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שלום חברים,
טופ-בוטום: איתן  לזוגות  העל  ליגת   – היוקרתית  למנצחים של התחרות  בברכות  ראשית אפתח 

אורנשטיין – יהודה שגיב )1(, לאוניד גרינבאום – גרגורי ברנשטיין )2(, יניב זק – אילן כהן )3(. 
ברצוני לעדכן אתכם במספר עדכונים חשובים:

תקציב ההתאגדות לשנת 2017: בישיבת המועצה שהתקיימה בחודש פברואר לא אושר תקציב . 1
ההתאגדות לשנת 2017. בשלב זה אנו עובדים על בסיס חודשי )1/12 מתקציב 2016( עד קבלת 
תקציבים  הקצאת  כלל  שהוגש  התקציב  הקרוב.  מרץ  בחודש  שיוגש  מעודכן  לתקציב  אישור 
בסכומים חסרי תקדים לטובת פיתוח הברידג', קידום השירות לחברים ופעילות בינלאומיות ענפה. 

אנו פועלים לביצוע מספר שינויים והתאמות, על מנת שתקציב 2017 יאושר בתקופה הקרובה.
גזר הדין של ועדת האתיקה המיוחדת בעניין פישר – שוורץ: ועדת האתיקה סיימה את עבודתה . 2

הדין  וגזר  זה  בביטאון  מפורסמים  ההחלטות  עיקרי  זה.  בעניין  ומפורט  ארוך  דין  גזר  ופרסמה 
המלא פורסם זה מכבר באתר ההתאגדות. ההתאגדות תמשיך לפעול בנחישות ובצעדים בלתי 
מתפשרים כנגד פעילות הפוגעת בטוהר המשחק. אנו מבקשים להודות לועדת האתיקה המיוחדת 

על עבודתה ולחברי ההתאגדות על סבלנותם.
סמינר מנהלי תחרויות בינלאומי: הסמינר התקיים בחודש פברואר באתונה בחסות ההתאגדות . 3

האירופאית. סיקור מלא על הסמינר ניתן למצוא בביטאון זה. הנהלת ההתאגדות וועדת החוקה 
על התוצרים  זה מעידים  והישגיהם בסמינר  לקידום מנהלי התחרות  רבים  משקיעות מאמצים 
המעולים של התהליך. יישר כוח לכל המעורבים ולמנהלי התחרויות. בהקשר זה נציין כי בוצעו 
שינויים בספר החוקים ובחודשים הקרובים אלו יתורגמו ויוטמעו בקרב מנהלי התחרויות והשחקנים.

טקס חלוקת גביעי ההתאגדות: זו השנה השלישית ברציפות בה מתקיים טקס חלוקת גביעים . 4
גביעים אלו חולקו במהלך הפסטיבל  לזוכים בתחרויות ההתאגדות של השנה הקודמת. בעבר 
הבינלאומי בתל אביב, אלא שההנהלה החליטה כי יש לייחד אירוע נפרד על מנת לתת את הכבוד 
מוסדות  בסימן תודה למתנדבי  ייערך הטקס  והשנה  כמוצלח  למנצחים. הטקס התגלה  המגיע 

ההתאגדות. בתום הטקס תתקיים תחרות יחידים בקרב המוזמנים. 
אליפות הארץ לזוגות מעורבים - הידעת?: בחודש הקרוב תתקיים אליפות הארץ לזוגות מעורבים . 5

)גבר ואישה(. לא רבים יודעים אבל בעבר הייתה הגבלה על מיקום הישיבה של הנשים והגברים 
במהלך התחרות. ההגבלה קבעה כי על כל הנשים לשבת בדרום ומזרח וכל הגברים בצפון ומערב. 
הנהלת ההתאגדות סברה כי יש בכך משום אמירה לא הולמת וביטלה את הגבלת מיקום הישיבה. 
ברצוני לסיים בפנייה אישית – אנו שואפים ונחושים להתקדם, ללמוד ולשפר את השירות אותו אתם 
מקבלים. במידה ויש לכם השגות / הערות / הארות בכל תחום, נשמח לקבלם במייל או באמצעות 

פנייה בהודעה פרטית לאחד מעמודי הפייסבוק שלנו. אנו מבטיחים להשיב בהקדם.

אני עומד לרשותכם וזמין 24/7. תוכלו ליצור עמי קשר ישיר באמצעות בתיבת המייל שלי:
יו"ר   – אופיר  גלעד  שלי  הרשמי  הפייסבוק  עמוד  באמצעות  או   Gilado.bridge@gmail.com

ההתאגדות הישראלית לברידג'.
שלכם ובשבילכם,
גלעד אופיר, יו"ר

דבר ועד העמותה
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שלום חברים,
טופ-בוטום: איתן  לזוגות  העל  ליגת   – היוקרתית  למנצחים של התחרות  בברכות  ראשית אפתח 

אורנשטיין – יהודה שגיב )1(, לאוניד גרינבאום – גרגורי ברנשטיין )2(, יניב זק – אילן כהן )3(. 
ברצוני לעדכן אתכם במספר עדכונים חשובים:

תקציב ההתאגדות לשנת 2017: בישיבת המועצה שהתקיימה בחודש פברואר לא אושר תקציב . 1
ההתאגדות לשנת 2017. בשלב זה אנו עובדים על בסיס חודשי )1/12 מתקציב 2016( עד קבלת 
תקציבים  הקצאת  כלל  שהוגש  התקציב  הקרוב.  מרץ  בחודש  שיוגש  מעודכן  לתקציב  אישור 
בסכומים חסרי תקדים לטובת פיתוח הברידג', קידום השירות לחברים ופעילות בינלאומיות ענפה. 

אנו פועלים לביצוע מספר שינויים והתאמות, על מנת שתקציב 2017 יאושר בתקופה הקרובה.
גזר הדין של ועדת האתיקה המיוחדת בעניין פישר – שוורץ: ועדת האתיקה סיימה את עבודתה . 2

הדין  וגזר  זה  בביטאון  מפורסמים  ההחלטות  עיקרי  זה.  בעניין  ומפורט  ארוך  דין  גזר  ופרסמה 
המלא פורסם זה מכבר באתר ההתאגדות. ההתאגדות תמשיך לפעול בנחישות ובצעדים בלתי 
מתפשרים כנגד פעילות הפוגעת בטוהר המשחק. אנו מבקשים להודות לועדת האתיקה המיוחדת 

על עבודתה ולחברי ההתאגדות על סבלנותם.
סמינר מנהלי תחרויות בינלאומי: הסמינר התקיים בחודש פברואר באתונה בחסות ההתאגדות . 3

האירופאית. סיקור מלא על הסמינר ניתן למצוא בביטאון זה. הנהלת ההתאגדות וועדת החוקה 
על התוצרים  זה מעידים  והישגיהם בסמינר  לקידום מנהלי התחרות  רבים  משקיעות מאמצים 
המעולים של התהליך. יישר כוח לכל המעורבים ולמנהלי התחרויות. בהקשר זה נציין כי בוצעו 
שינויים בספר החוקים ובחודשים הקרובים אלו יתורגמו ויוטמעו בקרב מנהלי התחרויות והשחקנים.

טקס חלוקת גביעי ההתאגדות: זו השנה השלישית ברציפות בה מתקיים טקס חלוקת גביעים . 4
גביעים אלו חולקו במהלך הפסטיבל  לזוכים בתחרויות ההתאגדות של השנה הקודמת. בעבר 
הבינלאומי בתל אביב, אלא שההנהלה החליטה כי יש לייחד אירוע נפרד על מנת לתת את הכבוד 
מוסדות  בסימן תודה למתנדבי  ייערך הטקס  והשנה  כמוצלח  למנצחים. הטקס התגלה  המגיע 

ההתאגדות. בתום הטקס תתקיים תחרות יחידים בקרב המוזמנים. 
אליפות הארץ לזוגות מעורבים - הידעת?: בחודש הקרוב תתקיים אליפות הארץ לזוגות מעורבים . 5

)גבר ואישה(. לא רבים יודעים אבל בעבר הייתה הגבלה על מיקום הישיבה של הנשים והגברים 
במהלך התחרות. ההגבלה קבעה כי על כל הנשים לשבת בדרום ומזרח וכל הגברים בצפון ומערב. 
הנהלת ההתאגדות סברה כי יש בכך משום אמירה לא הולמת וביטלה את הגבלת מיקום הישיבה. 
ברצוני לסיים בפנייה אישית – אנו שואפים ונחושים להתקדם, ללמוד ולשפר את השירות אותו אתם 
מקבלים. במידה ויש לכם השגות / הערות / הארות בכל תחום, נשמח לקבלם במייל או באמצעות 

פנייה בהודעה פרטית לאחד מעמודי הפייסבוק שלנו. אנו מבטיחים להשיב בהקדם.

אני עומד לרשותכם וזמין 24/7. תוכלו ליצור עמי קשר ישיר באמצעות בתיבת המייל שלי:
יו"ר   – אופיר  גלעד  שלי  הרשמי  הפייסבוק  עמוד  באמצעות  או   Gilado.bridge@gmail.com

ההתאגדות הישראלית לברידג'.
שלכם ובשבילכם,
גלעד אופיר, יו"ר

דבר ועד העמותה
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הכרזות 

4

)Invitation Bid( הכרזת הזמנה
Void ערכו של

אפרים בריפמן

יפורט  זה  נושא  בקפיצה.  מראים   Singleton או   Void
ביתרונות  נדון  כאן   .Splinter על  בפרק  בהמשך, 
לעיתים  מופיע   Void בסדרה.  קוצר  של  ובחסרונות 

רחוקות. עקרונית, שוויו - עבור הפותח: 3 נק’.

המשיב  אם  כלומר,  אורך.  נקודות  לצרף  עליכם  כאן  גם 
נקודת  להוסיף  עליכם   ,Major או   Minor תומך בסדרת 
אורך עבור הקלף החמישי. בנוסף, החל מהקלף השישי, 

עבור כל שליט יש להוסיף 2 נק’.

עבור המשיב, Void שווה:  3 נק’ עם שלושה שליטים,  
4 נק’ עם ארבעה שליטים, 5 נק’ עם חמישה שליטים

דוגמה עם Void אצל המשיב:

♠
♥
♦
♣

J5 
A652 
AK 
AQ974

♠
♥
♦
♣

 
KQ7 
Q9743 
KJT53

דוגמה 50
יש התאמה של עשרה קלאבים. בידי מערב 18 נק’ ובידי 
Slam, אך כיון  11 נק’. לכאורה לא מספיק עבור  מזרח 
שבידי המשיב Void, לא רק שאפשר לבצע Slam, אלא 

מערב יכול לזכות בכל 13 הלקיחות. 

אם מערב היה יודע שבידי שותפו Void ספייד, הוא היה 
מסיק כי כל הנקודות מרוכזות בשלוש סדרות בלבד. האם 
מערב צריך לשאול על אסים? האם שאלה על אסים ע”י 
הקלפים  חלוקת  של  מדויקת  תמונה  לתת  יכולה  מערב 
שבידי מזרח? – ממש לא. אם מזרח ישיב ♦5 )אס אחד(, 
או   ♠A-ב מדובר  אם  לדעת  דרך  כל  אין  עדיין  למערב 
 Void K♣ ובוודאי שאין לו אפשרות לדעת שבידי מזרח 
בספייד. אם מזרח ישאל על אסים ומערב יענה ♣5 )0 או 
3 אסים( מזרח לא ידע היכן הם ממוקמים. יש שיאמרו: 

“מה זה משנה? בכל מקרה אשחק ♣6 וזה מספיק לי”. 

ובכן זה מאד משנה, במקרה שהחלוקה אצל מזרח היא 
כזאת:

♠
♥
♦
♣

J5 
A652 
AK 
AQ974

♠
♥
♦
♣

Q9743 
KQ7 
 
KJT53

AK♦, אין לקלפים בכירים  כאשר מול ה-Void נמצאים  
אלה כל תפקיד משמעותי! התבוננו שוב בדוגמה: גם אם 
תזרקו שני ספיידים על ה-AK♦ וגם תצליחו לזרוק ספייד 
לקיחות  שתי  תפסידו  עדיין  הרביעי,  ההארט  על  נוסף 
ללמוד  תוכלו   Slam Bidding בפרק  הספייד.  בסדרת 
כיצד מבררים היכן האסים ממוקמים ולא כמה אסים יש. 

מסקנה - עם Void אסור לשאול על אסים.

דוגמה 51
דוגמה עם Void אצל הפותח:

♠
♥
♦
♣

AQ72 
AKQ1087 
832 

♠
♥
♦
♣

K8653 
64 
AK 
J976

♥1 והמשיב הכריז ♠1 – יש התאמה.  פתחתם במערב 
עליכם להוסיף 3 נק’ קוצר עבור ה-Void. הסדרה הארוכה 
פוטנציאל  את  ניכר  באופן  משדרגת  בהארט  והאיכותית 
 AKQ שבראשם  קלפים  שישה  של  בסדרה  הלקיחות. 
לרוב אפשר לזכות בחמש או שש לקיחות. אפשר אפילו 
לתרגם זאת לנקודות אורך: הוסיפו 2 נק’ עבור ההארט 
השישי. עם 15 נק’ גבוהות ועוד 5 נק’ חלוקה, ברשותכם 
עם  זו.  בחלוקה  היטב  נק’. התבוננו   20 של  כח משוער 

ספייד כשליט תוכלו לזכות בכל 13 הלקיחות.

  Void 4? – לא! – עםNT האם לשאול Slam כדי להכריז
יתן  לא  על מספר האסים  מידע  על אסים!  לא שואלים 
מזרח.  אצל  והחלוקה  הכוח  של  האמיתית  התמונה  את 
ו/או   Void-ה של  ממיקומו  המרב  את  להפיק  מנת  על 
Singleton צריך לדעת היכן ממוקמים הקלפים הבכירים 

של השותף.

אם אצל המשיב חלוקה זו:

“תעתועי  בנושא  המאמרים  את  ממשיך  זה  מאמר 
הכוח והחלוקה”.
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דוגמה 52

♠
♥
♦
♣

AQ72 
AKQ1087 
832 

♠
♥
♦
♣

K8653 
64 
J976 
AK

בטרם  בדיאמונד  לקיחות  שלוש  תפסידו  זו  בדוגמה 
תתחילו לשחק. האם אתם עדיין רוצים לשאול על אסים 
ומעוניינים להכריז Slam? ודאי שלא. זאת ועוד: בהכרזה 
11 כפי שמופיע  6 נק’ בלבד ולא  הראשונה, ♠1 מבטיח 
ללא  בידי המשיב אותה החלוקה  51. אם  ובדוגמה  כאן 

ה-K♠ אפילו עם ה-Void משחק מלא עלול להיכשל.

מה ניתן להסיק מהדוגמאות שבחנתם? 

שליט,  עם  במשחק   :Void או   Singleton של  היתרון 
ככל שיש פחות נקודות מול הקוצר, כן גוברים הסיכויים 
לזכות ביותר לקיחות. ככל שיש יותר נקודות מול הקוצר, 
ובהתאמה   4♠ או  ב-♥4  לעצור  יש   Major-ב בהתאמה 
ב-Minor יש להעדיף חוזה של 3NT על פני ♣5 או ♦5. 
מכריזים  ואיך  מלא  במשחק  לעצור  מתי  לדעת  מנת  על 
Slam או Grand Slam קראו את הפרקים Splinter ו- 

.Slam Bidding

בחירת ההכרזה הראשונה    
מלבד  הלקיחות,  מספר  על  המשפיעים  הגורמים  בין 
מספר הנקודות ואיכות הסדרה אפשר לציין גורם חשוב 
- מספר הקלפים בסדרה הארוכה. בחנו את  והוא  נוסף 

החלוקה הבאה:

דוגמה 53
♠
♥
♦
♣

 QJ10 
 A2 
 KQJ103 
 J109

עם 14 נק’ פתחתם ♦1 ואין בכך שום דבר יוצא דופן.

החליפו צד ואתם במזרח:
♠
♥
♦
♣

K2 
KQ65 
952 
Q542

מערב  שניה  בהכרזה   .1♥ השבתם   ,1♦ פתח  מערב 
כמובן  נק’ בלבד   10 נק’. עם   12-14 וציין    1NT הכריז 

.Pass שהכרזתם

הנה החלוקה של מזרח-מערב. במבט חטוף רואים שתזכו 
ב-9 לקיחות נגד כל הגנה:

♠
♥
♦
♣

QJ10 
A2 
KQJ103 
J109

♠
♥
♦
♣

K2 
KQ65 
952 
Q542

אופן המשחק:

והמשיך   ♠A-ב זכה  דרום  ספייד.  הוביל  שצפון  נניח 
בסדרה. זכיתם ועדיין יש לכם עוצר בספייד. 

והמשיך   ♦A-ב זכה  המגנים  אחד  דיאמונד.  שיחקתם 
בספייד. זכיתם. כמה לקיחות לרשותכם? - שני ספיידים, 
שלושה הארטים וארבעה דיאמונדים - 9 לקיחות. בחלוקה 

זו יש רק 24 נק’ ולמרות זאת יש 9 לקיחות בטוחות.

השוו בין שתי החלוקות הבאות:

דוגמה 53

♠
♥
♦
♣

 QJ10 
 A2 
 KQJ103 
 J109

דוגמה 54
♠
♥
♦
♣

 KJ2 
 A2 
 KJ83 
 K863

נק’.   14 עם   1♦ 53 פתחתם  מס’  בדוגמה  כפי שאמרנו 
1NT. אולם באיזו  נק’ תפתחו   15 54 עם  בדוגמא מס’ 

חלוקה יש פוטנציאל גדול יותר של לקיחות? 

את  סיפרו  יותר”.  “שווה  החלוקה   53 מס’  בדוגמה 
 1NT פתחתם  אילו  הנקודות.  את  דווקא  לאו  הלקיחות, 
מרפה  היה  לא  שלו  הנק’   10 עם  המשיב,   ,1♦ במקום 
עד משחק מלא. לכן כאשר יש חמישייה איכותית מומלץ 
שוות  הן  נק’   14 רק  שיש  למרות  אורך.  נקודת  להוסיף 

ערך ל-15 נק’.
דוגמה נוספת )55(:

♠
♥
♦
♣

 J109 
 AJ 
 KQ10 
 AKJ109

לקפוץ  השני  ובסיבוב   1♣ לפתוח  צריך  האם  נק’.   19
ל-2NT? על פי מספר הנקודות – כן. על פי הניסיון, עם 
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חמישייה כל כך איכותית מומלץ לפתוח 2NT. שדרגו את 
היד ל-20 נק’.

שימו לב כי שלוש העשיריות “מגינות” על הסדרות. אם עדיין 
לא השתכנעתם, הוסיפו חצי נקודה עבור כל “10” הממוקמת 

J בסדרה של שלושה קלפים. בידכם 20 נק’... וחצי

לסיכום:
עם חלוקה מאוזנת ו- 14 נק’ – פותחים 1 בסדרה.. 1
2 ..1NT  עם 14 נק’ וחמישייה איכותית פותחים
עם חלוקה מאוזנת ו- 19 נק’ – פותחים 1 בסדרה.. 3
4 . .2NT עם 19 נק’ וחמישייה איכותית פותחים

שימו ♥: 
ניתן לשדרג רק אם חסרה נקודה אחת בלבד - כאשר יש 
14 נק’ במקום 15, או 19 במקום 20. אל תעשו לעצמכם 
קיצורי דרך, זה לא יעבוד. האם העיקרון מצליח תמיד? 
עם   1NT פעם שתפתחו  כך שבכל  על  חותם  הייתי  לא 
במשחק  אך  שלא.  ברור  נאות.  תוצאות  תקבלו  נק’   14
זה מודדים את ההצלחה והכישלון לאורך זמן ולאורך זמן 

השיטה עובדת.

האם גם למשיב זכות לשדרג את החלוקות שלו? – ודאי. 
הנה דוגמה:

דוגמה 56

♠
♥
♦
♣

82 
J65 
AK10965 
42

עליכם  האם  תכריזו?  מה   .1NT פתח  במערב  השותף 
 Transfer ליישם  אולי   ,2NT ע”י  מלא  למשחק  להזמין 
לדיאמונד? )בנושא הTransfer - נדון בהמשך בהרחבה( 

לא זה ולא זה.

 3NT קיימת רק תשובה אחת נכונה: יש להכריז ישירות
שני  הפותח  בידי  הדיאמונד.  סדרת  ואורך  איכות  בגלל 
 2 יותר, לכן עליכם להוסיף נקודות אורך:  דיאמונדים או 

נק’ עבור הדיאמונד השישי. 

Q♦ מצוין, “החיים  10 נק’. אם בידי מערב  עתה בידכם 
טובים”. אם בידי מערב שלושה דיאמונדים זוטרים תזכו 
שני  רק  בידי מערב  בדיאמונד. אם  לקיחות  ב-5  לפחות 
דיאמונדים זוטרים – יש לשחק קודם דיאמונד קטן משתי 
זו  ביד  לקיחות.   ב-5  כלל(  )בדרך  תזכו  ועדיין  הידיים 
אמנם 8 נק’ בלבד, אך קיים פוטנציאל של 5 או 6 לקיחות. 
אין זה עניין של מה בכך. אגב, גם ללא ה-J♥ יש להכריז 

)J ...מופיע רק כדי לא “לזעזע” אתכם ♥J-3 )הNT

3NT לא תמיד תבצעו את החוזה. אך  למרות שתכריזו 
הדמיה של אלפי חלוקות מוכיחה כי אחרי הכרזת פתיחה 
 .3NT יש להכריז  AQJxxx או AKxxxx 1 עםNT  של

בטווח הארוך התוצאות תהיינה טובות.

חשוב לדעת כי מכריזים 3NT רק עם שישייה איכותית 
 .Major-משחקים ב Major-עם שישייה ב .Minor-ב

שתי דוגמאות:

דוגמה 57
♠
♥
♦
♣

AQ109 
AQ2 
32 
KQ109

♠
♥
♦
♣

82 
J65 
AQJ965 
42

.1NT מערב פותח

 3NT יכריז  אם תזמינו את הפותח למשחק מלא מערב 
 15 כדאי לקחת בחשבון שעם  אך  17 הנק’ שבידו.  עם 
נק’ היה מסרב להזמנה. נניח שצפון מוביל ב-4♥. אתם 
זוכים ב-Q♥. עתה בצעו עקיפה בדיאמונד. אם העקיפה 
מצליחה חזרו ליד בקלאב. בדרך זו תצליחו לעקוף פעם 

נוספת נגד ה-K♦. כך תזכו לפחות ב-9 לקיחות. 

אם דרום מחזיק ב-K♦ והוא יזכה בו רק בפעם השניה, 
לשחקן  להחמיא  הקפידו  זאת  עם  )יחד  בחוזה  תיכשלו 

.)J ...בדרום על כך שהגן היטב. מגיעה לו מילה טובה

דוגמה 58
♠
♥
♦
♣

QJ94 
A10 
Q32 
KQJ7

♠
♥
♦
♣

82 
J65 
AK10965 
42

תישארו  מלא,  למשחק  תזמינו  אם   .1NT פותח  מערב 
ב-2NT. מערב עם 15 נק’ יסרב להזמנה.

