
לברידג' הישראלית  ההתאגדות  ירחון 

2019 מרץ   >  187 מס'  גיליון 

תרגול הכרזות בסיסיות
עמ' 4

Q עקיפה דו-צדדית נגד
עמ' 17

ליגת העל לזוגות
עמ' 28

חידת הגנה - מרץ 2019
עמ' 34

זוכי ליגת העל לזוגות



 

תוכן עניינים

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

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

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

דפי ההתאגדות – אוריה מאיר / אילן שזיפי

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

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

www.rotemltd.co. i l

מערכת

דבר ועד העמותה
הכרזות 

תרגול הכרזות בסיסיות
Sacrifice - הכרזות הקרבה

אוברקול בגובה 1 - צעד אחר צעד )12( 
התערבות היריב אחרי 2/1 - מתוך "הספר השלם על 2/1" 

משחק היד
Q עקיפה דו-צדדית נגד

לשחק נגד השדה בתחרות טופ בוטום
משחק ההגנה

כלב נחייה )3( - המסלול הנכון 
הובלות פתיחה )3( 

סיקור תחרויות
ליגת העל לזוגות

ליגה ארצית לזוגות
תחרות ארצית לזכרו של אדם פיש ז"ל

משחקי המבחן לקביעת נבחרות ישראל לצעירים
שונות

חידת הגנה - מרץ 2019
קונבנציית Namyats בפעולה

פתרון חידת הגנה פברואר 2019
יש קסם באוויר - מועדון ערד

בואו להכיר אותנו
דפי ההתאגדות

מדור נופשונים    
English

Youth vs Experience

גלעד אופיר

רם סופר
אילנה לונשטיין
רם סופר
אלדד גינוסר

רם סופר
אלדד גינוסר

Krzysztof Martens
רם סופר

יוסי אנגל
ינון לירן
איתן אורנשטיין
אסף יקותיאלי

רם סופר
עמי אורי
רם סופר
סיקור ההתאגדות
סיקור ההתאגדות
אוריה מאיר, אילן שזיפי

Ram Soffer

3
 
4
 8
12
16

17
19

23
27

28
32
35
36

34
38
39
40
42
43
49
55



 

דבר ועד העמותה מרץ 2019
"לתת כמו הפרחים, מפיצים ריח לכולם: 

  בלי חשבונות, בלי תמורה, סתם משום שהם פרחים." )אסתר קל(

שלכם ובשבילכם,
גלעד אופיר, יו"ר

שלום חברים,
אוטוטו בחירות לכנסת ומשם לממשלה והרשת גועשת. הבחירות הפעם מלוות ביצרים קיצוניים ובטונים בלתי 

נשלטים והשיח גולש למקומות שאפילו השתיקה לא יפה להם. ומה לנו בברידג' ולאווירת הבחירות? 
הברידג' הוא משחק שמשלב אלמנטים ספורטיביים של הצלחה, ריגוש ואכזבה והמון המון בחירות )ושגיאות(. לצד 
זה מלווה הברידג' באלמנטים חברתיים דומיננטיים של שותפות ויריבות. שילוב זה הופך את שדה הברידג' אף הוא 

למגרש משחקים רווי יצרים.
לצד האושר הגדול והחברויות החדשות אנו נחשפים לעיתים )רחוקות אך קיימות( להתנהגויות בוטות ואגרסיביות 
כלפי היריבים וכלפי השותף. אנו כמובן לא יכולים להסכים לכך, הן כבני אדם וחברים למשחק והן כהתאגדות ספורט. 
בימים אלו ההתאגדות עומלת על גיבוש קוד משמעתי שיאפשר טיפול מהיר ואפקטיבי בכל סוגי הפרות ההתנהגות, 
קוד שיאפשר לנו להתרכז במשחק ובחוויה הנעימה. אנא זכרו שהגענו לכאן כדי לנצח אך בראש ובראשונה כדי 
ליהנות ולעיתים המוטיבציה הגבוהה שלנו עלולה להיות מתורגמת לתחושה לא נעימה שאנו עלולים להקנות ליתר 

המשתתפים. 
מותר להתאכזב, מותר להעיר ומותר אפילו לכעוס, זה אנושי לגמרי אך לצד זה עלינו לזכור שהתחושה הטובה, 
האווירה והיחס החברי זה לזה עומדים מעל הכל. כולנו פרחים. את ההתלהמויות והאלימות נשאיר לזירה הפוליטית.
בהמשך לנושא זה וביוזמה שהגיעה מהשטח )רוב תודות לחנן קוליש ולשירי פאור( שלחה ההתאגדות לסניפים 
ולהתחרות  תגי שחקנים מתחילים מעוצבים כדוגמת "נהג חדש". החשש הגדול של התלמידים מלקפוץ למים 
הוא מהיחס וההערות שהם מקבלים. הערות אלו הן הרסניות לשחקנים טריים שטרם הספיקו להתחשל בעולם 

המחוספס של הברידג'. כשתראו שחקן עם תג "ל" קבלו אותו בחיוך ובאהבה וצרפו אותו למשפחה.
ומכאן לזירה ההישגית. בשבוע האחרון הסתיימה אליפות אירופה הראשונה לקבוצות מעורבות שנערכה בליסבון, 
פורטוגל. בתחרות זו זכתה נבחרת שוודיה שמנתה 4 שחקנים צעירים עם ממוצע גילאים של פחות מ-25! אנו 

רואים יותר ויותר את הצעירים משקיעים ומשתלבים בטופ של הברידג' העולמי וגם צעירנו בדרך לשם.
באליפות היה כמובן גם ייצוג ישראלי של הקבוצה שזכתה במשחקי המבחן וכללה את: יוסי אנגל – רזאן מולכו, 
אילנה לוינשטיין – אורן לידור. הקבוצה אמנם לא הצליחה להעפיל לאליפות העולם שתתקיים בסוף השנה בסין אך  
מדובר היה באליפות חזקה מאוד ולחלק משחקניה הייתה זו התנסות בינלאומית ראשונה כך שאנו גאים בהם ותמיד 

מעודד לראות את המדינה מיוצגת בין שאר מדינות אירופה והעולם.
ובינתיים בארץ הסתיימו משחקי הליגות לזוגות TB, אחת התחרויות החזקות בארץ, ואני שמח לברך את מרק מיכה 
– לובינסקי יובל שזכו בתחרות לא פשוטה, זו השנה השנייה ברציפות, וזאת בהפרש של 2 מאיות בלבד מגרינבאום 
ליאוניד – ברנשטיין גרגורי. גם בין המקום ה-3 למקום ה-5 היה הפרש זעום שבסופו זכו חץ קלרה – פכטמן רון 

בגביע ובהישג הנכסף ומיד לאחריהם סיימו אנגל יוסי – מולכו רזאן ו-גלעדי ירון – אסולין עדי. 
ואם בתחרויות והישגים עסקינן בעוד מספר ימים יתקיים טקס הגביעים השנתי של ההתאגדות, מסורת של מספר 
שנים, בה אנו מתכבדים לארח עשרות שחקנים וזוכים באליפויות ובתחרויות השנה הקודמת ולהוקיר את הישגיהם. 

השנה לראשונה יצטרפו אלינו גם זוכי הפסטיבל והחגיגה תהיה גדולה. 
בסיום הטקס נערכת תחרות יחידים בה יש לכל הזוכים, מכל הדרגות, הזדמנות חד פעמית לשתף פעולה וליהנות 

מאירוע ספורטיבי, חברי ומלא בכיף. 

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

או באמצעות עמוד הפייסבוק הרשמי שלי גלעד אופיר – יו"ר ההתאגדות הישראלית לברידג'.
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הכללים הבסיסיים מופיעים בכל קורס ברידג' או בכל ספר 
טוב על הכרזות. הקוראים מוזמנים להכריז בעצמם את 
הידיים. בחלק הפתרונות נפרט את הכללים הרלוונטיים 
לכל יד. במידה שטעיתם, תוכלו להבין היכן ומדוע ולתקן 

את עצמכם.

הפעם נתמקד במהלך ההכרזה

West North East South

1♣ Pass 1♥ Pass
?

ונכריז ידיים שונות של מערב.

תרגיל 1
♠
♥
♦
♣

AQ63
3
K4
AKQ642

תרגיל 2
♠
♥
♦
♣

A42
7
KJ6
KJT532

תרגיל 3
♠
♥
♦
♣

KQ42
J95
A74
QJ8

תרגיל 4
♠
♥
♦
♣

K94
Q6
AK3
KQJT7

תרגיל 5
♠
♥
♦
♣

K4
AT63
2
AQ9642

תרגיל 6
♠
♥
♦
♣

73
AQ42
85
KQT92

תרגול הכרזות בסיסיות

רם סופר

אחד  הכרזה  במהלך  חודש  מדי  נתמקד  זו  בסדרה 
ונכריז ידיים שונות.
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תרגול הכרזות בסיסיות – פתרונות 

פתרון 1
♠
♥
♦
♣

AQ63
3
K4
AKQ642

West North East South

1♣ Pass 1♥ Pass
2♠

הכרזת קפיצה בסדרה חדשה בגובה 2 מתארת חלוקה 
לא מאוזנת עם 18+ נקודות ומחייבת את השותף להמשיך 

להכריז עד משחק מלא לפחות.

עם יד כה חזקה מערב לא צריך להסתפק בהכרזת ♠1 
להמשיך  השותף  את  מחייבת  שאינה  נקודות(   12-17(

הלאה.

פתרון 2
♠
♥
♦
♣

A42
7
KJ6
KJT532

West North East South

1♣ Pass 1♥ Pass
2♣

חזרת הפותח על סדרתו בגובה 2 לאחר תשובה בגובה 1 
מתארת 12-14 נקודות עם 6+ קלפים בסדרה )במקרים 

נדירים יהיו לפותח רק 5 קלפים בסדרת מיינור(.

הכרזה זו שוללת תמיכה של 4 קלפים בסדרת המייג'ור 
של המשיב.

פתרון 3
♠
♥
♦
♣

KQ42
J95
A74
QJ8

West North East South

1♣ Pass 1♥ Pass
1♠

החיפוש אחר התאמה 4-4 במייג'ור הינו בסדר העדיפות 
הגבוה ביותר כאשר מכריזים בגובה 1.

שניתן  במייג’ור  רביעייה  יש  כאשר   1NT להכריז  אין 
להכריז בגובה 1, אפילו אם היד ממלאת אחר כל התנאים 

.1NT האחרים להכרזת

לא מחייבת המתארת  הינה הכרזה  )בסיבוב השני(   1♠
12-17 נקודות עם 4 קלפים ב-♠.

פתרון 4
♠
♥
♦
♣

K94
Q6
AK3
KQJT7

West North East South

1♣ Pass 1♥ Pass
2NT

הכרזת NT בקפיצה בסיבוב השני על ידי הפותח מתארת 
18-19 נקודות עם חלוקה מאוזנת.

של  במייג’ור  קלפים   4 של  תמיכה  שוללת  זו  הכרזה 
המשיב, אך ייתכנו 4 קלפים בסדרת המייג’ור האחרת.
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פתרון 5
♠
♥
♦
♣

K4
AT63
2
AQ9642

West North East South

1♣ Pass 1♥ Pass
3♥

המשיב,  של  במייג'ור  קלפים   4 של  תמיכה  יש  כאשר 
הפותח לא יחזור על סדרתו!

הכרזת תמיכה במשיב לגובה 3 מתארת 15-17 נקודות 
)כולל חלוקה( עם תמיכה של 4 קלפים.

יש  אך  גבוהות,  נקודות   13 מכילה  לעיל  המוצגת  היד 
להוסיף נקודות חלוקה עבור סינגלטון ב-♦ ודאבלטון ב-♠, 

וכך מגיעים לתחום של 15-17 נקודות.

פתרון 6
♠
♥
♦
♣

73
AQ42
85
KQT92

West North East South

1♣ Pass 1♥ Pass
2♥

מתארת   2 בגובה  השותף  של  במייג'ור  תמיכה  הכרזת 
12-14 נקודות עם תמיכה של 4 קלפים.

"חוק  לאור  בלבד  נקודות   11 עם  היד  את  פתח  מערב 
ה-20" המאפשר פתיחה אם סכום מספר הנקודות )11( 
 )5+4( ביותר  הארוכות  הסדרות  הקלפים בשתי  ומספר 

מגיע ל-20 לפחות.

לאחר תשובת מזרח, מערב מוסיף 2 נקודות חלוקה עבור 
2 דאבלטונים. לאחר שדרוג זה הוא עדיין בטווח 12-14 

)פותח חלש(, ולכן יכריז ♥2 ולא יותר.

bridge4fun@012.net.il

נופשון ברידג' באדן אוסטריה 01.4.19-08.4.19  7 לילות, 8 ימים 
במלון המעולה והמפנק AT THE PARK HOTEL**** הממוקם במרכז באדן

עיר שלווה מפורסמת בזכות בתי ספא מפנקים, פארקים, אדריכלות ויין מקומי משובח באדן ממוקמת באוסטריה התחתית כ-26 ק"מ דרומית לוינה. 
העיר העתיקה של באדן מעניקה חוויה קסומה של מעבר לזמן אחר. הסמטאות הציוריות שבה המרוצפות אבן, בתים עתיקים עם צמחיה, כמו סמטאות 

שלוסר, כנסיות, חנויות מיוחדות ובתי קפה, שחלקם נמצאים במקום כבר שנים כמו קפה סנטרל באדן וכמובן אתרי הספא בהם רחצו גם קיסרים 
ואישים מכניסים את המבקרים אל אווירה מיוחדת

החבילה כוללת:
 טיסות אל על לוינה 01-08.04.19 יציאה 16:00-18:45/ חזרה 20:15-00:45  טיולים: וינה - סיור מודרך, ברטיסלבה, מאיירלינג, עמק הואכאו, דורנשטיין, 

רוסט  7 לילות במלון ע"ב חצי פנסיון במלון AT THE PARK HOTEL  ארוחת ערב במסעדה בגרינצינג כולל כליזמרים.  משחקי  ברידג' כולל 
שתיה חמה/קרה.  אוטובוס ממזוג ונוח לביצוע התוכנית.  מדריך מקומי בוינה.   כניסות לאתרים: הגנים בארמון בלוודרה, שייט באגם התת קרקעי, 

מוזיאון בטהובן.  תשר לנותני השירותים למעט מלווה הקבוצה. 

******ועוד ועוד*****הפתעות******והפתעות*****
מלווה קבוצה אריה שימרון. הושבה תיקבע באופן עצמאי עם 24 שעות לפני הנסיעה בצ'ק אין מוקדם לטיסה.

orlyrizi@gmail.com .תנאי תשלום: ניתן לשלם בכרטיס אשראי ב-5 תשלומים שווים ללא ריבית. סדר הימים והביקורים עשוי להשתנות. ניתן לקבל תכנית מפורטת במייל

מחכים לכם גם הפעם..... אורלי וגדי

מחיר החבילה לאדם 1,660 € לאדם בחדר זוגי  )תוספת ליחיד בחדר זוגי 520 €(



 עידן חדש בשמיעה

מכשיר שמיעה 
מהפכני

אם אתם סובלים מבעיית שמיעה, מרכיבים מכשיר 
שמיעה, או עדיין מתחבטים אתם חייבים לעצמכם 
OPN את ההיכרות עם החידוש המהפכני העונה לשם
מכשיר השמיעה מבית Oticon דנמרק שמשנה את 

חייהם של לקויי שמיעה ברחבי העולם
המכשיר עובד בהתבסס על הנחת היסוד כי חלק גדול 
של כישורי השמיעה שלנו נעשה למעשה במוח ולא באוזן 
BrainHearing. הוא מחקה את פעילות המוח ומצליח 
באמצעות מעבד עוצמתי להביא את השמיעה דרך מכשיר 
השמיעה קרוב מאי פעם למצבה הטבעי. המכשיר "מאזין" 
לסביבה, דוגם אותה ב-360 מעלות מאה פעמים בשנייה 
ויכול לזהות ולאפיין את קולות הסביבה השונים, למשל 
האם מדובר בדיבור, ברעש או בקולות רקע. תגובות של 
משתמשים במכשיר בארץ ובעולם הן לא פחות מסנסציוניות. 
אחד הקשיים המשמעותיים ביותר עבור לקויי שמיעה, 
הוא השתלבות בשיחה המתקיימת בסביבה רועשת, למשל, 
בפגישות עסקיות או במפגשים חברתיים. הקושי בתפיסת 
הדיבור הנובע מליקוי השמיעה מצריך השקעת מאמץ רב 
ומוביל לקושי לתפוס ולזכור את הדברים שנאמרו. לעיתים 
קרובות הדבר פוגע ביכולת להשתלב בשיחה ומוביל לבידוד 

ולניתוק מהסביבה של האדם לקוי השמיעה.
במכשירי השמיעה שקיימים היום משתמשים מדווחים כי 
עליהם להתמקד בדובר אחד לרוב ממולם וכי הם מתקשים 

בשמיעת קולות דיבור נוספים מכיוונים אחרים.
ה-opn מאפשר הבנת דיבור טובה והשתלבות בשיחה גם 
במקרים בהם יש מספר דוברים במיקומים שונים במרחב, וגם 
כאשר השיחה מתקיימת בסביבה רועשת. הסוד בהצלחתו של 
המכשיר טמון במעבד העצמתי, שמסוגל לעבד את הצלילים 
פי 50 מהר יותר ממעבדים הקיימים היום. מכיוון שהמכשיר 
מעבד את הצליל במהירות גבוהה, הוא מצליח להקל על 
השומע לזהות מהיכן מגיעים הצלילים ולהתמקד בהצלחה 
רק באחד ולהבין את הנאמר בפחות מאמץ שמיעתי תוך 

תחושה של שליטה ומעורבות טובה יותר בשיחה.

לחודש התנסות חינם ללא התחייבות:  - טל' www.medton-hedim.co.il | *2254 | ט.ל.ח

העיבוד המהיר מאפשר לשמוע דיבור בצורה יעילה על פני 
רעשי רקע. האינפורמציה האקוסטית מגיעה למעבד בכל 
10 מלשניות והמעבד, כאמור, מתייחס לכל סוגי הצלילים 

המגיעים מכל הכיוונים. 
לקושי השמיעתי השפעה ישירה ומרחיקת לכת על התפקוד 
ועל איכות החיים בכל גיל. מחקרים רבים מדגישים את 
הקשר שבין קשיים בזיכרון, בעיות דמנטיות, ואף שמירה על 
תפקוד עצמאי לבין ירידה בשמיעה בגיל מבוגר. בניסויים 
מדעיים ואובייקטיביים שבוצעו עם מכשירי ה-OPN נמצא 
בהבנת דיבור על רקע רעש,   30% כי קיים שיפור של 
המאמץ השמיעתי פחת ב-20%, וחל שיפור של 20% בזכירת 
הנאמר. האלמנטים הללו תורמים להקלה דרמטית בקושי 

השמיעתי והתקשורתי.

ה-OPN הנו מכשיר השמיעה הראשון בעולם עם חיבור 	 
ישיר לאינטרנט! 

אפליקציה פשוטה לשימוש מאפשרת שליטה מלאה 	 
על המכשיר באמצעות הסמארטפון

הוא מסוגל להתחבר בחיבור ישיר למכשירי iPhone כך 	 
ששיחות הטלפון מתקבלות ישירות דרך מכשיר השמיעה

החיבור האלחוטי מאפשר בהאזנה למוזיקה להפוך את 	 
מכשיר השמיעה לאזניות סטריאו, מתחבר לטלוויזיה 

למחשב ועוד
המכשיר שולח התראות לסלולרי בשיטת "הבית חכם" 	 
ניתן לאיתור מרחוק במקרה של אבדן	 

 "...זה לא שיפור באיכות חיים – זה חיים אחרים"
אייל נחשון, ראשל"צ

"...וכמו ששמתי אותם באוזניים פתאום נפתח לי העולם, חד וחלק"
 עודד בן פורת' כ"ס

"עושה לך את החיים קלים, עושה לך את הסדר בראש...כל כך קל לי 
היום... כל כך כיף לי..."

קרויטרו רובין, חדרה 

לפרטים נוספים:
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בברידג'.  התחרותי  מהמכרז  חלק  הן  הקרבה  הכרזות 
נעדיף  מלא,  למשחק  נקודות  שליריבים  לנו  ידוע  כאשר 
במצבים מסוימים להכריז גבוה יותר מהם בידיעה שניפול, 
ביצוע משחק  על  ניקוד  לקבל  למנוע מהיריבים  על מנת 
מלא. הסכנה הברורה היא בכך שהיריבים יכפילו אותנו, 
לכן עלינו לאמוד כמה פעמים ניפול ולהעריך אם הכרזת 
ההקרבה תשתלם. לשם כך עלינו לדעת היטב את טבלת 

הניקוד שמקבלים עבור הפלת חוזים:

לא פגיע פגיע

נפילות Pass Dbl Pass Dbl

Down 1 50 100 100 200

Down 2 100 300 200 500

Down 3 150 500 300 800

Down 4 200 800 400 1100

לפי הטבלה, במצב פגיעות שווה )כלומר אין פגיעים או 
כולם פגיעים( הכרזת הקרבה משתלמת רק במקרה של 
שתי נפילות או פחות – במצב לא פגיע מותר לנו "לשלם" 
עד 300 )עם Dbl( כנגד 400+ נקודות שהיריבים יכולים 
לקבל מביצוע משחק מלא; במצב פגיע מותר לשלם 500 
כנגד 600+ נקודות עבור הצלחת היריבים במשחק מלא.

