לקיחה שנייה: דרום מוביל

לזכות  חייב  דרום   ,♥2 מוביל  מערב  שלישית:  לקיחה 
.♥A בלקיחה עם

בשלב זה לכרוז רק 7 לקיחות בטוחות: שתיים שהוגבהו 
ושתיים  בדיאמונד  אחת  בהארט,  שתיים  בספייד, 
עקיפה  הוא  לקיחות  ל-9  ביותר  הטוב  הסיכוי  בקלאב. 

ב-♦. 

לצערו,  מהדומם.  נמוך  ומשחק   ♦Q מידו  מוביל  דרום 
מערב  שלו.  השלישי  בהארט  וחוזר   ♦K-ב זוכה  מזרח 
76♥. החוזה  זוכה ב-Q♥ ומושך עוד שתי לקיחות עם 

נכשל בלקיחה אחת.

הכשלת החוזה נבעה מכך שמערב הצליח לדמיין את 
אחרות:  במלים  לשולחן,  מסביב  ההארט  סדרת  מצב 
למקם את הקלפים החסרים. לאחר מכן קו ההגנה הנכון 

היה ברור.

במאמרים הבאים בסדרה נביא דוגמאות נוספות כיצד 
דרך  את  ממנו  ולהסיק  סדרה  של  מצב  לדמיין  ניתן 

המשחק הנכונה.

כתבה זו נערכה מתוך פרק 2 בספר ארגז הכלים 
של ההגנה בברידג'

toolbox.bridge@gmail.com :לתגובות

ישרוטל ים המלח
מלון נופש וספא

birmand@inter.net.il | 054-8083015 )פרטים והרשמה: 03-6058355, דניאלה בירמן: 050-7409089 | יניב זק )צפון

2 22-15 במרץ 20

פסטיבל
הברידג' 

בים המלח



סיקור תחרויות

ירחון ההתאגדות הישראלית לברידג'24

הלאומית  הליגה  משחקי  הסתיימו  שעבר  בחודש 
ממש עם סגירת הגיליון והספקנו להביא שתי ידיים 
מלאה  כתבה   – הפעם  הגמר.  ממפגש  מעניינות 
יוסי אנגל )שקבוצתו  על שלב ה-Final Four מאת 

השתתפה בו והגיעה לגמר(.

 2019 לעונת  הלאומית  הליגה  של  הגמר  חצי  שלב 
רול,  לוין,  )לנגי,  ברקת  קבוצת  האלופה  את  הפגיש 
יניב זק, בראל( עם קבוצת שחר זק )בראונשטיין, נגה 
טל, דנה טל( ואת קבוצת אלון לזר )בר-יוסף, ישראלי, 
בירמן  אלון  קבוצת  עם  פיטרס(  לידור,  ורשבסקי, 

)טרנובסקי, אלטשולר, דני כהן, אנגל, פרידריך(.

קבוצת  יחסית:  גדול  בהפרש  הסתיימו  המפגשים  שני 
ניצחה  בירמן  קבוצת  בעוד   62:105 ניצחה  ברקת 

.77:155

הנה יד שהניבה במפתיע סווינג גדול בשני המפגשים:
Board 4. Dealer West. Vul All

 T632
 QT2

  AJ643
 9

  84   KJ9
  853   J964
  KT87   2
  AJ86   QT754

  AQ75
  AK7
  Q95
  K32

לצפון-דרום 25 נקודות במשותף והתאמה 4-4 בספייד. 
 ,1♣ פותח  ודרום  מכריזים  אינם  מזרח-מערב  אם 
זוגות רבים מעדיפים עם יד חלשה לדלג על חמישייה 
בדיאמונד ולהשיב ♠1 – כך מגיעים ל-♠4 בדרך הקלה. 
 18 עם   2NT ממשיך  ודרום   1♦ משיב  צפון  אם  גם 
לאתר  דרך  לזוג  להיות  צריכה  עדיין  מאוזנות,  נקודות 

התאמה 4-4 במייג'ור בגובה 3.

הגיעו  אכן  ואלטשולר-כהן  רול-לוין  הזוגות  במציאות 
ל-♠4 וביצעו אותו במשחק שגרתי: בכל מיינור מפסיד 
אחד, בהארט אין מפסידים ובשליט מפסיד אחד בלבד 
לאחר שהעקיפה נגד ה-K יושבת והחלוקה נוחה )3-2(.

משום  היה  הסופי  החוזה  האחרים,  השולחנות  בשני 
הייתה  וההובלה  דרום,  ידי  על  משוחק   ,3NT מה 
בהארט. בחוזה זה חלוקת הדיאמונד אינה נוחה וברגע 
חמש  להגנה  להיות  עלולות  למזרח  תגיע  שההובלה 
לקיחות בקלאב. במשחק אופטימלי הכרוז יכול לזכות 
ב-3  כשלו  הכרוזים  בשולחן  אבל  לקיחות,  בשמונה 

ואפילו ב-4 לקיחות עם הפסדים כבדים לקבוצותיהם.

שימו לב ליד הבאה:

Board 5. Dealer North. Vul N/S

 -
 T975

  QT7654
 T97

  AQ4   T872
  QJ43   K862
  98   J2
  Q865   AKJ

  KJ9653
  A
  AK3
  432

West North East South
1♣ 1♠

Dbl Pass 2♥ 2♠
Dbl Pass Pass Pass

ליגה לאומית – פיינל-פור

// יוסי אנגל
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 1♠ מתערב  ודרום  מינימלית,  יד  עם   1♣ פותח  מזרח 
עם יד טובה ושישייה בספייד. הכפל הראשון של מערב 
מזרח- בהארט.  רביעייה  מראה   –  Negative הוא 
מערב מוצאים את ההתאמה, ודרום מרגיש בטוח למדי 
להכריז ♠2. כעת הכפל השני של מערב מראה יד טובה 
)11 נקודות(. מזרח משאיר אותו לעונשין עם רביעייה 
והתוצאה הסופית היא  בספייד. הדומם מאכזב מאוד, 

500+ למזרח-מערב.

השותף  את  משאירים  הייתם  האם  בצפון,  אתם  אילו 
מנסים  שהייתם  או  בספייד  מוכפל  בחוזה  להיאבק 
לקיחות.  ב-10  לזכות  ניתן   3♦ בחוזה  ל-♦3?  לברוח 
ואולי הייתם מוכנים לברוח, אך לא ציפיתם שהיריבים 

ישאירו את הכפל לעונשין?!

אחרי  "טרנספר  במוסכמה  המשתמשים  זוגות  אגב, 
כבר  בדיאמונד  האורך  את  להראות  יכולים   "Dbl
בסיבוב הראשון באמצעות הכרזת טרנספר ♣2 מצפון 
אשר מציגה אורך בדיאמונד ויכולה להתבצע גם עם יד 

חלשה מאוד וגם עם יד טובה יותר.

בורד מספר 9 היה מעניין מאוד הן בסיבוב הראשון והן 
בסיבוב השלישי:

Board 9. Dealer North. Vul E/W

 KJT9432
 T

  654
 62

  -   A
  AJ96432   K5
  KQ   JT92
  AQ43   KJT987

  Q8765
  Q87
  A873
  5

West North East South
3♠ Pass 4♠

5♥ Pass 6♥ ?

מערב  מלא,  למשחק  תומך  דרום   ,3♠ פותח  צפון 
צפון-דרום  האם  לסלם.  מוסיף  ומזרח   5♥ מתערב 

צריכים להקריב?

לדרום לקיחה בטוחה בדיאמונד, והוא מקווה ללקיחה 
בשליט. מצד שני, היריבים יודעים שצפון ארוך בספייד 
ולכן רוב הסיכויים ש-Q♥ בדרום. שחקנים טובים יבצעו 
בנסיבות אלה עקיפה נגד ה-Q גם עם תשעה קלפים 

בסדרה. 

הזוג דני כהן-גלעד אלטשולר העדיף לא לקוות ללקיחה 
לקיחות  בשתי  זכו  יריביהם  ל-♠6.  והקריב  בהארט 

בדיאמונד ובלקיחה אחת בכל סדרה אחרת: 800+.

הסופי ♥6,  החוזה  היה  בשלושת השולחנות האחרים 
משוחק על ידי מערב. בכולם עקף הכרוז נגד Q♥ וביצע 
את החוזה: 1430+. קבוצת בירמן, היחידה שהקריבה, 

.IMP 12-זכתה ב

אגב, למזרח-מערב סלם בקלאב שביצועו מובטח ללא 
סבר  לא  במזרח  מהשחקנים  אחד  אף  אבל  עקיפות, 

שידו מתאימה להכרזת אוברקול ♣4.

את היד הבאה אציג כבעיית הובלה:

אתם במזרח, והיריבים הגיעו ל-♥6.

  8753
  74
  JT54
  KT5

מהלך ההכרזה:

West North East South
2♥ )1( Pass 2NT )2(

Pass 3♦ )3( Pass 4NT
Pass 5♦ )4( Pass 6♥

Pass Pass

הסבר ההכרזה:
)1( 5 קלפי ♥ ו- 5+ קלפים במיינור, 6-10 נקודות.

)2( הכרזת שאלה, יד טובה.
)3( חמישייה בדיאמונד, מינימום )6-8 נקודות(.

.)♦K-4( 1 מתוך 5 קלפי מפתח )ארבעה אסים ו(

באיזו הובלה בחרתם? לא הגיוני להוביל בסדרה אדומה. 
מתחת  בקלאב   אגרסיבית  הובלה  בין  היא  הבחירה 
בחר  ורשבסקי  ארן  ובין הובלה פסיבית בספייד.   K-ל
באפשרות  בראונשטיין  ואריאל  הראשונה  באפשרות 

השנייה.



הנה החלוקה המלאה:

Board 9. Dealer North. Vul E/W

 62
 KJ965

  K9862
 6

  KT4   8753
  Q32   74
  Q73   JT54
  9742   KT5

  AQJ9
  AT8
  A
  AQJ83

הכול  יעשה  אם  הלקיחות   13 בכל  לזכות  יכול  הכרוז 
בקלאב.  הובלה  וקיבלתי  בצפון  ישבתי  אני  "נכון". 
שזה  לאחר  לעקוף.  החלטתי  הראשונה  בלקיחה 
הצליח השלכתי ♠ מפסיד על A♣, משכתי את הקלפים 
עם  צולב  חיתוך  וביצעתי  ובספייד  בדיאמונד  הבכירים 

תוצאה סופית של 12 לקיחות.

במפגש השני יוסי רול )צפון( קיבל הובלה בספייד. הוא 
זכה ב-A♠ והחליט לבצע עקיפת חיתוך בקלאב, הספייד 
ב-K♣. בהמשך  זכה  אך מזרח   ,♣Q על הושלך  השני 

הכרוז לא ניחש את מיקומה של Q♥ והחוזה הוכשל.

שני  שהניבה  יד  הנה  הגמר,  חצי  שלב  סקירת  לסיום 
סווינגים גדולים:

Board 19. Dealer South. Vul E/W

 QT7
 92

  KT5
 QJT54

  A654   J8
  K4   QT8753
  943   AJ872
  A762   -

  K932
  AJ6
  Q6
  K983

מהלך הכרזה אפשרי:

ירחון ההתאגדות הישראלית לברידג'26

יוסי אנגל )משמאל( משתף פעולה עם יוליאן פרידריך נגד מיכאל בראל )מימין( ויניב זק
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West North East South
1♣

Pass 3♣* 3♥ Pass
4♥ Pass Pass Pass

* Inverted Minor – 5+ קלפי קלאב, לא מזמין

להכריז  מזרח  את  דוחפת  צפון  של  ההפרעה  הכרזת 
ולא  חלוקה  על  המבוסס   3 בגובה  אגרסיבי  אוברקול 
על נקודות. היות שאוברקול בגובה 3 מבטיח 6 קלפים 

בסדרה, למערב הכרזה ברורה של ♥4.

כי  צפוי   ,1NT להכריז  יבחר  צפון  אם  זאת,  לעומת 
הכרזתם של מזרח-מערב תהיה זהירה יותר.

במציאות, הזוגות שחר זק-בראונשטיין ופרידריך-אנגל 
הגיעו לחוזה ♥4 שבוצע בשני השולחנות )בשולחן שלי 
מזרח- הסתפקו  האחרים  השולחנות  בשני  כפל(.  עם 

מערב בחוזה ♦3 שבוצע בקלות.

 .♣A והשלכתי ♠ על ♠A-לאחר הובלה בספייד, זכיתי ב
לאחר מכן שיחקתי ♦ נמוך מהשולחן )צפון לא מצא את 
משחק ההטעיה של K♦( ועקפתי עמוק ל-8♦ שהפסיד 
ל-Q. לאחר מכן שיחקתי ♥ נמוך אל ה-K ועקפתי אל 
ושתיים  בדיאמונד  אחת  לקיחה  רק  הפסדתי  כך   .♦J

בהארט והגעתי ל-10 לקיחות.

למפגש הגמר הגיעו קבוצות ברקת ובירמן. ההרכבים 
מעניין  היה  והמפגש  ומנוסים,  בכירים  שחקנים  כללו 

וצמוד.

Board 12. Dealer West. Vul N/S

 Q987
 A64

  AJ87
 A7

  AK42   J65
  KJ95   QT872
  -   QT
  K9862   QT3

  T3
  3
  K965432
  J54

מהלך ההכרזה עשוי להתחיל כך:

West North East South
1♣ Dbl 1♥ 2♦



מערב וצפון יתמכו בשותפיהם. מי יזכה לבסוף בחוזה? 
 4♥ בחוזה  לקיחות  ב-11  לזכות  יכולים  מזרח-מערב 

)מותנה בניחוש נכון בקלאב( כפי שעשו בראל-זק.

בחוזה  לקיחות  ב-10  לזכות  מצדם  יכולים  צפון-דרום 
מידית  החלפה  תמצא  לא  ההגנה  ואם  בדיאמונד, 
לקלאב לאחר הובלה ב-A♠, שללם יגדל ל-11 לקיחות. 
הזוג לוין-רול "קנה" את החוזה ב-♦4, וכך זכתה קבוצת 

.IMP 12-ברקת ב

נוספים   IMP  12 בהובלה  הבדל  העניק  הבאה  ביד 
לאלופה ששאפה להגן על תוארה מ-2018.

Board 2. Dealer East. Vul N/S

 AQ82
 T9854

  4
 AJ2

  T9765   J43
  A72   QJ3
  Q7   T85
  865   KQ73

  K
  K6
  AKJ9632
  T94

West North East South
Pass 1♦

Pass 1♥ Pass 3♦

Pass 3NT All Pass

הפסיד   ,♣J-ב זכה  הכרוז  נמוך.   ♣ הוביל  אלטשולר 
עקיפה ב-♦ למלכה, זכה בחזרה בקלאב עם A♣ והשלים 

.♦T ושש לקיחות ♦ לאחר נפילת ♠K את החוזה עם

בשולחן השני הוביל יניב זק Q♣. זכיתי ב-A♣ ועקפתי 
ל-J♦. מיכאל בראל זכה ב-Q♦ וחזר בקלאב אל ה-K של 

שותפו, שהחליף ל-♥ נמוך.

לשחק  ש"צריך"  ברור  המלאה  החלוקה  את  כשרואים 
הוא  ביותר  הטוב  הסיכוי  סגורים  בקלפים  אבל  נמוך, 
אל  וחזר   ♥A-ב זכה  בראל  שעשיתי.  כפי   ♥K לשחק 

ה-QJ♥ של שותפו – חמש לקיחות להגנה.

כיצד תעריכו את היד הבאה של דרום?

  AK853
  AQ65
  A8
  43

West North East South
1♠

Pass 1NT Pass ?