ההובלה  כי  סביר  לכן  הארטים,  שמונה  צפון-דרום  בידי 
תהיה בהארט. השילוב של ה-10 עם ה-J מבטיח לכם 
 ♦A-ה אל   ♦2 שחקו   .♥A-ב זכו  בסדרה.  נוספת  לקיחה 
ואם כולם משרתים, המשיכו ב-2♣ אל ה-KQJ7♣. אחרי 
שצפון או דרום יזכו ב-A♣, הם יצליחו לזכות בעוד שלוש 
.♣A-הארט ו ,♠AK לקיחות בלבד. סה”כ בארבע לקיחות

בביטאון הבא נתעמק בסוגיית בחירת החוזה הנכון – 
עם או בלי שליט.

 www.senior.co.il • 03-5651152 :לפרטים נוספים

מדריך ישראלי צמוד • בטיולי השייט סיורי חוף בנמלי העגינה • תכנית מלאה ללא סיורי אופציה • הסעה בתום הטיול משדה התעופה לבתי 
הנוסעים בכל רחבי הארץ •  בטיולי הגיל השלישי ליווי של רופא צמוד והסעה לנתב"ג הלוך וחזור.

הרי הרוקיס ואלסקה

כולל 7 לילות שייט באוניית פאר
21 ימים 
26.7 ,28.6

טיול למוסקבה 
וסנט פטרסבורג

כולל 7 לילות שייט בספינת נהר 
11 ימים – 22.6, 20.7, 17.8 

3.8 )לגיל השלישי(

קרוז לאיים הקנריים 
ומדירה

14 ימים – 15.5, 16.6 
17 ימים – 1.9 )האיים האזוריים( 

15.9 )ראה"ש(
11 ימים 8.10- )לגיל השלישי(

12 ימים – 27.10 

סמינר שייט מוזיקלי 
בנהר הדנובה

כולל הופעת סולני האופרטה 
של בודפשט

9 ימים – 5.7, 27.8

הולנד ובלגיה בספינת נהר

כולל תערוכת פרחי הצבעוני 
בקוקנהוף

8 ימים - 13.4, 9.5 

יפן 

20 ימים - 18.5 )כולל טאיוואן(
18 ימים – 7.6 

15 ימים - 21.9 - ראה"ש 
)לגיל השלישי(

17 ימים – 2.10 – סוכות 

18 ימים 
כולל 5 ימי שייט  

12.10 ,7.9 ,31.8 ,13.4

13 ימים
3.4 )פסח(

21.6

כולל 11 לילות קרוז באוניית פאר
13 ימים  

 13.8 ,19.7 ,29.5

איסלנד והאיים 
הבריטיים

אי ירוק באוקיינוס האטלנטי 
9 ימים – 9.5 

מדירה

דרום איטליה וקרוז במערב סין ושייט על היאנגצה
הים התיכון 

דרום אמריקה  ואנטארקטיקה

קרוז מאורגן באוניית הפאר 
Seabourn Quest
ברמת 6 כוכבים 
25 ימים - 27.11

מצרים הקלאסית

קרוז לאיים הבריטיים

14 ימים 
 17.8 ,24.7 ,30.6 ,18.6 ,5.6

 10.9 ,29.8

שנסון וזמר בנהרות 
הריין, המיין והדנובה
שייט בניחוח נוסטלגי עם 

הזמרת רקליה
9 ימים – 31.8

האיים הקנריים  מיתולוגיה יוונית וקרוז 
באוניית פאר

אגמי צפון איטליה וקרוז שייט בנהר הדואורו
אל מערב הים התיכון 

קרוז מאורגן בארץ 
הפיורדים שייט בנהר הרייןשייט בנהר הדנובה שייט בים הבלטי

9 ימים
25.3, 9.9 )לגיל השלישי(
13.6 )בתקופת חגיגות

קורפוס קריסטי(

כולל סנטוריני, מונטנגרו, 
סיציליה וקאפרי 

12 ימים – 3.5, 13.6 

כולל פורטוגל 
8 ימים – 5.4 )פסח(

11 ימים – 2.10 )סוכות(

11 ימים 
 13.4

שייט על הנילוס – 
פלאי העולם העתיק

11 ימים - 21.3, 28.3

10 ימים – 12.5, 30.6, 21.7 
16 ימים – 9.6, 5.7, 30.7 
הכף הצפוני ושפיצברגן 

14 ימים – 23.6   
הכף הצפוני ו"שמש חצות" 

9 ימים- 16.7
נורבגיה, דנמרק וגרמניה

12 ימים – 30.7 - הטיול המקיף
13 ימים – 8.8 – כולל לונדון ואוסלו 

9 ימים – 20.8 – לגיל השלישי
9 ימים – 27.8 – דרך הטרולים

11 ימים
14.4 )כולל מינכן, זלצבורג 

ורגנסבורג(, 5.6
9 ימים 

23.4, 29.4 )עצמאות( 25.5
12.8 ,1.7 ,13.6

16 ימים – 16.5, 11.10 
12 ימים – 29.5 )שבועות(

8 ימים 
14.6 )לגיל השלישי(, 22.7

7.9 ,20.8 ,29.7
10 ימים – 10.7 )לגיל השלישי(

שייט בנהרות הריין, המיין והדנובה
9 ימים – 5.5 

8 ימים – 20.6, 19.8
שייט בנהרות הריין והמוזל

8 ימים – 13.6, 27.6, 30.6, 7.7 11.7
)לגיל השלישי(, 13.7
26.9, 3.10 )סוכות(

היער השחור ושייט בנהר הריין 
10 ימים – 28.6 )לגיל השלישי(, 16.7 

היער השחור - טיול יבשתי
8 ימים - 22.6, 137, 3.8, 28.8

17 ימים
20.5 – הטיול המקיף

12 ימים 
24.5, 20.6, 31.7 )לגיל השלישי(, 10.8 

16 ימים – 18.6 
10 ימים – 24.6, 1.7, 8.7

11 ימים
 27.7 ,18.7 ,9.7
 9.9 ,22.8 ,4.8

14 ימים – 10.8 

האיים האזוריים

סן מיגל , פאיאל, פיקו, טרסיירה, 
פלורש וקורבו

12 ימים – 18.4, 16.5

צפון ספרד, הרי הפירנאים 
וקרוז במערב הים התיכון 
כולל 7 לילות שייט באוניית פאר

12 ימים
החל מיוני ועד אוקטובר
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הרי הרוקיס ואלסקה

כולל 7 לילות שייט באוניית פאר
21 ימים 
26.7 ,28.6

טיול למוסקבה 
וסנט פטרסבורג

כולל 7 לילות שייט בספינת נהר 
11 ימים – 22.6, 20.7, 17.8 

3.8 )לגיל השלישי(

קרוז לאיים הקנריים 
ומדירה

14 ימים – 15.5, 16.6 
17 ימים – 1.9 )האיים האזוריים( 

15.9 )ראה"ש(
11 ימים 8.10- )לגיל השלישי(

12 ימים – 27.10 

סמינר שייט מוזיקלי 
בנהר הדנובה

כולל הופעת סולני האופרטה 
של בודפשט

9 ימים – 5.7, 27.8

הולנד ובלגיה בספינת נהר

כולל תערוכת פרחי הצבעוני 
בקוקנהוף

8 ימים - 13.4, 9.5 

יפן 

20 ימים - 18.5 )כולל טאיוואן(
18 ימים – 7.6 

15 ימים - 21.9 - ראה"ש 
)לגיל השלישי(

17 ימים – 2.10 – סוכות 

18 ימים 
כולל 5 ימי שייט  

12.10 ,7.9 ,31.8 ,13.4

13 ימים
3.4 )פסח(

21.6

כולל 11 לילות קרוז באוניית פאר
13 ימים  

 13.8 ,19.7 ,29.5

איסלנד והאיים 
הבריטיים

אי ירוק באוקיינוס האטלנטי 
9 ימים – 9.5 

מדירה

דרום איטליה וקרוז במערב סין ושייט על היאנגצה
הים התיכון 

דרום אמריקה  ואנטארקטיקה

קרוז מאורגן באוניית הפאר 
Seabourn Quest
ברמת 6 כוכבים 
25 ימים - 27.11

מצרים הקלאסית

קרוז לאיים הבריטיים

14 ימים 
 17.8 ,24.7 ,30.6 ,18.6 ,5.6

 10.9 ,29.8

שנסון וזמר בנהרות 
הריין, המיין והדנובה
שייט בניחוח נוסטלגי עם 

הזמרת רקליה
9 ימים – 31.8

האיים הקנריים  מיתולוגיה יוונית וקרוז 
באוניית פאר

אגמי צפון איטליה וקרוז שייט בנהר הדואורו
אל מערב הים התיכון 

קרוז מאורגן בארץ 
הפיורדים שייט בנהר הרייןשייט בנהר הדנובה שייט בים הבלטי

9 ימים
25.3, 9.9 )לגיל השלישי(
13.6 )בתקופת חגיגות

קורפוס קריסטי(

כולל סנטוריני, מונטנגרו, 
סיציליה וקאפרי 

12 ימים – 3.5, 13.6 

כולל פורטוגל 
8 ימים – 5.4 )פסח(

11 ימים – 2.10 )סוכות(

11 ימים 
 13.4

שייט על הנילוס – 
פלאי העולם העתיק

11 ימים - 21.3, 28.3

10 ימים – 12.5, 30.6, 21.7 
16 ימים – 9.6, 5.7, 30.7 
הכף הצפוני ושפיצברגן 

14 ימים – 23.6   
הכף הצפוני ו"שמש חצות" 

9 ימים- 16.7
נורבגיה, דנמרק וגרמניה

12 ימים – 30.7 - הטיול המקיף
13 ימים – 8.8 – כולל לונדון ואוסלו 

9 ימים – 20.8 – לגיל השלישי
9 ימים – 27.8 – דרך הטרולים

11 ימים
14.4 )כולל מינכן, זלצבורג 

ורגנסבורג(, 5.6
9 ימים 

23.4, 29.4 )עצמאות( 25.5
12.8 ,1.7 ,13.6

16 ימים – 16.5, 11.10 
12 ימים – 29.5 )שבועות(

8 ימים 
14.6 )לגיל השלישי(, 22.7

7.9 ,20.8 ,29.7
10 ימים – 10.7 )לגיל השלישי(

שייט בנהרות הריין, המיין והדנובה
9 ימים – 5.5 

8 ימים – 20.6, 19.8
שייט בנהרות הריין והמוזל

8 ימים – 13.6, 27.6, 30.6, 7.7 11.7
)לגיל השלישי(, 13.7
26.9, 3.10 )סוכות(

היער השחור ושייט בנהר הריין 
10 ימים – 28.6 )לגיל השלישי(, 16.7 

היער השחור - טיול יבשתי
8 ימים - 22.6, 137, 3.8, 28.8

17 ימים
20.5 – הטיול המקיף

12 ימים 
24.5, 20.6, 31.7 )לגיל השלישי(, 10.8 

16 ימים – 18.6 
10 ימים – 24.6, 1.7, 8.7

11 ימים
 27.7 ,18.7 ,9.7
 9.9 ,22.8 ,4.8

14 ימים – 10.8 

האיים האזוריים

סן מיגל , פאיאל, פיקו, טרסיירה, 
פלורש וקורבו

12 ימים – 18.4, 16.5

צפון ספרד, הרי הפירנאים 
וקרוז במערב הים התיכון 
כולל 7 לילות שייט באוניית פאר

12 ימים
החל מיוני ועד אוקטובר

mar.indd   7 2/27/2017   1:49:58 PM



הכרזות 

8

אילנה לונשטיין

נסקור את האפשרויות העומדות בפניו:

תמיכה בסדרת השותף: א. 
מיד  יתמוך  לעיתים   .3 בגובה  יתמוך  המשיב 
לאחר  השני  בסיבוב  ולעיתים  הראשון  בסיבוב 

שחיפש התאמה בסיבוב הראשון.

דוגמה 1
משיב

♠
♥
♦
♣

AJ2
73
K754
K972

פותח מתערב משיב יריב

1♠ Pass 3♠

בתמיכה בגובה 3 מראה המשיב 10-12 נק’.

דוגמה 2
משיב

♠
♥
♦
♣

32
KJ972
A93
Q102

פותח מתערב משיב יריב

1♦ Pass 1♥ Pass

2♣ Pass 3♦

מפני  להראות את החמישייה בהארט  יכול  אינו  המשיב 
שאם יחזור על הסדרה יבטיח שישייה. לפיכך הוא יעדיף 
בדיאמונד  חמישייה  מראה  )הפותח  בדיאמונד  לתמוך 

 2 ובידו  הואיל   2NT להכריז  מאשר  בקלאב(  ורביעייה 
ספיידים כאשר זוהי הסדרה היחידה שלא הוכרזה )ברור 

שליריבים יש הרבה ספיידים(. 

10-12 ב.  3 עם  המשיב יחזור על סדרתו בגובה 
נקודות )שישייה( 

דוגמה 3
משיב

♠
♥
♦
♣

KJ7632
A64
3
QJ2

פותח מתערב משיב יריב

1♦ Pass 1♠ Pass

2♣ Pass 3♠

למרות שעדיין לא ידוע אם יש לנו התאמה, עלינו לקפוץ 
ל-♠3 על מנת להראות שבידנו 11 נקודות. אם נכריז ♠2, 

הפותח יחשוב שבידנו 6-9 נק’.

דוגמה 4
משיב

♠
♥
♦
♣

3
KQ9432
32
AJT5

פותח מתערב משיב יריב

1♣ Pass 1♥ Pass

1♠ Pass 3♥

בהכרזתנו השנייה נכריז בקפיצה ל-♥3 על מנת להזמין 
את הפותח למשחק מלא.

עם 10-12 נק' ללא התאמה עם השותף המשיב ג. 
הכרזת  ע"י  מלא  למשחק  הפותח  את  יזמין 
)1NT 2 )עם 10 נק’ עדיף לפעמים להכריזNT

 2NT הראשונה  בהכרזה  מכריז  המשיב  כאשר 
יכול  הוא מבטיח יד מאוזנת )עם יד לא מאוזנת 
עם   1 בגובה   – סדרתו  את  להכריז  המשיב 

רביעייה ובגובה 2 עם חמישייה(.

הפותח  את  להזמין  עליו  נק'   10-12 למשיב  כאשר 
2NT או  למשחק מלא. ההזמנה תיעשה ע"י הכרזת 

ע”י הכרזת סדרה בגובה 3.

המשיב הבינוני )10-12 נק'( 
מזמין למשחק מלא
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דוגמה 5
משיב

♠
♥
♦
♣

AJ3
42
K963
KJ42

פותח מתערב משיב יריב

1♥ Pass 2NT

בהכרזת 2NT מראה המשיב 11-12 נק’ ויד מאוזנת )עם 
רביעייה  1NT(. המשיב שולל  עדיף להכריז  נקודות   10

בספייד אחרת היה מכריז ♠1.

דוגמה 6
משיב

♠
♥
♦
♣

KQ3
A42
J763
Q92

פותח מתערב משיב יריב

1♦ Pass 2NT

ומראה  במייג’ור  רביעיות  המשיב  שולל   2NT בהכרזת 
11-12 נקודות. עם יד כה מאוזנת עדיף  יד מאוזנת עם 

למשיב להכריז 2NT מאשר לתמוך ב-♦3.

אינה  ידו   2NT השני  בסיבוב  מכריז  המשיב  כאשר 
חייבת להיות מאוזנת:

דוגמה 7
משיב

♠
♥
♦
♣

3
A532
KQ864
Q102

פותח מתערב משיב יריב

1♠ Pass 2♦ Pass

2♠ Pass 2NT

בדיאמונד.  חמישייה  הראשון  בסיבוב  מראה  המשיב 
בסיבוב השני, מפאת חוסר ההתאמה בסדרת השותף, 
מכריז 2NT ומזמין את השותף למשחק מלא. למשיב אין 
טעם להראות את הרביעייה בהארט מאחר שאם לפותח 
ולא  היו ארבעה הארטים, היה מכריז ♥2 בסיבוב השני 

♠2 כפי שהכריז.

דוגמה 8
משיב

♠
♥
♦
♣

AQ63
4
J92
K10963

פותח מתערב משיב יריב

1♥ Pass 1♠ Pass

2♦ Pass 2NT

הרביעייה  את  להראות  מעדיף המשיב  הראשון  בסיבוב 
בטוח  לא  )אם  בקלאב  החמישייה  את  מאשר  בספייד 
שיש משחק מלא עדיף להראות את המייג'ור מאשר את 
המיינור(. בסיבוב השני המשיב מכריז 2NT, למרות היד 
הלא מאוזנת, על מנת להראות 10-12 נק’ )עם 6-9 נקד’ 

היה על המשיב להכריז Pass בסיבוב השני(.

כעת נסו לתרגל!
מה תכריזו עם הידיים הבאות במהלך ההכרזות הבא:

מהלך ההכרזה הוא:)א( 

פותח מתערב משיב יריב

1♦ Pass ?

תרגיל 1
משיב

♠
♥
♦
♣

432
AQ4
Q107
KJ62

תרגיל 2
משיב

♠
♥
♦
♣

5432
A2
AK984
32

סיכום
הפותח  את  להזמין  עליו  נק'   10-12 למשיב  כאשר 
למשחק מלא לעיתים בצבע ולעיתים ב-NT. הפותח 

יחליט לפי הניקוד שבידו האם לעלות למשחק מלא.
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תרגיל 3
משיב

♠
♥
♦
♣

Q62
AKQ653
42
42

מהלך ההכרזה הוא:)ב( 

פותח מתערב משיב יריב

1♥ Pass 1♠ Pass

2♣ Pass ?

תרגיל 4
משיב

♠
♥
♦
♣

A1094
A3
432
K765

תרגיל 5
משיב

♠
♥
♦
♣

A10963
4
KQ752
42

תרגיל 6
משיב

♠
♥
♦
♣

A87653
3
J2
AQ64

תשובות לתרגילים

2NT )1(
זו  הכרזה  אין  בהכרזה,  התערבו  לא  והיריבים  הואיל 

מבטיחה עוצרים.

 1♠ )2(
רביעייה  לא מסתירים  בדיאמונד,  היפה  למרות התמיכה 
במייג’ור. אם הפותח לא יתמוך בספייד נוכל, בסיבוב הבא, 

לתמוך בקפיצה ל-♦3 ולהראות תמיכה עם 10-12 נק’.

 1♥ )3(
בסיבוב הראשון מראים את הסדרה בגובה 1 ורק בסיבוב 
מנת  על   3♥ נכריז  השני  בסיבוב  נקודות.  מראים  השני 

להראות שישייה ו 10-12 נק’.

 3♣ )4( 
נעדיף לתמוך בשותף בקלאב מאשר להכריז 2NT מכיוון 
שהסדרה היחידה שלא הוכרזה היא סדרת הדיאמונד ובה 
אנו חלשים. אם נכריז 2NT ברור שהיריבים יובילו בסדרה 

זו.

2NT )5(
למרות היד המאוד לא מאוזנת אין ברירה אחרת. לא ניתן 
להכריז ♦2 מאחר שהכרזה זו תהיה הכרזת “צבע רביעי” 
שמראה 13+ נק’ ומחייבת את השותפות להגיע למשחק 

מלא )ובכלל אינה מבטיחה דיאמונדים(.

3♠ )6(
לחפש  יותר  חשוב  בקלאב,  היפה  ההתאמה  למרות 

התאמה במייג'ור.

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

ספרים שנשארים במשפחה

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

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

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

והצטרפה  אחיה  בעקבות  ללכת  העדיפה  נחמה  גורדוניה.  הנוער  לתנועת  והנערות 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

להישאר להדרכה. ברוב המקרים היו החניכים מבוגרים ממנה בהרבה.

מספר הזכרונות של נחמה

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

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

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

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

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

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

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

(דרומית לראש העין). 

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

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

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

עם הקמת המדינה שירתה נחמה בצה“ל תקופה קצרה. לאחר השירות הצבאי עבדה 
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גילתה ששני שטרות של חצי לירה נדבקו זה לזה, כך שבמקום לקבל חצי לירה עודף, 

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

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

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

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

(קצוות) מעוגות השמרים. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

נחמה שנים קודם לכן. 

האין זה מעיד, שיושר ואמינות עוברים בירושה?

בכיתה ט'

משה שקדי

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

על הספר

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

אהבת האדם באשר הוא ולשמר את מסורת משפחתו ואת מורשתה.

על המחבר

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

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

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

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

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

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

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

"ללמד מורים הקשבה טוטאלית", אוצר המורה, 1998
"הקפיצה הגורלית מהרכבת", הוצאת רותם, 2005
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מועדון אביבים החדש ברח' דיסנצ'יק 7, שיכון דן, ת"א, טל. 03-6417469/70

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

מרץ באביבים

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

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

תחרות + 
הרצאה 
09:45 

איתמר גינוסר

תחרות
10:00-13:00

אבי טרגן

תחרות
10:00-13:00

אסף לנגי

תחרות
10:00-13:00

אסף לנגי

תחרות
10:00-13:00

אסף לנגי

תחרות
10:00-13:00

אבי טרגן בוקר

הרצאה הרצאה הרצאה

תחרות
17:00-20:00
איתמר גינוסר

תחרות
16:30-19:30
יובל בן דוד

תחרות
17:00-20:00

אסף לנגי

תחרות
17:00-20:00

יובל לובינסקי

תחרות
17:00-20:00

אסף לנגי

תחרות
17:00-20:00
איתמר גינוסר

תחרות
17:00-20:00

אסף לנגי אחה"צ
הרצאה פרס כספי

כיבוד קל
חוברות ידיים הרצאה הרצאה הרצאה הרצאה

גביע "אמסלם"
20:30-23:30

יובל לובינסקי

ברומטר
20:30-23:30

אבי טרגן

תחרות
20:30-23:30
ללה קושניר

פרס כספיערב
פרסי השתתפות

פרס כספי
IMP

הרצאה

הרשמה מראש – חובה!!!

אנו שמחים להזמינכם ל-

תחרות ארצית
2 מושבים  24 ידיים 

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

יום שלישי 14 ב-מרץ 2017  |  בשעה:20:30
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אם אתם חושבים להפיק ספר ייחודי ואישי, אנחנו הכתובת:
בחברתנו עורכים, מעצבים, מדפיסים, כורכים ושולחים אליך עד הבית,

ספרים שנשארים במשפחה

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

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

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

והצטרפה  אחיה  בעקבות  ללכת  העדיפה  נחמה  גורדוניה.  הנוער  לתנועת  והנערות 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

להישאר להדרכה. ברוב המקרים היו החניכים מבוגרים ממנה בהרבה.

מספר הזכרונות של נחמה

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

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

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

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

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

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

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

(דרומית לראש העין). 

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

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

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

עם הקמת המדינה שירתה נחמה בצה“ל תקופה קצרה. לאחר השירות הצבאי עבדה 
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גילתה ששני שטרות של חצי לירה נדבקו זה לזה, כך שבמקום לקבל חצי לירה עודף, 

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

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

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

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

(קצוות) מעוגות השמרים. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

נחמה שנים קודם לכן. 

האין זה מעיד, שיושר ואמינות עוברים בירושה?

בכיתה ט'

משה שקדי

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

על הספר

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

אהבת האדם באשר הוא ולשמר את מסורת משפחתו ואת מורשתה.