כאשר אנחנו לא פגיעים והיריבים פגיעים אפשר להרשות 
לעצמנו שלוש נפילות עם Dbl )מינוס 500( כנגד 600+ 

שהיריבים צפויים לקבל אם יצליחו לבצע משחק מלא.

המצב שבו מסוכן ביותר להקריב הוא כאשר אנחנו פגיעים 
והם לא. במצב זה אנחנו יכולים להרשות לעצמנו ליפול 
בחוזה פעם אחת בלבד, כי שתי נפילות עם Dbl יעניקו 
ליריבים 500 – יותר ממשחק מלא מבוצע במצב לא פגיע.

להכרזת הקרבה דרושים שני תנאים:

1. מספר רב של שליטים – להכרזת הקרבה בגובה 4 או 
יותר דרושים לשותפות לפחות עשרה שליטים ביחד.

2. יד חלוקתית ככל האפשר – מאחר שרוב הנקודות בידי 
היריבים נרצה להיעזר בחיתוכים רבים ככל האפשר.

עם יד מאוזנת לא כדאי להקריב – קוצר בסדרות היריבים 
בהחלט רצוי ונדרש.

דוגמה 1
Dealer West, Vul None

♠
♥
♦
♣

Q642
2
KQ964
432

West North East South

2♠ 3♥ 4♠

השותף השתמש בפתיחה חלשה בגובה 2. בידו שישייה 
מצב  לפי   .♥ קלפי   3 היותר  ולכל  נקודות   6-9 עם  ב-♠ 
מלא  משחק  לבצע  מסוגלים  שהיריבים  ברור  הנקודות 
ב-♥. אין צורך לחכות שהם יכריזו אותו. נקריב ל-♠4 היות 

שלשותפות שלנו 10 שליטים ובידנו קוצר ב-♥.

היד המלאה:

 ♠
♥
♦
♣

K3
AK865
72
KT97

 

♠
♥
♦
♣

AJT875
QT9
53
65

♠
♥
♦
♣

Q642
2
KQ964
432

 ♠
♥
♦
♣

9
J743
AJT8
AQJ8

 

Sacrifice - הכרזות הקרבה

אילנה לונשטיין
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ב-♣  לקיחות  שתי  מפסידים  פעמיים:  ייפול   4♠ החוזה 
ואחת בכל סדרה אחרת. אם מזרח מכריז ♠4 וצפון-דרום 

מכפילים, התוצאה תהיה 300+ לצפון-דרום.

מנגד, צפון-דרום מסוגלים לבצע 10 לקיחות בדיוק בחוזה 
האפשרות  לעומת  ל-♠4 משתלמת  הקרבה  כן  על  ב-♥. 
לתת ליריבים לשחק ♥4 )420+(. אם צפון-דרום יחליטו 

לעלות ל-♥5, הם צפויים להיכשל פעם אחת )50-(.

זו הסיבה שעדיף להקריב ל-♠4 מיד ולא לחכות שהיריבים 
יכריזו ♥4. אם מזרח יכריז ♠4 מיד לאחר ♥3 של צפון, 
הסיכויים  את  ויגדיל  לחוץ  במצב  דרום  את  יעמיד  הוא 
לזכות  מזרח-מערב  עשויים  כך   .5♥ יכריזו  שהיריבים 

בתוצאה הטובה ביותר האפשרית. 

דוגמה 2
Dealer West, Vul All

♠
♥
♦
♣

A7632
-
J542
9832

West North East South

1♠ Dbl 4♠

הכרזה  אינה  המשיב  מצד  מלא  למשחק  מידית  סגירה 
המבטיחה  הפרעה/הקרבה  בהכרזת  מדובר  חזקה. 
אם  הפותח.  של  החמישייה  מול  ב-♠  קלפים  חמישה 
שהיריבים  גבוה  סיכוי  יש  מינימלית,  פתיחה  למערב 
מסוגלים לבצע משחק מלא ב-♥ )ביחוד לאור ה-Dbl של 
צפון(. אם למערב פתיחה חזקה, רוב הסיכויים שמזרח-
מערב יבצעו ♠4. כך או אחרת, ההכרזה ♠4 תביא ברוב 

המקרים לרווח ותפעיל לחץ על דרום.

מה היינו עושים עם 13 נקודות והתאמה ב-♠? במקרה זה 
אפשר להתחיל ב-RDbl ולאחר מכן לתמוך ב-♠. בנוסף, 
של  תשובה  בהכרזת  זה  במצב  רבים משתמשים  זוגות 
תמיכה  עם  לפחות  מזמינה  יד  להראות  מנת  על   2NT

טובה במייג’ור של הפותח.

דוגמה 3
Dealer West, Vul N/S

♠
♥
♦
♣

KT9
83
QT98763
4

West North East South

1♦ 2♣ 5♦

יותר(.  )וכנראה  ביחד  דיאמונדים   10 לפחות  לשותפות 
שהם  הסיכוי  ב-♦.  קוצר  לשניהם(  )או  היריבים  לאחד 
מסוגלים לבצע משחק מלא בסדרה אחרת גבוה, וקשה 
על   .5♦ בחוזה  פעמים  מ-3  יותר  ניפול  להאמין שאנחנו 
כן קפיצה מידית ל-♦5 תשתלם לעתים קרובות כהכרזת 
שההכרזה  מאליו  מובן   5♦ לבצע  ניתן  )אם  הקרבה 
תשתלם(. בנוסף יש סיכוי שהיריבים במצב לחוץ יכריזו 

גבוה מדי וייכשלו.

דוגמה 4
Dealer West, Vul E/W

♠
♥
♦
♣

K63
T8763
Q52
42

West North East South

1♥ 1♠ 2♥/3♥*

הפעם לא נבחר בהכרזת הקרבה ♥4 בשל היד המאוזנת 
ובעיקר בגלל העובדה שאנחנו פגיעים והם לא. אם ניפול 
גרועה  תוצאה  נקבל   )-500( מוכפל   4♥ בחוזה  פעמיים 

מאוד.

סיכמה  השותפות  אם   .2♥ היא  המומלצת  ההכרזה 
שהכרזת קפיצה ל-♥3 של המשיב מהווה הכרזת הפרעה 
עם תמיכה טובה בשליט ויד חלשה, ניתן לשקול הכרזה 

זו.

דוגמה 5
Dealer East, Vul None

♠
♥
♦
♣

KQJT963
3
KQ2
32

West North East South

1♠ 2♥
2♠ 4♥ 4♠

בנו  ב-♠. שותפנו תמך  ושביעייה  נקודות   11 עם  פתחנו 
בגובה 2 )6-9 נקודות(. לשותפות שלנו לפחות 10 קלפים 
כלומר  ב-♠,  או חוסר  סינגלטון  היריבים  לכן לאחד  ב-♠, 
אין בידנו אף לקיחה ב-♠ בהגנה נגד חוזה ב-♥. על כן אנו 
להקריב  ומעדיפים   )-420(  4♥ יבצעו  שהיריבים  מצפים 
ל-♠4. בידנו 7 לקיחות בטוחות, ולכן אנו מצפים ביחד עם 
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השותף להשיג 8 לקיחות לפחות ולשלם לכל היותר 300. 
אם לשותפנו A♠ וגם A♦, נבצע ♠4.

דוגמה 6
Dealer South, Vul N/S

♠
♥
♦
♣

Q7632
43
J963
32

West North East South

1♦
1♠ Dbl 4♠

בהכרזת  נבחר  בלבד(  נקודות   3( החלשה  ידנו  למרות 
הפגיעות  מצב  בשל  וזאת   ,4♠ של  )והפרעה(  הקרבה 
)או   4♥ לבצע  מסוגלים  היריבים  כי  צופים  אנו  העדיף. 
משחק מלא אחר(, בעוד שותפנו ייפול לכל היותר שלוש 

פעמים בחוזה ♠4.

לסיכום, הכרזות הקרבה הינן חלק בלתי נפרד ממשחק 
את  ליריבים  "גונבים"  כאילו  נראה  זה  אם  גם  הברידג', 
כבוד"  "לתת  חובה  זו  אין  תחרותי  במשחק  המשחק. 
למספר הנקודות הרב של היריבים. כל אחד מהשחקנים 
רוצה לנצח, והוא רשאי לבחור בהכרזת הקרבה. חשוב 
אם  בהתאם  ולהחליט  הפגיעות  למצב  לב  לשים  מאוד 

להסתכן בהכרזת הקרבה או לשחק בהגנה.

כעת נסו לתרגל: כיצד תכריזו עם חמש הידיים הבאות 
לב  שימו  הנתונים?  ההכרזה  מהלכי  לאחר  מזרח  של 

למצב הפגיעות.

תרגיל 1
Dealer West, Vul None

♠
♥
♦
♣

3
763
KQ9652
A73

West North East South

4♥ 4♠ ?

תרגיל 2
Dealer South, Vul E/W

♠
♥
♦
♣

42
Q9632
K752
J3

West North East South

1♦
1♥ 1♠ ?

תרגיל 3
Dealer South, Vul N/S

♠
♥
♦
♣

Q9632
43
A642
32

West North East South

1♣
1♠ Dbl ?

תרגיל 4
Dealer East, Vul All

♠
♥
♦
♣

32
4
AKQ653
KJ32

West North East South

1♦ 1♥
2♦ 3♦* ?

* 10+ נקודות עם התאמה ב-♥

תרגיל 5
Dealer South, Vul None

♠
♥
♦
♣

Q32
AJ2
JT65
QT9

West North East South

1♥
1♠ 4♥ ?
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תשובות לתרגילים

5♥ )1(
לשותף 8 קלפי ♥ )פתח ♥4( ולנו שלושה, כך שלשותפות 
10 נקודות  11 שליטים. בנוסף, לשותף לכל היותר  יחד 
נגד  נכריז ♥5 כהקרבה   .4♠ לבצע  צפויים  היריבים  ולכן 

.4♠

2♥ )2(
בידי השותפות 10 קלפי ♥, אבל מצב הפגיעות לרעתנו 
חלוקתית  אינה  היד  בנוסף,  פגיעים(.  לא  מול  )פגיעים 

מספיק. אם נוכפל וניפול פעמיים, זה לא ישתלם.

4♠ )3(
יד זו דומה לקודמתה מבחינת ההתאמה והחלוקה, אבל 
הפעם מצב הפגיעות לטובתנו )לא פגיעים נגד פגיעים(. 
מותר לנו ליפול שלוש פעמים )עם Dbl( וזה עדיין ישתלם.

 5♦ )4(
4 קלפים בסדרה.  השותף תמך ב-♦, כך שבידו לפחות 
10+ קלפים ב-♦. למזרח מומלץ  לשותפות התאמה של 
לכל  בידו  החלוקתית.  ידו  עם  הקרבה  בהכרזת  לבחור 
היותר לקיחה אחת ב-♦ נגד החוזה ♥4, ולכן עדיף לשחק 

♦5, אפילו מוכפל.

Pass )5(
למזרח 10 נקודות, מחציתן בסדרת היריבים. היד אינה 
את  להכשיל  מצוין  סיכוי  שיש  משום  להקרבה  מתאימה 
מערב  לבצע ♥4,  יכול  דרום  אם  ואפילו  ב-♥4,  היריבים 
שהוא  משום  ב-♠4,  יותר  או  פעמים  שלוש  ליפול  עלול 
ולא הבטיח פתיחה, בעוד הדומם שלנו  הכריז אוברקול 

אינו מעניק אפשרויות חיתוך )חלוקה 4333(.

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

19 - 27 באפריל 2019
חבילות אירוח – החל משלושה לילות )ארבעה ימים(

במחירים מיוחדים החל מ-2,295 ש"ח )כולל מע"מ( לאדם בחדר זוגי,
חצי פנסיון, ארוחת ליל הסדר, טיול, סרט ואירועים.

 תחרויות ברידג' כולל כיבוד חופשי    הרצאות   בילויים וכיף
 טיילת מדהימה  חדר כושר  טיולים  אינטרנט חופשי  בית כנסת

דניאלה בירמן 03-6058355  |  רותי ליברמן 054-4556111
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הכרזת אוברקול בגובה 1 שונה במקצת מהכרזת פתיחה. 
מדובר תמיד בסדרה איכותית עם 5 קלפים לפחות, כאשר 
כוח היד יכול להיות קצת מתחת לפתיחה )המינימום הוא 

8-9 נקודות( והיד מוגבלת עד 17 נקודות.

גם בנוגע להכרזות התשובה קיימים מספר הבדלים בין 
נכונה,  בצורה  במכרז  להמשיך  כדי  לאוברקול.  פתיחה 
מכריז האוברקול צריך להבין את המשמעות של הכרזת 
שותפו. מספר הכרזות תשובה אופייניות יוצגו בדוגמאות 

להלן.

 דוגמה 1

♠
♥
♦
♣

Q532
65
AKT73
K4

אתם במערב. בידכם 12 נקודות גבוהות עם חמישה קלפי 
♦ וארבעה קלפי ♠.

דרום )המחלק( פותח ♣1. כיצד תכריזו?

תשובה: עם חמישייה טובה בדיאמונד וכוח של פתיחה 
מינימלית, ידכם מתאימה בהחלט להכרזת אוברקול ♦1.

שותקים.  ודרום  צפון   .1♠ השיב  שותפכם   ,1♦ הכרזתם 
מהי משמעות הכרזת השותף?

חדשה  סדרה  הכרזת  כי  טוענים  מעטים  לא  מומחים 
חלקם  לפחות.  קלפים   5 מבטיחה  לאוברקול  בתשובה 
גורסים כי זו אינה הכרזה מחייבת. אני מציע שבהיעדר 
כמו   1♦ לאוברקול   1♠ לתשובת  תתייחסו  אחר,  הסכם 
והכרזה  ב-♠  לפחות  קלפים   4  –  1♦ לפתיחה  תשובה 
מחייבת לסיבוב אחד. עם זאת, זהו בהחלט נושא שכדאי 

לדון עליו מתישהו עם השותף.

כך או אחרת, יש לכם התאמה של 4 קלפים ב-♠, ובסיבוב 
הבא אתם מכריזים ♠2.

 ,Pass כמובן  אתם   .4♠ מלא  למשחק  סוגר  השותף 
והמכרז הסתיים.

מהלך המכרז המלא:

West North East South

1♣
1♦ Pass 1♠ Pass
2♠ Pass 4♠ All Pass

יד אפשרית של השותף:

♠
♥
♦
♣

AK764
Q65
42
AT9

בדוגמה זו המכרז התנהל בצורה זהה למכרז שהיה עשוי 
להתנהל אילו הייתם פותחים ♦1. לא תמיד זהו המצב.

דוגמה 2
♠
♥
♦
♣

K62
AQJ64
J52
63

דרום  בהארט.  טובה  חמישייה  עם  נקודות   11 בידכם 
)היריב מימינכם( פותח ♦1.

האם נכון להכריז ♥1?

תשובה: יד זו מקיימת את כל התנאים להכרזת אוברקול. 
כדאי בהחלט להכריז ♥1 עם חמישייה טובה גם כאשר 

כוח היד נמוך במקצת מפתיחה.

צעד אחר צעד )12(
אוברקול בגובה 1

רם סופר
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הכרזתם ♥1. לאחר Pass מצפון שותפכם הכריז ♦2. גם 
.Pass דרום קרא

מהי משמעות הכרזת השותף ♦2?

שצריך  לאוברקול,  תשובה  הכרזת  של  חשוב  סוג  זהו 
ידי המשיב לאוברקול  להכיר. הכרזת סדרת הפותח על 
בסדרת  תמיכה  הבעת  ומשמעותה  קיו-ביד  נקראת 
האוברקול )3 קלפים לפחות( עם יד המכילה 10 נקודות 

או יותר.

כיצד ממשיכים לאחר הכרזה כזו?

מי שהכריז אוברקול עם כוח של פחות מפתיחה, פשוט 
חוזר על סדרתו. הכרזה זו מציינת חולשה.

אם יש משחק מלא בטוח מול היד שתיאר השותף, פשוט 
מכריזים משחק מלא.

בכל מקרה אחר, יבחר מכריז האוברקול בהכרזת ביניים 
שתתאר פתיחה מלאה, אך לא תחייב למשחק מלא.

במקרה הנוכחי ידו של מערב שייכת לקטגוריית האוברקול 
♥2 – חזרת מכריז  )8-11 נקודות( ועליו להכריז  החלש 

האוברקול על סדרתו לאחר קיו-ביד מציינת חולשה.

.Pass המכרז מסתיים ב-♥2 לאחר שכל האחרים קוראים

מהלך המכרז המלא:

West North East South

1♦
1♥ Pass 2♦* Pass
2♥ Pass Pass Pass

יד אפשרית של השותף:

♠
♥
♦
♣

A9
K52
K974
QT75

ברגע  ב-♥.  התאמה  עם  נקודות   12 לשותף  לב:  שימו 
שאנו מתארים יד של 9-11 נקודות הוא יודע כי לשותפות 
לכל היותר 23 נקודות ואין טעם לעלות גבוה יותר מ-♥2.

 ♦AQ-מהלך משחק צפוי: צפון מוביל ב-♦. דרום זוכה ב
 .♣AK-ונותן לצפון חיתוך ♦. בהמשך ההגנה זוכה גם ב
מערב מבצע בדיוק ♥2. טוב עשה מזרח שלא העלה את 

ההכרזה מעבר לגובה 2.

דוגמה 3
♠
♥
♦
♣

AK952
3
KQ764
76

אתם במערב. בידכם 12 נקודות עם שתי חמישיות ב-♠ 
וב-♦.

דרום פותח ♣1. מהי הכרזתכם?

לכם  המאפשרת  קונבנציה  משחקים  שאינכם  בהנחה 
יהיה  נכון  אחת,  בבת  החמישיות  שתי  את  להראות 
להכריז קודם כל את החמישייה הגבוהה )במייג'ור(. אתם 

מכריזים ♠1.

צפון )שותפו של הפותח( מכפיל. מה זה אומר?

בברידג' המודרני הכפל על הכרזת אוברקול אינו מעניש. 
זהו Negative Double המתאר ארבעה קלפים לפחות 
בסדרת המייג'ור שלא הוכרזה. לצפון רביעייה )לפחות( 

ב-♥.

שותפכם מכריז ♣2.

קיו-ביד  זהו  הקודמת:  לדוגמה  זהה  ההכרזה  משמעות 
)הכרזת סדרת הפותח( המתאר 10+ נקודות עם תמיכה 

בסדרתכם )♠(. 

הפותח )דרום( מכריז כעת ♥2. מהי הכרזתכם הבאה?

צריכה  אינה  זו  עובדה  היריבים מצאו התאמה ב-♥, אך 
להטרידכם. לאחר תמיכת השותף אתם צריכים להוסיף 
נקודות חלוקה. ידכם שווה כעת 15-16 נקודות, ומול 10+ 
זה   .4♠ מלא  משחק  להכריז  עליכם  השותף  שהבטיח 

יסיים את המכרז.

מהלך המכרז המלא:

West North East South

1♣
1♠ Dbl 2♣* 2♥
4♠ Pass Pass Pass
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יד אפשרית של השותף:

♠
♥
♦
♣

QJ84
A765
J9
K85

דוגמה 4
♠
♥
♦
♣

J
A52
KQT975
J74

בידכם 11 נקודות עם שישייה טובה ב-♦. דרום פותח ♣1 
ואתם מכריזים ♦1.

ודרום  ל-♦2  בכם  תומך  שותפכם   ,1♠ מכריז  צפון  כעת 
מכריז ♠2. מה כעת?

וכבר עשיתם את שלכם,  לכאורה בידכם אוברקול חלש 
 8-9 של  התאמה  ליריבים  תחרותי:  במצב  מדובר  אך 
 3 לפחות  הראה  שותפכם   .2♠ הכריזו  והם  ב-♠  קלפים 
קלפי ♦ עם 6-9 נקודות. ברור כי לשותפות שלכם התאמה 

של 9 קלפים לפחות ב-♦.

במצבים כאלה יש לפעול לפי חוק סך הלקיחות ולהתחייב 
לאותו מספר לקיחות כמו מספר השליטים של השותפות 
שלכם )לפחות כל עוד מדובר בגובה 2 או 3(. הכריזו ♦3.

אולי תיכשלו בלקיחה אחת, אך אז קרוב לוודאי שהיריבים 
מסוגלים לבצע ♠2 )ואף יותר( כך שלא תינזקו מהכרזתכם 

בגובה 3.

במקרים אחרים תדחפו את היריבים להכריז ♠3, ולעתים 
הם ייכשלו בחוזה זה, בעוד היו מצליחים בחוזה ♠2. אם 

זה המצב, הכרזת ♦3 תביא לכם רווח משמעותי.