השותף השיב 1NT להכרזת הפתיחה שלכם ♠1. מהי 
הכרזתכם הבאה? קפיצה ל-♥3 מחייבת למשחק מלא 
בחר  לוין  אמיר  נקודות.   +18 הספר"  "לפי  ודורשת 
החליט  פרידריך  יוליאן  הסופי.  לחוזה  שהפך  ב-♥2 
שוות  טובות  וסדרות  אסים  שלושה  עם  נקודות  ש-17 
יותר. ההכרזה האגרסיבית שלו ♥3 הובילה לחוזה סופי 
3NT שבוצע בקלות והניב IMP 8 לקבוצתנו. החלוקה 

המלאה:

 4
 T72

  KQT632
 A76

  J972   QT6
  J   K9843
  J9   754
  KJT985   Q2

  AK853
  AQ65
  A8
  43

West North East South
Pass 1♠

Pass 1NT Pass 3♥

Pass 3NT All Pass

ירחון ההתאגדות הישראלית לברידג'28
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ה-swing הגדול ביותר במפגש אירע בחלוקה מס' 16 
ונבע בין השאר מהבדלי גישות בהכרזה:

Board 6. Dealer East. Vul E/W

 8
 AQJ9642

  94
  K62

  AQ642   T973
  K   T53
  KT7   52
  AQT9   J843

  KJ5
  87
  AQJ863
  75

West North East South
כהן רול אלטשולר לוין

Pass 1♦
1♠ 4♥ Pass Pass
Dbl Pass 4♠ Dbl

Pass Pass Pass

דני כהן בחר להכריז בסיבוב הראשון ♠1 עם 18 נקודות, 
שותפו  כללי(  כוח  המראה  )כפל   4♥ שהכפיל  ולאחר 

הוציא ל-♠4 עם נקודה אחת ותמיכה טובה בספייד.

יוסי רול )צפון( בחר להוביל ב-♠, גילה לכרוז בוודאות 
את המצב בסדרה וסייע לו להשיג כניסות לדומם לצורך 
כהן   .8-9-J-Q הייתה  הראשונה  הלקיחה  עקיפות. 
המשיך ב-♣ נמוך מהיד וזכה עם J♣. כעת ביצע עקיפה 
נוספת בספייד כאשר בכל מקרה יש לו כניסה לדומם 
כדי לשחק ♦ לעבר ה-K. לאחר כל העקיפות המוצלחות 
לקיחות – אחת בכל סדרה פרט  הוא מסר רק שלוש 

לשליט.

בשולחן השני התפתח מהלך הכרזה שונה:

West North East South
בראל אנגל זק פרידריך

Pass 1♦
Dbl 4♥ Pass Pass
Dbl Pass Pass Pass

בראל בחר בכפל חזק )18+ נקודות( בתקווה להראות 
אחר כך חמישייה בספייד. לאחר Preempt מצפון זה 

היה בלתי אפשרי, וההתאמה בספייד "נעלמה".

 ♦K-ב זכה  בראל  מהדומם.   J שיחקתי   .♦5 הוביל  זק 
ושיחקתי ♣. כדי להכשיל את  זכיתי בדומם   .♦T וחזר 
 ♠A גם לזכות ב-A♣, למשוך  צריך  החוזה בראל היה 
ולהפוך   Promotion לבצע  כדי  שלישי  ב-♦  ולהמשיך 

את T♥ של שותפו ללקיחה המכשילה.

עם זאת, חלוקת היד לא הייתה ברורה. אילו לצפון היו 
 ♠A שני קלפים ב-♠ וסדרת הארט טובה יותר, משיכת
בטרם עת הייתה עולה ביוקר. בראל זכה ב-A♣ והמשיך 
זק  הבודד.  הספייד  את  מידי  השלכתי  כעת  ב-♦.  מיד 
חתך, אך כעת לכרוז 10 לקיחות בטוחות לאחר נפילת 

K♥ וחיתוך ♣ בדומם.

 IMP 16 ביצוע משחק מלא מוכפל בשני הכיוונים הניב
לטובת קבוצת בירמן, אך אלו לא הספיקו בסיכום הכולל.

ביד הבאה מהסיבוב האחרון זכתה קבוצת ברקת ב-13 
IMP עקב הבדל בזהות המבצע בין שני השולחנות.

Board 28. Dealer West. Vul N/S

 KQJ872
 JT84

  -
 J86

  94   A65
  65   KQ32
  J9842   765
  AKQ3   T72

  T3
  A97
  AKQT3
  954



West North East South
לוין אנגל רול פרידריך

Pass 2♦ )1( Pass 2NT )2(
Pass 3♦ )3( Pass 4♠

Pass Pass Pass

מסדרות  באחת  חלש   – מולטי   )1( ההכרזה:  הסבר 
המייג'ור; )2( שאלה; )3( מקסימום )8-10( עם ספייד.

ההגנה   .♣A-ב מאוד  קלה  הובלה  לוין(  )אמיר  למערב 
התחילה עם שלוש לקיחות בקלאב, ולאחר מכן זכתה 

.♠A-גם ב

West North East South
כהן בראל אלטשולר זק
1♦ 2♠ Pass 3♦

Pass 4♠ All Pass

עם  עדיף  פגיעות  במצב   1♦ לפתוח  החליט  כהן  דני 
אינה  היא   – בולט  חיסרון  זו  להכרזה  אך  נקודות,   10
הפך  צפון  לבסוף  נכונה.  להובלה  השותף  את  מכוונת 
לכרוז ב-♠4, כאשר הרמז היחיד להובלה הוא שמערב 
נמנע מהכפלת הכרזת קיו-ביד של ♦3. גלעד אלטשולר 
אך  שותפו,  שהכריז  בסדרה  להוביל  שאין  נכון  הסיק 
במקום זה בחר בהובלה הטבעית ב-K♥ שהובילה מיד 
להשלכת שלושה מפסידים בקלאב על AKQ♦. בהמשך 
זכו מזרח-מערב ב-A♠ ו-Q♥ והחמיצו חיתוך ♥, אך גם 
ללא הלקיחה העודפת היה לקבוצת ברקת רווח מובטח 

של IMP 12 לאחר ההובלה.

 IMP 25 בסיום המפגש זכתה קבוצת ברקת בהפרש 
שכללו carry over של IMP 6 מהמפגש בין הקבוצות 
בשלב קודם של הליגה ו-IMP 12 של קנס עבור איחור 

של קבוצת בירמן.

ברכות לאלופים: יוסי רול – אמיר לוין, יניב זק – מיכאל 
בראל, אילן ברקת – אסף לנגי.

ירחון ההתאגדות הישראלית לברידג'30

לאחר קרב צמוד הוכתרו אלופי הליגה )מימין(: אילן ברקת – מיכאל בראל – אמיר לוין
יניב זק – יוסי רול )חסר: אסף לנגי(.



נערך במלון מריט בקפריסין  פסטיבל הברידג' השישי 
אילו  לב  שימו  אך  השתתפו,  זוגות   60 רק  הטורקית. 
תותחים: קליטה, קלוקובסקי ופיליפוביץ' מפולין, זיא 
ודובואה  ורסצ'ה  מארה"ב,  פשצ'ולה  ויאצק  מחמוד 
מטושקו  מאנגליה,  ברן  ודויד  ברוק  סאלי  מאיטליה, 
וכל  מהולנד  מיכילסן  מריון  מרוסיה,  וקרסנוסלסקי 
השחקנים הבכירים הטורקים: זורלו, קולאטה, קנדמיר, 
כצפוי, הרמה  ועוד.  גור  מטין,  אלוף,  קוקטן,  קוקסוי, 

הייתה גבוהה מאוד. לפניכם מספר ידיים מעניינות:
 Dealer North.

 AQT862
 94
 -
 KJ974

  K94
  K863
  A6
  AQ52

West North East South
1♠ Pass 2♣*

Pass 3♣ Pass 3♠
Pass 4♦ Pass 4NT
Pass 5NT** Pass 6♣

Pass Pass Pass

 * מחייב למשחק מלא לפחות

** 2 מתוך 6 קלפי מפתח + חוסר בסדרה כלשהי

צפון-דרום מצאו התאמה כפולה בקלאב ובספייד )עם 6 
קלפי מפתח(. צפון הראה בהכרזת 5NT חוסר בסדרה 
לאור  בדיאמונד  הוא  שהחוסר  מניח  דרום  כלשהי. 
הכרוז  להיות  כדי  בקלאב  לשחק  ובוחר   ,4♦ הכרזת 

.♥K במטרה להגן על

וכל   ,QJT בראשות  הארט  סדרת  החזיק  מזרח  ואכן, 
לכישלון  נידונו   6♠ ב-  כרוזים  שהיו  בצפון  השחקנים 
לאחר הובלת Q♥. הכרזה וביצוע של ♣6 העניקו 70% 

לצפון-דרום.

ביד הבאה, אתם במזרח. הגעתם לחוזה 3NT לאחר 
מהלך ההכרזה המתואר להלן:

  KQJ3   A76
  9   KQT
  764   AK5
  KT543   9872

West North East South
Pass 1♦ 1NT Pass
2♣ Pass 2♦ Pass

3NT Pass Pass Pass

 ♣9  .♦K-ב זכיתם   ,♦Q משחק  צפון   ,♦3 מוביל  דרום 
מהיד, Q♣ מדרום ואתם מכסים באופן טבעי. ההגנה 
שתיים  ב-♦,  לקיחות  בשתי  וזוכה  בדיאמונד  ממשיכה 

ב-♣ ואחת ב-♥. החוזה שלכם נכשל בלקיחה אחת.

נבחרת  שחקנית  אלוף,  טונה  שיחקה  כיצד  לב  שימו 
הנשים הטורקית. בלקיחה השנייה היא לא כיסתה את 
Q♣ עם ה-K. לטענתה, ידוע ש-A♣ בצפון וקיים סיכוי 

גדול שהוא בודד.

ברידג' בקפריסין הטורקית

// יוסי אנגל

סיקור תחרויות
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החלוקה המלאה:

 T542
 AJ32

  QT92
  A

  KQJ3   A76
  9   KQT
  764   AK5
  KT543   9872

  98
  87654
  J83
  QJ6

)ההגנה  לקיחות  ב-10  טונה  זכתה  לקיחות   8 במקום 
ממשיכה ב-♦(. בחלוקה זו דרום אינו צריך לכסות את 
9♣, אבל צעד זה הוא קשה מאוד בשולחן, ביחוד אם 

הכרוז משחק מהר יחסית.

Dealer East. Vul All

 2
 J983

  AK54
 AJT2

  KQ   AJ95
  7   KQ4
  QJT973   62
  9864   KQ75

  T87643
  AT652
  8
  3

West North East South
1NT ?

האם דרום יכול להתערב ב-♣2 )מייג'ורים( במצב פגיע 
עם 4 נקודות בלבד?

מפתה  יד  למערב   .Pass קרא  דרום  שלנו  בשולחן 
מכריז  הוא  ראשון  בשלב  ללקיחות.  רב  פוטנציאל  עם 
)ולא   3♦ מכריז  שמזרח  לאחר  ל-♦.  טרנספר   –  2NT

♣3 שמציג התאמה טובה ב-♦(, מערב מחליט לעצור. 
ההגנה מובילה ב-♣, ולאחר חיתוך ♣ בלקיחה השנייה 

החוזה נכשל בלקיחה אחת. 78% למזרח-מערב.

בשולחן אחר התערבה דרום ♣2, ויאצק פשצ'ולה )צפון( 
הגיע לחוזה ♥4.

ההגנה הובילה ♦. הכרוז מסר לקיחה ב-♠, הגביה את 
מזרח  אם  קורה  מה  אבל  החוזה,  את  וביצע  הסדרה 
לקיחה  למזרח  ימסור  שהכרוז  ברגע   ?♥K מוביל 
בספייד, הוא ימשיך ב-Q♥ וב-♥ שלישי, והחוזה ייכשל. 
לטענתו של פשצ'ולה, הוא היה זוכה ב-A♥, משחק ♦ 
להפיל  כדי  כעת  ב-♠ הבודד.  וממשיך  ה-A שבידו  אל 
את החוזה מזרח חייב לשחק A♠! איני מכיר שחקנים 
רבים שהיו מגנים כך. אם מזרח משחק קלף נמוך יותר, 
לא  ההגנה  שותפו.  ליד  להגיע  יכול  ואינו  זוכה  מערב 

תספיק להוציא לכרוז את השליטים, והחוזה יבוצע.

זיא  נגד  משחקים  )במזרח(  שאתם  דמיינו  לסיום, 
מחמוד, וזהו מהלך ההכרזה:

West North East South
1♠

Pass 2♠ ?

ידכם היא:

  -
  K65
  AKQ8753
  J83

 5♦ באגרסיביות  להכריז  מחליטים  אתם  תכריזו?  מה 
שהופך לחוזה הסופי.

זיא )דרום( מוביל A♠. כיצד תשחקו?

  J432   -
  A9843   K65
  J2   AKQ8753
  K2   J83



יש לכם שתי אפשרויות:

)א( לשחק ♣ אל ה-K, ואם A♣ אצל זיא בדרום, ניתן לחתוך 
♣ בדומם, אבל אם A♣ אצל צפון )מריון מיכילסן( החוזה 

שלכם נידון לכישלון )הסיכוי למשחק לחץ מוצלח נמוך(.

)ב( להוציא שליטים ולמסור להגנה ♥ במטרה להשליך 
קלאבים על ההארטים הגבוהים.

המלאה  היד  לצערי  אך  השנייה,  בחלופה  בחרתי  אני 
נראתה כך:

 KT98
 QJ72

  T6
 T65

  J432   -
  A9843   K65
  J2   AKQ8753
  K2   J83

  AQ765
  T
  94
  AQ974

קיבלנו  נכשל.  והחוזה  התחלקה,  לא  ההארט  סדרת 
.35%

לו הייתי בוחר בחלופה הראשונה שהוצגה לעיל, החוזה 
היה מבוצע והיינו מקבלים 86%.

פסטיבל הברידג’ בקפריסין הטורקיתפסטיבל הברידג’ בקפריסין הטורקית
בהשתתפות אלופי עולם, שחקני נבחרות וצמרת הברידג’ מטורקיה.

6-96-9 באפריל  באפריל 20202020

הרשמה: יוסי אנגל 052-8904356

44 לילות במלון  לילות במלון MERITMERIT המפואר * המפואר *55
הכל כלול )ליל הסדר ב-8 לאפריל( 
3 סיבובים פתוח, 2 סיבובי מעורבים.

1400$1400$ לאדם בחדר זוגי
כולל מלון, דמי קלפים, טיסות הלוך ושוב ללרנקה והעברות.
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סיקור תחרויות

השנה  התקיימו  לאלופות  אירופה  גביע  משחקי 
)בהרכב  שלנו  הלאומית  הליגה  אלופת  בבוקרשט. 
בראל(  מיכאל   – זק  יניב  לנגי;  אסף   – ברקת  אילן 
התמודדה עם 11 אלופות אחרות. התחרות כללה שני 
שלבים: מוקדמות בשיטת ליגה )שלב זה נמשך יומיים( 

ומשחקי דירוג 1-4, 5-8 ו- 9-12 ביום השלישי.

להיות  כמטרה  לעצמם  הציבו  שלנו  הליגה  אלופי 
הגמר  לשלבי  הישראלית הראשונה שתעפיל  הקבוצה 

)משחקי דירוג 1-4(.

היום הראשון של התחרות היה מבטיח. בסיבוב הראשון 
גברה אלופת ישראל על הקבוצה הפולנית. ביד הבאה 

בחר אילן ברקת בחוזה החלקי הנכון.

Board 6. Dealer East. Vul E/W

732
 K942

  AKJ2
  T6

  QJT84   A
  Q8   JT75
  984   QT53
  KQ7   AJ82

  K965
  A63
  76
  9543

West North East South
ברקת Klapper לנגי Michalek

1♣ Pass
1♥* Pass 1NT All Pass

♥1 הייתה הכרזת טרנספר ל-♠. בתשובה, מזרח יכול 
להכריז ♠1 עם 3 קלפי ♠. אילן ברקת )מערב( העריך 
החוזה  את  והשאיר  בספייד  קלפים   3 אין  שלשותפו 

ב-1NT שבוצע בקלות כם לקיחה עודפת.

