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דבר ועד העמותה מרץ 2020

שלכם ובשבילכם,
גלעד אופיר, יו"ר

שלום חברות וחברים, 
אנו  "הקורונה".  וירוס  בנושא  אותנו  המקיפים  לדיווחים  במקביל  זאת  וכל  כסדרה  נפתחה  הפעילות  שנת 
בהתאם  ונעדכן  ונפעל  המוסמכות  והרשויות  הספורט  ממוסדות  אלינו  המגיעים  העדכונים  אחר  עוקבים 
האירוע  השפעות  את  לאמוד  ומוקדם  סותרים  בדיווחים  מלאה  התקשורת  זה,  בשלב  שיתקבלו.  להנחיות 
אנו  לנו.  הנוגעות  חריגות  משמעויות  שישנן  או  מפרופורציה  שיצא  תקשורתי  באירוע  מדובר  האם  ולהבין 
מבקשים מהשחקנים והחברים להישאר מעודכנים ולגלות אחריות עצמית כלפי יתר השחקנים, וכמובן, לא 

להפסיק לשחק ברידג'.
ישראל  לאליפויות  ההרשמה  פתיחת  על  מידע  למצוא  תוכלו  זה  בביטאון  הספורטיביים.  לנושאים  ומכאן, 
אליפות  לסניורים.  ישראל  ואליפות  מעורבים  לזוגות  ישראל  אליפות  הפתוחה,  ישראל  אליפות  המרכזיות: 

ישראל לנשים תתקיים בהמשך השנה כמתוכנן.
בחודש שעבר הסתיימו הליגות לזוגות בשיטת TB. מדובר באחת התחרויות היוקרתיות והחזקות ביותר בארץ 
ואני שמח לברך את הזוכים בליגת העל – דורון ידלין ומוטי גלברד )מקום ראשון(, יותם בר-יוסף ושי קמעו 

)מקום שני( וקלרה חץ ורון פכטמן )מקום שלישי(.
ארצה לשתף אתכם במספר פרויקטים מעניינים שאנו מקדמים. בדפי ההתאגדות תוכלו למצוא מודעה על 
קורס להכשרת מנהלי תחרויות בדרגה 1, שיתקיים לראשון במחוז צפון! אנו רואים חשיבות רבה לפיתוח 
וניהול התחרות.  חוקי הברידג'  בנושא של  גם  ידע  ולצבור  להירשם  ומזמינים אתכם  הפעילויות בפריפריה 

הקורס יועבר בהדרכתו של אילן שזיפי.
שחקנים  שלושה  גייסנו  זו,  במסגרת  איתנו".  להתקדם  "בואו  נקרא  לבשר  נרגשים  אנו  עליו  חדש  מיזם 
מנבחרת ישראל עד גיל 26, שישמחו לשחק עם חבר/ת התאגדות באחת מהתחרויות ולאחר מכן לנתח יחד 
את המשחקים ששוחקו. אנו מניחים כי הביקוש למיזם יהיה גבוה מאוד ועל כן משרד ההתאגדות יגריל את 
שמות השחקנים מבין המבקשים. מדובר בהזדמנות ייחודית )וללא עלות( לשתף פעולה עם שחקן נבחרת 

וליהנות מחוויה מרגשת ומלמדת.
בחודש יוני 2020, מושיקו מיוחס, רכז פרויקט הצעירים של ההתאגדות לברידג', פורש מתפקידו וזו הזדמנות 
להודות לו על עבודתו המסורה והטובה בפיתוח וקידום שחקנים צעירים לאורך השנים האחרונות. אין ספק 
שרבים מההישגים בתחום הושגו בזכות מושיקו, כיף גדול. בביטאון זה תוכלו למצוא מודעת דרושים לתפקיד 
רכז/ת הצעירים של ההתאגדות ואנו מזמינים אתכם להציג מועמדות למשרד ולסייע בהכשרת דור ההמשך 

של הברידג' הישראלי.
הצעות  מכם  לקבל  מאוד  נשמח  אנו  אך  הקרובות  ולשנים  לשנה  ורעיונות  עבודה  תוכנית  להתאגדות  יש 

ורעיונות נוספים ולשמוע את כל אשר על ליבכם. הרגישו חופשי לפנות אלינו ואליי באופן אישי.

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

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

"אני יכול לסכם בשלוש מילים את כל מה שלמדתי על החיים: 
הם תמיד ממשיכים."

רוברט פרוסט

mailto:Gilado.Bridge%40gmail.com?subject=
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הכרזות

תרגול הכרזות בסיסיות

// רם סופר

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

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

להבין היכן ומדוע ולתקן את עצמכם.
 1♠ פתיחה  לאחר  התערבות  בהכרזות  נעסוק  הפעם 

של היריב מצד ימין:

West North East South
1♠ ?

אתם במזרח. היריב מימין )צפון( פתח ♠1.
הבאים  בתרגילים  בהן  שנעסוק  ההכרזה  אפשרויות 

יהיו:
אוברקול בגובה 2: דרוש כוח של פתיחה לפחות עם 

חמישייה טובה )או קרוב לפתיחה עם שישייה טובה(.
קוצר  עם  לפחות  פתיחה  של  כוח  דרוש  מוציא:  כפל 

בסדרת הפותח, או לחילופין 18+ נקודות.
1NT: 15-18 נקודות עם חלוקה מאוזנת ועוצר בסדרת 

הפותח.
 6 )או  קלפים   7 עם   :3 בגובה   Preempt הכרזות 

טובים( בסדרה, לא יותר מ-10 נקודות.
מה תכריזו עם כל אחת מהידיים הבאות?

תרגיל 1

  6
  AT72
  KQJ3
  AQT5

תרגיל 2

  83
  KQJT94
  AQ
  652

תרגיל 3

  Q72
  AJ953
  KJ5
  63

תרגיל 4

  A5
  7
  QJT9852
  943

תרגיל 5

  A2
  AK43
  5
  AKQ962
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פתרונות 

פתרון 1

  6
  AT72
  KQJ3
  AQT5

West North East South
1♠ Dbl

 )♠( הפותח  בסדרת  סינגלטון  עם  נקודות   16 בידכם 
וארבעה קלפים בכל הסדרות האחרות. זוהי יד מצוינת 
להכרזת Dbl. השותף יכריז את הסדרה הארוכה שלו 

וזו תהיה סדרת השליט שלכם.

פתרון 2

  83
  KQJT94
  AQ
  652

West North East South
1♠ 2♥

)12 נקודות( עם שישייה חזקה  בידכם כוח של פתיחה 
בהארט – בדיוק מה שדרוש להכרזת אוברקול בגובה 2.

פתרון 3

  Q72
  AJ953
  KJ5
  63

West North East South
1♠ Pass

11 נקודות בלבד. חמישייה בינונית בהארט. יד זו אינה 
לקרוא  עליכם   .2 בגובה   Overcall הכרזת  מצדיקה 

Pass ולהמתין להתפתחויות.

פתרון 4

  A5
  7
  QJT9852
  943

West North East South
1♠ 3♦

בידכם 7 נקודות עם סדרה טובה של 7 קלפים בדיאמונד 
)חסרים AK, אך לאחר מכן יש רצף(. זוהי יד מתאימה 

להכרזת Preempt של ♦3.

פתרון 5

  A2
  AK43
  5
  AKQ962

West North East South
1♠ Dbl

ו-4  בקלאב  קלפים   6 עם  נקודות   20 של  מעולה  יד 
קלפים בהארט. יד זו חזקה מדי להכרזת אוברקול ♣2, 
שכן השותף צפוי לקרוא Pass ואתם עלולים להישאר 
בחוזה ♣2 כאשר ניתן לבצע משחק מלא. עקרונית, עם 

 .Dbl ידיים של 18+ הקריאה הנכונה היא
סדרת  את  להכריז  מעוניינים  שאינכם  נוספת  סיבה 
לכפל ♥2  ישיב  מקווים שהשותף  היא שאתם  הקלאב 
 4-4 בהתאמה   4♥ מלא  למשחק  )לפחות(  תגיעו  ואז 

)או יותר(.
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הכרזות

המשך ההכרזה אחרי חזרת הפותח על סדרתו

// רם סופר

מהלך ההכרזה שנעסוק בו במאמר זה יהיה

West North East South
1♥ Pass 1♠ Pass

2♥ Pass ?

מה ידוע על היד של שותפכם?

קלפים   4 לו  אין  בהארט;  יותר(  )או  קלפים   6 לו  יש 
בספייד; מספר הנקודות הגבוהות הוא 11-14.

מהן ההכרזות האפשריות שלכם?

)א( ♥3NT ,4 או ♠4 – סגירה למשחק מלא. במקרה 
השלישי )♠4( חייבת להיות לכם סדרה מצוינת הואיל 

והשותף לא הבטיח אפילו קלף אחד בספייד.

)ב( ♥2NT ,3 או ♠3 – הכרזות הזמנה למשחק מלא.

)ג( ♣3 או ♦3 – הכרזת סדרה חדשה בגובה 3 מחייבת 
למשחק מלא ויכולה להיות התחלה של מהלך הכרזה 
לקראת סלם. אתם מבטיחים 5 קלפים לפחות ב-♠ ו-4 
קלפים לפחות בסדרת המיינור )עם 5 קלפים במיינור,4 
בספייד וכוח של פתיחה הייתם צריכים להשיב ♦2/♣2 

ולא ♠1 בסיבוב הראשון(.

)ד( ♠2 – אתם מתעקשים על סדרתכם למרות שהשותף 
קלפים   6 לפחות  לכם  להיות  צריכים  שישייה.  הבטיח 
טובים בספייד וקוצר בהארט. הכרזה זו אינה מזמינה 

ומתארת 6-10 נקודות.

או  נקודות   9 בהן  שיש  הידיים  רוב  עם   –  Pass )ה( 
פחות תעדיפו להישאר בחוזה ♥2.

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

תרגיל 1

  KJ8742
  32
  A54
  T7

תרגיל 2

  QT92
  K3
  A93
  JT98

תרגיל 3

  AK742
  95
  A
  KQJT6

תרגיל 4

  KQ42
  Q
  972
  AK764
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פתרונות

פתרון 1

  KJ8742
  32
  A54
  T7

West North East South
1♥ Pass 1♠ Pass

2♥ Pass Pass

שותפכם  בספייד.  החלשה  השישייה  על  תחזרו  אל 
יש  נקודות.   11-14 עם  בהארט  קלפים  שישה  הבטיח 
בהארט,  לפחות  קלפים   8 של  ידועה  התאמה  לכם 
הישארו  מאוד.  נמוכים  מלא  משחק  לביצוע  והסיכויים 
תכריזו  אם  חיובית.  תוצאה  להבטיח  כדי   2♥ בחוזה 
♠2 והשותף יקרא Pass )בצדק( עם סינגלטון בספייד, 

תגיעו לחוזה אומלל.

פתרון 2

  QT92
  K3
  A93
  JT98

West North East South
1♥ Pass 1♠ Pass

2♥ Pass 2NT

10 נקודות – זהו הגבול בין יד חלשה ויד מזמינה. בנוסף 
מהסדרות  בחלק   )8  ,9,T( טובים  ביניים  קלפי  בידכם 
אשר משדרגים את ערך היד שלכם כשמדובר בחוזה 

ללא שליט.

על כן עדיף להזמין את השותף למשחק מלא ללא שליט 
לביצוע  מהשותף  שנדרש  כל  בעצם   .2NT באמצעות 
חוזה 3NT הוא שישייה בהארט בראשות AQ )בהנחה 
שהסדרה תתחלק 3-2( ועוד שתי לקיחות מהירות בצד, 
לדוגמה A+♦K♣. כל אלה נכנסים בתוך תחום הנקודות 

שלו )11-14(.

העובדה שאתם בוחרים בהכרזת הזמנה 2NT )במקום 
♥3( אינה שוללת את האפשרות שהשותף יחליט להכריז 
♥4 עם יד חלוקתית שאינה מתאימה לחוזה ללא שליט.

פתרון 3

  AK742
  95
  A
  KQJT6

West North East South
1♥ Pass 1♠ Pass

2♥ Pass 3♣

בסדרות  חמישיות  שתי  עם  טובות  נקודות   17 בידכם 
השחורות ודאבלטון מול השישייה שהבטיח השותף. יד 
זו נמצאת באזור הסלם, אך יש לגלות את סדרת השליט 

הטובה ביותר.

השותפות  את  מחייבת   3♣ שלכם  השנייה  ההכרזה 
ו-4+ קלפי   ♠ 5+ קלפי  ומתארת  למשחק מלא לפחות 
♣. אם לשותפכם 3 קלפים בספייד, הוא יכריז כעת ♠3.

4 קלפים,  אם לשותפכם התאמה בסדרת הקלאב של 
הוא יכריז ♣4. במקרה זה תמשיכו לקראת סלם בקלאב.

 ,3♥  – סדרתו  על  נוספת  פעם  יחזור  שהשותף  ייתכן 
ואז הארט תהיה סדרת השליט. ההכרזה הבאה שלכם 
אם  חסרים.  מפתח  קלפי  כמה  לברר  כדי   4NT תהיה 
.7NT תכריזו ,♥Q + תגלו אצל השותף 3 קלפי מפתח

המשך בעמוד 12
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הכרזות

הגנה נגד פתיחות מנע )Preemptive( בגובה 3-4

// אילנה לונשטיין

כאשר יריבנו מצד ימין פותח Preemptive בגובה 3-4, 
בכלל  אם  לשקול  עלינו  יותר.  לקשה  הופכת  הכרזתנו 

כדאי להתערב בגובה זה, ואם כן – מה להכריז?

האפשרויות שלנו הן:

)א( אוברקול 

לפחות חמישייה טובה עם שתי תמונות או יותר בסדרה 
האוברקול מתבצעת  ככל שהכרזת  נקודות.   13-17 ו- 
בגובה רב יותר, כך נזדקק ליד חזקה יותר או חלוקתית 

יותר.

דוגמה 1

  A73
  KQJ92
  KJ63
  4

West North East South
3♣ 3♥

ו-10 נקודות לערך, השותף יעלה  עם תמיכה בהארט 
אותנו למשחק מלא.

דוגמה 2

  KQ
  32
  K65
  AQJT63

West North East South
3♥ 4♣

בידנו שישייה טובה בקלאב ו-15 נקודות. למרות הגובה 
לא נוותר ונתערב. 

חוזה  להחמיץ  עלולים  אנו  בהארט,  עוצר  לשותף  אם 
טוב יותר של 3NT, אך אין מה לעשות – זהו כוחן של 

.Preempt הכרזות

דוגמה 3

  3
  KJT7654
  42
  J63

West North East South
3♦ Pass

של  מנע  פתיחת  על   Preemptive להכריז  ניתן  לא 
 +13 שבידנו  יחשוב  השותף   ,3♥ נכריז  אם  היריב. 

נקודות. עדיף לקרוא Pass ולהמתין להתפתחויות.

Takeout Double )ב(

 Takeout Dbl על פתיחת מנע הינו  בברידג' המודרני 
4. עם זאת, ככל שהכרזת היריבים גבוהה  גם בגובה 
למעניש  הכפל  את  יהפוך  שהשותף  הסבירות  יותר, 

עולה.
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בסדרת  קוצר  מבטיח  מנע  פתיחת  על   Dbl עקרונית, 
הפותח עם 14+ נקודות. לפעמים Dbl יוכרז עם ידיים 

חזקות אחרות שאין להן הכרזה אחרת.

שותפו  את  לאלץ  יכול   Dbl-ש לזכור  חייב  המתערב 
עליו  ולכן  נקודות,  מאוד  מעט  עם   3-4 בגובה  להכריז 

להביא יד חזקה.

דוגמה 4

  AJ42
  KQ3
  AJ62
  43

West North East South
3♣ Dbl

קוצר  עם  נקודות   15  –  3♣ על   Dbl-ל טיפוסית  יד 
בקלאב.

אם השותף יענה בגובה 3, זה מראה 0-8 נקודות ואנו 
נשאיר את החוזה בגובה 3.

עם יד טובה יותר השותף עשוי להכריז מיד ♠4/♥4.

דוגמה 5

  AQJ3
  4
  KQJ63
  A62

West North East South
4♥ Dbl

 .4♥ של  פתיחה  על   Takeout Double-ל מצוינת  יד 
למתערב 17 נקודות עם קוצר בהארט. השותף יחליט 
להמשיך  או  מוכפל   4♥ להשאיר  אם  לקלפיו  בהתאם 
יותר( בספייד, סביר  להכריז. אם לשותף רביעייה )או 

להניח שיכריז ♠4.

3NT ג( הכרזת(

 3NT של  התערבות   ,3 בגובה  מנע  פתיחת  לאחר 
מתארת יד חזקה עם 17+ נקודות ועוצר אחד לפחות 
בסדרת הפותח. לפעמים היד תהיה לא מאוזנת, שכן 
סדרה  על  להתבסס  בהחלט  יכולה   3NT של  הכרזה 

ארוכה שתביא לקיחות רבות.

מדוע אנו מוכנים להכריז 3NT עם 17 נקודות כאשר לפי 
 ?3NT לחוזה  נקודות   25 נדרשות  הכללים הבסיסיים 
כאשר  השותף.  של  כוחו  מהו  לברר  דרך  שאין  משום 
היריב פתח בגובה 3, יש סבירות גבוהה שלשותף יהיו 

8 נקודות לפחות.

דוגמה 6

  AQ
  KJ3
  AQ62
  K963

West North East South
3♠ 3NT

נקודות   19 עם  ביותר  הטובה  ההכרזה  היא   3NT
מאוזנות ושני עוצרים בספייד.

על אף הקוצר בספייד, Dbl היא אפשרות פחות טובה 
משום שאם נכפיל, השותף יכריז לרוב ♥4 עם רביעייה 
 Dbl בהארט ויגיע לחוזה בעייתי בהתאמה 4-3. כמו-כן
עלול להביא אותנו לחוזה ♣4 או ♦4 בשעה שניתן לבצע 

.3NT

דוגמה 7

  Q3
  KJ42
  AKQ93
  A4

West North East South
3♥ 3NT
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עדיפה   3NT הכרזת  מאוזנת,  הלא  החלוקה  למרות 
יביא  להניח שהשותף  סביר   .4♦ על החלופה  בהרבה 
את הנקודות שיאפשרו לנו לבצע 3NT. אין צורך לדאוג 
יותר מדי לסדרות הספייד והקלאב: אין ספק כי השותף 
קצר מאוד בהארט, ולכן צפוי שיהיה לו מספיק אורך כדי 

להגן על הסדרות השחורות.

)ד( הכרזות המראות לשותף שתי חמישיות )לפחות(

היריב  כאשר  אותה:  להכיר  שחשוב  מוסכמה 
 4 בגובה  סדרתו  הכרזת   ,3♣/3♦ פותח   מימין 
בסדרות   5-5 לפחות  של  חלוקה  מתארת  )קיו-ביד( 
המייג'ור. מובן מאליו שלמתערב תהיה יד טובה )חזקה 
או חלוקתית מאוד(, שכן הוא מאלץ את שותפו להכריז 

משחק מלא בגובה 4.

דוגמה 8

  AQJ73
  KQT96
  A4
  2

West North East South
3♣ 4♣

מזרח   .4 בגובה  קיו-ביד  להכרזת  טיפוסית  דוגמה 
מעוניין להיות במשחק מלא ♠4/♥4 אפילו אם לשותף 
נקודות מעטות. מערב חייב להכריז את סדרת המייג'ור 

הארוכה יותר )או הטובה יותר( שלו בגובה 4.

דוגמה 9

  AJT863
  AKT62
  2
  2

West North East South
3♦ 4♦

ואיכות  מצוינת  חלוקתו  אך  בלבד,  נקודות   12 למזרח 
גם  נפלאה. התאמה באחת מסדרות המייג'ור,  הסדרות 
ללא נקודות רבות, תספיק לשותף כדי לבצע משחק מלא.

)ה( לאחר פתיחת מנע בגובה 3 במייג'ור
ניתן להציג חלוקה של 5-5 )לפחות( בסדרות המיינור 
באמצעות הכרזה של 4NT המבקשת מהשותף להכריז 
את סדרת המיינור הארוכה יותר )או הטובה יותר( שלו 

בגובה 5.