מהלך המכרז המלא:

West North East South

1♣
1♦ 1♠ 2♦ 2♠
3♦ 3♠ All Pass

יד אפשרית של השותף:

♠
♥
♦
♣

QT3
QJ5
A84
T983

חנות הברידג’ היחידה בישראל

אריה, חברה לקלפים בע”מ
המפלסים 16, קריית אריה פ"ת

)מול איצטדיון המושבה(
03-6186722

פתוח ימים א-ה 08:00-17:00

אנו מזמינים אתכם להנות מחווית הקניה
של מוצרי ברידג’, משחקים ומתנות, אונליין באתר החדש שלנו  

www.lioncard.co.il

 סט קופסאות הכרזה קלאב
כולל קלפי הכרזה

מפלסטיק סימטריים

180 ש”ח
במקום 240 ש”ח
תוספת 40 ש”ח למשלוח

עברנו!

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 

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.

ברוכים הנכנסים לאתר החדש של
ברידג' אביבים

BAV.CO.IL

חדש ומיוחד!
אימון זוגות בוקר שישי
חודשי עם לנגי אסף

קורס מתחילים 
ימי רביעי ערב בהנחיית 

אפרת אורן
ההרשמה בעיצומה 

קבלת שבת 
כל שישי אחה"צ 
פרסים כספיים 

לזוכים

הברומטר של 
יום שני בערב  

פרסים

לזוכיםפרסים כספיים אחה"צ תחרות שבת 

אילנה כליףמאור, עמליה,13:30בצוות מתוגבר: מודרך יום א' 

צעדים ראשונים 
בברידג' תחרותי 

כל יום ראשון
בערב עם ללה

מודרך 
העשרה באוירה 
מחוייכת ימי שני 

צהריים
עם ג'ו טל

הצהרייםראשון ושני אחר עם ללה כל יום המודרך החברתי 

מושיקו מיוחס
קורס

מתקדמים ג'

חדש!!
בימים א'-ה' הרצאות ברידג' בתחרויות אחה"צ, 

15 דק' לפני תחילת התחרות.

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

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

ברוכים הנכנסים לאתר החדש של
ברידג' אביבים

BAV.CO.IL

חדש ומיוחד!
אימון זוגות בוקר שישי
חודשי עם לנגי אסף

קורס מתחילים 
ימי רביעי ערב בהנחיית 

אפרת אורן
ההרשמה בעיצומה 

קבלת שבת 
כל שישי אחה"צ 
פרסים כספיים 

לזוכים

הברומטר של 
יום שני בערב  

פרסים

לזוכיםפרסים כספיים אחה"צ תחרות שבת 

אילנה כליףמאור, עמליה,13:30בצוות מתוגבר: מודרך יום א' 

צעדים ראשונים 
בברידג' תחרותי 

כל יום ראשון
בערב עם ללה

מודרך 
העשרה באוירה 
מחוייכת ימי שני 

צהריים
עם ג'ו טל

הצהרייםראשון ושני אחר עם ללה כל יום המודרך החברתי 

מושיקו מיוחס
קורס

מתקדמים ג'

חדש!!
בימים א'-ה' הרצאות ברידג' בתחרויות אחה"צ, 

15 דק' לפני תחילת התחרות.

חורף באביבים
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מתוך "הספר השלם על 2/1" 
מאת אלדד גינוסר

פרק 8 – התערבות היריב אחרי 2/1

אלדד גינוסר

דוגמה למכרז שלם של 2/1 לאחר התערבות
♠
♥
♦
♣

AK4
AQJT3
95
A32

♠
♥
♦
♣

J73
K5
A2
KQT976

West North East South

1♥ Pass 2♣
2♦ Pass Pass 3♣

Pass 4♣ Pass 4♦
Pass 4NT Pass 5♠
Pass 5NT Pass 6♥/6♦
Pass 7NT All Pass

הסברים )אחרי התערבות מערב ♦2(

זו. הכרזת הפאס של צפון  Pass: הכרזת המפתח ביד 
 2 בגובה  השותף  של  התשובה  לאחר  המשך!  מחייבת 
סלם.  הכרזת  שוקל  צפון  נקודות,   13 לפחות  המראה 
השותפות  על  ראשון  בשלב   ,2/1 של  במכרז  כרגיל 
כמה  בשאלה  לדון  ניתן  מכן  לאחר  רק  התאמה.  לחפש 
להראות  כעת  לבקש  צריך  אינו  צפון  להכריז.  יש  גבוה 
ללא  מאוזנת.  צפון  חלוקת  התאמה!  למצוא  אלא  כוח, 
מחייב  פאס  הכרזת  חלוקה,  לתיאור  מתאימה  הכרזה 
היא הנכונה בשלב זה. Pass משמש הכרזת המתנה או 
ברירת מחדל, הכרזה אשר אינה מוגבלת בכוח. הכרזת 
♦3 )קיוביד( אינה נכונה כאן מאחר שהיא תופסת מקום 

הכרזה רב.

♣3:  המשיב מראה 6+ קלפים ב-♣. מאחר שהשותפות 
 – עדיין בשלב הראשון של ההכרזה – מציאת התאמה 
כל הכרזות תיאור החלוקה אינן מוגבלות בנקודות. שימו 
לב: לו הפותח )בטעות( היה מכריז ♦3 בסיבוב הקודם, 

ההכרזה ♣3 לא הייתה זמינה יותר עבור המשיב.

♣4: הכרזת ♣4 קובעת את סדרת השליט ומזמינה לסלם! 
צפון ממקד את הדיון.

♦4: המשיב משתף פעולה על ידי הכרזת קונטרול “זול” 
בסדרת הדיאמונד.

RKCB :4NT – שאלה לקלפי מפתח. הכרזת ♦4 פתרה 
לצפון את אחת הבעיות העיקריות בהכרזת הסלם: דרום 
מבטיח כי לשותפות אין שני מפסידים מהירים בדיאמונד. 
אין צורך להמשיך להכריז קונטרולים. צפון יודע לאן הוא 

הולך. עליו לשאול למספר קלפי המפתח.

♠5: שני קלפי מפתח עם המלכה בשליט.

שאלה  ידי  על  גדול  סלם  להכריז  מבקש  צפון   :5NT
למלכים.

להסכמי  בהתאם  היא  דרום  של  התשובה   :6♥/6♦
הוא מראה  ספציפי,  מלך  להראות  סוכם  אם  השותפות: 
K♥ באמצעות הכרזת ♥6; אם סוכם להראות את מספר 

המלכים, דרום מכריז ♦6 )מלך אחד(.

7NT: אם דרום הראה K ספציפי, צפון מסוגל לספור 13 
לקיחות בחוזה ללא שליט )ואפילו 14 – שתיים בספייד, 
חמש בהארט, אחת בדיאמונד ושש בקלאב(; אם דרום 
אך   ,♥K שלשותפו  בטוח  אינו  צפון  אחד,  מלך  הראה 
מדובר בסבירות גבוהה מאוד מאחר שהיריב הכריז את 

סדרת הדיאמונד. 
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הסדרה  פיתוח  שבהן  דוגמאות  ראינו  הקודם  בחודש 
הארוכה כלל עקיפה נגד ה-K. בעת תכנון המשחק היה 
תפסיד  שהעקיפה  האפשרות  את  בחשבון  לקחת  עלינו 
ולוודא שבמקרה זה לא תוכל ההגנה לזכות מיד בלקיחות 

הדרושות לה כדי להפיל את החוזה.

היחיד  החסר  הבכיר  הקלף  להלן,  שיוצגו  הידיים  בשתי 
עקיפה  תידרש  ולכן   ,Q-יהיה ה בסדרה הארוכה שלכם 
נגד ה-Q. במקרים רבים שבהם ה-Q חסר, ניתן לעקוף 
מהי  להחליט  יהיה  עליכם  הכיוונים.  בשני  זה  קלף  נגד 
דרך העקיפה הנכונה שלא תאפשר להגנה להכשיל את 

החוזה במקרה של כישלון העקיפה.

תרגיל 1
♠
♥
♦
♣

KQ2
74
AJ976
984

♠
♥
♦
♣

A65
KJ3
KT8
AT52

West North East South

1NT
Pass 3NT All Pass

מלמעלה(.  )רביעי   ♥6 הוביל  מערב   .3NT הוא  החוזה 
 .♥J עם  הראשונה  בלקיחה  זכיתם   .♥T-ב שירת  מזרח 

כיצד תמשיכו?

תרגיל 2
♠
♥
♦
♣

A64
A7
KT98
Q52

♠
♥
♦
♣

52
K863
AJ62
AK7

West North East South

1NT
2♠ 3NT All Pass

החוזה הוא 3NT. מערב הוביל K♠ )ראש רצף(. עיכבתם 
פעמיים את ה-A♠ )מדוע זה נכון?( וזכיתם בו רק בסיבוב 

השלישי בעוד מזרח משליך ♣. כיצד תמשיכו?
לאחר שגיבשתם תכנית משחק משל עצמכם בכל אחת 
לצפות בחלוקות המלאות  מוזמנים  הידיים, אתם  משתי 

ובדרך המשחק הנכונה.

פתרון 1
 ♠

♥
♦
♣

KQ2
74
AJ976
984

 

♠
♥
♦
♣

T97
AQ962
5
J763

♠
♥
♦
♣

J843
T85
Q432
KQ

 ♠
♥
♦
♣

A65
KJ3
KT8
AT52

 

עקיפה דו-צדדית 
Q נגד

רם סופר
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מלמעלה(.  )רביעי   ♥6 הוביל  מערב   .3NT הוא  החוזה 
 .♥J וזכיתם בלקיחה הראשונה עם   ,♥T-ב מזרח שירת 
כעת לרשותכם שבע לקיחות בטוחות )שלוש ב-♠, אחת 

ב-♥, שתיים ב-♦ ואחת ב-♣(.

את  לפתח  עליכם  חובה  לקיחות  לתשע  להגיע  מנת  על 
סדרת ה-♦.

זו עליכם להסיק את מלוא  בטרם תמהרו לשחק סדרה 
“יד  לשחק  אמור  מזרח  המסקנות מהלקיחה הראשונה. 
שלישית גבוה”. אם שירת ב-T, סימן שה-Q וה-A אינם 
בראשות  ארוכה   ♥ מסדרת  הוביל  מערב  כלומר:  בידו. 
אל  יחזור  הוא  ההובלה  את  יקבל  שמזרח  ברגע   .AQ
כך  נגד ה-K שלכם.  מוצלחת  עקיפה  ויבצע  ב-♥  שותפו 
את  ולהכשיל  ב-♥  לקיחות  בארבע  לזכות  מערב  עלול 

החוזה.

עליכם להדוף את הסכנה באמצעות הימנעות ממסירת 
הדיאמונד  בסדרת  "הרגיל"  המשחק  למזרח.  ההובלה 
)K מהיד ובהמשך עקיפה לכיוון הדומם( אינו נכון ויוביל 

לכישלון במערך הקלפים המוצג לעיל.

 ♠K לעבור לדומם בלקיחה השנייה עם המשחק הנכון: 
ולהריץ 9 מהדומם לעקיפה. 

אם הפסדתם ל-Q♦ במערב, הכול בסדר: פיתחתם שתי 
.♥K לקיחות נוספות ב-♦ ומנעתם מההגנה לעקוף נגד

במערך  שקורה  )כפי  ה-9♦  עם  בעקיפה  זכיתם  אם 
הקלפים הנתון(, תחזרו על העקיפה פעם נוספת עם 6♦ 
אל ה-T. כעת תגבו K♦, תעברו לדומם עם K♠, תורידו 
A♦ שיפיל את ה-Q ותזכו גם בדיאמונד החמישי – בסך 

הכול עשר לקיחות.

עיקרון: פעמים רבות המשחק הנכון בסדרה מסוימת 
חובה  לפיכך,  אחרת.  בסדרה  הקלפים  במצב  תלוי 
תבצעו  בטרם  בכללותה  היד  את  יסודי  באופן  לתכנן 

מהלכי משחק כלשהם.

פתרון 2
 ♠

♥
♦
♣

A64
A72
KT98
Q52

 

♠
♥
♦
♣

KQJT97
QJ4
Q3
T3

♠
♥
♦
♣

83
T95
754
J9864

 ♠
♥
♦
♣

52
K863
AJ62
AK7

 

החוזה הוא 3NT. מערב הוביל K♠ )ראש רצף(. עיכבתם 
פעמיים את ה-A♠ וזכיתם בו רק בסיבוב השלישי בעוד 

מזרח משליך ♣. 

עיכוב ה-A♠ נכון משום שזה אמצעי חשוב ביותר לניתוק 
לאחר שני סיבובים אזלו קלפי  התקשורת בין המגנים. 
ה-♠ של מזרח והוא כבר אינו יכול לחזור בסדרה ששותפו 

הוביל בה.

כעת אתם סופרים את לקיחותיכם הבטוחות: אחת בספייד, 
בסך  בקלאב.  שלוש  בדיאמונד,  בהארט, שתיים  שתיים 
הכול שמונה, וחסרה רק לקיחה אחת לביצוע החוזה. ניתן 
לחפש אותה ב-♥ או ב-♦, אך שימו לב לסכנה האורבת 
לכם: ברגע שמערב יזכה בלקיחה כלשהי הוא ימשוך את 

יתרת סדרת ה-♠ שלו, והחוזה ייפול פעמיים.

לזכות  יוכל  לא  שמערב  כך  צעדיכם  את  תתכננו  כן  על 
 )Q נגד  דו-צדדית  )עקיפה  ב-♦  הקלפים  מצב  בלקיחה. 
כל, השליכו  מאפשר לכם לבצע זאת בהצלחה. ראשית 
♥ מידכם בלקיחה השלישית. כעת הובילו 8♦ מהדומם 
וזכו ביד עם A♦. המשיכו ב-J♦ ושחקו נמוך אם מערב 
לא מכסה. במידת הצורך תחזרו פעם נוספת על העקיפה 

נגד מערב.

כך תבצעו את החוזה תמיד: אם Q♦ במערב, העקיפה 
במזרח,   ♦Q אם  לקיחות;  עשר  לכם  ותהיינה  תצליח 
ב-♠.  לחזור  יוכל  לא  מזרח  אבל  ב-♦,  לקיחה  תפסידו 

בינתיים פיתחתם לקיחה תשיעית בדיאמונד.

שאם  כזה  הוא  עקיפה  לביצוע  העדיף  הכיוון  עיקרון: 
תיכשלו בעקיפה, המגן שיזכה בלקיחה לא יוכל להזיק 

לכם. 
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לשחק נגד השדה בתחרות טופ-בוטום
"הבלוג של גינו"

*פוסט זה מבוסס על הבלוג של אלדד גינוסר, 07.09.2018
ניתן לצפות בפוסטים נוספים בקישור: 

https://www.60secbridge.co.il/blog

לפני מספר חודשים כתבתי כאן פוסט על "משחק בטוח 
ניתוח  של  המעניין  בנושא  שעסק  טופ-בוטום"  בתחרות 
טופ-בוטום,  בתחרות  "השדה"  של  הצפויות  התוצאות 
אותו  היד.  במשחק  ויישומן  הדרושות  המסקנות  הסקת 
"השדה"  את  כבר  "ניצחנו"  שבו  במצב  עסק  פוסט 
בהכרזה, כלומר הגענו לחוזה טוב יותר ממה שצפוי ברוב 
השולחנות, וכעת נשאר לכרוז רק להבטיח את התוצאה 
הטובה באמצעות "משחק בטוח" שנחשב נדיר בתחרות 

טופ-בוטום.

כעת אדון במצב המנוגד שבו "נכשלנו" בהכרזה והגענו 
לחוזה נחות. כעת, כדי לתת לעצמנו סיכוי לתוצאה טובה, 

יש לשחק "נגד השדה".

אופיו הרצוי של  לגבי  לקח חשוב  כאן  יהיה  לכך,  מעבר 
שחקן הברידג' המעוניין לנצח: אסור לו "לבכות על חלב 
שנשפך". אם הגעתם לחוזה גרוע, כבר לא ניתן לשנות 
רק  אך  לעתיד,  לקחים  להפיק  ניתן  )אולי  המכרז  את 
הבעייתי  למצב  ולהתייחס  להמשיך  יש  מעשה(.  לאחר 

כהזדמנות לנצח!

אני משחק במועדון המקומי בשיקגו. לשולחן שלי מגיעות 
שתי נשים נחמדות שמודיעות לי: "אנחנו יודעות מי אתה, 
אבל בכל זאת ננסה לנצח אותך, כי זה כל מה שאנחנו 
יכולות לעשות". זו גישה נהדרת לדעתי, ואני מעריץ אותן 
על כך. בלבי אני אומר: גם אני אנסה לנצח, כי זה כל מה 

שאני יכול לעשות.

כעת נסו לשחק במקומי. אתם המחלק במערב:

♠
♥
♦
♣

A4
A54
KQ863
K73

אתם פותחים 1NT. משמאל Pass. השותף חושב קצת 
ומכריז ♥2 )טרנספר(. אתם מכריזים ♠2, והשותף מכריז 

.Pass 6. כולם♠

West North East South

1NT Pass 2♥ Pass
2♠ Pass 6♠ All Pass

החוזה ♠6, היריב מוביל 9♦, והדומם נפרש:

♠
♥
♦
♣

A4
A54
KQ863
K73

♠
♥
♦
♣

KJT83
K6
AJ4
AQJ

הערות על הכרזת השותף: אחר כך! כעת יש לכם משימה 
– אם אתם זוכרים – לנסות לנצח!

ניתוח התוצאות הצפויות בשדה
מה  בשדה.  הצפוי  לעומת  נחות  לחוזה  שהגעתם  ברור 
האחד  שלכם:  מהחוזה  טובים  חוזים  שני  יש  הכוונה? 
כמעט בלתי אפשרי להכרזה – ♦7 המבוצע בקלות נגד 
מלמעלה  לקיחות   12 עם  החלוקות  של  המכריע  הרוב 
וחיתוך ♥ בדומם; השני יוכרז בשולחנות רבים – 6NT. אין 
ספק שהוא יבוצע בכל פעם שיוכרז, עם אפשרות ללקיחה 

.♠Q-עודפת בתנאי שהכרוז יצליח “לתפוס” את ה

בשיטת ניקוד IMP זה לא צריך להטריד אתכם. בתחרות 
 6NT בין  הפעוט  וההבדל   ,7♦ יכריז  לא  איש  מקומית 
)החוזה הנפוץ בשדה( ל-♠6 )החוזה שלכם( אינו רלוונטי 

לתוצאה.

לעומת זאת, בתחרות טופ-בוטום 10 הנקודות המבדילות 
ויפגעו  6NT מבוצע ל-♠6 מבוצע משמעותיות מאוד  בין 

מאוד בתוצאה שלכם אם תבצעו אותו מספר לקיחות.

ניתוח  וזהו   Meta-Analysis מכונה  ניתוח  של  זה  סוג 
לרוב  טופ-בוטום.  בתחרות  ביותר  הגבוהה  ברמה 
משתמשים בו רק שחקנים מומחים. מטרתו של הניתוח 
הוא לגלות את התוצאה הסופית הצפויה ביתר השולחנות 
זכרו,  שלנו.  בשולחן  התוצאות האפשריות  עם  ולהשוות 
ואף  אינה לבצע את החוזה  המטרה הראשית בתחרות 

אלדד גינוסר

https://www.60secbridge.co.il/blog
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את  לנצח  היא  המטרה  לקיחות.  שיותר  כמה  לבצע  לא 
הזוגות האחרים המחזיקים אותם קלפים.

הניתוח שלי חד וחלק: רוב השולחנות ישחקו 6NT. מה 
יעלה בגורלם? כיצד הם ישחקו את סדרת ה-♠? מסקנתי 
ברורה וגורפת: המשחק הנורמלי בחלוקה זו הוא לגבות 
לכיוון  לעקוף  מכן  ולאחר  בודדת(   ♠Q שנפיל )ייתכן   ♠A

.♠KJ-ה

לפיכך, אם Q♠ בצפון או בודדת בדרום, רוב הזוגות יבצעו 
 .6NT+1

 6NT יבצעו  הזוגות  רוב  בדרום,  בודדת  אינה   ♠Q אם 
בדיוק.

איך הניתוח הזה משפיע על המשחק שלי בחוזה ♠6?
המשחק הנורמלי בחוזה ♠6 זהה למשחק שתואר לעיל: 
ולעקוף לכיוון הדומם. זהו אכן המשחק בעל   ♠A לגבות
אבל  עודפת,  לקיחה  להשיג  ביותר  הטובים  הסיכויים 
איזו תוצאה תקבלו אם המהלך יצליח )או ייכשל(? תמיד 
Bottom! אם תשחקו כמו כל האחרים, תשיגו אותו מספר 
נקודות  ב-10  אתכם  ינצחו  הם  אבל  כמוהם,  לקיחות 
קטנות משום שהכריזו 6NT ולא ♠6. אין זה משנה היכן 
 1440 מול   1430( הדירוג  תגיעו לתחתית  – תמיד   ♠Q

ברוב השדה או 1460 מול 1470 ברוב השדה(. 

האם המצב אבוד? ממש לא!