לעומת זאת, בשולחן השני הפולנים הגיעו לחוזה ♠2. 
מיכאל בראל )צפון( הוביל ב-A♦ והחליף יפה לקלאב: 
יש זמן לתת לשותף חיתוך ♦ גם בהמשך, וחשוב להכין 
חיתוך גם בקלאב. צפון-דרום זכו לבסוף בלקיחה אחת 
ב-♠, שתיים ב-♥, שתיים ב-♦ ושני חיתוכים. החוזה ♠2 
נפל פעמיים במצב פגיע עם רווח של IMP 8  לקבוצה 

הישראלית.

על  זו  אחרי  בזו  ישראל  אלופת  גברה  היום  בהמשך 
אנגליה  אלופת  ועל  מהולנד  היוצאת  אירופה  אלופת 
)בסופו של דבר התברר שאלו שתי הקבוצות שהגיעו 
למפגש הגמר!( וניצבה בסיום היום במקום השלישי עם 

VP 60.24 מתוך 100 אפשריות.

למרבה הצער, היום השני החל בשני הפסדים גבוהים 
היד  הטבלה.  של  התחתון  בשליש  שדורגו  לקבוצות 

הבאה הייתה נקודת אור בודדת:

Board 10. Dealer East. Vul All

J9542
 Q843

  AJ2
 Q

  KT873   Q
  A9   KJT7
  KQT753   86
  -   J97654

  A6
  652
  94
  AKT832

גביע אירופה לאלופות 2019

// רם סופר
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West North East South
בראל Petersson זק Karlsson

Pass 1♣
1♦ 1♥ Pass 2♣
2♦ Pass Pass Pass

פגיע  במצב  נמצא  שהוא  זכר  )מערב(  בראל  מיכאל 
הכריז  שתק,  שותפו  כאשר  שהכריזו  יריבים  שני  בין 
ההכרזה  הספייד.  סדרת  את  מלהציג  ונמנע  בצניעות 

♦2 זכתה בחוזה.

הביצוע פשוט – מערב משחק בהזדמנות ראשונה ♠ אל 
ה-Q ומארגן חיתוך ♠ בדומם המהווה לקיחה שמינית 
שלו )ביחד עם K♠, שני הארטים וארבעה דיאמונדים(. 
לדרום כניסה בודדת )A♠( כדי לשחק שליט. ניסיון של 
צפון לשחק סיבוב שני של שליט למניעת חיתוך ♠ יגרום 

לאבדן אחת הלקיחות המגיעה לו בסדרת השליט.

בהתערבות  העניינים  את  סיבך  מערב  השני  בשולחן 
♠1 )במקום ♦1(. שותפו האמין שסדרת ה-♠ של מערב 
וכך התגלגלו העניינים עד לחוזה מוכפל  יותר,  ארוכה 
של ♠2 שנכשל בלקיחה אחת – IMP 7 לאלופת ישראל 

שלא מנעו הפסד צורב 44:21.

עדיין הייתה הזדמנות לחזור לתמונה עם "פיניש" חזק. 
בסיבוב התשיעי עשו שחקנינו את העבודה והביסו את 

אלופת רוסיה.

Board 25. Dealer North. Vul E/W

-
 KQ7543

  J9843
 T8

  873   AQT964
  AT   86
  T65   KQ7
  AK652   93

  KJ52
  J92
  A2
  QJ74

West North East South
Semenov ברקת Kholomeev לנגי

3♥ 3♠ 4♥
4♠ Pass Pass Dbl

Pass Pass Pass

אסף לנגי )דרום( החליט יפה להתחרות ל-♥4 ולהכפיל 
בידו,  בטוחות  די  הגנתיות  לקיחות  שלוש  עם   4♠
לפתוח  שהחליט  לאחר  משמעת  מפגין  שותפו  בעוד 
את  פיתח   ♥2 ההובלה  קלף   .3 בגובה   Preempt-ב
הלקיחה הרביעית להגנה, בנוסף ל-KJ♠ ו-A♦. בהמשך 
לזכות  נוצלה  שלא  הזדמנות  הישראלי  לזוג  ניתנה 
נפל פעם אחת:  נוספת ב-♦. החוזה המוכפל  בלקיחה 

200+ לאלופת ישראל.

West North East South
בראל Prokhorov זק Voronov

2♦* 2♠ 3♥
4♠ 5♥ Dbl All Pass

הזוג הרוסי השתמש במוסכמה ♦2 מולטי. צפון הראה 
הסיק  דרום  ב-♠.  או  ב-♥   2 בגובה  חלשה  פתיחה 
מהכרזת מזרח שמדובר בהארט ותמך בשותפו. מערב 
שהחלוקה  החליט  צפון  וכעת   ,4♠ מלא  משחק  הכריז 
טעות  הייתה  זו   .5 בגובה  נוספת  הכרזה  שווה   6-5
קשה. מערב הוביל ב-A♣ והמשיך בעוד שני סיבובים 
ומזרח  בדומם,  נמוך  לחתוך  החליט  הכרוז  בסדרה. 
חתך מעליו. בהמשך זכתה ההגנה ב-A♥ ובעוד לקיחה 
ו-12   +500 פעמים:  שלוש  נפל  המוכפל  החוזה  ב-♦. 

IMP לאלופת ישראל. 

קבוצתנו הייתה עדיין זקוקה לתוצאה טובה מול קבוצת 
הכואב  הבורד  מונקו.  את  שייצגה   Zimmermann
הבא חרץ את גורלה של אלופת ישראל להישאר מחוץ 

לארבע הגדולות:



Board 9. Dealer North. Vul E/W

AK9876
 -

  T7543
  K3

 Q   J32
 AQJT76542   K983
 -   Q
 Q96   J8742

  T54
  -
  AKJ9862
  AT5

West North East South
ברקת Multon לנגי Martens

1♠ Pass 2♦
4♥ 6♦ Pass 7♦

Pass Pass Pass

לא בכל יום רואים חוסר באותה סדרה גם בדרום וגם 
צפון  מדעי.  מלהיות  רחוק  היה  בצפון! מהלך ההכרזה 
בהארט.  והחוסר  הטובה  החלוקה  סמך  על   6♦ הכריז 
הוא   ,♦AK בלי   6♦ מכריז  שותפו  שאם  החליט  דרום 
יכול להכריז סלם גדול עם דיאמונדים טובים וקונטרולים 

ראשונים בכל הסדרות פרט לזו ששותפו הכריז.

בספייד,  נמנע  בלתי  מפסיד  לצפון-דרום  יש  במציאות 

 ruff and discard אבל... הובלה בהארט מעניקה לכרוז
ומוכרת את הסלם הגדול. 

 ♥A לכאורה  המתבקשת  בהובלה  בחר  ברקת  אילן 
וראה כיצד הלקיחה בספייד נעלמת להגנה עם 1440+ 

לאלופת מונקו.

בשולחן השני מהלך ההכרזה היה זהה לחלוטין, אבל 
במערב  שישב   Michal Klukowski הפולני  הכוכב 
מהלך  לאחר  בלקיחה  זוכה   ♥A-ש סיכוי  שאין  החליט 
לאור  בטוח  קלף  שנראה   ♠Q והעדיף  כזה,  הכרזה 
העובדה שהדומם הוא זה שהכריז ♠. החוזה נכשל עם 

הפסד עצום של IMP 16 לאלופת ישראל.  

ומזרח   6♠ לחוזה  צפון  הגיע  אחר  בשולחן  אגב, 
 ♦Q החמיץ את ההובלה הקטלנית היחידה בסינגלטון 

.♠Q המאפשרת לשותפו לחתוך )!( עם

למקום השמיני  היום השני התדרדרה קבוצתנו  בסיום 
בדירוג כאשר אף אחד מהזוגות שלנו אינו רושם תוצאה 
Klukowski- הזוג  בעוד   ,Butler-ה בחישוב  חיובית 
Gawrys שייצג את מונקו השיג ממוצע גבוה מאוד של 

IMP 1.24 לבורד ב-108 הבורדים ששיחק.

יותר  הרבה  היה  התחרות  של  והאחרון  השלישי  היום 
 5-8 הדירוג  במשחקי  ישראלית.  מבט  מנקודת  חיובי 
חזרה נבחרתנו מפיגור של IMP 28 במחצית והביסה 
שוב את הקבוצה הרוסית בהפרש IMP 20. לסיום היום 
– ניצחון נוסף בשיעור 39:70 על נציגת הולנד שהעניק 
אי- את  והמתיק  החמישי  המקום  את  ישראל  לאלופת 

ההצלחה להגיע ל"פיינל פור".

מותנית  התחרות  של  הבאה  במהדורה  השתתפותנו 
באליפות  הראשונים  המקומות  מ-10  אחד  בהשגת 
הנותרים  הכרטיסים  )שני  לנבחרות  הקרובה  אירופה 
מוענקים לאלופה היוצאת ולנציגת המדינה המארחת(.

ירחון ההתאגדות הישראלית לברידג'36

תחרות ברידג' תתקיים ביום שלישי ה-3 למרץ 2020
במועדון ברידג' רמת השרון - רחוב סוקולוב 52 בצמוד לשופרסל.

מנהלת התחרות ורד מינץ.
09:30 כיבוד קל

10:00-13:00 תחרות ברידג'

.₪ 60 ESRA כניסה למשתתף 70 ₪, לחברי עמותת

 ESRA Ramat Hasharon הנכם מוזמנים לבוקר ברידג' מטעם
בחסות ההתאגדות הישראלית לברידג ובתרומה של מועדון הברידג' רמה"ש:

כל ההכנסות מוקדשות לתמיכה בפרויקט המשותף של ESRA עם עמותת אנוש רמת השרון.
תהייה גם תצוגה של מוצרים מקרמיקה שיוצרו על ידי מטופלי אנוש, ההכנסות יגיעו ישירות למטופלים שייצרו את כלי הקרמיקה.

הזמנות מראש עד 25.02.2020
 ESRA: 09-9508371 (2 שלוחה) | אצל ורד מינץ: 052-2783263  
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משחקי המבחן לקביעת נבחרות 
ישראל לאליפות אירופה 

לקבוצות 2020
בחודש ינואר התקיימו בבית ההתאגדות ברעננה, משחקי המבחן לקביעת נבחרות ישראל לשנת 2020 שייצגו 

אותנו ביוני באליפות אירופה לנבחרות בקטגוריות: פתוחה, נשים וסניורים.
משחקי המבחן בקטגוריה קבוצות מעורבות יתקיימו בחודש הבא.

פתוחה
משחקי המבחן התקיימו בשיטת תחרות 

קבוצות בנות 4 שחקנים בדיוק. 
חברי הקבוצה הזוכה אילן הרבסט - אופיר 

הרבסט - בר טרנובסקי - אופיר רשף הבטיחו 
את מקומם בנבחרת ישראל. 

הזוג השלישי שיצטרף לנבחרת על פי החלטת 
ועדת הסגל הוא אלון בירמן – דרור פדון.

נשים
הזוגות הבאים סיימו בשלושת המקומות 

הראשונים וירכיבו את נבחרת ישראל 
לנשים:

במקום הראשון: הילה לוי - עדי אסולין
במקום השני: דנה טל - נגה טל

במקום השלישי: מיכל נוסצקי - נטלי סעדה

סניורים
הזוגות הבאים סיימו בשלושת המקומות 

הראשונים וירכיבו את נבחרת ישראל 
לסניורים:

במקום הראשון: יעקב מינץ - דורון לימור
במקום השני: יוסי אנגל - יוליאן פרידריך

במקום השלישי: אבי קליש - איתן אורנשטיין

מנהלי התחרויות היו: יובל בן דוד, מושיקו 
מיוחס, אסף עמית וברי אבנר.

בירחון מרץ נפרסם סיקור מקיף על תחרויות אלה וכן על משחקי המבחן לצעירים. בהצלחה לכל הנבחרות שלנו באליפויות אירופה.

נבחרת הנשים

נבחרת הסניורים

הנבחרת הפתוחה

סיקור תחרויות



שונות

 K32
 AKQ762
 753
  A

  QJT8
  4
  AKQJ9
  K64

West North East South
1♥ Dbl 3♥*

3♠ 4♥ 4♠ All Pass

* חלש

תחרות קבוצות IMP, אתם בצפון. 
לקיחה 1: הובלתם A♣. דרום שיחק J♣, מערב 3♣.

איזה קלף תובילו בלקיחה השנייה?

חידת הגנה – פברואר 2020
// רם סופר

  -
  764
  8652
  KQ9652

  AJ87   KQT96
  AJ5   KT93
  KJ4   AT7
  J87   4

  5432
  Q82
  Q93
  AT3

.♣K חוזה ♠6; כרוז מערב; קלף ההובלה

אתם בדרום. בידכם 8 נקודות, בדומם 12 נקודות, הכרוז 
הבטיח 15 לפחות. מכאן נובע כי לשותף 5 נקודות לכל 
היותר. הוא הוביל K♣, לכן KQ♣ הן הנקודות היחידות 
שלו. בנוסף, מערב הראה 4 קלפים ב-♠, ולכן לשותף 

חוסר בספייד.

ברור כי גורל החוזה תלוי בכך שהכרוז ינחש את מיקומן 
תשחקו  אם  מהן(.  אחת  לפחות  )או   ♥Q ו-   ♦Q של 
בלקיחה הראשונה T♣ או 3♣, השותף עלול להבין זאת 
כאיתות החלפת סדרה ולהחליף לסדרה אדומה עם נזק 
גדול להגנה. זכו בלקיחה הראשונה עם A♣ והמשיכו 
בשליט. מטרתכם היחידה היא להימנע מעזרה לכרוז.

פתרון חידת הגנה - דצמבר 2019

ירחון ההתאגדות הישראלית לברידג'38

בואו להכיר אותנו

על אף קריירת ברידג קצרה באופן יחסי של כעשור 
בלבד, מצליח חנן אלספל לבסס את מעמדו בזירת 
אמסטרדם  יליד   ,78 בן  הוא  המקומית.  הברידג’ 
שבהולנד, ממנה עלה לישראל ב-1951. חנן הינו ניצול 
שואה, ומספר כי את תקופת המלחמה העביר בלא 
עד  הולנד  ברחבי   )!( מסתור  מקומות  מ-37  פחות 
לסיומה. ‘’אני לא אוהב לדבר יותר מדי על התקופה 
הזו, אבל אני רק יכול לומר ששמחתי מאוד להגיע 

ארצה’’, כך לדבריו.
והטיולים  התיירות  ענף  מוותיקי  לאחד  נחשב  הוא 
מזה למעלה מ-40 שנה, מחצית מהם כמנהל שירות 
בכל  תיירים  כמדריך  וכן  על’’,  ‘’אל  בחברת  טיסה 
רחבי הארץ. הוא מתגורר בהוד השרון ונשוי לעמליה, 
אמנית בינלאומית המתמחה באמנות הסינית, אשר 
נחשבת למוכרת בזכות עבודותיה עבור בתי מלוכה, 
נשיאים ושועי עולם. ‘’יצא לנו אפילו להתארח אצל 
בנו.  הולדת  לכבוד  ימים  שבוע  במשך  מרוקו  מלך 

חווייה של פעם בחיים’’, מעיד חנן.
אשר  הוריו  מבית  הזיכרונות  למרות  כי  מספר  הוא 
את  ללמוד  החל  בבגרותו  שרק  הרי  ברידג’,  שיחקו 
‘’אני חייב להוקיר תודה  המשחק בצורה מקצועית. 
בכפר  השרון  ממועדון  גינוסר  אלדד  שלי,  למורה 
אותי  וחשף  המשחק  את  לי  שהכיר  זה  הוא  סבא. 
המוח  את  שמחדד  מדהים  משחק  הכרתי  בפניו. 
גם  אלא  חדשים,  דברים  ללמוד  רק  לא  לי  ואיפשר 
המון  עם  שלי  התחרותי  היצר  את  במקביל  סיפק 
אדרנלין, יחד עם הרבה חברים טובים שזכיתי להכיר 
בדרך. זכיתי ללמוד את שפת הברידג’, שהיא בעיניי 
כלי  ומהווה  אנשים  בין  שמחברת  מדהימה  שפה 

חינוכי ראשון במעלה’’.
וחברו  שכנו  עם  פעולה  משתף  הוא  אלו  בימים 
הקרוב, עמי זמיר, חבר נבחרת ישראל הפתוחה. חנן 

מציין כי עבורו זוהי זכות גדולה לשתף פעולה 
‘’אני  עמי.  של  בדמותו  ברידג’  אוטריטת  עם 
אומר  מחדש’’,  פעם  בכל  המון  ממנו  לומד 
‘’זו גאווה ענקית מבחינתי להיות פרטנר  חנן. 
אביבים,  במועדון  ביחד  משחקים  אנחנו  שלו. 
השרון,  במועדון  גם  ולעיתים  המדינה  כיכר 

ומשתדלים ליהנות מכל רגע’’.