על המחבר

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

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

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

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

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

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

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

"ללמד מורים הקשבה טוטאלית", אוצר המורה, 1998
"הקפיצה הגורלית מהרכבת", הוצאת רותם, 2005
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מועדון אביבים החדש ברח' דיסנצ'יק 7, שיכון דן, ת"א, טל. 03-6417469/70

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

מרץ באביבים

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

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

תחרות + 
הרצאה 
09:45 

איתמר גינוסר

תחרות
10:00-13:00

אבי טרגן

תחרות
10:00-13:00

אסף לנגי

תחרות
10:00-13:00

אסף לנגי

תחרות
10:00-13:00

אסף לנגי

תחרות
10:00-13:00

אבי טרגן בוקר

הרצאה הרצאה הרצאה

תחרות
17:00-20:00
איתמר גינוסר

תחרות
16:30-19:30
יובל בן דוד

תחרות
17:00-20:00

אסף לנגי

תחרות
17:00-20:00

יובל לובינסקי

תחרות
17:00-20:00

אסף לנגי

תחרות
17:00-20:00
איתמר גינוסר

תחרות
17:00-20:00

אסף לנגי אחה"צ
הרצאה פרס כספי

כיבוד קל
חוברות ידיים הרצאה הרצאה הרצאה הרצאה

גביע "אמסלם"
20:30-23:30

יובל לובינסקי

ברומטר
20:30-23:30

אבי טרגן

תחרות
20:30-23:30
ללה קושניר

פרס כספיערב
פרסי השתתפות

פרס כספי
IMP

הרצאה

הרשמה מראש – חובה!!!

אנו שמחים להזמינכם ל-

תחרות ארצית
2 מושבים  24 ידיים 

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

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

להכרזת  השיב  לא  שיריב  לאחר   Balancing הכרזות 
לדון  שממעטים  נושא  הן   1 בגובה  שותפו  של  הפתיחה 
בו, והתוצאה עלולה להיות חוסר תיאום עם השותף ברגע 

שמצב כזה מופיע במכרז. 

בין  ברורה את ההבדל  בצורה  לתאר  אנסה  זה  במאמר 
ובין  שמאל  מצד  היריב  פתיחת  על   Balacing הכרזות 
פתיחת  לאחר  ישירה(  )התערבות  המקבילות  ההכרזות 

היריב מצד ימין.

ארבעת סוגי ההכרזות הנפוצים ביותר במצבים אלה הם: 
כפל מוציא, 1NT, הכרזת סדרה חדשה בגובה 1 והכרזת 

סדרה חדשה )נמוכה יותר( בגובה 2.

במצב  לפעול  לא  מדוע  היא:  הראשונה  השאלה 
ההתערבות  לכללי  זהים  כללים  פי  על   Balancing
הישירה? ניתוח החלוקה הבאה מספק מענה לשאלה זו.

דוגמה 1

Dealer South, Vul None

 ♠
♥
♦
♣

JT52
QT53
65
987

 

♠
♥
♦
♣

Q974
A76
QJT9
J2

♠
♥
♦
♣

K8
J94
A873
KQ64

 ♠
♥
♦
♣

A63
K82
K42
AT53

 

לכפל מוציא  ידו של מערב חלשה מדי  דרום פותח ♣1. 
ההכרזה   .)4432 מסוג  חלוקה  עם  בלבד  נקודות   10(

מתאימה  אינה  מזרח  של  ידו  גם  ב-♣1.  למזרח  מגיעה 
להתערבות ישירה: 13 נקודות עם חלוקה לא מתאימה 

לכפל מוציא על ♣1 וללא חמישייה. נניח שמזרח לא שמע 
בוחר  והוא   ,Balancing להכרזות  מיוחדים  כללים  על 

.Pass-ב

West North East South

1♣

Pass Pass Pass

מערב מוביל ב-Q♦. הכרוז מספיק לזכות ב-K♦ ולחתוך 
מדויקת  בהגנה  עדיין  ניתן  מכן  לאחר  בדומם.  מפסיד   ♦
להכשיל את החוזה בלקיחה אחת. מזרח-מערב רושמים 
תוצאה של 50+, אשר צפויה להיות קצת מתחת לממוצע 

בתחרות.

כי  יודעים   Balancing הכרזות  על  שמעו  שכן  שחקנים 
 Pass קריאות  ושתי  יריב  פתיחת  לאחר   1NT להכרזת 
כל  בין  דעים  תמימות  אין  נקודות.  מ-15  פחות  נדרשות 
אלוף  של  עצתו  המדויק.  הנקודות  טווח  על  המומחים 
על  עמודים   448 בן  ספר  שכתב  לורנס  מייק  העולם 
מהדורה   ,1983 ראשונה  )מהדורה   Balancing הנושא 
שנייה 2012( היא לבחור בטווח של 12-14 נקודות לאחר 
פתיחת היריב ♣1, אך להגדיל בהדרגה את הגבול העליון 
ככל שהיריב פותח בסדרה גבוהה יותר. לאחר ♠1 ושתי 
קריאות Pass הוא מוכן להכריז 1NT גם עם 16 נקודות.

ובכן, זהו מהלך ההכרזה החדש:

West North East South

1♣

Pass Pass 1NT Pass

?

המחזיק  מערב,  של  בהחלטתו  תלויה  המכרז  תוצאת 
כזכור 10 נקודות עם רביעייה במייג'ור.

קווים מנחים להכרזות 
Balancing )חלק א'(
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אם מערב לא שמע על הכרזות Balancing, והוא סבור 
)סטיימן(  ישיב ♣2  נקודות, הוא   15-17 1NT מתאר  כי 
עם  הצלחה  ינחל  לא  זה  חוזה   .3NT יכריז  מכן  ולאחר 
23 נקודות גבוהות. מול הגנה מדויקת למזרח 7 לקיחות 

בלבד: 2 בקלאב, 3 בדיאמונד, 1 בהארט ו-1 בספייד.

שותפו.  הכרזת  את  יבין  שמערב  בכך  טמון  המפתח 
1NT במצב  ומערב שהכרזת  בין מזרח  יש הסכמה  אם 
מערב  אז  בלבד,  נקודות   12-14 מתארת   Balancing
10 נקודות והשותפות תזכה  ישכיל לבחור ב-Pass עם 

בתוצאה מצוינת של 90+.

 Balancing 1NT במצב  שימו לב כי טווח הנקודות של 
הרגיל  הנקודות  מטווח  נקודות  ב-3  נמוך  לעיל  שתואר 

.1NT של

כעת נחליף את קלפיהם של מזרח ומערב:

דוגמה 2

Dealer South, Vul None

 ♠
♥
♦
♣

JT52
QT53
65
987

 

♠
♥
♦
♣

K8
J94
A873
KQ64

♠
♥
♦
♣

Q974
A76
QJT9
J2

 ♠
♥
♦
♣

A63
K82
K42
AT53

 

 Pass לקרוא  חייב  מערב  הפעם   .1♣ שוב  פותח  דרום 
להתערבות  ראויה  אינה  ידו  מדוע  לעיל  הוסבר  כבר   –

ישירה. גם צפון קורא Pass, וההכרזה מגיעה למזרח.

אם מזרח מחליט ש-10 נקודות אינן מספיקות לכפל מוציא 
וקורא Pass, ♣1 יהיה החוזה הסופי. למערב אין הובלה 
 A-לפני ה ♦K-קלה, ונראה שעליו לבחור ב-4♥. מיקום ה
משנה את מספר הלקיחות. אם תדייק ההגנה היא תכשיל 
את החוזה ♣1 ב-2 לקיחות )מזרח-מערב 100+(, ושוב – 

זו אינה תוצאה טובה במיוחד.

שחקנים מנוסים יודעים כי ההחלטה לתת לשחק ♣1 עם 
יד כמו זו של מזרח אינה מרוויחה בטווח הארוך ובוחרים 

בכפל מוציא למרות מיעוט הנקודות. 

ניתן להשתמש באותו עיקרון שהפעלנו בדוגמה 1 עבור 
 Balancing במצב  המוציא  הכפל   :1NT ההכרזה 
נקודות פחות מהכפל המוציא במצב של  כ-3  מבטיח 
נקודות  ל-9  יורד  המינימום  כאשר  ישירה,  התערבות 
)למעשה, עם חלוקה אידיאלית של 4441 וקוצר בסדרת 
 6 ואפילו   7-8 היריב מייק לורנס ממליץ להכפיל גם עם 

נקודות(.

מתפתח מהלך ההכרזה הבא:

West North East South

1♣

Pass Pass Dbl Pass

?

תורו של מערב להכריז. בידו, כזכור, 13 נקודות מאוזנות 
מכפיל  ומזרח   1♣ פותח  צפון  היה  לו  ב-♣.  עוצרים  עם 
מכריז  היה  מערב  כי  ספק  אין  נקודות(,   +12 )ומבטיח 

.3NT

שהכפל  ויודע  שותפו  עם  מתואם  מערב  הפעם  אך 
המוציא מבטיח 3 נקודות פחות. הדרך להשיב להכרזה 
3 נקודות מידו של המשיב להכרזת  להפחית  כזו היא 
משיבים  שהיינו  כפי  בדיוק  להשיב  ואז   Balancing
התשובה  נקודות   10 עם  ישירה.  התערבות  להכרזות 
הנכונה  הכרזתו  וזו  בלבד,   1NT היא  ישיר  מוציא  לכפל 

של מערב:

West North East South

1♣

Pass Pass Dbl Pass

1NT Pass Pass Pass

הזהירות משתלמת – מול הגנה טובה ניתן לבצע בחלוקה 
זו 8 לקיחות בלבד ולקבל תוצאה טובה של 120+. במקרה 

שההגנה תטעה זו תהיה תוצאה מעולה של 150+.

אם הקלפים הזוטרים של מערב בקלאב היו טובים יותר, 
Pass מעניש על ♣1  למשל KQT9♣, ניתן כבר לשקול 

בתקווה להשיג תוצאה של 300+ או יותר.

שתי הדוגמאות הללו מספיקות לנו כדי לנסח קווים מנחים 
ברורים למצבי Balancing, הן עבור המתערב והן עבור 

:Balancing-שותפו שצריך להשיב להכרזת ה
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• הכרזות 	 סוגי  מ-4  אחת  כל  של  הנקודות  טווח 
ה-Balancing הסטנדרטיות )1NT, כפל מוציא, 
נמוכה  חדשה  סדרה   ,1 בגובה  חדשה  סדרה 
מההכרזה  נקודות  ב-3  נמוך   )2 בגובה  יותר 
במילים  ישירה.  התערבות  במצב  המקבילה 
פתיחה  הכרזת  לאחר  הנמצא  השחקן  אחרות, 
יכול   Pass קריאות  ושתי   1 בגובה  היריב  של 
היה  כאילו  להכריז  ואז  נקודות   3 לידו  להוסיף 

נמצב במצב של התערבות ישירה.
• מידו 	 יפחית  כזו   Balancing להכרזת  המשיב 

להכרזת  משיב  שהיה  כפי  ישיב  ואז  נקודות   3
התערבות ישירה.

מצריכים  אינם  שהם  בכך  הללו  העקרונות  של  יתרונם 
 .Balancing במצב  הכרזות  עבור  חדשה"  "שיטה 
משתמשים בשיטות ההתערבות הסטנדרטיות הקיימות 
צדדיו של  נקודות משני   3 של  “התיקון”  את  עושים  ורק 
ואין  יחסית,  נמוכה  אלה  הכרזות  של  שכיחותן  השולחן. 
הכרזה  כללי  של  שלם  סט  הזיכרון  על  שנעמיס  צורך 

מיוחדים עבורן.

תיאום  כמובן  מצריך  אלה  בעקרונות  מוצלח  שימוש 
הוא  אם  מדי  גבוהים  לחוזים  נגיע  אחרת  השותף,  עם 

ישיב להכרזות ה-Balancing שלנו בדיוק כמו להכרזות 
התערבות ישירות )בלי להפחית 3 נקודות(. כדאי למצוא 
זמן לדבר על הנושא הזה כשמתחילים לשחק בשותפות 

חדשה.

משמעותן של הקווים המנחים הנ”ל לגבי הכרזות אוברקול 
בגובה 1 במצב Balancing היא שטווח הנקודות יורד ל- 
6-14 לערך. עם 15 נקודות ומעלה נצטרך להתחיל בכפל 
מוציא ואז להכריז סדרה חדשה. עם ניקוד מינימלי )6-8 
נקודות( נתערב רק עם סדרות טובות. לעומת זאת, מייק 
לורנס מוכן להכריז עם 10 נקודות גם סדרה של 5 קלפים 

זוטרים, ובלבד שלא לתת ליריבים לשחק בחוזה זול.

במצב   1 בגובה  אוברקול  הכרזות  תתבצענה  לעתים 
הדיון  אך  בלבד,  קלפים   4 בת  סדרה  עם   Balancing

בנושא זה הוא כבר מעבר למסגרת של מאמר זה.

 Balancing כדי לסיים את הדיון התמציתי הזה בנושא 
הכרזות  את  להגדיר  נותר   1 בגובה  פתיחה  על 
קפיצות   ,NT-ב קפיצות  המיוחדות:   Balancing-ה
בסדרה והכרזות קיו-ביד. באלה נטפל בחלקו השני של 
עדיף  שבהם  במקרים  גם  כמו  הבא,  בחודש  המאמר 

.Balancing להימנע מהכרזת

נופשון ברידג' מהנה בטורצ'נסקי,
עיירת מרפא על הרי הטאטרא בסלובקיה

מועד יציאה 7.6.2017 בשעה 16:00, מועד חזרה 20.6.2017 בשעה 20:00.
עלות הנופש – 1,490 אירו לאדם בחדר זוגי (תוספת ליחיד בחדר 150 אירו).

מאיר ציקלג: טל' 03-5739160 | נייד 054-4371585 | פקס 03-7329473
Meir.tsiklag@gmail.com

המחיר כולל:
  | סדירה   בטיסה  ת"א-וינה-ת"א  טיסה 
שהייה במלון                 VELKA FATRA למשך 
14לילות בחדרים משודרגים באגף חדש, 
צפוי  האויר  (מזג  מלא.  פנסיון  בסיס  על 
לא  בחדרים  לשהות  וניתן  נעים  להיות 
תידרש  ממוזג  בחדר  לשהות  ממוזגים. 

תוספת של 240 אירו לזוג).
של  מקדימה  בדיקה  כולל  טיפולים.   18
למתקנים  חופשית  כניסה    | רופא.  
לשלוש  כניסה    | המלון.   של  המפנקים 
שעות כל יום לפארק המים.  | שני טיולים 
כולל  ברידג'  משחקי    | שעות.    4-6 של 
העברות,    | המשחקים.   בעת  קל  כיבוד 

מיסים, תשר לנותני השירותים.

*3666
www.azrielipalace.co.il

החיים הטובים מתחילים
ב- PALACE תל אביב

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

מקבוצת עזריאלי

דיור מוגן
תל-אביב

אם אתם אוהבים ליהנות ממשחק ברידג' טוב, ומשאר תענוגות 
החיים, הגיע הזמן שתכירו את בית הדיור המוגן האיכותי 
והיוקרתי ביותר בישראל, השוכן בלב ליבה השוקק של תל אביב, 
סמוך לכל מוקדי התרבות והבילוי. ב-PALACE תל-אביב תוכלו 
ליהנות מחיי חברה פעילים סביב השעון וממגוון אפשרויות דיור 

בסטנדרט גבוה ובלתי מתפשר.
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גלעד אופיר

הקדמה

במאמר הקודם )ביטאון ינואר, 2017( הצגנו את עקרונות 
תכנון המשחק בחוזה ללא שליט. עקרונות אלו מלווים 
החוזה  בביצוע  עלינו  ויקלו  ומשחק  משחק  בכל  אותנו 

אליו התחייבנו. אלו העקרונות:

שלב א': ספירת הלקיחות הבטוחות.

שלב ב': ספירת הלקיחות האפשריות.

שלב ג': בחירת סדרת המפתח תוך התחשבות באילוצים
השונים:

• כמה פעמים מותר לנו להפסיד את היד?	
• בחינת הכניסות לסדרת המפתח.	
• איתור היד המסוכנת במידה וישנה כזו.	

שלב ד’: מימוש תכנית המשחק.

ניתוח המכרז
♠
♥
♦
♣

 KJ9 
 A32 
 A62 
 AQJ10

מידי  חזקה  זו  יד  נקודות.   19 ובידך  במזרח  יושבת  את 
לפתיחה של 1NT )15-17 נק’( אך חלשה מכדי לפתוח 
במיינור   ,1 בגובה  לפתוח  בחרת  נק’(.   20-22(  2NT

הארוך יותר, ♣1. 

שותפך מציג את סדרת ה-♦ הארוכה שבידו וכעת הגיע 
יד  תראה   2NT-ל קפיצה  הנקודות.  את  להראות  הזמן 
ולאחר  זו,  הכרזה  לאחר  נקודות.   18-19 עם  מאוזנת 
השותף  יסגור  במייג’ור,  להתאמה  סיכוי  שאין  שיראה 

.3NT למשחק מלא

קלף ההובלה הוא Q♥ וזהו הדומם הנפרש בפנייך:

♥Q
♠
♥
♦
♣

 KJ9 
 A32 
 A62 
 AQJ10

♠
♥
♦
♣

 AQ10 
 87 
 98543 
 872

תחילה עלייך לספור את לקיחותייך הבטוחות. ניתן לספור 
3 לקיחות בטוחות ב-♠, לקיחה ב-♥, לקיחה ב-♦ ולקיחה 
 6 סה”כ   ,♣A-ה ידי  על  לזכות  נוכל  בה  נוספת  בטוחה 

לקיחות בטוחות.

הלקיחות  את  ונספור  הסדרות  כל  את  נסקור  כעת 
האפשריות: ב-♠ לא ניתן לזכות בלקיחות נוספות והדבר 
ישנה  ב-♦  הארוכה  הסדרה  לאור  ה-♥.  לסדרת  גם  נכון 
אפשרות לזכות בעוד 2 לקיחות נוספות, במידה שהסדרה 
תתחלק 3-2. סדרת ה-♣ נראית המבטיחה ביותר וכוללת 

3 לקיחות אפשריות אם העקיפה על ה-K♣ תצליח.

אפשריותבטוחותסדרה / לקיחות

♠30

♥10

♦12

♣13

-6סה"כ

תוכלי  לא  ה-♦  סדרת  בטוחות,  לקיחות   6 וספרת  היות 
לספק את 3 הלקיחות הנוספות הדרושות למימוש החוזה 

ועל כן יש לבחון תחילה את סדרת ה-♣.

מבצעים יחד  
תכנון זהיר

"מאחורי  ספרי  סדרת  מחבר  הוא  אופיר  גלעד 
מוזמנים  אתם  אלו  מאמרים  בסדרת  ההיגיון". 
להצטרף אל גלעד ולהתעמק בדרך החשיבה הנכונה 

בשלבי ביצוע החוזה.
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על מנת לממש את כל הלקיחות האפשריות ב-♣ יש לחזור 
את  לתכנן  יש  אחרות,  במילים  פעמים.   3 העקיפה  על 
הכניסות לדומם בצורה כזו שתאפשר לחזור על העקיפה 

3 פעמים, כלומר דרושות 3 כניסות.

הסדרה היחידה שיכולה לספק כניסות לדומם היא סדרת 
ה-♠ ועל כן יש לשחקה בזהירות המרבית.

שלבי המשחק הנכונים:

לנסות . 1 רצוי  )תמיד  השלישי  בסיבוב   ♥A -ב זכי 
“ולנתק” את היריבים(.

שחקי 9♠ לעבר ה-10♠.. 2

העקיפה . 3 ה-10♣.  לעבר  ב-♣  העקיפה  את  נסי 
הצליחה!

כעת עברי שוב לדומם על ידי משחק של J♠ לעבר . 4
ה-Q♠ ובצעי עקיפה חוזרת בסדרת ה-♣.

לסיום מתוק ולביצוע החוזה, יש לעבור בשלישית . 5
לדומם על ידי משחק של K♠ לעבר ה-A♠ ולבצע 

עקיפה אחרונה ב-♣.

זוהי החלוקה המלאה:
3NT (W)
Lead: ♥Q

♠
♥
♦
♣

 6432 
 QJ109 
 QJ7
 93

 

♠
♥
♦
♣

 KJ9 
 A32 
 A62 
 AQJ10

♠
♥
♦
♣

 AQ10 
 87 
 98543 
 872

 ♠
♥
♦
♣

 875 
 K654 
 K10 
 K654

 

כל הכבוד, ביצעת 9 לקיחות ואת החוזה!

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

התפוצה.

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

30 ביוני ועד 6 ביולי  2017.

חדש!
לראשונה, הפסטיבל יתקיים בהיכל קבוצת שלמה
בסמוך לגני התערוכה בתל אביב
)רח' אייזיק רמבה 7 בתל אביב(.
רשמו ביומנים והזמינו את חבריכם בארץ ובעולם לקחת חלק בחוויה ובחופשה בלתי נשכחת בישראל 

רישמו ביומנים !
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מוטי גלברד

♠
♥
♦
♣

K8 
T97 
864
Q10972

♠
♥
♦
♣

A94 
KJ6 
AJ75 
KJ8

North East South West

- Pass 1NT Pass

Pass Pass

הסבר ההכרזה
פתחת 1NT עם יד מאוזנת ו-17 נקודות גבוהות. מערב 
הכריז פאס ושותפך, שבידו 5 נקודות גבוהות בלבד, עשה 
חישוב כלכלי פשוט: הוא חישב כי בידי השותפות מקסימום 
22 נקודות גבוהות )17 + 5( ולכן לא ייתכן משחק מלא. 
נותרת  ממזרח,  נוסף  פאס  ולאחר  פאס  הכריז  כך  בשל 

.1NT – במשחק חלקי

תכנון המשחק
♠5 )West( :קלף ההובלה

נראה  ממערב   ♠5 ההובלה?  מקלף  להסיק  ניתן  מה 
של  הארוכה  בסדרה  מלמעלה”  “רביעי  קלף  כהובלת 
מערב. ודאי אין לו רצף בסדרה )QJT למשל( אחרת היה 

יוצא בגבוה מהרצף.

לא  שהמתנגדים  מכיוון  המכרז?  מן  להבין  ניתן  מה 
התערבו במהלך המכרז, יש להניח כי הנקודות החסרות 

מחולקות ביניהם ואינן מרוכזות בידו של אחד מהם.

לקיחות  שלוש  בידך  בידך?  בטוחות  לקיחות  כמה 
.♦A-ו ♠AK :בטוחות

התבונן  נוספות?  לקיחות  להרוויח  תוכל  סדרה  מאיזו 
בסדרת הקלאב:

♣ Q10972

♣ KJ8
בארבע  תזכה   ♣A-ב לקיחה  למתנגדים  שתיתן  לאחר 

לקיחות בקלאב להשלמת החוזה.

מן המכובדים  התחל  כיצד תשחק את סדרת הקלאב? 
 ♣J כך  ואחר   ♣K שחק  כלומר:  קצרה.  הסדרה  בה  ביד 

ולבסוף 8♣ מן היד אל ה-Q♣ בדומם.

חייב   ♠K-ה בידך!  הראשונה?  בלקיחה  תזכה  היכן 
שיוגבהו  לקלאבים  כניסה  שישמש  כדי  בדומם  להישאר 
 ♣A-אם המתנגד עם ה .♣A-רק לאחר שהמתנגד יזכה ב
 ♠K-יסרב לזכות בו עד לסיבוב השלישי של הקלאבים, ה

בדומם ישמש ככניסה לקלאבים.

שחק ברידג’  בדרך הנכונה:
שמור מעברים לדומם!