נכנס לפעולה האופי הרצוי של שחקן הברידג’. את  כאן 
יתייחס  “ווינר”  שחקן  אבל  לשנות,  ניתן  לא  כבר  החוזה 
למצב הרע דווקא כהזדמנות ולא יבקש לבכות “על חלב 

שנשפך”.

כיצד עליכם לשחק ומדוע?
5-1 ב-♠(, אבל  החוזה אינו בסכנה )להוציא חלוקה של 
הסיכוי היחיד שלכם לקבל תוצאה טובה הוא לשחק נגד 
הסיכויים. ניתן לנצח רק אם תזכו ב-13 לקיחות בחוזה 
 12 ישיג  השדה  רוב  כאשר   1460 של  תוצאה  עם   6♠

לקיחות בחוזה 6NT עם תוצאה של 1440.

איך זה יכול לקרות?
אינכם  ואז   ,6NT+1 יבצע  השדה  רוב  בצפון,   ♠Q אם 
בדרום   ♠Q-ש להניח  חייבים  אתם  לכן  לנצח,  יכולים 
בסדרת  חלופי  במשחק  לבחור  עליכם  בהתאם.  ולשחק 
בנוסף  מכולם.  הפוך   – בדרום   ♠Q נגד  ולעקוף  ה-♠ 
תפסידו  עדיין  אחרת  בסדרה,   3-3 לחלוקה  תזדקקו 
תלות  )ללא  עודפת  לקיחה  לבצע  שלכם  הסיכוי  לקיחה. 
בשולחנות האחרים( יקטן, אבל הסיכוי שלכם לנצח יגדל.

הנה החלוקה המלאה:

 ♠
♥
♦
♣

972
T9732
95
T52

 

♠
♥
♦
♣

A4
A54
KQ863
K73

♠
♥
♦
♣

KJT83
K6
AJ4
AQJ

 ♠
♥
♦
♣

Q65
QJ8
T72
9864

 

West North East South

1NT Pass 2♥ Pass
2♠ Pass 6♠ All Pass

צפון מוביל ב-9♦. אתם זוכים ב-A♦ ומובילים J♠ מהדומם. 
אתם  בלקיחה.  זוכה   ♠J  .♠4 ואתם  נמוך  משחק  דרום 
 .♠K ומשחקים  ♥K לדומם עם נכנסים   ,♠A-ב ממשיכים 
לאחר נפילת Q♠ אתם מראים את הקלפים ותובעים 13 

לקיחות.

התוצאה שלכם היא 100%. אף אחד לא הכריז ♦7, וכל 
לקיחות   12 וביצע  צפון  נגד  ב-♠  עקף   6NT מי שהכריז 

בלבד.

ניתוח תוצאות השדה היה מדויק. 7 מתוך 12 שולחנות 
בתחרות הגיעו לחוזה 6NT וביצעו אותו בדיוק. אם הייתם 
שחלוקת  כמובן   .20% מקבלים  הייתם  רגיל,  משחקים 
הקלפים האירה לכם פנים, אך לא הייתה ברירה אלא לקוות 
לחלוקה זו, אחרת הייתם מפסידים לכל השולחנות שהגיעו 

לחוזה הטוב יותר ללא תלות בצורת המשחק שלכם.

הערות על הכרזת מזרח
הכרזת  מול  נקודות   19 עם  להכריז?  מזרח  צריך  כיצד 
להכריז  יש  מיוחדות,  שיטות  בהיעדר   ,1NT פתיחה 
פשוט ומעשי: 1NT-6NT. למזרח-מערב 34-36 נקודות 
יתרון   6NT לחוזה  ב-♠,  התאמה  יש  אם  גם  גבוהות. 
מובהק בתחרות טופ-בוטום כאשר שתי הידיים מאוזנות. 
אם יבוצע אותו מספר לקיחות בשני שולחנות, מי שיכריז 

6NT ינצח.

עם זאת, לעתים )נדירות יחסית( יבוצעו 13 לקיחות ב-♠ 
כאשר ב-6NT יבוצעו 12 לקיחות בלבד. כיצד יכול מזרח 
לברר על התאמה ב-♠? זהו אינו עניין של מה בכך. עם יד 

כה חזקה, אין הכרזה טבעית בנמצא.



אלדד )גינו( גינוסר

הספר השלם 

2/1
מחייב למשחק מלא

2/1 - מחייב למשחק מלא 
הספר השלם 

מאת אלדד גינוסר

מיועד לשחקנים מנוסים המעוניינים:

✓ ללמוד את העקרונות וההיגיון הפנימי של המערכת המודרנית 2/1 
✓ להשתפר בהבנת תקשורת בין שותפים במהלך מכרז הברידג׳ 

✓ לחדד את הערכת היד
 Bergen Raise, Drury  ,Inverted Minors :להיחשף לכמה מוסכמות שימושיות ✓

ש!!!
חד

dvora@rotemltd.co.il | 4 להזמנות ופרטים נוספים: דבורה 077-3330775, שלוחה

 Jacoby 2NT

מחיר 100 & 
)+דמי משלוח(

על  ישראל,  נבחרת  וחבר  בינלאומי  אמן  רב  פדון,  דרור 
רבים  אלמנטים  בספר  ימצאו  מנוסים  ”שחקנים  הספר: 
שיעשירו את עולמם ויעמיקו את הבנתם לגבי איך עובד 

בין שותפים” מכרז ברידג׳ מודרני 
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אני מציע לפתור את הבעיה של מזרח באמצעות אלתור. 
לאחר הטרנספר ♠1NT-2♥-2 ניתן להכריז ♣3 )או ♦3(. 
כעת   .4♠ או   3♠ יכריז  הוא  ב-♠,  התאמה  לשותף  אם 
נוכל לשאול לקלפי מפתח ולאחר מכן גם ל-Q♠ ולמלכים 
החוזים  בין  לבחור  יעזור  המתקבל  המידע  צדדיים. 
האפשריים ♠6NT ,6, ♠7. אם לשותף אין התאמה ב-♠, 
המצב פשוט יותר. אין זה משנה אם יכריז NT או יתמוך 
יחזור מזרח  זה  בסדרת ה-♣ המזויפת שלנו – במקרה 

.6NT לתכניתו המקורית ויכריז פשוט

הלקח הינו עיקרון ידוע בהכרזת סלמים: כאשר יש צורך 
לגלות מידע נוסף, ניתן “לזייף” סדרת מיינור ולחייב את 

השותף להמשיך לתאר את ידו. לשחקן המשתמש באלתור 
כזה צריכה להיות תכנית ברורה להמשך ההכרזה.

סוף מעשה
החמאתי ליריבות על ההערה שלהן בתחילת המשחק – 
הן מנסות לנצח אותי, כי זה כל מה שהן יכולות לעשות. 
המחשבה היחידה של שחקן ברידג' תחרותי – בכל שלב 
בתוצאה  לזכות  לנצח,  ניתן  כיצד  היא   – היד  במהלך 
טובה. גם אם הכול נראה רע, כמעט תמיד יש הזדמנות. 
בחלוקת קלפים זו הייתי ממוזל. אם לא הייתי ממוזל, אולי 

לא הייתי מפרסם את הפוסט הזה. 

להזמנה - בעלות של 50 ש"ח )+דמי משלוח(

03-6417470 
   e.ginossar@gmail.com

ברידג' ב- 60 שניות
ספרון כיס המאגד את כל הכללים והחוקים של המשחק,

כלי עזר אידיאלי לתלמיד ושחקן הברידג'!

אלדד גינוסר

פרטים והרשמה במועדון ואצל יעקב: רחוב סוקולוב 52, טלפון: 03-5403244,
www.bridgerh.co.il :יעקב מינץ: 052-2783263, באינטרנט

בין שלל פעילויות המועדון
ימי ראשון ושני בערב 
ושלישי אחה"צ תחרויות 
עם חוברות ניתוחי הידיים

ימי שני בערב הרצאה לפני 
התחרות על שיטת 2/1

ימי רביעי בערב הרצאות 
ברמה הגבוהה ביותר על 

משחק היד וההגנה

משחקים מודרכים עם המדריכים הטובים ביותר
פעיליות נוספות, נופשונים בחו"ל תחרויות סדרתיות נושאות פרסים וקורסים



שחק ההגנה
מ

23

כלב נחייה )3(
המסלול הנכון

)תרגום מאנגלית: רם סופר(
Krzysztof Martens

משתמש   Martens זה  בספר  חשובה:  הערה 
באיתותים הפוכים )קלף נמוך מעודד או מראה מספר 
זוגי של קלפים בסדרה(. להלן נציין תמיד את משמעות 

האיתותים.

לשותף קשה מאוד להימנע מחלק מהשגיאות שלו. במקום 
להתלונן, עליכם להרהר כיצד הייתם יכולים לעזור לו.

דוגמה 1 

תחרות זוגות טופ-בוטום, אתם בצפון.

West North East South

1♥ 1♠ 2NT* Pass
4♥ Pass Pass Pass

* התאמה של 4+ קלפים ב-♥, יד מזמינה לפחות

♠
♥
♦
♣

T98754
4
AT
KQT3

 

♠
♥
♦
♣

KJ32
A32
QJ93
84

♣K :חוזה:♥4  כרוז: מערב  קלף ההובלה

קלף ההובלה: K♣. השותף משרת עם קלף מעודד – 2♣. 
תכננו את ההגנה!

החלוקה המלאה:
 ♠

♥
♦
♣

T98754
4
AT
KQT3

 

♠
♥
♦
♣

AQ
KQJT865
52
J7

♠
♥
♦
♣

KJ32
A32
QJ93
84

 ♠
♥
♦
♣

6
97
K8764
A9652

 

קלף ההובלה: K♣. השותף שירת עם קלף מעודד – 2♣.

המשכתם ב-Q♣. דרום עלה ב-A♣ והחליף ל... ספייד.

הייתם צריכים לשחק A♦ לפני הובלת סיבוב שני של ♣. 
בדרך זו הייתם מגנים על השותף מפני ביצוע מהלך טבעי 

שקשה להימנע ממנו.

דוגמה 2 

לפעמים מגנים פחות מנוסים מעלים את הכרוז, במקום 
את השותף, על המסלול הנכון.



שחק ההגנה
מ

24

תחרות זוגות טופ-בוטום, אתם בדרום.

West North East South

1NT Pass 6NT All Pass

♠
♥
♦
♣

KJ2
A92
K63
AQ86

♠
♥
♦
♣

8763
Q7653
874
2

 

♠T :6  כרוז: מערב  קלף ההובלהNT:חוזה

קלף ההובלה: T♠. הכרוז משך ארבעה סיבובי ♠. השותף 
2♥. כעת הגיע הזמן  ו-8♥. מהדומם הושלך   ♦2 השליך 
לגבות ארבע לקיחות מלמעלה גם ב-♣. תכננו את שלוש 

ההשלכות שעליכם לבצע.

החלוקה המלאה:
 ♠

♥
♦
♣

T4
J84
AJ92
T753

 

♠
♥
♦
♣

AQ95
KT
QT5
KJ94

♠
♥
♦
♣

KJ2
A92
K63
AQ86

 ♠
♥
♦
♣

8763
Q7653
874
2

 

קלף ההובלה: T♠. הכרוז משך ארבעה סיבובי ♠. השותף 
השליך 2♦ ו-8♥, בעוד מהדומם הושלך 2♥. על הקלאבים 

השלכתם שני הארטים ודיאמונד אחד.

זהו המצב שנוצר לאחר שמונה לקיחות:

 ♠
♥
♦
♣

-
J4
AJ9
-

 

♠
♥
♦
♣

-
KT
QT5
-

♠
♥
♦
♣

-
A9
K63
-

 ♠
♥
♦
♣

-
Q76
87
-

 

בשלב זה מערב גבה שתי לקיחות ב-♥ ושיחק ♦ מהדומם 
.Q-אל ה

האם הוא קוסם, או שמא הציץ בקלפים?

התשובה היא ששני המגנים חשפו את ידיהם באמצעות 
ההשלכות שלהם.

הובלת הפתיחה המסוכנת T♠ הסגירה אחזקה בעייתית 
השגרתיות  ההשלכות  ממנה.  להוביל  מתאים  שלא  ב-♦ 
שלכם – שני הארטים ודיאמונד אחד  - חשפו את חלוקתן 
יכול  של הסדרות הרלוונטיות. כתוצאה מכך הכרוז היה 

לשחק “בקלפים פתוחים”.

מה לא היה בסדר?

ושני  בלבד  אחד  מהארט  להיפרד  צריך  היה  דרום 
הכרוז.  של  היד  ספירת  את  לבלבל  מנת  על  דיאמונדים 
לזרוק הארט תחילה על מנת שהשלכת  צריך  צפון היה 

הדיאמונד תיראה מאולצת.

הגנה כזו הייתה מקשה מאוד על הכרוז.



ִׁשיָרה ִליִרית ֶׁשִּנְכְּתָבה ְּבחֹוָתם ִאיִׁשיֲאִני  ַיְלָּדה ֶׁשל ְּכָפר

ג’ּוִדי ָּפז-רֹוְטֶנר

ר גרבר
איס

סיפור חיי

חיי
ר 

פו
סי

  
בר

גר
ר 

יס
א

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

חושבים להפיק ספר ייחודי ואישי? 
בחברתנו עורכים, מעצבים, מדפיסים, כורכים 

ושולחים אליך עד הבית

ספרים שנשארים במשפחה

ביוגרפיה משפחתית 
סיפור המשפחה וחיי הנפשות בה, תמונות, 

אילן יוחסין מעוצב ועוד

ספר זיכרון
תיעוד חיי יקירכם, ראיונות אישיים עם בני המשפחה 

והמקורבים, תמונות, שירים ועוד

ספר מתכונים משפחתי
מתנה מתוקה לסבתא, אמא ולכל בני המשפחה, 

עריכת המתכונים העוברים במשפחה, 
מלווה בסיפורים, בתמונות ועוד 

וכל רעיון שיעלה על דעתכם...
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הזמן הנכון

דוגמה 3 
הזמן  מהו  לדעת  בין השאר  כוללת  גבוהה  ברמה  הגנה 

הנכון לשתף את המידע הדרוש.

תחרות זוגות טופ-בוטום, אתם בצפון.

West North East South

1NT Dbl RDbl
2♣ Dbl RDbl Pass
2♦ Pass Pass Dbl

Pass Pass Pass

הכפל   )12-14( חלש   1NT פתח  צפון  הסבר ההכרזה: 
במיייינור.  ורביעייה  במייג’ור  חמישייה  הראה  מזרח  של 
Pass/( 2♣ הרי-דאבל של דרום היה חזק. מערב הכריז
Correct( שהוכפל לעונשין. הרי-דאבל של מזרח הראה 
בחר  מערב  בדיאמונד.  רביעייה  עם  במייג’ור  שישייה 

להכריז ♦2, ודרום הכפיל חוזה זה לעונשין.

♠
♥
♦
♣

A53
976
K7
KQT63

 

♠
♥
♦
♣

KJ8742
AQ
T943
A

♦K :חוזה: ♦2 מוכפל  כרוז: מערב  קלף ההובלה
 .♦K :קלף ההובלה

♦K-3-6-5 :1 לקיחה
♦7-4-A-8 :2 לקיחה

♦2-J-? :3 לקיחה

מה תשליכו על סיבוב השליטים השלישי?

החלוקה המלאה:
 ♠

♥
♦
♣

A53
976
K7
KQT63

 

♠
♥
♦
♣

-
J8542
QJ85
J854

♠
♥
♦
♣

KJ8742
AQ
T943
A

 ♠
♥
♦
♣

QT96
KT3
A62
972

 

הכרחי לתת לשותף איתות ספירה בהארט עם 9♥ )קלף 
גבוה = מספר אי-זוגי של קלפים בסדרה(.

אתם מודיעים לו כי בידכם שלושה קלפים נמוכים בסדרה.

קו  את  לפחות  לשקול  דרום  את  לשכנע  אמור  זה  מידע 
ההגנה המנצח: לא לזכות ב-K♥ כאשר הכרוז ישחק ♥ 

!Q-אל ה

אין צורך לומר כי מהלך הגנה זה יגרום להבדל של שתי 
לקיחות בתוצאה.

חנות הברידג’ היחידה בישראל

אריה, חברה לקלפים בע”מ
המפלסים 16, קריית אריה פ"ת

)מול איצטדיון המושבה(
03-6186722

פתוח ימים א-ה 08:00-17:00

אנו מזמינים אתכם להנות מחווית הקניה
של מוצרי ברידג’, משחקים ומתנות, אונליין באתר החדש שלנו  

www.lioncard.co.il

 סט קופסאות הכרזה קלאב
כולל קלפי הכרזה

מפלסטיק סימטריים

180 ש”ח
במקום 240 ש”ח
תוספת 40 ש”ח למשלוח

עברנו!
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הובלות פתיחה )3(

רם סופר

של  הבסיסיים  הכללים  את  סוקרת  זו  מאמרים  סדרת 
ידיים  שתי  יופיעו  מאמר  בכל  בברידג'.  פתיחה  הובלות 

המדגימות את היישום הנכון של עקרונות ההובלה.

הפעם מהלך ההכרזה הוא:

West North East South

1♥
Pass 1♠ Pass 1NT
Pass 3NT All Pass

יד 5
♠
♥
♦
♣

J852
K9
KJ973
64

יד 6
♠
♥
♦
♣

Q64
KJ973
A2
987

פתרונות

יד 5
♠
♥
♦
♣

J852
K9
KJ973
64

בדרך כלל נגד חוזה ללא שליט כדאי לבחור בקלף הרביעי 
זו  בסדרה  אין  כאשר  ביותר,  הארוכה  בסדרה  מלמעלה 

רצף של מכובדים. במקרה זה מדובר ב-7♦.

בטרם נחליט על קלף ההובלה חשוב גם לסקור את מהלך 
אף  המייג’ור.  סדרות  את  הכריזו  ודרום  צפון  ההכרזה. 
אחד מהם לא הזכיר את סדרת הדיאמונד. על כן אין שום 
קלף  סיבה לשנות את דעתנו בנוגע להובלה בדיאמונד. 

ההובלה המומלץ הוא 7♦.

יד 6
♠
♥
♦
♣

Q64
KJ973
A2
987

שגם  סדרה  באותה  בדיוק  היא  שלנו  החמישייה  הפעם 
דרום )שפתח את ההכרזה ♥1( הבטיח בה חמישייה. יש 
יהיו AQTxx. שותפנו, מן  לצפות שקלפי ה-♥ של דרום 
הסתם, קצר מאוד ב-♥. מסקנה: הובלה ב-♥ צפויה לגרום 
לקיחות  פיתוח  בלי  “זולה”  לקיחה  לכרוז  ולהעניק  נזק 
עבורנו. בדומה, גם הובלה ב-♠ אינה רצויה לאור הכרזת 

צפון ♠1 שהבטיחה לפחות 4 קלפים בסדרה.

שהיריבים  הסדרות  באחת  מהובלה  להימנע  יהיה  נכון 
הכריזו ולבחור בין סדרות המיינור. ביד זו קיים גם שיקול 
נקודות,   10 ובידנו  נקודות   +25 היריבים הבטיחו  נוסף: 
מאוד.  חלשה  אולי  חלשה,  יד  לשותפנו   – אומרת  זאת 
שתשמור  יותר  פסיבית  הובלה  לשקול  יש  זה  במקרה 
את הקלפים הבכירים שלנו להמשך. הובלה ב-A♦ תהיה 
קרוב לוודאי מזיקה אף היא. ההובלה הנכונה היא ב-9♣ 
)ראש רצף של קלפי ביניים( או 8♣ )למי שאוהב להוביל 
“שני מלמעלה מסדרה גרועה”(. כך או אחרת, ההובלה 
ולא תטעה  מכובדים  ללא  סדרה  לשותף  בקלאב תראה 

אותו.

של  הארוכה  בסדרה  שלנו  הכוח  )רוב  זה  מסוג  בידיים 
הכרוז( נעדיף לרוב להגן בצורה פסיבית נגד 3NT ולתת 

לכרוז לנהל את המשחק ולבצע עקיפות כושלות ב-♥.
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אליפות  למעשה  שהיא  העל  בליגת  השתתפו  זוגות   28
כל  מול  חלוקות  שש  שיחק  זוג  כל  בטופ-בוטום.  ישראל 

אחד מהזוגות האחרים, בסך הכול 162 בורדים.

אלופי 2018 מיכה מרק – יובל לובינסקי שמרו על תארם 
לאחר שהקדימו ב"פוטו פיניש" את ליאוניד גרינבאום – 
גריגורי ברנשטיין. המנצחים סיימו עם תוצאה 55.67% 

לעומת 55.65% לסגניהם.

במפגש של לובינסקי – מרק נגדי התרחש הקוריוז הבא:

Board 19. Dealer South. Vul E/W

 ♠
♥
♦
♣

62
8752
J9863
74

 

♠
♥
♦
♣

AK95
9
KQT
QJ986

♠
♥
♦
♣

J84
KQT643
752
2

 ♠
♥
♦
♣

QT73
AJ
A4
AKT53

 

West North East South
לובינסקי מרק

1♣
1NT Pass 2♥ All Pass

אחרי פתיחה ♣1 מדרום מערב צריך להחליט כיצד לנהוג. 
יש לו שלוש אפשרויות: 1NT ,Pass או ♠1 עם רביעייה. 
לובינסקי בחר ב-1NT, ושותפו סגר את ההכרזה עם ♥2. 