דוגמה 10

  4
  3
  AKQ93
  KQ8643

West North East South
3♥ 4NT

שלנו  שהשותפות  הלקיחות  מספר   – נהדרת  חלוקה 
אך  השותף,  של  האסים  במספר  בעיקר  תלוי  תבצע 
שבה  הנכונה  המיינור  בסדרת  לחוזה  להגיע  חשוב 

תהיה לשותף התאמה.

דוגמה 11

  3
  AKJ63
  KQJT3
  32

West North East South
3♠ 4♥

שתי  עם  דו-סדרתית  יד  לשותף  להראות  רוצים  היינו 
חמישיות בסדרות האדומות, אבל הכרזת ההפרעה של 
במייג'ור  מלא  היות שמשחק  זאת מאתנו.  מנעה  צפון 

דורש 10 לקיחות בלבד, נכריז ♥4 ונקווה לטוב.

ייתכן כי לשותף סינגלטון בהארט וחמישייה בדיאמונד, 
ואנו ניכשל ב-♥4 במקום להצליח ב-♦5. בדיוק בשביל 

.Preempt זה היריבים משתמשים בהכרזות
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של  הידיים הבאות  עם  תכריזו  מה  לתרגל:  נסו  כעת 
בשלוש   .3 בגובה  צפון  של  מנע  פתיחת  לאחר  מזרח 
בשלוש   ,3♣ היא  הפתיחה  הכרזת  הראשונות  הידיים 

הבאות – ♥3.

West North East South
3♣ ?

תרגיל 1

  KQ62
  K4
  AJ5
  AQ65

תרגיל 2

  KQ42
  KJ32
  AQ8
  A9

תרגיל 3

  KQT93
  AJT962
  K3
  -

West North East South
3♥ ?

תרגיל 4

  KQT63
  4
  A7
  AJT97

תרגיל 5

  2
  A3
  AKT92
  KQJT3

תרגיל 6

  QJT643
  3
  KJ32
  42

פתרונות
3NT )1(

טובים  עוצרים  עם  נקודות   19  – וחזקה  מאוזנת  יד 
בקלאב.

 Dbl )2(

נעדיף  הפעם  אך  נקודות,   19 עם  מאוזנת  יד  זו  גם 
להכפיל עם קוצר בקלאב ושתי רביעיות המייג'ור. אם 
השותף יכריז ♠3/♥3, נעלה אותו למשחק מלא בגובה 

.4

4♣ )3( 

יד נהדרת עם 6-5 במייג'ורים. ניתן לשותף לבחור בין 
♥4 ל-♠4.

3♠ )4( 

אוברקול בגובה 3 עם 14 נקודות וחלוקה טובה. במצב 
זה לא ניתן להראות יד דו-סדרתית.

4NT )5(

ידנו מספיק חזקה על מנת לאלץ את השותף לבחור בין 
♣5 ל-♦5.

Pass )6(

אין Preempt על Preempt! יד זו אינה ראויה לאוברקול 
בגובה 3, והכרזה של ♠3 תטעה את השותף.
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המשך מעמוד7

פתרון 4

ההכרזה הראשונה ♠1 הייתה שגויה!

  KQ42
  Q
  972
  AK764

West North East South
1♥ Pass 2♣ Pass

2♥ Pass 2♠

ניסוח השאלה הניח כי הכרזתכם הראשונה הייתה ♠1, 
אך זו אינה הכרזה נכונה. 

עם 5 קלפים במיינור, 4 קלפים בספייד ו-12 נקודות או 
יותר, יש להכריז את סדרת המיינור תחילה בתשובה 
לפתיחה של ♥1, ואז להראות רביעייה בספייד בסיבוב 
את  יודע  השותף  זה,  הכרזה  מהלך  לאחר  השני. 
החלוקה שלכם והוא מחויב להמשיך להכריז עד משחק 

מלא. 

מטרתכם היא לגלות אם יש התאמה 4-4 בספייד, ואם 
לא – לבחור נכון בין 3NT ל-♥4.

 ,3♣ השני  ובסיבוב   1♠ הראשון  בסיבוב  תכריזו  אם 
קלפים  ו-4  בספייד  קלפים   5 שבידכם  יניח  השותף 
בקלאב. כעת הוא יכריז ♠3 עם שלושה קלפים בספייד, 

ואז – הסתבכתם.

להתאגדות הישראלית לברידג'

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

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

ולביצוע חפיפה מסודרת.

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

להתאגדות בנושאים הקשורים לצעירים.

דרושים

התפקיד דורש כישורים אדמיניסטרטיביים, לוגיסטיים וביצועיים כאחד. התפקיד דורש כישורים אדמיניסטרטיביים, לוגיסטיים וביצועיים כאחד. 
דרישות התפקיד המפורטות יועברו למועמדים המתאימים.דרישות התפקיד המפורטות יועברו למועמדים המתאימים.

היקף המשרה הצפוי – חצי משרה. תחילת חפיפה - מיידית.

מועמדים הרואים עצמם מתאימים, מתבקשים לשלוח קורות חיים מלאים 
 ibf@bridge.co.il עד לתאריך 31/3/20 לכתובת הדוא"ל

mailto:ibf%40bridge.co.il?subject=




תכנון בלקיחה הראשונה
// רם סופר

תפתחו  מה  בדרום.  הבאה  היד  את  מקבלים  אתם 
כמחלק?

  Q2
  A7
  AQ852
  QT95

14 נקודות עם חלוקה לא מאוזנת 2-2-5-4. לא מתאים 
לפתיחה 1NT. נפתח כמובן בחמישייה שלנו.

פתחתם ♦1 והשותף השיב ♠1. מה כעת?
אין לנו תמיכה בספייד. עלינו להראות את החלוקה שלנו 
מראים  אנו   .2♣ היא  הנכונה  ההכרזה  השני.  בסיבוב 
לשותף 5+ קלפים בדיאמונד ו-4+ קלפים בקלאב. כוח 

היד יכול לנוע בין 12 ל-17 נקודות.
הכרזתם בסיבוב השני ♣2, והשותף המשיך ♥2. מה 

זה אומר?
הכרזת "סדרה רביעית" הינה מוסכמה. השותף מתאר 
יד חזקה עם כוח למשחק מלא לפחות ומבקש מאתנו 
להמשיך לתאר את ידנו. במצב זה יש להכריז ♠2 עם 3 
קלפים בסדרה – יכול להיות שלשותף 5 קלפים בספייד 
קלפים   3 אין  לנו  התאמה.  יש  אם  לבדוק  רוצה  והוא 
בספייד, ולכן נכריז 2NT כדי להראות עוצר בהארט – 
הסדרה הרביעית )ייתכן שזה מה שהשותף מחפש כדי 

.)3NT להכריז
העלה  והשותף   ,2NT השלישי  בסיבוב  הכרזתם 

.3NT-ל
 ,Pass זוהי הכרזה סוגרת למשחק מלא. כולם קוראים
ומערב מוביל Q♥. קלפי השותף נפרשים על השולחן. 
הנה שתי הידיים של הכרוז והדומם עם מהלך ההכרזה 

המלא:

  KJT93
  K5
  K4
  KJ63

  Q2
  A7
  AQ852
  QT95

West North East South
1♦

Pass 1♠ Pass 2♣
Pass 2♥ Pass 2NT

Pass 3NT All Pass

♥Q :3; קלף ההובלהNT :חוזה
הדבר הטוב ביותר לעשות כעת הוא לעצור ולתכנן את 

המשחק לפני שנשחק אפילו קלף אחד מהדומם!
התכנון מתחיל מספירת לקיחות.  בחוזה ללא שליט, 
ושלוש   )AK( בהארט  בטוחות  לקיחות  שתי  לנו  יש 
חמש  הכול  בסך   ,)AKQ( בדיאמונד  בטוחות  לקיחות 

לקיחות בטוחות.
ארבע  להשיג  עלינו   3NT של  ביצוע  להשלים  כדי 

לקיחות נוספות.
באיזו סדרה כדאי לנו לחפש אותן?

משחק היד
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 ,3-3 מחולקת  שהסדרה  בתקווה   ♦AKQ נשחק  אם 
נוספות – זאת במקרה  לכל היותר שתי לקיחות  נשיג 
שהחלוקה תהיה לטובתנו. ואם החלוקה תהיה גרועה, 

רק נפתח לקיחות עבור היריבים.
הקלפים  כל  ברשותנו  מפתה.  נראית  הקלאב  סדרת 
בוודאות  נפתח  קלאב  נשחק  ואם   ,A-ל פרט  הבכירים 
שלוש לקיחות נוספות. הבעיה היא שלקיחות אלה יעלו 
את סך הלקיחות שלנו ל-8 בלבד, ועדיין לא יבטיחו את 

ביצוע החוזה.
של  הארוכה  בסדרה  לבחור  היא  הנכונה  התכנית 
 K-הדומם כ"סדרת העבודה". בספייד לרשותנו רצף מ
עד 9, ולכן ברגע ש-A♠ ייצא מהמשחק יהיו לנו ארבע 

לקיחות נוספות בספייד ובסך הכול תשע לקיחות.
לאחר שיש לנו תכנית נכונה, הגיע הזמן לשחק.

בלקיחה הראשונה נזכה בידנו עם A♥. לא יזיק לשמור 
כניסה בדמות K♥ לסדרת הספייד בדומם.

בלקיחה השנייה נוביל Q♠ – וזאת לפי העיקרון שאם 
שתי  בין  מחולקים  שלנו  המכובדים  מסוימת  בסדרה 
הידיים, כדאי להתחיל בקלף בכיר ביד שבה יש פחות 

קלפים בסדרה )"היד הקצרה"(.
ב-♠  ממשיכים  ואנו  בלקיחה,  לזכות  מסרבים  היריבים 

נמוך אל ה-9. מזרח זוכה ב-A♠ וחוזר בהארט.
לקיחות  שלוש  גובים   ,♥K עם  בדומם  זוכים  אנו  כעת 
לפי  )שוב   ♦K ממשיכים   ,)♠KJT( בספייד  נוספות 
העיקרון של קלפים בכירים מהיד הקצרה תחילה( וכעת 

AQ♦ מהיד.

זכינו ב-9 לקיחות, והחוזה בוצע.
החלוקה המלאה:

  KJT93
  K5
  K4
  KJ63

  8765   A4
  QJT64   9832
  63   JT97
  82   A74

  Q2
  A7
  AQ852
  QT95

קלאב,  מובילים  היינו  השנייה  בלקיחה  שאם  לב  שימו 
מזרח היה זוכה ב-A♣ וחוזר בהארט. בשלב זה כבר אי 
אפשר למנוע מההגנה לזכות ב-3 לקיחות בהארט + 2 

אסים, והחוזה היה נכשל.

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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בחודש הקודם עסקנו בדרכים להתגבר על סכנה של 
לקיחות  להשיג  מקווה  הכרוז  שמהן  בסדרות  חסימה 
נתבונן בטכניקה הפוכה אך מועילה לא  רבות. הפעם 
מעוניינים  שהיריבים  בסדרות  חסימה  יצירת   – פחות 

להריץ.

.3NT ביד הבאה הגעתם בדרום לחוזה

 A5
 K642

  KQ7
 JT92

  T964
  A9
  A83
  AK65

West North East South
1NT

Pass 2♣ Pass 2♠

Pass 3NT All Pass

מערב מוביל 3♠ )רביעי מלמעלה לפי שיטתם(.

בעיקר  צורך,  ללא  הזה  בחוזה  ייכשלו  רבים  שחקנים 
מפני שהיד נראית קלה מדי.

שצריך  ממה  יותר  הרבה   – במשותף  נקודות   28 יש 
למשחק מלא, ויש גם 8 לקיחות בטוחות מלמעלה.

נגד  בקלאב  עקיפה  התשיעית?  הלקיחה  תושג  איך 
ה-Q. אם העקיפה תצליח, יהיו 10 לקיחות, ואם תיכשל 

עדיין זה יגביה את הלקיחה התשיעית ב-♣.

לפני שפונים לסדרת הקלאב, צריך להחליט מה לשחק 
משהו  על  שמעו  השחקנים  רוב  הראשונה.  בלקיחה 
שנקרא "חוק ה-7" שלפיו מחסירים את מספר הקלפים 
זה  ולפי  מ-7  ההובלה  בסדרת  והדומם  הכרוז  של 

מחליטים כמה פעמים לעכב.

מי שיבצע את המהלך "הטבעי" של עיכוב בספייד – 
יכשיל את עצמו בחוזה.

היחיד  המסוכן  המצב   .♠3 ההובלה  בקלף  התבוננו 
לכרוז הוא חלוקה 5-2 בספייד. למערב לא יכול להיות 
לפיכך,  ב-3.  מוביל  היה  לא  אחרת   ,KQJ של  רצף 
מזרח צפוי להחזיק תמונה דאבלטון. אם ניתן לו לזכות 
בלקיחה הראשונה, הוא יחזור בספייד נמוך ויגביה את 
כל הסדרה. כעת אם מערב ייכנס ליד עם Q♣ – החוזה 

ייכשל.

בלקיחה  מהדומם   ♠A פשוט  נשחק  אם  זאת,  לעומת 
ניתן  בסדרתם.  חסימה  ליריבים  ניצור  הראשונה, 

להיווכח בכך על ידי התבוננות בחלוקה המלאה:

 A5
 K642

  KQ7
 JT92

  KJ832   Q7
  T75   QJ83
  96   JT542
  Q73   84

  T964
  A9
  A83
  AK65

מערב מוביל 3♠. אם דרום מבקש קלף נמוך מהדומם, 
נידון  החוזה  ב-♠  המשך  ולאחר   ♠Q-ב יזכה  מזרח 
לכישלון. לעומת זאת, אם דרום מבקש A מהדומם, אין 
להגנה מענה: אם מזרח משרת עם 7♠, הסדרה תהיה 
חסומה וביצוע החוזה מובטח לאחר עקיפה בקלאב. אם 

יצירת חסימה )בסדרה של היריבים(

// רם סופר

משחק היד

ירחון ההתאגדות הישראלית לברידג'16



וזורק Q♠ בלקיחה  מזרח מנסה לשחרר את החסימה 
הראשונה מתחת ל-A, אז T96♠ שנותרו לכרוז יהפכו 

לעוצר שני, ושוב ביצועו של החוזה מובטח.

כדי  קושי:  בו  טמון  אך  פשוט,  נראה  הזוכה  המשחק 
להבין אותו הכרוז חייב לדמיין חלוקות קלפים אפשריות 

של היריבים. 

הנה דוגמה נוספת על אותו עיקרון, מורכבת יותר:

 Q96
 A73

  A843
  KQ6

  AJ7
  J64
  K52
  AJ53

West North East South
1♣

Pass 1♦ Pass 1NT

Pass 3NT All Pass

הכרזה  מהלך  לאחר   3NT-ל הגעתם  בדרום.  אתם 
טבעי, ומערב הוביל 5♥.

שמונה  לרשותכם  כאן  גם  הקודמת,  בחלוקה  כמו 
לקיחות מלמעלה. לכאורה אין בעיה לפתח את הלקיחה 
בסיכון  כרוכה  בספייד  שעקיפה  אלא  ב-♠,  התשיעית 
שמערב  בהחלט  וייתכן  ההובלה,  את  יקבל  שמערב 

מחזיק חמישייה בהארט.

לעשות  ירצו  השחקנים  שרוב  האינטואיטיבי  המהלך 
כדי  הן  נמוך מהדומם,  לשחק  הוא  בלקיחה הראשונה 
לנצל  כדי  והן  המגנים,  ידי  בין  התקשורת  את  לנתק 
ולזכות   ♥KQ-מצב אפשרי שבו מערב הוביל מתחת ל
בלקיחה עם J♥. לעומת זאת, זכייה מידית ב-A♥ נראית 

כמו מהלך שיגרום לנו לאבד את ההגנה בסדרה.

למסקנה  מובילה  יותר  מעמיקה  חשיבה  זאת,  למרות 
הפוכה: המשחק הנכון הוא דווקא לשחק A♥ בלקיחה 

הראשונה. מדוע?

ראשית כל, העניין של תקשורת בין המגנים אינו רלוונטי. 
למזרח ממילא אין אפשרות לקבל את ההובלה, הואיל 

והעקיפה בספייד תתבצע לכיוון מערב.

ומה לגבי האפשרות שמערב הוביל מתחת KQ? נכון, 
במקרה זה המשחק של A♥ יפסיד, אך ברוב המקרים 
החלוקה תהיה שונה. מחוק ה-11 ניתן להסיק שלמזרח 
מתוך  קלפים  שני  כלומר  מ-5,  גבוהים  קלפים  שני 
KQT98. רוב הסיכויים שאחד מהם יהיה K או Q )אך 

לא שניהם(.

מערך הקלפים להלן מייצג את מה שיקרה רוב הזמן:

 Q96
 A73

  A843
  KQ6

  K32   8754
  KT852   Q9
  97   QJT6
  874   T92

  AJ7
  J64
  K52
  AJ53

מזרח  מהדומם,  נמוך  הראשונה  בלקיחה  תשחקו  אם 
יזכה ב-Q♥ ויחזור ב-9♥ לעקיפה על ה-J שלכם. מערב 
יעלה ב-T♥, וכעת לא תהיה לכם שום דרך לבצע את 
.♠K + החוזה – מערב תמיד יזכה ב-4 לקיחות בהארט

לא   ,♥A הראשונה  בלקיחה  תשחקו  אם  זאת,  לעומת 
נמוך,  בקלף  ישרת  מזרח  אם  תשובה.  להגנה  תהיה 
ביותר  לזכות  יוכלו  לא  ומזרח-מערב  חסימה,  תיווצר 
עקיפה  שתפסידו  לאחר  בסדרה  אחת  לקיחה  מאשר 
בספייד. אם מזרח יזרוק את ה-Q♥, הוא אכן ייצור מצב 
שבו אם יקבל את ההובלה שותפו יזכה בארבע לקיחות 
כי  ההובלה  את  יקבל  לא  שהוא  היא  הבעיה  בהארט. 
זה  הוא  מערב  עוד  כל  דרכו.  בספייד  עוקפים  אתם 
שיקבל את ההובלה, J♥ שלכם ישמש עוצר שני ויבטיח 

את ביצוע החוזה.

משחק  אינו  זו  בדוגמה  הזוכה  שהמשחק  שוב  נדגיש 
של 100%. הוא יפסיד במידה שמערב הוביל מסדרה 
הוא  ברידג'  אבל  טפשים",  "נצא  ואז   ,KQ852 כגון 
לקחת  מוכנים  הבכירים  והשחקנים  סטטיסטי,  משחק 
סיכון "לצאת טפשים" כל עוד קו המשחק שלהם מצליח 

בסבירות גבוהה יותר.
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משחק ההגנה

מהיכן יגיעו הלקיחות?

// רם סופר

אתם בדרום. וזהו אוסף הקלפים שלכם:

  AJ5
  62
  JT7
  T8643

מימין  היריב   .1♠ ופותח  מחלק  )צפון(  שותפכם 
)מזרח( קורא Pass. מה תכריזו?

שאלה קלה. כשמשיבים לפתיחה ♥1 או ♠1 מחפשים 
בידכם  כאן  השותף.  עם  במייג'ור  התאמה  כל  קודם 
שלושה קלפי ♠, והשותף הבטיח חמישה לפחות, לכן 

תתמכו בשותף.

 6 בידכם  הנקודות.  מספר  לפי  נקבע  התמיכה  גובה 
הכרזה  בלבד,  ל-♠2  תתמכו  ולכן  גבוהות,  נקודות 

המתארת 6-9 נקודות.

 .4♥ מתערב  )מערב(  משמאל  היריב   .2♠ הכרזתם 
 .Pass שני האחרים

מה קורה כאן ומה תעשו כעת?

ככל הנראה למערב יד חזקה, והוא בוטח ביכולתו לבצע 
♥4 )עם קצת עזרה מהשותף(. אין כל סיבה שתמשיכו 
כעת להכריז, היות שבהכרזה הקודמת כבר תיארתם 
יד  לו הייתה לשותף  ואת ההתאמה.  את הכוח שלכם 
חזקה או חלוקתית מאוד, היה אולי מכריז ♠4 או מכפיל 
את היריבים לעונשין. מאחר שלא פעל כך, כנראה שאין 

לו משהו מיוחד.