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

המושלם. 
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הבט ביד המלאה: 
 ♠

♥
♦
♣

K8 
T97 
864
Q10972

 

♠
♥
♦
♣

Q10753 
Q42 
K109 
43

♠
♥
♦
♣

J62 
A853 
Q32 
A65

 ♠
♥
♦
♣

A94 
KJ6 
AJ75 
KJ8

 

את  לפתח  וניגשת   ♠A-ה עם  הראשונה  בלקיחה  זכית 
בלקיחה  שזכו  מהיד   ♣KJ שיחקת  הקלאב.  סדרת 

והמשכת בקלאב נוסף. מזרח זכה בלקיחה והמשיך ב-♠ 
בו זכית עם ה-K♠ עליו שמרת כמעבר לדומם.

בסך הכל הצלחת לזכות ב-2 לקיחות ב-♠, 4 לקיחות ב-♣ 
ולקיחה ב-♦. זכית בשבע הלקיחות הדרושות להשלמת 

החוזה!

והשני,  בסיבוב הראשון   ♣A-ב זכה  לא  מזרח  לב:  שים 
אלא רק בסיבוב השלישי, כדי למנוע ממך כניסות לדומם 
 ♠K בסדרת הקלאב. אם היית זוכה בלקיחה הראשונה עם
בדומם, לא הייתה לך כניסה לדומם למשיכת הקלאבים 

שהוגבהו.

הארוכה  סדרתם  את  לפתח  מנסים  המתנגדים  זכור: 
חייב  הכרוז,   – אתה  גם  נמוכים.  קלפים  בה  ולהגביה 
לפתח את סדרתך הארוכה ולהרוויח בה לקיחות נוספות.

יום א' 12.3 20:30
זוגות סימולטנית ארצית

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

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

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

נקודות אמן ארציות

יום ו' 17.3 16:30, שבת 18.3 10:30
זוגות TB גביע אסתר עצמוני ז"ל

נקודות אמן ארציות

12 - 19 מרץ 17  2
תכנית התחרויות

תחרויות ארציות

03-6058355 מרכז הזמנות: 

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

חבילות אירוח במחירים מיוחדים !
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רם סופר

שהתפרסמו  המאמר  של  הראשונים  החלקים  בשני 
למשחקי  אופייניות  דוגמאות  הצגנו  הקודמים  בירחונים 
עם  והן  הבכירים  הקלפים  עם  הן  הכרוז,  של  הטעיה 

הקלפים הזוטרים.

הסוואת כוח.  בחלק השלישי נתרכז בנושא החשוב של 
סכנה  המהווה  הכרוז  של  חזקה  בסדרה  מדובר  לרוב 
עבור ההגנה מאחר שהיא יכולה להניב לקיחות רבות ו/
או השלכת מפסידים מסדרות אחרות. עם זאת, המגנים 
אינם  הם  קרובות  ולעתים  הדומם  קלפי  את  רק  רואים 
ימהר  לא  כרוז טוב  זו.  מודעים לסכנה הטמונה בסדרה 
את  ישאיר  ובכך  בסדרה,  הבכירים  קלפיו  את  לחשוף 
ההגנה באפלה. התוצאה עשויה להיות ביצוע חוזה שהיה 
ניתן להפילו או השגת לקיחות עודפות שההגנה הייתה 

יכולה למנוע אילו הייתה מודעת לסכנה.

ארבע הדוגמאות להלן לקוחות )לעתים עם שינויים קלים( 
)הסוואה( בספר   Camouflage מהפרק הראשון הנקרא
 Krzysztof מאת  הכרוז”  משחק  של  מעשיים  “היבטים 
Martens שיצא לאור ב-2007. בשתי הידיים הראשונות 
בשתי  ואילו  טופ-בוטום,  היא  החישוב  ששיטת  נניח 
.IMP הדוגמאות האחרונות נניח שמדובר בתחרות קבוצות

דוגמה 1א )טופ-בוטום(

♠
♥
♦
♣

AK64
K63
AQ73
K5

♠
♥
♦
♣

75
AQJT752
JT2
J

West North East South

3♥

Pass 4♥ All Pass
במצב לא פגיע נגד פגיע פתחתם ♥3 כמחלק. שותפכם 
נקודות  עם   3♥ זה  במצב  פותחים  שחקנים  ראה  כבר 
מעטות מאוד. הוא החליט להיות זהיר ולהכריז ♥4 בלבד. 
מבחינים  אתם  הדומם  פרישת  עם  ב-8♠.  הוביל  מערב 

שמדובר ב”סלם על עקיפה”. כיצד תשחקו?

זוגות חובה עליכם  ביצוע החוזה מובטח, אבל בתחרות 
לשאוף למספר המרבי של לקיחות עודפות. אתם זוכים 
וממשיכים  רצף(  להראות  כדי   ♠Q משחק  )דרום   ♠A-ב
הזמן  הגיע  כעת   .)2-1 מתחלקים  )השליטים   ♥QJ-ב
לעקיפה ב-♦. אם למערב Kxx♦ תוכלו לבצע 13 לקיחות. 
 ,♦J הדרך “הטבעית” לביצוע העקיפה היא להוביל מהיד
אבל משחק זה ירמוז למגנים כי בידכם גם T♦, והם יבינו 
כי הלקיחה שלהם בקלאב נמצאת בסכנה. כעת נראה מה 
יקרה אם תחליטו לא לחשוף את קלפי הביניים החזקים 

.♦Q-ב-♦, ובמקום זה תובילו 2♦ אל ה

החלוקה המלאה:
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ה-♦  בסדרת  סכנה  רואה  אינו  הוא   .♦K-ב זוכה  מזרח 
 ,♠K-זוכים ב ובוחר בהמשך “טבעי” של J♠. כעת אתם 
את  ומשליכים   ♥K עם  לדומם  נכנסים   ,♦JT משחקים 
ה-J♣ על ה-A♦ עם תוצאת שיא של 480+. סביר להניח 
היות  הממוצע  מעל  תוצאה  לכם  נותן  היה   +450 שגם 
שחלק מהזוגות יכריזו סלם וייכשלו, אבל עדיין הלקיחה 
ה-12 “שווה” אחוז או שניים בתחרות.  מזרח היה צריך 
זהו  האם  אך   ,♦K-ב הזכייה  לאחר   ♣A לשחק  כמובן 

משחק מובן מאליו?

 משחקי הטעיה 
)חלק ג'(
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גם בחלוקה זו מערב מוביל ב-8♠ נגד החוזה ♥4, והכרוז 
מצד  שגיאה חמורה  זו  כעת תהיה  זהה.  בצורה  משחק 
יגביה  מזרח לגבות A♣ לאחר הזכייה ב-K♦. מהלך זה 
את ה-K♣ שבדומם ויעניק לכרוז במתנה לקיחה עודפת 
הנכונה  הדרך  1א  בדוגמה  לפיכך,  לו.  מגיעה  שאינה 
 Q-לשחק את סדרת ה-♦ היא להתחיל בקלף נמוך אל ה
על  לדבר  )שלא  תטעה  שההגנה  הסיכוי  את  ולהגביר 
13 לקיחות במקרה  הסיכוי הנוסף, אך הקלוש,  לצבור 
שלמערב K♦ בודד(. אם העקיפה מצליחה, תוכלו תמיד 

.♦J-לחזור לידכם ולהריץ בהמשך את ה

דוגמה 2 )טופ-בוטום(
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West North East South
1♦ Pass 1♥

Pass 2♣ Pass 2♥
Pass Pass Pass

לפני שנטפל במשחק היד, מן הראוי להקדיש כמה מילים 
להכרזה, מאחר שזוגות רבים נוטים לשגות בידיים מעין זו 
חולשה )6-9  ולהגיע לחוזה מוגזם. הכרזת דרום מתארת 
10- עם  בהארט.  יותר(  )או  קלפים   6 עם  בלבד(  נקודות 
11 נקודות דרום היה קופץ בסיבוב השני ל-♥3, ועם 12+ 

נקודות הוא היה כנראה משתמש בהכרזת “סדרה רביעית 
מחייבת”.

לצפון פתיחה מינימלית ואין לו התאמה חזקה עם השותף. 
למשחק  מיותרת  הזמנה  תהיה  )זו  ל-♥3  להעלות  אין 
ידוע שלשותפות  כאשר  להכריז ♣3  ובוודאי שאין  מלא( 
והוא  נוחה,  הובלה  אין  למערב  ב-♥.  קלפים   8 לפחות 
מהו  גרועה(.  מלמעלה מסדרה  )שני  פסיבי  ב-7♦  בוחר 
בסדרות   ?♦A-ב הזכייה  לאחר  שלכם  הבא  הצעד 
המיינור יש לכם מפסיד אחד, ואין מה לעשות בנדון. גם 
בספייד יש לכם מפסיד אחד, ואינכם זקוקים לחיתוכים. 
על כן נראה הגיוני להוביל Q♥ בלקיחה השנייה, אך זה 
לא יהיה מהלך חכם. בהנחה שמזרח יציית לכלל “כסה 
תמונה בתמונה”, תפסידו 3 לקיחות בשליט ותבצעו את 
החוזה בדיוק )במקרה הטוב, כל עוד לא תאבדו שליטה(.

הרעיון ביד זו הוא שאתם יודעים כי אין צורך בחיתוכי 
♠, אך המגנים אינם יודעים זאת! נסו לחשוב מה יקרה 
אם תובילו J♠ בלקיחה השנייה. )כמעט( כל מגן שיזכה 
בלקיחה זו עם A♠ “יבין” מיד שאתם מתכננים חיתוכי ♠ 
בדומם וימשיך בשליט תוך שהוא מרוצה ממשחק ההגנה 
שלו. קרוב לוודאי שההגנה תזכה בשתי הלקיחות הבאות 
הקלפים  את  לפרוש  תורכם  יגיע  מכן  לאחר   .♥AK עם 
יצרה  זו הסוואת הכוח ב-♠  9 לקיחות. בדוגמה  ולתבוע 
מפסידים  לחתוך  היא  שתכניתכם  המגנים  אצל  אשליה 
בדומם וגרמה להם לשחק עבורכם שליטים ולצמצם את 

מספר המפסידים שלכם בשליט. 

בדוגמה הבאה יש בחירה בין קו משחק המבוסס על סיכוי 
קו משחק המבוסס על  ובין  "לגיטימי" לבצע את החוזה 
הטעיה תוך ציפייה לשגיאה של המגנים. מחבר הספר, 
אלוף עולם בעל ניסיון רב ברמות הגבוהות ביותר כשחקן 

וכמאמן, ממליץ ללא היסוס על הדרך השנייה.
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Pass Pass Pass

* לפחות 4 קלפים ב-♦

מערב מוביל ב-T♥ לפי שיטת Journalist )כלומר יש לו 
0 או 2 קלפים גבוהים מה-T(, ואתם זוכים בלקיחה עם 
3♥ )איתותים סטנדרטיים(.  Q♥ בעוד מזרח משרת עם 

כיצד תמשיכו?

היחיד  הסיכוי  ולכאורה  הגנה,  מחוסרת  הספייד  סדרת 
ניתן  כך  לשם  מידיות.  לקיחות  ב-9  לזכות  הוא  שלכם 
לגבות   ,♥A עם  לדומם  לעבור   ,♣AKQ מידכם  לשחק 
בתקווה  בדיאמונד  עקיפה  על  יהבכם  את  ולהשליך   ♣J
שלמזרח K♦ בודד או דאבלטון. סטטיסטית, הסיכוי שלכם 
להצליח בקו משחק זה הוא קצת יותר מ-26%, אבל אם 
תמשכו A♥ ותפסידו עקיפה בדיאמונד, גם מגנים חלשים 

ביותר לא יתקשו להפיל אתכם ב-2 או 3 לקיחות.

אלוף העולם Krzysztof Martens טוען כי “לעתים קרובות 
הסיכוי הפסיכולוגי גבוה הרבה יותר מהסיכוי המתמטי”. 

הוא מציע לשחק מידכם Q♦ בלקיחה השנייה!

הדיאמונד  בסדרת  הרב  הכוח  את  להסוות  הוא  הרעיון 
ולתת למגנים אשליה שיש להם שני עוצרים בדיאמונד. 
אם זה המצב, יש להם זמן לפתח את סדרת ההארט ואין 
צורך לחפש את מזלם בספייד. זו הייתה החלוקה המלאה 

כאשר יד זו הופיעה בשולחן:
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כאשר דרום הוביל Q♦, מערב העריך ש-A♦ אצל שותפו, 
בהארט,  ויחזור  זו  בלקיחה  יזכה  שמזרח  העדיף  והוא 
יתרה  יותר.  מאוחרות  לכניסה   ♦K בידו  יישמר  ובכך 
שדרום  באפשרות  הבחין  בכיר(  )שחקן  מערב  מזאת, 

מוביל מסדרה בת 6 קלפים ולשותפו A♦ בודד. לאור כל 
 ♦K-לזכות בלקיחה! בסיבוב הבא ה ♦Q-זאת מערב נתן ל
שלו צנח מתחת ל-A♦ של הכרוז, ודרום תבע 11 לקיחות.

את  ונבחן  המגנים  בין  הקלפים  חלוקת  את  נשנה  כעת 
התפתחות המשחק הצפויה לאחר משחק ההטעיה של 

הכרוז:

)I.M.P( דוגמה 3ב
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ימשיך?  אך במה  כורחו,  בעל   ♦K-ב זוכה  הפעם מערב 
הוא משוכנע ששותפו מחזיק A♦ וספירת נקודות מובילה 
לא  סיבה  שום  אין  ב-♠.  עוצר  שלכרוז  “למסקנה”  אותו 
עם  מבוצע  החוזה  השלישית.  בלקיחה  ב-♥  להמשיך 
לקיחה עודפת. לו היה דרום נכנס לדומם ב-♥ ועוקף ב-♦, 

היה סופג כישלון מחפיר.
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מזרח זוכה ב-K♦, ושוב המגן משוכנע כי A♦ אצל שותפו. 
לפיכך,   .♠K-ל מקום  אין  שותפו  ביד  כי  “ברור”  למזרח 
מנקודת מבטו המשך ב-♠ רק יזיק. מזרח חוזר בסדרת 
עקיפה  עודפת.  לקיחה  עם  מבוצע  החוזה  ושוב  שותפו 
ב-♦ הייתה מקנה לכרוז 2 לקיחות עודפות, אך בתחרות 

קבוצות הבדל זה אינו משמעותי.
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בספייד.  לקיחות   5 מיד  וגובה   ♦K-ב זוכה  מזרח  הפעם 
קו המשחק המומלץ נכשל קשות, אך ספק אם חלוקה זו 
מתערבים  היו  רבים  ששחקנים  משום  בפועל,  אפשרית 
משחק  אחרת,  או  כך  מזרח.  של  ידו  עם   2♠ בהכרזת 
ביותר  הגבוהה  את התוחלת  זה שמעניק  הוא  ההטעיה 

ומרוויח לאורך זמן. 

בדוגמה האחרונה אתם משחקים בחוזה של סלם לאחר 
 ,50% הוא  להצלחה  המתמטי  הסיכוי  נועזת.  הכרזה 
יכניס לתמונה  מושכל בטכניקות של הטעיה  אך שימוש 
את  ויגדיל  ההגנה  של  סבירות(  )ואף  אפשריות  שגיאות 

הסיכוי המעשי שלכם באופן משמעותי.

)I.M.P( 4 דוגמה

 ♠
♥
♦
♣

Q65
87
AK92
Q843

 

♠
♥
♦
♣

T8432
K4
76
JT96

♠
♥
♦
♣

AJ97
653
43
K752

 ♠
♥
♦
♣

K
AQJT92
QJT85
A

 

West North East South
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Pass 1NT* Pass 3♦

Pass 4♦** Pass 4NT

Pass 5♥*** Pass 6♦

Pass Pass Pass

* מחייב לסיבוב אחד
** יד טובה עם התאמה

♦Q 2 מתוך 5 קלפי מפתח ללא ***

ההובלה.  בסדרת  בודד   A בידכם   .♣J-ב מוביל  מערב 
דבר  לכם  נותנת  שאינה  “ניטרלית”  הובלה  זו  לכאורה 
לכם  מעניקה  זו  הובלה  למעשה  אך  לכם,  מגיע  שאינו 
ב-♥  העקיפה  כאשר  גם  החוזה  את  לבצע  פז  הזדמנות 

אינה מצליחה. מדוע?

בידכם  כי  יודעים  אינם  המגנים  זה  בשלב  כי  לב  שימו 
שאתם  ייתכן  מבחינתם,   .6511 מסוג  מיוחדת  חלוקה 

מחזיקים יד פחות חלוקתית עם נקודות רבות יותר. 
עליכם לשחק )ללא מחשבה ארוכה שתסגיר את המצב( 
אתם  בכך   .♣A-ה עם   ♣K-ה את  ולכסות  מהדומם   ♣Q
רוב  כעת  בקלאב.  דאבלטון   A שבידכם  פנים  מעמידים 
 .♥K-לאחר הזכייה ב ♣T ינסו למשוך השחקנים במערב 
הם יופתעו כאשר תחתכו, ובהמשך ייעלמו שלושת קלפי 

ה-♠ של הדומם על סדרת ה-♥ והחוזה יבוצע.

מרטנס מדגיש כי אין די בהטעיה ב-♣, נדרש גם המשך 
העדפת  לאיתות  אפשרות  מהמגנים  למנוע  כדי  מדויק 
סדרה בשליטים. לפיכך הוא מציע בלקיחה השנייה להוביל 
8♦ אל ה-A בדומם. מזרח משרת עם 4♦ )התחלת איתות 
העדפת סדרה(, אך בשלב זה מערב אינו יכול לדעת אם 
יש לנטוש  43♦. בלקיחה השלישית  או   ♦54 ביד שותפו 
)זמנית( את השליטים ולשחק 8♥ אל ה-Q♥ )ולא להריץ 

8 – מהלך אשר יחשוף את כוחכם הרב בהארט(.

ביד זו, שימוש בטכניקה הנכונה לא יאפשר למגנים להבין 
מה קורה, ויגרום למערב )קרוב לוודאי( לשגות “ולמכור” 
את החוזה. ניתן לומר כי יישום מדויק של משחק ההטעיה 

מגדיל את סיכויי ההצלחה הרבה מעבר ל-50%.

וישתמש  ההטעיה  טכניקת  את  שיטמיע  כרוז  לסיכום, 
במרוצת  יגרוף  שגרתי,  באופן  כוח  הסוואת  של  ברעיון 
שלכאורה  חוזים  יבצע  ואף  רבות  עודפות  לקיחות  הזמן 

דינם לכישלון.

בחודש הבא נביא דוגמאות נוספות ונתמקד גם 
בהסוואת חולשה.
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אפרים בריפמן

שליט  עם  משחק  נגד  ההובלות  מהות  את  לסכם  ניתן 
בטעות שכיחה והיא: להוביל בסינגלטון כאשר יש באותה 
יד ארבעה קלפים מסדרת השליט, בייחוד עם ה-A או ה
-K. על כך נכתבו עשרות ספרים )בספר שכתבתי מוקדש 
לנושא ההובלות פרק רחב מאד(. אף על פי כן, עדיין ישנן 

המון הובלות גרועות ביותר בשם חוק זה או אחר.

בכתבה הנוכחית אטפל בשתי ההובלות השכיחות ביותר:
)א( הובלה בקלף בודד נגד חוזה עם שליט.

)ב( הובלה בשליט נגד חוזה עם שליט.

בכל הדוגמאות מזרח-מערב מכריזים לחוזה זה או אחר, 
ועליכם לבחור את קלף ההובלה של דרום.

דוגמה 1

West East

1♠

1NT 2♠

South
♠
♥
♦
♣

54 
KT87
Q94
J763 

קלפי  שני  היותר  לכל  יימצאו  בדומם  כי  מרמז  המכרז 
אפילו  ואולי  שליטים  שלושה  לשותף  יהיו  כלל  בדרך   .♠
ארבעה. אם לשותף QT62 ,♠AJ2♠ או KJ9♠, הוא לא 

יאהב את ההובלה ‘היצירתית’.

כלל: אם מתנגד צד ימין מכריז סדרה וחוזר עליה בלי 
רמז לתמיכה מצד שותפו, אין להוביל בסדרה זו. 

דוגמה 2

West East

1♠

2♥ 2♠

3♠ 4♠

South
♠
♥
♦
♣

T43
965 
KT874
QJ 

עת ההובלה, במה תבחרו?
לכאורה אין כל סיכון להוביל בשליט, אך זו תהא שגיאה, 
מדוע? מזרח-מערב הפגינו כוח וגם התאמה. במצבים 
 ,♣Q-אלה חייבים להיות אקטיביים בהובלה. יש להוביל ב
ואין פסול בהובלה של 7♦. הובלה פסיבית, בשליט למשל, 
עלולים  ועליה  ה-♥,  סדרת  את  לפתח  למבצע  תאפשר 

להיעלם המפסידים בסדרות המינור.

אתם  כי  העובדה   ?♦7 על  עדיפה   ♣Q-ב הובלה  מדוע 
ארוכים בסדרה, מרמזת על קוצר אצל המתנגדים.

דוגמה 3
 

West East

1♣ 1♥

2♥ Pass

South
♠
♥
♦
♣

QJT3
Q65
KT874
2 

כל  ינצלו  המגן  וגם  המבצע  גם  שליט  עם  במשחק 
היא:  המקובלת  הגישה  לכן  לחתוך,  כדי  הזדמנות 
מתוך  קצרה,  בסדרה  הובילו  שליט  עם  חוזה  נגד 
בסדרה  יחזור  הוא  בלקיחה.  יזכה  שהשותף  תקווה 
המיוחל.  החיתוך  את  תקבלו  ואתם  הובלתם,  בה 
גישה מקובלת נוספת היא הובלה בשליט, כדי למנוע 

מהמבצע חיתוכים צולבים. 

הובלות נגד חוזה עם שליט
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רוצים  באמת  אתם  האם  תבחרו?  במה  ההובלה,  עת 
לחתוך? האין בידכם הובלה טבעית יותר?

בשעת התלבטות אם להוביל בקלף בודד בניסיון לחתוך 
בהמשך המשחק או להוביל מרצף איכותי – העדיפות 

נוטה בעשרות אחוזים לטובת ההובלה מרצף.

דוגמה 4

West East

1♠

1NT 2♣

2♠ Pass

South1
♠
♥
♦
♣

T84
KJ98
83
AJT8 

South2
♠
♥
♦
♣

76
AT865
QT965
2 

South3
♠
♥
♦
♣

AJ76
8
QJ976
J85 

מה תובילו עם כל אחת מהידיים?