ההגנה זכתה בחמש לקיחות – 54% לצפון-דרום.

Board 20. Dealer West. Vul All

 ♠
♥
♦
♣

T54
974
AQ8
Q972

 

♠
♥
♦
♣

J97
Q53
J
AT8754

♠
♥
♦
♣

AK63
J86
9652
KJ

 ♠
♥
♦
♣

Q82
AKT2
KT743
6

 

West North East South
לובינסקי מרק

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

ופתיחה.  טובה  רביעייה  עם   1♥ להתערב  בחרה  דרום 
לובינסקי “כהרגלו” מכריז 1NT עם קוצר בסדרת שותפו. 
לצפון-  31% אחת:  בלקיחה  הוכשל   3♣ הסופי  החוזה 

דרום; 69% לאלופים.

Board 21. Dealer North. Vul None

 ♠
♥
♦
♣

Q7
KJ986
AJ3
832

 

♠
♥
♦
♣

AKT62
AT4
Q
A765

♠
♥
♦
♣

84
7532
T862
KQ9

 ♠
♥
♦
♣

J953
Q
K9754
JT4

 

יוסי אנגל

ליגת העל לזוגות
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West North East South
לובינסקי מרק

1♥ Pass 1♠
1NT Pass Pass Pass

למערב 17 נקודות. המתנגדים מכריזים הארט וספייד – 
שתי הסדרות החזקות שלו. כרגיל, הפתרון של לובינסקי 
הוא 1NT למרות הקוצר ב-♦. ההגנה דייקה, והכרוז זכה 
רק בשבע הלקיחות הבטוחות שלו )ארבע בקלאב, שתיים 
האלופים  את  זיכתה  זו  תוצאה  בהארט(.  ואחת  בספייד 

ב-31% בלבד, 69% לצפון-דרום.

קוצר  ללובינסקי  היה  פעמים  – שלוש  מעניין  סיבוב  אכן 
)אגב,  פעם!!  בכל   1NT הכריז  והוא  הסדרות,  באחת 
שיטתם מאפשרת הכרזת פתיחה של 1NT עם סינגלטון(.

כיצד תגנו ביד הבאה?

אתם בצפון, כולם פגיעים. שותפכם פתח ♣3, והיריבים 
הגיעו לחוזה ♥6 משוחק על ידי מזרח.

 ♠
♥
♦
♣

42
K962
QJ6
KJT6

♠
♥
♦
♣

KT653
AQ54
AK97
-

שותפכם הוביל ב-A♣. הכרוז חתך בדומם, שיחק ♠ נמוך 
אל ה-A בידו ו-♥ אל ה-Q. זכיתם ב-K♥ – כיצד תמשיכו 

)שותפכם שירת עם 8♥(?

האמת היא שהכשלתי אתכם, והשאלה היא אם חשתם 
בכך שהיה עליכם לעכב את K♥ ולתת לכרוז לזכות עם 
Q♥. כעת השליטה בסדרת השליט היא בידכם, והכרוז 
אינו יכול לבצע את החוזה. אם ישחק ♥ נמוך מהדומם – 
תעכבו שנית! כשתזכו סוף סוף בלקיחה בשליט באמצעות 

.♥K-חיתוך ♠ תוכלו להמשיך ב-♣ ולהגביה את ה

החלוקה המלאה:

 ♠
♥
♦
♣

42
K962
QJ6
KJT6

 

♠
♥
♦
♣

KT653
AQ54
AK97
-

♠
♥
♦
♣

AQ9
JT73
T532
84

 ♠
♥
♦
♣

J87
8
84
AQ97532

 

אפרים טרגן מבאר שבע זכה בצדק ב-Top ביד הבאה:

Dealer South. Vul None

♠
♥
♦
♣

T9
AT754
K32
K73

 

♠
♥
♦
♣

AJ4
Q3
75
QJ9852

West North East South

Pass
1♠ Pass 2♣ Pass
3♠ Pass 4♠ Pass

4NT Pass 5♦ Pass
6♠ Pass Pass Pass

טרגן בצפון הוביל ב-A♥. מערב שיחק K♥ והשותף אותת 
על מספר אי-זוגי של קלפים בסדרה. כיצד תמשיכו?

כדי “להרוג” את סדרת ה-♣ המאיימת בדומם יש לבזבז 
לכרוז כניסה לדומם. טרגן המשיך ב-♠, וכעת החוזה אינו 

ניתן לביצוע!
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הנה החלוקה המלאה:

 ♠
♥
♦
♣

T9
AT754
K32
K73

 

♠
♥
♦
♣

KQ86532
K
AJT4
A

♠
♥
♦
♣

AJ4
Q3
75
QJ9852

 ♠
♥
♦
♣

7
J9862
Q986
T64

 

 ,♦A-לו היה צפון ממשיך למשל ב-♦, מערב היה זוכה ב
 ♠K עם   ♣ חיתוך  לאחר   .J-ה אל   ♠ ומשחק   ♣A מושך 
ישוחק ♠ אמצעי אל ה-A. כעת חיתוך ♣ שני ולכרוז עדיין 
כניסה לדומם עם 4♠ על מנת לגבות את סדרת ה-♣ ואת 
ה-Q♥. לאחר ההגנה הנכונה חזרה לכרוז כניסה לדומם 

והוא חייב להפסיד לקיחה ב-♦.

פתיחה  מול  נקודות   17 החזיק  המשיב  הבאה  ביד 
מינימלית של שותפו עם התאמה טובה בסדרת הפותח. 
רק שלושה זוגות הכריזו את הסלם המוצלח וזכו ב-92% 

כל אחד.

Dealer South. Vul All

 ♠
♥
♦
♣

AT3
Q852
Q
87543

 

♠
♥
♦
♣

KQ85
A4
T873
KJ2

♠
♥
♦
♣

J4
KJ93
AKJ65
A6

 ♠
♥
♦
♣

9762
T76
942
QT9

 

West North East South

Pass
1♦ Pass 1♥ Pass
1♠ Pass 2♣* Pass

2NT Pass ?

מראה  מערב  מחייב”.  רביעי  “צבע   –  2♣ הכריז  מזרח 
מאוזנת  חלוקה  עם  נקודות(  )כ-13  מינימלית  פתיחה 

ועוצר ב-♣. מזרח צריך להחליט אם לעצור במשחק מלא 
ללא שליט או ללכת לסלם בדיאמונד. סיכויי הסלם סבירים 
)כ-50% מבלי לראות את יד השותף(. האמיצים זכו בכל 

הקופה לאחר נפילת Q♦ מצפון.

 3NT ביד הבאה ההתבלטות של מזרח-מערב הייתה בין
ל-♥4.

 ♠
♥
♦
♣

Q96
KJ
Q98764
J9

 

♠
♥
♦
♣

AK5
QT74
AJ2
AK6

♠
♥
♦
♣

873
A652
K
QT754

 ♠
♥
♦
♣

JT42
983
T53
832

 

West North East South

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

 Puppet המוסכמה  לפי  מתנהל  ההכרזה  מהלך 
Stayman. ♦3 מראה רביעייה במייג’ור, אך לא חמישייה. 
♠3 של המשיב מראה רביעייה בהארט. כך הגיעו כמחצית 
הזוגות לחוזה של ♥4. הם לא התקשו לבצע 12 לקיחות 
לאחר שמסרו לקיחה בודדת בשליט, אך התוצאה הסופית 

הייתה מאכזבת – 23% בלבד.

יתר הזוגות הגיעו לחוזה 3NT וזכו אף הם ב-12 לקיחות 
וההארט  הקלאב  שסדרות  משום  מדוע?  וב-77%. 
לכרוז  האחרות  הסדרות  ובשתי  נוחה,  בצורה  מחולקות 

שני עוצרים.
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מנצחי ליגת העל לזוגות )מימין(: רון פכטמן – )קלרה חץ, חסרה( מקום 3, יובל לובינסקי – מיכה מרק מקום 1, גרגורי ברנשטיין – 
לאוניד גרינבאום מקום 2.

לסיום סקירה זו, “טופ” מוחלט של האלופים:

Dealer South, Vul N/S

 ♠
♥
♦
♣

K76
KJ83
93
T943

 

♠
♥
♦
♣

852
AQ
K85
KQ752

♠
♥
♦
♣

A94
T975
JT76
AJ

 ♠
♥
♦
♣

QJT3
642
AQ42
86

 

West North East South
לובינסקי מרק

Pass
1NT Pass 2♣ Pass
2♦ Pass 3NT All Pass

לובינסקי )מערב( פתח 1NT עם 14 נקודות גבוהות. בידו 
חמישייה טובה ב-♣ ומזלגות בשאר הסדרות. הזוג הגיע 

לחוזה 3NT לאחר תשובת ♣2 סטיימן.

סדרת ה-♠ חשופה, אך למזלם של מזרח-מערב ההובלה 
יובל זכה ב-Q♥, שיחק  הטבעית של צפון היא בהארט. 
♣ לדומם והריץ J♦. לאחר זכיית ה-J הוא משך ♣ נוסף 
מהדומם ושיחק ♦ שני לעבר היד. כך זכה הכרוז בחמש 
לקיחות ב-♣, שתיים ב-♥, שתיים ב-♦ ואחת ב-♠ – בסך 

הכול עשר לקיחות.

בשולחנות אחרים מערב פתח ♣1 ומזרח השיב ♥1. חלק 
קיבלו הובלה  ואחרים  מהזוגות לא הכריזו משחק מלא, 
ברכות  בהרבה.  נחות  הכרוז  של  מצבו  שלאחריה  ב-♠ 

לאלופים!
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ינון לירן

ליגה ארצית לזוגות

השבוע  בסוף  התקיימו  לזוגות  הארצית  הליגה  משחקי 
גילדה וסרמן  1-2 בפברואר. במקום הראשון זכה הזוג 
ידיים  עם תוצאה של 57.18%. להלן ארבע  ינון לירן   –

נבחרות מהתחרות ששוחקו על ידי הזוג המנצח.

מושב ראשון

Board 2. Dealer East. Vul N/S

 ♠
♥
♦
♣

A43
A86
AQT973
3

 

♠
♥
♦
♣

65
94
J85
AKQ952

♠
♥
♦
♣

KT9
Q52
K62
T876

 ♠
♥
♦
♣

QJ872
KJT73
4
J4

 

West North East South
גילדה וסרמן ינון לירן

Pass Pass
3♣ 3♦ 4♣ Dbl

Pass 4♦ Pass 4♥
Pass Pass Pass

מערב פתח ב-♣3 אגרסיבי ביד שלישית. גילדה הכריזה 
♦3, ומזרח המשיך את ההפרעה עם ♣4.

ידע שתיתכן התאמה טובה  ניצבה בעיה. הוא  ינון  בפני 
במייג’ור, אבל להכריז סדרה לבדו עלול להיות מסוכן מול 
גילדה חזרה על   .Dbl קוצר של השותפה. הפתרון היה 
סדרתה, וכעת ינון הכריז ♥4. רצף זה של הכרזות לאחר 

Pass התחלתי מראה בוודאות 5-5 בסדרות המייג’ור.

ביצוע 11 לקיחות היה החלק הקל של היד, אשר זיכתה 
את הזוג ב-88%.

Board 15. Dealer South. Vul N/S

 ♠
♥
♦
♣

973
J53
KJT72
T9

 

♠
♥
♦
♣

QT64
T982
96
653

♠
♥
♦
♣

J85
AQ6
AQ4
AKJ4

 ♠
♥
♦
♣

AK2
K74
853
Q872

 

West North East South
גילדה וסרמן ינון לירן

1♣
Pass Pass Pass

ינון קיבל 21 נקודות, וההכרזה הגיעה אליו ב-♣1 לאחר 
שהסיכוי  העריך  הוא  כל  ראשית   .Pass קריאות  שתי 
לבצע משחק מלא קטן היות שבידו וביד הפותח לפחות 
33 נקודות, וגם אם לשותף 4 נקודות קשה לראות כיצד 
יבוצע משחק מלא 3NT כאשר העקיפות לא יושבות. מצד 
שני, היריבים היו פגיעים. ינון החליט ללכת להגנה נגד ♣1 
בציפייה להפיל את החוזה לפחות פעמיים ולקבל תוצאה 
טובה יותר מכל משחק חלקי מבוצע בכיוון מזרח-מערב.

פי  על  אף  חישוביו.  את  הצדיקה  המשחק  התפתחות 
פעמיים,  נפל  החוזה  מסוים,  בשלב  שגתה  שההגנה 

והתוצאה +200 זיכתה את גילדה וינון ב-92%.
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מושב שני

Board 15. Dealer South. Vul N/S

 ♠
♥
♦
♣

A92
Q72
KT54
KJT

 

♠
♥
♦
♣

K4
K43
A732
Q954

♠
♥
♦
♣

JT87
AJ85
Q98
A7

 ♠
♥
♦
♣

Q653
T96
J6
8632

 

West North East South
ינון לירן גילדה וסרמן

Pass
1♣ Dbl RDbl Pass

Pass 1♦ Dbl 1♠
Dbl Pass Pass Pass

ביד זו ניצלו גילדה וינון את כניסתם החריפה של היריבים 
להכרזה עד תום. צפון הכפיל ♣1 כנהוג בטופ-בוטום על 
 .RDbl  מנת להתחרות על החוזה החלקי. מזרח הכריזה

להכפיל  ידעה  גילדה  ל-♦1,  ברח  צפון  כאשר  בהמשך, 
העריך  וינון   ,1♠ ניסה  דרום  היריב.  בסדרת   Q98 עם 
שהכפלת החוזה בגובה 1 תהיה משתלמת יותר מניסיון 

להגיע למשחק מלא.

לקיחות  שלוש  עם  התחילה  וההגנה  ב-♥,  הוביל  מערב 
השליטים  מצב  את  ניחש  לא  דרום  בהמשך  זו.  בסדרה 
פגיע.  ליפול ארבע פעמים בחוזה המוכפל במצב  ונאלץ 

התוצאה +1100 הניבה כמובן טופ למזרח-מערב.

מושב שלישי

Board 6. Dealer East. Vul E/W

 ♠
♥
♦
♣

JT843
KT874
53
J

 

♠
♥
♦
♣

5
J963
QJ6
T9765

♠
♥
♦
♣

AKQ9
A
AK984
KQ3

 ♠
♥
♦
♣

762
Q52
T72
A842

 

מנצחי ליגה ארצית לזוגות )מימין(: עמי אורי מקום 3, גיא ממן – מתי ממן בוברוב מקום 2, גילדה וסרמן – ינון לירן מקום 1, רוני הרצקה 
מקום 3.
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West North East South
גילדה וסרמן ינון לירן

2♣ Pass
2♦ Pass 2♠ Pass
3♣ Pass 4NT Pass
5♣ Pass 6♣ All Pass

אותם  זיכתה  וינון  גילדה  של  אגרסיבית  הכרזה  זו  ביד 
ב-Top נוסף.

את  להראות  השנייה  בהכרזתו  החליט   2♣ שפתח  ינון 
וזאת על  הרביעייה האיכותית ב-♠ כאילו היא חמישייה, 

מנת לשמור מרחב הכרזה.

שלה  החמישייה  את  טבעית  בצורה  הכריזה  גילדה 
בקלאב, וזה התחבר לידו של ינון כמו כפפה.

חוזה  יהיה   7♣ אז   ,♣Axxxx למערב  לראות שאם  ניתן 
 50% מעולה בשיטת ניקוד טופ-בוטום היות שסיכוי של 
למספר  שאל  ינון  כן  על  ההכרזה.  את  מצדיק  להצלחה 
האסים, וגם לאחר שקיבל תשובה שלילית העריך שמול 
 ♣J ירצה לשחק בחוזה ♣6 בכל מקרה. למזלו ♣Jxxxx

נפל בסיבוב הראשון, וביצוע החוזה היה קל.

חידת הגנה – מרץ 2019
רם סופר

♠
♥
♦
♣

A
AKT87
AJ982
85

♠
♥
♦
♣

76
J953
QT76
K97

 

West North East South

2♠ * 3♥ Pass
3NT Pass Pass Pass

תחרות זוגות TB, אתם בדרום.  

.♠A-מזרח זכה ב .♠Q לקיחה 1: השותף הוביל
לקיחה 2: מזרח מוביל 5♣. איזה קלף תשחקו כעת?
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פיש  אדם  של  עת  בטרם  למותו  שנים  ארבע  במלאת 
היה  אדם  לזכרו.  המסורתית  התחרות  בחיפה  נערכה 
עורכי הדין בארץ, איש רב פעלים בעל לב ענק  מבכירי 
למתנדב.  הנשיא  באות  שזכה  הראשון  לעו"ד  שהיה 
בברידג' היה בזמנו חבר הנבחרת הצעירה של ישראל, 
ובמרוצת השנים נתן בהתנדבות סיוע משפטי להתאגדות 

הישראלית לברידג'.

דייויד   – לירן  ינון  הזוג  זכה  בתחרות  הראשון  במקום 
ובמקום  זק  יניב   – אורן  אפרת  השני  במקום  ארבל, 

השלישי מיכל יונקר – אהוד פרידלנדר.
הנה שתי חלוקות מעניינות מהתחרות:

Dealer West, Vul None

♠
♥
♦
♣

AQJT976
Q4
T72
2

West North East South

1♣ 1NT ?

אתם   .1NT מכריז  וצפון   ,1♣ פותח  במערב  שותפך 
במזרח – מה תכריזו? אם תהיו אופטימיים ותכריזו ♠4, 

החוזה יוכפל על ידי דרום ויידון לכישלון חרוץ.

להלן החלוקה המלאה:

 ♠
♥
♦
♣

K532
KJ7
KJ
AT76

 

♠
♥
♦
♣

4
A532
Q5
KQJ983

♠
♥
♦
♣

AQJT976
Q4
T72
2

 ♠
♥
♦
♣

8
T986
A98643
54

 

בחוזה ♠4 מוכפל דרום הוביל T♥ אל ה-K בצפון. לאור 
הוא   .♦A מחזיק  ששותפו  הבין  צפון  דרום,  של  הכפל 
לו  התאפשר  וכך  דרום,  של   A-ל  ♦J-וב  ♦K-ב המשיך 
זכתה  ההגנה  בהמשך  הדומם.  מעל  שלישי   ♦ לחתוך 

בלקיחה בשליט וגם ב-A♣. החוזה נפל שלוש פעמים.

Dealer West, Vul E/W

 ♠
♥
♦
♣

KQ
QT963
76
A942

 

♠
♥
♦
♣

9543
AJ5
AKQT8
3

♠
♥
♦
♣

AT2
2
J932
KQT85

 ♠
♥
♦
♣

J876
K874
54
J76

 

West North East South

 1♦ 1♥ 2♥* 3♥
3NT Pass Pass Pass

* 10+ נקודות, תמיכה ב-♦, שולל רביעייה ב-♠

טעם  אין  ולמערב   ,♥K שיחק  דרום   .♥T הוביל  צפון 
תלויה  החוזה  הצלחת  בלקיחה.  לזכות  חובה   – לעכב 
 Avoidance( לדרום  בהימנעות ממסירת ההובלה  כעת 
בצפון. בלקיחה השנייה   ♣A-לקוות ש יש  כן  על   .)Play
הוביל הכרוז ♣ לכיוון הדומם, ו-Q♣ זכתה. כעת לא רצוי 
לשחק חמישה סיבובי ♦ – זה יאפשר לצפון להשליך את 
ה-KQ♠ ולזכות בפרס ההגנה הטובה ביותר של השנה. 
 ♦ סיבובי  בשני  להסתפק  יש  החוזה  את  לבצע  מנת  על 
לתת  וייאלץ  בלקיחה  יזכה  צפון  נוסף.  ו-♠   ♠A ולשחק 
 ♣K אם ישחק ♥ או ♥J – לכרוז את הלקיחה התשיעית

אם ישחק ♣.

איתן אורנשטיין

תחרות ארצית לזכרו של 
אדם פיש ז"ל
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עד  לצעירים  ישראל  נבחרות  לקביעת  המבחן  משחקי 
21 התקיימו בבית ההתאגדות ברעננה  גיל  ועד   26 גיל 
במהלך דצמבר 2018 – ינואר 2019. במקום הראשון זכו 
עמי זמיר – אורן טולדנו עם VP 166 לפני עילי בנירי 
– אסף יקותיאלי VP 155, ליאור אורמן – אמיר עציון 

VP 151 וכו’.

ישראל  את  שייצגו  ההרכבים  נקבעו  אלה  תוצאות  לאור 
באליפות אירופה הקרובה:

ניר חוטורסקי; גל  זייטק –  21: אביב  גיל  נבחרת עד 
מתתיהו – יונתן שליבוביץ; עמית כץ – אור מנצור.

נבחרת עד גיל 26: עמי זמיר – אורן טולדנו; עילי בנירי 
– אסף יקותיאלי; ליאור אורמן – אמיר עציון.

נתבונן במספר ידיים ממשחקי המבחן. 