הוא  מערב  מסתיים.  והמכרז   ,Pass קוראים  אתם 
הכרוז ב-♥4. שותפכם מוביל K♠, והדומם נפרש:

  9743
  74
  652
  KQJ7

  AJ5
  62
  JT7
  T8643

West North East South
1♠ Pass 2♠

4♥ Pass Pass Pass

♠K :חוזה: 4♥; קלף ההובלה

מערב מבקש ספייד נמוך מהדומם, והגיע תורכם!

חוזה עם שליט  נגד   ♠K-ב הובלה  כי  זכרו  כל  ראשית 
מבטיחה רצף של שני מכובדים )לפחות(, זאת אומרת 

.♠Q שלשותף גם

הסקת  ההגנה:  בתכנון  ביותר  חשוב  שלב  מגיע  כעת 
מסקנות מהמכרז.

פעמים רבות תהיו בהגנה לאחר שהשותף לא הכריז 
הפעם  אך  קלפיו,  על  מידע  שום  לכם  יהיה  ולא  כלל 
זה  מה   .1♠ פתח  הוא   – במכרז  פעיל  היה  השותף 

אומר על היד שלו?

הכרזת פתיחה ♠1 מבטיחה 12+ נקודות וגם 5+ קלפי 
.♠

 4 בדומם  במיוחד.  חשוב  בספייד  האורך  על  המידע 
הבטיח  השותף  ספיידים;   3 בידכם  קטנים;  ספיידים 
)מערב(  לכרוז  כלומר   ,12=4+3+5 לפחות.  חמישה 

יכול להיות לכל היותר קלף אחד בספייד.
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אך  הראשונה,  הלקיחה  את  יחתוך  שהוא  אפילו  ייתכן 
בספייד,  חוסר  למערב  שאם  היות  שלא,  מקווים  אתם 

הסיכוי שלכם להכשיל את החוזה ♥4 הוא קטן מאוד.

אינן  אלה  גם  בספייד.  סינגלטון  שלמערב  נניח  אז 
אחת  לקיחה  רק  תהיה  להגנה   – מעודדות  חדשות 

בספייד. מהיכן יבואו עוד שלוש?

מאוד.  טובים  הארטים  לו  יהיו  לכן   ,4♥ הכריז  מערב 
גם בקלאב אין תקווה רבה ללקיחות לאור KQJשאתם 

רואים בדומם.

בסדרת  היא  החוזה  להכשלת  היחידה  התקווה 
הדיאמונד )חולשת הדומם(, אך אל תשלו את עצמכם 
היה  ב-♦,  כזה  רצף  לו  היה  אילו   .♦AKQ שלשותפכם 

מוביל בו.

עם  טובים  דיאמונדים  שלשותפכם  ייתכן  זאת,  בכל 
מכובד אחד חסר, הנמצא אצל הכרוז. במקרה זה יש 
לבצע עקיפה נגד הכרוז. לפיכך, אתם אלה שצריכים 
האפשרי  בהקדם  זאת  לעשות  ויש  דיאמונד,  להוביל 

לפני שייעלמו מפסידים על סדרת הקלאב. 

 ♠A עם  הראשונה  בלקיחה  זכו  הנכונה:  ההגנה 
 ♦J כאמור לעיל, בתקווה שמערב לא יחתוך( והמשיכו(

)ראש רצף(.

התבוננו בחלוקה המלאה וראו מה קורה לאחר ההגנה 
המומלצת:

  KQT86
  J3

   AQ94
  95

  2   9743
  AKQT985   74
  K83   652
  A2   KQJ7

  AJ5
  62
  JT7
  T8643

לא  אבוד.  הכרוז  השנייה,  ללקיחה   ♦J שתובילו  ברגע 
לקיחות  שלוש  יפסיד  הוא  לשחק,  יבחר  כיצד  משנה 

בדיאמונד, והחוזה ייכשל.

אם ההגנה זוכה בלקיחה הראשונה וממשיכה בספייד, 
הכרוז יחתוך ויצבור 7 לקיחות בהארט ועוד 4 לקיחות 

בקלאב – בסך הכול ♥4 מבוצע עם לקיחה עודפת.

 J היה  בדיאמונד  שלכם  הקלפים  הרכב  אם  גם  אגב, 
 ♦J להוביל  נכון  עדיין  רצף(,  )ללא  קטנים  קלפים  ושני 
בלקיחה השנייה )ולא קלף נמוך( כדי לשמור אפשרות 

לעקיפה חוזרת נגד מערב.

ישרוטל ים המלח
מלון נופש וספא

birmand@inter.net.il | www.bridgeredsea.com | 054-8083015 )03-6058355, דניאלה בירמן: 050-7409089 | יניב זק )צפון
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פסטיבל
הברידג' 

בים המלח
שתי תחרויות והרצאה כל יום | שתי תחרויות ארציות בימים ד-שבת
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 )Imagine( דמיין
שימוש בחוק ה-11 )מאמר שני בסדרה(

// קובי שחר
המגן בברידג' מחפש כל הזמן רמזים שיעזרו לו. הוא 
מנתח את המכרז, את מהלך המשחק עד כה, הן של 
את  למצוא  במטרה  זאת  כל   – שותפו  של  והן  הכרוז 
מערך  את  לדמיין  היכולת  פיתוח  הזוכה.  ההגנה  קו 
המשחק  רמת  את  ישדרג  מסוימת  בסדרה  הקלפים 

ויוביל להצלחה רבה יותר בהגנה.
כדי  ה-11  בחוק  להיעזר  ניתן  כיצד  נדגים  זו  במאמר 

לדמיין את מערך הקלפים מסביב לשולחן.
מהו חוק ה-11?

כאשר שותפכם מוביל מסדרתו הארוכה בקלף הרביעי 
מלמעלה ניתן לחשב כמה קלפים הגבוהים יותר מקלף 

זה נמצאים בידי הכרוז.
מ-11.  הוביל  שהשותף  הקלף  ערך  את  הפחיתו 
התוצאה היא מספר הקלפים הגבוהים מקלף ההובלה 

הנמצאים בשלוש הידיים האחרות.
מכיוון שאתם רואים את הקלפים שבידכם ובדומם, ניתן 
נמצאים  ההובלה  מקלף  הגבוהים  קלפים  כמה  לחשב 

אצל הכרוז.
 A4

  KT865   Q73

  J92

 .5=11-6  .♥6 מוביל  )מערב(  השותף  במזרח.  אתם 
קלפים  חמישה  ביחד  יש  ודרום  מזרח  לצפון,  כלומר, 

גבוהים מ-6♥.
הכולל  בסך   ,♥A ובדומם   ♥Q7 בידכם  רואים  אתם 

שלושה קלפים גבוהים מ-6♥.
מסקנה: לכרוז שני קלפים גבוהים מ-6♥.

כיצד המידע הזה עשוי להועיל לנו? נתבונן במערך 

הקלפים הבא:
 97

  QT852   K64

  AJ3

מערב מוביל 5♦ נגד החוזה ♠4. על פי הסכם השותפות 
מובילים רביעי מלמעלה מתחת למכובד.

.♦A ודרום זכה עם ♦K מצפון שוחק 7♦, ממזרח
11- החסרים:  הקלפים  את  למקם  כעת  יכול  מזרח 
5=6, כלומר לצפון, מזרח ודרום יש ביחד שישה קלפים 
ועוד  אצלכם  כאלה  שניים  רואים  אתם  מ-5♦.  גבוהים 

שניים בדומם.
מ-5♦.  גבוהים  קלפים  שני  עם  התחיל  דרום  מסקנה: 

אחד מהם כבר שוחק )A♦(. מהו השני?
חוזה  שנגד  בכלל  להשתמש  עליכם  זאת,  לדעת  כדי 
עם שליט אין להוביל בקלף נמוך מתחת לרצף של שני 
יכול  לא  כך,  על  מקפיד  ששותפכם  בהנחה  מכובדים. 
להיות לו רצף QJ או JT. קל להגיע למסקנה שהקלף 

.♦J השני של דרום הגבוה מ-5♦ הוא
לקיחה  לפחות  שלשותף  יודעים  כבר  אתם  זה  בשלב 

אחת בדיאמונד – מידע זה ודאי יועיל לכם בהגנה.
הנה דוגמה נוספת:

 Q94

  JT762   K85

  A3

משחק ההגנה
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 .3NT החוזה  נגד  מלמעלה(  )רביעי   ♣6 מוביל  מערב 
מהדומם משוחק 4♣.

גבוהים  קלפים   4 ובדומם  בידכם  רואים  במזרח  אתם 
אחד  קלף  שלדרום  ה-11  מחוק  מסיקים  אתם  מ-6♣. 
בדיוק גבוה מ-6♣. אתם שוללים את האפשרות שקלף 
 ,♣AJTxx זה הוא 7♣, משום שאז מערב היה מחזיק
ומתוך הרכב קלפים כזה מובילים ב-J או ב-T )בהתאם 

להסכם השותפות(.
מסקנה: דרום מחזיק A♣ ואין לו קלף נוסף גבוה מ-6♣.
האם בשולחן הייתם מוצאים את המשחק הנכון – קלף 

?♣A נמוך בלקיחה הראשונה שמוציא לכרוז את
לכרוז  מעניק  הראשונה  בלקיחה   ♣K של  שגוי  משחק 

ללא צורך שתי לקיחות בסדרה.
שבה  מלאה  חלוקה  של  לדוגמה  סוף-סוף  נעבור  כעת 

השימוש בחוק ה-11 עוזר להכשיל את החוזה.
סוגר  וצפון   1NT פותח  דרום  פשוט:  ההכרזה  מהלך 

.3NT-ל

 Q73
 94
 Q62
 AQJ75

  T5   9862
  QT762   A3
  K53   AJ94
  T82   963

  AKJ4
  KJ85
  T87
  K4

מהדומם   .♥6 הוביל  )מערב(  שותפכם  במזרח.  אתם 
שוחק 4♥, ואתם זכיתם ב-A♥ )יד שלישית גבוה(. דרום 

שירת ללקיחה הראשונה עם 5♥.
לצפון,  כלומר:   .5=11-6 ה-11:  בחוק  נשתמש  בואו 

מזרח ודרום ביחד חמישה קלפים גבוהים מ-6♥.
 .♥9 ובדומם  שוחק(  )שכבר   ♥A בידכם  רואים  אתם 
וזאת  מ-6♥,  גבוהים  קלפים  שלושה  לדרום  מסקנה: 
פרט ל-5♥ שכבר שוחק. כמו-כן ידוע מההובלה בקלף 
שלושה  של  שבור(  רצף  )או  רצף  אין  שלשותף  נמוך 

מכובדים.
לכרוז  המשחק?  המשך  לגבי  מכך  להבין  ניתן  מה 
וכנראה  לפחות  אחד  עוצר  המכילים  טובים  הארטים 
כך  תצלח.  לא  בהארט  שגרתית  חזרה  כן  על  שניים. 
לא תצליחו לפתח לקיחות רבות. בינתיים אתם רואים 
בדומם סדרת ♣ מאיימת שתעניק לכרוז חמש לקיחות 

מלמעלה אם בידו K♣ או חמש לקיחות בעזרת עקיפה 
אם K♣ אצל שותפכם.

של  הארוכה  בסדרה  לחזור  שמקובל  העובדה  אף  על 
השותף לאחר שזכיתם בלקיחה הראשונה, כאן דרושה 

הגנה מיוחדת. 
הסיכוי היחיד של ההגנה הוא לזכות בארבע לקיחות 
מידיות בסדרה אחרת. אתם בודקים את כל הסדרות 
בסדרת  הוא  שלכם  שהסיכוי  ומבינים  ובדומם,  בידכם 
 ♦ קלפי   3-4 הוא  מהשותף  שנדרש  כל  הדיאמונד. 
בראשות K )ואם בידו K דאבלטון, עדיין אפשר לזכות 
לקיחות  מהכרוז  ולמנוע  בסדרה  לקיחות  בשלוש 

עודפות(.
)הובלה   ♦4 הובילו  השנייה:  בלקיחה  הנכון  המשחק 
בקלף נמוך באמצע משחק מראה מכובד אחד לפחות 
ומבקשת מהשותף לחזור בסדרה זו(. במערך הקלפים 
ב-5♦.  וימשיך   ♦K עם  בלקיחה  יזכה  שותפכם  לעיל, 
יהיה  ו-9♦ שלכם   ,Q-תפילו את ה ,♦AJ-אתם תזכו ב

הלקיחה המכשילה.

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

toolbox.bridge@gmail.com :לתגובות
כתבות נוספות ואתגרי ברידג' ניתן למצוא באתר 

www.toolbox-bridge.com

mailto:toolbox.bridge@gmail.com
http://www.toolbox-bridge.com
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ועדת הסגל החליטה הפעם לקיים את משחקי המבחן 
כל  כאשר  קבוצות  תחרות  בשיטת  הפתוחה  לנבחרת 
קבוצה בת 4 שחקנים בדיוק. שחקני הקבוצה המנצחת 
נכנסים לנבחרת, ועדת הסגל קובעת את הזוג השלישי 
המנצחת,  הקבוצה  של  דעתה  שמיעת  תוך  בנבחרת 

מתוך הזוגות האחרים שהשתתפו במשחקי המבחן.

שתי הקבוצות שעברו בהצלחה את השלבים המוקדמים 
והגיעו למפגש הגמר היו אילן הרבסט – אופיר הרבסט 
– אופיר רשף – בר טרנובסקי מול אמיר לוין – יוסי 
רול – אלון בירמן – דרור פדון. לכל השחקנים האלה 
ניסיון קודם בנבחרת ישראל הפתוחה או לכל הפחות 

בנבחרות הצעירים.

 14 בני  84 חלוקות בשישה סיבובים  כלל  שלב הגמר 
חלוקות כל אחד. קבוצת אמיר לוין החלה את המפגש 
השלבים  תוצאות  בעקבות   IMP  7 של  מקדמה  עם 

הקודמים. להלן מבחר ידיים מעניינות:

סיבוב ראשון: 15:19 לקבוצת לוין )15:26 במצטבר(
היד הבאה מלמדת אותנו כי ספירת הנקודות המקובלת 
אינה משקפת היטב את המצב כאשר מדובר בהכרזות 
לקראת סלם עם התאמה חזקה בשליט. במקרים אלה 
מערכם  יותר  הרבה  גבוה  ומלכים  אסים  של  ערכם 

הנומינלי, בעוד חשיבותם של קלפי Q/J זניחה.

Dealer North. Vul N/S

 T832
 Q972

  J6
 Q32

  965   A4
  K6543   AT
  A93   KT87542
  KT   A5

  KQJ7
  J8
  Q
  J98764

הם  אך  במשותף,  גבוהות  נקודות   25 למזרח-מערב 
מסוגלים לבצע בקלות סלם גדול מול חלוקות סבירות 
)מוציאים שליטים,  4-2 בהארט  ו-  בדיאמונד   2-1 של 
על  מושלך  מפסיד  וספייד  ביד  נחתכים  הארטים  שני 

ההארט החמישי(.

במציאות שני הזוגות במזרח-מערב עצרו במשחק מלא 
ולא הגיעו אפילו לסלם קטן.

West North East South
טרנובסקי רול רשף לוין

Pass 1♦ Pass
1♥ Pass 3♦ Pass

3NT Pass Pass Pass

של  הייחודי  כוחו  את  לתאר  קשה  הטבעית  בשיטה 
הצדדיות.  בסדרות  אסים  ושלושה  עם שביעייה  מזרח 
 15-17 שתיארה   3♦ מזרח  של  שנייה  הכרזה  לאחר 
6+ קלפי דיאמונד קשה לראות את מערב  נקודות עם 
עם 10 נקודות עובר את 3NT. בר טרנובסקי ביצע 12 

לקיחות ללא שליט.

West North East South
פדון אופיר הרבסט בירמן אילן הרבסט

Pass 1♦ 1♠
2♥ 2♠ Dbl Pass
3♦ Pass 3♥ Pass
4♦ Pass 4♠ Dbl

Pass Pass RDbl Pass
5♣ Pass 5♦ Pass

Pass Pass

 1♦ הפתיחה  הכרזת  בירמן-פדון,  של  שיטתם  לפי 
לפחות   ♦ קלפי  ארבעה  עם  מאוזנת  לא  יד  מבטיחה 

משחקי המבחן לנבחרת ישראל הפתוחה 

2020
// רם סופר

סיקור תחרויות
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)ולרוב חמישה או יותר(, כך שהמשיב יכול לתמוך ב-♦ 
עם שלישייה. הכפל של מזרח על ♠2 הראה יד טובה, 
קונטרול  הראה   4♠ הקיו-ביד  הכרזת  על   RDbl-וה

ראשון.

בשולחן זה, ההתערבות החריפה ♠1 של אילן הרבסט 
בדרום רק עזרה למזרח-מערב לתאר את ידיהם, והם 
ניהלו מכרז ארוך שהתקרב לסלם. מערב שיתף פעולה 
בדרך לסלם מספר פעמים, ולכן ייתכן שאלון בירמן היה 
צריך להכריז ♦6 )במקום ♦5( כאשר הוא מחזיק ב-4 
מתוך 5 קלפי המפתח ולאור האורך שלו בדיאמונד אין 
צורך ב-Q♦. מזרח ביצע 13 לקיחות בחוזה ♦5 – הפסד 

.IMP 2 של

בגובה  השותף  פתיחת  על  מוציא  כפל  לאחר  האם 
להכרזתיו  זהות  להיות  צריכות  המשיב  הכרזות   ,1
מומחי  בין  דעות  חילוקי  ישנם  זה  בנושא  ללא הכפל? 

הברידג'. ראו נא מה קרה בחלוקה הבאה:

Dealer East. Vul None

 JT85
 KJ72
  K8
  986

  Q97   K43
  AQ83   T654
  7654   932
  A7   T42

  A62
  9
  AQJT
  KQJ53

לא  )מערב(  טרנובסקי  בר  החליט  השולחנות  באחד 
להתערב ב-Dbl על אף שהחזיק 12 נקודות עם קוצר 
בסדרת הפותח. מהלך ההכרזה היה פשוט, וצפון-דרום 

הגיעו בקלות למשחק מלא:

West North East South
טרנובסקי רול רשף לוין

Pass 1♣
Pass 1♥ Pass 2♦

Pass 3NT All Pass

ודי  נקודות,   +17 הבטיחה  דרום  של  הרוורס  הכרזת 
 .3NT היה ב-8 הנקודות של צפון להכרזה מיידית של

המשחק המלא בוצע בקלות עם לקיחה עודפת.

לו היה צפון  בשולחן השני דרור פדון )מערב( הכפיל. 
לוודאי  מכריז ♥1 טבעי תוך התעלמות מהכפל, קרוב 
שהיה מתקבל מהלך הכרזה זהה עם תוצאה זהה, אבל 
"לחכות בפינה" בתקווה  )צפון( החליט  אופיר הרבסט 

שהיריבים ייכנסו לסדרות המייג'ור שלו.

West North East South
פדון אופיר הרבסט בירמן אילן הרבסט

Pass 1♣
Dbl Pass 1♥ Dbl

2♥ 2♠ All Pass

הכפל של דרום על ♥1 מתאר יד טובה עם קוצר בהארט, 
הייתה   2♥ מערב  הכרזת  נקודות.   17 מחייב  אינו  אך 
תחרותית. כעת צפון )שלא ידע על חוזקו המדויק של 
דרום( ויתר על ניסיון להכפיל את היריבים ב-♥2 והכריז 
♠2 )אולי בתקווה להכפיל אותם ב-♥3(. במציאות ♠2 
בלבד   +140 רשמו  צפון-דרום  הסופי.  החוזה  נשאר 

.IMP 7 והפסידו

סיבוב שני: 25:26 לקבוצת לוין )40:52 במצטבר(
סיבוב זה התנהל ברובו בשליטת קבוצת הרבסט, אבל 

היד הבאה הטתה את הכף לטובת קבוצת לוין:

Dealer East. Vul All

 -
 KQ85
  KQJT3
  JT72

  KQ   AJT87542
  A63   974
  A974   2
  AK84   3

  963
  JT2
  865
  Q965

West North East South
לוין אופיר הרבסט רול אילן הרבסט

4♠ Pass
4NT Pass 5♣ Pass
5NT Pass 6♠ All Pass
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יוסי רול )מזרח( פתח ♠4 והראה 1 או 4 קלפי מפתח 
לקיחות   12 ספר  )מערב(  לוין  אמיר   .5♣ באמצעות 
מלמעלה במקרה שלשותפו שמונה ספיידים ושאל על 
לא  למזרח   .5NT באמצעות  ספציפיים  צדדיים  מלכים 
היה מה להראות. הוא הכריז ♠6, ושותפו לא ראה סיבה 
לקיחות   12 ביצע  מזרח  גדול.  סלם  בהכרזת  להסתכן 

בדיוק.