חנן אלספל
קיבל לאחרונה 

דרגת 
רב אמן ארד

אטי לנדסמן
קיבלה לאחרונה 

דרגת 
רב אמן

עושים כבוד למקבלי הדרגות החדשים שמציגים סיפור חיים מרתק 
לצד כמיהה למשחק הברידג’. כל הכבוד ! 

כ-35  מזה  ותיקה  ברידג’  שחקנית  לאטי,  ברכות 
הדרגות.  במעלה  להתקדם  ממשיכה  אשר  שנים, 
רמת גן בניהולם של  )68( המשחקת במועדון  אטי 
ברמת השרון,  וגדי ארנון, מתגוררת  ריזנברג  אורלי 
סימולטניות  בתחרויות  גם  קבע  כדרך  ומשתתפת 

ובפסטיבלים השונים לאורך השנה. 

אשר  גדולה  טרגדיה  אטי  חוותה  כשנתיים  לפני 
סקי  חופשת  במהלך  קרה  זה  עולמה.  את  טלטלה 
חייו.  את  דוד,  בעלה,  קיפח  במהלכה  באוסטריה, 
‘’הוא לקה בהתקף לב ללא שום סימנים מוקדמים, 
מדהים  איתנו.  היה  לא  כבר  ספורות  שניות  ותוך 
יכולים להיגדע ביום אחד’’, היא  איך חיים שלמים 
מספרת בגילוי לב על החווייה הקשה מנשוא, לצד 
הייתה  ממנו  ‘’הפרידה  האובדן.  עם  ההתמודדות 
לי קשה מאוד, שכן קשה עד כמעט בלתי אפשרי 
להתמודד עם הלבד הלא מוכר. היינו ביחד 50 שנה, 
וזה דבר שאני פשוט לא מצליחה להתרגל אליו עד 
היום. אני עד היום שומעת את רשרוש המפתחות 
את  לי  יש  למזלי,  שייכנס.  ומייחלת  בדלת,  שלו 
המשפחה המדהימה שלי שמחבקת אותי בכל יום 
יחד  הזו,  הקשה  התקופה  את  לעבור  לי  ומסייעת 
עם הברידג’ שהוא אחת המתנות הגדולות של חיי’’.

בעקבות  לראשונה,  לשחק  החלה  כי  מציינת  היא 
ברידג’  לקורס  אותה  שהובילה  בעיתון  מודעה 
למתחילים שהתקיים בבית הברידג’ ברחוב קרליבך 
בהנחייתו  קטנה  קבוצה  אז  ‘’היינו  שבתל-אביב. 
דורון לימור, שגרם לי להתאהב במשחק והפך  של 
היום.  עד  עליי  האהובים  התחביבים  לאחד  אותו 
שמתפתח  מרתק  חשיבה  משחק  להכיר  זכיתי 
חוקים.  עוד  קונבנציה,  עוד  שיטה,  עוד   – הזמן  כל 
משחק עוצמתי שממלא אותך בהנאה, ריכוז 
להפיג את  גם  עבורי הברידג’ הצליח  וזיכרון. 
כמה  שלאורך  העובדה  בזכות  הקשה,  הכאב 
להתנתק  פשוט  הצלחתי  משחק  של  שעות 
מהכול. אני מאחלת לעצמי להמשיך ולהתמיד 
את  ממנו  ולהפיק  הזה  המופלא  במשחק 

המיטב’’.
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בואו להכיר אותנו

על אף קריירת ברידג קצרה באופן יחסי של כעשור 
בלבד, מצליח חנן אלספל לבסס את מעמדו בזירת 
אמסטרדם  יליד   ,78 בן  הוא  המקומית.  הברידג’ 
שבהולנד, ממנה עלה לישראל ב-1951. חנן הינו ניצול 
שואה, ומספר כי את תקופת המלחמה העביר בלא 
עד  הולנד  ברחבי   )!( מסתור  מקומות  מ-37  פחות 
לסיומה. ‘’אני לא אוהב לדבר יותר מדי על התקופה 
הזו, אבל אני רק יכול לומר ששמחתי מאוד להגיע 

ארצה’’, כך לדבריו.
והטיולים  התיירות  ענף  מוותיקי  לאחד  נחשב  הוא 
מזה למעלה מ-40 שנה, מחצית מהם כמנהל שירות 
בכל  תיירים  כמדריך  וכן  על’’,  ‘’אל  בחברת  טיסה 
רחבי הארץ. הוא מתגורר בהוד השרון ונשוי לעמליה, 
אמנית בינלאומית המתמחה באמנות הסינית, אשר 
נחשבת למוכרת בזכות עבודותיה עבור בתי מלוכה, 
נשיאים ושועי עולם. ‘’יצא לנו אפילו להתארח אצל 
בנו.  הולדת  לכבוד  ימים  שבוע  במשך  מרוקו  מלך 

חווייה של פעם בחיים’’, מעיד חנן.
אשר  הוריו  מבית  הזיכרונות  למרות  כי  מספר  הוא 
את  ללמוד  החל  בבגרותו  שרק  הרי  ברידג’,  שיחקו 
‘’אני חייב להוקיר תודה  המשחק בצורה מקצועית. 
בכפר  השרון  ממועדון  גינוסר  אלדד  שלי,  למורה 
אותי  וחשף  המשחק  את  לי  שהכיר  זה  הוא  סבא. 
המוח  את  שמחדד  מדהים  משחק  הכרתי  בפניו. 
גם  אלא  חדשים,  דברים  ללמוד  רק  לא  לי  ואיפשר 
המון  עם  שלי  התחרותי  היצר  את  במקביל  סיפק 
אדרנלין, יחד עם הרבה חברים טובים שזכיתי להכיר 
בדרך. זכיתי ללמוד את שפת הברידג’, שהיא בעיניי 
כלי  ומהווה  אנשים  בין  שמחברת  מדהימה  שפה 

חינוכי ראשון במעלה’’.
וחברו  שכנו  עם  פעולה  משתף  הוא  אלו  בימים 
הקרוב, עמי זמיר, חבר נבחרת ישראל הפתוחה. חנן 

מציין כי עבורו זוהי זכות גדולה לשתף פעולה 
‘’אני  עמי.  של  בדמותו  ברידג’  אוטריטת  עם 
אומר  מחדש’’,  פעם  בכל  המון  ממנו  לומד 
‘’זו גאווה ענקית מבחינתי להיות פרטנר  חנן. 
אביבים,  במועדון  ביחד  משחקים  אנחנו  שלו. 
השרון,  במועדון  גם  ולעיתים  המדינה  כיכר 

ומשתדלים ליהנות מכל רגע’’.

חנן אלספל
קיבל לאחרונה 

דרגת 
רב אמן ארד

אטי לנדסמן
קיבלה לאחרונה 

דרגת 
רב אמן

עושים כבוד למקבלי הדרגות החדשים שמציגים סיפור חיים מרתק 
לצד כמיהה למשחק הברידג’. כל הכבוד ! 

כ-35  מזה  ותיקה  ברידג’  שחקנית  לאטי,  ברכות 
הדרגות.  במעלה  להתקדם  ממשיכה  אשר  שנים, 
רמת גן בניהולם של  )68( המשחקת במועדון  אטי 
ברמת השרון,  וגדי ארנון, מתגוררת  ריזנברג  אורלי 
סימולטניות  בתחרויות  גם  קבע  כדרך  ומשתתפת 

ובפסטיבלים השונים לאורך השנה. 

אשר  גדולה  טרגדיה  אטי  חוותה  כשנתיים  לפני 
סקי  חופשת  במהלך  קרה  זה  עולמה.  את  טלטלה 
חייו.  את  דוד,  בעלה,  קיפח  במהלכה  באוסטריה, 
‘’הוא לקה בהתקף לב ללא שום סימנים מוקדמים, 
מדהים  איתנו.  היה  לא  כבר  ספורות  שניות  ותוך 
יכולים להיגדע ביום אחד’’, היא  איך חיים שלמים 
מספרת בגילוי לב על החווייה הקשה מנשוא, לצד 
הייתה  ממנו  ‘’הפרידה  האובדן.  עם  ההתמודדות 
לי קשה מאוד, שכן קשה עד כמעט בלתי אפשרי 
להתמודד עם הלבד הלא מוכר. היינו ביחד 50 שנה, 
וזה דבר שאני פשוט לא מצליחה להתרגל אליו עד 
היום. אני עד היום שומעת את רשרוש המפתחות 
את  לי  יש  למזלי,  שייכנס.  ומייחלת  בדלת,  שלו 
המשפחה המדהימה שלי שמחבקת אותי בכל יום 
יחד  הזו,  הקשה  התקופה  את  לעבור  לי  ומסייעת 
עם הברידג’ שהוא אחת המתנות הגדולות של חיי’’.

בעקבות  לראשונה,  לשחק  החלה  כי  מציינת  היא 
ברידג’  לקורס  אותה  שהובילה  בעיתון  מודעה 
למתחילים שהתקיים בבית הברידג’ ברחוב קרליבך 
בהנחייתו  קטנה  קבוצה  אז  ‘’היינו  שבתל-אביב. 
דורון לימור, שגרם לי להתאהב במשחק והפך  של 
היום.  עד  עליי  האהובים  התחביבים  לאחד  אותו 
שמתפתח  מרתק  חשיבה  משחק  להכיר  זכיתי 
חוקים.  עוד  קונבנציה,  עוד  שיטה,  עוד   – הזמן  כל 
משחק עוצמתי שממלא אותך בהנאה, ריכוז 
להפיג את  גם  עבורי הברידג’ הצליח  וזיכרון. 
כמה  שלאורך  העובדה  בזכות  הקשה,  הכאב 
להתנתק  פשוט  הצלחתי  משחק  של  שעות 
מהכול. אני מאחלת לעצמי להמשיך ולהתמיד 
את  ממנו  ולהפיק  הזה  המופלא  במשחק 

המיטב’’.
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לנפץ  יהיה  שניתן  מנת  על  נועדו  קלישאות  כי  אומרים 
אותן - כך גם הקלישאה השחוקה המחברת בין משחק 
מי  השלישי.  הגיל  ובני  קשישים  לאוכלוסיות  הברידג' 
אבישי בן  זו הוא  שעמל רבות על מנת לערער סטיגמה 
דוד, יוזם פרויקט ''גולדן ברידג'" המשלב בצורה מרגשת 
יסודות  את  הלומדים  צעירים  שחקנים  בין  דופן  יוצאת 
המעורה  ניסיון  ובעל  ותיק  קהל  לבין  הברידג',  משחק 
במשחק. פרויקט זה, מצליח לקשר בין האוכלוסיות הללו 
וליצור חיבורים מרתקים המעניקים נופך חברתי ומיוחד, 

לצד המשחק.

אבישי )67(, איש חינוך בעברו ושחקן ברידג' בכל רמ''ח 
איבריו מציג אילן יוחסין שכל כולו על טהרת המשחק. ''אני 
דור שלישי למשפחה ברידג'יסטית'', הוא מעיד על עצמו. 
הקודמת  המאה  של  ה-20  בשנות  כבר  שיחקה  ''סבתי 
בצ'רנוביץ' )אוקראינה כיום(, אבי הספיק לשחק במהלך 
תקופה בה נכלא כאסיר של הבריטים בגלות בקניה, ואילו 
בני, יובל, הוא אחד משופטי הברידג' הבכירים בישראל, 
המשמש גם כיו''ר ועדת החוקה של ההתאגדות. בקיצור, 

אפשר לומר שאני בחברה טובה''.  

הוא עצמו אינו מגדיר את עצמו כשחקן בכיר, אך בה בעת 
5 שנים מהאפשרות לחשוף את המשחק  נהנה במהלך 
הוא  אותו  ג'-ו'(  בכיתות  )תלמידים  הצעיר  הדור  בפני 
האזורית  המועצה  עם  פעולה  שיתוף  במסגרת  מלמד 
חבל מודיעין, בין כתליו של בית ספר יסודי בשהם. ''שניים 
השנה  זכו  מושקוביץ,  ועידו  סמואלוב  טל  מתלמידיי, 
באליפות אירופה לצעירים, כך שאני מרגיש שההשקעה 
שלי גם מניבה פירות'', מתגאה אבישי, שבמקביל מלמד 
את יסודות הברידג' במסגרת שיעורים בבתי דיור מוגן וכן 

בשיעורים במסגרות נוספות.

גם  והצעירים  המבוגרים   – האוכלוסיות  לשתי  החשיפה 
יחד, הובילה את אבישי ליזום פרויקט מרגש ומעורר גאווה 
תחת הכותרת ''גולדן ברידג'''. הרעיון: יצירת ''גשר זהב'' 
בין שחקנים בגיל הזהב לבין תלמידים צעירים, אשר נחשפו 
''המטרה היא כפולה'', מסביר אבישי.  זה עתה למשחק. 
''יחד עם לימוד ברידג' ושיפור מיומנויות, הרצון הוא לחבר 
צעיר.  והשני  מבוגר  אחד   – המעורבים  השותפים  שני  בין 
בצורה שכזו אנו חותרים למטרה האמיתית של הפרויקט 

המבוססת על הגורם האנושי ויצירת קשרים חברתיים''.

אבישי, מאין הגיע הרעיון 
ליזום פרויקט שכזה?

שנים  ארוך  קשר  לי  ''יש 
החינוך  מערכת  עם 
בלא  עסקתי  בישראל. 
חינוכיים  פרויקטים  מעט 
בעברי, כמו למשל היוזמה 
ארוך  לימודים  יום  לקיים 
גם  קשר  ויצירת  בגנים, 
למעון  הילדים  בין  שם 

סדרת  שעלתה  לפני  עוד  אליו,  בסמוך  שפעל  מבוגרים 
החינוך  למשרד  פניתי  בכאן.   ''84'' המדוברת  הטלוויזיה 
במסגרת  ייכלל  הזה  שהפרויקט  לכך  אישור  וקיבלתי 
המחויבות האישית של התלמידים בבית הספר. אני שמח 
עלויות  במימון  ומסייעת  נרתמה  לברידג'  שההתאגדות 

הפרוייקט מאז תחילתו".

כיצד מתבטא הפרויקט הלכה למעשה? 
לומדים את  ט'-י''א  בכיתות  נוער  בני  ''שחקנים צעירים, 
יסודות הברידג', במסגרת שיעורים מיוחדים שמועברים 
הללו  השיעורים  בהרצליה.  הראשונים  בתיכון  ידי  על 
14:30- בין  כאשר  הלימודים,  שעות  לאחר  מתקיימים 
16:00 אני מעביר להם שיעור תיאורטי, וב-16:00 מצטרפת 
להרצאה  מבוגרים  עם  יחד  נוער  בני  של  ותיקה  קבוצה 
מתקיימת  מכן  לאחר  מיד  שונים.  ברידג'  בנושאי  קצרה 
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תחרות מודרכת, בה מותר לתלמידים להתייעץ ולשתף 
אותי בהכרזות שלהם. אנחנו נמצאים בימים אלו במחזור 
בית  מטעם  אחראי  מורה  במסגרתו  הפרויקט,  של  ה-5 
עם  יחד  ברידג'  ומשחק  בכיתה  זמנית  בו  נמצא  הספר 

התלמידים והשחקנים המבוגרים.