יד 1: בידכם קלפים זוכים בסדרה השנייה של מזרח – ♣. 
יש סיכוי גבוה שמזרח ינסה לחתוך סדרה זו בדומם. לכן 

.♠T-זה בסדר להוביל בשליט. הובילו ב-4♠, אך לא ב

יד 2: בשום אופן אין להוביל ב-2♣. זוהי סדרה שהוכרזה 
על ידי המתנגד בצד ימין. ייתכן בהחלט שתיהנו מחיתוך, 
אך לרוב זה יבוא על חשבון לקיחה טבעית שהשותף היה 
זוכה בה. בנוסף, ייתכן שתאבדו זמן ולא תספיקו לזכות 
בלקיחות בסדרות האחרות. מבין שתי הסדרות האדומות 
אין להוביל ב-♥. זו תהיה שגיאה גסה להוביל בסדרה עם 
A ללא K. זה בסדר להוביל בשליט או ב-♦. אם תבחרו 

.♦T-ב-♦, יש להוביל ב

3: אין להוביל ב-8♥. הדבר האחרון שרוצים לעשות  יד 
יש  זה  במערך  שליטים.  ארבעה  יש  כאשר  לחתוך  הוא 
השותף  אצל   ♦K-ה או   ♦A-שה ולקוות   ♦Q-ב להוביל 
)או שניהם, אם זה יום המזל שלכם(. כך ייתכן שתגרמו 
למבצע לחתוך ביד הארוכה, ובהמשך תוכלו למשוך מידו 

את כל השליטים וליהנות מסדרת ה-♦.

לא מאמינים? הנה דוגמה לחלוקה המלאה:

 ♠
♥
♦
♣

 AK 
 J87 
 7652
 KJ109

 

♠
♥
♦
♣

 762 
 AKQ2 
 Q10843 
 5

♠
♥
♦
♣

 QJ10543 
 3 
 J9 
 7642

 ♠
♥
♦
♣

 98 
 109654 
 AK 
 AQ83

 

דרום הוא הכרוז בחוזה ♥4. למערב נקודות רבות, לכן 
אין תקווה שיימצאו קלפים בכירים בידו של מזרח. כמו-כן 

למערב ארבעה שליטים.

ב-5♣.  הובלה  תחילה  ננסה  שביניכם  העקשנים  למען 
שהמשכתם  ונניח  זכיתם,  שליט.  ומשחק  זוכה  המבצע 
זכיתם  בשליט.  וממשיך   ♦K-ב זוכה  המבצע  ב-4♦. 
וממשיך  זוכה  דרום   .♦ שיחקתם  ושוב  השני  בשליט 
בשליט בפעם השלישית. זכיתם בשליט השלישי. כמובן 
את  מידכם  מושך  חותך,  דרום  ב-♦.  ממשיכים  שאתם 
השליט האחרון ותובע עשר לקיחות: שני ♠, שני ♥, שני ♦ 

J ...וארבעה ♣. מזל שלא הכפלתם

הנכונה,  ההובלה  לאחר  מהלך המשחק  את  נבחן  עתה 
זוכים  אתם  שליט.  ומשחק   ♦K-ב זוכה  המבצע  ה-4♦. 
פעם  וממשיך  זו  בלקיחה  זוכה  דרום  ב-♦.  וממשיכים 

נוספת בשליט. שוב אתם זוכים וממשיכים ב-♦.  גבוה.

המבצע נאלץ לחתוך, ומרגע זה משתווה מספר השליטים 
ימשיך  המבצע  כאשר  בידכם.  השליטים  למספר  בידו 
במשיכת השליטים בפעם השלישית, יישאר בידכם שליט 

אחד, ובידי דרום שליט אחד.
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הנה מצב הקלפים לאחר הזכייה בשליט בפעם השלישית:
 ♠

♥
♦
♣

 AK 
 - 
 7
 KJ109

 

♠
♥
♦
♣

 762 
 2 
 104 
 5

♠
♥
♦
♣

 QJ105 
 - 
 - 
 764

 ♠
♥
♦
♣

 98 
 9 
 - 
 AQ83

 

אתם ממשיכים ב-♦. המבצע נאלץ לחתוך עם השליט האחרון 
שלו ונשאר ללא שליטים. הלקיחה הרביעית והמכשילה את 

.J ...החוזה היא ה-2♥. חבל שלא הכפלתם

“בשעת התלבטות אם להוביל בקלף בודד בניסיון  אמרנו: 
 – איכותי  מרצף  להוביל  או  המשחק  בהמשך  לחתוך 
העדיפות נוטה בעשרות אחוזים לטובת ההובלה מרצף”.

לשינויים,  וגמיש  פתוח  להיות  צריך  הראש  זאת,  עם 
במה  ההכרזות.  ממהלך  הזורמים  לרמזים  בהתאם 

מדובר? הנה דוגמה:

West East
1♠

2♥ 3♥
4♠ Pass

South
♠
♥
♦
♣

86
A854
A94
QJT7

מהי הובלת הפתיחה הנכונה?
תמך,  מזרח  ב-♥.  חמישייה  עם  פתיחה  הבטיח  מערב 
ארבעה  שבידכם  מאחר  הארטים.  שלושה  ברשותו  לכן 
הארטים, זה משאיר אצל השותף הארט אחד לכל היותר.

 ♥A-למרות הרצף האיכותי בקלאב, יש להוביל דווקא ב
“יסתנוור”  לא  השותף  כי  לקוות  יש  ב-8♥.  ולהמשיך 
מההובלה היעילה שלכם וישים לב שה-8♥ מבקש לחזור 
בסדרה הגבוהה – ♦. זוהי אכן דוגמה פשוטה לכאורה, 
ולא  לפרטים  לב  לשים  חשוב  המשחק  של  בעיצומו  אך 

להסתפק בהליכה בעקבות “החוקים היבשים”.

מלא  למשחק  כוח  למתנגדים  כאשר  לדעת:  כדאי 
והתאמה בשתי סדרות, הובלה בשליט היא האופציה 

הגרועה ביותר.

לעומת זאת, ישנם מקרים בהם ההובלה בשליט היא 
הטובה ביותר, לדוגמה:

West East
-- 1♠
2♣ 2♥
2♠ 3♠
4♠ Pass

South
♠
♥
♦
♣

862
QT54
A4
QJ97

מהי הובלת הפתיחה הנכונה?

בתקווה  בסדרה  ולהמשיך   ♦A-ב להוביל  מאוד  מפתה 
שבאה  היחידה  ההובלה  זאת!  תעשו  אל  חיתוך.  לקבל 

בחשבון היא שליט. מדוע?
עליכם  הפתיחה  הובלת  בחירת  שבעת  הוא  ההסבר 
סדרה  למבצע  אם  ולבדוק  ההכרזות  מהלך  את  לשחזר 
זו  בדוגמה  מפסידים.  להיעלם  עלולים  שעליה  צדדית 

למערב אורך ב-♣, ולמזרח אורך ב-♥.

אינם  וה-♥  ה-♣  בסדרות  שלכם  הקלפים  לב:  שימו 
זאת,  לעומת  מפסידים.  להשליך  למבצע  מאפשרים 
על  בידו.  וקלאבים  בדומם  הארטים  לחתוך  עלול  מזרח 
כן, הובילו בשליט כדי למנוע זאת מהמבצע, ואם תינתן 

לכם הזדמנות נוספת, המשיכו בשליט.

סיכום ומסקנות: 
בבחירת . 1 נפרד  בלתי  חלק  הוא  ההכרזה  מהלך 

קלף ההובלה.
התשובה . 2 בסינגלטון?  להוביל  תמיד  נכון  האם 

החד-משמעית היא: לא!
הגיעו  והיריבים  יותר,  או  נק'   10 בידכם  כאשר 
בלקיחה  יזכה  שהשותף  הסיכוי  מלא,  למשחק 
אלה  במקרים  קלוש.  הוא  חיתוך  לכם  ויחזיר 
ההובלה בסינגלטון עלולה אף להזיק. היא עוזרת 
ומקלה  הסדרות  חלוקת  את  לפענח  ליריבים 
בסינגלטון  להוביל  יש  ביצוע החוזה.  עליהם את 

רק כאשר בידכם 7-0 נק' בלבד. 
השליט,  בסדרת  קלפים  ארבעה  בידכם  כאשר   .3  
העדיפו הובלה התקפית מהסדרה הארוכה שלכם 

על פני הובלה מסדרה קצרה.
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תכנון ההגנה מתחיל 
בלקיחה הראשונה!

מוטי גלברד

Dealer: S
Vul: None
Lead: ♥Q

♠
♥
♦
♣

Q2
653
KJ1076
742

 

♠
♥
♦
♣

10876
92
AQ9
10965

West North East South

2NT

Pass 3NT Pass Pass

Pass

 ♥K-ב זכה  )הכרוז(  דרום   .3NT נגד   ♥Q הוביל  מערב 
ושיחק 3♦. מערב שירת ב-2♦ והדומם – T♦. מהי תכנית 

ההגנה של מזרח?

מזרח חשב שלא כדאי לאבד אפילו טמפו אחד. הוא זכה 
 J-ושיחק 8♦ אל ה A-והמשיך ב-2♥. דרום זכה ב ♦Q-ב
שבדומם. לאחר שמזרח זכה ב-A♦ היו לכרוז 10 לקיחות. 

היכן טעתה ההגנה?

לו היה מזרח עוצר לפני הזכייה ב-Q♦ בלקיחה השנייה 
ונותן ל-T♦ לזכות בלקיחה, אזי הכרוז לא היה יכול לבצע 
את החוזה מכיוון שכבר אין לו אפשרות לפתח את סדרת 

ה-♦ בדומם ולהגיע אליה.

החלוקה המלאה נראית כך:

 ♠
♥
♦
♣

Q2
653
KJ1076
742

 

♠
♥
♦
♣

J94
QJ108
542
QJ3

♠
♥
♦
♣

10876
92
AQ9
10965

 ♠
♥
♦
♣

AK53
AK74
83
AK8

 

חוסר  היוצר  בהגנה   )Holdup( לעיכוב  יפה  דוגמה  זוהי 
תקשורת בין הכרוז לדומם.

צריך עיצוב גרפי / מיתוג ?
נשמח לעזור לך :)

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

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

במלאות שנתיים למותו בטרם עת של עו"ד אדם פיש ז"ל 
היה שחקן בנבחרת  אדם  נערכה בחיפה תחרות לזכרו. 
וייצג את ישראל באליפות אירופה,  הצעירים של ישראל 
הישגים  בעל  והיה  הלאומית  בליגה  קבוע  באופן  שיחק 
להתאגדות  נתן  כעו"ד  במקצועו  בברידג'.  מרשימים 
הישראלית לברידג' סיוע משפטי בהתנדבות במשך שנים 

רבות.

ממנו  נבצר  הרבים  עיסוקיו  בגלל  האחרונות  בשנים 
ברידג'  בלשחק  והסתפק  ברידג'  בתחרויות  להתחרות 
היחיד  העו"ד  הוא  אדם  ובאינטרנט.  חברתית  במסגרת 
שזכה עד כה בעיטור הנשיא למתנדב על תרומתו במתן 
שירותי משפט בהתנדבות לאוכלוסיות מוחלשות ולהגנה 
על זכויות האדם. בנימוקי ועדת השיפוט נכתב "ההליכים 
בכול  בהם  מעורב  היה  פיש  אדם  שעו"ד  המשפטיים 
שנות פעילותו שינו את איכות החיים של מאות אלפים 

מאזרחי מדינת ישראל"

קרס  ליבו  בנגב  אופניים  על  רכיבה  בעת  כשנתיים  לפני 
והוא רק בן חמישים ושבע.

בתחרות שהתקיימה בחיפה בהשתתפות רבים מחבריו 
ומוקירי זכרו זכו במקום הראשון כהן אילן וליבסטר בני 
במקום השני חץ קלרה ופכטמן רון ובמקום השלישי זק 
שחר ובראונשטין אריאל. פרסים נאים תרומת המשפחה 
כן הוענקו פרסים לשלושת  כמו  לזוכים.  וגביעים הוענקו 

הזוגות הראשונים בעלי תארים נמוכים.

חלוקה מעניינת הייתה היד הבאה:

מחלק מזרח
צפון-דרום פגיעים

 ♠
♥
♦
♣

Q975
1076
95
QJ42

 

♠
♥
♦
♣

83 
KQ5432 
J2 
1073

♠
♥
♦
♣

K104 
AJ98 
AKQ4 
86

 ♠
♥
♦
♣

AJ62 
- 
108763 
AK95

 

תחרות לזכרו של 
עו”ד אדם פיש ז”ל
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בכל השולחנות פתח מזרח 1NT, רוב השחקנים בדרום 
 Pass 2. לאחר♦ TRANSFER ומערב מכריז Pass הכריזו
ארבע  של  ותמיכה  מקסימלית  יד  עם  הפותח  צפון  של 
השישייה  עם  מעלה  ומערב   3♥ מכריז  בהארט  קלפים 

הטובה ל-♥4. 

ומוסכמות שבין  ביצוע החוזה תלוי בקלף ההובלה  גורל 
שחקני ההגנה. ההובלה הנכונה היא A♣, עליה צריך צפון 
להשליך את המלכה ולאותת לשותפו שברשותו גם את 
לשותפו  ומאותת  קלאב  דרום ממשיך בתשיעית  הנסיך. 
הנסיך  עם  זוכה  צפון  )ספייד(.  הגבוהה  בסדרה  לחזור 
וממשיך בספייד וההגנה גובה עוד שתי לקיחות והחוזה 
הראשון  במקום  שזכה  הזוג  נגד  אחת.  פעם  מוכשל 
הזוכים   .♥3 של  בחוזה  נעצרו המתנגדים  ליבסטר–כהן 
מצאו את ההגנה הקטלנית והגבילו את היריבים לתשע 
לקיחות. תוצאה שהביאה להם תוצאה של 95%, כי ברוב 
השולחנות מזרח מערב ביצעו עשר או אחד עשר לקיחות 

לאחר שההגנה לא מצאה את ההגנה המדויקת.

חלוקה מעניינת נוספת דווחה ע”י הזוג חץ קלרה ופכטמן 
רון:

מחלק דרום, כולם פגיעים

 ♠
♥
♦
♣

A1076
7
AK94
K862

 

♠
♥
♦
♣

KJ4
10832
8765
AQ

♠
♥
♦
♣

Q9832
K96
J103
107

 ♠
♥
♦
♣

5
AOJ54
Q2
J9543

 

חמישיות  שתי  שמראה   2♥ בדרום  פתחה  קלרה  חץ 
בהארט ובמיינור ופחות מפתיחה. צפון הכריז 2NT שאלה 
לגבי החמישייה השנייה וטיב היד. לאחר תשובה של ♥3 
המראה יד טובה וחמישה קלפים בקלאב פכטמן החליט 

שחוזה של ♣5 עדיף על חוזה של 3NT והכריז ♣5. 

ביצוע החוזה עם לקיחה עודפת נהיה קל לאור מיקומם של 
האס והמלכה קלאב, החלוקה הנוחה 2-2 ונפילת המלך 
ההחלטה  עקיפה.  ביצוע  או  חיתוכים  שני  לאחר  הארט 
של צפון הביאה תוצאה של 70% כאשר מרבית הזוגות 
הסתפקו במשחק חלקי בדרך אל המקום השני המכובד.

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

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

יצא לאור
ספרו של אפרים בריפמן

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

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

מתנהל ללא תכנון מדויק.
הספר מיועד לשחקני תחרויות ונגיש גם

לשחקן המתקדם.
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יוסי אנגל

להלן יד מעניינת שעזרה למנצחים:

יד מספר 13, מחלק צפון, כולם פגיעים

 ♠
♥
♦
♣

J64
QJ105
J8
7543

 

♠
♥
♦
♣

9
K64
K9652
KQ82

♠
♥
♦
♣

A102
A83
AQ1073
J6

 ♠
♥
♦
♣

KQ8753
972
4
AT9

 

מהלך הכרזה אפשרי:

North East South West

Pass 1NT 2♠ 3♠

Pass 3NT All Pass

דרום מתערב בספייד ומערב מבקש מהשותף עוצר כדי 
 7 של  בהתאמה   4♥ לשחק  מוכן  גם  הוא   .3NT לשחק 

קלפים כיוון שהקוצר בספייד הוא ביד הקצרה בשליטים.

דרום מוביל ב-7♠ ולמזלו לשותפו יש את הנסיך. מזרח 
ושני  דיאמונדים  בחמישה  גם  לזכות  ואח”כ  לעכב  יכול 

לו  כיוון שה-A♣ בדרום.  ייכשל בחוזה  הארטים אך הוא 
הוביל דרום בקלף בספייד עליו להיות מתואם עם השותף 

לגבי האפשרות של השלכת קלף גבוה מצפון.

אם הזוג משחק שהובלה במלך מבקשת השלכת בכיר, 
הנסיך  את  ישליך  צפון  אם   .♠Q-ב להוביל  חייב  דרום 
בגלל  תחסם  והסדרה  יעכב  מזרח  במלך(,  הובלה  )על 

העשירית שבידי מזרח.

ב-♣2  יתערב  שדרום  הוא  אחר  אפשרי  הכרזה  מהלך 
יש  למערב  עכשיו  אחת.  ארוכה  סדרה  עם  יד  המתאר 
יותר מרווח להכריז ובאפשרות הזוג לגלות את ההתאמה 
בדיאמונד והחולשה בספייד. כפי שניתן להיווכח, מזרח-
מערב יכולים לבצע סלאם קטן בדיאמונד אך הם נכשלים 
למהלך  כפפה  כמו  מתאימה  מערב  של  היד   .3NT-ב
 3♠ מכריז  מערב  מתערב.  אינו  ודרום  במידה  ההכרזה 
ומתאר קלף בודד בספייד, 3 קלפי הארט ותשעה קלפים 
קלאב  )חמישה  לפחות  מלא  למשחק  כח  עם  במיינור 

וארבעה דיאמונד או להיפך(.

הגדולה  לאור ההתאמה  מזרח מאוד מתחזקת  היד של 
בדיאמונד והחזקת A♠ מול סינגלטון. בצורה כזו יכול הזוג 

למצוא את הסלאם בדיאמונד.

זוגות שמשחקים 1NT חלש, 12-14, פותחים 1 דיאמונד, 
 3NT-דרום מתערב כנראה ב-♠2. להם קל יותר להימנע מ

לאור מציאת ההתאמה בדיאמונד כבר מלכתחילה.

עיכב  הוא   .3NT הכרוז  שיחק  וגדי  גלעד  של  בשולחן 
את הספייד פעמיים וניסה לבצע את החוזה כאשר שיחק 
בחמישה  זכתה  ההגנה  לקיחות.   8 משך  ולא  קלאב 
ספיידים וה-A♣ והחוזה הוכשל בשתי לקיחות – 87.5% 

לזוג המנצח.

8 לקיחות ושיחק אז קלאב, היה החוזה  לו משך הכרוז 
זוכה  היה  המנצח  והזוג  בלבד,  אחת  בלקיחה  מוכשל 
רול( הכריז  יוסי   – )קלרה חץ  בלבד  זוג אחד  ב-59%. 

וביצע ♦6 שהקנה לו 100%.

ארצית בסביון

הישראלי  הברידג’  בטאון  את  שלערוך  מסתבר 
של  במובן  בצידו,  שכרו  אך  מאתגר,  תפקיד  הוא 
לדעת  נוכחנו  זאת  הברידג’.  ברמת  התקדמות 
רוזמרין  גדי   – גלעד  אופיר  הזוג  של  נצחונו  לאור 
)עורך הביטאון( בתחרות הארצית שלהלן. בתחרות 

השתתפו 75 זוגות ונדרשו מעל 64% כדי לנצח.

 28 יולי - 10 אוגוסט | 14 ימים, 13 לילות

050-5364604  פקס: 03-6040940
גדי בן בסט

במלון הספא המפנק

bnbg.ben@gmail.com

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

לפרטים והרשמה:

www.bnbg.co.il

ליחיד בחדר זוגי
תוספת לחדר יחיד 435 € €

טיסות סדירות, בשעות נוחות
14 ימים, 13 לילות על בסיס חצי פנסיון   

מיסים והעברות
שני טיולים בחבילה (טיולים נוספים יוצעו לבחירה)

משחקי ברידג'
שתייה חמה וקרה במהלך המשחקים

מלווה ישראלי צמוד
טיפים לנותני שירות (למעט למדריך הישראלי)

 2,250
: ל ל ו כ ר  י ח מ ה

2 0 1 7 ץ  י ק ן  ו ש פ ו נ

באד ווריסהופן, גרמניה

Bad Wörishofen
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אוריה מאיר

בין התאריכים 2-5 בפברואר 2017,  התקיים באתונה 
סמינר מטעם איגוד הברידג' האירופאי )EBL(, שמטרתו 
המקומיים  תחרויות  מנהלי  רמת  של  ושדרוג  קידום 
להתקדם  בנכונותם  בולטים  אלו  מנהלים   .1-3 בדרגות 
שלהם  הברידג'  איגודי   ע"י  והומלצו  וביכולותיהם 

כמועמדים מתאימים. 

וועדת החוקה בראשות ברי אבנר,  הנהלת ההתאגדות 
פועלים רבות על מנת לקדם את מנהלי התחרות בארץ. 
את ישראל יצגה משלחת מכובדת שכללה שבעה מנהלי 
תחרויות: קובי שחר, דרור שפטן, מושיקו מיוחס, יובל בן 

דוד, אריה דינטי, ערן שפיר ויוסי פיברט. 

המשתתפים עברו 3 ימים אינטנסיביים של לימוד ותרגול, 
ומדורגים כל הזמן,  ליל, תוך שהם נבחנים  ועד  מבוקר 
החל במבחן כניסה, דרך תרגולים וסימולציות לכל אורך 
עינם הפקוחה  כל זאת, תחת  סיום,  וכלה במבחן  היום 
של שופטים בכירים באיגוד הברידג' האירופאי ששמם 
ועוד רבים  די סאקו  קוימן, מאוריציו  )טון  לפניהם  הולך 

וטובים(.

שבעת המופלאים שלנו ייצגה את ישראל בכבוד ורובם 
התמקמו בשליש העליון כאשר הגדיל לעשות קובי שחר 

שסיים שלישי בדירוג הסופי! 

דיווחו  הכלל,  מן  יוצא  ללא  שלנו,  התחרויות  מנהלי  כל 
שנתרמו רבות מהסמינר, שלמדו המון ולמרות שהסמינר 
היה דחוס ואינטנסיבי, כולם שדרגו את רמתם ומעוניינים 
בסולם  לעלות  מנת  על  נוספים  בסמינרים  להשתתף 

סמינר מנהלי תחרויות אזורי, 
אתונה פברואר 2017

איתן לוי מרצה בפני משתתפי הסמינר
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לכמה  ההתאגדות.  תחרויות  בניהול  ולהשתלב  הדרגות 
הרצינות,  ולאור  יותר  גדולות  יומרות  אפילו  יש  מהם, 
ההשקעה וההצלחה, אין לנו ספק כי יצליחו לממש את כל 

החלומות בתחום זה.

אי אפשר שלא לציין את הארגון המעולה והמדויק, עליו 
ניצח ביד מקצועית ויציבה, לא אחר מאשר איתן לוי שלנו, 
שהיה נשיא ההתאגדות הישראלית במשך 6 שנים ומאז 
באיגוד הברידג' האירופאי   2014 משמש כחבר הנהלה 
מנהלי  ועדת  חוקה,  )ועדת   EBL ב  ועדות   3 של  וכיו"ר 

תחרויות והוועדה המארגנת של אליפות אירופה(.

לבקשתו של איתן , שמחתי להצטרף ולסייע מעט בארגון 
המשלחת  את  ללוות  לי  שאפשר  מה  הסמינר  במהלך 
לאכזבות  גם  שותפה  ולהיות  מקרוב   הישראלית 

)כשהרגישו שיכלו לעשות טוב יותר( וגם לשמחות )לאחר 
קבלת ציון טוב(. 