West North East South
טרנובסקי בירמן רשף פדון

4♠ Pass
4NT Dbl Pass Pass
RDbl Pass 5♣ Pass

7♠ Pass Pass Pass

אלון בירמן )צפון( החליט לסבך את העניינים באמצעות 
כפל פרוע על 4NT, אבל שותפו בדרום לא הוציא, ומערב 
לא הסתפק בביצוע 4NT עם שתי לקיחות עודפות. מדוע? 
אם תעשו את החשבון תראו ש-4NT מוכפל מבוצע עם 2 
לקיחות עודפות נותן פחות נקודות מסלם קטן מבוצע. בר 
RDbl על מנת למקסם את הרווחים.  טרנובסקי הכריז 
זה היה אמור לאלץ את דרום לברוח ל-♣5, אבל אופיר 
רשף העריך ש-4NT כפל-כפליים עלול להוביל לטרגדיה 
אם סדרת ה-♠ לא תרוץ והוציא ל-♣5. שותפו פירש זאת 

ככוח בקלאב והכריז ♠7. 
לכרוז 12 לקיחות, אך הלקיחה ה-13 אינה בנמצא. כל 
הניסיונות ליצור משחק לחץ לא עלו יפה, וקבוצתם של 
מזרח-מערב ספגה הפסד כואב של IMP 17. בסופו של 

דבר, ההימור של צפון הצליח.
סיבוב שלישי: 11:26 לקבוצת לוין )51:78 במצטבר(

זכתה  היא  הבאה  ביד  לוין.  קבוצת  זה שלטה  בסיבוב 
לרווח נאה בזכות הקרבה מוצלחת.

Dealer West. Vul N/S

 K8765
 AJ85
  A
 Q74

  4   Q
  KQ942   T
  8653   KJ9742
  AK2   T9853

  AJT932
  763
  QT
  J6

ודרום   ,1♠ יתערב  צפון   ,1♥ יפתח  שמערב  ספק  אין 
בתורו יכריז ♠4.

ומה יעשה מזרח עם 11 קלפים בסדרות המיינור ומצב 
פגיעות עדיף? אני רואה כאן שתי אפשרויות:

להכריז  ובהמשך   Negative Double-ב להתחיל  )א( 
סדרות  בין  לבחור  מהשותף  ולבקש   4♠ מעל   4NT

המיינור.
)ב( להכריז מיד ♦3 )אם לפי הסכם השותפות זה מראה 
אמור  מערב  זה  במקרה   .)♦ קלפי   +6 עם  חלשה  יד 
לתמוך ל-♦5 לאחר ♠4 מדרום – צפון קרוב לוודאי יכפיל 

לעונשין.

מוצלחת  לא  החלטה  קיבלו  הרבסט  ואופיר  אילן  הזוג 
במזרח-מערב והרשו ליריביהם לשחק ♠4 שבוצע בדיוק. 
מוכפל  לחוזה  הגיעו  בירמן  פדון-אלון  דרור  לעומתם 
♦5 מצד מזרח והפסידו לקיחה אחת בדיוק בכל סדרה 
לאחר הובלה A♠ עם תוצאה 300- שהביאה לקבוצתם 
לא  יריביהם רשף-טרנובסקי היטיבו   .IMP 8 רווח של 
להכריז ♠5, חוזה שבו היה עליהם למסור שתי לקיחות 

בקלאב ואחת בהארט.

סיבוב רביעי: 18:21 לקבוצת לוין )69:99 במצטבר(
ביד הבאה דייק אמיר לוין במשחק היד בחוזה עדין של 

.IMP 10 4 והקנה לקבוצתו רווח של♥

Dealer East. Vul E/W

 76
 QJ53
  J97
 Q962

  K8543   Q962
  974   82
  KQ2   T86
  53   KJT84

  AQT
  AKT6
  A543
  A7

בשני השולחנות דרום פתח 2NT וצפון השיב ♣3. כעת 
מזרח הכפיל כדי לבקש הובלה בקלאב, והחוזה הסופי 
היה ♥4 מצד דרום בשני השולחנות, כאשר מערב מוביל 

כמצוות שותפו ב-5♣.

בשני השולחנות דרום )הכרוז( לקח את ה-8♣ של מזרח 
עם ה-A והמשיך בקלאב שבו זכה מזרח עם ה-T. כעת 
המשך בקלאב מגביה לקיחה לכרוז, ולמזרח אין סיבה 
החליפו  במזרח  המגנים  שני  חדשות.  סדרות  לפתוח 

ל-2♥.
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 5 כנראה  לו  יש  כי  ולגלות  לקיחות  לספור  הכרוז  על 
לקיחות בשליט )כולל חיתוכים( ושלושה אסים. בקלאב 
אין סיכוי לפתח לקיחות נוספות, ולכן הוא זקוק לחלוקה 
להשיג  שניתן  בספייד  לקיחות  ולשתי  בדיאמונד   3-3
)בהסתברות 75%( באמצעות ביצוע עקיפה כפולה, או 
לחילופין לשלוש לקיחות בספייד אם יתמזל מזלו למצוא 

KJ♠ במזרח.

 ,♥Q עם  בדומם  זכה  הוא  בהתאם:  שיחק  לוין  אמיר 
עקף מיד ל-T♠ )והפסיד ל-K♠(, זכה בשליט הבא בידו, 
מסר ליריבים לקיחה ב-♦, זכה בסיבוב שליטים שלישי, 
 ♦ וחתך  מהדומם   ♦J השלכת  עם   ♠AQ-ו  ♦A הוריד 
וכעת  שקרה,  מה  זה  ישרתו.  היריבים  ששני  בתקווה 
חיתוך קלאב הוביל אותו ללקיחה העשירית בדמות 5♦.

זכה  בספייד,  עקיפה  עם  התמהמה  טרנובסקי  בר 
בלקיחה השלישית בידו ומסר ליריבים ♦. לאחר המשך 
 Q-ל נוסף   ♦ ומסר  שליטים  משיכת  סיים  הוא  בשליט 
)מערב( המשיך בשלווה  דרור פדון   .)♦J )עם הגבהת 
ב-♦ השלישי שלו. השלכת ♠ על ♦ הייתה חסרת טעם 
משום שלא נותרו בדומם מספיק שליטים לחתוך את כל 
זה הכרוז מסר כבר שלוש  המפסידים בספייד. בשלב 
 ♠Q-לקיחות והסיכוי היחיד שנותר לו היה עקיפה אל ה
בשלב  ב-♠  עמוקה  מעקיפה  ההימנעות  שנכשלה.   –
החוזה  את  לבצע  הסיכויים  את  אפוא  הקטינה  מוקדם 

וגרמה למפלתו של הכרוז.

סיבוב חמישי: 21:25 לקבוצת לוין )90:124 במצטבר(

היד הבאה זיכתה את קבוצת לוין ב-swing גדול:

Dealer West. Vul All

 8743
 T
  854
 KT843

  KQT95   A
  63   AJ4
  AK62   QJT73
  J7   AQ62

  J62
  KQ98752
  9
  95

West North East South
אילן הרבסט רול אופיר הרבסט לוין

1♠ Pass 2♦ 2♥
3♦ Pass 3♥ Pass
3♠ Pass 4♣ Pass
4♦ Pass 4♥ Pass
5♦ Pass 6♦ All Pass

 2♥ דרום  התערבות   ,2 over 1 של  התחלה  לאחר 
נועדה להפריע עם יד חלשה ולחפש הקרבה אפשרית 
אם לשותף התאמה )שחקן נועז יותר היה אולי מכריז 
סלם  מחפש  מזרח  ל-♦3  מערב  תמיכת  לאחר   .)3♥
ומתחיל בהכרזות קיו-ביד. מערב שיתף פעולה פעמיים 
בהכרזות חיוביות של ♠3 ו-♦4. בשלב זה מזרח מכריז 
בוודאות ♦6. אופיר הרבסט המשיך בקיו-ביד נוסף ♥4, 
להראות(  מה  יותר  לי  )אין   5♦ הכריז  ולאחר ששותפו 
שלל  ששותפו  העובדה  לאור  קטן  בסלם  הסתפק  הוא 

קונטרול בקלאב. 

West North East South
פדון רשף בירמן טרנובסקי
1♠ Pass 2♦ Pass
3♦ Pass 3♥ Pass
3♠ Pass 4♣ Pass
4♦ Pass 4NT Pass
5♥ Pass 5♠ Pass

7♦ Dbl All Pass

בר טרנובסקי )דרום( נמנע מהתערבות כדי לא להסגיר 
ליריבים מידע לגבי החלוקה. מהלך ההכרזה היה זהה 
לשולחן השני עד ♦4, אך כעת בחר אלון בירמן )מזרח( 
לשאול 4NT, ולאחר תשובה ♥5 הכריז ♠5 שהודיע כי 
)מערב(  דרור פדון  כל קלפי המפתח.  בידי השותפות 
קיבל את ההזמנה לסלם גדול על סמך סדרת הספייד 

הטובה שלו.

זה לא היה סלם גדול ודאי – גם לאחר נפילת J♠ בסיבוב 
השלישי הכרוז היה עדיין זקוק לעקיפה בקלאב. העקיפה 
הצליחה, ומזרח-מערב זכו לבונוס הודות ל-Dbl תמוה 
 .)IMP 14-של צפון )שהגדיל את הרווח במקצת מ-13 ל

IMP 12 לאחר שאלון בירמן  קבוצת הרבסט החזירה 
כשל בביצוע 3NT ביד הבאה:
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Dealer North. Vul All

 J5
 A8763
  JT82
 T7

  9876   KT43
  J92   KQ5
  764   AK9
  A65   KQ3

  AQ2
  T4
  Q53
  J9842

West North East South
פדון רשף בירמן טרנובסקי

Pass 2NT Pass
3NT Pass Pass Pass

דורש  החוזה  ביצוע   .♣4 הוביל  )דרום(  טרנובסקי  בר 
בלקיחה  לזכות  הגיוני  ולכן  בספייד,  לקיחות  שתי 
יזכה  הראשונה עם A♣ בדומם ולהריץ מיד 9♠. דרום 
בתקווה   J-ה אל  הארט  כעת  בקלאב.  וימשיך   ♠Q-ב
להגיע שוב לדומם. צפון זוכה ב-A♥, אך אין לו קלאבים 
לחזור לשותפו. בהמשך הכרוז תקוע בידו ועליו לנחש 
ויבטיח  צפון  של   J-ה את  ימחץ  אשר   ♠K לשחק  נכון 

תשע לקיחות. 

זכה  כאשר  הראשונה  בלקיחה  כבר  שגה  בירמן  אלון 
רשף  אופיר  אבל   ,J-ה אל  בהארט  הוא המשיך  בידו. 
)צפון( זכה ב-A♥ וחזר בקלאב. כעת גורלו של החוזה 
נחרץ היות שלדרום עדיין שתי כניסות צדדיות בספייד 

ולכרוז נותר רק עוצר אחד בקלאב.

בשולחן השני בוצע 3NT עם רווח של IMP 12 לקבוצת 
הרבסט. בסופו של יום התברר כי צמצום הפער ביד זו 

היה בעל חשיבות רבה.

סיבוב שישי ואחרון: 13:52 לקבוצת הרבסט )137:142 
לטובת הרבסט במצטבר(

בהפרשים  ברציפות  סיבובים  חמישה  שניצחה  לאחר 
 34 של  פער מבטיח  יצרה  ובתוספת המקדמה  קטנים 
האחרונים.  הבורדים  ב-14  לוין  קבוצת  כשלה   ,IMP
הפסד בהפרש IMP 39 מחק את כל מה שהושג קודם 
והכניס לנבחרת ישראל הפתוחה לראשונה את אופיר 
אילן  קבוצתם  חברי  עם  ביחד  טרנובסקי  בר   – רשף 
רבות  פעמים  ישראל  את  ייצגו  שכבר  הרבסט  ואופיר 

בנבחרת הפתוחה. אלון בירמן – דרור פדון מהקבוצה 
המפסידה בגמר נבחרו להיות הזוג השלישי בנבחרת. 
בהצלחה  אותנו  שייצגו  הנבחרת  מחברי  ארבעה 
באליפות אירופה 2018 ובאליפות העולם 2019 נותרו 
הפעם בחוץ. נאחל לנבחרת החדשה הצלחה לא פחותה 

באליפות אירופה שתיערך בפורטוגל ביוני הקרוב.

כבר ביד השנייה של הסיבוב ביצע אילן הרבסט "מהלך 
של ייאוש" שהתברר כצעד מבריק:

Dealer East, Vul N/S 

 A92
 -
  JT987543
  94

  K   T6543
  AJT96532   KQ7
  2   K6
  AQ5   K32

  QJ87
  84
  AQ
  JT876

West North East South
אילן הרבסט רול אופיר הרבסט לוין

1♠ Pass
2♥ Pass 4♥ Pass

4NT Pass 5♣ Pass
6♥ Pass Pass Pass

בפיגור  ברירה  יש  אבל  חריפה,   1♠ הפתיחה  הכרזת 
של IMP  34? העלאת ♥2 ל-♥4 מתארת יד מינימלית 
בשיטת over 1 2, אבל אילן הרבסט )מערב( לא ויתר 
עם שמינייה ושאל לקלפי מפתח. שותפו הראה 1 או 4. 
אילן ידע שחסרים שני קלפי מפתח, ובכל זאת הכריז ♥6 
היות שקבוצתו הייתה זקוקה ל-swing גדול. להכרזה זו 
שתי דרכים להרוויח: יכול להיות שאחד הקלפים החסרים 
K♥ שיימחץ תחת ה-A, או לחילופין שחסרים שני  הוא 

אסים, אך היריבים לא יגבו אותם.

יוסי רול )צפון( הוביל A♠. דרום שירת עם Q ומערב עם 
K. הסיכוי שה-Q סינגלטון נראה אפסי לנוכח העובדה 
שלא  האמין  אולי  יוסי  אך  בספייד,  תמך  לא  שמערב 
ואז חיתוך ♠  ייתכן שיריבו הכריז סלם בלי שני אסים, 

הוא הסיכוי היחיד להגנה.
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ששותפו  כדי   Q עם  אותת  )דרום(  לוין  שאמיר  כמובן 
ישחק דיאמונד בלקיחה השנייה. במקום זה צפון המשיך 
בספייד, והכרוז ניצל את שפע הכניסות לדומם להגבהת 

הספייד החמישי שעליו נזרק 2♦.

בשולחן השני התנהל מהלך הכרזה זהה פרט להכרזה 
בהכרזה  בחר  פדון  דרור  מערב.  של  האחרונה 
אילו  מפתח.  קלפי  שני  חסרים  כאשר  המתבקשת ♥5 
חבריו לקבוצה היו גובים שני אסים נגד ♥6, הכל היה 
 IMP 11-ב זכתה  הרבסט  קבוצת  במציאות  אך  גמור, 

וצמצמה את הפער.

 15 של  גדול  יותר  עוד   swing בא  בורדים  שני  כעבור 
זה קרה לאחר  נמחק.  לוין כמעט  ויתרון קבוצת   ,IMP
 KQJT93 של  סדרה  עם  חלש   2♦ שפתח  רול  שיוסי 
איבד את הספירה בהגנה, זרק את כל הדיאמונדים שלו 
 ♦2 ונתן לכרוז אילן הרבסט לזכות בלקיחה ה-13 עם 
ולבצע חוזה בלתי אפשרי של 3NT. בשולחן השני פדון-
בירמן הסתבכו בחוזה ♠4 בהתאמה 5-2 כאשר חלוקת 

השליט היא 5-1, הוכפלו במצב פגיע ונפלו פעמיים.

זו הייתה החלוקה שהכריעה את התחרות סופית:

Dealer West, Vul N/S 

 AQT9
 9876
  Q52
 74

  KJ7543   62
  KJ2   Q43
  4   AJT763
  982   JT

  8
  AT5
  K98
  AKQ653

West North East South
אילן הרבסט רול אופיר הרבסט לוין

2♦* Pass 3♥ Dbl
3♠ Dbl Pass 5♣

Pass Pass Pass

* מולטי – 2 חלש בהארט או בספייד

כאשר   3♥ ההפרעה  בהכרזת  משתמשים  כלל  בדרך 
וגם  בספייד  קלפים   3 לפחות  יש  מולטי  ל-♦2  למשיב 
בהארט, אבל לאור הפיגור של קבוצתו אופיר הרבסט 

היה אגרסיבי.

הכפל של דרום על ♥3 בא כדי להראות כוח. מערב תיקן 
ל-♠3, וצפון הכפיל – מעניש לפי השקפתו.

לו היה דרום סבור שזהו כפל מעניש, היה לבטח מכריז 
ניצחון  את  ומבטיח  בקלות  החוזה  את  מבצע   ,3NT
)דרום( הכריז  אמיר לוין  קבוצתו בתחרות. במקום זה 
♣5. לאחר הובלה ב-♦ הבודד וחיתוך ♦ לא היה מנוס 

מהפסד לקיחה נוספת בהארט, והחוזה נכשל.

West North East South
פדון רשף בירמן טרנובסקי
2♠ Pass 3♠ Dbl

Pass Pass Pass

טבעי  ב-♠2  השתמשו  מזרח-מערב  השני  בשולחן 
וההפרעה הייתה יעילה יותר מכיוון שליריביהם היו פחות 
הזדמנויות לתאר את ידיהם. אופיר רשף )צפון( לא היה 
יכול לדעת שלשותפו כוח רב המצדיק הכרזת משחק מלא 
פגיע. הוא בחר כמובן לקחת תוצאה חיובית ב-♠3 מוכפל 
נגד יריבים לא פגיעים. הגנה מושלמת הייתה מפילה את 
החוזה ארבע פעמים. בשולחן דרור פדון )מערב( הצליח 
פלוס  בלבד.  פעמים  שלוש  וליפול  לקיחות  ל-6  להגיע 
500 לא הייתה תוצאה מבריקה לצפון-דרום, אך בזכות 
התוצאה בשולחן השני קבוצת הרבסט זכתה לרווח של 

IMP 12 ולניצחון בתחרות כולה.
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לסניורים  ישראל  נבחרת  לקביעת  המבחן  משחקי 
לשלב  העפילו  זוגות  שמונה  שלבים.  בשני  התקיימו 
משלושת  באחד  לסיים  הייתה  ומטרתם  הגמר, 
את  לייצג  הזכות  את  שהקנו  הראשונים  המקומות 
סניורים שתתקיים  לנבחרות  אירופה  באליפות  ישראל 

במדיירה )פורטוגל( בחודש יוני.

להלן מספר ידיים מעניינות מהתחרות:

Dealer West. Vul E/W

 T983
 AT

  J952
 QT8

  A75   KQJ64
  K42   95
  Q86   AK743
  AKJ3   9

  2
  QJ8763
  T
  76542

 .6♠ לחוזה  מזרח-מערב  הגיעו  שולחנות  בשלושה 
והכרזת   1NT פתיחה  לאחר  מערב  היה  הכרוז  לרוב 
טרנספר של מזרח, אך בשולחנם של מינץ-לימור הכרוז 
היה מזרח בשל שיטת ההכרזה הייחודית שלהם. קלף 
החוזה  את  הכשיל   ♥Q דרום  של  הטבעי  ההובלה 

מיידית.

בחר  צפון  הכרוז,  היה  בשני השולחנות שבהם מערב 
A♥ )לאחר הובלה אחרת הכרוז היה משליך  בהובלה 
מפסיד בהארט על AK♣(, וכעת היו לכרוז 11 לקיחות. 
במידה שסדרת הדיאמונד מחולקת 3-2, ביצוע החוזה 
קל. שני הכרוזים התמודדו בצורה שונה עם האפשרות 

של חלוקה 4-1 ב-♦.