כזו  כלומר  מעורבת,  תחרות  ליצור  למעשה  הוא  הרעיון 
החל  שמאז  לציין  חייב  אני  וצעיר.  מבוגר  זוג  שתכלול 
הפרויקט נוצרו אינטראקציות מרגשות במיוחד, כשחלק 
השונים  הברידג'  במועדוני  לשחק  ממשיכים  מהילדים 
מחוץ  גם  שלהם  הפרטנרים  עם  חברי  בקשר  ונשארים 

לשיעורים''.

מהו הערך המוסף של הפרויקט הזה?
המבוגרים  לחבר'ה  גם  שיש  החיוך  את  לראות  ''צריך 
ואנרגטית שעושה להם  וזוכים בחברה צעירה  שמגיעים 
טוב על הנשמה, כשגם הצעירים נהנים מהקשר הזה, על 
אף פער הגילאים. סיפור אחד נגע לי ללב, כאשר אחת 
סיפרה  בפרויקט  חלק  שלקחה  המבוגרות  השחקניות 
פרנק  אנה  של  חברה  שהייתה  שלה  הצעיר  לשותף 
בתקופת שקדמה לשואה בהולנד. השותף הצעיר מאוד 
כאשר  מרתק,  קשר  ביניהם  נוצר  וכך  בסיפור,  התעניין 
הברידג' היווה רק תירוץ. אז אמנם לא פשוט להתמודד 
ביחד  ומבוגרים  ילדים  מ-40  למעלה  עם  לעיתים 
המדהימות,  התוצאות  את  רואה  כשאני  אבל  בשיעור, 
מורה  של  אמא  גדולה.  בשמחה  הזה  לאתגר  נעתר  אני 
כך:  לי  כתבה  אמרה  בפרויקט  שמשתתף  הספר  בבית 
מתחומי  לאחד  נחשב  ברידג'  לימוד  מדוע  הבנתי   "לא 
הראשון   מהמפגש  כשחזרתי  ורק  האישית  המחויבות 
עם התלמידים בתחושה של סיפוק  ונחיצות הבנתי את 
זה  תורמים  שני הצדדים  דורי.  הבין  הרעיון של השיתוף 

לזה. סוג של סימביוזה. מעבר לזה נהנית  להיות מוקפת 
לתרום  שמצליחה  להרגיש  איכותיים  וצעירות  בצעירים 
ידע  ולהעביר  ללמד  ומצליחה  להם  מסבירה  שאני  בכך 
נהנית  ואני  רץ  במפגש  הזמן  השנים,  במהלך  שצברתי 
איכות,  זמן  מבחינתי  הנוער  עם  מהאינטראקציה  מאוד 

מברכת על המיזם."

להתרחב  עתיד  הזה  הפרויקט  האם  הלאה?  ומה 
למקומות נוספים?

נוספים,  ואזורים  לערים  הפרויקט  את  להרחיב  ''אשמח 
המורים  מערך  של  להגדלה  זקוק  אני  כך  לשם  אבל 
נוספות. אני חושב שעצם  ולשיתוף פעולה מצד רשויות 
החינוך  משרד  ידי  על  מוכר  הזה  שהפרויקט  העובדה 
ספר  לבתי  גם  כטריגר  לשמש  יכול  אישית  כמחויבות 

וערים נוספות להרים את הכפפה''.

הספר  בבית  הבין-דורית  הפעילות  רכז  בנימני,  גלעד 
תחת  ואמון  למתמטיקה  כמורה  המשמש  הראשונים, 
כי:  ואומר  מוסיף  הברידג',  שיעורי  על  גם  אחריותו 
''הפרויקט משלב בצורה מדהימה בין החלק של הברידג' 
עצמו לחלק של האינטרקציה הבין-דורית. הפרויקט חושף 
ולתחכום  חדשה  חשיבה  לדרך  הצעירים  התלמידים  את 
שהברידג' טומן בחובו. עצם העובדה שתלמידים מבצעים 

פעולה שמצריכה מחשבה היא דבר מבורך.

 70-80 בגילאי  מבוגרים  עם  יושבים  נוער  בני  לראות 
מחדש.  פעם  בכל  מרגש  זה  מה,  דבר  אותם  שמלמדים 
התלמידים מבינים מהר מאוד את הפער העצום שיש בינם 
לבין השחקנים הללו. הצעירים מכבדים אותם, מקשיבים 
בכך  יש  מהפעילות.  נהנים  ובעיקר  בשקיקה,  להסברים 
לאנשים  ומקשיבים  מתעניינים  נוער  שבני  מבורך  משהו 
המבוגרים, שכן האינטרקציה שנוצרת היא משהו מיוחד''. 
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לדור הצעיר הנחשף אל הענף. הצצה לפרויקט מרגש ומלא באופטימיות

ברידג' משחקים באהבהברידג' משחקים באהבה

לנפץ  יהיה  שניתן  מנת  על  נועדו  קלישאות  כי  אומרים 
אותן - כך גם הקלישאה השחוקה המחברת בין משחק 
מי  השלישי.  הגיל  ובני  קשישים  לאוכלוסיות  הברידג' 
אבישי בן  זו הוא  שעמל רבות על מנת לערער סטיגמה 
דוד, יוזם פרויקט ''גולדן ברידג'" המשלב בצורה מרגשת 
יסודות  את  הלומדים  צעירים  שחקנים  בין  דופן  יוצאת 
המעורה  ניסיון  ובעל  ותיק  קהל  לבין  הברידג',  משחק 
במשחק. פרויקט זה, מצליח לקשר בין האוכלוסיות הללו 
וליצור חיבורים מרתקים המעניקים נופך חברתי ומיוחד, 

לצד המשחק.

אבישי )67(, איש חינוך בעברו ושחקן ברידג' בכל רמ''ח 
איבריו מציג אילן יוחסין שכל כולו על טהרת המשחק. ''אני 
דור שלישי למשפחה ברידג'יסטית'', הוא מעיד על עצמו. 
הקודמת  המאה  של  ה-20  בשנות  כבר  שיחקה  ''סבתי 
בצ'רנוביץ' )אוקראינה כיום(, אבי הספיק לשחק במהלך 
תקופה בה נכלא כאסיר של הבריטים בגלות בקניה, ואילו 
בני, יובל, הוא אחד משופטי הברידג' הבכירים בישראל, 
המשמש גם כיו''ר ועדת החוקה של ההתאגדות. בקיצור, 

אפשר לומר שאני בחברה טובה''.  

הוא עצמו אינו מגדיר את עצמו כשחקן בכיר, אך בה בעת 
5 שנים מהאפשרות לחשוף את המשחק  נהנה במהלך 
הוא  אותו  ג'-ו'(  בכיתות  )תלמידים  הצעיר  הדור  בפני 
האזורית  המועצה  עם  פעולה  שיתוף  במסגרת  מלמד 
חבל מודיעין, בין כתליו של בית ספר יסודי בשהם. ''שניים 
השנה  זכו  מושקוביץ,  ועידו  סמואלוב  טל  מתלמידיי, 
באליפות אירופה לצעירים, כך שאני מרגיש שההשקעה 
שלי גם מניבה פירות'', מתגאה אבישי, שבמקביל מלמד 
את יסודות הברידג' במסגרת שיעורים בבתי דיור מוגן וכן 

בשיעורים במסגרות נוספות.

גם  והצעירים  המבוגרים   – האוכלוסיות  לשתי  החשיפה 
יחד, הובילה את אבישי ליזום פרויקט מרגש ומעורר גאווה 
תחת הכותרת ''גולדן ברידג'''. הרעיון: יצירת ''גשר זהב'' 
בין שחקנים בגיל הזהב לבין תלמידים צעירים, אשר נחשפו 
''המטרה היא כפולה'', מסביר אבישי.  זה עתה למשחק. 
''יחד עם לימוד ברידג' ושיפור מיומנויות, הרצון הוא לחבר 
צעיר.  והשני  מבוגר  אחד   – המעורבים  השותפים  שני  בין 
בצורה שכזו אנו חותרים למטרה האמיתית של הפרויקט 

המבוססת על הגורם האנושי ויצירת קשרים חברתיים''.

אבישי, מאין הגיע הרעיון 
ליזום פרויקט שכזה?

שנים  ארוך  קשר  לי  ''יש 
החינוך  מערכת  עם 
בלא  עסקתי  בישראל. 
חינוכיים  פרויקטים  מעט 
בעברי, כמו למשל היוזמה 
ארוך  לימודים  יום  לקיים 
גם  קשר  ויצירת  בגנים, 
למעון  הילדים  בין  שם 

סדרת  שעלתה  לפני  עוד  אליו,  בסמוך  שפעל  מבוגרים 
החינוך  למשרד  פניתי  בכאן.   ''84'' המדוברת  הטלוויזיה 
במסגרת  ייכלל  הזה  שהפרויקט  לכך  אישור  וקיבלתי 
המחויבות האישית של התלמידים בבית הספר. אני שמח 
עלויות  במימון  ומסייעת  נרתמה  לברידג'  שההתאגדות 

הפרוייקט מאז תחילתו".

כיצד מתבטא הפרויקט הלכה למעשה? 
לומדים את  ט'-י''א  בכיתות  נוער  בני  ''שחקנים צעירים, 
יסודות הברידג', במסגרת שיעורים מיוחדים שמועברים 
הללו  השיעורים  בהרצליה.  הראשונים  בתיכון  ידי  על 
14:30- בין  כאשר  הלימודים,  שעות  לאחר  מתקיימים 
16:00 אני מעביר להם שיעור תיאורטי, וב-16:00 מצטרפת 
להרצאה  מבוגרים  עם  יחד  נוער  בני  של  ותיקה  קבוצה 
מתקיימת  מכן  לאחר  מיד  שונים.  ברידג'  בנושאי  קצרה 
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תחרות מודרכת, בה מותר לתלמידים להתייעץ ולשתף 
אותי בהכרזות שלהם. אנחנו נמצאים בימים אלו במחזור 
בית  מטעם  אחראי  מורה  במסגרתו  הפרויקט,  של  ה-5 
עם  יחד  ברידג'  ומשחק  בכיתה  זמנית  בו  נמצא  הספר 

התלמידים והשחקנים המבוגרים.

כזו  כלומר  מעורבת,  תחרות  ליצור  למעשה  הוא  הרעיון 
החל  שמאז  לציין  חייב  אני  וצעיר.  מבוגר  זוג  שתכלול 
הפרויקט נוצרו אינטראקציות מרגשות במיוחד, כשחלק 
השונים  הברידג'  במועדוני  לשחק  ממשיכים  מהילדים 
מחוץ  גם  שלהם  הפרטנרים  עם  חברי  בקשר  ונשארים 

לשיעורים''.

מהו הערך המוסף של הפרויקט הזה?
המבוגרים  לחבר'ה  גם  שיש  החיוך  את  לראות  ''צריך 
ואנרגטית שעושה להם  וזוכים בחברה צעירה  שמגיעים 
טוב על הנשמה, כשגם הצעירים נהנים מהקשר הזה, על 
אף פער הגילאים. סיפור אחד נגע לי ללב, כאשר אחת 
סיפרה  בפרויקט  חלק  שלקחה  המבוגרות  השחקניות 
פרנק  אנה  של  חברה  שהייתה  שלה  הצעיר  לשותף 
בתקופת שקדמה לשואה בהולנד. השותף הצעיר מאוד 
כאשר  מרתק,  קשר  ביניהם  נוצר  וכך  בסיפור,  התעניין 
הברידג' היווה רק תירוץ. אז אמנם לא פשוט להתמודד 
ביחד  ומבוגרים  ילדים  מ-40  למעלה  עם  לעיתים 
המדהימות,  התוצאות  את  רואה  כשאני  אבל  בשיעור, 
מורה  של  אמא  גדולה.  בשמחה  הזה  לאתגר  נעתר  אני 
כך:  לי  כתבה  אמרה  בפרויקט  שמשתתף  הספר  בבית 
מתחומי  לאחד  נחשב  ברידג'  לימוד  מדוע  הבנתי   "לא 
הראשון   מהמפגש  כשחזרתי  ורק  האישית  המחויבות 
עם התלמידים בתחושה של סיפוק  ונחיצות הבנתי את 
זה  תורמים  שני הצדדים  דורי.  הבין  הרעיון של השיתוף 

לזה. סוג של סימביוזה. מעבר לזה נהנית  להיות מוקפת 
לתרום  שמצליחה  להרגיש  איכותיים  וצעירות  בצעירים 
ידע  ולהעביר  ללמד  ומצליחה  להם  מסבירה  שאני  בכך 
נהנית  ואני  רץ  במפגש  הזמן  השנים,  במהלך  שצברתי 
איכות,  זמן  מבחינתי  הנוער  עם  מהאינטראקציה  מאוד 

מברכת על המיזם."

להתרחב  עתיד  הזה  הפרויקט  האם  הלאה?  ומה 
למקומות נוספים?

נוספים,  ואזורים  לערים  הפרויקט  את  להרחיב  ''אשמח 
המורים  מערך  של  להגדלה  זקוק  אני  כך  לשם  אבל 
נוספות. אני חושב שעצם  ולשיתוף פעולה מצד רשויות 
החינוך  משרד  ידי  על  מוכר  הזה  שהפרויקט  העובדה 
ספר  לבתי  גם  כטריגר  לשמש  יכול  אישית  כמחויבות 

וערים נוספות להרים את הכפפה''.

הספר  בבית  הבין-דורית  הפעילות  רכז  בנימני,  גלעד 
תחת  ואמון  למתמטיקה  כמורה  המשמש  הראשונים, 
כי:  ואומר  מוסיף  הברידג',  שיעורי  על  גם  אחריותו 
''הפרויקט משלב בצורה מדהימה בין החלק של הברידג' 
עצמו לחלק של האינטרקציה הבין-דורית. הפרויקט חושף 
ולתחכום  חדשה  חשיבה  לדרך  הצעירים  התלמידים  את 
שהברידג' טומן בחובו. עצם העובדה שתלמידים מבצעים 

פעולה שמצריכה מחשבה היא דבר מבורך.

 70-80 בגילאי  מבוגרים  עם  יושבים  נוער  בני  לראות 
מחדש.  פעם  בכל  מרגש  זה  מה,  דבר  אותם  שמלמדים 
התלמידים מבינים מהר מאוד את הפער העצום שיש בינם 
לבין השחקנים הללו. הצעירים מכבדים אותם, מקשיבים 
בכך  יש  מהפעילות.  נהנים  ובעיקר  בשקיקה,  להסברים 
לאנשים  ומקשיבים  מתעניינים  נוער  שבני  מבורך  משהו 
המבוגרים, שכן האינטרקציה שנוצרת היא משהו מיוחד''. 
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כתובת משרד ההתאגדות: יערה 27, רעננה מיקוד 4320458
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הודעות חשובות

אפריל 2020מרץ 2020פברואר 2020

1

2

 T.B ליגה לזוגות
על + ארצית

סימולטנית ארצית 
ערב יום א'

14

15

27-28

אליפות ישראל לזוגות מעורבים 
)שלב מחוזי(

סימולטנית ארצית 
ערב יום א'

אליפות ישראל לזוגות מעורבים
חצי גמר + גמר )*(

22

25

סימולטנית ארצית 
ערב יום ד'

אליפות ישראל הפתוחה
)שלב מחוזי*(

תכנית פעילות ספורטיבית ארצית לחודשים הקרובים

* ראו מודעה מפורטת

להתאגדות הישראלית לברידג'

דרוש/ה רכז/ת צעירים.
בחודש יוני 2020 מושיקו מיוחס היקר, ששימש כרכז פרוייקט "הדור הבא" בשנים האחרונות, 

פורש מתפקידו ואנו מודים לו על פעילותו החשובה והמסורה ומאחלים לו הצלחה רבה גם 
בהמשך דרכו. ההתאגדות נערכת למציאת רכז/ת מתאימים ולביצוע חפיפה מסודרת.