אחד הדברים שבלטו במיוחד היה הכבוד הרב לאיתן לוי 
שרוכשים לו כל בכירי ה EBL. ללא ספק איתן נותן את 

הטון בתחומים רבים ומסב גאווה גדולה לכולנו. 

גדולה  גאווה  הסבו  הישראלים  המשתתפים  לסכם,  אם 
ואנו מברכים על כך שתשתית מנהלי התחרויות הבכירים 
בהתאגדות הולכת וגדלה. יישר כח על סמינר מוצלח גם 

עבור המשתתפים וגם למארגנים ובראשם איתן לוי! 

מושיקו מיוחס במהלך סימולציה

דרור שיפטן במהלך סימולציה
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חידת מרץ
אורן לידור

 ♠
♥
♦
♣

8432
1032
-
AK5432

 

♠
♥
♦
♣

9765
987654
2
J6

♠
♥
♦
♣

K10
J
KQJ109876
Q7

 ♠
♥
♦
♣

AQJ
AKQ
A543
1098

 

כנגד 6NT הוביל מערב ב-2♦. עליכם לבצע את החוזה 
כנגד כל הגנה, בהצלחה!!!

 ♠
♥
♦
♣

5432
65432
-
A432

 

♠
♥
♦
♣

J
JT
KQT9876543
-

♠
♥
♦
♣

KQT9
K9
J
KQJT98

 ♠
♥
♦
♣

A876
AQ87
A2
765

 

כנגד ♥4 הוביל מערב ב-K♦. חתוך בדומם והשלך מהיד 
ואת   ♥A-ה את  גם  ומשוך   ♥Q-ה אל  עקוף   !♦A-ה את 
ה-♠. שחק כעת את ה-2♦ ואפשר למערב לזכות )השלך 
קלאב מהדומם( מערב ימשיך בדיאמונדים ואתה תסרב 
ו-2  מהדומם  קלאבים   2 עוד  ותשליך  פעמיים  לחתוך 

ספיידים מהיד. 

זה המצב לפני שמערב משחק את הדיאמונד הבא:

 ♠
♥
♦
♣

543
65
-
A

 

♠
♥
♦
♣

-
-
9876543
-

♠
♥
♦
♣

KQT
-
-
KQJ

 ♠
♥
♦
♣

8
87
-
785

 

הספייד  את  והשלך  בדומם  הבא  הדיאמונד  את  חתוך 
שחק   – קלאב  ישליך  אם  בלחץ:  מזרח  מהיד.  האחרון 
A♣, חתוך ספייד, חתוך קלאב, חתוך ספייד – והקלאב 
האחרון ביד גבוה. אם מזרח יזרוק ספייד – חתוך ספייד, 
שחק קלאב ל-A♣, חתוך ספייד, חתוך קלאב – והספייד 

האחרון בדומם גבוה.

פתרון חידת פברואר

אורן לידור

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

מועדון וביה”ס לברידג’ כיכר המדינה

לוח פעילות המועדון

 20:00-22:00 20 באפריל, ימי חמישי, בין השעות 
             המרצה:  אפרים בריפמן

הקורס יתמקד ב:
הכרזות מתקדמות	 

טכניקה של משחק היד	 
תורת הסיכויים - משחק הסיכויים, אחוזי הסיכויים, שילוב הסיכויים

 )Suit Establishment( מהות המשחק עם שליט - למשוך או לא למשוך שליטים - זו השאלה! פיתוח סדרה
מהות המשחק ללא שליט - פיתוח לקיחות עבור המבצע, בניית כניסות

קריאת הקלפים - ספירת הנקודות, ספירת הסדרות
העברת מסרים בהגנה	 

הובלות פתיחה במשחק ללא שליט )עם יד חזקה/חלשה(
הובלות מקובלות נגד חוזה עם שליט )להוביל מאורך או קוצר(

המשחק הנכון של היד השלישית

קורס ברידג' לשחקנים מתקדמים

 
 

:יום   
 יום ראשון

 

 
 יום שני

 

 
 יום שלישי

 

 
 יום רביעי

 

 
 יום חמישי

 

 
 יום שישי

 

 
 שבת

:שעה   
 

 בוקר
 

10:00 – 13:00 
 

 
 תחרות +

 חוברת ידיים
 

 משחק מודרך
 + תחרות תחרות

 חוברת ידיים
 

 משחק מודרך
 

  תחרות
 משחק מודרך

 
 אחה"צ

 
16:30 – 19:30 

 

 
 תחרות

 

 
 תחרות

 

 
 תחרות

 
 תחרות משחק מודרך

 
+  תחרות

 פרס כספי
 

 + תחרות
 פרס כספי

 
 ערב

 
20:30 – 23:30 

 

Barometer 
I.M.P. 

 פרס כספי+
 

 
 תחרות מודרכת
 מזנון חפשי

 

 
 + תחרות

 חוברת ידיים
 פרס כספי +

 

   

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

10 פגישות, אחת לשבוע:
המפגש מתחיל בהרצאה של כ-30 דקות, אחרי ההרצאה מתרגלים - משחקים ארבע חלוקות בנושא ההרצאה!

בהמשך, ניתוח הידיים המעמיק את השילוב בין המחשבה והמשחק המעשי. 
בסיום, כל משתתף מקבל את השיעור באופן אישי – חוברת קטנה עם תקציר ההרצאה. 

שחקנים שלא ירשמו בהרשמה מוקדמת 
השתתפותם אינה מובטחת

המחיר ל-10 מפגשים 550 ₪ 
המחיר לשיעור בודד 70 ₪ 

לרישום ופרטים: הניה 054-5206441 | אפרים: 050-2012011 | משרד: 03-6969830 

Minor-ו Major-עם התאמה ב                ,Two way Checkback Stayman, Transfer to MinorSplinter
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אורן לידור

הגדרות ומילים: אורן לידור שלד ושיבוץ המילים: דני לונשטיין

מאוזן:
1( מעין מסיבה פורימית )6,3( 8( קלף גבוה 10( שיער מלאכותי 11( דוב ספרותי 12( 
החלטי 14( מנעול פטנטי 15( אבנים יקרות 16( נחשול 17( חבורה 19( מצהיר בשבועה 
בבית המשפט 20( אחת הסדרות 21( נחל 23( מהמם, מדהים 26( סוג של נחש 28( 
29( מלבוש לרגל 30( הרבה 31( הכרעה , חריצת דין 32( שחקנית בריי  הכרזה נפוצה
דג’ ישראלית )2,4( 33( מקום שלישי 34( לא חם 35( הרמטכ”ל החדש 36( סוג של גז 
38( חותן משה 40( מפחד 42( להגיד מילים לא מובנות 44( מספרי התנ”ך 46( חברת 
כבלים 47( שאין בו יותר מקום 49( בן מאותם ההורים 50( איבד צבעו 52( שפוף 53( 

מהודר 54( מהפכני
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42
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23
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18
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54

43

31

7

48

34
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16

מאונך:
1( מעידה 2( קושיה 3( כאן 4( מעצב שיער 5( שיטה הודית לשליטה על הגוף 6( נקודת 
מפגש של השומרון, רמת מנשה והשרון )3,3( 7( מסמך 8( מאת 9( הכרזת עונש 13( 
22( תפקיד בכיר  20( אחת הסדרות  18( מוסכמה  16( אחור  15( מכשיר סיכות  סגן 
בחברה )3,4( 23( מחקר שיטתי 24( תחרות ברידג’ בה מחליפים גם שותף בכל סיבוב 
28( מעין  27( נבדל, מנותק  26( תיבה גדולה לאכסון דברים  ידוע  25( שחקן איטלקי 
משחק קלפים 29( פירור 31( וזיר 33( מיעוט כדוריות אדומות בדם 37( נהר ידוע 39( 
חניך 41( דוקטור 43( סוג של אדמה 44( ללא נעלים 45( נצח 48( אחד הצבעים 49( 

אילו 51( גבעה נישאה 52( דר

תשברידג' חודש מרץ

בכיף שלךבקצב שלךבבית שלך

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

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

ספרו לחבריכם, הם יודו לכם

בקרוב תרגול הכרזות אינטראקטיבי
לתרגול קונבנציית ברגן

אין דברים כאלו!

מה עוד באתר?

קורס צעדים ראשונים בברידג'
  מוגש באנימציה המאפשרת           

    המחשה ויזואלית מרשימה.

  קל ופשוט להבנה.

  ניתן לתרגל באתר מיד לאחר כל שיעור.

 מעל 1,500 תרגילי הכרזות

 כ-600 תרגילי משחק יד והגנה

 עשרות שיעורי ברידג' בוידיאו

מתאים לכל הרמות

רמזור הכוונה אישי

פתרון כתוב לכל תרגיל

הירשמו עכשיוהירשמו עכשיו
 ותיהנו מהתוכנית החינמית שלנו, הכוללת מבחר טעימות עשיר, ללא הגבלת זמןמהתוכנית החינמית שלנו

www.bestbridge.co.il 

mar.indd   36 2/27/2017   1:50:09 PM



בכיף שלךבקצב שלךבבית שלך

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

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

ספרו לחבריכם, הם יודו לכם

בקרוב תרגול הכרזות אינטראקטיבי
לתרגול קונבנציית ברגן

אין דברים כאלו!

מה עוד באתר?

קורס צעדים ראשונים בברידג'
  מוגש באנימציה המאפשרת           

    המחשה ויזואלית מרשימה.

  קל ופשוט להבנה.

  ניתן לתרגל באתר מיד לאחר כל שיעור.

 מעל 1,500 תרגילי הכרזות

 כ-600 תרגילי משחק יד והגנה

 עשרות שיעורי ברידג' בוידיאו

מתאים לכל הרמות

רמזור הכוונה אישי

פתרון כתוב לכל תרגיל

הירשמו עכשיוהירשמו עכשיו
 ותיהנו מהתוכנית החינמית שלנו, הכוללת מבחר טעימות עשיר, ללא הגבלת זמןמהתוכנית החינמית שלנו

www.bestbridge.co.il 

mar.indd   37 2/27/2017   1:50:09 PM



שונות

38

הניה בריפמן

בן  וגדי  בריפמן  שאפרים  ברצף  החמישית  השנה  זו 
בסט מארגנים נופשון/סדנה ללימוד ברידג’. השנה נפשנו 
במלון חוף התמרים בעכו. ביום שטוף שמש הגענו למלון, 
וצוות המלון קיבלו את פנינו בחיוך חם  מארגני הנופשון 
נותן החסות  קיבל תשורה מתנת  אורח  כל  קל.  ובכיבוד 

“עד 120”.

בכל יום, בנוסף לתחרויות והמשחקים המודרכים, נערכו 
הרצאות בנושאים כמו: טכניקה של המשחק, עם או בלי 
שליט, העברת מסרים בין השותפים בהגנה, וגם תרגלנו 

הכרזות מתקדמות המתאימות לברידג’ המודרני. 

כל מפגש ברידג’ התחיל בהרצאה של כ-30 דקות, ולא 
J". מיד  יירדם  יותר, מתוך חשש שמא “אחד הנופשים 
חלוקות  ארבע  משחקים  מתאמנים:  ההרצאה  אחרי 
בנושא ההרצאה. בהמשך היה אפרים מנתח את הידיים 
המעשי  והמשחק  המחשבה  בין  השילוב  את  ומעמיק 
חוברת  בצורת  השיעור  את  קיבל  משתתף  כל  ובסיום, 
עם תקציר ההרצאה. מובן מאליו, כי בכל שנה הנושאים 
שונים ומגוונים, וכך נוצר מתכון הפלא, של נופשון מהנה 

ומושקע, תוך רכישת ידע במשחק הברידג', ברמה שלא 
תבייש שחקן המשתתף באופן קבוע בתחרויות.

סיבובים  שלושה  של  סדרתית  תחרות  קיימנו  בנוסף 
והזוכים הם:

לני רום – נטלי רום מקום ראשון: 
יהודה הנדלר – חיה רייטן מקום שני:  

שולה אפשטיין – דפנה מוסקוביץ מקום שלישי:  

למותר לציין כי גדי בן בסט דאג לרווחת כל נופש ונופש, 
עבודתו  על  מעיד  מפניהם  ששפע  הרצון  שביעות  וחיוך 

הטובה.

לפניכם ‘טעימה’ מתוך אחת ההרצאות שהתקיימו 
השנה: המשחק הנכון של היד השלישית.

 AK976   QJ82

נופשון ינואר 2017 
בחוף התמרים
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לאחר הובלת הפתיחה, ניתנת לעיתים ליד השלישית 
הזדמנות להעביר מידע ענייני לשותף: 

כאשר מערב מוביל ב-A, מזרח משחק את ה-Q משום 
.J-שברשותו נמצא ה

הכלל הוא:
רצף,  מתוך  בכיר  קלף  היא  הפתיחה  הובלת  כאשר 
זריקה של קלף גבוה ביד שלישית ע”י השותף מסמנת 

את הימצאות הקלף הבא אחריו בידו.

כיצד ניתן להפיק תועלת מסימון זה? – זאת נראה 
בדוגמה הבאה:

South West North East

1♠ 2♦ 3♦* Pass

3♠ Pass 4♠ All Pass
* 10+ נקודות עם התאמה בספייד.

.♦Q-מזרח משחק את ה ♦A-על ה .♦A הובלת הפתיחה

וזוכר  בדומם  הארוכה  ההארט  סדרת  את  רואה  מערב 
אם  כלומר,  פעמיים.  הספייד  סדרת  על  חזר  דרום  כי 
אין  הקלאב,  סדרת  על  מיד בהתקפה  לא תתחיל  הגנה 
סיכוי להכשיל את החוזה משום שכל המפסידים עלולים 
להיעלם על סדרת ההארט. ההתקפה על הקלאב יכולה 
להתבצע ביעילות רק במידה שמזרח )ולא מערב( ישחק 

של   ♦Q-ה את  רואה  כשמערב  לכן,  מידו.  קלאב  ראשון 
מזרח, המסמנת כי גם ה-J♦ בידו, עליו לשחק דיאמונד 

. ♦Kקטן ולא את ה

נתבונן בחלוקה כולה:

4♠ (S)
Lead: ♦A

♠
♥
♦
♣

 KJ76 
 AKJ65 
 T3
 72

 

♠
♥
♦
♣

8 
T97 
AK842 
AQ83

♠
♥
♦
♣

 43 
 432 
 QJ97 
 T954

 ♠
♥
♦
♣

 AQ10952 
 Q8 
 65  
 KJ6

 

מזרח יצליח לקבל את ההובלה על ידי ה-J♦. בראותו את 
שותפו  מדוע  להבין  יתקשה  לא  בדומם,  הקלאב  סדרת 
מעביר אליו את ההובלה. הוא ישחק קלאב והגנה תזכה 
בשני דיאמונדים )A♦ ו-J♦( ושני קלאבים )AQ♣( עוד לפני 
שהמבצע הצליח לזכות בלקיחה. זוהי דוגמית-טעימה בה 

האורחים שלנו לקחו חלק. 

בילו  הנופשון  אורחי  וההרצאות,  הברידג’  ממשחק  חוץ 
ערב נפלא עם זמר שהנעים את הזמן בשירי שנות ה-60 
וה-70. באחד הבקרים יצאנו לסיור בעכו ובעיר העתיקה, 
ונהנינו  והאוטנטיות,  הקטנות  המסעדות  בין  שוטטנו 

מניחוח השוק המקומי.

זוכי תחרות עד 120 נטלי ולני רום
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120”, למארגני  “עד  מגיעה תודה גדולה לנותן החסות 
הנופשון, ובעיקר, לכל הנופשים המלווים אותנו זו השנה 
החמישית ולאלה שהצטרפו אלינו השנה. מקווים לראות 

שייערך  בנופשון הבא,  כמובן(  )ואורחים חדשים,  אתכם 
בינואר 2018.

אפרים בריפמן וגדי בן בסט מעניקים גביעים לזוכי המקום השני: יהודה הנדלר וחיה רייטן

פתרון התשברידג’ מירחון פברואר 2017:
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אילן שזיפי 

נקודות אמן ותארים שמוענקים לשחקני הברידג’ התחרותי 
של  הברידג’יסטיות  ביכולות  הכרה  לקבלת  הדרך  הם 

חברי ההתאגדות.

שחקנים רבים אינם מודעים לשיטה בה פועלת מערכת 
נקודות האמן והתארים, עבור שחקנים אלו נכתב מאמר 

זה.

נקודות אמן מקומיות
נקודות מקומיות מוענקות עבור הישגים שמעל לממוצע 

.)IMP 50% בשיטת טופ-בוטום, 0   בשיטת(

האמן  נקודות  כמות  על  שמשפיעים  הגורמים  הם  מה 
המוענקות ?

ככל  זוג בתחרות,  כל  ידי  על  כמות הלוחות ששוחקו   .1
ששוחקו יותר לוחות תגדל כמות נקודות האמן, תחרויות 
כתחרויות  נחשבות  חלוקות   15 עד  משוחקות  שבהן 

לימודיות ולא מוענקות בהן נקודות אמן.

יותר  שיש  ככל  בתחרות,  המשחקים  הזוגות  מספר   .2
זוגות מקבלים יותר נקודות אמן.

יש ערך  לכל תואר של שחקן  3. מקדם רמת התחרות, 
ממוצע  את  המייצג  מספר  הוא  הרמה  מקדם  מספרי, 
תארי השחקנים ומבטא את רמת התחרות, ככל שמספר 
זה גבוה יותר מוענקות יותר נקודות אמן למקום הראשון.

ראינו אם כן כיצד קובעים את כמות נקודות האמן שמקבל 
80% מהמקום הראשון,  מקום ראשון, מקום שני מקבל 
מקום שלישי 80% מהמקום השני וכן הלאה עד לממוצע 

שמקבל לפחות נקודה אחת.

נקודות אמן ארציות
תחרויות  מחוזיות,  בתחרויות  מוענקות  ארציות  נקודות 
תחרויות  הפסטיבלים,  אירועי  המועדונים,  של  ארציות 
הליגה ותחרויות מיוחדות, גם כאן קובעים אותם מדדים 

כמו בנקודות מקומיות.

נקודות אמן בינלאומיות
בינלאומיים,  בארועים  מוענקות  בינלאומיות  נקודות 
בתחרויות הליגות הבכירות ובשלבי הגמר של אליפויות 

ישראל.

שצבר  האמן  נקודות  מגיעות  איך 
שחקן לחשבונו בהתאגדות ?

קבצי  ההתאגדות  מועדוני  מעבירים  בחודשו  חודש  מדי 
נקודות אמן הנוצרים על ידי תכנת החישובים אל משרד 
חודש  קבצי  את  להעביר  המועדונים  על  ההתאגדות, 
ההתאגדות  במשרד  העוקב.  בחודש  ל-7  עד  מסויים 
מרוכזים הקבצים שהגיעו ומעובדים על ידי תכנה מיוחדת 
המוסיפה את נקודות האמן מכל סוג לחשבונות השחקנים 

ומחשבת את התואר המגיע לשחקן.

שיחקת בתחרות וזכית בנקודות אמן, התוצאות פורסמו 
ופורסמו גם באתר התוצאות  לוח המודעות במועדון  על 
מה  אלו,  בנקודות  זוכית  לא  זאת  ובכל  ההתאגדות  של 

יכולות להיות הסיבות ?

1. נקודות האמן עוברות לחשבונות החברים לפי מספר 
נקודות  מופיע,  שלא  או  משובש  החבר  מספר  החבר, 

האמן לא יועברו.

ידי המועדון, שימו  על  לא הועבר להתאגדות  2. הקובץ 
לב כי לעובדה שהתוצאות פורסמו באתר אין שום קשר  

למערכת נקודות האמן.

3. הקבצים עוברים בדיקה ואם יש שיבושים בקובץ, יתכן 
והקובץ לא יעבור במערכת.

אז מה לעשות אם שיחקת, הוענקו לך נקודות אמן ואלו 
אינן מופיעות בדוח החדשי שמתפרסם באתר ההתאגדות 
שחקן  ששיחק  התחרויות  רשימת  את  ומכיל  חודש  מדי 
לפנות  זה  ביותר  הטוב  האחרונים.  החודשים  בשלושת 
למועדון שבו שיחקת ולבקש בירור, בדרך כלל זה יפעל 
פניה למשרד ההתאגדות, לא הצלחת  יותר טוב מאשר 

לקבל מענה הולם במועדון, פנה למשרד ההתאגדות.

כל מה שרצית לדעת על נקודות אמן ותארים
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תארים 
לכל תואר ישנן דרישות של מספר מסוים של נקודות אמן. מצורפת טבלת התארים ונקודות האמן הנדרשות לקבלת 

התואר:

לצורך הענקת הדרגות קיים יחס המרה קבוע בין נקודות אמן עודפות מכל סוג לנקודות אמן “זולות” יותר :

כל נקודת אמן ארצית עודפת = 10 נקודות אמן מקומיות

כל נקודת אמן בינלאומית עודפת = 5 נקודות אמן ארציות
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שוורץ,   - פישר  בפרשת  דין  גזר  ניתן   4/2/17 בתאריך 
טענות  הועלו  כאשר   2015 באוגוסט  שהחלה   פרשה 
קשות נגד זוג השחקנים לוטן פישר ורון שוורץ, שהואשמו 
ברמאות. הטענות נתמכו בעדויות שעוררו סערה גדולה 
בארץ ובעולם עם השלכות רבות ונזקים תדמיתיים קשים 
שהושגו  תארים  על  ויתור  בכללם,  הישראלי  לברידג' 
לאליפות  נבחרות  בנסיעת  השתתפות  על  ויתור  בעבר, 

העולם ועוד. 

ועדת  להקים  מיהרה  לברידג'  הישראלית  ההתאגדות 
את  המקרה,  את  לבחון  שנתבקשה  מיוחדת  אתיקה 
ברמאות  מדובר  אכן  האם  ולהכריע  והראיות,  העדויות 
ובמקרה כזה, לגזור את העונש המתאים. ועדת האתיקה 
כללה את יו"ר הוועדה עו"ד דוד פורר ואת חברי הוועדה 
המשפטי  היועץ  גם  )שהוא  אקלסרוד  אשר  עו"ד   –
ההתאגדות(,  )נשיא  קניגסברג  מודי  מר  להתאגדות(, 
האירופאי  הברידג'  איגוד  בהנהלת  )חבר  לוי  איתן  מר 
)מבכירי  שוורץ  אדריאן  ומר  בינלאומי(  בכיר  שופט  וכן 

השחקנים בישראל(.

בוידאו  תועדו  שאף  רבים  דיונים  לאחר  ב-7/8/16, 
ורון  פישר  לוטן  כי השחקנים  הועדה קבעה  ובתמלולים, 
אסורה  סימון  בשיטת  שימוש  תוך  במרמה,  פעלו  שוורץ 

המיוחסת לאופן הנחת הבורדים על השולחן.

להביע  שונים  לגורמים  ניתן  בו  נוסף,  זמן  פרק  לאחר 
התייחסותם באשר לסנקציות שיוטלו על השניים, הגיעה 
להלן  מפורסמים  ההחלטה  )עיקרי  להחלטה.  הועדה 
וניתן לקבל גישה לכל דיוני הועדה, ההחלטות ופסק הדין 
המלא באתר ההתאגדות בתפריט – מי אנחנו / מוסדות 

ההתאגדות / ועדת אתיקה מיוחדת(.

הועדה,  לחברי  מודה  לברידג'  הישראלית  ההתאגדות 
אנו  מלאה.  ובשקיפות  ביסודיות  בהתנדבות,  שפעלו 
תקווה כי הברידג' הישראלי יישאר נקי מתופעות פסולות 

שכאלו.