ביד הבאה סיפקה ההחלטה שלא להכריז מידע רב ערך 
ליריב.

Board 14. Dealer East. Vul None

 ♠
♥
♦
♣

KJ5
Q32
93
QT953

 

♠
♥
♦
♣

T32
AJ8
T875
876

♠
♥
♦
♣

Q6
K9764
64
AKJ4

 ♠
♥
♦
♣

A9874
T5
AKQJ2
2

 

West North East South
עציון בנירי אורמן יקותיאלי

1♥ 1♠
Pass 2♠ Pass 4♠
Pass Pass Pass

אמיר עציון בחר שלא להכריז על ההתערבות ♠1 והוביל 
ועציון   ♥4 באמצעות  עודד  אורמן  ליאור   .4♠ נגד   ♥A-ב
המשיך ב-J♥ שזכה בלקיחה. לאחר שעציון המשיך ב-♥ 
אורמן,  אצל   ♠Q-ש יקותיאלי  אסף  הכרוז  הסיק  שלישי 
מאותה  להכריז.  כדי  נקודות  והותר  די  לעציון  היו  אחרת 

סיבה הסיק דרום שמערב אינו קצר ב-♠. 

חמוש בהיסק הזה, שיחק אסף K♠ ו-5♠ מהדומם. לאחר 
הופעת Q♠ במזרח החוזה בוצע.

ביד הבאה גילה תומר לונשטיין יוזמה ובא על שכרו.
Board 30. Dealer East. Vul None

 ♠
♥
♦
♣

Q54
KJ964
K97
96

 

♠
♥
♦
♣

983
AQT3
832
Q83

♠
♥
♦
♣

A2
5
T64
AKJ7542

 ♠
♥
♦
♣

KJT76
872
AQJ5
T

 

West North East South
צור בנירי לונשטיין יקותיאלי

1♣ 1♠
Dbl 2♥ 3NT All Pass

אסף יקותיאלי

משחקי המבחן לקביעת 
נבחרות ישראל לצעירים
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יד  עם  ב-♠  תמיכה  הראתה  בנירי  עילי  של  הכרזת ♥2 
סבירה )7-9 נקודות(. כעת הבחין תומר לונשטיין כי בידו 
מספר רב של לקיחות ועוצר בסדרת היריבים. הוא בחר 
בחוזה הסופי 3NT. השותף סיפק לקיחה בסדרה צדדית 
ו-Q♣ )אם כי החוזה מצוין גם בלי קלף זה(, והביצוע היה 
יכולים למשוך ארבע  החלק הפשוט היות שהיריבים היו 

לקיחות בלבד.

פעלו  פגיעות  הבלתי  הידיים  בטרילוגיית  האחרונה  ביד 
וחשפו  בתכלית  שונה  בצורה  בדרום  השונים  השחקנים 
מהזוגות  אחד  לא  אף  אתגרים:  למגוון  יריביהם  את 

במזרח-מערב הגיע לחוזה אופטימלי.

Board 24. Dealer West. Vul None

 ♠
♥
♦
♣

JT43
9732
85
653

 

♠
♥
♦
♣

KQ75
J5
K
AKQJT9

♠
♥
♦
♣

9862
AKQ84
A63
7

 ♠
♥
♦
♣

A
T6
QJT9742
842

 

West North East South
טולדנו יקותיאלי זמיר בנירי

1♣ Pass 1♦* 3♦
Dbl Pass Pass Pass

West North East South
כץ אורמן מנצור עציון

1♣ Pass 1♥ 2♦
2♠ Pass 4♠ All Pass

West North East South
לונשטיין חוטורסקי צור זייטק

1♣ Pass 1♥ Pass
1♠ Pass 4♣* Pass
4♦ Pass 4♥ Pass

4NT Pass 5♥ Pass
6♠ Pass Pass Pass

על השחקנים בדרום להחליט  היה  בשלושת השולחנות 
 1♥ ותשובה  ממערב   1♣ פתיחה  לאחר  לפעול  כיצד 

ממזרח )או הכרזת טרסנפר ♦1 בעלת משמעות זהה(.

עילי בנירי בחר בהתערבות של ♦3. אורן טולדנו הכפיל 
להחלטה  נדרש  )מזרח(  זמיר  עמי  חזקה.  יד  והראה 
מסובכת. מול יד חלוקתית מוטב לכאורה לשחק את היד, 
אולם לידו של מזרח מגרעות ניכרות בהתקפה ויתרונות 
הגנתיים ברורים. זמיר בחר ללכת להגנה, והכרוז נאלץ 
להסתפק בחמש לקיחות בשליט + A♠. תוצאה: +500 

למזרח-מערב.

הכריז  כץ  עמית   .2♦ של  בהתערבות  בחר  עציון  אמיר 
)מזרח( נרתע מהיעדר  אור מנצור  את ידו באופן טבעי. 
הכוח בסדרות שותפו וסגר ל-♠4. תוצאה: +450 למזרח-

מערב.

אביב זייטק בחר להימנע מהתערבות למרות השביעייה 
נותר  צור  שניר   – לונשטיין  תומר  ליריביו  בדיאמונד! 
מרחב רב לתיאור ידיהם, אולם לא עלה בידיהם להעביר 
את המידע הקריטי למציאת החוזה הנכון: איכותה הירודה 
של סדרת ה-♠. ניתן לזקוף זאת לחובת הסיכום הבלתי 
באמצעות  השותף  בסדרת  סינגלטון  להראות  מוצלח 
יקר,  הכרזה  מרחב  גזלה   4♣ הכרזת  כפולה.  קפיצה 
בלתי  שליט  סדרת  וקבעה  שימושי  מידע  כל  סיפקה  לא 
מזרח-מערב  על  מאוד  הקשתה  זו  התחלה  מוצלחת. 

להימנע מהסלם הגרוע. תוצאה: +50 לצפון-דרום.

מזרח  בידי  עולה  היה  יותר  איטית  בהכרזה  כי  ייתכן 
ואולי  לשותף את מערב בחששות שלו מסדרת השליט, 
היה ניתן להגיע לסלם באחת הסדרות האחרות. החוזה 
הטוב ביותר הוא 6NT )+990 או +1020 למזרח-מערב(, 

.IMP אך גם ♣6 ו-♥6 הינם חוזים מצוינים בתחרות

לסיכום, סדרת שליט נאותה היא תנאי הכרחי לביצוע 
סלם!

ברכות לכל השחקנים על התחרות האיכותית, ואיחולים 
המדינה  את  לייצג  לנו  הוא  לכבוד  הנבחרות.  לשחקני 
כמיטב  נעשה  בפרט.  ההתאגדות  שחקני  ואתכם  בכלל, 

יכולתנו!
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  Namyats קונבנציית
בפעולה

הסיבוב  הארצית.  לליגה  המבחן  ממשחקי  עלינו  יש! 
היא  הבעיה  בפברואר.   1 שישי,  ביום  התקיים  הראשון 
בשנות  עדיין  נמצא  זו,  בתחרות  שותפי  הרצקה,  שרוני 
ה-80... אין 2/1, תשובה של 1NT לפתיחה במייג’ור אינה 
מחייבת, והגרוע מכל – כיוון שעם שאר שותפיי הקבועים 
אני )משתדל( לשחק בשיטת 2/1, עליי לזכור את כל זה.

נאות  ממושך,  שכנועים  מסע  לאחר  המשחק,  בבוקר 
הכרזות  שלפיה   ,Namyats קונבנציית  את  לאמץ  רוני 
פתיחה ♦4/♣4 מראות שמינייה בסדרות ♠/♥ בהתאמה. 
בשיטה שלו, פתיחות אלה הינן הכרזות הפרעה בסדרות 
19, לא  המיינור. לאחר שהתפזר העשן מעל בורד מס’ 
יכולתי שלא לשאול את עצמי מדוע היה לי כל-כך חשוב 

להתחיל להשתמש בקונבנציה זו דווקא היום.

רוני פתח ♣4 עם:

♠
♥
♦
♣

AJ9
AK986542
7
K

מדי  חזקה  יד  זו   ,Namyats לדעת  גם  וכנראה  לטעמי, 
לפתיחה כזו. עדיף היה לפתוח בגובה 1, אבל אז לא היה 

סיפור...

הקונבנציה,  על  סיכמנו  קצרה  שעה  לפני  שרק  כיוון 
הכרזתי  בסדרה  החוסר  ולמרות  לשכוח,  לא  הצלחתי 

באומץ ♥4 עם:

♠
♥
♦
♣

T753
-
KQJT62
Q95

מהדומם  נמוך  שיחקתי   .♠2 היה  מדרום  ההובלה  קלף 
במחשבה לבצע עקיפה נוספת אם היריבים ישחקו סדרה 
זו לאחר גביית שלוש הלקיחות המגיעות להם. התכוונתי 
כבר לרשום 50% על החלוקה, אלא אם כן QJT♥ ייפלו 
ידעו  בליגה הארצית  אפילו  )צוחק אתכם(.   AK-ה תחת 

לגבות את שני האסים לאחר הזכייה ב-♥ השלישי. הרי 
כל  לעין  פרושה  תהיה  החזקה  שהיד  דאג   Namyats

במקרה זה.

המגיעות  הלקיחות  ארבע  את  אמנם  לקחו  המתנגדים 
להם, אבל התוצאה הייתה רחוקה ממה שציפינו – פחות 

מ-8%!

רק בתום הסיבוב כשעברתי על הידיים התבררה הסיבה 
לתוצאה זו. היינו השולחן היחיד שבו מזרח היה הכרוז. 
בכל יתר השולחנות מערב היה הכרוז ב-♥4 וקלף ההובלה 
 .♥AK ושיחק   ♠A עם  בידו  זכה  הכרוז  מצפון.   ♠K היה 
לאחר מכן ניסה 7♦. דרום זכה בלקיחה עם A♦ והיה יכול 
לגבות T♥ ו-A♣, אך בידו לא נותר ספייד לחזור לשותפו, 

וכל המפסידים ב-♠ נעלמו על סדרת ה-♦ של הדומם.

ידו של דרום הייתה:

♠
♥
♦
♣

2
T73
A854
AJT63

 ♠A משחק  הייתי  לו  החוזה  את  לבצע  יכולתי  במציאות 
בלקיחה הראשונה )קו משחק שבחלוקות רבות יגרום לי 
לשחק  ומקפיד   ♥AK-ב ממשיך  פעמיים(,  בחוזה  ליפול 
 ♥T בלקיחה הרביעית )ולא 7♦ כי אז דרום יכול לגבות ♣K
 ,♣A-ולתקוע אותי בדומם עם ♣ נמוך(. אם דרום זוכה ב

גובה T♥ וממשיך ב-♣, אני חותך בדומם ומשחק ♦.

עמי אורי



שונות

39

החלוקה המלאה:

Board 19. Dealer South. Vul E/W

 ♠
♥
♦
♣

KQ864
QJ
93
8742

♠
♥
♦
♣

AJ9
AK986542
7
K

♠
♥
♦
♣

T753
-
KQJT62
Q95

 ♠
♥
♦
♣

2
T73
A854
AJT63

 

סיימנו את התחרות במקום השני בפער 0.12% מהמקום 
הראשון. Namyats, אתה חייב לי...

 Stayman-ש משום  כך  נקראת  הקונבנציה  אגב, 
המפורסם היה שותפו למשחק של ויקטור מיצ’ל, מפתח 
הקונבנציה, והיא נקראה על שמו של Stayman במהופך.

פתרון חידת הגנה פברואר  2019
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.♠A 3; כרוז מערב; קלף ההובלהNT חוזה

מערב השיב 3NT לפתיחת מזרח ♦1. בידכם 17 נקודות. לשותפכם כנראה אין נקודות. Q♠ חייבת להיות במערב כדי 
להצדיק הכרזה של 3NT. על מנת להפיל את החוזה עליכם למנוע מהכרוז לפתח 5 לקיחות ב-♦. בלקיחה השנייה 
.♦A-בטרם עת, ולאחר מכן תנתקו אותו מהדומם באמצעות עיכוב ה ♥A-כך תאלצו את הכרוז להשתמש ב .♥K הובילו



היו  כבר  וחובבניות  מאורגנות  בלתי  ברידג'  פעילויות  רקע: 
ותחילת שנות ה-80  קיימות בערד עוד בשלהי שנות ה-70 
של המאה הקודמת, בעיקר הודות לחנה שזיפי, שיחד עם 
בעלה אילן, לימדו אנשים רבים את רזי המשחק וחשפו אותו 

בפניהם. 
עד תחילת שנות ה-2000 עיקר הפעילות התקיימה בבתים 
פרטיים, אולם עם תחילת המילניום החדש החליט ד''ר דני 

שור, תושב העיר וחובב ברידג' נלהב, להרים את הכפפה. 
החלו  שולי,  אשתו  עם  יחד  במקצועו,  שיניים  רופא  דני, 
בלימודי המשחק אצל הזוג יורם ובתיה אגוזי )גם הם תושבי 
הקהילתי- החזון  את  לממש  החלו  קצר  זמן  ותוך  ערד( 

מועדון  עם  )יחד  הברידג',  מועדון  הקמת  את  ויזמו  חברתי 
הפטנק בעיר ערד(. בשנת 2003, הפך המועדון לסניף רשמי 

של ההתאגדות הישראלית לברידג'. 
המועדון, שפועל מתוך מבנה המשמש בשגרה גם כספריה 
וכמרכז חברתי-תרבותי לאוכלוסיות נוספות, מקיים פעילות 
מרמת  לימוד  כיתות   3 יש  כאשר  בערבים  שבועית  תלת 
זאת  כל  סדרתיות,  תחרויות  וכן  מתקדמים,  ועד  מתחילים 
תחת הדרכתם המסורה של אהרון מירום, פנינה ירליף וג'נין 

בר. 
את  מעט  להרחיב  חייבים  מירום,  אהרון  את  הזכרנו  ואם 
היריעה עליו ועל אשתו דניאלה, תושבי ערד וותיקים, שהנם 
מעמודי התווך של המועדון אפילו כיום,  6 שנים מאז עזבו 

את ערד והשתקעו בקריית אונו.
היו  אז  שעד  השניים,  כשב-2005  החל  הכל  מבחינתם, 
מורה  דניאלה,  ברידג'.  כמורי  הוסמכו  המניין,  מן  שחקנים 
ספר  בבתי  ברידג'  ללמד  והחלה  הסבה  עשתה  בתיכון, 
במועדון.  הבוגרים  לשחקנים  גם  למורה  הפכה  ובהמשך, 
ועד היום לימדה עשרות קורסים בכל הרמות, כאשר  מאז 

רבים וטובים משחקניה של ערד עברו דרכה. 
אהרון גם הוא עסק ועדיין עוסק בלימוד ברידג' אך במקביל 
הוא גם הוסמך כמנהל תחרות דרגה 1 ולקח על עצמו את 

ניהול התחרויות במועדון. 
"המועדון היה ממש בית שני עבורנו. הרגשנו המון מחויבות 
וכשהודענו שאנחנו עוזבים את ערד, כולם כמעט התעלפו כי 
לא היה מי שיכנס בנעלינו. ראינו את הלחץ והחשש שהמועדון 
ייסגר ונשבענו לדני )שור( שלא ננטוש ונעשה כל מה שאפשר 
והשיפוט"  יעמיד מחליפים בתחום ההוראה  עד שהמועדון 

אומרת דניאלה. 
ללמד  המשיכה  דניאלה  בהבטחתם.  עמדו  אכן  השניים 
במשך  סקייפ!!!  באמצעות  לימדה  אף  מסוימת  ובתקופה 
זה  הכיתה.  לכל  מסך  על  מוקרנת  כשדמותה  לשנה  קרוב 
לא היה קל או פשוט אבל תודו שמדובר בחשיבה יצירתית. 
אהרון מצידו ממשיך לנהל תחרויות )מקומיות וסימולטניות( 

למרות המרחק הרב בין מקום מגוריו הנוכחי לערד.
קיומה  הוא  המועדון מצידו מבין שאחד התנאים להצלחה 

של תשתית מורים ומנהלי תחרויות מספקת ולכן עושה הכל 
כדי להכשיר מורים ומנהלי תחרויות בקרוב.  קורס המורים 
החדש שמתנהל בבאר שבע, ע"י מאיה סוביק וגלעד אופיר, 

בהחלט הקל על המועדון בתחום הכשרת המורים. 
ועד חברים נבחר,  פעילות חברתית: המועדון, שמנוהל ע"י 
מתגאה באווירה הקהילתית האופפת אותו. חברי המועדון 
מתנדבים באופן קבוע ומשתפים פעולה עם עמותות למען 
נזקקים הפועלות באזור, מקבלים יחדיו את החגים בהרמת 
מקומית  בתחרות  השבתות  את  בצוותא  מבלים  וכן  כוסית 
קיום  על  מקפידים  במועדון  המלך.  כיד  ארוחה  שבסיומה 
אחד  כל  בהן  לברידג',  מעבר  נוספות  וסדנאות  פעילויות 
מהחברים מקבל את מלוא תשומת הלב כאשר המוטו של 

המועדון  – לא הכמות אלא האיכות היא זו שקובעת.
חיים.  ודרך  שפה  הוא  ''ברידג'  שור:  דני  ד''ר  היו''ר,  דבר 
נפלה בחלקי הזכות לחשוף את המשחק המיוחד הזה בפני 
רבים  חברים  קלטנו  השנים  במהלך  והסביבה.  ערד  תושבי 
בקליניקה  כמטופלים  אצלי  ישבו  הנכבד  חלקם  לשורותינו, 
ושמעו את ''האני מאמין'' שלי והתוודעו למשחק ולפעילות 
דופן  יוצאת  דינמיקה  שיש  לציין  יכול  אני  במועדון.  שלנו 
בשורת  את  החברתי-קהילתי.  הפן  על  בדגש  החברים,  בין 
הברידג' אנחנו מעבירים מפה לאוזן וכבר מציינים יותר מ-15 
שנות פעילות, הישג ראוי לציון. אנחנו מזמינים בברכה כל מי 
חברים  עם  חיים  ברידג' שוקק  למועדון  להצטרף  שמעוניין 
עם  יחד  הברידג'  של  בקסמו  ולהישבות  להגיע  נפלאים, 

האווירה הקסומה של ערד''.

יש קסם באוויר: מועדון ערד
על אף מיקומו הגיאוגרפי, מצליח לשמש המועדון תחת ניהולו של ד''ר דני שור פנינה קהילתית 

ביישוב הפריפריאלי, עם שלל פעילויות לכל הגילאים והרמות,
תוך שילוב תחרויות סדרתיות עם חזון חברתי

דני שור )מנהל המועדון ( 
ואביבה נבון חברת המועדון

בואו להתרשם מהתכנית החינמית שלנו
הכוללת מבחר טעימות עשיר, ללא הגבלת זמן.

info@bestbridge.co.il | 053-7517570  | 052-3292290 – לסיוע ופרטים נוספים
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 תרגול לקיחות - צעדים ראשונים

 תרגול הכרזות לשחקן המתחיל
 תרגול טכניקות בסיס במשחק היד

 תרגול הובלות וטכניקות בהגנה

 רמזור הכוונה אישי 

 פתרון כתוב לכל תרגיל

 צוות מומחים שיסייע בכל בעיה.
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בואו להכיר אותנו

 2009 בשנת  לברידג’  נחשף  בשוהם  המתגורר  הזוג 
ביישובם.  שהופץ  גל  יוסי  המורה  של  ברידג’  קורס  דרך 
גילינו  בעינינו.  חן  מצא  הזה  הברידג’  הראשון  ‘’מהרגע 
משחק שמפעיל בצורה יוצאת דופן את המוח ומשפר את 
לא  אנחנו מתעקשים  בשולחן.  השותפים  בין  התקשורת 
לפספס שום הזדמנות להגיע למועדון ונהנים מאתגרים 

חדשים בכל פעם מחדש’’. 

יחדיו.  שנים   48 השנה  מציינים  ופנינה)70(,   )73( ישראל 
זמן במשותף לשחק  הם משתדלים לבלות כמה שיותר 
יוסי גל  בניהולו של  ראש העין  פעמיים בשבוע במועדון 
הם  כן  כמו  פאור.  שירי  של  בניהולה  סביון,  במועדון  וכן 
זכו  וכאמור  ההתאגדות,  בתחרויות  להשתתף  מקפידים 
לאחרונה בפירות עמלם כשקיבלו את התואר: “אמן כסף”. 

‘’אנחנו מכירים את הסטיגמה לגבי ברידג’ וזוגיות לפיה 
השניים לא ממש הולכים ביחד, אבל אצלנו הסיפור שונה. 
אנחנו מבינים וקשובים האחד לשני, וזה פותר הכול. גם 
משתדלים  אלא  כועסים,  לא  אנחנו  חלילה,  פישלנו  אם 
ולהבין  מהאגו  להוריד  צריך  אחד  כל  מהטעויות.  ללמוד 

שקודם כל הגענו ליהנות’’.

שנים   45 ומציינים  מיתר  בישוב  מתגוררים  השניים 

ביחד. יצחק )68( שימש בעבר כמנכ’’ל חברת ‘’ביקור 

תמיכה  מרכז  מנהל  כסגנית  עבדה   )65( טובי  רופא’’. 