עיקרי התפקיד כוללים: הפצה ושיווק הברידג' לצעירים )ילדים, נוער וסטודנטים( בבתי הספר 
ובמסגרות השונות, איתור והכשרת מורים, ארגון המסגרת התחרותית השנתית לצעירים, סיוע 

להתאגדות בנושאים הקשורים לצעירים.
התפקיד דורש כישורים אדמיניסטרטיביים, לוגיסטיים וביצועיים כאחד. 

דרישות התפקיד המפורטות יועברו למועמדים המתאימים.
היקף המשרה הצפוי – חצי משרה. תחילת חפיפה - מיידית.

מועמדים הרואים עצמם מתאימים, מתבקשים לשלוח קורות חיים מלאים עד 
 ibf@bridge.co.il – לתאריך 29/2/20 לכתובת הדוא"ל

דרושים
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פתוח לחברי התאגדות בתוקף לשנת 2020. 
מנעו אי נעימות ודאגו לחדש חברותכם בהקדם.

אליפות ישראל לזוגות מעורבים אליפות ישראל לזוגות מעורבים 20202020
שלב מוקדמות מחוזיותשלב מוקדמות מחוזיות

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

מועד התחרות מועד התחרות 14/3/202014/3/2020 | שעה  | שעה 09:3009:30  
מרכזדרוםצפון

במועדון חיפה כרמל
רח' מחניים 9, חיפה

מועדון אשדוד
הרב שאולי 4, אשדוד

מועדון "רמת השרון"
סוקולוב 52, רמת השרון

פרטים והרשמה
משה מנור

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

ההרשמה מראש – חובה

אביבה בן ארויה 
052-3859335

מחיר 140 ש"ח לזוג
ההרשמה מראש – חובה

יעקב מינץ
052-2783263
03-5403244

מחיר 140 ש"ח לזוג
ההרשמה מראש – חובה

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

זוג מעורב = שחקנית ושחקן

שלבי הגמר:
שלבי הגמר יתקיימו בסוף השבוע 27-28 במרץ.

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

אליפות ישראל הפתוחה לזוגות אליפות ישראל הפתוחה לזוגות 20202020
שלב מוקדמות מחוזיותשלב מוקדמות מחוזיות

שני מושבים בני 18 חלוקות, חלוקות זהות וחישוב משותף בכל המרכזים
 שיטת חישוב IMP יוענקו נק' אמן ארציות במתכונת מורחבת לכל הזוגות המסיימים מעל הממוצע. 

שבת שבת 2525 באפריל  באפריל 20202020, שעה , שעה 09:3009:30 עד  עד 14:4014:40 לערך לערך
מרכזדרוםצפון

במועדון חיפה כרמל
רח' מחניים 9, חיפה

מועדון רחובות
המנוף 1, רחובות

מועדון הברידג' "אביבים"
דיסנצ'יק 7, תל אביב

פרטים והרשמה
משה מנור

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

ההרשמה מראש – חובה

אביבה בן ארויה 
052-3859335

מחיר 140 ש"ח לזוג
ההרשמה מראש – חובה

יעקב מינץ
052-2783263

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(

ככלל לא מאושרים מחליפים 
לתשומת לב המשתתפים באליפות ישראל לזוגות: 

המשך התחרות במתכונת: שלב חצי גמר משותף )ללא בתים(, 
שלב גמר: בית א' בשיטת בתים )מצ'ים(, גמר על בהשתתפות 14 זוגות, 12 מבית א' ושני הראשונים מגמר ב' 

תאריכי המשך האליפות: חצי גמר וגמר: 8-9 במאי 
גמר על : 15-16 במאי פרסים ונקודות אמן ארציות ובינלאומיות במתכונת מורחבת מאד.



2020  הרשמה / חידוש

יחיד 120 ₪ 

* זוג 180 ₪ 

חייל חובה 60 ₪ 

שחקן עד גיל 18 60 ₪ 

    תעריפי דמי חבר לשנת תעריפי דמי חבר לשנת 20202020

* הגדרת זוג:
זוג נשוי או בעל כתובת מגורים משותפת.. 1
שני בני הזוג הינם חברים בהתאגדות.. 2
המחיר כולל ביטאון מודפס אחד לשני בני הזוג וכן לוח שנה מהודר לשנת 2020.. 3

בטאון ההתאגדות מופק בכל חודש בפורמט דיגיטלי כאשר אחת לחודשיים הבטאון 
גם מודפס ונשלח לבתי החברים )בינואר, מרץ, מאי, יולי, ספטמבר, נובמבר(.

גישה לפורמט דיגיטלי:

או באמצעות קישור לקובץ PDF ע"י לחיצה על קישור הנשלח בדואר האלקטרוני 
בכל תחילת חודש.

אם אינכם מקבלים דואר אלקטרוני מההתאגדות שלחו לנו הודעה.

ההרשמה לשנת 2020 נפתחה

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

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

לצפייה בביטאון

https://www.facebook.com/%D7%94%D7%94%D7%AA%D7%90%D7%92%D7%93%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%AA-%D7%9C%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%93%D7%92-776246342481662/
https://www.facebook.com/%D7%94%D7%94%D7%AA%D7%90%D7%92%D7%93%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%AA-%D7%9C%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%93%D7%92-%D7%94%D7%A2%D7%9E%D7%95%D7%93-%D7%94%D7%A8%D7%A9%D7%9E%D7%99-776246342481662/
https://www.facebook.com/gilado.bridge/
https://www.facebook.com/gilado.bridge/
https://bridgepayment.org/bridgeMagazine/Login.aspx


רענון נהלי תחרויותרענון נהלי תחרויות 
כחלק מתהליך הפקת הלקחים והעובדה כי הנהלים והאירועים מתפרסמים בצורה ברורה 

ומבעוד מועד הוחלט כי מה-1 לינואר, 2020 תהיה הקפדה יתרה בתחומים הבאים:

 החלפות – לא יאושרו החלפות בתחרויות כולל בשלב המוקדמות. התכנית הספורטיבית 
מתפרסמת זמן רב מראש ועל הזוגות והקבוצות להיערך לכך. החלפות יאושרו רק במקרים 

קיצוניים )חלילה( של טיפול רפואי או כח עליון. 

 רישום באיחור – מועד הרישום ייקבע ויפורסם. זוגות שלא יעמדו במועד הרישום לא יוכלו 
להשתתף בתחרות ולא יתאפשר רישום באיחור. הגורמים המקצועיים רשאים להאריך את 

ההרשמה על פי שיקול דעתם אך ככלל לא תאושר הרשמה בכל התחרויות כולל משחקי המבחן 
לנבחרות וכדומה.

 משמעת – כמפורסם, יינתנו קנסות וייאכף הנושא המשמעתי. לא יינתנו הקלות וערעורים 
ללא סיבה יוצאת דופן. באחריות השחקנים לבדוק פעילויות באזורם שעלולות לגרום לאיחורים 

וכדומה.  

החלפת שחקן בתחרויות ההתאגדותהחלפת שחקן בתחרויות ההתאגדות
כעיקרון, לא יאושרו החלפות שחקנים בתחרויות ההתאגדות.

במקרים חריגים, יש למלא "טופס בקשה להחלפת שחקן" 
ולצרף מסמכים תומכים. את הטופס יש להגיש לפחות שבועיים לפני התחרות.

מיכה מרק
הקפטן הספורטיבי הארצי

ציבור שחקני הברידג' שימו לב,
בכל בקשה לבחינה מחדש של החלטת מנהל תחרות יש להפקיד 100 ₪.

בכל ערעור לוועדת משמעת ארצית או בית הדין יש להפקיד 500 ₪. 
את הפיקדון יש לשלם באמצעות המחאה לפקודת ההתאגדות הישראלית לברידג'.

הסכום יוחזר לפי שיקול דעת הגורם המטפל.

ועדת חוקהועדת חוקהועדת חוקה

נוהל דמי פיקדון בהגשת ערעור נוהל דמי פיקדון בהגשת ערעור 

לטופס לחצו כאן

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


קורס להסמכת מנהלי תחרויות לדרגה 1 צפוי להיפתח במחוז צפון 
)מותנה במינימום 12 משתתפים(

הקורס יתקיים במועדון חיפה כרמל )רח' מחניים 9, חיפה( 
ובהדרכתו של אילן שזיפי

קורס מנהלי תחרויות דרגה 1 
ועדת חוקהועדת חוקהועדת חוקה

המעוניינים להשתתף בקורס מתבקשים להירשם דרך המערכת המקוונת 
)בשלב זה ההרשמה לצורך אומדן כמות המשתתפים, בהמשך ייגבה גם התשלום(.

הקורס יתקיים בימי ד'  
בין השעות 16:00-19:00 )מפגש ראשון מתוכנן ל-23.9.20(

משך הקורס 16 שבועות

ועדת צעיריםועדת צעיריםועדת צעירים

נבחרות הצעירים של ישראל )עד 16, עד 21, עד 26( ייצגו השנה את ישראל באליפות העולם לנבחרות 
צעירות שתתקיים באיטליה בקיץ 2020. מועמדים הרואים עצמם מתאימים לשמש בתפקיד קפטן, 

מתבקשים להגיש בקשה למשרדי ההתאגדות, בצירוף קורות חיים המפרטים רקע רלוונטי לתפקיד. 
וזאת עד לתאריך 10/2/2020.

  קפטנים לנבחרות הצעירים של ישראל  קפטנים לנבחרות הצעירים של ישראל

 ibf@bridge.co.il :יש להגיש את הבקשה בדוא"ל

ועדת סגלועדת סגלועדת סגל

המעוניינים מתבקשים להירשם עד ה המעוניינים מתבקשים להירשם עד ה 66 בפברואר  בפברואר 20202020..
להשלמת ההרשמה, יש לשלוח מייל להתאגדות )ibf@bridge.co.il(, ובו פירוט ההישגים של 

הזוגות המשחקים יחד בקבוצה.
בסיום ההרשמה, ועדת סגל תודיע לקבוצות המועמדות האם התקבלו למשחקי המבחן.

ללחוץ כאן להרשמה במערכת המקוונת יש 

משחקי המבחן לקביעת נבחרת המעורבים משחקי המבחן לקביעת נבחרת המעורבים 
נפתחה ההרשמה להגשת מועמדות למשחקי מבחן לקבוצות מעורבות.נפתחה ההרשמה להגשת מועמדות למשחקי מבחן לקבוצות מעורבות.
משחקי המבחן יתקיימו ב-13 בפברואר 2020 ולאחריהן, תיקבע הנבחרת שתייצג את ישראל 

באליפות אירופה לקבוצות מעורבות במדירה פורטוגל, יוני 2020.
ללחוץ כאן לעיון בפרוטוקול ישיבת ועדת סגל ובתנאים לבחירת ושליחת הנבחרות יש 

http://ibf@bridge.co.il
https://bridgepayment.org/contest_details.aspx?contest_id=386&contest_name=%D7%9E%D7%A9%D7%97%D7%A7%D7%99%20%D7%94%D7%9E%D7%91%D7%97%D7%9F%20%D7%9C%D7%A7%D7%91%D7%95%D7%A6%D7%95%D7%AA%20%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%A8%D7%91%D7%95%D7%AA&ispestival=False
https://main.bridge.co.il/uploads/files/protocols/segel-7.7.19.pdf
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תוצאות תחרויות

שמותסה"כדרוג

אורי עמי - הרצקה רוני158.10

גלסר אנדרי - ברקוביץ אריה257.49

ארבל דייויד - יקותיאלי אסף357.16

נוסצקי מיכל - סעדה נטלי456.23

גליצנשטין מרדכי - עמר אבי555.56

מרק סוניה - עציון אמיר652.53

אלג'ם יוסף ד"ר - לבנה דורון752.20

לירן ינון - וסרמן גילדה851.72

ידדוב רמי - שפוצ'ניק גרש951.11

זמיר עמי - אלספל חנן1050.91

תחרות: ליגה לאומית לזוגות טופבוטום 2020
מושב: 3 מתוך 3 תאריך: 11/01/20

תוצאות כלליות

שמותסה"כדרוג

ליפין גנאדי - דנציגר אלכס177.43

שלומי טובית - חיות אבי273.02

לביא נירה - בריפמן מיכאל371.95

שגיא אריה - עפר ייורם470.66

פכטמן אהובה - לרנר משה570.55

רחימי רחמים - דימנט נעם670.46

מאירוביץ מיקי - גרינברג שוש769.74

בראונשטיין יעל - לויט יולי869.62

למדן יצחק - זלצמן בנימין969.474

פינטל צילה - פורת רמי1069.471

תחרות: סימולטנית ארצית ינואר 2020 - משוקלל 
מושב: 1 מתוך 1 תאריך: 05/01/20

תוצאות כלליות
שמותסה"כדרוג

ליפין גנאדי - דנציגר אלכס175.26

שגיא אריה - עפר ייורם273.29

למדן יצחק - זלצמן בנימין372.85

פורשר שמעון - רוזנברג שלמה470.88

שלומי טובית - חיות אבי570.28

עזורי איוון - כהן שמואל669.91

לביא נירה - בריפמן מיכאל769.28

אולסבורג ברנרד - סטרן דוד868.89

פורגס שרי - שפנר מיכל968.71

ניצן אדם - מנושביץ רטי1068.60

Handicap - 2020 תחרות: סימולטנית ארצית ינואר
מושב:1 מתוך 1 תאריך: 05/01/20

תוצאות כלליות



הודעות מועדונים

מועדון הברידג' רחובות )מארח את סניף 80(
מתכבד להזמינכם לתחרות ארצית 

מושב אחד 30 ידיים

יום שישי 14 בפברואר 2020 | בשעה 10:00
רח' המנוף 1, רחובות

מחיר למשתתף: 75 ₪
מנהל תחרות: אילן שזיפי

לפרטים והרשמה מראש: חן שגב 050-7712396

מועדון רמת השרון
מתכבד להזמינכם לתחרות ארצית

ע"ש פנינה מינץ ז"ל
מושב אחד  30 ידיים

יום שבת 15 בפברואר 2020 | בשעה: 10:00
רח' סוקולוב 52, רמת השרון
מנהל תחרות : אילן שזיפי

מחיר למשתתף: 70 ₪
לפרטים והרשמה:

יעקב מינץ 052-2783263, מועדון 03-5403244
ymintz19@gmail.com בדוא"ל

www.bridgerh.co.il צור קשר באתר המועדון

מועדון הקריות
מתכבד להזמינכם לתחרות ארצית

ע"ש מיכל אמבר ז"ל
מושב אחד 30 ידיים

יום שישי 21 בפברואר 2020 | בשעה 10:00
מרכז שיקום וספורט אילן, קריית חיים

)לרשום ב-WAZE  חיפה במקום קריית חיים(
מנהל תחרות: אסף עמית

מחיר למשתתף: 70 ₪
פרטים, הוראות הגעה והרשמה באתר הסניף:

www.micha-amit.com
מס' מקומות מוגבל – הרשמה מראש חובה!