שנגע  ולפני  סיבובים  ב-4  שליטים  משך  עזרא  יצחק 

ו-J♣ הפך  נפלה   ♣Q .בידו וחתך ♣   ♣AK ב-♦ שיחק
היה  עדיין  נופלת,  הייתה  לא   ♣Q אם( ה-12  ללקיחה 
אינה  הדיאמונד  שחלוקת  במקרה  לחץ  למשחק  סיכוי 

.)3-2

 .♦ סיבובי  בשלושה  והמשיך  שליטים  משך  תור  רוני 
כאשר ראה שהסדרה לא מחולקת ניסה עקיפה בקלאב. 

צפון זכה ב-Q♣ וב-J♦, והחוזה נפל פעמיים.

Dealer North. Vul N/S

 KT72
 AK8742
  Q
 32

  Q986   A
  -   63
  AJ87542   KT93
  T4   KQJ985

  J543
  QJT95
  6
  A76

בשני שולחנות החוזה הסופי היה ♥5 )מצפון( שהוכפל 
ונכשל בלקיחה אחת. בשולחן אחר בוצע ♣5 )ממזרח( 
עם לקיחה עודפת. מהלך ההכרזה בשולחנם של יוסי 

וייס )מערב( – יהודה גלעדי )מזרח(:

West North East South
1♥ 2♣ 4♥

5♦ Pass Pass 5♥
Pass Pass 6♦ Dbl

Pass Pass Pass

משחקי המבחן לסניורים 2020

// יוסי אנגל

סיקור תחרויות
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שביעייה  עם   5♦ המנצחת  ההכרזה  את  מצא  מערב 
לדעת  יכול  היה  לא  שותפו  היריבים.  בסדרת  וחוסר 
 Pass-ב ובחר  שניים  או  אחד  מפסיד  להם  יש  אם 
זהיר. דרום התחרה ל-♥5 כשהוא סבור שליריבים אין 
מזרח  אך   ,♣A שברשותו  היות  סלם  לבצע  אפשרות 
שהיריבים  ודאות  )אין   6♦ והכריז  דעתו"  את  "שינה 
ייכשלו ב-♥5, ולכן זו הכרזה תחרותית הגיונית שיכולה 

להרוויח הרבה בשתי דרכים(.

הלקיחה  נותר   ♣A הועיל.  ללא  אך   ,6♦ הכפיל  דרום 
היחידה של ההגנה, והחוזה בוצע בקלות.

Dealer South. Vul None

 KQ65
 KQJ
  74
 7432

  J43   98
  AT97632   854
  -   JT96
  T98   QJ65

  AT72
  -
  AKQ8532
  AK

דרום פותח ♣2. אם מערב מתערב ♥3, סביר להניח 
3NT ודרום ימשיך ♦6. בחוזה בדיאמונד  שצפון יכריז 
הגרועה  החלוקה  בשל  לקיחות  ב-13  לזכות  ניתן  לא 

בשליט.

בשולחנם של אנגל-פרידריך בחר מערב לא להתערב, 
וזה היה מהלך המכרז:

West North East South
2♣

Pass 2♦ Pass 3♦
Pass 3♠ Pass 5NT
Pass 6♥ Pass 7♠

Pass Pass Pass

לאחר הכרזת המתנה ♦2 בסיבוב הראשון, לצפון בעיה 
תמיכה  ללא  גבוהות  נקודות   11 בידו  השני.  בסיבוב 
ב-♦. הכרזה סבירה הייתה 6NT. למרות זאת בחרתי 
מיד  קפץ  שותפי  מוביל.  זה  לאן  ולראות   3♠ להכריז 
מספר  על  שאלה   –  Josephine )מוסכמת   5NT-ל
הקלפים הבכירים בספייד מתוך AKQ(. הראיתי שניים 

מתוך שלושה )♥6(, והדרך לסלם הגדול נסללה.

למזלנו, מערב "נרדם" ולא הכפיל ♠Dbl – 7 כזה מבקש 
הובלה  )או  הכריז  הובלה בסדרה הראשונה שהדומם 
בלתי שגרתית אחרת(. לאחר שמזרח הוביל 9♠, ביצוע 

החוזה היה קל.

החלוקה הבאה מדגימה כי בידיים עם התאמה חזקה 
יותר  חשוב  אסים(  )בעיקר  קונטרולים  ריבוי  בשליט, 

מסכום הנקודות הגבוהות.

Dealer West. Vul None

 QJ63
 9
  QT52
 9742

  A52   T4
  AQJT65   K8432
  A863   7
  -   AJT65

  K987
  7
  KJ94
  KQ83

מערב פותח ♥1 ומזרח קופץ ל-♥4 – ידו אינה חזקה 
מספיק להכרזת ♦4 )ספלינטר(.

בשני  ב-♥4.  ההכרזה  הסתיימה  שולחנות  בשני 
ולימור- הרצקה-רוסלר  היטיבו  האחרים  השולחנות 

מינץ להכריז ♥6 ולזכות ברווח של IMP 6 לכל אחד.

 4♥ לאחר  ההכרזה  את  להמשיך  חייב  מערב  לדעתי, 
יכריז  מהשותף   5♣ לאחר  )קיו-ביד(.   4♠ באמצעות 
מקסימלית  יד  למזרח  )הרי  קטן  לסלם  יגיע  והזוג   5♦

להכרזת ♥4(.

לקיחות  ב-12  לזכות  ניתן   ♣A ללא  שגם  לב  שימו 
)שלושה דיאמונדים וספייד אחד ייחתכו בדומם(.

Dealer East. Vul All

 AKQ
 A4
  T873
 9732
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  T8763   842
  8532   KJT9
  KJ8   64
  8   KQT4

  J5
  Q76
  AQ52
  AJ65

.3NT בחלוקה זו הגיעו כל הזוגות בצפון-דרום לחוזה

לאחר  נכשל  והחוזה  צפון,  היה  הכרוז  שולחנות  בשני 
.♥T-הובלה ב

לאחר  נכשל  והוא  דרום,  היה  הכרוז  שלישי  בשולחן 
הובלה בספייד.

)דרום(  יוליאן פרידריך  היחיד שביצע את החוזה היה 
שגם הוא קיבל הובלה בספייד.

הוא זכה בדומם והריץ בלקיחה השנייה T♦. מערב זכה 
 .Q-ה אל   ♦ וניסה  זכה  הכרוז  בספייד.  והמשיך   ♦J-ב
גם עקיפה זו נכשלה. מערב זכה ב-K♦ והמשיך בספייד 

שלישי.

כעת הכרוז זקוק לנס. לרשותו שלוש לקיחות בספייד, 
אחת בהארט, שתיים בדיאמונד ואחת בקלאב – בסך 
הכול 7 בלבד כאשר ההגנה זכתה כבר בשתי לקיחות 

וסדרת הספייד אינה מוגנת.

 ♣J ,יוליאן הוביל מהדומם ♣ – אם מזרח ישחק נמוך
לקיחות  ובשתי   ♣A-ב ימשיך  הכרוז  מכן  ולאחר  יזכה, 
ויכניס  בקלאב  לקיחות  שתי  למזרח  ימסור  בדיאמונד, 
להגיע  אפשרות  ללא  בהארט  סופי  למשחק  אותו 

ללקיחות שהוגבהו בספייד אצל מערב.

לזכות  לו  אפשר  ויוליאן   ,♣K שיחק  מזרח  בשולחן 
בלקיחה! כעת אם מערב ימשיך בקלאב, הכרוז יעקוף, 
יגבה A♣ + שתי לקיחות בדיאמונד וימסור למזרח את 
לעיל.  שתואר  כמו  סופי  משחק  עם  הרביעי  הקלאב 
לחילופין, אם מזרח ימשיך בהארט, הכרוז יזכה בידו עם 
Q♥, יעבור לדומם בדיאמונד או בהארט ויעקוף בקלאב 

להשלמת החוזה.

היד הבאה מוצגת כבעיית הגנה:

Dealer North. Vul E/W

 AK9832
 A4
  42
 KJ6

  6
  8752
  KT87653
  Q

West North East South
1♠ Pass Pass

Dbl 2♠ 3♦ Pass
3NT Pass Pass Pass

כיצד   .♠7 שיחק  והשותף   ,♠A הובלתם  בצפון.  אתם 
תמשיכו?

 !♣K-ל להחליף  עליכם  השנייה  בלקיחה  פתרון: 
שותפכם משחק T♣ ומערב מעכב. המשיכו ב-J♣. בין 
ובין שלא, להגנה חמש לקיחות. מזרח- שמערב יעכב 
מערב יכולים לזכות רק בשבע לקיחות ♦ וב-A♣. המשך 
ב-K♠ )או הובלה ב-♠ נמוך( היו מעניקים ליריבים את 

הלקיחה התשיעית.

הנה החלוקה המלאה:

 AK9832
 A4
  42
 KJ6

  QJ54   6
  KJT3   8752
  AJ   KT87653
  A43   Q

  T7
  Q96
  Q9
  T98752

בוודאות משחק מלא ♥4  מזרח-מערב מסוגלים לבצע 
או ♦5, אך לא קל להגיע לחוזים אלה. 
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לאחר מעשה ניתן להמליץ למזרח לברוח מ-NT ולהכריז 
♦4 עם חלוקתו הקיצונית, אך במציאות רוב השחקנים 

סומכים על הכרזת 3NT של שותפם.

פרידריך- הנקודות:  מצב  היה  האחרון  הסיבוב  לפני 
אברמוב-עזרא   ;281.06 מינץ-לימור   ;285.14 אנגל 
אורנשטיין-קליש   ;257.21 הרצקה-רוסלר   ;258.82

.257.20

מקומם  את  הבטיחו  כבר  הראשונים  הזוגות  שני 
התנהל  האחרים  הזוגות  שלושת  בין  בעוד  בנבחרת, 
ישיר  מפגש  הועיד  המפגשים  לוח  מאוד.  צמוד  מאבק 
מזוגות  אחד  כל  ואורנשטיין-קליש.  הרצקה-רוסלר  בין 
אברמוב-עזרא  של  ולהפסד  גבוה  לניצחון  קיווה  אלה 
נגד לויט-תור. היד הבאה הכריעה וקבעה שאורנשטיין-

קליש יצטרפו לנבחרת.

 63
 8753
  T62
  9742

  J52   AT84
  6   AKJT
  AKJ975   Q4
  Q83   AKJ

  KQ97
  Q942
  83
  T65

סגורה  שישייה  עם  גבוהות  נקודות   33 למזרח-מערב 
הסתפקו  ארבעה  מתוך  שולחנות  בשלושה  בדיאמונד. 
הרצקה-רוסלר  אבל   ,6NT בחוזה  מזרח-מערב  זוגות 
הוא  מזרח  כאשר   7NT והכריזו  יותר  שאפתניים  היו 

הכרוז.

רוני  לכרוז   .♠K-ב הוביל  )דרום(  אורנשטיין  איתן 
הרצקה היו 12 לקיחות מלמעלה. הוא זכה ב-A♠ משך 
שלוש לקיחות קלאב ושש לקיחות דיאמונד, והגיע למצב 

הבא:

 -
 875
  -
  -

  J5   -
  6   AKJ
  -   -
  -   -

  Q
  Q9
  -
  -

דרום נאלץ לשמור Q♠ ולהשאיר Q♥ ללא הגנה.

כעת על הכרוז להחליט אם לעקוף ב-♥ או לנסות להפיל 
Q♥ מדרום.

מההובלה  שידוע  משום  נכונה,  העקיפה  תיאורטית, 
ההארט  קלפי   5 מתוך   3 ולכן   ♠Q מחזיק  שדרום 
הנותרים בצפון, והסיכוי למצוא Q♥ בצפון הוא כ-60%.

בשולחן הכרוז עקף ונפל בחוזה פעמיים. לו היה מנחש 
את המצב ומשחק AK♥, היה זוכה ב-IMP 11 במקום 
מנצחים  היו  הרצקה-רוסלר  ואז   ,IMP  16 להפסיד 
במפגש בהפרש IMP 1, אך עדיין לא נכנסים לנבחרת 
– זאת משום שתוצאתו של הזוג אברמוב-עזרא )שנגדו 
6NT( בחלוקה זו הייתה משתפרת, ואז הם היו  בוצע 

מנצחים את לויט-תור בהפרש קטן ונכנסים לנבחרת!

נותר רק לאחל הצלחה באליפות אירופה לחברי הנבחרת 
החדשה דורון לימור – יעקב מינץ – יוסי אנגל – יוליאן 

פרידריך – איתן אורנשטיין – אבי קליש!
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בשיטת  זוגות   28 התחרו  לזוגות  העל  ליגת  במשחקי 
חישוב טופ-בוטום במשך שני סופי שבוע. כל זוג שיחק 
6 חלוקות נגד כל זוג אחר – בסך הכול 162 בורדים. 

בכתבה זו אסקור כמה ידיים מעניינות.

Dealer North. Vul None

 AQJT85
 94
  AJT
  AQ

  9   K763
  AKT   5
  K832   765
  T9862   KJ753

  42
  QJ87632
  Q94
  4

10 זוגות בצפון-דרום הגיעו לחוזה בספייד: 6 במשחק 
מלא ו-4 בחוזה חלקי. כולם זכו ב-10 לקיחות. לעומתם, 
הזוגות שהגיעו לחוזה בהארט הסתפקו ב- 8-9 לקיחות 
משום שהכרוז חייב למסור שלוש לקיחות בשליט ועוד 

לקיחה בקלאב או בספייד.

 J .♥5 נניח שצפון הכרוז בחוזה ♠4. סביר שמזרח יוביל
מהדומם, K ממערב וצפון צריך לשחק 9♥ כדי שמערב 

לא ידע אם שותפו הוביל מסינגלטון או מדאבלטון.

כיצד ניתן בכל זאת להכשיל את החוזה? מערב צריך 
מזרח  השנייה  בלקיחה  שלישי.  ו-♥   ♥A-ב להמשיך 
השלישית  בלקיחה  חותך  צפון  ואם  דיאמונד,  משליך 
עם T♠ )למשל(, מזרח משליך דיאמונד נוסף. השלכות 
הדיאמונד חיוניות משום שהכניסה היחידה לדומם היא 
עקיפה  לבצע  חייב  הכרוז  מכן  ולאחר  קלאב  בחיתוך 
חוזרת בדיאמונד כדי שלא יהיו לו מפסידים בסדרה – 

כל זאת לפני משיכת השליטים.

אם מזרח-מערב יגנו כמתואר לעיל, מזרח יוכל לחתוך 
 ♠K-בסיבוב השני של הדיאמונד ובהמשך לזכות גם ב
זוג  אף  לעיל,  כאמור  בתחרות,  החוזה.  את  ולהכשיל 
במזרח-מערב לא מצא את ההגנה הקשה וכל הכרוזים 

בחוזה בספייד ביצעו 10 לקיחות.

Dealer South. Vul None

 AK6
 942
  A4
 AQJ52

  84   T9
  K76   AQJT8
  Q9853   72
  973   T864

  QJ7532
  53
  KJT8
  K

שלב  עד  סטטיסטים  הינם  מזרח-מערב  זו  בחלוקה 
ההובלה.

בחלק   .4♠ הכריזו  בצפון-דרום  הזוגות  מרבית 
פתיחה  הכרזת  לאחר  הכרוז  היה  צפון  מהשולחנות 
♦2 )מולטי( מדרום. היות שלא מומלץ להוביל מסדרה 
השחקנים   ,4 גובה  עד  חוזה  נגד   K ללא   A בראשות 
במזרח לא הובילו בהארט וצפון זכה בכל 13 הלקיחות.

לעומת זאת, כאשר דרום הכרוז הובלה בהארט בהחלט 
אפשרית. בשבעת השולחנות שבהם דרום היה הכרוז 
ב-♠4, הושגו 3 תוצאות של 11 לקיחות ו-4 תוצאות של 

13 לקיחות.

 .6♠ סלם  הכריזו  בצפון-דרום  אגרסיביים  זוגות  שני 
כאשר צפון היה הכרוז, מזרח בחר להוביל ב-♦ והסלם 
בוצע עם לקיחה עודפת. כאשר דרום היה הכרוז, מערב 

הוביל בהארט והכשיל את החוזה.

ליגת העל לזוגות 2020

// יוסי אנגל

סיקור תחרויות
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Dealer South. Vul All

 JT6
 J986
  4
  AQT54

  973   AKQ42
  KQ4   753
  K63   AQ9
  KJ96   82

  85
  AT2
  JT8752
  73

ברוב השולחנות שוחק חוזה ♠4 – לרוב על ידי מזרח 
הנראה  )ככל  הכרוז  היה  שמערב  אחד  למקרה  פרט 
הזוג השתמש בפתיחות חלשות של 1NT כך שמערב 

פתח 1NT ומזרח השיב לו בהכרזת טרנספר(.

זו  הובלה   .♣7 להוביל  בחרו  בדרום  שחקנים  שלושה 
מאפשרת לצפון לגבות AQ♣ ולהמשיך בסיבוב שלישי 
בסדרה אשר מבצע Promotion בשליט בזכות ה-8♠ של 
דרום ומעניק להגנה את הלקיחה הרביעית המכשילה 
את החוזה. רק הזוג חנה שזיפי – נדיה ליבסטר הגן 
לסינגלטון  החליף  צפון  האחרים  המקרים  בשני  כך. 
בלקיחה, משך  זכה  הכרוז  בלקיחה השנייה.  דיאמונד 
שליטים, שיחק פעמיים הארט לכיוון הדומם וביצע את 

החוזה.

ניתן להכשלה רק לאחר הובלה  חוזה ♠4 מצד מערב 
וקלאב   ♣AQ ואז  לקלאב  דרום  של  החלפה  בהארט, 

שלישי מצפון עם Promotion כפי שתואר לעיל.

Dealer North. Vul None

 Q54
 9
  AQ7
  AKQ976

  T87   9632
  8532   AJT
  JT943   K82
  T   852

  AKJ
  KQ764
  65
  J43

ל-♣3  קופץ  דרום ♥1  ולאחר תשובת  פותח ♣1,  צפון 
התאמה  עם  נקודות   14 לדרום   .)3NT שיעדיפו  )יש 
בקלאב, ומול יד של 15-17 נקודות עם 6+ קלאבים זה 

מספיק כדי להוביל לסלם.

בקלות  מבוצע  צפון  ידי  על  המשוחק   6♣ חוזה  ואכן, 
ועליו  בדיאמונד,  מהובלה  מוגן  צפון  הנתונה:  בחלוקה 
להוביל הארט מידו בתחילת המשחק. אם מזרח יזכה 
ב-A♥ ייעלמו המפסידים בדיאמונד על KQ♥. אם מזרח 
יעכב, צפון יגביה את סדרת ההארט באמצעות חיתוכים 

ויזכה ב-13 לקיחות.

שישה זוגות שאפתנים בצפון-דרום הכריזו 6NT. בכל 
המקרים צפון היה הכרוז – חוזה 6NT )וגם ♣6( מצדו 

 .♦J-של דרום ייכשל מידית לאחר הובלה ב

זוכה  צפון  בספייד.  מוביל  מזרח   6NT החוזה  נגד 
בדומם, עובר לידו בקלאב ומוביל 9♥. אם מזרח יקפוץ 
ב-A♥ מיד, תהיינה לכרוז 12 לקיחות מלמעלה. לאחר 
את  מריץ  הכרוז   ,♥K-ב זוכה  והדומם  מעכב  שמזרח 
סדרת הקלאב כהכנה למשחק לחץ. מזרח המחזיק את 
כל הנכסים של ההגנה חייב לזרוק מידו שלושה קלפים. 
קל לוותר על דיאמונד אחד ושני ספיידים. כעת הכרוז 
הסיבוב  לפני  שנוצר  המצב  וזה  הספיידים,  את  מושך 

האחרון של הספייד:

 Q
 -
  AQ7
  -

  -   -
  -   AJ
  JT94   K8
  -   -

  A
  Q
  65
  -

בלקיחה העשירית הכרוז מוביל מהדומם A♠. מה יזרוק 
 ♥Q הכרוז יוכל להמשיך ,♥J מזרח? אם יבחר להשליך
בלקיחה   K-ל מתחת   ♦ להוביל  אותו  ולאלץ  מהדומם 
 ♦A לשחק  יוכל  הכרוז  דיאמונד,  יזרוק  אם  הבאה. 