החלטה
הרחקה ממשחק זה עם זה - הוועדה מחליטה פה אחד 
שמר פישר ומר שוורץ לא יורשו לשחק זה עם זה במסגרת 
ההתאגדות הישראלית לברידג׳, וזאת לצמיתות. הוועדה 
או  זו  תקופה  לקצר  יהיה  ניתן  שלא  אחד  פה  מחליטה 

לקצוב אותה.

מחליטה  הוועדה   - ישראל  בנבחרות  הרחקה ממשחק 
אחד  וכל  יחד  )שניהם  שוורץ  ומר  פישר  שמר  אחד  פה 
לחוד( לא יורשו לשחק בנבחרות ישראל, וזאת לצמיתות. 
הוועדה מחליטה פה אחד שלא ניתן יהיה לקצר תקופה 

זו או לקצוב אותה.

הרחקה מפעילות ניהול תחרויות. הוראת ברידג׳ או כל 
פעילות אחרת מסוג זה במסגרת הקשורה להתאגדות 
שמר  אחד  פה  מחליטה  הוועדה   - לברידג  הישראלית 
פישר ומר שוורץ )שניהם יחד וכל אחד לחוד( לא יורשו 
בכל  לנקוט  או  לאמן  להדריך,  ללמד,  תחרויות,  לנהל 
פעילות בעלת אופי דומה, במסגרת התאגדות הישראלית 
לברידג׳ או בקשר אליה, וזאת לצמיתות. הוועדה מחליטה 
פה אחד שלא ניתן יהיה לקצר תקופה זו או לקצוב אותה.

הישראלית  ההתאגדות  במסגרת  ממשחק  הרחקה 
לברידג׳ - בנושא זה נחלקו דעותיהם של חברי הוועדה.

עמדת רוב חברי הוועדה - ועמדה זו היא הקובעת והיא 
המהווה את החלטה הוועדה - היא שהן מר פישר והן מר 
שוורץ מורחקים לצמיתות מכל פעילות משחק במסגרת 
לאיסור  בנוסף  )וזאת,  לברידג׳  הישראלית  ההתאגדות 

שקבעה הוועדה פה אחד לשחק זה עם זה(.

ההשעיה  מועד  מתחילת  שנים  עשר  בחלוף  זאת,  עם 
לעתור  שוורץ  ומר  פישר  מר  יוכלו   )24.9.15( הזמנית 
רכיב  לקציבת  בבקשה  לברידג׳  הישראלית  להתאגדות 
זה בלבד של העונש )אך לא ביחס לאיסור שמוטל עליהם 
לצמיתות לשחק זה עם זה ולא ביחס לאיסורים האחרים 

המפורטים לעיל(.

בבוא היום, אם תוגש בקשת קציבה, תשקול ההתאגדות 
רשאית  תהיה  והיא  הבקשה  את  לברידג׳  הישראלית 

לקבל אותה או לדחות אותה.

עיקרי גזר הדין בעניין פישר-שוורץ
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ידיעון ההתאגדות הישראלית לברידג' ן מרץ 2017

עורכים: אילן שזיפי ואוריה מאיר,
כתובת משרד ההתאגדות: יערה 27, רעננה מיקוד 4320458

טל. 09-7774031, פקס. 09-7774033
www.bridge.co.il :אתר ההתאגדות ibf@bridge.co.il :דוא"ל

מאי 2017אפריל 2017מרץ 2017
11

12

25 - 24

אליפות זוגות מעורבים, 
שלב מחוזי *

סימולטנית ארצית

אליפות זוגות מעורבים, 
חצי גמר וגמר

1

2

22 - 21

אליפות ישראל הפתוחה 
לזוגות – שלב מחוזי*

סימולטנית ארצית 

אליפות ישראל הפתוחה 
לזוגות – חצי גמר וגמר

6 - 5

6

20 - 19

אליפות ישראל הפתוחה 
לזוגות – גמר על

אליפות ישראל לזוגות 
סניורים – שלב מחוזי*

אליפות ישראל לזוגות 
סניורים – חצי גמר וגמר

תכנית פעילות ספורטיבית ארצית לחודשים:
מרץ 2017 - מאי 2017

* ראה מודעה מפורטת

הודעות חשובות

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

30 ביוני ועד 7 ביולי  2017.

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

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

רישמו ביומנים !

ככל   - אחרת  החלטה  ועד שתתקבל  זו  תקופה  במהלך 
שתתקבל החלטה אחרת בחלוף עשר שנים - לא יורשו 
בהתאגדות  חברותם  את  לחדש  שוורץ  ומר  פישר  מר 

הישראלית לברידגי.

כי במסגרת  )שני חברים( סברה  בוועדה  דעת המיעוט 
של  לתקופה  בהרחקה  להסתפק  היה  ניתן  זה  רכיב 
הישראלית  ההתאגדות  במסגרת  ממשחק  שנים  חמש 
לברידג׳, וכי מן הראוי היה לאפשר למר פישר ומר שוורץ 
לברידג׳  הישראלית  ההתאגדות  במסגרת  ולשחק  לשוב 
חמש  בחלוף  ישראל(  בנבחרות  ושלא  זה  עם  זה  )שלא 
סברה  המיעוט  דעת  הזמנית.  השעייתם  מתחילת  שנים 
גיסא  מחד  המעשים  חומרת  בין  ראוי  איזון  יושג  שבכך 
ומידת הרחמים מאידך גיסא. כמו כן מצאה דעת המיעוט 

 EBL-ה במסגרת  שהוטלו  בעונשים  לעמדתה  תימוכין 
.)European Bridge League(

כאמור לעיל, בנושא זה החלטה רוב חברי הוועדה היא 
ההחלטה המחייבת של הוועדה.

הוועדה מבקשת להביע בפני ציבור שחקני הברידג׳ את 
צערה על מעשיהם של מר פישר ומר שוורץ, ומודה לכל 

מי שסייע לעבודת הוועדה.

אוריה מאיר
מנכ"ל ההתאגדות

ארגז הכלים של
הכרוז בברידג'

קובי שחר
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ניתן להשיג את הספר במועדוני הברידג' ברחבי הארץ
toolbox.bridge@gmail.com :או בפנייה ל

לאלו שכבר רכשו את הספר,

אתם מוזמנים לשתף את דעתכם על הספר בדף ה- :  ארגז הכלים של השחקן בברידג'
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ידיעון ההתאגדות הישראלית לברידג' ן מרץ 2017

עורכים: אילן שזיפי ואוריה מאיר,
כתובת משרד ההתאגדות: יערה 27, רעננה מיקוד 4320458

טל. 09-7774031, פקס. 09-7774033
www.bridge.co.il :אתר ההתאגדות ibf@bridge.co.il :דוא"ל

מאי 2017אפריל 2017מרץ 2017
11

12

25 - 24

אליפות זוגות מעורבים, 
שלב מחוזי *

סימולטנית ארצית

אליפות זוגות מעורבים, 
חצי גמר וגמר

1

2

22 - 21

אליפות ישראל הפתוחה 
לזוגות – שלב מחוזי*

סימולטנית ארצית 

אליפות ישראל הפתוחה 
לזוגות – חצי גמר וגמר

6 - 5

6

20 - 19

אליפות ישראל הפתוחה 
לזוגות – גמר על

אליפות ישראל לזוגות 
סניורים – שלב מחוזי*

אליפות ישראל לזוגות 
סניורים – חצי גמר וגמר

תכנית פעילות ספורטיבית ארצית לחודשים:
מרץ 2017 - מאי 2017

* ראה מודעה מפורטת

הודעות חשובות

פסטיבל הברידג' הבינלאומי ה-51
יתקיים השנה בין התאריכים

30 ביוני ועד 7 ביולי  2017.

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

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

רישמו ביומנים !
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ההרשמה דרך המערכת המקוונת באתר 
ההתאגדות או בסניפים

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

ברידג' - סימן שאתה צעיר

ביטאון חודשי עם תכנים מגוונים

צבירת נקודות אומן

קורסים מסובסדים לשחקני תחרויות

לוח שנה מהודר עם כל אירועי הברידג' המרכזיים

השתתפות בתחרויות ובפסטיבל הבינלאומי 
במחיר מוזל

שייכות למשפחת הברידג' ותמיכה בנבחרות ישראל 

קבלת מידע ועדכונים

אליפות ישראל לזוגות מעורבים 2017
שלב מוקדמות מחוזיות

TB שיטת חישוב
מועד התחרות יום שבת 11/3/2017  שעה 09:30 - 14:00 לערך 

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

מרכזדרוםצפון

במועדון "חיפה כרמל"
רח' מחניים, חיפה

מרכז הברידג' ירושלים
בן צבי 35, ירושלים

מועדון "רמת השרון"
סוקולוב 52, רמת השרון

פרטים והרשמה

משה מנור
054-6908800

מועדון:  04-8101027
מחיר 140 ש"ח לזוג

ההרשמה מראש – חובה

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 :
יתקיימו בסוף השבוע 25-24 במרץ.

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

אליפות ישראל הפתוחה לזוגות 2017
שלב מוקדמות מחוזיות

IMP שיטת חישוב 
שבת 1 באפריל 2017, שעה 09:30 עד 14:40 לערך

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

מרכזדרוםצפון

במועדון "חיפה כרמל"
רח' מחניים, חיפה

בית גילאור
מועצה איזורית יואב

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

פרטים והרשמה
משה מנור

054-6908800
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(

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 – 21 - 22 באפריל, גמר על : 5 - 6 במאי

פרסים ונקודות אמן ארציות ובינלאומיות.
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ההרשמה דרך המערכת המקוונת באתר 
ההתאגדות או בסניפים

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

ברידג' - סימן שאתה צעיר

ביטאון חודשי עם תכנים מגוונים

צבירת נקודות אומן

קורסים מסובסדים לשחקני תחרויות

לוח שנה מהודר עם כל אירועי הברידג' המרכזיים

השתתפות בתחרויות ובפסטיבל הבינלאומי 
במחיר מוזל

שייכות למשפחת הברידג' ותמיכה בנבחרות ישראל 

קבלת מידע ועדכונים

אליפות ישראל לזוגות מעורבים 2017
שלב מוקדמות מחוזיות

TB שיטת חישוב
מועד התחרות יום שבת 11/3/2017  שעה 09:30 - 14:00 לערך 

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

מרכזדרוםצפון

במועדון "חיפה כרמל"
רח' מחניים, חיפה

מרכז הברידג' ירושלים
בן צבי 35, ירושלים

מועדון "רמת השרון"
סוקולוב 52, רמת השרון

פרטים והרשמה

משה מנור
054-6908800

מועדון:  04-8101027
מחיר 140 ש"ח לזוג

ההרשמה מראש – חובה

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 :
יתקיימו בסוף השבוע 25-24 במרץ.

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

אליפות ישראל הפתוחה לזוגות 2017
שלב מוקדמות מחוזיות

IMP שיטת חישוב 
שבת 1 באפריל 2017, שעה 09:30 עד 14:40 לערך

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

מרכזדרוםצפון

במועדון "חיפה כרמל"
רח' מחניים, חיפה

בית גילאור
מועצה איזורית יואב

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

פרטים והרשמה
משה מנור

054-6908800
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(

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 – 21 - 22 באפריל, גמר על : 5 - 6 במאי

פרסים ונקודות אמן ארציות ובינלאומיות.
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אליפות ישראל לזוגות סניורים 2017
שלב מוקדמות מחוזיות

IMP שיטת חישוב
שבת 6 במאי 2017

שעה 09:30 עד 14:40 לערך
ישוחקו 36 חלוקות,)2X18(. כמות נקודות אמן ארציות מוגדלת תוענק לזוגות מעל הממוצע

מרכזדרוםצפון

במועדון "חיפה כרמל"
רח' מחניים, חיפה

מרכז הברידג' ירושלים
בן צבי 35, ירושלים

במועדון ככר המדינה
ויצמן 53, 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
03-5403244

מחיר 140 ש"ח לזוג
ההרשמה מראש – חובה

סניור = מי שנולד ב : 31.12-1957 או לפני כן
לפחות אחד מבני הזוג חייב להשתייך לסניף במחוז שבו הוא משתתף

)ניתן להשתתף במחוז אחר רק באישור מוקדם של קפטן המחוז המארח( 
חלוקות זהות בכל המחוזות וחישוב משותף  |  ככלל, לא מאשרים ממלאי מקום בתחרויות אליפות ישראל

שלבי הגמר : שלבי הגמר ב: 19 - 20 במאי 2017.
פרסים ונקודות אמן ארציות ובינלאומיות בגמר

הודעות מועדונים

מועדון ההגנה רעננה מתכבד להזמינכם 
לתחרות ארצית
מושב 1 - 30 ידיים 

יום שישי 3 במרץ 2017
 בשעה:10:00

מתארחים במועדון ההגנה
רח' ההגנה 114, רעננה

מנהל תחרות : אילן שזיפי

מחיר למשתתף: 65 ₪

לפרטים והרשמה:
רחל/אסתר - 09-7720707
אריק אורלב - 052-3573780

מועדון כיכר המדינה מתכבד להזמינכם 
לתחרות ארצית
2 מושבים  18 ידיים 

יום שבת 4 במרץ 2017
 בשעה:10:00

רח' וייצמן 53, תל אביב

מנהל תחרות : אילן שזיפי

מחיר למשתתף: 75 ₪

לפרטים והרשמה 
במועדון: 03-6969830 

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

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

מועדון ברידג' 4 פאן רמת גן
מתכבד להזמינכם לתחרות ארצית

מושב 1 30 ידיים
יום שבת 15 באפריל 2017

בשעה: 10:00 
תתקיים בבית ההתאגדות

רח' יערה 27, רעננה
מנהל תחרות: ברי אבנר

מחיר למשתתף – 70 ₪
שימוש בברידג' מייטס | פרסים כספיים

שתיה חמה וכיבוד קל.
רישום מוקדם חובה.

אורלי 054-4429724  |  גדי 054-4671721

מועדון ברידג' אביבים מתכבד להזמינכם 
לתחרות ארצית

2 מושבים של 24 ידיים 

יום שלישי 07 במרץ 2017 | בשעה: 20:30  
יום שלישי 14 במרץ 2017 | בשעה: 20:30 

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

מנהל תחרות : אילן שזיפי

מחיר למשתתף: 120 ₪ עבור 2 סיבובים

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

מועדון הברידג' ויצו פתח תקווה
שמח להזמינכם לתחרות ארצית

מושב 1 30 ידיים שתתקיים
 

יום שישי  7 באפריל 2017   |  בשעה – 10:00

במועדון אביבים
רח' דיסנצ'יק 7 תל אביב

נקודות אמן ארציות
מנהל תחרות – אילן שזיפי

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

חובה להירשם מראש | חובה להודיע על ביטול
מוטי פז – 052-3976602 // טלי וולף – 052-8087337 

WhatsApp-אפשר לשלוח הודעה ב
Motypaz1@walla.com

מועדון ברידג' ויצ"ו חיפה     
בשיתוף מועדון כרמל

מתכבד להזמינכם לתחרות ארצית 
מושב 1 30 ידיים

יום שישי 28 באפריל 2017
בשעה 10:00 

במועדון כרמל
רח' מחניים 9 )מול בית 18( חיפה

מנהל תחרות: אסף עמית

מחיר למשתתף 65 ₪
גביעים ל- 3 המקומות הראשונים

מס' המקומות מוגבל  | הרשמה מראש חובה
יניב זק – 054-8083015

אריה ברקוביץ – 052-8757855 

מועדון הברידג' קאנטרי ראשל"צ
שמח להזמינך לתחרות ארצית

מושב 1 30 ידיים 

יום שבת 29 באפריל 2017
 בשעה: 10:00    

בקאנטרי ראשל"צ
רח' בן גוריון 45, ראשל"צ

מנהל תחרות : אילן שזיפי

מחיר למשתתף: 70 ₪
מפאת מגבלת מקום, חובה להירשם 

וחובה להודיע על ביטול
חניה בשפע ללא תשלום

שתיה חמה/קרה וכיבוד קל ללא תשלום
לפרטים והרשמה:

גורדון זאב: 054-4210618 | מלכה פאר: 052-2731873

מועצת יואב מועדון הברידג'
ע"ש מיכאל גלר שמח להזמינכם 

לתחרות ארצית
מושב אחד 30 ידיים

יום שישי 14 באפריל 2017
בשעה: 10:00

 
תתקיים בבית וקס

שדרות העצמאות 68 קריית גת
מנהל תחרות: אביבה בן ארויה/יובל בן דוד

מחיר למשתתף – 70 ₪
נקודות אמן ארציות

לפרטים והרשמה מראש חובה
יוסי פיברט 053-7517570 
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אליפות ישראל לזוגות סניורים 2017
שלב מוקדמות מחוזיות

IMP שיטת חישוב
שבת 6 במאי 2017

שעה 09:30 עד 14:40 לערך
ישוחקו 36 חלוקות,)2X18(. כמות נקודות אמן ארציות מוגדלת תוענק לזוגות מעל הממוצע

מרכזדרוםצפון

במועדון "חיפה כרמל"
רח' מחניים, חיפה

מרכז הברידג' ירושלים
בן צבי 35, ירושלים

במועדון ככר המדינה
ויצמן 53, 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
03-5403244

מחיר 140 ש"ח לזוג
ההרשמה מראש – חובה

סניור = מי שנולד ב : 31.12-1957 או לפני כן
לפחות אחד מבני הזוג חייב להשתייך לסניף במחוז שבו הוא משתתף

)ניתן להשתתף במחוז אחר רק באישור מוקדם של קפטן המחוז המארח( 
חלוקות זהות בכל המחוזות וחישוב משותף  |  ככלל, לא מאשרים ממלאי מקום בתחרויות אליפות ישראל

שלבי הגמר : שלבי הגמר ב: 19 - 20 במאי 2017.
פרסים ונקודות אמן ארציות ובינלאומיות בגמר

הודעות מועדונים

מועדון ההגנה רעננה מתכבד להזמינכם 
לתחרות ארצית
מושב 1 - 30 ידיים 

יום שישי 3 במרץ 2017
 בשעה:10:00

מתארחים במועדון ההגנה
רח' ההגנה 114, רעננה

מנהל תחרות : אילן שזיפי

מחיר למשתתף: 65 ₪

לפרטים והרשמה:
רחל/אסתר - 09-7720707
אריק אורלב - 052-3573780

מועדון כיכר המדינה מתכבד להזמינכם 
לתחרות ארצית
2 מושבים  18 ידיים 

יום שבת 4 במרץ 2017
 בשעה:10:00

רח' וייצמן 53, תל אביב

מנהל תחרות : אילן שזיפי

מחיר למשתתף: 75 ₪

לפרטים והרשמה 
במועדון: 03-6969830 

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

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

מועדון ברידג' 4 פאן רמת גן
מתכבד להזמינכם לתחרות ארצית

מושב 1 30 ידיים
יום שבת 15 באפריל 2017

בשעה: 10:00 
תתקיים בבית ההתאגדות

רח' יערה 27, רעננה
מנהל תחרות: ברי אבנר

מחיר למשתתף – 70 ₪
שימוש בברידג' מייטס | פרסים כספיים

שתיה חמה וכיבוד קל.
רישום מוקדם חובה.

אורלי 054-4429724  |  גדי 054-4671721

מועדון ברידג' אביבים מתכבד להזמינכם 
לתחרות ארצית

2 מושבים של 24 ידיים 

יום שלישי 07 במרץ 2017 | בשעה: 20:30  
יום שלישי 14 במרץ 2017 | בשעה: 20:30 

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

מנהל תחרות : אילן שזיפי

מחיר למשתתף: 120 ₪ עבור 2 סיבובים

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

מועדון הברידג' ויצו פתח תקווה
שמח להזמינכם לתחרות ארצית

מושב 1 30 ידיים שתתקיים
 

יום שישי  7 באפריל 2017   |  בשעה – 10:00

במועדון אביבים
רח' דיסנצ'יק 7 תל אביב

נקודות אמן ארציות
מנהל תחרות – אילן שזיפי

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

חובה להירשם מראש | חובה להודיע על ביטול
מוטי פז – 052-3976602 // טלי וולף – 052-8087337 

WhatsApp-אפשר לשלוח הודעה ב
Motypaz1@walla.com

מועדון ברידג' ויצ"ו חיפה     
בשיתוף מועדון כרמל

מתכבד להזמינכם לתחרות ארצית 
מושב 1 30 ידיים

יום שישי 28 באפריל 2017
בשעה 10:00 

במועדון כרמל
רח' מחניים 9 )מול בית 18( חיפה

מנהל תחרות: אסף עמית

מחיר למשתתף 65 ₪
גביעים ל- 3 המקומות הראשונים

מס' המקומות מוגבל  | הרשמה מראש חובה
יניב זק – 054-8083015

אריה ברקוביץ – 052-8757855 

מועדון הברידג' קאנטרי ראשל"צ
שמח להזמינך לתחרות ארצית

מושב 1 30 ידיים 

יום שבת 29 באפריל 2017
 בשעה: 10:00    

בקאנטרי ראשל"צ
רח' בן גוריון 45, ראשל"צ

מנהל תחרות : אילן שזיפי

מחיר למשתתף: 70 ₪
מפאת מגבלת מקום, חובה להירשם 

וחובה להודיע על ביטול
חניה בשפע ללא תשלום

שתיה חמה/קרה וכיבוד קל ללא תשלום
לפרטים והרשמה:

גורדון זאב: 054-4210618 | מלכה פאר: 052-2731873

מועצת יואב מועדון הברידג'
ע"ש מיכאל גלר שמח להזמינכם 

לתחרות ארצית
מושב אחד 30 ידיים

יום שישי 14 באפריל 2017
בשעה: 10:00

 
תתקיים בבית וקס

שדרות העצמאות 68 קריית גת
מנהל תחרות: אביבה בן ארויה/יובל בן דוד

מחיר למשתתף – 70 ₪
נקודות אמן ארציות

לפרטים והרשמה מראש חובה
יוסי פיברט 053-7517570 
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רב אמן 
פלדבוי גיל, רמת גן 