ניתן להירשם באמצעות כפתור הרישום באתר,
או להשאיר הודעה אצל אסף בטלפון 04-8712764

מועדון האקדמיה ת"א 
מתכבד להזמינכם לתחרות ארצית 

2 מושבים 18 ידיים

יום שבת 22 בפברואר 2020 | בשעה 10:00
רח' שאול המלך 8, תל אביב
מחיר למשתתף: 80 ₪

מנהל תחרות: דירק פיטרס
חניה חופשית

לפרטים והרשמה:
שירי פאור 054-7999781

קרנאור גרינשטיין 052-4898611

מועדון ברידג' השרון
מתכבד להזמינכם לתחרות ארצית

2 מושבים  18 ידיים

יום שישי 7 בפברואר 2020 | בשעה 10:00
ברח' ששת הימים 42, כפר סבא

מנהל תחרות: אילן שזיפי
מחיר למשתתף 75 ₪
הרשמה מראש חובה 

מועדון: 077-5253001, רותי 054-4556111 

מועדון קאנטרי ראשל"צ 
מתכבד להזמינכם לתחרות ארצית 

מושב אחד 30 ידיים

יום שבת 8 בפברואר 2020 | בשעה 10:00
רח' שדרות בן גוריון 45, ראשון לציון

מחיר למשתתף: 70 ₪
מנהל תחרות: אילן שזיפי

כיבוד עשיר ושתיה חמה/קרה על חשבון הבית
חובה להירשם מראש

חובה להודיע על ביטול השתתפות
טובה אברמוביץ 050-6562798

גורדון זאב 054-4210618



מועדון ברידג' 4 פאן
מתכבד להזמינכם לתחרות ארצית

מושב אחד 30 ידיים 

יום שישי 6 במרץ 2020 | בשעה 10:00 
בבית ההתאגדות ברח' יערה 27, רעננה

מנהל תחרות : דירק פיטרס
מחיר למשתתף: 70 ₪

פרטים והרשמה: 
אורלי ריזנברג 054-4429724, גדי ארנון 054-4671721

מועדון ברידג' ויצו פ"ת
מתכבד להזמינכם לתחרות ארצית

מושב אחד 30  ידיים

יום שישי 20 במרץ 2020 | בשעה: 10:00
בבית ההתאגדות ברח' יערה 27, רעננה

מנהל תחרות : קובי שחר
מחיר למשתתף: 75 ₪

כולל כיבוד קל
לפרטים והרשמה מראש:

טלי וולף 052-8087337, יהודית פרידלנדר 052-3410401

דרגות

ברכות למקבלי תארים חדשים )נכון לדצמבר 2019(

רב אמן ארד
אלספל חנן, השרון

רב אמן
לנדסמן אטי, רמת גן

ויכמן קרול, באר שבע
אמן בכיר זהב

בנבניסטי רונן, ברידג' פוינט פולג
אמן בכיר כסף

מרקוס עידו, כפר סבא
אמן בכיר ארד

גוטמן שושנה, רמת גן
אמן בכיר

בלאוגרונד רות, מועדון הברידג' רחובות
שמש רותי, סביון-קרית אונו

אמן זהב
נחמני משה, באר שבע

וויג דניאלה, אביבים
פטלקו ליה, מושבות-שמריהו
ויסמן חנה, בית הברידג' ב"ש

ליפצ'וק חנה, מרכז ספורט ראשל"צ
קמיניץ רחל, ירושלים

קרמרמן רותי, רעננה ההגנה
אמן כסף

ורניה כרמל, אביבים
אדמון יהודית, מושבות-שמריהו

לוי שלמה, רעננה ההגנה
גל-לוי ארנה, רעננה ההגנה

גלט אהרון, כיכר המדינה ת"א
שיף יעקב, מרכז הברידג' ים

מץ דליה, חיפה/כרמל
פרוסט דליה, סביון-קרית אונו

אמן ארד
גודוביץ צילה, חיפה/כרמל

קולודני אמירה, ירושלים
ממלוק ברברה, חדרה

זעירי יגאל, מועדון הברידג' רחובות
גלנטי עמית, אביבים
יריב עוז, הרץ חיפה

שרביט טליה, ירושלים
פירר איגור, נהריה

אדלשטיין אברהם, חיפה/כרמל
ירוקר מתן, חיפה/כרמל

אורן נחמה, באר שבע
ברונשטיין סטנלי, רחובות

כספי ירון, נס ציונה
זהבי יוחנן, אילת

אמן
רייטר סוזן, רעננה ההגנה

רבינוביץ' יונתן, מושבות-שמריהו
שפירא משה, מבואות חרמון

מועדון ההגנה רעננה
מתכבד להזמינכם לתחרות ארצית

מושב אחד 30 ידיים

יום שישי 28 פברואר 2020 | בשעה: 10:00
באולם ההתאגדות ברח' יערה 27 רעננה

מנהל תחרות : דירק פיטרס
מחיר למשתתף: 70 ₪

גביעים לשלושת המקומות הראשונים
לפרטים והרשמה מראש:

רחל 09-7720707
או לשלוח מסרון לאריק אורלב - 052-3573780

מועדון כפר מרדכי בשיתוף מועצת יואב 
מתכבד להזמינכם לתחרות ארצית 

מושב אחד 30 ידיים

יום שבת 29 בפברואר 2020 | בשעה 10:00
בית גילאור, צומת ראם )מסמיה(

מחיר למשתתף: 75 ₪
מנהל תחרות: דרור שיפטן

חניה חופשית
לפרטים והרשמה:

דן זינגר 054-6663480, מלכה לוי 054-3434111



ניתן לקבל פירוט מפורט של הטיול במייל/פקס
daganbridge@hotmail.com :לפרטים והרשמה
ג'קי דגן 050-7470016, יעקב מינץ 052-2783263 

והמדרחוב המפורסם,  ארבט  פושקין, שכונת  גלריית  טרייטיאקוף,  גלריית  נהר המוסקבה,  והכיכר האדומה,  חומות הקרמלין 
האדריכלות של סטלין, כנסיות כיפות הבצל והמנזרים אפופי היסטוריה, תיאטרון הבולשווי, ההיסטוריה המרתקת של נסיכות 
יותר  דומות  הרבות  שתחנותיה  קרקעית  התת  המטרו  מערכת  תושבים!  מיליון   15 של  ומודרני  עצום  לכרך  שהפכה  קטנטנה 
לארמונות מהודרים מאשר לתחנות מטרו. מלונות וחנויות יוקרה, יופי עוצר נשימה של אחת הערים הגדולות והתוססות של 
נוכל להתרשם מההיסטוריה, האדריכלות, האומנות  בה  לטיול העומק  ומכמניה תהווה בסיס  אירופה! מוסקבה!!! על אתריה 
ואל  לעיר אל מנזר השילוש הקדוש ע"ש סרגיוס הקדוש  ביציאות מחוץ  סיורנו במוסקבה  נטבל את  והגסטרונומיה הרוסית. 

מוזיאון ביתו של צ'ייקובסקי! אני שמח להזמין אתכם לחוויה רוסית בלתי נשכחת במוסקבה וסביבותיה.
הטיול מבוצע ברמה הגבוהה ביותר ומיועד לקהל אנין טעם.

מועדוני הברידג' רמת השרון וג'קי דגן שמחים להזמינכם ל:
מוסקבה-תרבות-אומנות-ארכיטקטורה-קולינריהמוסקבה-תרבות-אומנות-ארכיטקטורה-קולינריה

פסח פסח 9-16.4.20209-16.4.2020
במלון הפאר והאצולה האייקוני בלב הכיכר האדומה

Hotel National, a Luxury Collection Hotel in MoscowHotel National, a Luxury Collection Hotel in Moscow

מחיר מיוחד ל-10 הנרשמים הראשונים – 2,390 € במקום 2,690 )ליחיד בחדר בתפוסה זוגית(
תוספת לאדם חדר יחיד 650 €

החבילה כוללת: טיסות סדירות למוסקבה בחברת אירופלוט  7 לילות אירוח על בסיס חצי פנסיון במלון National  כל 
הסיורים והטיולים לפי התוכנית בהדרכה בעברית ממדריך מומחה למוסקבה  יציאה לערב תרבות לתיאטרון הבולשוי )קונצרט/

בלט/אופרה(  2 ארוחות ערב בשתיים מהמפורסמות שבמסעדות מוסקבה  אוטובוס נוח וממוזג לביצוע הטיול  ביקורים בשני 
מוזיאונים מרשימים: גלריה טרטיאקוף וגלריה פושקין  סיור מיוחד במטרו של מוסקבה  סיור בביתו של צ'ייקובסקי בעיר קלין  

סיור מיוחד במנזר השילוש הקדוש ע"ש סרגיוס  מוזיאון האוצר ומתחם הקרמלין ברידג' 
המחיר אינו כולל: ביטוחים למיניהם, תשר לנותני השירותים השונים 100 אירו לאדם. שתיה בארוחות, תשר למדריך קבוצה וכל מה 

שלא כלול בסעיף החבילה כוללת.

חשוב ביותר:

עקב ביקוש מוגבר לטיסות ונופש בפסח

 יש להירשם במהרה. 

מס' המקומות מוגבל !!!

דרגות

ארקין ריטה, חיפה/כרמל
בן חור אירית, ירושלים

גרשוני שוש, בית הברידג' ב"ש
צרפתי דרי, רעננה

פריש חוה, לב הצפון
זקרדזה מארק, אשקלון
בן-דוד זהר, הרץ חיפה

לייפר צבי, השרון
שחר אמיר, חיפה/כרמל

גולן קלמן, יבנה
גולן אתי, הדר כפר סבא

גולן דוד, ירושלים
נצר גמליאלי, אילת

קופמן גיל, גל - ראש העין
אינדיג אופיר, רחובות
שפירא ריקי, נס ציונה

כהן אינה, רחובות
לנגר נמרוד, לב הצפון

ריבסקי ג'וליאן, רעננה ההגנה
פורת בלה, השרון

גרומר מיכאל, נס ציונה
וקס טובה, רחובות

סגן אמן זהב
וינשטוק יהודה, בית הברידג' ב"ש

קציר זכריה, להבים
כהן יעקב, מבואות חרמון

רודוי תמר, רקפת קרית טבעון
איבנשיץ דני, מבואות חרמון

לפרנס עפרה, מרכז הברידג' ים
בינוביץ מישל, מועדון מודיעין

חוזמן אלכסנדר, בית הברידג' ב"ש
פנקס יוסי, אביבים

סנה דליה, רקפת קרית טבעון
אטל יוספה, השרון

מיכאלי עדי, רחובות
קגן יבגני, ברידג' קורס

פורטנוי שלה, טבעון
אבן רות, מועדון לידור

קונדה ציפי, רמת השרון
ספיר שרה, מושבות-שמריהו

אנג'ל ליאור, השרון
סגן אמן כסף

אנוך ליטבק עירית, אביבים
רייס איילין, חיפה/כרמל

כהן ג'ני, מועדון לידור
סלונים דורון, בית הברידג' ב"ש

כץ יונתן, מועדון לידור
גולדמן אלן, מרכז הברידג' ים

מחרז רוזי בריזיט, לב הצפון
בטר שי, מבואות חרמון

מרוז יוכי, רמת גן
מרגוליס אדל, רעננה ההגנה

היימן גרסיאלה, בית הברידג' ב"ש
יגודה גילה, מרום נווה - ר"ג

זופניק שושי, אביבים
מלכנר זאב, בית הברידג' ב"ש

להט חוה, רחובות
לרנר צבי, אביבים

לונדון אילנה, בית הברידג' ב"ש
מילטיץ' מיקי, רחובות

לידור דליה, מועדון לידור
בר חנן, מרכז הברידג' ים
אדר גדעון, מועדון לידור

לונדון רן, בית הברידג' ב"ש
וינשטוק סלמה, בית הברידג' ב"ש

סימון מירי, מועדון לידור
גשורי ארזה, רמת גן

אברהם רחל, אשקלון
פלר חיים, מועדון הברידג' רחובות

ליברטל ז'קלין, חיפה/כרמל
Neville Jackson, אביבים

סגן אמן ארד
אלישיב רלי, קיסריה

וילד ג'ני, רעננה ההגנה
וינשטיין נילי, ברידג' פוינט פולג

שימשי ליכט תמר, בית הברידג' ב"ש
רוזנצויג חנה, טבעון

מאמון קלוד, אביבים
כוגן מיכאל, רמת השרון

סיטי אלי, להבים
דוידוביץ בצלאל, רעננה ההגנה

מרק דני, מספר פנוי
שינפלד מרים, טבעון

כוגן רעיה, רמת השרון
סבירסקי אהוד, רעננה ההגנה

אלוני חגי, מושבות-שמריהו
פנחסוב אלכסנדרה, בית מכבי ראשל"צ

זולטק חיים, מרכז ספורט ראשל"צ
מרלינסקי מוטי, נס ציונה

הראלי שמואל, מבואות חרמון
מאיר כהן הילה, מועדון לידור

קספרסקי אדם, להבים
חבורה דליה, לב חולון
שלקוביץ אבי, אביבים

ז'רמונסקי חיים, רמת גן
ביטון משה, השרון

אפק נדב, ברידג' קורס
יעקבי שרה, קיסריה

אהרוני תמר, מרום נווה - ר"ג
אמקייס איידה, אשקלון
קורן עינת, חיפה/כרמל

גל שלמה, זכרון יעקב
סגן אמן

בר יוסף יצחק, אשקלון
זיו ענת, מבואות חרמון

הלל חלי, השרון
מרום נטע, רמת אלון

קיויתי יעקב, לב הצפון
מנקוביץ סילביה, סביון-קרית אונו

לפר דבורה, רמת אלון
שגיא אורה, בית מכבי ראשל"צ

וינרבה יוחנן, מושבות-שמריהו
היינה רחל, השרון

פרסטיי ברכה, אילת
עבדי מעיין, ויצו פתח תקוה

אגייב מרים, רמת גן
זאב גלד, אביבים
קוזי אתי, רחובות

פטל לאה, לב חולון
מסיקה סימון, רמת גן

הרצוג רונית, הרץ חיפה
שיבא דוד, אביבים
בארי רמי, קיסריה

פסטובסקי ליאוניד, כיכר המדינה ת"א
צ'רטין יוסף, רמת אלון

גיל רות, סביון-קרית אונו
ברק מימי, זכרון יעקב
מיכלק רן, זכרון יעקב

טוביה ברק, ברידג' פוינט פולג
פישר מזל, הרצליה - איילה

מורגנשטרן אתי, יבנה
אינהורן זרזק רועי, ברידג' קורס

כהן אביאלי תחיה, ירושלים
אפשטיין גיי, מרכז הברידג' ים
גולדפרב נעמי, ויצו פתח תקוה

וימנץ ולדימיר, ברידג' קורס
פדה אירית, ראשון לציון

בונים רוני, אילת
אפל ליוי, מועדון לידור

בר-אור רותי, מועדון לידור
קרפ חיים, רחובות

סקליארביץ ג'ניה, אשדוד
שליטין יחיאל, רמת גן

מאל פיליס, רעננה ההגנה
בר מיכאלה, סביון-קרית אונו
כרמוש יצחק, מועדון מודיעין

אלדר פנינה, בית מכבי ראשל"צ
פריזאת תקוה, קנטרי רעננה

שחר חיים, זכרון יעקב
פרידמן ביאטריס, ערד

צורף ברק, יבנה
זמיר ציפי, רחובות

שחקן מתקדם
לויוס פול, רחובות

גוטמן יעל, רעננה ההגנה
חייט איתן, עמק יזרעאל

רוזן יואב, רעננה
מילשטיין פאינה, מושבות-שמריהו

פלדמן שלמה, מועדון הברידג' הרצליה פיתוח
מעוז סמדר, לב הצפון

מטיוס איתמר, קנטרי רעננה
דוידוביץ נטע, נס ציונה

גורדון אבריל, רחובות
לזימי מרים, מרכז הברידג' ים

פבל ברנר אווה, בית מכבי ראשל"צ
אגסי עמי, ברידג' פוינט פולג

בר גנדל נתן, קנטרי רעננה
אלקלעי יצחק, רעננה ההגנה

בונן ברוך, אביבים
אורון אוולין, רמת גן

ורדי אלון, קנטרי רעננה
ליכטנשטיין יהודית, כיכר המדינה ת"א

שאשא רחל, מבואות חרמון
ארליך ברוך, בית מכבי ראשל"צ

הימן יעקב, ירושלים
זייציק נאוה, ירושלים

אשכנזי איתי, נס ציונה
אלקלעי ברנקה, רעננה ההגנה

נמט פנחס, קנטרי רעננה
סנש יונה, רקפת קרית טבעון

שור יואב, עמק יזרעאל
בית און שוש, בית הברידג' ב"ש

לויוס אורית, רחובות
אלטמן סאלי, השרון

פיינמסר חיה, רמת גן
ירס דן, מושבות-שמריהו

פישמן יהלי, רעננה
כהן בתיה, מועדון לידור

סידס גיא, הרצליה - איילה
בלזר רבקה, כרמיאל

רוזנר אגנס, כיכר המדינה ת"א
שקד פטר, רקפת קרית טבעון

ריכטר ארבל, ברידג' קורס
צור ברברה, ירושלים



ניתן לקבל פירוט מפורט של הטיול במייל/פקס
daganbridge@hotmail.com :לפרטים והרשמה
ג'קי דגן 050-7470016, יעקב מינץ 052-2783263 

והמדרחוב המפורסם,  ארבט  פושקין, שכונת  גלריית  טרייטיאקוף,  גלריית  נהר המוסקבה,  והכיכר האדומה,  חומות הקרמלין 
האדריכלות של סטלין, כנסיות כיפות הבצל והמנזרים אפופי היסטוריה, תיאטרון הבולשווי, ההיסטוריה המרתקת של נסיכות 
יותר  דומות  הרבות  שתחנותיה  קרקעית  התת  המטרו  מערכת  תושבים!  מיליון   15 של  ומודרני  עצום  לכרך  שהפכה  קטנטנה 
לארמונות מהודרים מאשר לתחנות מטרו. מלונות וחנויות יוקרה, יופי עוצר נשימה של אחת הערים הגדולות והתוססות של 
נוכל להתרשם מההיסטוריה, האדריכלות, האומנות  בה  לטיול העומק  ומכמניה תהווה בסיס  אירופה! מוסקבה!!! על אתריה 
ואל  לעיר אל מנזר השילוש הקדוש ע"ש סרגיוס הקדוש  ביציאות מחוץ  סיורנו במוסקבה  נטבל את  והגסטרונומיה הרוסית. 