בלקיחה הבאה ולהפיל את ה-K שנותר בודד.

עם זאת, הקלפים אינם גלויים ולכרוז יש גם אפשרות 
היסוסים  )שתיכשל(.  בדיאמונד  עקיפה  של  פשוטה 

ארוכים מצדו של מזרח עלולים להסגיר את המצב.

בשולחן שבו ישבתי במזרח הבנתי מה עומד להתפתח 
של  מוקדם  בשלב  עוד  בודד   ♦K להשאיר  והחלטתי 



ירחון ההתאגדות הישראלית לברידג'34

אבל  המצב,  את  לקרוא  צפון  על  להקשות  כדי  המשחק 
הכרוז אפרים טרגן שבדרך כלל מצטיין נגדי היטיב לשחק 

A♦. הוא הפיל את ה-K♦ וזכה בתוצאה של 92%.

מנצחי התחרות היו דורון ידלין – מוטי גלברד לפני שי 
קמעו – יותם בר יוסף במקום השני וקלרה חץ – רון 

פכטמן במקום השלישי.

ביד הבאה הפגינו שניים משלושת הזוגות האלה אומץ 
וזכו בתוצאה מצוינת:

Dealer South. Vul All

 AQJ
 AT65
  942
 KQ8

  K8532   T
  KQ82   J43
  JT8   KQ7653
  J   A53

  9764
  97
  A
  T97642

תלוי  ההכרזה  המשך  מצפון,   1NT פתיחה  לאחר 
בשיטות של שני הזוגות. מזרח עשוי להתערב בהכרזת 
 Cappelletti שיטת  לפי   2♣ בהכרזת  או  טבעית   2♦
המתארת סדרה ארוכה כלשהי. נגד חוזה אפשרי של 
♦2, דרום צריך להתחרות ל-♣3 מבלי להראות יד חזקה.

מדי  גבוה  שיטפס  שזוג  משום  בעייתי,  הפגיעות  מצב 
200- בחוזה מוכפל שתהיה  להגיע לתוצאה של  עלול 
גרועה מאוד עבורו. למרות זאת, לשני הזוגות התאמה 

טובה, ולרוב מי שזכה לשחק הרוויח.

ואחד   ,3♣ בחוזה  שיחקו  בצפון-דרום  זוגות  חמישה 
וקיבלו תוצאה של  בחוזה ♣4. כולם ביצעו את החוזה 

למעלה מ-60% בהתאם למספר הלקיחות שהשיגו.

חמישה זוגות במזרח-מערב העזו להתחרות בדיאמונד 
בגובה 3, וזוג אחד הגיע לחוזה ♦4. מרביתם זכו ב-10 
לקיחות עם תוצאה של 70%, ביניהם מנצחי התחרות 

ידלין-גלברד וזוכי המקום השלישי חץ-פכטמן.
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13 לקיחות אחרי 1NT של היריב

// אבי רוזנטל

לפני 13 שנים שיחקנו – בני ניר, אז נער צעיר, ואני – 
בפסטיבל  הפתוחה  הזוגות  בתחרות  בחיינו  לראשונה 
ל-71%(  )מעל  טובה  תוצאה  בזכות  האדום.  הים 
השנה  ג'.  בגמר  השני  במקום  זכינו  השלישי  במושב 
זכינו במקום הראשון בגמר ב' בזכות תוצאה מעל 67% 

במושב השלישי.
ההתנהלות בחלוקה הבאה מסיבוב הגמר הייתה מפתיעה 
במיוחד. כשמחזיקים 6 נקודות והיריב פותח 1NT, קשה 
הלקיחות,   13 בכל  יזכה  ששותפך  הדעת  על  להעלות 
ועוד פחות מזה ניתן להעלות על הדעת שהשותף יעשה 

Claim מיד לאחר שיזכה בלקיחה הראשונה!
ישבתי במזרח עם היד הבאה:

  QT2
  AT973
  98
  854

דרום פתח 1NT. ניר התערב בהכרזת ♥2, שהבטיחה 
לפחות 5-5 בהארט ובסדרת מיינור בלתי ידועה. לאחר 
הירוק  לנצל את מצב הפגיעות  Pass מצפון החלטתי 

"ולהקריב" בחוזה ♥4 – זה אכן היה החוזה הסופי.

Board 27. Dealer South. Vul None

 97654
 5
 QJ7652
  2

  83   QT2
  KQ862   AT973
  -   98
  AKJ963   854

  AKJ
  J4
  AKT43
  QT7

West North East South
1NT

2♥ Pass 4♥ All Pass

צפון הוביל 2♣. ניר ביקש קלף קטן מהדומם וכיסה את 
.♣K של דרום עם ♣Q-ה

לאחר מחשבה קצרה, ניר תבע את כל הלקיחות והסביר 
לקיחות  בחמש  יזכה  הוא  השליטים  משיכת  לאחר  כי 
בקלאב. על שלוש האחרונות ישליך את שלושת קלפי 

ה-♠ שבידי. את שני קלפי ה-♦ יחתוך בידו.

ברור  היה  הפתיחה.  בהובלת  הייתה  צפון  של  טעותו 
שסדרת המיינור של הכרוז היא קלאב. הובלה בקלף 
בודד בסדרה זו בתקווה לקבל חיתוך תצליח רק במקרה 
ששותפו מחזיק A♣. במקרים אחרים ההובלה תגרום 

נזק ולעזור לכרוז לפתח את סדרתו. 

הכרזת  לאור  עוזרת.  הייתה  ב-♦  הובלה  עם  ספק 
ולהגיע  בדרום   ♣Q נגד  לעקוף  הגיוני   1NT הפתיחה 

לאותה תוצאה של 13 לקיחות.

איני יודע אם דרום טעה כשפתח 1NT עם 18 נקודות. 
אם שיטתם היא 15-17 נקודות, אז זו יד עם 18 נקודות 
וחמישייה יפה שצריכה לפתוח ♦1. לאחר פתיחה זו ניר 
היה מכריז 2NT המראה לפחות 5-5 בהארט ובקלאב. 
המצב היה דומה למה שקרה בשולחן, למעט העובדה 

שצפון יודע שלשותפות שלו יש התאמה גדולה ב-♦.

 .Pass אם יכריז מיד ♦5, יעמיד אותי בדילמה: ♥5 או
ניתן להעלות על הדעת מצב שבו ♦5 יהיה החוזה הסופי 

ואף יבוצע.

הזדמנות  למזרח  נותנת  צפון  של  יותר  נמוכה  הכרזה 
להכריז ♥4, ואז מערב תמיד יעלה ל-♥5 לאחר הכרזת 
♦5 מצפון. חוזה ♥5 ניתן לביצוע תמיד באמצעות עקיפה 

בקלאב נגד הפותח.

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

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

www.bestbridge.co.il

מלווה אותך
בצעדיך הראשונים במשחק הברידג'

בקצב שלךבזמן שלךבבית שלך

סט כלים לשחקן המתחיל:

 סדרת שיעורי וידאו - "צעדים ראשונים"
 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.

עם  אתם לא לבד:עם  אתם לא לבד:

מתאים לכל הרמות

https://bestbridge.co.il/?lps=61238564
https://bestbridge.co.il/?lps=61238564


בואו להכיר אותנו

בתחום  חברה  ובעל   3  + נשוי  כרמיאל,  תושב   ,)55( אלכס 
ואחד  מושבע  ברידג’  חובב  הינו  והגברה,  קולנוע  מערכות 
משמש  הוא  הצפון.  בגזרת  בענף  הפעילים  מהגורמים 
“כרמיאל”,  בהתנדבות מלאה כבעליו של מועדון הברידג’ 
הנחשב למועדון בוטיק משפחתי עם אווירה מיוחדת במינה.

עשורים,  כשני  לפני  נחשף  הברידג’  משחק  נבכי  אל 
‘’הברידג’  כדבריו:  לדבר’’  ל’’משוגע  הפך  במהלכן 
ביותר שקיים מהסיבה הפשוטה  הנפלא  הוא המשחק 
שמדובר באינטרקציה בין אנושית ברמה הגבוהה ביותר. 
זהו משחק של שותפים המצריך שיתוף פעולה והכלה 
תחומים  הרבה  עוד  מכיר  לא  אני  הזוג.  בת  או  בן  של 
ואמוציות  אינטנסיביות  לרמת  להגיע  ניתן  בהם  בחיים 
יש  שמבחינתי  כך  בברידג’,  כמו  גבוהה  כך  כל  רגשית 
הרבה קווים מקבילים בין המשחק הזה לבין סקס’’, הוא 

אומר בטון ההיתולי הכל כך מאפיין אותו.

 .2000 בשנת  החל  הברידג’  למשחק  אלכס  בין  הרומן 
בעסק.  אצלנו  הדלפק  על  ברידג’  ספר  שכח  ‘’’מישהו 
גיליתי  מהר  ודי  רגילה  בלתי  בצורה  אותי  תפס  הספר 
שממש בסמוך לביתי )אז בקריית מוצקין( פעל מועדון 
ברידג’. הגעתי למועדון ומי שניהל אז את המועדון והיה 
גם מורה מופלא לברידג’, מאיר )ממי( הרדוף ז’’ל, לקח 

אותי תחת חסותו ואפשר לי להתפתח כשחקן’’.

בהמשך הוסמך כמורה לברידג’ בעצמו וכמנהל תחרויות 
ברידג’ בדרגה 2. בשנת 2002 עבר לכרמיאל ‘’לא הבנתי 
איך אפשר לחיות במקום שאין בו ברידג’, כך שלקחתי 
על עצמי את היוזמה והקמתי מועדון על חשבוני’’, הוא 
דו- במסגרת  חברים  ל-50  כבר  כיום  ‘’הגענו  מספר. 
שבועית והיד עוד נטויה. מאז ועד היום יצא לי להדריך 
באופן  להשתתף  ובמקביל  ושחקניות  שחקנים  מאות 
קבוע בתחרויות ההתאגדות. השיא מבחינתי הגיע בשנה 
שעברה, כאשר זכיתי במדליית הזהב בפסטיבל הברידג’ 
הבינלאומי בת”א, בתחרות הקבוצות המעורבות יחד עם 

אבי אדטו, עדי אסולין והילה לוי’’.

אלכס מציין כי המטרה הראשונה בברידג’ מבחינתו 
הוא  הזה  ‘’המשחק  להנות.  הרצון  ונותרה  הייתה 
בזוגיות  טמון  שלו  מהקסם  חלק  מיוחד.  משהו 
עם הפרטנר, כאשר ‘’תמיד יש את מי להאשים’’. 
אבי ואני משחקים כרגע בליגה הארצית ושואפים 
להתקדם אל הליגה הלאומית, ובעתיד להתבסס 

כחלק מצמרת השחקנים בישראל’’.

אלכס אלון 
קיבל לאחרונה 

דרגת 
רב אמן ארד

עופר רז
קיבל לאחרונה 

דרגת 
אמן בכיר ארד

עושים כבוד למקבלי הדרגות החדשים, מנהלי מועדונים באזור 
הצפון, המוכיחים אהבה לברידג’ מהי. כל הכבוד ! 

עופר )47(, נשוי + 3, מתגורר בקיבוץ יפתח ומנהל את 
חרמון,  מבואות   – בישראל  הצעירים  המועדונים  אחד 
מזה כשנתיים וחצי. המועדון מקבץ אליו כ-60 שחקני 
לוקח  עופר  במקביל,  והגולן.  הגליל  מאזור  ברידג’ 
משתף  הוא  כאשר  ההתאגדות,  בתחרויות  פעיל  חלק 
של  א’  ליגה  במסגרת  רוטשילד,  חנן  חמו,  עם  פעולה 
ההתאגדות וכן בתחרויות ארציות, פסטיבלים ואירועים 

נוספים. 

נכנס  שהברידג’  כך  קלפים,  משחקי  אהבתי  ‘’תמיד 
בצורה טבעית לחיי’’, הוא מסביר. ‘’הכול התחיל לפני 
כ-15 שנים, ממש בסמוך ללידה של בני הבכור. תמיד 
החלטתי  אחד  ויום  הברידג’,  את  להכיר  הסתקרנתי 
כרמל  במועדון  ללמוד  התחלתי  הכפפה.  את  להרים 
לשחק,  המשכתי  השנים  ועם  ברקוביץ’,  אריה  אצל 
כולל כמה הפסקות בשל אילוצים משפחתיים, בניסיון 

להמשיך ולהשתפר’’.

שנים  מספר  לפני  לגליל  מגוריו  את  שהעתיק  לאחר 
רצון שלא לפגוע במרקם המשפחתי, בעקבות  ומתוך 
שחקני  מספר  עם  יחד  עופר  בחר  הברידג’,  פעילות 
ברידג’ בצפון, ביניהן רוני גלבוע, אלימלך הובר ואחרים, 
ליזום את הקמת מועדון הברידג’ מבואות חרמון הפועל 
העובדה  ‘’עצם  שמונה.  לקריית  בסמוך  כח,  בצומת 
עבור  אותו  ולהנגיש  הברידג’  את  לקרב  שהצלחנו 
ענק’’,  דבר  היא  בצפון  לו  צמאה  שהייתה  אוכלוסייה 
אומר עופר. ‘’המועדון פועל כיום אחת לשבוע, כאשר 
מעבר  הפעילות.  הרחבת  של  אפשרות  בוחנים  אנחנו 
לכך, המועדון מהווה מקום מפגש חברתי אליו אנשים 
נהנים להגיע, מקום בו ניתן לעצור לאתנחתא משגרת 

החיים ולהנות מפעילות ברידג’ מספקת’’.

בחברת  פיתוח  מחלקת  כמנהל  למחייתו  עובד  עופר 
להמשיך  נחוש  הוא  כי  מציין  הוא  בצפון.  רפואי  ציוד 
במשחק  מדובר  שכן  הברידג’,  במסגרת  ולהתקדם 
הטומן בחובו עולם ומלואו עבורו. ‘’ברידג’ הוא משחק 
שככל שאתה מעמיק בו, כך אתה מרגיש שתמיד 
יש לך מה ללמוד ולהשתפר. מסיבה זו הוא אף 
נהדר  משחק  להכיר  זכיתי  משעמם.  לא  פעם 
אלמנטים  עם  יחד  למוח  תעסוקה  שמספק 
חברתיים נוספים ואני מתכוון להמשיך ולהשקיע 

בו גם בעתיד’’.
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המועדון תחת ניהולה של עמירה בן מרדכי ציין לאחרונה 13 שנות פעילות של קהילה ענפה 
ומחבקת המתמקדת בערכים החברתיים של המשחק וקירוב לבבות לצד פעילות ברידג' 

מקצועית רחבת היקף

רוח צפונית:רוח צפונית:
 סיפור פריחתו של מועדון רקפת טבעון  סיפור פריחתו של מועדון רקפת טבעון 

כמדי גיליון אנו מציגים כתבה נרחבת על אחד ממועדוני 
הברידג' הפרוסים ברחבי הארץ. המטרה: להאיר בזרקור 
וחשיפתו  הענף  פיתוח  למען  החשוב  פועלם  את  חיובי 
ברמה  איכותי  לברידג'  הצמאים  חדשים  קהלים  בפני 

עממית ותחרותית כאחד. 

המועדונים  אחד  את  בפניכם  להציג  לנו  הרשו  והפעם, 
בפרט:  הצפונית  ובזירה  בכלל  בישראל  המתפתחים 
ומאז   2007 בינואר  מועדון רקפת טבעון, נפתח רשמית 
החברים  כלל  של  מלאה  בהתנדבות  פועל  היום  ועד 
מקבץ  המועדון   .81 בת  מרדכי,  בן  עמירה  ובראשם 
קריית  לרבות  הצפוני,  המרחב  מכל  חברים  כ-150  אליו 
טבעון, רמת ישי, עפולה, חיפה, גניגר, יוקנעם ועוד תושבי 

קיבוצים וישובים בסביבה.

בין טהרן לקריית טבעון 

באמתחתה של עמירה בן מרדכי, סיפור מרתק, המתאר 
במשך  חינוך,  אשת  של  הברידג'  למשחק  קסום  חיבור 
30 שנים, אשר כיהנה במגוון רחב של תפקידים: כמורה, 

כמנהלת וכמפקחת.

ההיכרות עם עולם הברידג' החלה עבור עמירה ב-1970 
שבנגב.  בוקר  שדה  בקיבוץ  ספר  בית  לנהל  כשעברה 
את  גם  קיבוץ  באותו  לנהל  החלה  שנים  מספר  לאחר 
המטבח: ''במהלך התקופה שלי כמנהלת המטבח, זכיתי 
להכיר המון אנשים, כולל הרבה מתנדבים מחו''ל שהגיעו 
אותם  מתוך  ''שניים  בערגה.  נזכרת  היא  בארץ'',  לעבוד 

זוג  היו  מופלאים  אנשים 
לשחק  שנהגו  מאנגליה 
קבוע.  באופן  ברידג' 
באיזשהו שלב הם ביקשו 
ללמד את המשחק בקרב 
בכל  במועדון  החברים 
היה.  וכך  בצהריים,  שבת 
אז  שעד  היא  האמת 
בשבת,  לישון  העדפתי 
אבל כאשר הבן שלי החל 

ללמוד אצלם את המשחק, החלטתי להצטרף אליו".

בית  לניהול  במכרז  זכתה  ועמירה  חלפו  שנים  שבע 
הספר הישראלי בטהרן )כן, כן, אתם קוראים נכון, העיר 
טהרן שבאירן(. היום היחסים עם אירן הופכים אפשרות 
עמירה  לחלוטין.  ריאלי  היה  זה  אז  אבל  לדמיונית,  כזו 
המשפחה,  בני  כל  עם  יחד  לשם,  מגוריה  את  העתיקה 
בני  אותי  שאלו  לשם  "כשהגעתי  הבכור.  לבנה  פרט 
הקהילה הישראלית האם אני יודעת לשחק ברידג'? אני 
זוכרת שביקשתי מחמי שישלח אליי את הספר של גורן 
בעברית, שכידוע הוא התנ''ך של הברידג'. קראתי אותו 
בשקיקה והצטרפתי לקבוצה של גברים ששיחקו בבתים 
לי לשהות באירן  יצא  "בסופו של דבר לא  באופן קבוע. 
יותר מדי, שכן בסוף 78' המהפכה של חומייני התרחשה 
נהניתי  שם,  שלי  הקצרה  בתקופה  אבל  לעזוב,  ונאלצנו 

לשחק ברידג'".

הספר  בית  את  לנהל  עמירה  החלה  לישראל  שובה  עם 
שהתוודעתי  ''אחרי  התחתון.  שבגליל  כדורי  היסודי 
אנשים  יש  האם  שהתעניינתי  זוכרת  אני  למשחק, 
שמשחקים ברידג' באזור. מהר מאוד התברר לי שקיימת 
את  מצאתי  וכך  הבתים,  באחד  פעילה  ברידג'  קבוצת 
זאב  את  הכרתי  גם  בהמשך  אליה.  מצטרפת  עצמי 
סילברמן ז"ל, שהיה יו''ר אזור הקיבוצים בהתאגדות. היה 
אימץ  והוא פשוט  יזרעאל  ובקיבוץ  לו מועדון במרחביה 
הוא הזמין  אותנו אחרי ששמע שאנחנו משחקי בבתים. 
אותנו למועדון שלו, וזו למעשה הייתה הפעם הראשונה 
בה שיחקתי ברידג' במסגרת מועדון מסודר. לאחר זמן 
בית הספר  גם במסגרת  ברידג'  חוג  לקיים  מה החלטנו 
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עצמי  את  ומצאתי  העשרה,  כחוג  ה'-ו'  כיתות  עבור 
מקדישה יותר ויותר זמן למשחק הקסום הזה''. 

משהו חדש מתחיל 

עמירה  עברה   2002 בשנת  לגמלאות  פרישתה  עם 
הברידג'  למשחק  כמיהתה  טבעון.  בקרית  להתגורר 
צברה תאוצה עם השנים, במהלכן פתחה מועדון במושב 
תבור(  כפר  מועדון  של  ניהולו  תחת  נמצא  )כיום  שרונה 

כשמקביל החלה גם ללמד ברידג' במסגרת עצמאית.