אמן בכיר זהב 
זייד שמואל, אילת 

אמן בכיר כסף 
ובר זאב, ברידג' פוינט פולג 

אמן בכיר ארד 
גרוס אריה-בסיל, מושבות-שמריהו 

וקס יצחק, קבוצי דרום 
אמן בכיר 

ליבוביץ אביבה, ירושלים 
זרזבסקי דליה, מרכז הברידג' ים 

שני מיכל, סביון-קרית אונו 
אמן זהב 

מילר משה, ספורט + חולון 
אביב סבינה, קנטרי רעננה 
ליפשיץ גלעד, עמק יזרעאל 

קרטר בובי, ברידג' פוינט פולג 
נרקיס איתי, ויצו פתח תקוה 

מידן רחל, רחובות 
אמן כסף 

גטניו אבישי, עמק יזרעאל 
רובין יחזקאל, "הרץ" חיפה 

המר אילנה, אביבים 
בר-יוסף מאיה, ירושלים 

זומר אהרון, ויצו פתח תקוה 
אלקלעי חיים, רחובות 

מיקנברג אירנה, רחובות 
דוד נגר בילי, אשדוד 

ברנשטיין שלי, כפר מרדכי 
אדלונד אטי, נס ציונה 

אמן ארד 
עמירון חנה, רמת השרון 

טל שחר עופר, הלוחם אפקה 
זיגלמן שרה, לב הצפון 

קופנס שושנה, לב הצפון 
אליעז רות, חיפה/כרמל 

בסט יצחק)איזי( עמק יזרעאל 
דוד אלנה, אביבים 

נאמן אריה, אביבים 
קוזיק סוניה, אביבים 

זילברברג אסתר, מושבות-שמריהו 
פורת רחל, ירושלים 

אוצ'ניק ברוך, בית בלגיה י"ם 
זיסקינד אלכס, ראשון לציון 

הראל אילנה, רחובות 
אמן 

זיגלמן יוסי, לב הצפון 
אהרוני אבי, חיפה/כרמל 

גוטליב ליפא, חיפה/כרמל 
לירון נולי, חיפה/כרמל 

דיין דליה, רקפת קרית טבעון 
נדל מרגלית, השרון 
גופנא אסף, אביבים 

אלישיב יצחק, מושבות-שמריהו 
זילברפלד שמואל, מושבות-שמריהו 

מסיקה דניאל, מושבות-שמריהו 

רודניק שמואל שחר, מושבות-שמריהו 
שפר אילנה, מושבות-שמריהו 

קסירר תמר, ירושלים 
גנץ אמירה, מרכז הברידג' ים 
ארידור לילי, סביון-קרית אונו 
סברלו עבר, סביון-קרית אונו 

גבע לאה, מרכז ספורט רשלצ 
אולבר אלזה, נס ציונה 

בר-שביט אלי, נס ציונה 
וינברג דסי, נס ציונה 

קרדו אורית, נס ציונה 
סגן אמן זהב 

שוהם הדר, גל-ראש העין 
בנימיני דליה, רמת השרון 

שקרל מרסיה, רמת השרון 
בראוינר אלכסנדר, חיפה/כרמל 

ליבלינג לינדה, חיפה/כרמל 
צינמן מיכל, חיפה/כרמל 

אל-עד נורית, עמק יזרעאל 
דהאן צביה, עמק יזרעאל 

זלצר בתיה, השרון 
בראל עוזי, רמת גן 
גולני נעמי, רמת גן 
זהבי נינה, רמת גן 

פטלאך ריטה, רמת גן 
ויסר דוד, אביבים 

אנטלר אהרון, מושבות-שמריהו 
רדיאן צפורה, בית בלגיה י"ם 

גרינברג זאב, לב חולון 
מור אריה, מרכז הברידג' ים 

קנתנר אליזיה, חדרה 
שרון דליה, סביון-קרית אונו 

פדה יהודה, ראשון לציון 
טל חנה, בית מכבי ראשל"צ 

המר ברוריה, אשקלון 
סער ליאורה, רחובות 

שומרוני גילה, נס ציונה 
סגן אמן כסף 

אלבוים יהודית, חיפה/כרמל 
ציפין שמואל, חיפה/כרמל 

סורס אגי, קריות/חיפה 
זילברשטיין יהודית, נהריה 

חנין יגאל, השרון 
סומך יפית, רמת גן 

בן אלי מיכל, אביבים 
רם גלילה, אביבים 

גרבינר דבי, מושבות-שמריהו 
הלר יוסף, מושבות-שמריהו 

חמל אורן, מת"ב הרצליה 
אנקר מאיר, לב חולון 

שוורץ דליה, נתניה 
חזיזה איליין, חדרה 

מחנאי שרה, זכרון יעקב 
עמיחי מזל, מרכז ספורט רשלצ 

אטל יוספה, רעננה ההגנה 
שגיא יהודה, רעננה ההגנה 

מסלם נילי, באר שבע 
סגן אמן ארד 

טופלברג יצחק, רמת השרון 

ברוור נדב, הלוחם אפקה 
נוי רבקה, לב הצפון 

פרידהבר מתן, כרמיאל 
בן ארי תמר, עמק יזרעאל 

סויסה לב טוב אופיר, עמק יזרעאל 
כץ מרשה, ברידג' פוינט פולג 

שוורץ מרים, אביבים 
שקד גדעון, מושבות-שמריהו 

אמדו דליה, מרום נווה 
עמיאל סיגלית, חדרה 
קרסיוק ראובן, חדרה 

גבריאלי אריה, סביון-קרית אונו 
בר יוסף יהודית, אשקלון 

כהן ליאור, אילת 
דומניץ רימונד, וקס-רחובות 

סגן אמן 
גור צבי, גל-ראש העין 

חן לאון, לב הצפון 
לוין איטה, חיפה/כרמל 

שפירא גילה, חיפה/כרמל 
גרוס יחיאל, רקפת קרית טבעון 

קריי דניאלה, רמת גן 
בר חנן, מרכז הברידג' ים 

קיגיס פאינה, חדרה 
ארבל תקוה, ויצו פתח תקוה 
יגודה אמיר, סביון-קרית אונו 

פורת גאולה, מרכז ספורט רשלצ 
שבתאי אילנה, אשדוד 

שחקן מתקדם 
אלימי ריטה, גל-ראש העין 

פלקסברג מאיר, קנטרי רעננה 
זומר זהבה, לב הצפון 
כהן מנחם, לב הצפון 

אברהם אדלשטיין, חיפה/כרמל 
בסיס שרית, חיפה/כרמל 

סטריאן אלכסנדר, חיפה/כרמל 
דניאל סנא, עמק יזרעאל 

ארבל גדעון, רקפת קרית טבעון 
גור מאיר, רקפת קרית טבעון 

שכטר דפנה, רקפת קרית טבעון 
שמעוני יצחק, רקפת קרית טבעון 

חצבאני אלי, השרון 
שינפלד ג'ודי, כפר סבא 
בורנשטיין ונסה, אביבים 

ברקת רוני, אביבים 
כהן ירון, אביבים 

פרקש אילנית, מושבות-שמריהו 
קרמר חנה, מושבות-שמריהו 

ליפמן יעקב, מרום נווה 
אורבן תומס, בית בלגיה י"ם 
שושני אוה, מת"ב הרצליה 

לומזוב לובוב, מרכז הברידג' ים 
למברגר חוה, מרכז הברידג' ים 

חרפק צבי, זכרון יעקב 
קפלן יוליו-דניאל, מרכז ספורט רשלצ 

דיין קטלין, בית מכבי ראשל"צ 
סבירסקי אהוד, רעננה ההגנה 

קרפ דינה, רחובות

מקבלי תארים חדשים ביום 12 לפברואר 2017
דרגות

Knez Mihailova-שופינג ב

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

bnbg.ben@gmail.com

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

ליחיד בחדר זוגי

המחיר אינו כולל 
טיפים לנותני שירות  

בשיעור €3 ליום (לאדם)

תוספת לחדר יחיד: 
€230

 €1,140
המחיר:

טיסות ארקיע בשעות נוחות

5 לילות, 6 ימים על בסיס חצי פנסיון 

במלון המפואר הייאט ריג'נסי - חמישה כוכבים 

מיסים והעברות

שני טיולים בחבילה (טיול נוסף יוצע לבחירה)

משחקי ברידג'

המחיר כולל:

פסח 2017

12-17 באפריל
5 לילות, 6 ימים

בלגרד עיר תוססת אנרגטית 

ומלהיבה מציעה שילוב 

מהפנט בין עבר להווה, 

חוויה בלתי נשכחת של 

קולינריה, נופים ותרבות, 

תצפית לדנובה, מוזיאונים 

ושופינג

טיול לנובי-סאד

מבצר בלגרד

סיינט סלאבה

Knez Mihailova-שופינג ב
רפובליקה

ככר ה

מלון הייאט ריג'נסי

www.bnbg.co.il

בלגרד         סרביה
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רב אמן 
פלדבוי גיל, רמת גן 

אמן בכיר זהב 
זייד שמואל, אילת 

אמן בכיר כסף 
ובר זאב, ברידג' פוינט פולג 

אמן בכיר ארד 
גרוס אריה-בסיל, מושבות-שמריהו 

וקס יצחק, קבוצי דרום 
אמן בכיר 

ליבוביץ אביבה, ירושלים 
זרזבסקי דליה, מרכז הברידג' ים 

שני מיכל, סביון-קרית אונו 
אמן זהב 

מילר משה, ספורט + חולון 
אביב סבינה, קנטרי רעננה 
ליפשיץ גלעד, עמק יזרעאל 

קרטר בובי, ברידג' פוינט פולג 
נרקיס איתי, ויצו פתח תקוה 

מידן רחל, רחובות 
אמן כסף 

גטניו אבישי, עמק יזרעאל 
רובין יחזקאל, "הרץ" חיפה 

המר אילנה, אביבים 
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נאמן אריה, אביבים 
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גופנא אסף, אביבים 
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סגן אמן זהב 

שוהם הדר, גל-ראש העין 
בנימיני דליה, רמת השרון 
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דהאן צביה, עמק יזרעאל 
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גולני נעמי, רמת גן 
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פדה יהודה, ראשון לציון 
טל חנה, בית מכבי ראשל"צ 

המר ברוריה, אשקלון 
סער ליאורה, רחובות 

שומרוני גילה, נס ציונה 
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אטל יוספה, רעננה ההגנה 
שגיא יהודה, רעננה ההגנה 

מסלם נילי, באר שבע 
סגן אמן ארד 

טופלברג יצחק, רמת השרון 

ברוור נדב, הלוחם אפקה 
נוי רבקה, לב הצפון 

פרידהבר מתן, כרמיאל 
בן ארי תמר, עמק יזרעאל 

סויסה לב טוב אופיר, עמק יזרעאל 
כץ מרשה, ברידג' פוינט פולג 

שוורץ מרים, אביבים 
שקד גדעון, מושבות-שמריהו 

אמדו דליה, מרום נווה 
עמיאל סיגלית, חדרה 
קרסיוק ראובן, חדרה 

גבריאלי אריה, סביון-קרית אונו 
בר יוסף יהודית, אשקלון 

כהן ליאור, אילת 
דומניץ רימונד, וקס-רחובות 

סגן אמן 
גור צבי, גל-ראש העין 

חן לאון, לב הצפון 
לוין איטה, חיפה/כרמל 

שפירא גילה, חיפה/כרמל 
גרוס יחיאל, רקפת קרית טבעון 

קריי דניאלה, רמת גן 
בר חנן, מרכז הברידג' ים 

קיגיס פאינה, חדרה 
ארבל תקוה, ויצו פתח תקוה 
יגודה אמיר, סביון-קרית אונו 

פורת גאולה, מרכז ספורט רשלצ 
שבתאי אילנה, אשדוד 

שחקן מתקדם 
אלימי ריטה, גל-ראש העין 

פלקסברג מאיר, קנטרי רעננה 
זומר זהבה, לב הצפון 
כהן מנחם, לב הצפון 

אברהם אדלשטיין, חיפה/כרמל 
בסיס שרית, חיפה/כרמל 

סטריאן אלכסנדר, חיפה/כרמל 
דניאל סנא, עמק יזרעאל 

ארבל גדעון, רקפת קרית טבעון 
גור מאיר, רקפת קרית טבעון 

שכטר דפנה, רקפת קרית טבעון 
שמעוני יצחק, רקפת קרית טבעון 

חצבאני אלי, השרון 
שינפלד ג'ודי, כפר סבא 
בורנשטיין ונסה, אביבים 

ברקת רוני, אביבים 
כהן ירון, אביבים 

פרקש אילנית, מושבות-שמריהו 
קרמר חנה, מושבות-שמריהו 

ליפמן יעקב, מרום נווה 
אורבן תומס, בית בלגיה י"ם 
שושני אוה, מת"ב הרצליה 

לומזוב לובוב, מרכז הברידג' ים 
למברגר חוה, מרכז הברידג' ים 

חרפק צבי, זכרון יעקב 
קפלן יוליו-דניאל, מרכז ספורט רשלצ 

דיין קטלין, בית מכבי ראשל"צ 
סבירסקי אהוד, רעננה ההגנה 

קרפ דינה, רחובות

מקבלי תארים חדשים ביום 12 לפברואר 2017
דרגות

Knez Mihailova-שופינג ב

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

bnbg.ben@gmail.com

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

ליחיד בחדר זוגי

המחיר אינו כולל 
טיפים לנותני שירות  

בשיעור €3 ליום (לאדם)

תוספת לחדר יחיד: 
€230

 €1,140
המחיר:

טיסות ארקיע בשעות נוחות

5 לילות, 6 ימים על בסיס חצי פנסיון 

במלון המפואר הייאט ריג'נסי - חמישה כוכבים 

מיסים והעברות

שני טיולים בחבילה (טיול נוסף יוצע לבחירה)

משחקי ברידג'

המחיר כולל:

פסח 2017

12-17 באפריל
5 לילות, 6 ימים

בלגרד עיר תוססת אנרגטית 

ומלהיבה מציעה שילוב 

מהפנט בין עבר להווה, 

חוויה בלתי נשכחת של 

קולינריה, נופים ותרבות, 

תצפית לדנובה, מוזיאונים 

ושופינג

טיול לנובי-סאד

מבצר בלגרד

סיינט סלאבה

Knez Mihailova-שופינג ב
רפובליקה

ככר ה

מלון הייאט ריג'נסי

www.bnbg.co.il

בלגרד         סרביה
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2017 במאי   18-14

חופשת אביב וברידג'
באחוזת יערות הכרמל

מחיר ל-3 לילות
א’ ד’, ב’-ה’

אדם בחדר זוגי
2,495 ש”ח

אדם בחדר יחיד
4,175 ש”ח

מחיר ל-4 לילות
א’ -ה’

אדם בחדר זוגי
3,230 ש”ח

אדם בחדר יחיד
5,470 ש”ח

המחירים הינם לאדם בחדר זוגי, חצי פנסיון, 	 
בחדר כרמל דה-לקס, כולל טיפול וכולל מע"מ.

מחירים מיוחדים לחדרי צמרת, גן וסוויטות.	 

ניתן לקבל תפריט דיאטה )ללא תוספת תשלום(.	 

הנחה בת 10% לכל הטיפולים המוזמנים מראש!	 

חדש! סדנת מנות ראשונות וסלטים בהנחיית שף האחוזה )ללא תוספת מחיר(

ונטו  הינו חבל ארץ יפהפה הממוקם בצפון איטליה - דרומית לחבל   ,Emilia Romagna  - חבל אמיליה רומאניה 
ולומברדיה וצפונית לטוסקנה - צורתו כמשולש הנתחם ממזרח בים האדריאטי, מצפון נהר הפו ומדרום הרי האפנינים.

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

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

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

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

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

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

מועדון הברידג' רמת השרון בשיתוף ג'קי דגן מזמינכם ל:
חוויה קולנרית מרתקת וברידג'
בחבל אמליה רומאנה איטליה

חוויה אמיתית לאוהבי האוכל הטוב והחיים הטובים !!!
4-11/6/2017

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

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

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

במפעל פרמזן.  מדריך ישראלי מומחה לאזור צמוד.  משחקי ברידג'.
המחיר אינו כולל: ביטוחים למיניהם, שתיה בארוחות, תשר לנותני השירותים בחול )50 אירו לנוסע(, תשר למדריך הישראלי וכל מה שלא נכלל בחבילה כוללת.
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חוויה אמיתית לאוהבי האוכל הטוב והחיים הטובים !!!
4-11/6/2017

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

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

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

במפעל פרמזן.  מדריך ישראלי מומחה לאזור צמוד.  משחקי ברידג'.
המחיר אינו כולל: ביטוחים למיניהם, שתיה בארוחות, תשר לנותני השירותים בחול )50 אירו לנוסע(, תשר למדריך הישראלי וכל מה שלא נכלל בחבילה כוללת.
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daganbridge@hotmail.com :לפרטים והרשמה
ג'קי דגן 050-7470016, יעקב מינץ 052-2783263 

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

טיול שייט מרהיב בים הצפוני
אל איסלנד "ארץ הקרח והאש" כולל צפון סקוטלנד ואיי אורקני

12-24/8/2017

איסאפיורד'ור,  אקוריירי,   - סקוטלנד  צפון  גרמניה-אינוורנס,  המבורג  במסלול: 
ריקיאוויק, מפליי גולפוס, גייזיר-איסלנד-קירקוול, איי אורקני-המבורג.

הלינה באוניה בתאים מפוארים עם נוף לים, לילה בהמבורג
כל הסיורים והטיולים כלולים. כולל יום כייף בלגונה הכחולה.

מפלי המים השוצפים, גייזרים הקולחים מבטן האדמה, קרחוני העד והלועות המעשנים של הרי הגעש, אדמת הלבה השחורה, עליה 
בנו צאצאי הוויקינגים בתי עץ צבעוניים, כפרי דייגים לפתחם של פיורדים מרהיבים, בנויים על מצוקים הנופלים בתלילות אל מי הים 
הצפוני, אגמי מים מתוקים ומגוון בעלי כנף המקננים בחגבי סלע הבזלת, העיר רייקיאוויק בירת האי, בית האופרה המרהיב, הנמל 
והעיר העתיקה שלה, הם כולם פסיפס מרהיב של אחד מהאיים המרתקים ביותר, בליבו של האוקיאנוס האטלנטי. להשלמת החוויה 
ונפגוש את הסקוטים הנושפים בחמת החלילים, לבושים  נבקר בצפונה של סקוטלנד וממנה נצא לחפש את המפלצת באגם נס 
בחצאית הסקוטית, נהנים מוויסקי משובח ואויר הרים צלול. נשלים את מסענו בנקודה הצפונית מזרחית ביותר של סקוטלנד תוך 

כדי ביקורים בקבוצת איי אורקני הידועה בנופיה הדרמטיים, ובאתריים הפרה היסטוריים המרתקים שלה.

במחיר מיוחד – 4,590 אירו לאדם )בחדר בתפוסה זוגית(
מבצע! 10 הנרשמים הראשונים ישודרגו לתא עם מרפסת במתנה - לא לפספס !!!

*שידרוג למרפסת 450 אירו. תוספת ליחיד בחדר 2500 אירו.

החבילה כוללת:
טיסות סדירות להמבורג גרמניה.  1 לילה במלון 4 כוכבים בהמבורג על בסיס חצי פנסיון.  11 לילות שייט בתאים עם חלון ונוף 

לים על בסיס פנסיון מלא.  כל הסיורים והטיולים במקומות עגינת האוניה.  יום סיור מודרך בהמבורג.
מדריך ישראלי בכיר צמוד + מדריכים מקומיים.  אוטובוס מפואר לביצוע העברות והטיולים.  כל המיסים והאגרות השונות.

 משחקי ברידג'.
המחיר אינו כולל: ביטוחים למיניהם, שתיה בארוחות, ארוחות שלא במסגרת השייט)טיולי חוף(, טיפים לנותני השירותים בחו"ל ובאוניה )18 אירו ליום(, 

טיפ למדריך הישראלי וכול מה שלא נכלל בסעיף המחיר כולל.

על סיפונה של
 MSC  PREZIOSA - אונית הפאר

בהדרכת: רוני ינובסקי
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Virtual European Championship - 
part 1

Krzysztof Martens

BOARD 11
 ♠

♥
♦
♣

Q42 
K9843 
A65
52

 

♠
♥
♦
♣

K96 
KJ102 
Q9 
QJ109

♠
♥
♦
♣

A108 
65 
K107 
A8743

 ♠
♥
♦
♣

J753 
Q7 
J8432 
K6

 

Contract 3NT. Lead ♥4 South plays the 
queen.

The maint point - Break the 
communication between the opponents.

Concede the trick with the queen of 
hearts. This is a non-routine move. 
However, let‘s see what will happen if 
you win the first trick with the ace and run 
the queen of clubs. South will win with 
the king and play a heart back to 10 and 
king. North will then establish the heart 
suit and reach the setting trick with his 
ace of diamonds.

The result from the Closed Room -  
Contract 3♣ 130+  for EW.

You ducked the first heart: +400= +7 IMP.

You took the trick with the ace of hearts: 
one down -50 = -5 IMP.

BOARD 12
 ♠

♥
♦
♣

J982 
1065 
1092
652

 

♠
♥
♦
♣

74 
AK92 
AKJ6 
AK9

♠
♥
♦
♣

AQ5 
J4 
Q874 
QJ104

 ♠
♥
♦
♣

K1063 
Q873 
53 
873

 

Contract 6NT. Lead ♦10.

The main point - Combine as many 
chances as possible.

Win the diamond lead in the West hand 
and play ♥2 to the jack, hoping that North 
holds the queen. If South wins with the 
queen of hearts, win the return and cash 
two heart tricks in case the ♥10 drops. 
Finally, you will finesse the spade king or 
play for a heart-spade squeeze. The fall 
of the cards in the suits outside spades 
will often give you a clue as to which 
option to try.

Closed Room - Contract 6♦, +920 for EW.

You played well: +990 = +2 IMP.

Wrong declarer‘s play: -50 = -14 IMP.

Krzysztof Martens published 12 books – high 
level bridge, You can find all in website 
www.martensuniversity.com
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איסאפיורד'ור,  אקוריירי,   - סקוטלנד  צפון  גרמניה-אינוורנס,  המבורג  במסלול: 
ריקיאוויק, מפליי גולפוס, גייזיר-איסלנד-קירקוול, איי אורקני-המבורג.

הלינה באוניה בתאים מפוארים עם נוף לים, לילה בהמבורג
כל הסיורים והטיולים כלולים. כולל יום כייף בלגונה הכחולה.

מפלי המים השוצפים, גייזרים הקולחים מבטן האדמה, קרחוני העד והלועות המעשנים של הרי הגעש, אדמת הלבה השחורה, עליה 
בנו צאצאי הוויקינגים בתי עץ צבעוניים, כפרי דייגים לפתחם של פיורדים מרהיבים, בנויים על מצוקים הנופלים בתלילות אל מי הים 
הצפוני, אגמי מים מתוקים ומגוון בעלי כנף המקננים בחגבי סלע הבזלת, העיר רייקיאוויק בירת האי, בית האופרה המרהיב, הנמל 
והעיר העתיקה שלה, הם כולם פסיפס מרהיב של אחד מהאיים המרתקים ביותר, בליבו של האוקיאנוס האטלנטי. להשלמת החוויה 
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במחיר מיוחד – 4,590 אירו לאדם )בחדר בתפוסה זוגית(
מבצע! 10 הנרשמים הראשונים ישודרגו לתא עם מרפסת במתנה - לא לפספס !!!

*שידרוג למרפסת 450 אירו. תוספת ליחיד בחדר 2500 אירו.

החבילה כוללת:
טיסות סדירות להמבורג גרמניה.  1 לילה במלון 4 כוכבים בהמבורג על בסיס חצי פנסיון.  11 לילות שייט בתאים עם חלון ונוף 

לים על בסיס פנסיון מלא.  כל הסיורים והטיולים במקומות עגינת האוניה.  יום סיור מודרך בהמבורג.
מדריך ישראלי בכיר צמוד + מדריכים מקומיים.  אוטובוס מפואר לביצוע העברות והטיולים.  כל המיסים והאגרות השונות.

 משחקי ברידג'.
המחיר אינו כולל: ביטוחים למיניהם, שתיה בארוחות, ארוחות שלא במסגרת השייט)טיולי חוף(, טיפים לנותני השירותים בחו"ל ובאוניה )18 אירו ליום(, 
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 MSC  PREZIOSA - אונית הפאר

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

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

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

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

 תחרויות ברידג'   הרצאות  בילויים וכיף
 טיילת מדהימה  חדר כושר  טיולים

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