מוזיאון ביתו של צ'ייקובסקי! אני שמח להזמין אתכם לחוויה רוסית בלתי נשכחת במוסקבה וסביבותיה.
הטיול מבוצע ברמה הגבוהה ביותר ומיועד לקהל אנין טעם.

מועדוני הברידג' רמת השרון וג'קי דגן שמחים להזמינכם ל:
מוסקבה-תרבות-אומנות-ארכיטקטורה-קולינריהמוסקבה-תרבות-אומנות-ארכיטקטורה-קולינריה

פסח פסח 9-16.4.20209-16.4.2020
במלון הפאר והאצולה האייקוני בלב הכיכר האדומה

Hotel National, a Luxury Collection Hotel in MoscowHotel National, a Luxury Collection Hotel in Moscow

מחיר מיוחד ל-10 הנרשמים הראשונים – 2,390 € במקום 2,690 )ליחיד בחדר בתפוסה זוגית(
תוספת לאדם חדר יחיד 650 €

החבילה כוללת: טיסות סדירות למוסקבה בחברת אירופלוט  7 לילות אירוח על בסיס חצי פנסיון במלון National  כל 
הסיורים והטיולים לפי התוכנית בהדרכה בעברית ממדריך מומחה למוסקבה  יציאה לערב תרבות לתיאטרון הבולשוי )קונצרט/
בלט/אופרה(  2 ארוחות ערב בשתיים מהמפורסמות שבמסעדות מוסקבה  אוטובוס נוח וממוזג לביצוע הטיול  ביקורים בשני 
מוזיאונים מרשימים: גלריה טרטיאקוף וגלריה פושקין  סיור מיוחד במטרו של מוסקבה  סיור בביתו של צ'ייקובסקי בעיר קלין  

סיור מיוחד במנזר השילוש הקדוש ע"ש סרגיוס  מוזיאון האוצר ומתחם הקרמלין ברידג' 
המחיר אינו כולל: ביטוחים למיניהם, תשר לנותני השירותים השונים 100 אירו לאדם. שתיה בארוחות, תשר למדריך קבוצה וכל מה 

שלא כלול בסעיף החבילה כוללת.

חשוב ביותר:

עקב ביקוש מוגבר לטיסות ונופש בפסח

 יש להירשם במהרה. 

מס' המקומות מוגבל !!!



ניתן לקבל פירוט מפורט של הטיול במייל/פקס
daganbridge@hotmail.com :לפרטים והרשמה
ג'קי דגן 050-7470016, יעקב מינץ 052-2783263 

בהדרכת רוני ינובסקי
שדות הלבנדר הפורחים בכחול, השווקים התוססים של החבל, הפירות המסוכרים, שלל הדגה, הירקות, כפרי האבן הדוממים, 
הערים  פרובאנס,  דה  בו  לה  והכפר  ה"אלפיל",  במחוז  הסלע  מצודות  הלוברון,  שבעמק  מנרב  רוסיון,  גורד,  הצמחייה,  עטורי 
והאוכל  המסעדות  העתיקות,  הערים  של  הציוריות  הסמטאות  וארל,  קאסיס  אביניון  מרסיי,  פרובאנס,  אן  אקס  התוססות 
הפרובנסיאלי, מרק הבויאבז, "דוב דה בף" מאכל הקדרה האהוב, הרטאטואי, קדירת הירקות המבושלת, מרק הפיסטו, יינות 
החבל האדומים והלבנים, שמן הזית המשובח, הקינוחים הנהדרים שהבולטת שבהן היא עוגית הקליסון מאקס אן פרובאנס, 
האומנות אותה הביאו לביטוי ציירי החבל, פול סזאן, ואן גוך, פיקסו...כל היופי הזה, כל ניחוחות פרובאנס הם פסיפס תרבותי, 

היסטורי, גסטרונומי ונופי בלתי נשכח אותו נוכל לחוות במהלך טיולינו הייחודי בחבל פרובאנס.
Grand Hôtel Roi René Aix en Provence Centre אנו נשהה במלון הבוטיק המפנק

אשר נמצא במרכז העיר אקס אן פרובנס וישמש לנו בית מפנק במשך הטיול.

מועדון הברידג' רמת השרון וג'קי דגן שמחים להזמינכם ל:
ניחוחות אביב בפרובאנסניחוחות אביב בפרובאנס

טיול כוכב חוויתי אל נופיה המרהיבים של פרובאנס בדגש טיול כוכב חוויתי אל נופיה המרהיבים של פרובאנס בדגש 
טבע תרבות אומנות וגסטרונומיהטבע תרבות אומנות וגסטרונומיה
24.5.2024.5.20 -  - 31.5.2031.5.20  כולל חג שבועותכולל חג שבועות

במחיר השקה ל-10 הנרשמים הראשונים 2,590 € לאדם )במקום 2,890 בחדר בתפוסה זוגית( 
תוספת ליחיד 950 €

 Grand Hôtel Roi René Aix en Provence Centre - הטיול כולל: טיסות סדירות וישירות למרסיי אל על  7 לילות במלון
  2CV 7 ארוחות ערב במלון/מסעדות מקומיות  טעימות קולינריות  נסיעה חוויתית ברכב וינטג' מסוג דה שוו  B/B על בסיס -

בעמק הלוברון  ביקורים מיוחדים: ארמון האפיפיורים והגשר באויניון, טירת לה בו דה פרובאנס, האמפיתאטרון בארל  כניסה 
לביקור במחצבות Carrieres de Lumiere חיזיון אור קולי בנושא ואן גוך  שייט בקאלאנג - "הפיורדים של קאסיס"  כל הטיולים 

והסיורים כלולים - אוטובוס תירים נוח וממוזג לביצוע הטיולים  מדריך מומחה לאזור בהדרכה בעברית  משחקי ברידג'
המחיר אינו כולל: ביטוחים למיניהם, תשר לנותני השירותים השונים )100 אירו לאדם(, שתיה בארוחות, תשר למדריך הטיול וכל 

מה שלא נכלל בסעיף הטיול כולל.

בונוסים    
מיוחדים

    לבאי הנופשון

פסטיבל    ה-3 
עם גלעד אופיר

מנהל תחרות ראשי: אילן שזיפי   |   מרצים אורחים: קרנאור גרינשטיין, מאיה סוביק וברק ליברמן

 Gilad@GoBridge.co.il  050-6000727 להזמנות ופרטים נוספים: גלעד

הכל כלול: טיסות ישירות ונוחות  מיסים והעברות  ערבי בידור  תחרויות ברידג' והרצאות 
 משחקים מודרכים  ערב סיום חגיגי במיוחד  שתייה חמה וקרה במהלך המשחקים 

 כניסה חופשית למתחם הספא המפואר  בריכה פנימית  טיפים לנותני השירותים

בונוסים מיוחדים: סמינר ברידג' מפי גלעד אופיר  ערכת לימוד וחומר לימודי כתוב  מרצים אורחים
  תחרויות ברידג' נושאות גביעים ופרסים  שעות מתוקות  טיול מיוחד ב-Xaviá הקסומה 

 טיולים מרתקים בליווי מדריכים דוברי עברית  מתנות מפנקות  צפו להפתעות

1,070 € בלבד
לאדם בחדר זוגי על בסיס חצי פנסיון 

תוספת לאדם בחדר יחיד – 220 €

טיסה ישירה ונוחה לחאניה
האזור הקסום של האי כרתים
ברידג', טיולים והמון פינוקים

 Avra Imperial 5* הצטרפו לחגיגה יוצאת דופן במלון היוקרה
Xaviá - ובמחוז היפה ביותר באי כרתים

7-117-11 במאי,  במאי, 20202020
5 ימים מלאים 4 לילות / 

)הגעה בשעות הבוקר, חזרה בערב(
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Board 1. Dealer North. Vul None

 JT532
 4
 85
 AT982

  AQ76   94
  A652   KQT9
  Q6   AJT9743
  765   -

  K8
  J873
  K2
  KQJ43

Let us imagine the bidding starts like this:

West North East South
Pass 1♦ Pass

1♥ 1NT* ?

* Unusual )by a Passed hand( showing spades 
and clubs.

Wouldn't East support hearts now? The likely 
contract is 4♥. However, after a club lead forcing 

East to ruff it would be very hard to enjoy the 
long diamonds in view of the 4-1 trump break. 
Making four hearts requires a double-dummy 
play. At the table, nobody was successful.

In the early bidding there are some other 
possibilities like North opening a two-suited 
weak 2♠ opening, or East opening 1♦ and 
South overcalling 2♣, aggressively supported 
by North. These scenarios make it more likely 
that East-West would miss their heart fit and 
reach a diamond contract. We emphasize once 
again that missing the major suit fit would work 
in East-West's favour.

The top result for East-West in the Israeli Team 
Championship was five diamonds, making six 
)by Ronnie Barr – Ron Pachtmann(.

Let us imagine a contract of six diamonds by 
East and the most challenging lead – a heart. 
A trump finesse would allow South to give his 
partner a heart ruff and set the contract. The 
right play is to finesse spades first. Once this 
finesse works, declarer doesn't need the trump 
finesse and he should play safely: overtake the 
diamond queen with the ace and then draw the 
last trump.

ירחון ההתאגדות הישראלית לברידג'54
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The premier division of the Israeli Team 
championship includes 12 teams. The first 
stage is a round-robin. The top eight teams 
continue in a knock-out format, while the 
bottom four are involved in relegation playoff 
matches. In this article we report some 
interesting hands from the round-robin stage. 
The knockout stages are covered in the 
Hebrew section of this magazine.

While at Matchpoint Pairs one usually 
attempts to play slams in NT aiming for the 
highest possible score, at IMP Teams experts 
usually look for a 4-4 fit, even in a minor suit, 
in order to maximize their chances of making 
twelve tricks with the help of some ruffs. The 
following deal was an exception. Six notrump 
was makeable, but every pair in slam made 
the unfortunate choice of diamonds as the 
trump suit.

Board 14. Dealer East. Vul None

 Q5
 AJT6
 KT86
 A86

  K82   J73
  85   Q9732
  J32   Q4
  JT542   973

  AT964
  K4
  A975
  KQ

Playing the Two over One system, the 
bidding could start:

West North East South
Pass 1♠

Pass 2♣ Pass 2♦

Pass 3♦

Having established a game force in the first 
round of bidding, North-South locate their 4-4 
diamond fit at the three level.

Since South has 16 HCP, considerably more 
than a minimum, he should show some slam 
interest and start cue-bidding. North is likely 
to co-operate with 14 HCP and almost nothing 
wasted.

This deal was played at twelve tables. Most 
North-South pairs were cautious. Seven 
of them stopped in 3NT. All the other five 
pairs who bid beyond 3NT reached diamond 
contracts. Four of them reached the diamond 
slam, but they could not avoid a trump loser 
and a spade loser. One down may be good 
bridge, but in this case it was very costly. The 
fifth pair was lucky to stop in 5♦, just making 
with a small loss compared to 3NT, making 
with overtricks.

Please note that 6NT was a much better 
contract )although not laydown(. Declarer 
makes four spade tricks, two diamond tricks 
and three club tricks. In order to make it he 
has to find the heart queen or… receive a 
heart lead.

In the above deal, looking for a 4-4 fit in a minor 
suit proved to be a false trail. In the following 
one, playing in a 4-4 fit in a major suit )which is 
considered almost sacred by bridge teachers( 
proved to be disastrous.

Israeli Team Championship 2019
)Part 1(

// Joseph Engel



ברותם פרסום והפקות עורכים, מעצבים, מדפיסים, כורכים 
ושולחים אליך עד הבית 

  www.rotemltd.co.il  ravit@rotemltd.co.il  077-5401053 

רפאל שמיר
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נולד  שמיר  (רפי)  רפאל 
משבעה  חמישי  כבן  בירושלים 
ילדים שנולדו למשפחת מזרחי. 
את  החליפו  והוא  שמואל  אחיו 
לשמיר  ממזרחי  משפחתם  שם 
דרמטיות  נסיבות  בגלל 
שינוי  אך  העצמאות.  במלחמת 
מחקירת  אותם  הסיט  לא  השם 
והיאחזותה  המשפחה  שורשי 
בירושלים מגירוש ספרד לאורך 

כל הדורות ועד היום. 
האלה  החקירות  תוצאות 
הרבה  עם  יחד  בספר,  מובאות 
וסיפורים  זיכרונות  מאוד 
משפחתיים, חינוכיים, מקצועיים 

ופוליטיים. 
של  בהובלתו  הסיפור  תחילת 
רפי על "אמבולנס" עגלה לבית 
והמשכו  טיכו,  ד"ר  של  החולים 
התימני,  מהחדר  בזיכרונות  
עם   המבורך  המפגש   מההגנה, 
לאורך  וחברתו  רעייתו  ורדה, 
נישואים  שנות  שבעים 
בעבודתו  והמשכו   מאושרים, 
כעורך דין בוגר המחזור הראשון 

של הפקולטה למשפטים.
תמונה  מתארים  הזיכרונות 
המאורעות  ומשפחתית,  אישית 
הקמת  לפני  בארץ  היסטוריים 
העותומאני,  השלטון  המדינה, 
הראשונה,  העולם  מלחמת 
יהודים  עליית  הבריטי,  הכיבוש 

והשתלבותם בארץ, ועוד.
לבני  מלכתחילה  נועד  הספר 
שגם  אפשר  אך  המשפחה 

קוראים אחרים ימצאו בו עניין. הציור שעל העטיפה:
רינה סיטון - "הבית באוהל משה“

שמואל לוי

החיים
על פי שמוליק

ֲאִני  ַיְלָּדה ֶׁשל ְּכָפר
ִׁשיָרה ִליִרית ֶׁשִּנְכְּתָבה ְּבחֹוָתם ִאיִׁשי

ג’ּוִדי ָּפז-רֹוְטֶנר

איסר גרבר

סיפור חיי

חיי
ר 

פו
סי

  
בר

גר
ר 

יס
א

ספרים שנשארים במשפחה

פנו אלינו להצעת מחיר מותאמת גם בכמויות קטנות ופורמטים מיוחדים

אוטוביוגרפיה
ספר זיכרון
פרוזה
ספר שירים
ספר לימוד
ספר מתכונים
 ספר מחזור
יומנים
אלבום תמונות 
ועוד...

ברידג'
ת ו י נ ש  6 0 - ב

אלדד גינוסר

חוקי המשחק
מוסכמות וטקטיקות בסיסיות
המלצות, כללים ומילון מונחים