קריירת הברידג' הפעילה שלה המשיכה במסגרת מועדון 
קריית טבעון בניהולו לשעבר של יורם שניידר, אליו הייתה 
נוהגת להגיע בקביעות מדי יום ראשון ושלישי. ''לא הייתי 
מפספסת מפגש ובעקבות הזמן שהתפנה לי, החלטתי 
לפתוח תת סניף במסגרת המועדון בשעות הבוקר'', היא 

מספרת במבט לאחור.

מועדון   2007 בינואר  נפתח  נוספות  שנים  מספר  לאחר 
רקפת טבעון במתכונת רחבה הכוללת שלושה מפגשים 
שבועיים. ''בהתחלה היינו משחקים בחדר קטן, ובהמשך 
יותר.  רחב  לאולם  עברנו  גדל,  החברים  שמספר  ככל 
הצפון  אזור  מכל  ברידג'  חובבי  כיצד  לראות  שמחתי 
יחד עם  מגוונת  ברידג'  ונהנים מפעילות  יחד  מתקבצים 
ואינטליגנטיים'',  הווי חברתי מיוחד של אנשים איכותיים 

מוסיפה עמירה.

מתלמידיה  מורכב  במועדון  החברים  של  המכריע  הרוב 
לימדה בעבר במסגרת פרטנית. אלו  של עמירה, אותם 
ידיים  וניתוחי  מודרכים  משחקים  מתחרויות,  כיום  נהנים 
המאפשרים להם לשפר את רמתם באווירה מהנה. מנהל 
המועדון בפועל הוא שלמה לוי, כאשר לאחרונה הצטרף 

קורס  עם  ההדרכה  לצוות  עומר  זך  הברידג'  מורה 
בהנחייתו הנקרא ''ההיגיון שבברידג'''. 

פעילות הסניף ממשיכה להתרחב וכיום מפעיל המועדון 
שרה  ניהולה של  ישי, תחת  במועדון רמת  סניף  גם תת 
סרנצקי, המקיים פעילות דו-שבועית. סך הכול מציעים 
טבעון  בקריית   18( משחק  שולחנות   33 המועדונים  שני 

ו-15 ברמת ישי(.

ומה באשר לערך המוסף של המועדון? 

''המועדון שלנו הוא על טהרת הקהילה'', מציינת עמירה. 
''אנחנו משתדלים לדאוג ולדרוש בשלומם של כל אחד 
ואחת מהחברים. דואגים לאנשים חולים ושולחים אליהם 
של  משפחות  מבקרים  בבית,  איתם  שישחקו  חברים 
הולדת  ימי  מקיימים  לעולמם,  הלכו  שחלילה  שחקנים 
חודש  בכל  פרסים  מחלקים  לשחקנים  עגול  במספר 
לזוכים במקומות הראשונים וכן מפעילים קבוצת ווטסאפ 
הודעות  מודיעים  אנו  שם  במיוחד,  ושוקקת  משותפת 
ומעדכנים עדכונים שוטפים. בכלל, אנשים כאן מרגישים 
משהו  היא  הזו  השייכות  תחושת  מקבוצה.  חלק  שהם 
חשוב שנותן להם להרגיש שהם חלק מיחידה מגובשת''. 

דרך  משתתפים  במועדון  מהחברים  חלק  הלאה?  ומה 
 50 של  בסבסוד  ונעזרים  ההתאגדות  בתחרויות  קבע 
אחוזים מההוצאות ההשתתפות בליגות הנתמכות בסיוע 
לחבריו  מעניק  טבעון  רקפת  ''מועדון  המועדון.  קופת 
תעסוקה במחיר נמוך, יחד עם פעילויות מלאות שמחה 
שהיו  להניח  סביר  הברידג',  שאלמלא  לאנשים  ותקווה 
לעצמם  לרכוש  יכולים  הם  כך  בביתם.  ספונים  נותרים 
בחיים  ולזכות  הצהריים  אחר  בשעות  לשחק  ידידים, 

חברתיים פעילים באמצעות הברידג'''.
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)שלב מחוזי(

אליפות ישראל הפתוחה  15-16
גמר על

אליפות ישראל לזוגות מעורבים27-28
חצי גמר + גמר 

אליפות ישראל לסניורים 16
)שלב מחוזי(

סימולטנית ארצית 17
יום א' - בערב

תכנית פעילות ספורטיבית ארצית לחודשים הקרובים

ראו מודעה מפורטת

מידע על תחרויות

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

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

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

שבת שבת 1414 במרץ  במרץ 20202020, שעה , שעה 09:3009:30 עד  עד 14:3014:30 לערך לערך
מרכזדרוםצפון

במועדון חיפה כרמל
רח' מחניים 9, חיפה

מועדון אשדוד
הרב שאולי 4, אשדוד

מועדון "רמת השרון"
סוקולוב 52, רמת השרון

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(

זכות העליה לשלב הבא היא לזוגות ששיחקו בשלב המחוזי בלבד, ככלל לא מאושרים מחליפים. זוג מעורב = שחקנית ושחקן.

לתשומת לב המשתתפים באליפות ישראל לזוגות מעורבים: שלבי הגמר יתקיימו בסוף השבוע 27-28 במרץ
המשך התחרות במתכונת החדשה, סוף שבוע אחד בלבד.

פרסים כספיים ונקודות אמן ארציות ובינלאומיות במתכונת מורחבת מאד.

i

i

i

i

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

מאי 2020אפריל 2020מרץ 2020

אליפות ישראל לזוגות מעורבים 14
)שלב מחוזי(

סימולטנית ארצית 22
יום ד' - בערב

אליפות ישראל הפתוחה לזוגות 8-9
חצי גמר + גמר

סימולטנית ארצית 15
יום א' - בערב

אליפות ישראל הפתוחה25
)שלב מחוזי(

אליפות ישראל הפתוחה  15-16
גמר על

אליפות ישראל לזוגות מעורבים27-28
חצי גמר + גמר 

אליפות ישראל לסניורים 16
)שלב מחוזי(

סימולטנית ארצית 17
יום א' - בערב

תכנית פעילות ספורטיבית ארצית לחודשים הקרובים

ראו מודעה מפורטת

מידע על תחרויות

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

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

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

שבת שבת 1414 במרץ  במרץ 20202020, שעה , שעה 09:3009:30 עד  עד 14:3014:30 לערך לערך
מרכזדרוםצפון

במועדון חיפה כרמל
רח' מחניים 9, חיפה

מועדון אשדוד
הרב שאולי 4, אשדוד

מועדון "רמת השרון"
סוקולוב 52, רמת השרון

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(

זכות העליה לשלב הבא היא לזוגות ששיחקו בשלב המחוזי בלבד, ככלל לא מאושרים מחליפים. זוג מעורב = שחקנית ושחקן.

לתשומת לב המשתתפים באליפות ישראל לזוגות מעורבים: שלבי הגמר יתקיימו בסוף השבוע 27-28 במרץ
המשך התחרות במתכונת החדשה, סוף שבוע אחד בלבד.

פרסים כספיים ונקודות אמן ארציות ובינלאומיות במתכונת מורחבת מאד.

i

i

i

i

i

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

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

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

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

במועדון חיפה כרמל
רח' מחניים 9, חיפה

מועדון רחובות
המנוף 1, רחובות

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

משה מנור
054-6908800

מועדון: 04-8101027
מחיר 140 ש"ח לזוג

ההרשמה מראש – חובה

אביבה בן ארויה 
052-3859335

מחיר 140 ש"ח לזוג
ההרשמה מראש – חובה

יעקב מינץ
052-2783263

מחיר 140 ש"ח לזוג
ההרשמה מראש – חובה

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

זכות העליה לשלב הבא היא לזוגות ששיחקו בשלב המחוזי בלבד, ככלל לא מאושרים מחליפים

לתשומת לב המשתתפים באליפות ישראל לזוגות: 
המשך התחרות במתכונת: שלב חצי גמר משותף )ללא בתים(, 

שלב גמר: בית א' בשיטת בתים )מצ'ים(, גמר על בהשתתפות 14 זוגות, 12 מבית א' ושני הראשונים מגמר ב'
תאריכי המשך האליפות: חצי גמר וגמר : 8-9 במאי, גמר על : 15-16 במאי

פרסים ונקודות אמן ארציות ובינלאומיות במתכונת מורחבת מאד.

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

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

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

שבת שבת 1616 במאי  במאי 20202020, שעה , שעה 09:3009:30 עד  עד 14:3014:30 לערך לערך
מרכזדרוםצפון

במועדון חיפה כרמל
רח' מחניים 9, חיפה

ירושלים מרכז הברידג'
רח' בן צבי 35, ירושלים

מועדון ככר המדינה
ויצמן 53, תל אביב

משה מנור
054-6908800

מועדון: 04-8101027
מחיר 140 ש"ח לזוג

ההרשמה מראש – חובה

אביבה בן ארויה 
052-3859335

מחיר 140 ש"ח לזוג
ההרשמה מראש – חובה

יעקב מינץ
052-2783263

מחיר 140 ש"ח לזוג
ההרשמה מראש – חובה

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

זכות העליה לשלב הבא היא לזוגות ששיחקו בשלב המחוזי בלבד, ככלל לא מאושרים מחליפים
זוג סניורים = שני בני הזוג נולדו בשנת 1958 או מוקדם יותר

לתשומת לב המשתתפים באליפות ישראל לזוגות מעורבים: שלבי הגמר יתקיימו בסוף השבוע 5-6 ביוני
המשך התחרות במתכונת החדשה, סוף שבוע אחד בלבד.

פרסים כספיים ונקודות אמן ארציות ובינלאומיות במתכונת מורחבת מאד

מידע על תחרויות i
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ועדת חוקהועדת חוקהועדת חוקה נוהל דמי פיקדון בהגשת ערעור 
בכל בקשה לבחינה מחדש של החלטת מנהל תחרות יש להפקיד 100 ₪.

בכל ערעור לוועדת משמעת ארצית או בית הדין יש להפקיד 500 ₪. 

את הפיקדון יש לשלם באמצעות המחאה לפקודת ההתאגדות הישראלית לברידג'.
הסכום יוחזר לפי שיקול דעת הגורם המטפל.

ועדת חוקהועדת חוקהועדת חוקה קורס מנהלי תחרויות דרגה 1 
קורס להכשרת מנהלי תחרויות לדרגה 1 צפוי להיפתח במחוז צפון 

)מותנה במינימום 12 משתתפים(

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

משך הקורס 16 שבועות

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

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

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

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

 החלפות – לא יאושרו החלפות בתחרויות כולל בשלב המוקדמות. התכנית הספורטיבית מתפרסמת זמן רב מראש ועל 
הזוגות והקבוצות להיערך לכך. החלפות יאושרו רק במקרים קיצוניים )חלילה( של טיפול רפואי או כח עליון. במקרים חריגים, 

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

  רישום באיחור – מועד הרישום ייקבע ויפורסם. זוגות שלא יעמדו במועד הרישום לא יוכלו להשתתף בתחרות ולא 
יתאפשר רישום לאחר המועד שנקבע. הגורמים המקצועיים רשאים להאריך את ההרשמה על פי שיקול דעתם אך ככלל לא 

תאושר הרשמה בכל התחרויות, כולל משחקי המבחן לנבחרות וכדומה.

 משמעת – כמפורסם, יינתנו קנסות וייאכף הנושא המשמעתי. לא יינתנו הקלות ולא יתקבלו ערעורים ללא סיבה יוצאת 
דופן. באחריות השחקנים לבדוק את לוחות הזמנים, לוודא שאין באזורם פעילות שעשויה לגרום לאיחור ולהיערך בהתאם. 

עמידה בלוחות הזמנים תאכף בקפדנות. 

מיכה מרק
הקפטן הספורטיבי הארצי

הודעות חשובות

לטופס לחצו כאן

לטופס לחצו כאן

https://main.bridge.co.il/innerpagestatic/Forms
https://main.bridge.co.il/innerpagestatic/Forms
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)Pro-Am(  "מיזם "בואו להתקדם איתנו
אנו נרגשים לבשר לכם על השקתו של מיזם ראשון מסוגו בישראל!

שחקני נבחרת ישראל עד גיל 26 - ליאור אורמן, אורן טולדנו ואמיר עציון מזמינים אתכם, חברי 
ההתאגדות, למפגש איכות אישי, הכולל משחק משותף )24 ידיים(, באחת מתחרויות ההתאגדות ולאחריו 

כחצי שעה של ניתוח ידיים וטיפים השווים את משקלם בזהב! 

הנ"ל ניתן כשירות לשחקני התחרויות, ללא עלויות נוספות.
אחת לשבועיים יוגרל אחד הפונים ואנו נתאם ביניכם לבין אחד משחקני הנבחרת לתיאום.

הפרוייקט לזמן מוגבל, נצלו את ההזדמנות.

צרו איתנו קשר גם בפייסבוק:
 ההתאגדות הישראלית לברידג׳

הודעות חשובות

הנהלת ההתאגדות הישראלית לברידג' וועדת צעירים שמחים לבשר לכם על 
השקתו של מיזם ראשון מסוגו בישראל!

מעוניינים להשתלב במיזם?  
שלחו אלינו מייל ל ibf@bridge.co.il ספרו לנו מדוע חשוב לכם להשתלב במיזם.

להתאגדות הישראלית לברידג'
דרוש/ה רכז/ת צעירים

בחודש יוני 2020 מושיקו מיוחס היקר, ששימש כרכז פרוייקט "הדור הבא" בשנים האחרונות, פורש מתפקידו ואנו 
מודים לו על פעילותו החשובה והמסורה ומאחלים לו הצלחה רבה גם בהמשך דרכו. ההתאגדות נערכת למציאת 

רכז/ת מתאימים ולביצוע חפיפה מסודרת.

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

מועמדים הרואים עצמם מתאימים, מתבקשים לשלוח קורות חיים מלאים 
 ibf@bridge.co.il  עד לתאריך 31/3/20 לכתובת הדוא"ל

התפקיד דורש כישורים אדמיניסטרטיביים, לוגיסטיים וביצועיים כאחד.
דרישות התפקיד המפורטות יועברו למועמדים המתאימים.

היקף המשרה הצפוי - חצי משרה. תחילת חפיפה - מיידית.

https://www.facebook.com/%D7%94%D7%94%D7%AA%D7%90%D7%92%D7%93%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%AA-%D7%9C%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%93%D7%92-776246342481662/
https://www.facebook.com/%D7%94%D7%94%D7%AA%D7%90%D7%92%D7%93%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%AA-%D7%9C%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%93%D7%92-%D7%94%D7%A2%D7%9E%D7%95%D7%93-%D7%94%D7%A8%D7%A9%D7%9E%D7%99-776246342481662/
http://ibf@bridge.co.il
http://ibf@bridge.co.il 
http://ibf@bridge.co.il 
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תוצאות תחרויות

שמותסה"כדרוג

קפיטנוב בוריס - וורך יגאל173.65

הורוביץ שמשון - גרייצר נורית273.46

גלעדי יהודה - וייס יוסי373.31

אליהו סיגל - סדן נגה472.92

זק שחר - ליבר מוניקה572.30

טרגן אפרים - זיכרמן דוד671.64

שחר עינן - בר גילי771.31

ממן אבי - בן צבי אייל871.27

גרוסמן אורנית - כספי ירון970.26

פורת רמי - פינטל צילה1069.83

שמותסה"כדרוג

קסבי ניסים - קסבי אירית172.73

גרוסמן אורנית - כספי ירון272.19

אליהו סיגל - סדן נגה370.97

אלון ליאורה - גל מרדכי469.64

גלעדי יהודה - וייס יוסי568.94

אלקבץ אהרן - בן שמחון אבי668.82

קפיטנוב בוריס - וורך יגאל768.69

הורוביץ שמשון - גרייצר נורית868.09

וייסבלום כלנית - רייכמן יוסי967.53

שחר עינן - בר גילי1067.33

סימולטנית ארצית פברואר 2020 - משוקלל  )977 זוגות(
תוצאות כלליות מתאריך: 02/02/20

סימולטנית ארצית פברואר Handicap 2020 )977 זוגות(
תוצאות כלליות מתאריך: 02/02/20

שמותסה"כדרוג

אורן יוסף - מיוחס יעקב157.13

רוטבלט מרטין - קרים מלקולם256.27

זק שחר - ליבר מוניקה355.55

בבלי יורם - רוג'רס סטיב455.23

גרינברג שמואל - מנדלבאום יצחק552.84

פז מרדכי - קראוסהר יהודה651.83

סרוסי אמי - סרוסי דוד751.76

רטר קורן - פטלקו ליה851.70

שלג אלי - וינביץ' גריגורי951.68

הכרמלי אמליה - מוסקוביץ הקטור1051.07

שמותסה"כדרוג

ידלין דורון - גלברד מרדכי156.75

קמעו שי - בר יוסף יותם255.76

חץ קלרה - פכטמן רון355.54

פייקין יותם - גולדפרב איליה454.36

אורנשטיין איתן - שגיב יהודה553.28

זק יניב - כהן אילן653.25

ליבסטר נדיה - שזיפי חנה752.24

אנגל יוסי - מולכו רז'אן852.15

אדטו אבי - אלון אלכס951.96

רשתי שאול - הרפז דורון1051.55

ליגה ארצית לזוגות TB 2020 )28 זוגות(
תוצאות כלליות מתאריך: 01/02/20

ליגת העל לזוגות TB 2020 )28 זוגות(
תוצאות כלליות מתאריך: 01/02/20

תחרויות ארציות בסניפים

מועדון ברידג' 4 פאן
מתכבד להזמינכם לתחרות ארצית

מושב אחד 30 ידיים 

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

מנהל תחרות: דירק פיטרס
מחיר למשתתף: 70 ₪

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

מועדון ברידג' ויצו פ"ת
מתכבד להזמינכם לתחרות ארצית

מושב אחד 30 ידיים

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

מנהל תחרות: קובי שחר
מחיר למשתתף: 75 ₪

כולל כיבוד קל
פרטים והרשמה:

טלי וולף 052-8087337 | יהודית פרידלנדר 052-3410401

מועדון כיכר המדינה 
מתכבד להזמינכם לתחרות ארצית 

מושב אחד 30 ידיים

יום שלישי 24 במרץ 2020 | שעה 20:00
רח' וייצמן 53, תל אביב

מנהל תחרות: אילן שזיפי
מחיר למשתתף: 70 ₪

ישמרו מקומות לנרשמים מראש בלבד.
פרטים והרשמה במועדון: 03-6969830

מועדון הברידג' רחובות 
מתכבד להזמינכם לתחרות ארצית 

2 מושבים 18 ידיים

יום שישי 3 באפריל 2020 | שעה 10:00
רח' המנוף 1, רחובות

מנהל תחרות: אילן שזיפי
מחיר למשתתף: 80 ₪

פרטים והרשמה:
מאיר ברקמן 050-7353303 | דורית לשם 050-9427818

נעמי לזר 050-8844494

מועדון הברידג' רחובות
מתכבד להזמינכם לתחרות ארצית

מושב אחד 30 ידיים

יום שישי 10 באפריל 2020 | שעה 10:00
רח' המנוף 1, רחובות

מנהל תחרות: אילן שזיפי
מחיר למשתתף: 75 ₪

המחיר כולל כיבוד עשיר מאד
:SMS לפרטים והרשמה מראש בטל' או

חן שגב 050-7712396

מועדון רמת השרון
מתכבד להזמינכם לתחרות ארצית

גביע האביב תש"ף
2 מושבים 18 ידיים

יום שבת 18 באפריל 2020 | שעה 9:30
רח' סוקולוב 52, רמת השרון
מנהל תחרות: אילן שזיפי

מחיר למשתתף: 80 ₪
לפרטים והרשמה:

יעקב מינץ 052-2783263 | מועדון 03-5403244
www.bridgerh.co.il אתר | ymintz19@gmail.com דוא"ל
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ברכות למקבלי תארים חדשים )נכון לינואר 2020(