לילדי חינוך מיוחד משולבים. 

חוג  במסגרת  שנים   4 לפני  רק  התוודעו  הברידג’  אל 

של  הדרכתה  תחת  בבאר-שבע  הלוחם  בית  במועדון 

מאוד  מיוחד  משחק  בברידג’  ‘’מצאנו  סוביק.  מאיה 

שמפעיל את המחשבה והזיכרון יחד עם עבודת צוות 

וצורך בריכוז מקסימלי לכל אורכו’’, הם מספרים.

השניים משחקים 3 פעמים בשבוע במועדון באר-שבע, 

בית הלוחם באר-שבע וכן במועדון במיתר. 

בניגוד  לא,  ותו  הברידג’ כמשחק  לוקחים את  ‘’אנחנו 

מצויים  הם  כאילו  נראה  שלעיתים  אחרים  לזוגות 

במלחמה. צריך להבין שכולם עושים טעויות, שכן זה 

הוא  שהברידג’  שמבינים  ברגע  לשגות.  אנושי  דבר 

חוויה נעימה ואין צורך להתנגח האחד בשני, הדברים 

נראים אחרת לחלוטין’’.

ישראל ופנינה 
כספי

קיבלו לאחרונה תואר 
אמן כסף 

יצחק וטובה 
)טובי( נהון

קיבלו לאחרונה תואר 
שחקן רשום  

לרגל יום האהבה, שנחגג לאחרונה
הפעם נעשה כבוד לשני זוגות מופלאים שהתכבדו בתארים חדשים 
ומשתפים את סוד הקסם בזוגיות שלהם בחיים ובשולחן הברידג’! 



ידיעון ההתאגדות הישראלית לברידג' ן מרץ 2019
עורכים: אוריה מאיר ואילן שזיפי,

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

הודעות חשובות

מאי 2019אפריל 2019מרץ 2019
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23

לזוגות  ישראל  אליפות 
מעורבים – שלבי גמר

סימולטנית ארצית ערב
)יום א'(

הפתוחה  ישראל  אליפות 
לזוגות – מוקדמות במחוזות*

6 - 5
 

13 - 12

13

הפתוחה  ישראל  אליפות 
לזוגות - שלבי גמר

הפתוחה  ישראל  אליפות 
לזוגות – גמר על

לזוגות  ישראל  אליפות 
מוקדמות   – סניורים 

במחוזות*

4 - 3

5

31

אליפות ישראל לזוגות 
סניורים – שלבי גמר

סימולטנית ארצית ערב
)יום א'(

הפסטיבל הבינלאומי ה 53

תכנית פעילות ספורטיבית ארצית לחודשים:
מרץ  2019 – מאי 2019  

* ראו מודעה מפורטת

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

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

פסטיבל הברידג'
הבינלאומי ה-53
2019   31.5-6.6
היכל קבוצת שלמה, ת"א

SAVE THE DATE
www.ibf-festival.org

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


פתוח לחברי התאגדות בתוקף לשנת 2019
מנעו אי נעימות ודאגו לחדש חברותכם בהקדם. 
אליפות ישראל הפתוחה לזוגות 2019

שלב מוקדמות מחוזיות
מועד התחרות שבת 23 במרץ 2019 | שעה 09:30 עד 14:40 לערך

שני מושבים בני 18 חלוקות, חלוקות זהות וחישוב משותף בכל המרכזים
IMP שיטת חישוב 

יוענקו נק' אמן ארציות במתכונת מורחבת לכל הזוגות המסיימים מעל הממוצע.
מרכזדרוםצפון

במועדון "חיפה כרמל"
רח' מחניים 9, חיפה

בית גילאור
מסמיה )צומת ראם(

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

פרטים והרשמה
משה מנור

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

ההרשמה מראש – חובה

אביבה בן ארויה 
052-3859335

מחיר 140 ש"ח לזוג
ההרשמה מראש – חובה

יעקב מינץ
052-2783263
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 : 5 - 6 באפריל, גמר על : 12 - 13 באפריל
פרסים ונקודות אמן ארציות ובינלאומיות במתכונת מורחבת מאד.

פתוח לחברי התאגדות בתוקף לשנת 2019
מנעו אי נעימות ודאגו לחדש חברותכם בהקדם. 

אליפות ישראל לזוגות סניורים 2018
שלב מוקדמות מחוזיות

IMP שיטת חישוב
שבת 13 באפריל 2019 | שעה 09:30 עד 14:40 לערך

ישוחקו 36 חלוקות,)2X18(. שיטת חישוב IMP כמות נקודות אמן ארציות מוגדלת תוענק לזוגות מעל הממוצע

מרכזדרוםצפון
במועדון "חיפה כרמל"

רח' מחניים 9, חיפה
במועדון מרכז הברידג'
בן צבי 35 - ירושלים

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

פרטים והרשמה
משה מנור

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

ההרשמה מראש – חובה

אביבה בן ארויה 
052-3859335

מחיר 140 ש"ח לזוג
ההרשמה מראש – חובה

מועדון אביבים
03-6417470
03-6417469

מחיר 140 ש"ח לזוג
ההרשמה מראש – חובה

סניור = מי שנולד ב : 31.12-1958 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:  3 - 4 במאי 2019.
פרסים ונקודות אמן ארציות ובינלאומיות בגמר במתכונת מורחבת מאד



תקנון למניעת הטרדות מיניות
הטרדה מינית והתנהגויות אסורות כגון התעללות והתעמרות, הינן תופעות הרסניות 

הן בהיבט האישי והן בהיבט הארגוני. 

המחוקק ומשרדי הממשלה השונים שמו כמטרה להילחם בתופעות מסוג זה והחלו בצעדים 
שמטרתם ליצור סטנדרטים נורמטיביים וחינוכיים בתחום זה.  

 
ההתאגדות הישראלית לברידג' מוקיעה כל חריגה חוקית ו/או נורמטיבית וכל התנהגות אסורה 

ופסולה של ניצול לרעה ופגיעה בכבודם של נשים וגברים בכלל ושל ספורטאיות וספורטאים 
בפרט ומחויבת למיגור התופעה. 

בהתאם לחוק, אימצה והתאימה ההתאגדות מנגנון למניעה וטיפול בהטרדות מיניות והתנהגויות אסורות: 
אוריה מאיר מונתה כאחראית בנושא מניעת הטרדות מיניות וניתן לפנות אליה בכל שאלה . 1

 Oryah@bridge.co.il :או בעיה בנושא
באתר ההתאגדות נמצא תקנון ההתאגדות למניעת הטרדות מיניות בספורט.. 2

)בתפריט מי אנחנו / מסמכים ופרוטוקולים / תקנון ההתאגדות(.

תודה לכולם על שיתוף הפעולה, 
בשם הנשיאות וההנהלה: 

מודי קניגסברג, נשיא | גלעד אופיר, יו"ר

הודעות מועדונים

מועדון ברידג' 4 פאן רמת גן
מתכבד להזמינכם לתחרות ארצית

שני מושבים 18 ידיים
יום שישי 1 במרץ 2019 | בשעה 09:30
בבית ההתאגדות ברח' יערה 27, רעננה

מנהל תחרות: אילן שזיפי
מחיר למשתתף: 80 ₪

כולל כיבוד קל ושתיה חמה
גביעים לשלושת המקומות הראשונים

הרשמה מראש חובה:
אורלי 054-4429724 | גדי 054-4671721

מועדון ההגנה רעננה
מתכבד להזמינכם לתחרות ארצית

מושב אחד 30 ידיים

יום שישי 15 במרץ 2019 | בשעה 10:00
בבית ההתאגדות ברח' יערה 27, רעננה

מנהל תחרות: דירק פיטרס
מחיר למשתתף: 70 ₪

גביעים לשלושת המקומות הראשונים
הרשמה מראש חובה:

רחל / אסתר 09-7720707 | אריק אורלב 052-3573780

מועדון כפר סבא
מתכבד להזמינכם לתחרות ארצית

על שם יריב בראודה ז"ל
מושב אחד  30 ידיים

יום שישי 29 במרץ 2019 | בשעה 10:00
)נא לשים לב לשעון קיץ(

בבית ההתאגדות רח' יערה 27, רעננה

מנהל תחרות: אילן שזיפי
מחיר למשתתף: 70 ₪
הרשמה מראש חובה:
יוסי רייכמן 054-5485475

מועדון אשקלון
מתכבד להזמינכם לתחרות ארצית

מושב אחד 30 ידיים
יום שישי 12 באפריל 2019 | בשעה 10:00

בבית גילאור, צומת מסמיה
מנהל תחרות: קובי שחר
מחיר למשתתף: 70 ₪

כולל כיבוד קל
הרשמה מראש חובה:

יוסי פיברט: 053-7517570



מועדון רחובות
מתכבד להזמינכם לתחרות ארצית

מושב אחד 30 ידיים
יום שישי 26 באפריל 2019 | בשעה 10:00

ביה"ס ויצו ברח' ארלוזורוב 9, רחובות
חניה ברח' שמעון דיין פינת ארלוזורוב 

מנהל תחרות: אילן שזיפי
מחיר למשתתף: 75 ₪

כיבוד עשיר מאוד
גביעים לשלושת המקומות הראשונים

הרשמה מראש חובה:
יעקב וקס 054-6344830, 08-9492829
להרשמה ב-SMS לחן 050-7712396

מועדון ברידג' השרון
מתכבד להזמינכם לתחרות ארצית

מושב אחד 30 ידיים
יום שבת 27 באפריל 2019 | בשעה 10:00

ברח' ששת הימים 42, כפר סבא
מנהל תחרות: אילן שזיפי
מחיר למשתתף: 70 ₪
מספר המקומות מוגבל
הרשמה מראש חובה:

רותי 054-4556111 | מועדון 077-525-3001

מצטברשמותדרוג

56.29עמיר אריה - דב אלכס1

56.01אליהו סיגל - פורת רמי2

54.27ארנון גדי - קונפינו יוסי3

54.06לוין יובל - לוין יואב4

53.98פייקין יותם - גולדפרב איליה5

53.94אדטו אבי - אלון אלכס6

53.61שחר אשר - סדן צבי7

52.80מתתיהו גל - שליבוביץ יונתן8

52.17קרביץ אריה - קרביץ אירית9

51.00ארבל דייויד - פרידלנדר אהוד10

מצטברשמותדרוג

55.67מרק מיכה - לובינסקי יובל1

55.65גרינבאום ליאוניד - ברנשטיין גרגורי2

53.27חץ קלרה - פכטמן רון3

53.11אנגל יוסי - מולכו רזיאן4

53.04גלעדי ירון - אסולין עדי5

52.363רשתי שאול - הרפז דורון6

52.358זיכרמן דוד - טרגן אפרים7

52.05זק יניב - כהן אילן8

51.81ידלין דורון - גלברד מרדכי9

51.35לביא שלומי - אפשטיין אורי10

ליגה לאומית לזוגות טופ-בוטום 2019
מושב: 3 מתוך 3 תאריך: 26/01/19

השתתפו 28 זוגות
תוצאות כלליות

ליגה ארצית לזוגות טופ-בוטום 2019
מושב: 3 מתוך 3 תאריך: 02/02/19

השתתפו 28 זוגות
תוצאות כלליות

תוצאות תחרויות

מצטברשמותדרוג
57.18לירן ינון - וסרמן גילדה1
57.06אורי עמי - הרצקה רוני2
54.52ממן גיא - בוברוב ממן מתי3
54.20אופיר גלעד - רוזמרין גד4
54.15נוסצקי מיכל - סעדה נטלי5
53.24אפרת יעקב - ברקוביץ אריה6
53.06שרו חורחה - יוגב דוד7
52.13בראונשטיין יעל - קופמן שרה8
51.89פרץ פולדי - יזהר רפי9

51.83בילגוראי שרה - אורון דוד10

ליגת העל לזוגות טופ-בוטום 2019
מושב:6 מתוך 6 תאריך: 02/02/19

השתתפו 28 זוגות
תוצאות כלליות



דרגות

ברכות למקבלי תארים חדשים )נכון ליום 7.02.2019(
רב אמן 

יהל ברוריה, הלוחם אפקה 

אמן בכיר זהב 
אזולאי אורי, טבעון 

אמן בכיר כסף 
כהן שמואל, רמת גן 

אמן בכיר ארד 
פרץ שמואל, כפר סבא 

אמן בכיר 
כרמלי נורמה, רמת השרון 

פרידן איבון, כיכר המדינה ת"א 
צור יהודית, נהריה 

חביב משה, ירושלים 
רוטנברג דוד, מרכז הברידג' ים 

בנקהלטר פנינה, סביון-קרית אונו 
בן חיים שרה, ראשון לציון 

אמן זהב 
אורן בעז, טבעון 

פדהצור פועה, רקפת קרית טבעון 
פלג דבורה, השרון 

ברסלר שלמה, רמת גן 
זיגמן ברכה, וקס - רחובות 

אמן כסף 
כספי ישראל, גל - ראש העין 
כספי פנינה, גל - ראש העין 

מיישלוס לאוניד, טבעון 
פרץ אורי, נהריה 

גולן טוביה, ברידג' פוינט פולג 
גרין יעקב, רעננה 

ניב תורית, מרכז הברידג' ים 
שחר אילנה, מרכז הברידג' ים 

הנדל אביהו, ויצו פתח תקוה 
אלרז אהרון, מרכז ספורט רשלצ 

לוי משה, מרכז ספורט רשלצ 
שמחוני רינה, מרכז ספורט רשלצ 

ויסמן אלי, בית הברידג' ב"ש 
קירמאיר עדנה, יואב 

גולומב מרים, נס ציונה 
פלד עליזה, נס ציונה 

תמאם חיים, מועדון מודיעין 

אמן ארד 
אינגביר מירב, כיכר המדינה ת"א 

טרומר נדב, כיכר המדינה ת"א 
פיפר רות, כיכר המדינה ת"א 

דודקו סופי, ברידג' פוינט פולג 

אשכנזי סיבל, אביבים 
באן דוד, אביבים 

ורניה כרמל, אביבים 
זילברפלד אברהם, מושבות-שמריהו 

פדם רנדל, בית בלגיה י"ם 
גלקין גדי, חדרה 

אמן 
בקרמן בני, מבואות חרמון 
מהלר אבי, מבואות חרמון 

נחמיאס יוסף, חיפה/כרמל 
פרטר יעקב, טבעון 

שי רחל, רקפת קרית טבעון 
סניור מריאן, השרון 
בן דב נעמי, רמת גן 

תמרי גדי, אביבים 
זעירי נעמי, רחובות 

קשת רוני, וקס - רחובות 
למפל שניאור, נס ציונה 

סגן אמן זהב 
שחר אמיר, חיפה/כרמל 

אומסי נעמי, "הרץ" חיפה 
פריזם שרה, רקפת קרית טבעון 

חשין אסתר, השרון 
צ'צ'ק אדמונד, השרון 
שברצטוך אבי, השרון 

פלקסברג מאיר, ברידג' פוינט פולג 
אבן זהב מאירה, רמת גן 

נאזאן אנט, אביבים 
פז צביה, אביבים 

מזרחי מרים, ירושלים 
סגל ציפי, ירושלים 

בצלאל יחזקאל, לב חולון 
דורון אמנון, מרכז הברידג' ים 

אוברקוביץ רונית, ויצו פתח תקוה 
ימין דוד, רעננה ההגנה 

כץ תמר, באר שבע 
אדליץ מיכאל, רחובות 

קצי רבקה, וקס - רחובות 
כספי ירון, נס ציונה 

שפירא ריקי, נס ציונה 

סגן אמן כסף 
ספלרסקי יעקב, כיכר המדינה ת"א 

איבנשיץ דני, מבואות חרמון 
צור רובי, לב הצפון 
רטר קורן, כרמיאל 
טייגר יואל, השרון 

רוזנס מיקי, ברידג' פוינט פולג 
ציטיאט אייב, אביבים 
צור נאוה, מרום נווה 

אילוז קלוד, בית בלגיה י"ם 
טובים אסיה, ויצו פתח תקוה 

אינשטיין אבי, סביון-קרית אונו 
בובל סרגיי, סביון-קרית אונו 

לפיד אסתר, סביון-קרית אונו 
שמש צבי, סביון-קרית אונו 

קיקוב ברכה, רחובות 
פרס אילן, אשדוד 

מושינסקי דורון, כפר מרדכי 
בורי סילביה, וקס - רחובות 
בז'ה קולט, מועדון מודיעין 

בשה כהן ולנטין, מועדון לידור 

סגן אמן ארד 
כנען בת שבא, ספורט + חולון 

מנדר ענת, כרמיאל 
נחמיאס דב, כרמיאל 

סלומון יפה, נהריה 
שושני רזיאל, רקפת קרית טבעון 

זוהר גבריאל, ירושלים 
למדן יצחק, ירושלים 

יושע לילי, מרכז הברידג' ים 
שאב יונין, מרכז הברידג' ים 

גורטלר יוסף, סביון-קרית אונו 
גרשוני שוש, בית הברידג' ב"ש 

אמית אהובה, באר שבע 
גרינברג לב, באר שבע 

מינסטר ענת, באר שבע 
רגונס פאני, נס ציונה 
שלמן יבגני, נס ציונה 

ווקס זיגי, מועדון מודיעין 
ווקס חיה, מועדון מודיעין 

סגן אמן 
וולפיילר שרה, הלוחם אפקה 

דותן חנה, קנטרי רעננה 
גייבסקי נלי, חיפה/כרמל 
כהן מרגרט, חיפה/כרמל 

מיליטיאנו פליצ'ה, חיפה/כרמל 
שמואלי עודד, קריות/חיפה 

ממו שרה, נהריה 
עמרי יזן נאל, עמק יזרעאל 

נאמן ברזם יעל, "הרץ" חיפה 
זינגר נחמן, רקפת קרית טבעון 

עמישב מילכה, רקפת קרית טבעון 
לואיס בברלי, השרון 



מולוקנדוב לאורה, בית הברידג' ב"ש 
פנחסי לבנה, רחובות 
רוזנר אבישי, רחובות 

שבו ורדה, רחובות 
נצר גמליאלי, אילת 

אוליבר עפרה, וקס - רחובות 
גורדון מיכה, וקס - רחובות 

נוסבאום עפר, וקס - רחובות 
סיקורל ג'קי, וקס - רחובות 

אלבר רוזה, נס ציונה 
דורי ניסים, מועדון מודיעין 

בנציוני עליזה, מועדון לידור 
כץ יונתן, מועדון לידור 

לילינטל רינה, מועדון לידור 
מנור דן, מועדון לידור 

שחקן מתקדם 
כהן רינה, כיכר המדינה ת"א 

שלף זמירה, כיכר המדינה ת"א 
אייזן בריאן, מבואות חרמון 
תמיר יעקב, מבואות חרמון 

ברק אמיתי, לב הצפון 
ברק יונה, לב הצפון 

שרון רוזליה, לב הצפון 
גנות אסתי, חיפה/כרמל 

שדל גרג, חיפה/כרמל 
ואן קרימפן-לאוקס סיל, נהריה 
שור דבורה, רקפת קרית טבעון 

אילן משה, השרון 
בולוקן נורית, ברידג' פוינט פולג 

בונדרובסקי מרים, הדר כפר סבא 
דונבאום לידה, הדר כפר סבא 

מריל נפתלי, הדר כפר סבא 
SAYLES HOWARD, אביבים 

בנטביץ רות, אביבים 
גלפנד עליזה, אביבים 
חבקין עפרה, אביבים 

לוסטיגמן ג'ורג', אביבים 
שטיינפלד אבי, מושבות-שמריהו 

רגב מלכה, מרום נווה 
פלאי חדוה, ירושלים 

רטר יהל, ירושלים 
תומפסון מרי, ירושלים 

נמליך יפה, מרכז הברידג' ים 
רפפורט גילה, מרכז הברידג' ים 

שפיר ריבה, נתניה 
אביב הרצל, חדרה 

מרגושס אהובה, חדרה 
וילמיש אמנון, קיסריה 

לוקש רוני, קיסריה 
פרץ סילבי, ויצו פתח תקוה 
כרמון אלי, סביון-קרית אונו 
שגב דינה, סביון-קרית אונו 