רב אמן ארד
אלון אלכס, כרמיאל

אמן בכיר כסף
שילמן בוריס, מועדון הברידג' רחובות

זלצמן בנימין, ירושלים
פינטל צילה, אביבים

אמן בכיר ארד
מילנר חיה, מושבות-שמריהו

מילנר אלכס, כיכר המדינה ת"א
רז עופר, מבואות חרמון

גילאור דב, מועדון מודיעין
אמן בכיר

בונשטיין עפרה, זכרון יעקב
כהן ליאור, אילת

רוזנברג שלמה, כפר סבא
רוזנטל מרטין, באר שבע

שמש סמי, סביון-קרית אונו
אמן זהב

וייס יהודה, ירושלים
עלימה מאיר, ספורט + חולון

רטר קורן, ירושלים
וסילנקו ולנטין, זכרון יעקב

אורטל ורוניק, ברידג' פוינט פולג
סידון יוסי, מרכז ספורט ראשל"צ

אמן כסף
לביא זאב, נס ציונה

פיירמן משה, מרכז הברידג' ים
ספירה אבנר, חיפה/כרמל

אנין עדו, רמת גן
חייט ויויאן, ערד

דונציס דוד, כרמיאל
ג'קמן לילית, סביון-קרית אונו

עזורי איוון, הלוחם אפקה
בוימל דבורה, קריות/חיפה

זיסו אסתי, לב הצפון
אמן ארד

בראל ורדה, רמת גן
אדיב יעקב, מושבות-שמריהו

גיסין איתן, מועדון מודיעין
מורד יצחק, מבואות חרמון

מוספיר אלברט, להבים
וגנר-אביטל יעל, כרמיאל

גנאל גניה, בית מכבי ראשל"צ
אמן

פריד אשר, מרום נווה - ר"ג
בן-מיור אריה, הדר כפר סבא

וינטראוב נאוה, מושבות-שמריהו
קורן מרי, ספורט + חולון

חרפק צבי, זכרון יעקב
יוגב רחל, בית הברידג' ב"ש

קוגמן שאול, רמת גן
ברגר מיכאל, רחובות
סער ליאורה, רחובות

רוה אליעזר, מרום נווה - ר"ג
גרינברג זאב, לב חולון

איזק אפרים, מרכז ספורט ראשל"צ
למדן יצחק, ירושלים
אוקון הדסה, רחובות

סקוטלסקי אבנר, מרכז ספורט ראשל"צ
בן מרדכי יעקב, רקפת קרית טבעון

זינגר בני, רעננה ההגנה
סגן אמן זהב

לוי גבריאל, ירושלים
אלדר אסתר, רחובות

בוקי דמיטרי, ברידג' קורס
וינברג עידו, רחובות

שאו מייק, מבואות חרמון
זגורי אלי, מועדון מודיעין

אפשטיין אוברי, חיפה/כרמל
פיש ניסן, הדר כפר סבא

ססינה יבגניה, ברידג' קורס
היימן אוסקר, בית הברידג' ב"ש

ויסלר עדה, ירושלים
גייבסקי נלי, חיפה/כרמל

מולוקנדוב לאורה, בית הברידג' ב"ש
קלרין פאינה, בית הברידג' ב"ש

פוקסברונר אסתר, מרום נווה - ר"ג
אוליאמפרל יפה, מועדון מודיעין

שנפ מאיה, רמת השרון
קצ'ר מרגלית, ברידג' פוינט פולג

סגן אמן כסף
משען נורית, כפר מרדכי
אמית אהובה, באר שבע

לוי שרה, גליל תחתון
בר יוסף עקיבא, חיפה/כרמל

רינות מרדכי, רמת השרון
שקד חנה, בית מכבי ראשל"צ

לובוצ'קוב אלכסנדר, ברידג' קורס
שושן איתמר, סביון-קרית אונו

רוזנצויג חנה, טבעון
שי טובה, רחובות

אופנהיימר שושנה, רקפת קרית טבעון
אמקייס איידה, אשקלון

מגן אברהם, בית הברידג' ב"ש
זוהר יורם, קיסריה

שלקוביץ אבי, אביבים
רוזנטל אריה, מרום נווה - ר"ג

סיטי אלי, להבים
צוויג איציק, מושבות-שמריהו

פריש אביגיל, כפר מרדכי
סגן אמן ארד

פאר מרקו, לב הצפון
גרוסמן אורנית, רחובות

גורדון מיכה, רחובות
אביב נועה, השרון

אפשטיין גיי, מרכז הברידג' ים
קרפ דינה, רחובות

רזניק יוסף, נס ציונה
מאור מאיר, מרום נווה - ר"ג

יולביץ שלומית, בית מכבי ראשל"צ
נוסבאום עפר, רחובות

הלוי עופר, חדרה
גוטפריד ורדה, ברידג' פוינט פולג

גרץ סימה, רקפת קרית טבעון
זילברברג אבי, מושבות-שמריהו

גד עדי, טבעון
גליל יונה, רמת השרון

לנג מרדכי, בית הברידג' ב"ש
שפיץ שילה, באר שבע

רייפן דב, לב חולון
מלכה יפה, מבואות חרמון

שפרוך אדוארד, רחובות
לוי חיים, אביבים

סגן אמן
נורטון רנה, רעננה ההגנה

ברויז אברהם, חיפה/כרמל
תומר ניצה, ירושלים

תומפסון מרי, ירושלים
לוי ששון, בית הברידג' ב"ש

ליכטנשטיין יהודית, כיכר המדינה ת"א
נידורף אלי, נס ציונה
נבון מיכאל, אביבים
געש מרים, אביבים

ברקוביץ יצחק, חיפה/כרמל

נרושביץ רוני, מרום נווה - ר"ג
תורגמן שרה, מועדון מודיעין

זהבי ליאת, אביבים
הסמן שוקי, אביבים

גרייבסקי יעל, מרום נווה - ר"ג
ברדה אסתר, להבים

עופר בת עמי, כיכר המדינה ת"א
בולגרו סילביה, חיפה/כרמל

גרינפלד מיראלה, רמת השרון
סרפר אהובה, ויצו פתח תקוה

וולפשטט רעיה, השרון
פרימן אתי, בית הברידג' ב"ש

צדוק שולה, ויצו פתח תקוה
שטרנברג יוספה, בית הברידג' ב"ש

קדרנל קורין, מרכז הברידג' ים
פרס עמרם, מועדון הברידג' רחובות

שטיינמן אילנה, אביבים
פז אריה, מרכז הברידג' ים
יגל אבי, ברידג' פוינט פולג

גנס יהונה, ירושלים
קלפוס יוסי, ברידג' פוינט פולג

רוזמן שושנה, השרון
קוטלר קרלוס, בית הברידג' ב"ש
קדרנל סולומון, מרכז הברידג' ים

סליגסון בברלי, קריות/חיפה
אילת יוסי, רקפת קרית טבעון

פרל גילה, נס ציונה
רוכין צילה, רקפת קרית טבעון

לוי אלברט, טבעון
שחקן מתקדם

סילבר מונטי, אביבים
בוראס מוניק, מועדון הברידג' רחובות

הראל יוסי, טבעון
שפריר חוה, הרץ חיפה

אדלר בלה, ירושלים
צ'רניאק לאוניד, מרכז ספורט ראשל"צ

שריג יעל, הרץ חיפה
אבני ירון, הרץ חיפה

קמיל דר' דניאל, ברידג' פוינט פולג
קליין שולמית, אביבים

אבנרי רונה, רמת גן
קוסי נטליה, חיפה/כרמל

קליקה אריה, בית מכבי ראשל"צ
שהנאז מכבי, לב חולון

וידר יעל, רמת אלון
הלוי לוין שרה, ירושלים

גוטמן יעל, רעננה ההגנה
דינוביץ ברכה, מושבות-שמריהו

אלטמן סאלי, השרון
רומנובסקי אירנה, חיפה/כרמל

טלמון אודליה, אביבים
קולר ליזה, לב הצפון

שטרן טוביה, רעננה ההגנה
כפאנו חנה, בית מכבי ראשל"צ

מרצקי דרורה, חיפה/כרמל
שמיר בתיה, ספורט + חולון

מרסיאנו רינה, בית בלגיה י"ם
בן סימון ג'ני, אביבים

חקלאי אילן, סביון-קרית אונו
מינסקי הדסה, מרום נווה - ר"ג

אוחיון בת-שבע, בית מכבי ראשל"צ
פאס סולי, בית מכבי ראשל"צ

נתיב יצחק, באר שבע
צ'רניצקי ולדימיר, רקפת קרית טבעון

שרף בר, אביבים
אראלה רונן, בית הברידג' ב"ש

שטרנברג אורנה, מרכז הברידג' ים
בר-אור נעם, מועדון לידור



כרתיםנופשון פסח
1 0 - 1 5 / 4 / 2 0 2 0

גדי בן-בסט ואפרים בריפמן

טיסות ישירות בשעות נוחות | 6 ימים, 5 לילות על בסיס 
הכל כלול (ארוחות, שתייה, פינוקים) | משחקי ברידג' - 
 - מרתקות  ברידג‘  הרצאות    | מודרך  תחרויות/משחק 
 | לבחירה)  נוספים  (טיולים  מיוחד  טיול   | בריפמן  אפרים 
מיסים והעברות | כניסה חופשית למתחם הספא | טיפים 

לנותני השירותים

למהירי החלטה: מספר המקומות מוגבל

6 ימים | 5 לילות
אירוח על בסיס ”הכל כלול“

מתאים למשפחות

1,050
ליחיד בחדר זוגי
תוספת לחדר יחיד: €330

המחיר

€

במלון המפואר (חמישה כוכבים)
Stella Palace Resort & Spa

www.bnbg.co.il  | 03-6040940 :לפרטים והרשמה: גדי בן-בסט 050-5364604 | פקס

מחיר ליחיד בחדר זוגי במלון 5 כוכבים: 5555 € ללילה + ארוחת בוקר 
טיסות ישראייר ישירות

talialebel@gmail.comלפרטים: טליה לבל 050-6550060



בונוסים    
מיוחדים

    לבאי הנופשון

פסטיבל  ה-3 
עם גלעד אופיר

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

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

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

 כניסה חופשית למתחם הספא המפואר  בריכה פנימית  טיפים לנותני השירותים

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

 טיולים מרתקים בליווי מדריכים דוברי עברית  מתנות מפנקות  צפו להפתעות

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

תוספת לאדם בחדר יחיד – 220 €

טיסה פרטית וישירה לבאי הפסטיבל
האזור הקסום של האי כרתים
ברידג', טיולים והמון פינוקים

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

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

)הגעה בשעות הבוקר, חזרה בערב(

mailto:Gilad%40GoBridge.co.il?subject=


באד הופגשטיין
נופשון קיץ 2020 באוסטריה

גדי בן בסט

30 ביולי - 10 באוגוסט 2020

טיסת אל-על מיוחדת וישירה לזלצבורג בשעות נוחות
12 ימים, 11 לילות על בסיס חצי פנסיון במלון בוטיק 

מפואר וקלאסי (הממוקם במרכז העיירה)  
מיסים והעברות

משחקי ברידג'
שתייה חמה וקרה במהלך המשחקים

ערב סיום חגיגי
כניסה חופשית למתחם הספא

מלווה ישראלי צמוד
טיפים לנותני שירות (למעט המדריך הישראלי)

לפרטים והרשמה:
גדי בן בסט

נייד: 050-5364604
bridge.vacation@פקס: 03-6040940

במלון הבוטיק והמפואר

bnbg.ben@gmail.com
www.bnbg.co.il

2,120€
ליחיד בחדר זוגי

המחיר:



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

בהדרכת: רוני ינובסקי            
ללא ספק נורבגיה היא אחת המדינות היפות בעולם. השילוב של פסגות מושלגות, קרחונים ופיורדים עם  מי טורקיז, אגמים 
קרחוניים וכפרים חקלאיים שבתי העץ שלהם צבועים בשלל גוונים בעמקים הירוקים, הם מחזה שלא במהרה ישכח. צאצאי 
הוויקינגים, ההיסטוריה המרתקת שלהם, המטבח הנורווגי, המסורת, תופעת שמש חצות הם כולם מארג דרמטי של יופי עוצר 
ואיי  הלאפית  מהאוכלוסייה  חלק  מתגוררת  בו  מחוז  הצפוני,  בכף  והטיולים  העגינות  היא  השייט  של  הכותרת  גולת  נשימה. 

שפייצברגן, האי הגדול ביותר מבין איי סבאלברד בנורבגיה, האי היחיד מבניהם שמיושב באופן קבוע, עם כ 2,642 תושבים. 
אנו מזמינים אתכם להבטיח את מקומכם ולהצטרף אלינו לטיול חוויתי של פעם בחיים.אנו מזמינים אתכם להבטיח את מקומכם ולהצטרף אלינו לטיול חוויתי של פעם בחיים.

הטיול מבוצע ברמה גבוהה ביותר ומותאם במיוחד לקהל הבוגר ואנין הטעםהטיול מבוצע ברמה גבוהה ביותר ומותאם במיוחד לקהל הבוגר ואנין הטעם

מועדון הברידג' רמת השרון וג'קי דגן שמחים להזמינכם ל:
פניני נורבגיה פניני נורבגיה 

טיול שייט ייחודי אל הפיורדים, שמש חצות בכף הצפוני טיול שייט ייחודי אל הפיורדים, שמש חצות בכף הצפוני 
ואיי סבאלברד אל שפיצברגןואיי סבאלברד אל שפיצברגן

18.8.2018.8.20 -  - 1.8.201.8.20

במחיר השקה ל-10 הנרשמים הראשונים 5,690 € )במקום 5,990 ליחיד בחדר בתפוסה זוגית( 
תוספת ליחיד בחדר 2,650 €

החבילה כוללת:
טיסות סדירות בחברת לופטהנזה  3 לילות על בסיס חצי פנסיון בברלין  ביקורים מיוחדים בדרזדן בירת סקסוניה והעיר פוטסדם 
בגרמניה  14 לילות שייט בפנסיון מלא בחדרים עם מרפסות בדרגת פנטסטיקה  כל הטיולים והסיורים כלולים  מדריך ישראלי 

מומחה לאיזור  משחקי ברידג' בשייט
המחיר אינו כולל: ביטוחים למיניהם, תשר לנותני השירותים השונים בחול ובאוניה )18אירו ליום(, שתיה בארוחות, תשר למדריך 

הטיול, ארוחות בסיורים וכל מה שלא נכלל בסעיף הטיול כולל.

1818   ימים -    ימים - 33 לילות בברלין וביקור בדרזדן ופוטסדאם  לילות בברלין וביקור בדרזדן ופוטסדאם 14+14+ לילות שייט מפנק על סיפונה של  לילות שייט מפנק על סיפונה של 
MSC PREZIOSAMSC PREZIOSA כולל שייט בפיורד הגיירנגר ספארי באיי שפייצברגן וקרחון הבריקסדל כולל שייט בפיורד הגיירנגר ספארי באיי שפייצברגן וקרחון הבריקסדל
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תוספת ליחיד בחדר 2,650 €

החבילה כוללת:
טיסות סדירות בחברת לופטהנזה  3 לילות על בסיס חצי פנסיון בברלין  ביקורים מיוחדים בדרזדן בירת סקסוניה והעיר פוטסדם 
בגרמניה  14 לילות שייט בפנסיון מלא בחדרים עם מרפסות בדרגת פנטסטיקה  כל הטיולים והסיורים כלולים  מדריך ישראלי 

מומחה לאיזור  משחקי ברידג' בשייט
המחיר אינו כולל: ביטוחים למיניהם, תשר לנותני השירותים השונים בחול ובאוניה )18אירו ליום(, שתיה בארוחות, תשר למדריך 

הטיול, ארוחות בסיורים וכל מה שלא נכלל בסעיף הטיול כולל.

1818   ימים -    ימים - 33 לילות בברלין וביקור בדרזדן ופוטסדאם  לילות בברלין וביקור בדרזדן ופוטסדאם 14+14+ לילות שייט מפנק על סיפונה של  לילות שייט מפנק על סיפונה של 
MSC PREZIOSAMSC PREZIOSA כולל שייט בפיורד הגיירנגר ספארי באיי שפייצברגן וקרחון הבריקסדל כולל שייט בפיורד הגיירנגר ספארי באיי שפייצברגן וקרחון הבריקסדל

טיולי ברידג' אביביםטיולי ברידג' אביבים
סנקט יוהאן אים פונגאו, אוסטריהסנקט יוהאן אים פונגאו, אוסטריה

9-15/09/20209-15/09/2020

טיול באוסטריה המשלב נופי אגמים מול רקע הרי האלפים. כפרים ציוריים לצד ערים 
אירופאיות מודרניות. 

האווירה במלון Alpenland Sporthotel היא אווירה מיוחדת. לצד החדרים החמימים 
והנוחים והאוכל המצויין, המלון מעוצב כשמחשבה הושקעה בכל פרט, ומתקני ספורט 

שונים מקיפים את המלון - טניס, גולף, בריכת שחייה גדולה מקורה, סקווש, באולינג ועוד.

1,3951,395  €€ לאדם בחדר זוגי   לאדם בחדר זוגי  

הצטרפו אלינו לטיול יוצא דופן
להרשמה ולקבלת פרטים נוספים: 

אביבים 03-6417469/70 | אסף לנגי 054-4871336 | נטע 052-8967570
* התכנית נתונה לשינויים.

המחיר כולל : 
6 לילות על בסיס חצי פנסיון, כניסה חופשית לג'קוזי, בריכה, סאונה ומכון כושר • מס מקומי • מערכות שמע לכל המשתתפים • טיסות 

סדירות למינכן עם ELAL • אוטובוס לימי הטיולים והעברות  • מדריך ישראלי מקצועי • כניסות לאתרים כפי שמצוין בתכנית הטיול 



ירחון ההתאגדות הישראלית לברידג' 54

At most tables, West became the declarer 
in 3NT. He has eight top tricks, and a spade 
lead would hand him his contract right away. 
However, the logical lead is hearts – a strong 
and solid four-card suit.

Declarer holds up his ♥A until the third round, 
while South signals a four-card suit. North 
should play all his honors and keep ♥3 in order 
to avoid a later endplay.

After winning the heart ace, declarer cashes six 
clubs from dummy, and this is the position after 
eight tricks:

 AJ
 3
  K4
  -

  KT   94
  -   -
  AJ9   Q7
  -   3

  Q5
  T
  T8
  -

At trick 9, the ♣3 is cashed from dummy. South 
discards a spade, and West – a diamond. What 
should North do?

If he decides to part with his last heart, Declarer 
can lead spades and force North to underlead 
his diamond king at trick 12.

If North discards a spade and bares his ace, 
declarer can play a small spade from both 
hands, promoting the spade king to his ninth 
trick.

North's best chance to defeat the contract is to 
bare his diamond king )perhaps at an earlier 
trick(! From declarer's point of view, having 
seen ♥KQJ at North's hand, he doesn't need the 
diamond king to justify his one spade overcall, 
so a losing diamond finesse is likely to happen.

In the Israeli Premier League, seven declarers 
managed to make 3NT in some way, while four 
declarers failed.

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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In the second part of the article we present 
some more interesting hands from the round-
robin stage of the Israeli Premier League.

Board 1. Dealer North. Vul None

 986
 QT
 J72
 KJ873

  K432   AQJ75
  J2   8743
  AQT93   8654
  95   -

  T
  AK965
  K
  AQT642

A possible auction could be:

West North East South
Pass Pass 1♣

1♦ 2♣ 2♠ 3♥
3♠ Pass 4♠ 5♣

Pass Pass Pass

South's hand is good enough for a one club 
opening, followed by reversing in hearts.

West overcalls one diamond. North supports 
his partner, denying a four-card major. East 
has a diamond fit, but he should show his 
spades first after being unable to open the 
bidding. East-West discover their double fit 
and bid four spades, but South is good enough 

for five clubs after his partner supported. In 
fact he needs from his partner only one ace 
to make six.

Both sides can make a game, but at all tables 
North-South played a club contract. One can 
see that bidding five clubs is quite easy, while 
for East-West it is not so obvious to compete 
to five spades.

Those aggressive pairs who competed to five 
spades were rewarded when their opponents 
went on to six clubs. In all cases, East-West 
made no mistakes in defense and took their 
aces.

Board 3. Dealer South. Vul E/W

 AJ876
 KQJ3
  K4
 82

  KT3   94
  A86   97
  AJ953   Q72
  J5   AKQ963

  Q52
  T542
  T86
  T74

West North East South
Pass

1♦ 1♠ 2♣ Pass
2NT Pass 3NT All Pass

Israeli Team Championship 2019
)Part 2(

// Joseph Engel

ENGLISH



הכרזות

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

מה שלא נכלל בסעיף הטיול כולל.