גבע צבי, מרכז ספורט רשלצ 
וולובלסקי מרדכי, מרכז ספורט רשלצ 

נהון טובה, בית הברידג' ב"ש 
נהון יצחק, בית הברידג' ב"ש 

רון שרה, באר שבע 
בר רותי, רחובות 

קוזי אתי, רחובות 
יעקבזון איזבלה, אשדוד 

דרומי שמעון, וקס - רחובות 
גרוסמן אורנית, נס ציונה 

ישראלי יוני, נס ציונה 
שפרוך אדוארד, נס ציונה 

מאיר מיכאל, כפר סבא 
פרומן פנלופי, כפר סבא 
שביב אניאלה, כפר סבא 

בנקירר עמוס, רמת גן 
יהודית ניר, רמת גן 

גולן אתי, הדר כפר סבא 
נהרי דורית, אביבים 

פנחסוף יוסי, אביבים 
אל אני צפורה, מושבות-שמריהו 

גביש עמליה, מושבות-שמריהו 
זינגר זהבה, מושבות-שמריהו 

ססינה יבגניה, מושבות-שמריהו 
רז רוזט, מושבות-שמריהו 

זינמן טובה, מרום נווה 
ישראלי יחיעם, מרום נווה 

בן עמרם אבי, ירושלים 
זהר שרה, ירושלים 
סוורי עוזי, ירושלים 

דלל מישל, לב חולון 
יצחק הדסה, לב חולון 

כץ מלי, לב חולון 
לב נורית, לב חולון 

רגב יוסי, מרכז הברידג' ים 
שטרנברג אורי, מרכז הברידג' ים 

הלוי עופר, חדרה 
דורפן טובה, קיסריה 
מטרני נסים, קיסריה 

ואראס אלי, סביון-קרית אונו 
סחר אתי, סביון-קרית אונו 

קאופמן טובה, שבעה כוכבים 
בירן חוה, רעננה ההגנה 

חלמיש יפה, רעננה ההגנה 
וינשטוק סלמה, בית הברידג' ב"ש 

פסטיבל הברידג'
הבינלאומי ה-53
2019   31.5-6.6
היכל קבוצת שלמה, ת"א

SAVE THE DATE

www.ibf-festival.org



מועדון הברידג' רמת השרון בשיתוף ג'קי דגן מזמינכם ל:
פסח 2019 - שייט תענוגות בים האגאי

שייט בפסח ליפים שבאיי יוון והחוף הטורקי: מיקונוס, סנטוריני, מרמריס, כרתים וביקור 
 Pullman Horizon מיוחד בחצי האי סוניון ואתונה על סיפונה של אניית הנוסעים

21-28/4/2019 חוה"מ פסח
בהדרכת - רוני ינובסקי

יוון העתיקה היא ערש התרבות המערבית, ארצם של סוקרטס, פיתגורס ואפלטון, הומרוס ואלכסנדר הגדול. יוון הורישה לנו את הדמוקרטיה, 
הפיסול והארכיטקטורה, התיאטרון והשירה. כאן בין איים בים התיכון, פרחו תרבויות ושגשגו ממלכות, לחמו אלו באלו, יצרו, בנו והותירו לנו 

שרידים ארכיאולוגים המעידים על עושרם התרבותי.  
במסע השייט שלנו נגלה נוף אנושי רבגוני, כפרים ציוריים, נמלי דייגים ססגוניים, אוכל פשוט ובריא, צלילי בוזוקי, יין טוב ושמחת חיים. אתונה 
ואתריה, חצי האי סוניון ומקדש אפולו, האי הגעשי והציורי סנטוריני, מיקונוס התוססת והקוסמופוליטית, חניה בכרתים ומרמריס שבתורכיה 
ילוו אותנו במסענו המענג בין איי הים האגאי. חברת PULLMANTUR היא חברת בת של רויאל קראביאין וסלברטי  קרוז אשר עושה שימוש 

באוניותיה  ומתמחה בשוק הלטיני - השפות המדוברות באוניה הם ספרדית ואנגלית.
הלינה באוניה בתאים עם  מרפסות לים - כל הטיולים והסיורים כלולים

שתיה קלה/חמה/יין/אלכוהול חופשי ללא תשלום באוניה במשך כל ההפלגה.

החבילה כוללת: טיסות סדירות אל על  7 לילות שייט בתאים עם מרפסות  פנסיון מלא בזמן השיט כולל שתייה קלה/אלכוהול 
ינובסקי   והטיולים בעגינות השונות לפי התוכנית המצורפת  מדריך ישראלי מנוסה רוני  )למעט מותגי פרמיום(  כל הסיורים 

אוטובוס תיירים נח  משחק ברידג ביום ים.

מחיר מבצע ל-10 הנרשמים הראשונים: 2,790 € לאדם בחדר זוגי
*תוספת ליחיד בחדר )980 אירו(

המחיר אינו כולל: ביטוחים למיניהם, ארוחות ושתייה בזמן הסיורים, תשר לנותני השירותים השונים באוניה וביבשה )120 אירו לאדם(, 
תשר למדריך הישראלי וכל מה שלא כלול בסעיף המחיר כולל.

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

חשוב ביותר - עקב ביקוש מוגבר לטיסות ושייט בפסח יש להרשם במהרה. מס המקומות מוגבל !!!

אל תחמיצו!!!נותרו מקומות אחרונים



בונוסים    
מיוחדים

    לבאי הנופשון

פסטיבל  ה-2 

Meliton 5*  "מלון "הספינה Porto Carras חגיגה יוונית במתחם הנופש היוקרתי

קבוצה ב'
טיסה סדירה )Aegean( הלוך וחזור לסלוניקי

עם קונקשן קצר לכל כיוון דרך אתונה

קבוצה א' 
SOLD OUT

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

מנהל תחרות ראשי: אילן שזיפי   |   מרצים אורחים: אפרים בריפמן וברק ליברמן

האירוח כולל: טיסות נוחות  מיסים והעברות  ערבי בידור  תחרויות ברידג' והרצאות 
 משחקים מודרכים   ארוחה חגיגית בטברנה יוונית  שתייה חמה וקרה במהלך המשחקים 

 כניסה חופשית לספא ולחדר הכושר  בריכה פנימית  טיפים לנותני השירותים

בונוסים מיוחדים: סמינר ברידג' מפי גלעד אופיר כולל חומר לימודי כתוב  מרצים אורחים
  תחרויות ברידג' נושאות פרסים כספיים  קוקטייל פתיחה חגיגי  שעות מתוקות  שייט ופינוקים

 טיול מרתק בליווי מדריך דובר עברית  סיור פנורמי בסלוניקי היפה  משחקי באולינג   קזינו במתחם המלון

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

תוספת לאדם בחדר יחיד – 220 €

מתחם Porto Carras המפואר
מוזמנים להגיע עם חברים ומשפחה 
וליהנות מחופשה בלתי נשכחת 

לאור הביקוש הרב, הצלחנו להשיג מקומות נוספים ונפתחה ההרשמה לקבוצה נוספת - מספר המקומות מוגבל!

עם גלעד אופיר

14-18 למאי, 2019
5 ימים מלאים 4 לילות / 

לחצו כאן לצפיה
בחוויות מפסטיבל

מהשנה שעברה

https://www.portocarras.com/resort/accommodation/meliton-hotel/
https://www.portocarras.com/resort/accommodation/meliton-hotel/
https://www.portocarras.com/resort/accommodation/meliton-hotel/
http://magazine.rotemltd.co.il/Pravets2018Sum/


טיול כוכב – 23-30/6/2019
DLXבמלון היוקרה-רדיסון בלו - 5 כוכבים

הים  לחופי  בלבד,  טיסה  שעתיים  במרחק  יפהפייה,  עיר 
העיר  בפיתוח  דולר  מיליארד   50 השקיעה  רוסיה  השחור. 
סוצ'י לכבוד אולימפיאדת החורף. יש בה הכל – נופש בהרים, 
חופים קסומים, טיילת רחבת ידיים, פארקים ירוקים, רכסי 
"פלורידה  ונעים.  חמים  טרופי  אוויר  ומזג  מושלגים  הרים 
של רוסיה" מציעה אתרים, נופים, טבע, מסעדות, בתי קפה, 

שופינג וחיי לילה תוססים.

מספר המקומות מוגבל!!!

ההרשמה בעיצומה

מועדון הברידג' רמת השרון וג'קי דגן מזמינים אתכם ל:
בין הרי הקווקז וחופי הים השחור SOCHI סוצ'י - הריביירה הרוסית 

מחיר מבצע ל-10 הנרשמים הראשונים
1,890 אירו לאדם בחדר זוגי

)תוספת ליחיד בחדר 480 אירו(
המחיר כולל:

טיסות סדירות ישירות )ישראייר(  7 לילות במלון היוקרה 
וסיורים  טיולים  פנסיון.   חצי  בסיס  על  קונגרס  בלו  רדיסון 
מומחה  ישראלי  מדריך  התוכנית   לפי  בעברית  מודרכים 

לאזור טעימות קולינריות  משחקי ברידג' בערבים
לנותני  תשר  בארוחות,  שתיה  למיניהם,  ביטוחים  כולל:  אינו  המחיר 
השירותים השונים ובמלון )100 אירו לאדם(, תשר למדריך הישראלי וכל מה 

שלא נכלל בסעיף החבילה כוללת.

 ום א' 23/6 - תל אביב, סוצ'י – פנינת הים השחור
רוסיה",  של  "פלורידה  המכונה  לסוצ'י,  מנתב"ג  נמריא 
שוכנת על רצועת חוף הים השחור, למרגלות הרי הקווקז. 

עם הנחיתה ניסע לבית המלון.
יום ב' 24/6 - סוצ'י, הגן הבוטני 

ניסע לסיור בסוצ'י. נראה את תיאטרון החורף המוקף ב-88 
מיכאל",  "המלאך  את קתדראלת  קורינתי,  בסגנון  עמודים 
ומוזיאון  סטליניסטי  בסגנון  שנבנתה  הרכבת  תחנת 
מיני  מ-1,500  למעלה  ובו  הבוטני  לגן  ניסע  האומנות. 
צמחים. נבקר בנמל ונראה את היאכטות היוקרתיות ונהנה 

מבתי הקפה, החנויות והמסעדות. 
יום ג' 25/6 - סקיי פארק  

נצא לביקור בסקיי-פארק - פארק החבלים - גשר החבלים 
אורך  439 מטר   – נשימה  עוצר  בנוף  בעולם  ביותר  הארוך 
אמפיתיאטרון  וגם  טיפוס  מסלול  "נדנדות",  גובה!  מ'   207

המארח מופעים ומסעדות
יום ד' 26/6 - דגומיס-

מטעי התה, דאצ'ה של סטלין, הר אחון 
דגומיס ,אחד ממעונותיו הרשמיים של נשיא רוסיה. נבקר 
העתיק,  התה  ובבית  בעולם,  צפונים  הכי  התה  במטעי 
ונטעם עוגות עם ריבות מקומיות לצלילי שירה  נלגום תה 
נמשיך  הידועות.  הטבעיות  בבריכות  נבקר  מארחים.  של 
לדאצ'ה "גרין גרוב" – מקום המסתור של סטלין, בלב יער 
ונראה את מגדל  עבות.. נמשיך לשמורת סוצ'י ולהר אחון 
לביקור  ניסע  השחור.  הים  על  הצופה  המרשים  התצפית 

בפארק ריביירה. לאחר יום מהנה נחזור למלון.
יום ה' 27/9 - כפר אדיגיה, 

33 המפלים בעמק האגדות, מופע פולקלור 
יום חוויתי ניסע לביקור בכפר אדיגאי בולשוי קיצמאי. 

נתרשם מאורחות חיי התושבים. נקבל הסברים על 
תעשיית הדבש וגבינות מקומיות, מלוות בטעימות. נמשיך 
ל-33 מפלי המים בוואדי ג'גוש. באמצעות רכבים מיוחדים 

נחצה את נהר השאחה. טיול רגלי קצר על גשרים, 
יוביל אותנו למפלים. נמשיך לארוחה מהמטבח המקומי 

הטיפוסי ומופע פולקלור של להקת קווקזית.
ROSSIA MOYA , יום ו' 28/6 - המוזיאון הפתוח

רוסיה,  מיני  של  גרסה  המציגה  ופולקלור  מורשת  מתחם 
נהנה  ברוסיה.  שונים  מאזורים  אופייניים  מבנים  דגמי  עם 
התרבותית  ההיסטוריה  על  ונשמע  מקומית  ממוזיקה 
מגדל  ובו  אחון  ולהר  סוצ'י  לשמורת  נמשיך  המדינה.  של 
התצפית המרשים של 360 מעלות, הצופה על הים השחור 

ועל רכסי הקווקז.
יום שבת 29/6 

צא לחצי יום סיור הכוללת חוויה מיוחדת בשייט 
בים השחור.

יום א' 30/6 - סוצ'י, תל אביב
הגדול.  הקניות  ובמרכז  בשוק  נבקר  סוצ'י.  למרכז  ניסע 
נמשיך לביקור בפארק האולימפי ברובע אדלר. האצטדיון 
האולימפי, אשר אירח את משחקי החורף האולימפיים, היכל 
הקרח בולשוי המשמש גם להופעות ואת המסלול המרוצים 
המפוארת  מהמזרקה  נהנה  החשכה  רדת  עם   .1 פורמולה 
וממיצג ססגוני של מוזיקה ואורות )בהתאם ללו"ז הופעות(. 

ניסע לשדה התעופה לטיסה הביתה.

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

http://magazine.rotemltd.co.il/Pravets2018Sum/


באד נוינהאר
נופשון קיץ 2019 בגרמניה

במלון הבוטיק
והמפואר

STEIGENBERGER
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לפרטים והרשמה:

29 ביולי - 11 באוגוסט 2019

050-5364604 פקס: 03-6040940
bnbg.ben@gmail.com

ליחיד בחדר זוגי

€

גדי בן בסט

טיסות סדירות של לופטהאנזה בשעות נוחות

13 לילות, 14 ימים על בסיס חצי פנסיון במלון 

הבוטיק המפואר והקלאסי  

חדרים ממוזגים 
מיסים והעברות

טיול אחד בחבילה וטיולים נוספים לבחירה

משחקי ברידג'

שתייה חמה וקרה במהלך המשחקים

ערב סיום חגיגי

מלווה ישראלי צמוד

טיפים לנותני שירות (למעט המדריך הישראלי)

STEIGENBERGER

המחיר כולל:

2,340

www.bnbg.co.il
הכנסו לאתר הנופשונים של גדי בן 

בסט: עדכונים, פרטים נוספים, 

הורדת טפסי הרשמה ותמונות



מסע מרתק לאלסקה והרי הרוקיס הקנדיים
1-18.8.2019

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

מסע מרתק לאלסקה והרי הרוקיס הקנדיים
1-18.8.2019

 Celebrity Eclipse כולל 7 ימי שייט באניית הפאר 
)היחידה בעלת דירוג 5 כוכבים באלסקה(

ו-10 ימי טיול בוונקובר, בשמורות הטבע המרהיבות של בריטיש קולומביה, ג'אספר ובאנף
בהדרכת - רוני ינובסקי

המרחבים האדירים והפראיים של אלסקה, עיירות הדייגים, יערות המחט, דובי הגריזלי הצדים את דגי הסלמון בנהרות השוצפים, היונקים 
הימיים, הליווי תנים וכלבי הים, קרחוני הענק והפיורדים המרהיבים הם חלק מפסיפס טבעי עוצר נשימה המחכה לנו במהלך השייט על 
סיפון אניית הפארCelebrity Eclipse . בסיומו של השייט נצא מזרחה, אל הרי הרוקיס הקנדיים. בריטיש קולומביה, שבירתה ויקטוריה וגני 
בוטשארד המרהיבים, העיר וונקובר הנחשבת לאחת מהיפות בערי העולם, קמלופס, עיירת הבוקרים על גדת נהר התומפסון, נהר הפרייזר 
האדיר החותר ומתפתל בין יערות עד, שמורות הטבע ג'אספר וקניון המיילין, שמורת הטבע של באנף והיהלומים שבכתר, אגם לואיז, אגם 
מוריין, קניון התומפסון, הר הגופרית ומפלי המים של באנף, העיר קלגארי במדינת אלברטה והגנים התלויים, כולם הם מארג קסום של יפי 

הבריאה אותו נחווה במהלכו של הטיול והשייט.
הטיול מבוצע ברמה הגבוהה ביותר ומיועד לקהל אנין טעם

הלינה באוניה בחדרים מפוארים DLX עם מרפסת לים - כל הטיולים והסיורים כלולים - 
לינה בערים במלונות DLX - טיסות בריטיש איירוויז

  Celebrity Eclipse החבילה כוללת: טיסות סדירות בינלאומיות בחברת בריטיש איירוויז  7  ימי שייט באלסקה באונית הפאר
בתאים מפוארים עם מרפסת לים על בסיס פנסיון מלא  כל הטיולים והסיורים כולל במהלך השיט  לינה בבתי מלון מרכזיים בערים 
ברמת DLX  לינה בפארקים בהרי הרוקיס בלודג'ים כפריים באיזור  כלכלה חצי פנסיון במשך הטיול )בשיט פנסיון מלא למעט 
בטיולי יום(  סיורים כמפורט במסלול לרבות דמי כניסה לאתרים השונים  מדריך ישראלי בכיר מנוסה: רוני ינובסקי  אוטובוס 

תיירים מפואר לביצוע הטיולים  משחקי ברידג' במהלך השייט.

מחיר מיוחד ל-10 הנרשמים הראשונים: 8,480 $ לאדם בחדר בתפוסה זוגית )במקום 8,980 $(
*תוספת ליחיד בחדר )3,650 דולר(

המחיר אינו כולל: ביטוחים למיניהם, שתיה בארוחות, טיפים באוניה במלונות ולנותני השירותים למיניהם בחו"ל כ-18 $ ליום, ויזה 
לארה"ב ולקנדה, טיפ למדריך הישראלי וכל הוצאה שלא נכללת במחיר כלול.

ניתן לקבל פירוט מפורט של הטיול במייל/פקס
daganbridge@hotmail.com :לפרטים והרשמה
ג'קי דגן 050-7470016, יעקב מינץ 052-2783263 
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Board 27. Dealer South, Vul None

 ♠
♥
♦
♣

AKJ873
Q
A3
T965

 

♠
♥
♦
♣

Q
AT6
QJ542
AKQ8

♠
♥
♦
♣

65
J43
T86
J7432

 ♠
♥
♦
♣

T942
K98752
K97
-

 

 18 HCP. West opens 1♦ with high expectations,
 even though his spade shortness is slightly
worrying…

West North East South
Bessis Multon Volcker Zimmermann

 Pass
1♦ 1♠ Pass 4♣
Dbl Pass Pass RDbl

Pass 4NT Pass 5♣
Pass 6♠ All Pass

 Bessis doubled his opponent’s splinter bid –
 well, he had both a good hand and good clubs.
 However, this double provided unexpected help
 for North-South. Multon could make a waiting
 Pass, indicating a good hand, and Zimmerman
 redoubled to show first control in clubs –
 obviously a void. By now Multon realized they
 had a slam, and even a grand was not out of
 the question.

 When they reached six spades, Bessis realized
 too that he didn’t have much of a defense
 besides the heart ace and he did well to resist
 the temptation to double. Franck Multon easily
 made the contract by developing dummy’s
hearts.

At the other table:

West North East South
Martens Cronier Allavena Lorenzini

 Pass
1♦ 1♠ Pass 3♥

Pass 4♠ All Pass

 This N/S pair were using a different convention,
 three hearts was a ”fit jump“ showing good
 hearts plus a 4+ card spade fit. The heart bid
 might have discouraged North. Martens did
 exceptionally well by keeping quiet and letting
 his opponents stop at game unhindered. His
team was rewarded by 11 IMPs.

 So, judging by these hands alone, one might
 jump to the conclusion that in order to play
 like a real champion you must bid your 4-HCP
 hands very aggressively while showing great
 restraint with 18-HCP hands. I doubt whether
 our readers would reap great achievements
 by following such advice… Better accept the
 fact that champions sometimes make great
decisions which we can hardly fathom.
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Youth vs Experience

Ram Soffer

 The following two hands are taken from a match
 between two very strong teams in the French
 team championship which took place on 20
January, 2019.

 I am going to focus on the players in the West
 seat, two of the greatest bridge personalities of
 our time: Highly acclaimed player and coach
 Krzysztof Martens )playing for Zimmerman’s
 team( and Thomas Bessis, who by his
 early thirties can already boast a long list of
achievements in the strongest events.

 On board 25, the bidding was identical at both
tables up to West’s third turn:

Board 25. Dealer North, Vul E/W

♠
♥
♦
♣

QT763
62
Q86
T32

West North East South

 Pass 1♣ 1♦
Pass 1♥ Dbl 2♦

2♠ 3♦ 3♠ Pass
?

 For Martens this didn’t seem to be much of a
 problem. He held four HCP, two of which were
 pretty worthless after his opponents bid and
 supported diamonds. Nevertheless, partner’s
 double over two bidding opponents showed

quite a strong hand, so he freely bid his five-
 card major. Then his partner competed to three
 spades over three diamonds, and Martens
Passed.

 Bessis took a different view: East’s three-level
 competitive bid at unfavorable vulnerability
 hinted at extra strength, so despite his meagre
 values he took a shot at Four Spades. After all,
 playing IMPs such a bid would show a long-run
 profit even if the chances of making game were
40%.

 When the smoke cleared, it turned out that
Bessis was definitely right:

 ♠
♥
♦
♣

J8
KJ954
J53
K64

 

♠
♥
♦
♣

QT763
62
Q86
T32

♠
♥
♦
♣

AK42
AQ73
4
QJ95

 ♠
♥
♦
♣

95
T8
AKT972
A87

 

 Making four spades required a successful heart
 finesse )pretty much expected in view of the
 bidding( and the inability of the opponents to
 ruff a third round of clubs )a fair chance(. West’s
club ten turned out to be a big card.

 Two boards later, our two champions sitting
West held a much stronger hand:




