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שלום חברים, 

בכל שנה מקיימת ההתאגדות מגוון אליפויות ישראל בקטגוריות שונות – פתוחה, נשים, סניורים, 
צעירים ומעורבים. בסוף חודש מרץ התקיימה האליפות הראשונה לשנה זו והפעם בקטגוריית 
מעורבים, ברכות לזוכים המאושרים: אורן אפרת – זק יניב )1(, בנין בר רוני – הרבסט אילן )2(, 

ליבסטר נדיה – ליבסטר בני )3(. 

בימים אלו משתתפת משלחת ישראלית של חברי הנבחרות הצעירות בתחרות אימון חשובה 
זו  בתחרות  משתתפות  ישראל  ונבחרות  בהולנד  מתקיימת  התחרות  הלבן".  "הבית  בשם 
בקביעות ומתחרות בנבחרות בנות גילן. זוהי תחרות האימון החשובה ביותר לקראת אליפויות 

אירופה / העולם לצעירים והישגיהם של הצעירים שלנו מדברים בעד עצמם.

היכל שלמה   – וחגיגי  לראשונה במיקום חדש  אותו  נקיים  והשנה  כבר בפתח  פסטיבל 2017 
השנייה  הפעם  זו  הקיץ  בחודשי  יתקיים  הפסטיבל  התערוכה.  לגני  בסמוך  שנמצא  המפואר 
ברציפות ואנו בטוחים שתוכלו ליהנות מאירוע ברמה הגבוהה ביותר. פרטים על הפסטיבל תוכלו 

למצוא בעמודי הפייסבוק שלנו ובאתר הפסטיבל עליו ארחיב בהמשך.

אנצל את הבמה ואסקור בקצרה את אתרי ההתאגדות המרכזיים:

http://www.bridge.co.il – אתר ההתאגדות הרשמי. מדובר באתר מודרני בו תוכלו למצוא . 1
חומרים רלוונטיים בצורה קלה ומהירה. האתר פונה גם לחברי ההתאגדות אך גם לאנשים 

שאינם מכירים את המשחק ומאפשר להם הצצה לעולם המרתק של הברידג'.

http://main.bridge.co.il/results - אתר התוצאות החדש! לאתר זה ניתן להגיע ישירות . 2
מתוך אתר ההתאגדות הרשמי. בתוך האתר ניתן למצוא תוצאות של מגוון סניפים, תחרויות 
ארציות וארכיון תוצאות עשיר של אליפויות ישראל בשנים האחרונות. בנוסף, ניתן להירשם 

לאתר ובכך לאפשר סינון חכם שיציג לכם רק את תוצאות התחרויות בהן השתתפתם.

http://ibf-festival.org/indexh.php – האתר המחודש של הפסטיבל עלה לאוויר בשנה . 3
שעברה וכבר עודכן לשנה החדשה. באתר תוכלו למצוא את לוח התחרויות, ארכיון תוצאות, 

לרכוש כרטיסים וכמובן לעיין בעלוני הפסטיבל שמחולקים מידי שנה. 

אני עומד לרשותכם וזמין 24/7. תוכלו ליצור עמי קשר ישיר באמצעות בתיבת המייל שלי
Gilado.bridge@gmail.com או באמצעות עמוד הפייסבוק הרשמי שלי

גלעד אופיר – יו"ר ההתאגדות הישראלית לברידג'.

שלכם ובשבילכם,
גלעד אופיר, יו"ר

דבר ועד העמותה
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הכרזות 

4

אילנה לונשטיין

המשיב יכריז משחק מלא לאחר שהחליט מהו  א. 
ולאחר שהחליט שאין סיכוי לסלאם (לפי תיאור ידו של 

הפותח(.
דוגמה 1

משיב

♠
♥
♦
♣

AQ63
KQ42
KJ3
J2

פותח מתערב משיב יריב

1♣ Pass 1♥ Pass
1NT Pass 3NT

הפותח מתאר יד מאוזנת עם 12-14 נק’ וללא רביעיות 
במייג’ור.

 6NT-המשיב עם  16 נק’ יודע שאין סיכוי לסלאם )ל
  .)3NT-דרושות 33 נקודות ולכן סוגר ל

דוגמה 2
משיב

♠
♥
♦
♣

KJ753
Q2
AJ72
K4

פותח מתערב משיב יריב

1♥ Pass 1♠ Pass
2♥ Pass 4♥

הפותח מתאר שישייה בהארט ו-12-14)11( נק’ )לעיתים עם 
שישייה פותחים עם פחות מ-12 נק’(. הואיל ואין סיכוי לסלאם, 

המשיב סוגר ל-♥4.

דוגמה 3
משיב

♠
♥
♦
♣

3
AJ107532
KQ2
42

פותח מתערב משיב יריב

1♦ Pass 1♥ Pass
1NT Pass 4♥

הפותח מתאר יד מאוזנת עם 12-14 נקודות. המשיב יודע 
שלפותח שניים או שלושה הארטים. ידו לאחר התאמה 

שווה 14-15 נק’ ולכן סוגר ל-♥4.
דוגמה 4

משיב

♠
♥
♦
♣

AJ3
42
KJ2
KQ1062

פותח מתערב משיב יריב

1♠ Pass 2♣ Pass
2NT Pass 4♠

למרות שביד המשיב התאמה בסדרת הפותח הוא מכריז ♣2 
מתאר  שהפותח  לאחר  שותפו.  של  כוחו  על  יותר  לברר  כדי 

פתיחה מינימלית המשיב סוגר ל-♠4.

ב. כאשר גם לאחר ההכרזה השנייה של הפותח, עדיין לא 
עליו  הסופי,  המלא  המשחק  להיות  צריך  מה  למשיב  ברור 
סדרה  שנקראת  )מוסכמה  הרביעית  הסדרה  את  להכריז 

רביעית מחייבת(.

הכרזה זו מראה 13+ נק’ ומבקשת מהפותח להמשיך בתיאור 
היד. לאחר תיאור היד של הפותח המשיב יחליט איזה משחק 

מלא יכריז.
דוגמה 5

משיב

♠
♥
♦
♣

AJ
KJ1062
765
A32

שיש  ברור  נקודות,   +13 ולמשיב  פתח  כששותפו 
לשותפות מספיק נקודות למשחק מלא )במייג’ור או 
ב- NT). המשיב הוא “מפקד” ההכרזה ועליו להחליט 
מה יהיה החוזה הסופי )המשחק המלא( לאחר תיאור 

ידו של הפותח.

המשיב החזק )13+ נקודות(
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הכרזות 

5

פותח מתערב משיב יריב

1♣ Pass 1♥ Pass
1♠ Pass 2♦

למשיב 13 נק’ וחמישייה בהארט. בהכרזת הסדרה הרביעית 
הוא מראה לפותח שלשותפות משחק מלא ומבקש מהפותח 
)יראה   2♥ יכריז  שהפותח  במידה  ידו.  את  לתאר  שימשיך 
 2NT יכריז  הפותח  אם   .4♥ נכריז  קלפים(   3 של  תמיכה 
על  יחזור  הפותח  ואם   3NT נכריז  בדיאמונד(  עוצר  )ויבטיח 
סדרת הקלאב נתמוך בו וננסה להגיע ל-♣5 )לשם כך דרושות 

28 נקודות לפחות(.
דוגמה 6

משיב

♠
♥
♦
♣

AQ10963
62
K6
AJ3

פותח מתערב משיב יריב

1♦ Pass 1♠ Pass
2♣ Pass 2♥

בספייד.  השישייה  את  להראות  זה  בשלב  יכול  אינו  המשיב 
נק’   10-12 יראה   3♠ יכריז  ואם  נק’   6-9 יראה   2♠ יכריז  אם 
PASS. המשיב מכריז את הסדרה  יוכל להכריז  ואז הפותח 
הרביעית על מנת להודיע לשותפו שיש משחק מלא ובסיבוב 

הבא יכריז ♠3 כדי להראות שישייה.
דוגמה 7

משיב

♠
♥
♦
♣

432
A2
K64
AQJ73

פותח מתערב משיב יריב

1♥ Pass 2♣ Pass
2♦ Pass 2♠

המשיב מעוניין להגיע למשחק מלא ב-NT. המשיב אינו יכול 
להכריז NT ללא עוצר בספייד )הסדרה היחידה שלא הוכרזה( 
ולכן מכריז את הסדרה הרביעית. אם לפותח יש עוצר בספייד 
יחזור על אחת מסדרותיו  NT, אם אין בידו עוצר,  יכריז  הוא 
או יתמוך בנו בקלאב ואז נשקול לשחק משחק מלא אפילו עם 

התאמה של 7 קלפים )♥4 למשל(.

דוגמה 8
משיב

♠
♥
♦
♣

AK753
73
42
AQ62

פותח מתערב משיב יריב

1♥ Pass 1♠ Pass
2♣ Pass 2♦

למרות שביד המשיב התאמה בקלאב הוא מכריז את הסדרה 
הרביעית ולא תומך, כיוון שאם יתמוך ב-♣3 יראה רק 10-12 
נק’ ואם יתמוך בקפיצה, אנו עלולים לפספס משחק מלא עדיף 
יתמוך  הפותח  הרביעית  הסדרה  הכרזת  לאחר  אם   .NT-ב
 2NT יכריז  הפותח  אם   ,4♠ נכריז   - קלפים(   3 )עם  בספייד 
סדרת  על  יחזור  ואם   3NT נכריז  בדיאמונד(  עוצר  )ויבטיח 

הקלאב נלך למשחק מלא בסדרה זו.

יכריז  השנייה  בפעם  סדרתו  על  חוזר  שהפותח  לאחר  ג. 
להראות  מנת  על  חדש  מיינור  או  רברס  הכרזת  המשיב 

חמישייה בסדרה שהכריז וניקוד למשחק מלא.
דוגמה 9

משיב

♠
♥
♦
♣

AJ53
KQ1062
Q63
2

פותח מתערב משיב יריב

1♣ Pass 1♥ Pass
2♣ Pass 2♠

12 נק’ עם חלוקה טובה. הוא מעוניין להגיע למשחק  למשיב 
מלא מול פתיחה של שותפו. בהכרזת ♠2 מראה כוח בספייד 
ובד”כ  בספייד(  רביעייה  שלל  הפותח  כי  רביעייה  דווקא  )לאו 
למשחק  הגעה  מחייבת  זו  הכרזה  בהארט.  חמישייה  לפחות 
התמיכה  את  להראות  עליו  הארטים,   3 לפותח  אם  מלא. 
בדיאמונד,  עוצר  לו  יש  אם  ל-♥4(.  נעלה  )ואנו   3♥ ולהכריז 

.3NT–2 ואנו נעלה  לNT הסדרה שטרם הוכרזה – יכריז

דוגמה 10
משיב

♠
♥
♦
♣

A7632
J73
K3
KQ4
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פותח מתערב משיב יריב

1♦ Pass 1♠ Pass
2♦ Pass 3♣

המשיב מכריז ♣3 ומראה חמישייה בספייד וכוח בקלאב )לאו 
דווקא רביעייה(. המשיב חייב להחליף סדרה על מנת להראות 
 3 שלפותח  במידה  בספייד.  חמישייה  להראות  וכדי  כוחו  את 
אם  ל-♠4(.  נעלה  )ואנו   3♠ ולהכריז  להראותם  עליו  ספיידים 

.PASS 3 )חייב עוצר בהארט( נכריזNT הפותח יכריז

דוגמה 11
משיב

♠
♥
♦
♣

AK3
KQ10963
J
Q62

פותח מתערב משיב יריב

1♦ Pass 1♥ Pass
2♦ Pass 2♠

בהארט.  השישייה  את  להראות  זה  בשלב  יכול  אינו  המשיב 
מראה   2♥( כוחו  את  יראה  לא  ההארט  סדרת  על  יחזור  אם 
 .PASS 6-9 נק’ ו-♥3 יראה 10-11 נק’( והפותח יוכל להכריז
המשיב מחליף סדרה )רברס כתשובה( על מנת להכריח את 
הפותח להמשיך להכריז. בסיבוב הבא המשיב יחזור על סדרת 

ההארט כדי להראות שישייה.

דוגמה 12
משיב

♠
♥
♦
♣

762
4
AQJ1032
AQ3

פותח מתערב משיב יריב

1♥ Pass 2♦ Pass
2♥ Pass 3♣

גם הפעם המשיב אינו יכול לחזור על סדרת הדיאמונד הואיל 
ובכך   3♣ מכריז  המשיב  נק’.   10-11 רק  תראה   3♦ והכרזת 
יבטיח  הוא   3NT יכריז  שהפותח  במידה  כוחו.  את  מראה 
עוצר בספייד, במידה ולא נלך לחוזה בדיאמונד )או הארט אם 

השותף יתעקש(.

לסיכום, כאשר המשיב יודע שיש משחק מלא, עליו להכריח 
את הפותח להמשיך ולתאר את ידו עד אשר יהיה ברור מהו 
בהכרזת  להשתמש  ניתן  התערבות  )לאחר  הסופי  החוזה 

קיו-ביד על מנת להכריח את הפותח להכריז(.

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

משיב

♠
♥
♦
♣

K73
AKJ92
J105
A3

תרגיל 1
פותח משיב

1♦ 1♥
1♠ ?

תרגיל 2
פותח משיב

1♣ 1♥
2♣ ?

תרגיל 3
פותח משיב

1♦ 1♥
2♣ ?

משיב

♠
♥
♦
♣

K107632
AQ
J3
KJ4

תרגיל 4
פותח משיב

1♦ 1♠
2♦ ?

תרגיל 5
פותח משיב

1♦ 1♠
1NT ?

תרגיל 6
פותח משיב

1♦ 1♠
2♣ ?
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תשובות

תרגיל 1

♣2. צריך להכריז את הסדרה הרביעית במטרה לבדוק האם 
היא  המטרה  כוחו.  על  לברר  וגם  הארטים  שלושה  לפותח 
לנסות  כדאי  האם  או  מלא  במשחק  להסתפק  האם  להחליט 

ללכת לסלאם.

תרגיל 2

הארטים  חמישה  להראות  מנת  על  צבע  מחליף  המשיב   .2♦
ומכריח את הפותח לענות. במידה שהפותח יכריז 2NT הוא 

.3NT יבטיח עוצר בדיאמונד, ואנחנו נכריז

תרגיל 3

הסדרה  את  נכריז  בספייד  העוצר  למרות  רביעי.  צבע   .2♠
הרביעית כדי לברר את חלוקת ידו וכוחו של הפותח וכך נחפש 

גם התאמה אפשרית בהארט עם השותף.

תרגיל 4

כוחנו  את  לשותף  נתאר  לא  השישייה,  על  נחזור  אם   .3♣
האמיתי. נכריז ♣3 כדי להכריח את השותף להמשיך להכריז 
במקרה  הבא.  בסיבוב  השישייה  את  נראה  לנו  יתאפשר  ואם 
שהפותח יכריז 3NT, נכריז PASS ולא ♠4 כי ייתכן שלשותף 

ספייד אחד בלבד.

תרגיל 5

מאחר שהפותח הבטיח יד מאוזנת, נוכל לקפוץ למשחק   .4♠
או  שניים  להיות  צריכים  שלשותף  העובדה  על  נסתמך  מלא. 

שלושה ספיידים.

תרגיל 6

הזה  בשלב  נוכל  לא  זו  בדוגמה  גם  רביעי.  צבע  הכרזת   .2♥
להראות את השישייה ואת כוחנו בצורה נכונה. הכרזת הסדרה 
הרביעית תראה לשותף שיש משחק מלא ואת השישייה נראה 

רק בסיבוב הבא.

מועדון ברידג‘ אשדוד

BRIDGE75@WALLA.COM רח' הרב שאולי 3  אשדוד – ת.ד 5318  טל- 8550148 – מייל

מועדון הברידג' אשדוד מתכבד להזמינכם

לתחרות ארצית 60 שנה לאשדוד בחסות ראש העיר ד"ר יחיאל לסרי
יום שישי 26 למאי 2017

באולמי "בל מאר" רח‘ הטיילת 10 (ליד חוף מי–עמי) | בשעה 9:30 רישום, קבלת פנים וכיבוד קל
בשעה 10:00 מושב ראשון 18 ידיים | בשעה 12.30 ארוחת צהריים עשירה | בשעה 14:00 מושב שני 18 ידיים

בגמר התחרות יחולקו הפרסים ע"י ראש העיר
מנהל התחרות: אילן שזיפי

קפה ועוגה חופשי למשך כל התחרות
גביעים ל-3 מקומות ראשונים

 ועוד פרסים בשווי כספי של 6500 ₪ למקומות הראשונים ולזוגות נוספים  
מחיר למשתתף 100 ₪ כולל ארוחת צהריים

מספר מקומות מוגבל – ההרשמה מראש
משה פירוז 052-6002364 | חיים כהן 052-3733609

אפשר להירשם גם בווסטאפ 
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 בחירת החוזה הנכון – 
עם או בלי שליט?

אפרים בריפמן

בחירת  על  המשפיעים  בגורמים  נדון  הבאות  בדוגמאות 
החוזים: 

דוגמה 59
♠
♥
♦
♣

A7643 
8 
1075 
A854

West East

1♠ ?

 ,2♠  – זו?  חלוקה  עם  להכריז  צריך  מה  נק’.   8 בידכם 
♠3, או אולי ♠4? כיוון שהחלוקה לא מאוזנת, יש לקיחות 
מהירות והתאמה של חמישה קלפים, ההכרזה המומלצת 
את  יזמינו  אשר  שחקנים  יהיו  זאת  עם  יחד   .4♠  - היא 
הפותח למשחק מלא ויכריזו ♠3. עתה על הפותח להחליט 

באיזה חוזה לבחור: מלא או חלקי, עם או בלי שליט.

הנה שלוש חלוקות אפשריות אצל מערב המשפיעות על 
בחירת החוזה:

דוגמה 60
♠
♥
♦
♣

KQJ52 
KJ4 
QJ9 
J3

♠
♥
♦
♣

A7643 
8 
1075 
A854

 בידי מערב 14 נק’ וחלוקה מאוזנת. רוב הנקודות מקורן 
 14 עם  לכאורה,  האסים.  להיעדר  לב  שימו   .J-ו  Q-ב
נק’ יש להיענות להזמנה ולהכריז ♠4. אך אם תעשו כך 

תפסידו AK ,♥A♦ ו-K♣, סה”כ ארבע לקיחות.

 דוגמה 61
♠
♥
♦
♣

KQJ52 
KJ42 
QJ9 
3

♠
♥
♦
♣

A7643 
8 
1075 
A854

בידי מערב 13 נק’ וחלוקה לא מאוזנת. גם כאן הנקודות 
נמצאות ברובן בQ- ו-J. גם כאן חסרים אסים... אולם – 
 ,♥A יש להיענות להזמנה בגלל החלוקה. ב-♠4 תפסידו

AK♦ - שלוש לקיחות בלבד.

דוגמה 62
♠
♥
♦
♣

K9852 
A765 
AJ 
76

♠
♥
♦
♣

A7643 
8 
1075 
A854

חצי  חלוקה   - במערב  מאוזנת.  לא  חלוקה   - במזרח 
מאוזנת. כמות השליטים - 10. למערב 12 נק’. הנקודות 
יש  נק’(   12( מינימום  עם  עקרונית,   .K-ו   A-ב נמצאות 
לקיחות!   11 לרשותכם  לב,  שימו  אך  להזמנה.  לסרב 
להגנה K♣ ו-K♦ והשאר שלכם. כאן החוזה האופטימלי 

הוא ♠4.

היו  מערב  שעשה  ההחלטות  כל  הדוגמאות,  בשלוש 
הגיוניות. אולם פעם אחת החוזה נכשל, פעם אחת הוא 
בוצע ובפעם השלישית -  למרות שלא הוכרז משחק מלא, 
בוצעו 11 לקיחות. שימו לב למספר הנקודות של מערב. 
באופן מוזר כאשר מספר הנקודות של מערב היה הקטן 
ביותר )דוגמה 62( - מספר הלקיחות היה הגדול ביותר...

שלוש הדוגמאות מוכיחות כי:
הבלעדי.  הגורם  איננו  אך  חשוב  גורם  הוא  הניקוד 
שילוב בין ידיים עם חלוקות לא מאוזנות, התאמה של 
 )A ; K( תשעה או יותר קלפים בשליט ולקיחות מיידיות
- מהוות את “מתכון הקסם” לביצוע משחקים מלאים 
עם שליט, גם במקרים בהם יש פחות נקודות מהנדרש.

 עתה נבחן את המצב בו יש התאמה של שמונה קלפים 
ב-Major אולם החלוקה מאוזנת:

מאמר זה הינו המשכו של המאמר שפורסם בביטאון 
הקודם.
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דוגמה 63
♠
♥
♦
♣

A106 
Q10 
10875 
KQ104

West East

1♠ ?

בידכם 11 נק’. “לפי הספר” יש להכריז ♠3 - תמיכה של 
שלושה או יותר ספיידים עם 10-11 נק’. 

אם בידי מערב 12-13 נק’, עליו לסרב להזמנה ולהכריז 
Pass, אך עם +14 נק’ עליו להכריז ♠4.

מערב נענה להזמנה עם 14 הנק’ שלו והכריז ♠4:
דוגמה 64

♠
♥
♦
♣

KQJ52 
KJ4 
QJ9 
J3

♠
♥
♦
♣

A106 
Q10 
10875 
KQ104

 NT-ב כי  לב  שימו   .♣A-ו  ♦AK  ,♥A ב-  תזכה  ההגנה 
תמסרו את אותן הלקיחות...

 Major עד היום, משחק מלא עם שמונה קלפים בסדרת
נקבע לחוזה עם שליט. עם התאמה ב-Minor יש עדיפות 
למשחק מלא בלי שליט. כלל זה נשאר נכון, אך לא עם 

כל חלוקה. 

השוו בין שתי החלוקות:
דוגמה 64

♠
♥
♦
♣

KQJ52 
KJ4 
QJ9 
J3

♠
♥
♦
♣

A106 
Q10 
10875 
KQ104

החלוקה של מזרח:       3-2-4-4 
החלוקה של מערב:       5-3-3-2

דוגמה 65
♠
♥
♦
♣

QJ9 
KJ4 
KQJ52 
J3

♠
♥
♦
♣

A106 
Q10 
10875 
KQ104

החלוקה של מזרח:       3-2-4-4     
החלוקה של מערב:       3-3-5-2 

אם תתבוננו היטב תבחינו כי בשתי הדוגמאות, החלוקות 
זהה  תבנית  בעלות  הן  מערב  של  והחלוקות  מזרח  של 
שהתחלפו  והדיאמונד  הספייד  מסדרות  חוץ  לחלוטין, 
במקומן. עתה שאלו את עצמכם מדוע בחלוקה מאוזנת 
טבעי  לכם  נראה   )65 )דוגמה  דיאמונדים  שמונה  עם 
השינוי  האם  לא?   – ספיידים  שמונה  ועם   ,3NT לשחק 
בשם הסדרה )ספייד במקום דיאמונד( יכול להוות מכשול 
בשיקול הדעת? – הרי בשתי החלוקות אין לקיחות מידיות 
‘מדרגה  בכירים  בקלפים  מרוכזות  והנקודות   )K-ו  A(
J. כמו כן בשתי החלוקות  Q או  שלישית או רביעית’ – 
אין פוטנציאל משמעותי של חיתוך מפסידים! מכאן ששתי 

החלוקות שייכות לקטגוריה של משחק ללא שליט. 

 ?64 מס’  חלוקה  עם  המכרז  להתנהל  צריך  כן  אם  איך 
לחוזה  3NT כהצעה   – ואחרי ה-♠3 הכריזו  תפתחו ♠1 
הסופי. אם בידי המשיב חלוקה מאוזנת יכריז Pass ואם 
בידו חלוקה לא מאוזנת יתקן את החוזה ל-♠4.  פשוט, 

קצר וענייני.

מסקנה: 

עם חלוקה מאוזנת וקלפים בכירים כמו Q ו-J, מומלץ 
NT לשחק

את  מנתח  בכיר  שחקן  כיצד  ראו  הפרק  סיום  לקראת 
הנתונים שלפניו. 

אתם מחזיקים את היד של מזרח:
דוגמה 66

♠
♥
♦
♣

AJ865 
Q9 
654 
Q32

West East

1♥ 1♠
2♣ 2♥
2♠ ?

מערב תמך בספיידים שלכם לאחר שהכריז שתי סדרות 
נסו  עכשיו?  שלכם  ההכרזה  להיות  צריכה  מה  אחרות. 

תחילה לענות בעצמכם ואז המשיכו בקריאה.

Pass כיון  תשובה: לכאורה אחרי ה-♠2 עליכם להכריז 
שאתם מחזיקים 9 נק’ בלבד.

בכל זאת כדאי לבדוק שוב את מהלך ההכרזות. שאלו את 
עצמכם מדוע הפותח הכריז ♠2.
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מה ידוע לפי מהלך ההכרזות?  

 ברשות מערב חמישה הארטים - הוא פתח ♥1.
בהכרזה שניה הוא הכריז ♣2 – יש לו גם ארבעה . 1

קלאבים.
אח”כ הכריז ♠2.. 2

מה זה אומר?

ספיידים.  ארבעה  להיות  יכולים  לא  בידי מערב  ראשית, 
ארבעה  כשהבטחתם  מיד  בכם  תומך  היה  לו,  היו  אילו 
הראיתם   ,2♣ הכריז  שהפותח  לאחר  בסדרה.  קלפים 
העדפה לסדרת ההארט על פני סדרת הקלאב והבטחתם 
שני קלפים בלבד בהארט. כיון שציינתם ארבעה קלפים 
מבטיח  הוא  ספייד,  מכריז  זאת  בכל  ומערב  בספייד 
שלושה. מסקנה זו צריכה להביא אתכם לתגלית חשובה 

– בידי מערב Singleton דיאמונד!

אחרי שפענחתם לעצמכם את החלוקה של מערב, כמה 
נקודות ברשותו? 

תשובה: בידי הפותח כ-15 נק’. אילו היו לו רק 12-13 נק’, 
היה מכריז אחרי ה-♥Pass – 2. ה-♠2 זו בעצם הזמנה 
למשחק מלא בתקווה שבידכם חמישה ספיידים אותם לא 
מציין  הפותח  )כאשר  השניה  בהכרזה  להראות  יכולתם 
תשעה או יותר קלפים בשתי סדרות, חזרה על סדרה ע”י 

המשיב תציין שישה קלפים או יותר(. 

כאשר אתם יודעים כמה נקודות בידי הפותח ומה החלוקה 
שלו, זה הזמן הנכון לבחון מחדש את החלוקה שלכם:

דוגמה 66
♠
♥
♦
♣

AJ865 
Q9 
654 
Q32

יש התאמה של שמונה ספיידים.. 1
וקלאב( . 2 )הארט  השותף  של  הארוכות  בסדרות 

אתם מחזיקים בקלפים בכירים.
בסדרת הדיאמונד אתם מחזיקים בקלפים זוטרים . 3

מול Singleton אצל השותף.

הבכירים  הקלפים  עבור  נקודות  לעצמכם  הוסיפו 
הממוקמים מול הסדרות הארוכות שבידי השותף: נקודה 
אחת נוספת עבור Q♥ ועוד נקודה נוספת עבור Q♣. כמו 
בידי  הנמצא   Singleton-עבור ה קוצר  נק’   2 הוסיפו  כן 

מערב )אתם מחזיקים בסדרה זו בקלפים זוטרים(. 

עתה “ספירת המלאי” מסתכמת ב- 9 נק’ גבוהות, נקודה 
 )♣Q-ו  ♥Q( נקודות   2  + החמישי,  הספייד  עבור  אחת 
+ 2 נקודות קוצר, סה”כ - 14 נקודות!!! נכון, זה באמת 
מוזר להכריז משחק מלא עם 9 נק’ כאשר השותף תומך 
בכם רק בסיבוב השלישי. אך על מנת להיווכח שההכרזה 

נכונה, הנה שלוש חלוקות אפשריות אצל הפותח:

דוגמה 67
♠
♥
♦
♣

KQ4 
KJ832 
9 
AJ105

♠
♥
♦
♣

AJ865 
Q9 
654 
Q32

West East

1♥ 1♠
2♣ 2♥
2♠ 4♠

 .♣K-ויתכן שגם ל ♦A ,♥A -אתם עומדים למסור לקיחה ל

סיכוי  ויש  נק’   9 בידכם  נק’,   14 מערב  שבידי  לב  שימו 
העקיפה  אם  בקלות.  ממש  לקיחות,  ב-10  גבוה שתזכו 

בקלאב תצליח תזכו אפילו בלקיחה נוספת.

דוגמה 68
♠
♥
♦
♣

Q104 
AJ832 
9 
AK105

♠
♥
♦
♣

AJ865 
Q9 
654 
Q32

West East

1♥ 1♠
2♣ 2♥
2♠ 4♠

 ,♠K-בידי מערב 14 נק’. יתכן שתמסרו לקיחה בשליט ל
יתכן  דומה:  המצב  ההארט  בסדרת  גם  שלא.  יתכן 
הדיאמונד  בסדרת  שלא.  ויתכן   ♥K-ל לקיחה  שתפסידו 
תמסרו לקיחה אחת בלבד. גם בחלוקה זו תזכו לפחות 

ב-10 לקיחות כאשר במשותף יש רק 23 נק’.
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דוגמה 69
♠
♥
♦
♣

K104 
AKJ32 
9 
KJ105

♠
♥
♦
♣

AJ865 
Q9 
654 
Q32

West East

1♥ 1♠
2♣ 2♥
2♠ 4♠

הפעם בידי מערב 15 נק’. כאן יהיה עליכם למסור שתי 
אין   ,Minor-ה בסדרות  האסים  שני    - בטוחות  לקיחות 
צפון  נגד  לעקוף  אפשרות  יש  השליט  בסדרת  ברירה. 
מקרה  בכל  אך  ניחוש,  של  טיפוסי  מצב  דרום,  נגד  או 
החוזה אינו בסכנה. לשיפור מצב הרוח, נסו עקיפה על פי 
העיקרון הבא: “הביטו שמאלה והביטו ימינה. אם אינכם 
‘סובלים’ את השחקן משמאלכם, עקפו נגדו. אם אינכם 
העקיפה  אם  נגדו.  עקפו   - מימין  השחקן  את  מחבבים 
מצליחה – אין ספק שתחושו סיפוק רב העולה אפילו על 

J ...שמחת ההצלחה

רשמו לפניכם את המתכון להצלחה למכרז הנכון: לפני 
ההכרזה הסופית יש תמיד לנתח את מהלך ההכרזות. על 
פי ההכרזות של השותף בנו את החלוקה שלו. שלבו את 

החלוקה שלו עם זו שלכם.

סדרות  המשלימים  בכירים  קלפים  לכם  יש  אם  בדקו 
לכם  יש  מול הקוצר שלו  ובדקו אם  ארוכות של השותף 
נקודות מבוזבזות. רק בתום הבדיקה – הכריזו את מה 
שנראה לכם כהגיוני ביותר. כך תוכלו לשפר את היכולות 

.)J...שלכם. )בקיצור - עבודה-עבודה-עבודה

לפניכם טבלה מסכמת להערכה מדויקת יותר של הקלפים 
שבידכם. היא מקנה מידע באילו מקרים יש לשדרג את היד 
)ובכמה( ומתי יש להפחית מערכה. זאת על פי החלוקות, 
או  סדרה  היעדר  קוצר.  או  ואורך  ומיקומם  הקלפים  סוג 
קלף בודד מקבלים ערך מספרי המשתנה בהתאם למצב 

ולתנאים. באופן זה תרכשו כלים ותשפרו את משחקכם.

ערכם של הקלפים:

קלפים בכירים: ערכם עולה אם הם נמצאים מול קלפים 
בכירים בסדרה הארוכה של השותף. 

10 ; 9: ברוב המקרים מגדילים את מספר הלקיחות.

ערכו של Singleton במשחק עם שליט:

לאחר התאמה בסדרה
עבור הפותח –  2 נק’

עבור המשיב –  עם שלושה שליטים = 2 נק’
עם ארבעה שליטים = 3 נק’
עם חמישה שליטים = 4 נק’

ערכו של Void במשחק עם שליט:

לאחר התאמה בסדרה
עבור הפותח –  3  נק’

עבור המשיב – עם שלושה שליטים = 3 נק’
 עם ארבעה שליטים = 4 נק’
עם חמישה שליטים = 5 נק’

חלוקה טובה/חלוקה רעה

עבור  וגם  ההגנה  עבור  רעה   4-3-3-3 רעות:  חלוקות 
המבצע, במשחק עם או בלי שליט.

 5-3-3-2 רעה עבור המבצע במשחק עם שליט.

חלוקות טובות: 6-4-2-1 ; 5-5-2-1 ; 5-4-3-1      
עקרונית טובות במשחק עם שליט.

נקודות חלוקה עבור סדרה ארוכה במשחק 
ללא שליט:

לאחר התאמה בסדרה
הוסיפו ניקוד בהתאם: עבור סדרה של חמישה קלפים: 1 נק’.

עבור סדרה של שישה קלפים:   3 נק’.
עבור סדרה של שבעה קלפים:  5 נק’.
אם הסדרה איכותית –   הוסיפו 1 נק’.

אם הסדרה לא איכותית – הפחיתו 1 נק’.

נקודות חלוקה עבור סדרת השליט:

לאחר התאמה בסדרה
הוסיפו ניקוד בהתאם: עם סדרה של חמישה קלפים: 1 נק’.

אבל אם החלוקה 5-3-3-2: 0 נק’.
סדרה של שישה קלפים: 3 נק’.

אבל אם החלוקה 6-3-2-2: 2 נק’.
סדרה של שבעה קלפים: 5 נק’.

אבל אם החלוקה 7-2-2-2:  4 נק’.
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רם סופר

"הרגילות"  בהכרזות  עסקנו  המאמר  של  הקודם  בחלקו 
 Balancing 1( במצבNT ,כפל, סדרה חדשה ללא קפיצה(
לאחר פתיחת היריב מצד שמאל בגובה 1, וקבענו עיקרון 
מנחה כי כל הכרזה במצב Balancing תתאר טווח ניקוד 
נמוך ב-3 נקודות לערך מההכרזה המקבילה במצב של 

התערבות ישירה לאחר פתיחת היריב מצד ימין.

עיקרון זה אינו חל על ההכרזות שיתוארו בחלק הנוכחי 
של המאמר, שהינן הרבה פחות שכיחות, אבל עדיין חובה 

להכיר אותן ולהשיג תיאום בין השותפים בנוגע להן.

2NT-הכרזת קפיצה ל

קפיצה  אצל הרוב המכריע של שחקני הברידג', הכרזת 
ל-2NT במצב של התערבות ישירה מתארת יד עם אורך 
בשתי סדרות המיינור )או בשתי הסדרות הנמוכות ביותר 
שלא הוכרזו(. נראה כי אין טעם לייחד הכרזה ליד מאוזנת 
הראה  כבר  היריבים  אחד  כאשר  נקודות   20-22 עם 
אינו מוגבל. מצד שני, הצגת אורך  ושותפו  נקודות   +12
בשתי סדרות המיינור מאפשרת להפריע בצורה מוצלחת 
על  להקשות  המייג’ור,  מסדרות  באחת  ליריבים שפתחו 
בחוזה  לדייק  לא  להם  ולגרום  שלהם  ההכרזה  המשך 
המלא  המשחק  נגד  מוצלחת  הקרבה  למצוא  )או  הסופי 

ואפילו הסלם שלהם(.

כל השיקולים שתוארו במשפט האחרון רלוונטיים פחות 
 .Balancing או אינם רלוונטיים כלל כאשר אנו במצב של
עם יד חלשה ואורך בסדרות מיינור איננו ששים להתערב 
לאחר שהיריבים עצרו בגובה 1, פן ישנו את דעתם ויכריזו 
אותו  מול  להקרבה  נגיע  אם  גם  בר-ביצוע.  מלא  משחק 
לתת  יותר  זול   – גבוה  יהיה  שלה  המחיר  מלא,  משחק 

ליריבים לשחק בגובה 1.

ידיים  לתאר  בעיה  יש   Balancing במצב  זאת,  לעומת 
 12-14 לרוב  מתארת   1NT הכרזת  חזקות:  מאוזנות 
נקודות, והכפל החזק מתחיל מ-15 נקודות. לפיכך מומלץ 

כי הכרזת Balancing של 2NT תתאר חלוקה מאוזנת 
עם עוצר בסדרת היריב וטווח ניקוד של 19-20 נקודות 
)לפי המלצתו של Mike Lawrence( או 19-21 נקודות.

התשובות להכרזה זו יהיו דומות לתשובות הרגילות לפתיחה 
2NT )עם שינויים קלים המתחייבים מכך שאיננו מתכוונים 

לשחק בסדרות מייג’ור שבהן היריב הראה 5+ קלפים(.

דוגמה 1א

Dealer South, Vul None

 ♠
♥
♦
♣

98754
J96
932
T4

 

♠
♥
♦
♣

AJ3
KT2
AQ6
KQJ5

♠
♥
♦
♣

T2
Q843
854
A762

 ♠
♥
♦
♣

KQ6
A75
KJT7
983

 

West North East South

1♦
Dbl Pass 1♥ Pass
1NT Pass 3NT All Pass

במצב של התערבות ישירה מערב צריך להכפיל עם 20 
נקודות מאוזנות ועוצר ב-♦. מזרח משיב כמו לכפל מוציא 
רגיל ♥1. בסיבוב השני מערב מכריז 1NT ומתאר ניקוד 
נקודות(. מזרח   19-20(  1NT יותר מאוברקול של  גבוה 
מבין ששותפו תיאר יד חזקה, מחבר את הניקוד שהבטיח 
שותפו עם הניקוד שלו ומגיע למשחק מלא 3NT. החוזה 
 ♠KQ-ניתן לביצוע באמצעות עקיפה ב-♦, הובלה דרך ה

של דרום ופיתוח לקיחה בהארט.

קווים מנחים להכרזות 
Balancing )חלק ב'(
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כעת נחליף את קלפיהם של מזרח ומערב:

דוגמה 1ב

Dealer South, Vul None

 ♠
♥
♦
♣

98754
J96
932
T4

 

♠
♥
♦
♣

T2
Q843
854
A762

♠
♥
♦
♣

AJ3
KT2
AQ6
KQJ5

 ♠
♥
♦
♣

KQ6
A75
KJT7
983

 

West North East South

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

ידו של מזרח  ההכרזה הנכונה עם   Balancing במצב 
19-20 נקודות לפי המלצת  2NT )נניח שמשחקים  היא 
Lawrence(. כעת מערב מכריז ♣3 )אנו מניחים שמזרח-
 Puppet הפופולרית  במוסכמה  משתמשים  מערב 
במייג’ור,  רביעיות  ללא  יד  מתאר  מזרח   .)Stayman
אינה  ב-♦  העקיפה  הפעם   .3NT-ב מסתיימת  וההכרזה 
ניתן  עדיין  אך  הכרוז,  לרעת  ה-♠  קלפי  ומיקום  יושבת 

.♥J-לבצע את החוזה באמצעות עקיפה נגד ה

ולאחר מכן מכריז  מתחיל בכפל  לב שאם מזרח  שימו 
1NT, מערב יסיק ששותפו מחזיק 15-18 נקודות בלבד 

.1NT-וההכרזה תיעצר ב

קפיצה בסדרה חדשה
ידוע לכל כי במצב של התערבות ישירה הכרזה כזו מתארת 
לאחר שהמשיב  אולם  ליריבים,  להפריע  ונועדה  חולשה 
קרא Pass על פתיחת שותפו, למה אנחנו רוצים להפריע 
בעצם? אם ידנו כה חלשה עד כי אנו מאמינים שליריבים 
משחק מלא, טוב לנו שהם עצרו בגובה 1. בנוסף, כללי 
ה-Balancing מאפשרים לנו לבחור בהכרזות התערבות 
 6 בת  סדרה  המכילות  ידיים  עם  גם   1 בגובה  בסדרה 
קלפים ו-6-9 נקודות. במידה שהשותף יראה חוזק, נוכל 
על  חזרה  באמצעות  הבא  בסיבוב  חולשתנו  את  לתאר 

סדרתנו בגובה הנמוך ביותר.

על כן מומלץ להשתמש בהכרזת קפיצה בסדרה חדשה על 
מנת לתאר את הטווח המקסימלי של אוברקול )במצב 
סדרה  עם  נקודות(   12-14)  1 בגובה   )Balancing
מהחמצת  להימנע  מנת  על  וזאת  קלפים   6 בת  טובה 
משחק מלא. זכרו כי עם 15+ נקודות וסדרה טובה נתחיל 

תמיד במצב Balancing עם כפל.

דוגמה 2

Dealer South, Vul None

 ♠
♥
♦
♣

876
JT83
975
Q62

 

♠
♥
♦
♣

KT4
K952
K4
T873

♠
♥
♦
♣

52
76
AQJT83
AK4

 ♠
♥
♦
♣

AQJ93
AQ4
62
J95

 

West North East South

1♠
Pass Pass 3♦ Pass
3NT Pass Pass Pass

צפון לא עונה לפתיחת שותפו עם 3 נקודות. מזרח מתערב 
בהכרזת קפיצה בסדרה חדשה במצב Balancing כדי 
 12-14 עם  שביעייה(  )אולי  ב-♦  טובה  שישייה  להראות 

נקודות.

למערב 9 נקודות בלבד, אך שלושת המלכים שלו שווים 
זהב. שניים מהם ממוקמים היטב לאחר הפותח והשלישי 
הכרזת  השותף.  בסדרת  המכובדים  רצף  את  משלים 
משחק מלא 3NT מוצדקת לחלוטין, והחוזה יבוצע: לכרוז 
8 לקיחות מלמעלה, והובלה צפויה ב-♠ תספק לו לקיחה 
תשיעית מידית. גם לאחר הובלה אחרת ניתן לשחק ♠ או 

♥ דרך דרום ו/או לפתח לקיחה בקלאב.
שימו לב שאם מזרח היה מכריז ♦2 במקום ♦3, מערב 
חמישייה  עם  נקודות   9-14 מחזיק  ששותפו  מסיק  היה 
ב-♦ ומכריז כנראה Pass על ♦2! חבל להסתפק בתוצאה 

של 130+ במקום 400+.
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הכרזת קיו-ביד
למען השלמות נדון כעת בהכרזה נדירה יחסית: קיו-ביד 
Balancing. במהדורה  היריב( במצב  )הכרזת סדרת 
 Mike Balancing )1983( טען  הראשונה של ספרו על 
Lawrence כי אפילו זוגות בכירים לא סיכמו את המצב 
לא  יד  לתיאור  בקיו-ביד  להשתמש  המליץ  והוא  הזה, 
)על מנת להקל קצת מהעומס הכבד על  מאוזנת חזקה 

.)Balancing הכפל החזק במצב

להשתמש  כדאי  כי  גורסת   )2012( השנייה  המהדורה 
:Michaels Cuebid-במצב זה ב

היריב  סדרת  הכרזת   ,1♦ או   1♣ היריב  פתיחת  לאחר 
תתאר לפחות 5-5 בסדרות המייג'ור. לאחר פתיחה ♥1 
במייג'ור  חמישייה  תתאר  היריב  סדרת  הכרזת   ,1♠ או 

שלא הוכרז וחמישייה בסדרת מיינור בלתי ידועה.

טווח הניקוד של הכרזות אלה מהווה בעיה בפני עצמה, 
אך מכיוון שזהו אינו מאמר על Michaels Cuebid, אני 
המינימום  כי  מקובל  פתוח.  הנושא  את  להותיר  מעדיף 
במצב  הן  הארוכות,  בסדרות  מרוכזות  נקודות   7-8 הוא 
Balancing, כאשר קיימים  והן במצב  ישירה  התערבות 

גם שיקולי פגיעות.

אינו   Michaels Cuebid-ב הכרוך  ההפרעה  גורם 
משחק תפקיד חשוב במצב Balancing. היתרון העיקרי 
זו הוא האפשרות להראות את שתי סדרות  של הכרזה 

המייג’ור “במכה אחת”.
דוגמה 3

Dealer South, Vul None

 ♠
♥
♦
♣

86
A74
843
T9874

 

♠
♥
♦
♣

73
JT962
AJ762
5

♠
♥
♦
♣

KQ942
KQ853
-
QJ3

 ♠
♥
♦
♣

AJT5
-
KQT95
AK62

 

West North East South

1♦
Pass Pass 2♦* Pass
4♥ Pass Pass Pass

דרום פותח ♦1 ומערב חלש מדי להכרזת ♥1. צפון אינו 
משיב ומזרח מתערב ב-♦Michaels( 2(. ברגע שמערב 
יודע שלשותפו 5 קלפי ♥ טובים עם יד חלוקתית, ערכה 
מלא ♥4,  מכריז משחק  והוא  מעלה  כלפי  מזנק  ידו  של 
יכפיל ♥4  הנמנע שדרום  מן  לא  קושי.  ללא  יבוצע  אשר 

ויתאכזב בסוף המשחק.

 ,1♠ של  טבעית  בהכרזה  יבחר  מזרח   2♦ במקום  אם 
ייתכנו מספר תסריטים:

• טובים, 	 ספיידים  עם   Pass על  מחליט  דרום 
למערב אין הכרזה נוחה, והחוזה הסופי הוא ♠1.

• דרום מכריז ♣2. כעת סביר יותר שמזרח-מערב 	
ל-♣5  יקריבו  צפון-דרום  אולם   ,4♥ לחוזה  יגיעו 

ויקטינו את הנזק שלהם.

 Michaels במוסכמה  להשתמש  מומלץ  לסיכום, 
הכרזות  לרוב  בניגוד   .Balancing במצב  גם   Cuebid
אותו  יותר  או  פחות  מתארת  זו  הכרזה   ,Balancing-ה

.Balancing דבר במצב התערבות ישירה ובמצב

ביחד עם המאמר הקודם, השלמנו כעת מתן תיאור מדויק 
 Balancing במצב  האפשריות  מההכרזות  אחת  לכל 
היא:  1.  השאלה שנותרה  בגובה  היריב  לאחר פתיחת 
ליריבים  ולתת   Balancing-מ להימנע  כדאי  מתי 

לשחק בגובה 1?

כללית, נכון בדרך כלל להתחרות במצבים אלה, ולו כדי 
לדחוף את הפותח לחוזה גבוה יותר אשר עשוי להיכשל. 

ישנם שני יוצאים מהכלל עיקריים:
וכוח  אורך   Balancing-ה בעמדת  לשחקן  )א( 
בסדרת הפותח, והוא מאמין שחוזה של היריבים 

בגובה 1 בסדרה זו יהיה לטובתו.
קוצר   Balancing-ה בעמדת  לשחקן  )ב( 
הוכרזה  שלא  מייג'ור  בסדרת  משמעותי 
)לדוגמא סינגלטון ב-♠ לאחר הכרזת פתיחה של 
♣1(. במקרה זה, אם נכריז משהו, סביר להניח 
ויגיעו  ב-♠  יגלו את ההתאמה שלהם  שהיריבים 
זו  בסדרה  בר-ביצוע  מלא(  )ואף  חלקי  למשחק 
לעומת  שלהם  התוצאה  את  מאוד  ישפר  אשר 
חוזה  של ♣1 שהיה מתקבל אם היינו מוותרים 

.Balancing על הכרזת

אם   ,Balancing הכרזת  לחפש  יש  המקרים,  יתר  בכל 
החלקים  בשני  שהותוו  והעקרונות  הכללים  במסגרת  כי 
יצא  ושכרנו  השותף  את  נטעה  )אחרת  זה  מאמר  של 

בהפסדנו(.
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מוטי גלברד

מהלך ההכרזה

E-W :מחלק דרום, פגיעות
♠
♥
♦
♣

84 
KJ6 
KJ964
A103

♠
♥
♦
♣

A95 
AQ52 
AQ3 
J65

North East South West

- - 1NT Pass
3NT All Pass

הסבר ההכרזה

 .1NT פתחת   – גבוהות  נקודות   17 ועם  מאוזנת  ידך 
מערב הכריז פאס ושותפך בצפון, עם חמישייה בדיאמונד 
)Minor( ו-12 נקודות גבוהות בידו, העלה אותך למשחק 

.3NT – מלא ללא שליט

תכנון המשחק

♠6 )West( :קלף ההובלה

מצביע  ממערב   ♠6 ההובלה?  מקלף  להסיק  ניתן  מה 
על סדרת ספייד ארוכה בידו: הוא הוביל, כנראה, רביעי 
בספייד  המכובדים  כי  להניח  יש  בסדרתו.  מלמעלה 
מחולקים בין המתנגדים. אילו למערב היה רצף מכובדים 

היה מוביל בגבוה מהם.

התערבו  לא  המתנגדים  המכרז?  מן  להבין  ניתן  מה 
במהלך המכרז.

כמה לקיחות בטוחות בידך? יש לך 11 לקיחות בטוחות 
.♣A ,♦AKQJ9 ,♥AKQJ ,♠A :)יד + דומם(

אין בעיות בביצוע החוזה, אולם עליך לזכור: כאשר אתה 
עליך לשחק את המכובדים  משחק את סדרתך הארוכה 
מן היד בה הסדרה קצרה ורק אחר כך את המכובדים מן 

היד השניה. 

♦ KJ964

♦ AQ3

הסתכל בסדרת ה-♦:

 ♦KJ964-ה אל  היד  מן  ו-3♦   ♦Q  ,♦A  – לשחק  עליך 
בדומם, משום שסדרת הדיאמונד ארוכה יותר בדומם.

הסתכל כעת על סדרת ה-♥:

♥ KJ6

♥ AQ52

כאן תשחק K♥ מן הדומם בתחילה ואחר כך J♥ ולבסוף 
6♥ אל ה-A♥ וה-Q♥ הגבוהים ביד.

שחק ברידג’  בדרך הנכונה:
בפיתוח סדרה שחק 
מהקוצר אל האורך!

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

המושלם. 
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הבט ביד המלאה: 
 ♠

♥
♦
♣

84 
KJ6 
KJ964
A103

 

♠
♥
♦
♣

Q10763 
87 
1082 
742

♠
♥
♦
♣

KJ2 
10943 
75 
KQ98

 ♠
♥
♦
♣

A95 
AQ52 
AQ3 
J65

 

את  לפתח  וניגשת   ♠A-ה עם  הראשונה  בלקיחה  זכית 
 ♦KJ9-ו-♦ קטן לעבר ה ♦AQ סדרת הדיאמונד. שיחקת
המשכת  ב-♦  הלקיחות  גביית  לאחר  בדומם.  שנותרו 
 ♥AQ-ה לעבר   ♥6 מכן  ולאחר  בדומם  הארט   ♥KJ-ב
ביד. הלקיחה האחרונה תגיע על ידי ה-A♣ והיריבים יזכו 

בשתי הלקיחות האחרונות.

.3NT + 2 ,שים לב: ביצעת אחת עשרה לקיחות

זכור: במשחק זה אין לך בעיה של מעברים מידך לדומם 
ולהיפך, אך בעתיד תיתקל במקרים בהם תהיה חייב 
לשחק תחילה את המכובדים מן היד בה הסדרה קצרה 
הוגבהה  בה  ליד  לעבור  תוכל  לא  כך  תעשה  לא  ואם 

הסדרה.

חדש
ימי רביעי ערב שעה 20:00 החל מתאריך 5.4 

תחרות עם זוג מנצח אחד ופרסים כספיים

במועדון 
המשחקים המודרכים הטובים ביותר בהדרכת:

זיוה גרבר, ורד מינץ ויעקב מינץ

בימים ראשון ערב, שני ערב ושלישי אחה"צ - תחרויות מלוות 
בחוברת ניתוחי הידיים דוגמת התחרויות הסימולטניות.

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

רבים מאיתנו שמעו את המושג "משחק לחץ". משחק 
יד מתקדמת )כדוגמת  זה הוא סוג של טכניקת משחק 
לבצע  מצליח  הכרוז  בעזרתו  אשר  סופי"(  "משחק 
לקיחה בלתי אפשרית על ידי לחץ של אחד המגנים או 
שניהם. לחץ זה מתבטא, בדרך כלל, בכך שהכרוז מושך 
יכול לשמור על קלפיו הטובים  והמגן לא  סדרה ארוכה 
מה  מהם,  מאחד  להיפטר  נאלץ  כן  ועל  הסדרות  בכל 
בלתי  שנראית  נוספת  לקיחה  לבצע  לכרוז  שמאפשר 

מושגת.

מאפיין בסיסי של משחק הלחץ הוא הצורך של הכרוז 
להפסיד את כל הלקיחות האפשריות פרט לאחת. הדבר 
קורה  הוא  רבות  שבפעמים  הוא  הלחץ  במשחק  היפה 
מעצמו אף ללא תכנון מוקדם מצד הכרוז שנדרש פשוט 

לשחק את קלפיו עד הסוף. 

בדוגמה הבאה נראה כיצד משחק הלחץ מתפתח ללא 
מאמץ מיוחד מצדו של הכרוז.

הלאומית  הליגה  של  השני  במושב  שוחקה  היד הבאה 
.2017 TB לזוגות

יד מספר 1, מחלק צפון, אין פגיעים.
3♣ (E)
Lead: ♥J

♠
♥
♦
♣

84 
AKQ98 
753
Q63

 

♠
♥
♦
♣

K65 
6532 
A9862 
2

♠
♥
♦
♣

Q10 
104 
KQ 
AKJ10874

 ♠
♥
♦
♣

AJ9732 
J7 
J104 
95

 

North East South West

Pass 1♣ 1♠ X
2♥ 3♣ All Pass

ניתוח המכרז

 11 עם  יד  לצפון  בפאס.  המכרז  את  לפתוח  בחר  צפון 
נקודות וסדרת הארט מצוינת. אנו מסוגלים לחשוב על 
בצורה  טובות  פחות  שהינן  נקודות   12 בעלות  ידיים 
משמעותית מהיד הזו ולכן נראה כי כדאי לפתוח את היד 

בהכרזת ♥1 ולו בשל עוצמתה של סדרת ההארט. 

לאחר שצפון קרא פאס, פתח מזרח ב-♣1 ודרום התערב 
ב-♠1. שימו לב כי ידו של דרום מתאימה להגדרה של 
עדיפה,  הכרזה   ,2 בגובה  בקפיצה  חלשה  התערבות 
מעוניינים  ואנו  בפאס  פתח  שהשותף  לאחר  בוודאי 

להפריע ליריבים.

כעת הכריז מערב X נגטיב במטרה להראות את סדרת 
ההארט וצפון בחר להראות את סדרת ה-♥ החזקה שלו 
מדובר  כי  הבינו  היריבים  )בשולחן   2♥ הכרזת  ידי  על 
בהכרזה טבעית(. מזרח התחרה עם הכרזת ♣3 שהפכה 

לחוזה הסופי.

ניתוח משחק היד

דרום הוביל ב-J♥. מספירת המפסידים עולה כי לכרוז 2 
מפסידים ב-♥, 1 ב-♠ ו-1 ב-♣. ניתן להיפטר מהמפסיד 

ב-♣ על ידי עקיפה מוצלחת בסדרה זו.

היה  צפון. ההמשך  של   ♥Q-ל נוסף  ב-♥  דרום המשיך 
יכול היה  ב-K♥, אותו חתך מזרח ב-10♣ ודרום, שלא 

לחתוך מעליו, השליך קלף מסדרת ה-♠. 

)דרום  יודע שה-Q♣ נמצאת בידו של צפון  כעת הכרוז 
לא חתך מעליו( ועל כן שיחק ספייד לעבר ה-K♠ בדומם 
הכרוז  ביצע  וכעת  זכה   ♠K-ה קטן(.  קלף  שיחק  )דרום 

עקיפה מוצלחת בקלאב ומשך שני סיבובי שליט.

הקסם של משחק 
הלחץ האוטומטי 
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עד כה, זכה הכרוז ב-חיתוך ♥, 3 סיבובי שליט ולקיחה 
בספייד, סה”כ 5 לקיחות. לכרוז 3 שליטים נוספים ו-2 
לקיחות בטוחות ב-♦ )אין כניסה ל-A♦(. לכל שחקן נותרו 

6 קלפים.

 3 את  מושך  הכרוז  כאשר  קורה  מה  נראה  כעת 
השליטים האחרונים שבידו. זה המצב:

3NT (E)

Lead: ♥J

♠
♥
♦
♣

8 
98 
753

 

♠
♥
♦
♣

6 
6 
A986 

♠
♥
♦
♣

Q 
 
KQ 
874

 ♠
♥
♦
♣

AJ9 
 
J104 

 

 .♠J9 – על שני ה-♣ הראשונים ישליך דרום שני ספיידים
 ♠A-על ה-♣ השלישי דרום נכנס ללחץ! אם ישליך את ה

להשליך  ויבחר  ובמידה  תוגבה  מזרח  של  בידו   ♠Q-ה
ייפול ה-10♦ מידו של דרום,  K♦, עליו  ♦, ישחק הכרוז 
לכרוז  שיאפשר  מה   ,♦J-ה יצנח  עליו   ,♦Q מכן  ולאחר 
לזכות בדומם עם ה-A♦ ולשחק את ה-9♦ שהוגבה! על 
מהמפסיד  ולהיפטר   ♠Q-ה את  להשליך  יוכל  זה  קלף 

.♠A-ל

בעצם, אם הכרוז משחק את סדרתו הארוכה, מתפתח 
משחק לחץ “מעצמו” ומאפשר לכרוז לזכות ב-11 לקיחות 

ולבצע 2 לקיחות עודפות בדרך לתוצאת שיא.

של  המופלא  מהעולם  לטעום  הייתה  זה  מאמר  מטרת 
משחקי הלחץ ולהפנים כי כל אחד יכול לבצע משחק לחץ 
גם אם לא היה מתוכנן. ישנם ספרים מעולים שעוסקים 
בנושא זה ובטכניקות משחק אחרות ומומלץ לעיין בהם 

J בשביל הלימוד אך גם בשביל ההנאה

או   www.gobridge.co.il לאתר  להיכנס  מוזמנים 
לחשוב   -  GoBridge( הפייסבוק  לקבוצת  להצטרף 

ברידג' עם גלעד אופיר( וליהנות מתכנים נוספים.

יתקיים בין 
התאריכים 30 

ביוני ועד 6 
פסטיבל הברידג'ביולי  2017.

הבינלאומי ה-51
היכל קבוצת שלמה, רח' אייזק רמבה 7, תל-אביב

ibf@bridge.co.il | www.ibf-festival.org | 09-7774031

בזמן שאתם משחקים, הזמינו את חבריכם לצפות בהפנינג הברידג' הגדול 
בישראל וליהנות משיעור ברידג' ראשון ללא תשלום. החניה עלינו.

ביום ג' 4/7/17 בשעה 11:00 מחכים לכם! 

לרגל הפסטיבל ה-51
פרסים כספיים בסך כולל של כ-120,000 ₪
פרסים מיוחדים בשווי כולל של כ-20,000 ₪

 בנוסף, יחולק גם  פרס לזוג במקום ה-51 בכל תחרות!

APRIL.indd   19 27.3.2017 г.   15:12:32



שחק ההגנה
מ

20

אפרים בריפמן

ישנן מוסכמות לגבי הובלות הפתיחה, כמו: להוביל בקלף 
ארבעה  מתוך  מלמעלה  שני  קלפים,  שני  מתוך  גבוה 
קלפים זוטרים, ומתוך שלושה – את האמצעי. למוסכמה 
.Middle-Up-Down – M.U.D. האחרונה נהוג לקרוא

כאשר השותף מוביל בקלף גבוה ובלקיחה השנייה משרת 
בקלף נמוך יותר, ברור כי הוביל ממספר זוגי של קלפים, 
שניים או ארבעה. איך יודעים אם בידי השותף שני קלפים 

או ארבעה?

הקלפים  מספר  על  מרמזים  והמכרז  הדומם  כלל  בדרך 
עוד  כל  הפתיחה,  הובלת  לאחר  כעיקרון,  השותף.  אצל 
יכולים  איננו  נוספת,  פעם  זו  בסדרה  שיחק  לא  השותף 

לדעת בוודאות מאיזה צירוף של קלפים הוביל השותף. 

לפניכם דוגמה:

North East South West

- 1♥ 1♠ Pass
4♠ All Pass

Lead: ♥6

♠
♥
♦
♣

Q84
J53
J8
AKQJ5

 

♠
♥
♦
♣

A9
AK874
K62
873

משרת  ודרום   ♥K-ה את  שיחקת  ב-6♥,  מוביל  מערב 
ב-T♥. למי יש דאבלטון, למערב או לדרום?

שים לב: 
(1 ).♥Q96 מערב יוביל ב-6♥ מצירוף של 
אך באותה מידה הוא יכול להוביל מ-62♥.( 2)
כמו-כן, השותף יוביל ב-6♥ גם מהצירוף  962♥ ( 3)

.MUD לפי המוסכמה

;♥A-במקרה הראשון לא ייגרם נזק אם נמשיך ב

יחתוך את ה-♥  כי מערב  נרוויח מכך  רק  במקרה השני 
השלישי;

אבל במקרה השלישי, אם נמשיך ב-A♥, נגביה למבצע 
את ה-J♥, שעליו עלול להיעלם מפסיד.

הנה תרחיש אפשרי:
 ♠

♥
♦
♣

Q84
J53
J8
AKQJ5

 

♠
♥
♦
♣

62
962
QT7543
96

♠
♥
♦
♣

A9
AK874
K62
873

 ♠
♥
♦
♣

KJT753
QT
A9
T42

 

השנייה  בלקיחה  לשחק  הוא  הנכון  זה המשחק  במערך 
את ה-2♦. כך נזכה ב-A♠, ב-AK♥ ובלקיחה אחת ב-♦. 
מגביה  השנייה  בלקיחה   ♥A של  המשחק  כי  לב  שים 
בלי  ייעלם  ב-♦  המפסיד  ואז   ,)♥J-ה( למבצע  לקיחה 

שנוכל לעשות דבר. 

אך למעשה החלוקה האמיתית הייתה: 
 ♠

♥
♦
♣

Q84
J53
J8
AKQJ5

 

♠
♥
♦
♣

632
62
T7543
964

♠
♥
♦
♣

A9
AK874
K62
873

 ♠
♥
♦
♣

KJT75
QT9
AQ9
T2

 

MUD – כדאי או לא?

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

מועדון וביה”ס לברידג’ כיכר המדינה

לוח פעילות המועדון

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

הקורס יתמקד ב:
הכרזות מתקדמות	 

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

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

קריאת הקלפים - ספירת הנקודות, ספירת הסדרות
העברת מסרים בהגנה	 

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

המשחק הנכון של היד השלישית

קורס ברידג' לשחקנים מתקדמים

 
 

:יום   
 יום ראשון

 

 
 יום שני

 

 
 יום שלישי

 

 
 יום רביעי

 

 
 יום חמישי

 

 
 יום שישי

 

 
 שבת

:שעה   
 

 בוקר
 

10:00 – 13:00 
 

 
 תחרות +

 חוברת ידיים
 

 משחק מודרך
 + תחרות תחרות

 חוברת ידיים
 

 משחק מודרך
 

  תחרות
 משחק מודרך

 
 אחה"צ

 
16:30 – 19:30 

 

 
 תחרות

 

 
 תחרות

 

 
 תחרות

 
 תחרות משחק מודרך

 
+  תחרות

 פרס כספי
 

 + תחרות
 פרס כספי

 
 ערב

 
20:30 – 23:30 

 

Barometer 
I.M.P. 

 פרס כספי+
 

 
 תחרות מודרכת
 מזנון חפשי

 

 
 + תחרות

 חוברת ידיים
 פרס כספי +

 

   

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

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

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

שחקנים שלא ירשמו בהרשמה מוקדמת 
השתתפותם אינה מובטחת

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

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

Minor-ו Major-עם התאמה ב                ,Two way Checkback Stayman, Transfer to MinorSplinter
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www.bridge-bakikar.comמועדון כיכר המדינה רח’ ויצמן 53, תל-אביב טלפון: 03-6969830

מועדון וביה”ס לברידג’ כיכר המדינה

לוח פעילות המועדון

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

הקורס יתמקד ב:
הכרזות מתקדמות	 

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

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

קריאת הקלפים - ספירת הנקודות, ספירת הסדרות
העברת מסרים בהגנה	 

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

המשחק הנכון של היד השלישית

קורס ברידג' לשחקנים מתקדמים

 
 

:יום   
 יום ראשון

 

 
 יום שני

 

 
 יום שלישי

 

 
 יום רביעי

 

 
 יום חמישי

 

 
 יום שישי

 

 
 שבת

:שעה   
 

 בוקר
 

10:00 – 13:00 
 

 
 תחרות +

 חוברת ידיים
 

 משחק מודרך
 + תחרות תחרות

 חוברת ידיים
 

 משחק מודרך
 

  תחרות
 משחק מודרך

 
 אחה"צ

 
16:30 – 19:30 

 

 
 תחרות

 

 
 תחרות

 

 
 תחרות

 
 תחרות משחק מודרך

 
+  תחרות

 פרס כספי
 

 + תחרות
 פרס כספי

 
 ערב

 
20:30 – 23:30 

 

Barometer 
I.M.P. 

 פרס כספי+
 

 
 תחרות מודרכת
 מזנון חפשי

 

 
 + תחרות

 חוברת ידיים
 פרס כספי +

 

   

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

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

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

שחקנים שלא ירשמו בהרשמה מוקדמת 
השתתפותם אינה מובטחת

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

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

Minor-ו Major-עם התאמה ב                ,Two way Checkback Stayman, Transfer to MinorSplinter
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♦J-כאשר המשכת ב-2♦, דרום הריץ את הלקיחה אל ה
, עקף פעם נוספת אל ה-Q♦ ועל ה-A♦ השליך מפסיד 
ב-♥. כך בוצע חוזה שהיה ניתן להכשילו בקלות לו שיחקת 

שלושה סיבובים של ♥.

עובדה היא, כי שתי החלוקות יכולות להתרחש במציאות. 
להמשיך  אם  הראשונה  בלקיחה  כבר  לדעת  תוכל  איך 
בהארט או להתקיף בסדרה אחרת? ובכן, התשובה היא 

L !לא תוכל לדעת –

עכשיו נבחן דוגמה נוספת:

North East South West

- 1♥ 1♠ 2♥
4♠ All Pass

Lead: ♥6

♠
♥
♦
♣

Q842
J3
J8
AJT52

 

♠
♥
♦
♣

A
AT754
K632
Q73

 ♥A-ה על  רבות.  האפשרויות  ה-6♥  של  זו  בהובלה  גם 
דרום שירת ב-8♥.

הבאים: מהצירופים  להוביל  היה  יכול  היה   מערב 
 .♥Q96 ,♥962 ,♥K96

אם מערב הוביל מהצירוף M.U.D.( ♥962(, אז למבצע 
 .♥KQ8

ולכן  ב-♦,  ייעלם המפסיד  על ה-♥ השלישי  כי  יש חשש 
.♦A-תקפת’ ב-2♦ בתקווה שלשותף ה‘

קיווית שהחלוקה המלאה היא:
 ♠

♥
♦
♣

Q842
J3
J8
AJT52

 

♠
♥
♦
♣

96
962
AT75
K986

♠
♥
♦
♣

A
AT754
K632
Q73

 ♠
♥
♦
♣

KJT753
KQ8
Q94
4

 

לאחר הזכייה ב-A♥ שיחקת את ה-2♦. ההגנה זוכה 
בארבע לקיחות מלמעלה. סוף טוב – הכול טוב, אבל... 

החלוקה האמיתית הייתה:
 ♠

♥
♦
♣

Q842
J3
J8
AJT52

 

♠
♥
♦
♣

963
K96
T754
K98

♠
♥
♦
♣

A
AT754
K632
Q73

 ♠
♥
♦
♣

KJT75
Q82
AQ9
64

 

ה-8♥ של דרום בלקיחה הראשונה היה משחק הטעייה! 
 ♥AK-ב  ,♠A-ב זוכה  הייתה  ההגנה  ב-♥,  המשכת  לו 
שהמשכת  לאחר  אבל  אחד,  ב-♣  גם  דבר  של  ובסופו 
ב-2♦ הכרוז זכה ב-J♦, עקף אל ה-Q♦ והשליך ♥ מפסיד 
על ה-A♦. כך הוא הצליח להפסיד שלוש לקיחות בלבד 

ולבצע חוזה “בלתי אפשרי”.

לפניכם פתרון חלקי לפענוח הובלות הפתיחה:
1. משתמשים ב-.M.U.D רק נגד משחק עם שליט.

M.U.D. .2 מתאר הובלה משלושה קלפים זוטרים בלבד.
3. כאשר תמכת בסדרת השותף, אין חשש להוביל בקלף 

גבוה מתוך שלושה קלפים זוטרים.

יודע  כבר  השותף  ה-9.  את  תוביל  מ-962  לדוגמה, 
תוביל  אם  בסדרה.  קלפים  שלושה  שבידך  מההכרזה 

ב-2, כאילו אמרת: ברשותי קלף בכיר.

מועדון אביבים החדש ברח' דיסנצ'יק 7, שיכון דן, ת"א, טל. 03-6417469/70

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

אפריל באביבים

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

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

תחרות + 
הרצאה 
09:45 

איתמר גינוסר

תחרות
10:00-13:00

אבי טרגן

תחרות
10:00-13:00

אסף לנגי

תחרות
10:00-13:00

אסף לנגי

תחרות
10:00-13:00

אסף לנגי

תחרות
10:00-13:00

אבי טרגן בוקר

הרצאה הרצאה הרצאה

תחרות
17:00-20:00
איתמר גינוסר

תחרות
16:30-19:30
יובל בן דוד

תחרות
17:00-20:00

אסף לנגי

תחרות
17:00-20:00

יובל לובינסקי

תחרות
17:00-20:00

אסף לנגי

תחרות
17:00-20:00
איתמר גינוסר

תחרות
17:00-20:00

אסף לנגי אחה"צ
הרצאה פרס כספי

כיבוד קל
חוברות ידיים הרצאה הרצאה הרצאה הרצאה

גביע "אמסלם"
20:30-23:30

יובל לובינסקי

ברומטר
20:30-23:30

אבי טרגן

תחרות
20:30-23:30
ללה קושניר

פרס כספיערב
פרסי השתתפות

פרס כספי
IMP

הרצאה

קורס מתחילים בוקר החל מ-27.04.17 בהנחיית אפרת אורן

5. מקומות אחרונים לבאקו בליווי אורן לידור לפרטים: אורן 054-5252656 או 

משרדי אמסלם תיירות ונופש 073-2651041

משחק מודרך לשחקני תחרויות: לונשטיין אילנה

שישי עם איתמר- תחרות בוקר+הרצאה

קורס מתחילים לדוברי השפה הרוסית כל יום שלישי

קורס מתחילים בוקר החל מ-27.04.17 בהנחיית אפרת אורן

מקומות אחרונים לבאקו בליווי אורן לידור
לפרטים: אורן 054-5252656 או משרדי אמסלם תיירות ונופש 073-2651041

שישי בוקר
10:00 עד 12:30

גינוסר איתמר
10:00 עד 12:30

אולג מדבדב
19:00 עד 21:30
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מועדון אביבים החדש ברח' דיסנצ'יק 7, שיכון דן, ת"א, טל. 03-6417469/70

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

אפריל באביבים

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

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

תחרות + 
הרצאה 
09:45 

איתמר גינוסר

תחרות
10:00-13:00

אבי טרגן

תחרות
10:00-13:00

אסף לנגי

תחרות
10:00-13:00

אסף לנגי

תחרות
10:00-13:00

אסף לנגי

תחרות
10:00-13:00

אבי טרגן בוקר

הרצאה הרצאה הרצאה

תחרות
17:00-20:00
איתמר גינוסר

תחרות
16:30-19:30
יובל בן דוד

תחרות
17:00-20:00

אסף לנגי

תחרות
17:00-20:00

יובל לובינסקי

תחרות
17:00-20:00

אסף לנגי

תחרות
17:00-20:00
איתמר גינוסר

תחרות
17:00-20:00

אסף לנגי אחה"צ
הרצאה פרס כספי

כיבוד קל
חוברות ידיים הרצאה הרצאה הרצאה הרצאה

גביע "אמסלם"
20:30-23:30

יובל לובינסקי

ברומטר
20:30-23:30

אבי טרגן

תחרות
20:30-23:30
ללה קושניר

פרס כספיערב
פרסי השתתפות

פרס כספי
IMP

הרצאה

קורס מתחילים בוקר החל מ-27.04.17 בהנחיית אפרת אורן

מקומות אחרונים לבאקו בליווי אורן לידור לפרטים: אורן 054-5252656 או 

משרדי אמסלם תיירות ונופש 073-2651041

משחק מודרך לשחקני תחרויות: לונשטיין אילנה

שישי עם איתמר- תחרות בוקר+הרצאה

קורס מתחילים לדוברי השפה הרוסית כל יום שלישי

קורס מתחילים בוקר החל מ-27.04.17 בהנחיית אפרת אורן

מקומות אחרונים לבאקו בליווי אורן לידור
לפרטים: אורן 054-5252656 או משרדי אמסלם תיירות ונופש 073-2651041

שישי בוקר
10:00 עד 12:30

גינוסר איתמר
10:00 עד 12:30

אולג מדבדב
19:00 עד 21:30
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שחק ההגנה
מ
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ספירה, ספירה, ספירה!

מוטי גלברד

Dealer: E, Vul: E-W
Lead: ♠K

 ♠
♥
♦
♣

92
KQ93
QT4
Q987

♠
♥
♦
♣

AKJT76
72
952
62

North East South West

- - 1NT Pass
2♣ Pass 2♦ Pass

2NT Pass 3NT All Pass

 .3NT צפון-דרום הגיעו לחוזה

כה  סדרה  לו  שיש  מאוד  מרוצה  בהובלה  הנמצא  מערב 
טובה - AKJT76♠ ועליו לתכנן את משחק ההגנה. ברור 
שעליו להוביל A♠ או K♠ )ולא J♠ שעלול להעניק לכרוז 

לקיחה חשובה(.

האם מזרח-מערב סיכמו את שיטת ההובלות והאיתותים 
ללא  חוזה  נגד   K-ב הובלה  כי  משחקים  רבים  שלהם? 
להשליך  מהשותף  ומבקשת  חזקה  סדרה  מציגה  שליט 
את  לפנות  כדי   ♠Q זה  )במקרה  לו  יש  אם  בכיר  קלף 
הסדרה( או לאותת על מספר הקלפים שלו כאשר בידו רק 
דומה לאחר  נמוכים. אחרים משתמשים בהסכם  קלפים 
את אחד ההסכמים  לאמץ  ביותר  מומלץ   .A-ב הובלה 

האלה ביחד עם שותפך.

הובלת ב-K )לפי ההסכם(. השותף שירת ב-4♠, והכרוז – 
3♠ . כיצד עליך להמשיך?

ישנם דברים רבים שמערב יכול לעשות. אחד מהם הוא 
ההכרזה.  לפי  השותף  של  הגבוהות  הנקודות  ספירת 
מערב מעריך כי בידו של מזרח כ-6 נק"ג. עם זאת, חשוב 

עוד יותר לשים לב מהו מספר הקלפים של מזרח ב-♠. 

מהי משמעותו של ה-4♠ ששוחק על-ידי מזרח בלקיחה 
אוהב את סדרת  לא  זה מראה שהוא  הראשונה? האם 
עליו  ב-♠  מכובד  בידו  אין  אם  ההסכם  לפי  לא.  ה-♠? 
לאותת על מספר הקלפים שלו. היות ש-4♠ הוא הקלף 
 – וה-3  בדומם  הופיע  )ה-2  להיות  שיכול  ביותר  הנמוך 
בידו של הכרוז(, ברור כי מזרח מאותת על מספר אי-זוגי 
של קלפים – 1 או 3 )על פי שיטת האיתותים הסטנדרטית 
– קלף נמוך מראה מספר אי-זוגי של קלפים(, לפיכך בידו 
של דרום 2 או 4 קלפי ♠, ברם דרום השיב ♦2 על הכרזת 

הסטיימן של שותפו ושלל 4 קלפים ב-♠. 

 ♠Q המסקנה היא שלמזרח 3 קלפי ♠ נמוכים )אילו הייתה
בידו היה משחק אותה בלקיחה הראשונה(, ה-Q♠ נותרה 
בודדת בידו של דרום, וה-A♠ יפיל אותה! מערב ממשיך 

בביטחון ב-♠ גבוה והחוזה נופל פעמיים. 

זוהי החלוקה המלאה:

 ♠
♥
♦
♣

92
KQ93
QT4
Q987

 

♠
♥
♦
♣

AKJT76
72
952
62

♠
♥
♦
♣

854
JT54
J6
KJ54

 ♠
♥
♦
♣

Q3
A86
AK873
AT3

 

אילו היה מזרח משרת ללקיחה הראשונה ב-8♠ )ומתאר 
מספר זוגי של קלפים(, מערב היה עוזב את סדרת ה-♠ 
ומחפש כניסה לידו של שותפו כדי שמזרח יחזור אליו ב-♠ 

וילכוד את Q♠ בעקיפה.
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כפי   Unusual NT הכרזת  בנושא  ידיים  מספר  להלן 
שהופיעו בתחרות ליגת העל לזוגות TB לשנת 2017.

יד מספר 5 מסיבוב 5, צפון מחלק, NS פגיע
 ♠

♥
♦
♣

AK9643 
A654 
9
Q10

 

♠
♥
♦
♣

- 
2 
KJ8632 
J86532

♠
♥
♦
♣

1052
QJ93
AQ7
AK9

 ♠
♥
♦
♣

QJ87 
K1087 
1054 
74

 

לאחר שצפון פתח ♠1 מזרח הכריז דאבל. דרום הכריז 
שתי  את  מראה   4NT הכריז  במערב  ושגיב  )חלש(   3♠
סדרות המיינור. צפון הכריז ♠5 ואורנשטיין במזרח העריך 
ששותפו קצר מאוד בספייד לאור מהלך ההכרזה. לאור 
 5NT והכריז  המיינור  סדרות  בשתי  הטובים  הקלפים 
שביקש משותפו להכריז את המיינור הארוך יותר. שגיב 
קל  היה  החוזה  ביצוע  הסופי.  לחוזה  שהפך   ♦6 הכריז 

לאחר שהמלכה קלאב נפלה.

יד מספר 22 מסיבוב 5, מזרח מחלק, EW פגיע
 ♠

♥
♦
♣

10
QJ953
84
AJ1096

 

♠
♥
♦
♣

AJ9854
K872
Q7
4

♠
♥
♦
♣

KQ632
A106
K103
Q5

 ♠
♥
♦
♣

7
4
AJ9652
K8732

 

ואורנשטיין   1♠ פתח  מזרח  בצפון-דרום.  ישבנו  הפעם 
)הכרזה שמראה את שתי הסדרות   2NT בדרום הכריז 
 .5♣ הכריז  בצפון  ושגיב   4♠ הכריז  מערב  הנמוכות( 
שייך  חמש  שגובה  העריך  ושגיב  ל-♠5,  עלו  היריבים 
פעם  נפל  החוזה   .PASS להכריז  נכון  והחליט  ליריבים 
אחת - לכרוז שלושה מפסידים בקלאב ומפסיד בכל אחת 
היות  מאד  טובה  הייתה  התוצאה  האדומות.  מהסדרות 

ורבים הקריבו בחוזה של ♣6 שנופל פעמיים.
יד מספר 17 מסיבוב 5 

צפון מחלק, כולם פגיעים.

 ♠
♥
♦
♣

AKJ76
KJ2
K9
872

 

♠
♥
♦
♣

_
A93
AJ1085
AKQ63

♠
♥
♦
♣

1098
10754
7643
J4

 ♠
♥
♦
♣

Q5432
Q86
Q2
1095

 

דרום   .1NT פתח  צפון  במזרח-מערב.  ישבנו  הפעם 
הכריז  במערב  שגיב   .2♥ טרנספר  בהכרזת  השתמש 
4NT שהראה את שתי סדרות המיינור, צפון הכריז פאס 
דרום  דרום.  ע”י  שהוכפל   5♦ הכריז  במזרח  ואורנשטיין 
לא מצא את ההובלה הקטלנית בהארט והוביל בספייד, 
השלטת  שהסדרה  לאחר  קשה  היה  לא  החוזה  ביצוע 
התחלקה 2-2. הכרוז ביצע 12 לקיחות - חמש בקלאב, 
שיא  לתוצאת  וזכה  בשליט  לקיחות  שש  בהארט,  אחת 

ביד.

  Unusual NT מוסכמות

 TB 2017 משחקי הליגה לזוגות

איתן אורנשטיין
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יוסי אנגל

ידיים  כמה  הופיעו   TB בשיטת  לזוגות  הליגה  במשחקי 
מעניינות. אציג בפניכם 2 ידיים.

מהלך ההכרזה:
♠
♥
♦
♣

A102
10
Q109542
KJ7

♠
♥
♦
♣

QJ764
A9
AK
Q543

North East South West

- - 1♠ Pass
3♠ Pass 4♠ All Pass

♠3 של צפון מראה 3 קלפים בספייד עם 10-11 נקודות. 
מערב מוביל בהארט, תכנן את המשחק.

אם סדרת הספייד מחולקת 3-2 והעקיפה יושבת, הכרוז 
יכול לזכות ב-11 לקיחות לפחות. הוא נדרש למשחק זהיר 

כדי לעשות כך ואולי אפילו יזכה ב-12 לקיחות. 

היות  מכסה  לא  מערב   .♠Q ומשחק   ♥A-ב זוכה  הכרוז 
יוכל  שהכרוז  מעוניין  אינו  והוא  שלישי  מלך  וברשותו 
ל-10♠,  בספייד  ממשיך  הכרוז  בדומם.  הארט  לחתוך 
ומופתע  דיאמונד  פעמיים  משחק  הכרוז  משרת.  ומזרח 
אינו משרת בסיבוב השני. ספייד שלישי  לגלות שמזרח 
מכן  ולאחר  הארט  משליכים  עליה   ♦Q-ו בדומם   ♠A-ל

חיתוך דיאמונד. 

עתה לכרוז יש כניסה בטוחה לדומם )בקלאב( והוא יכול 
לזכות ב-12 לקיחות. שימו לב שאם הכרוז היה משחק 
היה  מזרח  שליטים,  שני  הוצאת  לפני  פעמיים  דיאמונד 
 .♠K-ה את  לשותפו  להגביה  כדי  הארט  ומשחק  חותך 

במשחק שכזה יוותרו לכרוז רק 10 לקיחות.

זוהי היד המלאה:
 ♠

♥
♦
♣

A102
10
Q109542
KJ7

 

♠
♥
♦
♣

K83
J863
J763
98

♠
♥
♦
♣

95
KQ7542
8
A1062

 ♠
♥
♦
♣

QJ764
A9
AK
Q543

 

בליגת העל 10 כרוזים זכו ב-12 לקיחות ובליגה הלאומית 
2 בלבד )מתוך סך כולל של 28 כרוזים(.

את היד הבאה אציג בפניכם במלואה:

מזרח מחלק, מזרח – מערב פגיעים.
 ♠

♥
♦
♣

A765
K82
KJ6
543

 

♠
♥
♦
♣

102
J93
Q7432
987

♠
♥
♦
♣

K8
AQ7653
85
AJ6

 ♠
♥
♦
♣

QJ943
10
A109
KQ102

 

ידיים ממשחקי הליגה 
TB 2017 לזוגות
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North East South West

- 1♥ 1♠ Pass
2♥ Pass 4♠ All Pass

והתשיעיות  העשיריות  בזכות  מאוד  טובה  יד  יש  לדרום 
)קוצר  טובה  סדרות  וחלוקת  נקודות  ל-12  המצטרפות 
לקבל  שמח  ודרום  מלא  למשחק  מזמין  צפון  בהארט(. 
את ההזמנה. ההובלה היא בהארט נמוך ממערב. מזרח 
כרגע  נמצא  מזרח  מעשית   .♥Q-ב ההובלה  בקלף  זוכה 
במצב סופי היות וכל קלף ששוחק יהיה נוח לכרוז. מזרח 
היות  לשותפו  ולא  בודד  הארט  יש  שלכרוז  להניח  צריך 
גם  נמוכה.  המייג’ורים  בשני  קצר  שהוא  שהסבירות 

ההכרזה של דרום מעידה שכך המצב כנראה.

הסיכוי הטוב ביותר עבורו הוא קלאב נמוך. הכרוז זוכה 
 ♠K וספייד לכיוון היד. כשמופיע A-ומשחק ספייד ל ♣K-ב
במזרח רצוי להשליך את התשיעית כדי לשמור על כניסה 

לדומם. 

מזרח מנסה עתה A♣ ולאחריו את ה-J♣ אבל הכרוז זוכה 
להשליך  שיוכל  כיוון  בדיאמונד  לניחוש  זקוק  ואינו  בידו 

מפסיד בדיאמונד על ה-10♣.

בליגה   .4♠ וביצעו  הכריזו  כרוזים   5 רק  העל  בליגת 
הלאומית שמונה כרוזים הכריזו ♠4 שבוצע בהצלחה.

שבת שישי חמישי רביעי שלישי שני ראשון
תחרות בוקר 

+ הרצאה
)12:45(

קורס 
מתחילים
)ראשל"צ(

קורס 
מתקדמים 
/ שחקני 
תחרויות

9:30-11:30

קורס 
מתקדמים
)ראשל"צ( 19:00-21:00

תחרות ערב 
מהחזקות 

באזור

תחרות ערב 
מהחזקות 

באזור 20:00-23:00

לפרטים: קניון נס ציונה, שד' האירוסים 53 | חניה חופשית ובשפע

טלפונים: יעקב מיוחס - 054-6892934 מושיקו מיוחס - 050-9552042 

מועדון ברידג' חדש בנס ציונהמועדון ברידג' חדש בנס ציונה

למבקרים במועדון 

בפעם הראשונה 

יינתן משחק היכרות 

חינם

חנות הברידג‘ היחידה בישראל

אריה, חברה לקלפים בע“מ
הקישון 16 בני-ברק (ליד קניון אילון)

03-6186722
פתוח ימים א-ה 08:00-17:00

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

www.lioncard.co.il

 סט קופסאות הכרזה קלאב
כולל קלפי הכרזה

מפלסטיק סימטריים

180 ש“ח
במקום 240 ש“ח
תוספת 40 ש“ח למשלוח
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היכל קבוצת שלמה, רח' אייזק רמבה 7, תל-אביב

נקודות אמן בינלאומיות וארציות בכל תחרויות הפסטיבל!

קבוצות מעורבות

1
10:00

2
14:00

גברים / נשים
TB 

10:00

זוגות
 

1
15:00

2
19:00

חד-מושבית
TB 

10:00

זוגות מעורבים 
 TB

1
15:00

2
19:00

חד-מושבית
TB 

10:00

קבוצות
 BAM

1
15:00

2
19:00

TB חד-מושבית
10:00

קבוצות
מרכזית

1
15:00

2
19:00

שלישי 4.7שני 3.7ראשון 2.7שבת 1.7שישי 30.6
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פסטיבל הברידג' הבינלאומי ה-51 
30.6-6.7.2017 

אורחחבר התאגדותמחיר כרטיס
85 65₪ ₪ במכירה מוקדמת
90 ₪ 70 ₪בדלפק הפסטיבל

ההתאגדות!לחברימחיר מוזל

תחרות 

מתחילים 

₪ 30
בלבד!

תחרות מתחילים
10:00

הרצאת מומחה 9:30הרצאת מומחה 9:30הרצאת מומחה 9:30

פרסים כספיים בסך כולל של כ-120,000 ₪
ובנוסף, פרסים מיוחדים בשווי של כ-20,000 ₪

חדש!
גביע מיוחד למנצחי תחרויות הבוקר בחישוב כללי.
נדרשות 4 תחרויות לפחות, החישוב הכללי יבוצע 

ללא דרגות רב-אמן ומעלה.  

שחקני הקבוצות שהעפילו לשלבי הגמר השונים בתחרות הקבוצות המרכזית,
יוכלו להצטרף לתחרות הזוגות המרכזית המתנהלת במקביל )על פי התקנון(.

היכל קבוצת שלמה, רח' אייזק רמבה 7, תל-אביב

נקודות אמן בינלאומיות וארציות בכל תחרויות הפסטיבל!
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שימוש בברידג'מייטס בכל התחרויות!

הרצאת מומחה 9:30הרצאת מומחה 9:30הרצאת מומחה 9:30

חניה חינם!

צעדים ראשונים בברידג'
ביום ג' 4/7, בשעה 11:00 נקיים שיעור 

ראשון בברידג' למתעניינים,
הזמינו את חבריכם  

פרסים כספיים בסך כולל של כ-120,000 ₪
ובנוסף, פרסים מיוחדים בשווי של כ-20,000 ₪
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TB אליפות הארץ לזוגות

רוזמרין גדי

יד 5, סיבוב 5
 ♠

♥
♦
♣

AK9643 
A654
9
Q10

 

♠
♥
♦
♣

 
2 
KJ8632 
J86532

♠
♥
♦
♣

1052 
QJ93 
AQ7 
AK9

 ♠
♥
♦
♣

QJ87 
K1087 
1054 
74

 

West North East South
ברנשטיין גרינבאום

1♠ X 3♠
4NT Pass 5NT Pass
6♣ Pass Pass Pass

את  נכון  העריך  ברנשטיין  קצר.  היה  ההכרזה  מהלך 
וביקש  המיינור  בסדרות   6-6 והחלוקה  בספייד   void-ה
משותף לבחור משחק מלא במיינור. גרינבאום העריך את 
התמונות במיינורים ואת העובדה שאין נקודות מבוזבזות 
בסדרת הספייד וביקש משותף לבחור סלאם. הביצוע היה 

החלק קל. התוצאה 920 העניקה לזוג המנצח תוצאה של  
זו במאמרו  יד מרתקת  על  עוד  לקרוא  )תוכלו   91.67%

של איתן אורנשטיין שמופיע בביטאון זה(.

יד 26, סיבוב 6
 ♠

♥
♦
♣

- 
J74 
KQ942
AKQ87

 

♠
♥
♦
♣

AKQ106 
974 
A5 
943

♠
♥
♦
♣

532 
10532 
863 
J52

 ♠
♥
♦
♣

98 
AKQJ86 
J107 
106

 

West North East South
גרינבאום ברנשטיין

1♥
1♠ X Pass 2♥

Pass 2♠* Pass 3♥
Pass 4♣ Pass 4♥
Pass Pass Pass

מהלך הכרזה היה קשה ודרש מגרינבאום הרבה אומץ. 
לא  שלב  בשום  אבל  בהארט,  שישייה  הבטיח  השותף 
עוצר בספייד  ומצד שני שלל פעמיים  סגור  הבטיח צבע 
♥4 אך  על  פס  להכריז  קל  היה  לא  התחזקה.  ידו  ובכך 
גרינבאום בחר בהכרזה מנצחת זו. החלטה אמיצה ונכונה 

זו העניקה לזוג תוצאה של 75%.

פברואר.  בחודש  הסתיימה   TB לזוגות  העל  ליגת 
החזקות  התחרויות  משתי  לאחת  נחשבת  זו  ליגה 
ביותר בישראל ועל המשתתפים בליגת העל )הליגה 
בתחרות  בורדים.  של  רב  מספר  לשחק  הבכירה( 
זכו גרינבאום ליאוניד ששיתף פעולה עם ברנשטיין 

גרגורי. 
התחרות מסוקרת בהרחבה בביטאון זה ולהלן שתי 
ידיים של הזוג הזוכה כפי שדווחו על ידי גרינבאום 

ליאוניד.

*3666
www.azrielipalace.co.il

החיים הטובים מתחילים
ב- PALACE תל אביב

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

מקבוצת עזריאלי

דיור מוגן
תל-אביב

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

בסטנדרט גבוה ובלתי מתפשר.
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יוסי אנגל

במחצית  נערך  המלח  בים  המסורתי  הברידג'  פסטיבל 
ונהנו  המלח  ים  את  פקדו  שחקנים  כ-200  מרץ.  חודש 
טובים  משחק  מתנאי  משובח,  מארגון  מעולה,  ממלון 

ומתחרויות מעניינות.

גם השנה התקיים הפסטיבל במלון המפואר "ישרוטל ים 
המלח" שהיווה אכסניה מעולה. חלק מהאורחים התאכסנו 

במלון גנים המחודש.

האירוח המעולה כלל גם שעות מתוקות במרפסת המלון 
המשקיפה על ים המלח, קוקטייל גבינות ויין וערבי בידור 
והשירות  הספא  הארוחות,  המלון.  של  המרהיב  בלובי 
ישרוטל.  רשת  של  המסורת  כמיטב  גבוהה  ברמה  היו 
דניאלה ודוד בירמן מוכר לנו  צוות המארגנים בראשות 

מפסטיבל הים האדום בחודש נובמבר.

כולל  הארץ,  רחבי  מכל  שחקנים  השתתפו  בתחרויות 
שחקנים בכירים ואף שחקנים בודדים מחו"ל. הפסטיבל כלל 

גם תחרויות בוקר שלוו בהרצאות של טובי המורים בארץ.

ובימי  ארצית,  סימולטנית  תחרות  נערכה  הראשון  ביום 
שני ושלישי התקיימה תחרות "גביע ים המלח" בה זכה 

הזוג אבידר אופליה  - רונן אורה.

"גביע  היוקרתית  התחרות  נערכה  וחמישי  רביעי  בימי 
עד 120" לזוגות )IMP( בחסות חברת עד 120 – מגורי 
יוקרה לגיל השלישי. במקום הראשון בתחרות זכה הזוג 
ברקוביץ אריה –גלסר אנדרי. במקום השני זכתה פרל 
 Krzystof הפולני  השחקן  עם  פעולה  ששיתפה  איוה 
אבישי  בן-דוד  הזוג  זכו  השלישי  ובמקום   ,Strykier
והכרמלי עמליה. את הגביעים חילקה מנכ"ל מכירות של 

הרשת טולי רוזנברג. 

בימי שישי ושבת נערכה תחרות זוגות )TB( “גביע אסתר 
חנן  אלספל  הזוג  של  בניצחונו  שהסתיימה  ז"ל"  עצמוני 
וזמיר עמי. במקום השני זכו הזוג טובי יעקב - שחר נטע 
הגביעים  את  אבי,  עמר   - דוד  זיכרמן  השלישי  ובמקום 
ז"ל(,  אסתר  של  )בעלה  עוזי  עצמוני  חילקו  למנצחים 
מארגנת הפסטיבל דניאלה בירמן, ויו"ר ההתאגדות גלעד 
התחרויות  מעניינות משתי  חלוקות  להלן שתי  אופיר. 

המרכזיות של פסטיבל ים המלח. 

היד הבאה שוחקה בתחרות ה-IMP. כדי שהכרוז יבצע 
את החוזה, עליו לשחק באופן מדויק ביותר.

יד מס' 9
מחלק צפון, מזרח-מערב פגיעים

 ♠
♥
♦
♣

7
K1042
KQ9
J6542

 

♠
♥
♦
♣

AJ653
AJ85
A42
8

♠
♥
♦
♣

KQ108
Q73
J108
Q97

 ♠
♥
♦
♣

942
96
7653
AK103

 

North East South West

Pass Pass Pass 1♠
Pass 2♣* Pass 2♥
Pass 3♠ Pass 4♠
Pass Pass Pass

פסטיבל הברידג' בים המלח

אלספל חנן וזמיר עמי זוכי תחרות גביע אסתר עצמוני ז"ל 
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מערב פותח ביד הרביעית. הכרזת ♣2 מצד מזרח היא 
הכרזת “דרורי” שמציגה התאמה טובה בספייד ויד טובה 
סדרה  מציגה  ממערב   2♥ הכרזת  פאס(.  )אחרי  יחסית 
נוספת ומראה יד מעבר למינימלית. מזרח מזמין למשחק 
מלא ומערב שמח לקבל את ההזמנה. צפון בהובלה. אם 
יוביל קלף בסדרה האדומה )הארט או דיאמונד( ימכור מיד 

את החוזה. לצורך הניתוח נניח כי צפון הוביל בקלאב.

דרום זוכה ב-K♣ ומשחק 7♦ כדי לסמן שאין ברשותו מכובד 
 ,♣J-המשך ב .♦Q-בסדרה. הכרוז נאלץ לעכב וצפון זוכה ב
Q♣ מהדומם, A♣ מדרום ומערב חותך. כעת הוא משחק 
ספייד לדומם וחותך את הקלאב האחרון. בשלב זה הכרוז 

מושך שני שליטים ומסיים לגבות אותם בידו. 

צפון אינו יכול להשליך הארט או דיאמונד ולכן הוא משליך 
את שני הקלאבים האחרונים שברשותו. המצב שנוצר הוא:

 ♠
♥
♦
♣

-
K1042
K9
-

 

♠
♥
♦
♣

-
AJ85
A4
-

♠
♥
♦
♣

K
Q73
J10
-

 ♠
♥
♦
♣

-
96
653
3

 

 ♥Q עתה משחק הכרוז הארט נמוך מידו, צפון משרת, 
 ♥J מדרום,   ♥9 בהארט,  מדרום. המשך  ו-6♥  מהדומם 
ממערב וצפון זוכה ב-A♥. לצפון נותרו שני קלפים בהארט 

ושני קלפים בדיאמונד.

ישחק  אם  וב-8♥,   ♥A-ב הכרוז  יזכה  הארט  ישחק  אם 
דיאמונד יזכה הכרוז ב-J♦ וב-A♦. בכל חזרה נאלץ הצפון 

למסור לכרוז את הלקיחה העשירית שחסרה לו. 

 Dummy( ”ביצוע החוזה משלב טכניקה של “היפוך הדומם
reverse(, כלומר חיתוך שני קלאבים ביד הארוכה. בנוסף 

.)End Play( לכך יש צורך במשחק לחץ סופי

היד הבאה שוחקה בתחרות ה-TB ומדגימה את נושא 
ניצול הסדרות הארוכות.

יד מס' 2
מחלק מזרח, צפון-דרום פגיעים

 ♠
♥
♦
♣

A2
J93
AKQ84
Q74

 

♠
♥
♦
♣

1076
K8742
103
986

♠
♥
♦
♣

KJ983
Q65
J972
10

 ♠
♥
♦
♣

Q54
A10
65
AKJ532

 

ולמרות  גבוהות  נקודות   30 ביחד  יש  בצפון-דרום  לזוג 
זאת באפשרותם לבצע סלאם קטן בקלאב או ב-NT. זהו 

מהלך ההכרזה המומלץ:

טובי יעקב - שחר נטע זוכי מקום שני בגביע אסתר עצמוני

טולי רוזנברג מעניקה את גביע עד 120 לזוכים במקום 
הראשון ברקוביץ אריה –גלסר אנדרי

APRIL.indd   33 27.3.2017 г.   15:45:49



סיקור תחרויות

34

North East South West

- Pass 1♣ Pass
1♦ 1♠ 3♣ Pass
3♠ Pass 3NT Pass
4♣ Pass 4♥ Pass
6♣ Pass Pass Pass

להתערב  יכול  מזרח  ההכרזה:  למהלך  הערות  מספר 
הנוחה  הפגיעות  לאור  וזאת  השני  ההכרזות  בסיבוב 
וחוזקה של סדרת הספייד )לאחר שהכריז פאס בסיבוב 

ההכרזות הראשון(.

לדרום יש 14 נקודות בלבד אבל ברשותו שישייה מצוינת 
 14-17 והבטיח  השנייה  בהכרזתו  קפץ  כן  ועל  בקלאב 
חזקה  יד  וגם  מצוינת  דיאמונד  סדרת  יש  לצפון  נקודות. 
סדרת  את  מכריז  צפון  בספייד.  ראשון  קונטרול  כולל 
הוא  בהארט  קונטרול  על  מודיע  וכששותפו  המתנגדים 

סוגר את ההכרזה בסלאם קטן בקלאב.

 ,NT-כפי שניתן לראות, ניתן לזכות ב-12 לקיחות גם ב
ב-4  מחזיק  ומזרח  היות  דרום.  שבידי  ה-10♥  בזכות 
סופי  למשחק  אותו  להכניס  ניתן   ,♠K-וב דיאמונדים 
בלקיחה 11 בדיאמונד והוא ייאלץ להפסיד את הלקיחה 

בספייד.

אני בטוח שחלק מהשחקנים בדרום פתחו את ההכרזה 
הארוכה  הקלאב  וסדרת  מאוזנת  חצי  היא  היד   .1NT-ב
צפון  זה  במקרה  בנקודה.  המחסור  על  מפצה  והחזקה 
הסלאם  גורל  ועכשיו   4NT של  בהכרזת  להזמין  אמור 

הקטן תלוי בהחלטתו של דרום לקבל את ההזמנה. 

זוג אחד בלבד הכריז סלאם קטן בקלאב, היתר  בפועל 
הסתפקו במשחק מלא.

השני  במקום  זוכים   Krzystof Strykierו איוה  פרל 
בגביע עד 120 

יתקיים בין 
התאריכים 30 

ביוני ועד 6 
ביולי  2017.

פסטיבל הברידג'
הבינלאומי ה-51
היכל קבוצת שלמה, רח' אייזק רמבה 7, תל-אביב

ibf@bridge.co.il | www.ibf-festival.org | 09-7774031

נקודות אמן ארציות יחולקו על פי התקנון. 
הזדמנות שאסור לפספס !

הרצאת מומחה לפני כל תחרות בוקר
בנוסף, בין שחקני תחרויות הבוקר שישחקו לפחות 4 תחרויות 

יוגרלו 2 שולחנות ברידג' חדשים + קופסאות הכרזה מובנות
וכן יוענק  גביע מיוחד למנצחי תחרויות הבוקר בחישוב כללי.

השולחנות בחסות חנות ציוד הברידג' הגדולה בישראל – אריה קלפים.  

הגרלות 
וחלוקת 
גביעים 
בהתאם 
לתקנון

בכיף שלךבקצב שלךבבית שלך

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

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

ספרו לחבריכם, הם יודו לכם

חדש תרגול הכרזות אינטראקטיבי
לתרגול קונבנציית ברגן

אין דברים כאלו!

מה עוד באתר?

קורס צעדים ראשונים בברידג'
  מוגש באנימציה המאפשרת           

    המחשה ויזואלית מרשימה.

  קל ופשוט להבנה.

  ניתן לתרגל באתר מיד לאחר כל שיעור.

 מעל 1,500 תרגילי הכרזות

 כ-600 תרגילי משחק יד והגנה

 עשרות שיעורי ברידג' בוידיאו

מתאים לכל הרמות

רמזור הכוונה אישי

פתרון כתוב לכל תרגיל

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

www.bestbridge.co.il 
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אבי רוזנטל

שחקנים רבים נוהגים להכריז 1NT או 2NT גם כשיש 
להם קלף יחיד באחת הסדרות. טווח הנקודות ביד שהם 
כפי  נקודות   20-22 או  נקודות   15-17 הוא  מחזיקים 
שמתארת ההכרזה הזו. הקלף היחיד הוא A או K, כך 

שיש להם עוצר בסדרה הקצרה.

במקרה של K כמעט תמיד יובילו נגד חוזה ללא שליט 
 .A-ולא ב AQJ ברביעי מלמעלה או בשני מלמעלה עם
 K או A היד שלהם רחוקה קלף קטן אחד בסדרה בה יש

עם יד מאוזנת.

אבל  מאוזנת,  יד  היא   4-4-3-2 של  יד  כל  פורמאלית 
של  המאוזנת  היד  את  מקומית  בתחרות  כשהחזקתי 
4-4-3-2 הכי לא מאוזנת שהחזקתי אי-פעם, פתחתי ♥1 

ולא ♣1 כפי שכתוב בספר. 

כמו בפתיחה של 1NT עם קלף יחיד, גם היד שלי עם 19 
נקודות, הייתה מרחק של קלף קטן אחד מיד חזקה של 

5-4 בשתי סדרות המייג’ור.

היריב במערב הכריז Pass והיד שהחזקתי בצפון הייתה:

♠ 
♥
♦
♣ 

AKQ9
AKQJ
83
1075

האם צדקתי כשסטיתי משיטת ההכרזה? רוב השחקנים, 
שטעיתי.  חושבים  גבוהה,  ברמה  שחקנים  כמה  כולל 
במאמר הזה לא אנסה להוכיח את צדקתי, אלא אנסה 
להראות שיש שיקולים בעד ושיקולים נגד ההכרזה שלי. 
את  בויכוח.  להכריע  נועדה  לא  כאן  השיקולים  הצגת 
לאירועים,  ההסתברויות  קובעות  זו  לשאלה  התשובה 
שחלקם יוצגו כאן. אני לא יודע לחשב אותן באופן מדויק.

נימוקים נגד ההכרזה שלי

שהן . 1 לודאי  קרוב  נקודות,  יש  שלי  לשותף  אם 
נקודות שעובדות. 

המיינור.  בסדרות  בנקודות  מדובר  זה  במקרה 
ה-J♠  הוא הנקודה היחידה  בסדרות המייג’ור 
שאינה בידי.  במקרה כזה קל יהיה לבצע חוזה 
 ♣K98x יש  לשותף  אם  למשל,  כך   .3NT של 
את  לבצע  יהיה  שניתן  להניח  ו-KJxx♦ סביר 

החוזה ללא בעיות.

ב-♥ . 2 חמישייה  לי  שיש  לחשוב  יכול  השותף 
ולהכריז גבוה מדי עם שלושה קלפים בסדרה. 
4-3 בסדרת השליט. אם  אשחק בהתאמה של 
אצטרך  המיינור,  בסדרת  קלף  לחתוך  אצטרך 

.♥J-לעשות את זה ביד הארוכה באמצעות ה

ההכרזה שלי היא נגד השדה: כל השחקנים או . 3
כמעט כל השחקנים יכריזו ♣1. בחלק מהמקרים 

אקבל תוצאה גרועה.

נימוקים בעד ההכרזה שלי

אם . 1 עובדות.   בהכרח  לא  העובדות  הנקודות 
לשותף יש נקודות רק באחת מסדרות המיינור, 
לשחק  רוצה  הייתי  לא   ,♦AK או   ♣AK למשל: 
בחוזה של 3NT ולסמוך על הובלה ידידותית של 
היריב בסדרת מייג’ור, במקום שיבחר בהובלה 

טבעית בסדרת המיינור שבה אין לי הגנה.  

אגב, לפעמים גם אם לשותף יש Q או J, סדרת 
מהיריבים  ימנע  לא  זה  “החשופה”,  המיינור 
לזכות במספיק לקיחות באותה סדרה על מנת 

להכשיל את ביצוע החוזה.  

אם תהיה לי הזדמנות להכרזה שנייה, הכרזת . 2
מאשר  שלי  היד  את  יותר  טוב  מתארת   2♠

.2NT הכרזת

קוראים כותבים

האם כל יד של 4-4-3-2 
היא יד מאוזנת?
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זוהי הכרזת Reverse  המראה יד של 18 נקודות 
או יותר עם חמישה קלפים לפחות ב-♥ וארבעה 
ארוכה מסדרת  ה-♥  ב-♠. סדרת  לפחות  קלפים 

ה-♠.
כאמור חסר לי קלף אחד בסדרת ה-♥ להכרזה 
יותר  טוב  שלי  היד  את  מתארת  היא  אבל  כזו 

.2NT מהכרזת 1♣ ואחריה הכרזת

אחרי הכרזת Rebid של 2NT המראה יד מאוזנת 
18-19 נקודות, השותף שלכם לא ידמיין יד  של 
בה כל 19 הנקודות מרוכזות בשתי סדרות ועלול 

להכריז בהנחה שיש לכם עוצר בכל סדרה.

Pass בחוזה . 3 ברוב המקרים של שלוש הכרזות 
ב-♥1 זוכים ביותר לקיחות מאשר בחוזה ב-♣1. 
ההסתברות לשלוש הכרזות Pass אינה נמוכה. 
נקודות. לכל אחד מהשחקנים  אני מחזיק ב-19 
 Pass הכרזת  נקודות.   7 בממוצע  האחרים 
מה  יותר  או  נקודות   6 שוללת  שלי  השותף  של 
היריבים  שני  בידי  הנקודות  שמגדיל את ממוצע 
היריב  מקרים  מעט  בלא  נקודות.  כ2-4  בעוד 
יוכל להתערב במכרז למרות  שמכריז אחרון לא 

  . Balancing-מצב ה

  אם לשותף יש חמישה קלפים ב-♣, חוזה של ♣1 
יותר   עשוי ברוב המקרים להביא לתוצאה טובה 
מחזיקים  שיריבים  למרות  זאת   1♥ של  מחוזה 
ויזכו  השליט  בסדרת  הגבוהים  מהקלפים  חלק 

בלקיחות.

)הסתברות   3-2 של  סבירה  חלוקה  של  בהנחה 
של 68%( תוציאו שליטים וברוב החלוקות תוכלו 
לזכות גם ברוב או כל הקלפים הגבוהים בסדרות 
הכרוז  להיות  רוצה  הייתי  לא  אבל  המייג’ור 
גבוהה  בהסתברות  ב-♣.   3-3 של  בהתאמה 
סדרת  את  כשיריצו  שליט  קלפי  יישארו  ליריבים 

ה-♦.

בה  קיצונית  דוגמה  אביא  בלבד  לצורך המחשה 
  void-מבצעים חוזה של ♥1 מול יד עם 0 נקודות ו
בסדרה זו בדומם!!! כל מה שצריך על מנת לבצע 
את החוזה הוא שלכל אחד מהיריבים יישארו 3 
בלקיחה  זוכה  שצפון  בזמן  ה-♠  בסדרת  קלפים 
בסדרת מייג’ור. הכרוז יזכה בשלוש לקיחות ב-♠ 

ובארבע לקיחות ב-♥.

4 . 4-3 של  בהתאמה  משחק  מקרים  מעט  בלא 
בסדרת מייג'ור מביא לתוצאה טובה.

במקרה זה הכרוז לא יכול לזכות בפחות מארבע לקיחות 
מול  היא  כשההשוואה  נכון  בוודאי  זה  השליט.  בסדרת 
חוזה ללא שליט ללא הגנה בסדרה ארוכה של היריבים.  

היד במלואה:

מחלק מערב, אין פגיעים.

♠
♥
♦
♣

 AKQ9 
 AKQJ 
 83
 1075

 

♠
♥
♦
♣

 76 
 64 
 Q9652 
 QJ84

♠
♥
♦
♣

 J84 
 1098752 
 AK104 
 

 ♠
♥
♦
♣

 10532 
 3 
 J7  
 AK9632

 

לאחר הכרזת ♠1 של השותפה סגרתי מיד ל-♠4. מערב 
בחר להוביל בשליט והשותפה שלי ביצעה את החוזה עם 

שתי לקיחות עודפות.

מתפתה  דרום   ,1♣ של  הכרזה  לאחר  שאם  לב  שימו 
ומנסה לבדוק במהלך ההכרזה אפשרות לסלאם ב-♣ עם 
התאמה של 9 קלפים. ההגנה תזכה בשתי לקיחות ב-♦ 

בכל חוזה ב-♣. 

את  חותך  שמזרח  משום  יבוצע  לא   4♠ של  חוזה  גם 
ההובלה ב-♣ ומושך את ה-A♦. מערב מסמן לו להמשיך 
כעת  בסדרה.  קטן  בקלף  בהמשך   ♦Q-ב וזוכה  בסדרה 
ישחק מערב ♣ נוסף לחיתוך. ההגנה זוכה בארבע לקיחות 

להפלת החוזה.
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חידת אפריל
אורן לידור

 ♠
♥
♦
♣

AK52
2
AK2
Q8762

 

♠
♥
♦
♣

7
KJ109876
J1098
10

♠
♥
♦
♣

J98
54
Q7
AKJ543

 ♠
♥
♦
♣

Q10643
AQ3
6543
9

 

כנגד ♠6 הוביל מערב ב-10♣. ניסית את ה-Q♣ אבל 
מזרח זכה עם ה-K♣ והמשיך ב-3♣. עליכם לבצע את 

החוזה כנגד כל הגנה. בהצלחה!!!

 ♠
♥
♦
♣

8432
1032
-
AK5432

 

♠
♥
♦
♣

9765
987654
2
J6

♠
♥
♦
♣

K10
J
KQJ109876
Q7

 ♠
♥
♦
♣

AQJ
AKQ
A543
1098

 

כנגד 6NT הוביל מערב ב-2♦. זרוק קלאב מהדומם וזכה 
אל  עקיפה   – ספייד   ,♣K-ל קלאב   ,♥KQ שחק   .♦A-ב
ה-J♠ והמשך ב-AQ♠ )ה-K♠ נופל במזרח(. המשך כעת 

בקלאב אל ה-A♣. זה מצב העניינים כעת:
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המשך כעת ב-8♠ והשלך מהיד את ה-A♥! מערב ייקח 
וימשיך בהארט. על ה-10♥ הגבוה בדומם –  עם ה-9♠ 

השלך את ה-10♣ מהיד – והקלאבים בדומם גבוהים.

פתרון חידת מרץ

אורן לידור
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אורן לידור

 תשברידג’ חודש אפריל 
הגדרות ומילים: אורן לידור שלד ושיבוץ המילים: דני לונשטיין

מאוזן:
1( בו קוראים בהגדה )4,3( 7( כסות לתינוק 11( מגזין 12( נחל 14( טיול ארוך ומפרך 15( 
נוצר בעקבות מכה חזקה )2,3( 17( לזכותו נרשם הצ’ק 18( צמח צעיר 20( מעין צעצוע 
מרחף 22( פוסעים 24( תשלום חובה 25( הדר 27( מיץ 28( אדון 29( בלבד 31( כוח 32( 
נחשול 33( רף 35( קיצץ שיערו 37( דו”ח, סיכום 39( אשפה לחיצים 40( אפיקי מים רחבים 
 )52 49( מחילה, נסיגה  47( להימצא  46( חית טרף  45( גר  43( במגמה זהה  41( סוף 

ליפסטיק 53( לעס 54( מוצר 56( בתוכה 57( ישן 58( פסע 59( מחלקי השלם

128 4510 6 379

56

52

47

42

35

29

22

18

11

53

40

20

16

48

39

3032

50

24

13

59

51

33

25

14

57

31

15

4445

27

23

54

38

17

34

58

49

37

12

43

36

19

28

21

55

46

41

26

מאונך:
1( אחת הסדרות 2( קיבוץ ליד אילת  3( מילת שלילה 4( נזרק 5( מחלקי הדולר 6( רץ אחרי 
7( נושם 8( ציור 9( רגולטור 10( לעסוק 13( כסף, מענק 16( בל 17( קול הפרה 18( חלקת 
טבע אסורה לצייד 19( בן 21( מה שצריך להכריז כשרוצים להעניש, אך דאבל לא יתפרש 
ע”י השותף כעונש )6,2( 23( בעל חיים לא ידוע 26( פרח נוי 30( כלי לדיו 32( ירק מאכל 
33( אחד הטעמים 34( שדמעות התחילו לפתע לזלוג מעיניו )4,3( 36( צוער 37( צעדה 
38( ינדב ללא תמורה 40( קינה )חסר( 41( משתחווה 42( אחת הסדרות 44( ילדה 48( 

עכשיו 50( בכה 51( הרג 55( מכלי השחמט
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פתרון התשברידג’ מירחון מרץ 2017:
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חנות הברידג‘ היחידה בישראל

אריה, חברה לקלפים בע“מ
הקישון 16 בני-ברק (ליד קניון אילון)

03-6186722
פתוח ימים א-ה 08:00-17:00

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

www.lioncard.co.il

 סט קופסאות הכרזה קלאב
כולל קלפי הכרזה

מפלסטיק סימטריים

180 ש“ח
במקום 240 ש“ח
תוספת 40 ש“ח למשלוח
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ברידג' לפסח תשע"ז - דיינו
מאת אילה מיודק, מועדון ויצ”ו פתח תקוה.

ברידג’ הוא משחק מדהים
וסוחף אחריו מעריצים ואוהדים

אבל עד כמה שהוא מיוחד
תמיד תזכור, אתה לא לבד!

ואם אתה רוצה להצליח
כדאי שתמצא שותף מבטיח

אפשר למצוא בן משפחה
אך זה לא בהכרח מנבא הצלחה

אפשר להביא חבר ילדות
אך גם זה לא מבטיח הצטיינות

ואם שידכו לך מישהו פנוי
זה מן הסתם חסר סיכוי

אז הבה נראה מהן הדרישות
ומה הן הציפיות

אילו ניתן לי שותף קבוע
שמגיע למשחק כל שבוע
ולא מבריז לי במפתיע

דייני

אילו ניתן לי שותף מתאים
שיודע לקבל גם הפסדים
ולא מתרגז עד העננים

דייני

אילו ניתן לי שותף עשיר
המביא נקודות מלוא הסיר
ויודע במדויק אותם להצהיר

דייני

אילו ניתן לי שותף שלא מתבייש
לקחת את המשחק גם במים וגם באש

ולא נותן ליריבים להתעקש
דייני

אילו ניתן לי שותף נבון
שיודע לעשות את החשבון

ומבין שלפעמים ליפול זה נכון
דייני

אילו נינן לי שותף חביב
שהוא גם תמיד מאד אדיב

ולא מעיר הערות סביב סביב
דייני

אילו ניתן לי שותף נאמן
שלא משמש גם כמורה קפדן

ולא טורח ללמד כל הזמן
דייני

אילו ניתן לי שותף רגוע
שלא מתרגש מכל אירוע

ואת האווירה מרגיע
דייני

אילו ניתן לי שותף שתקן
שלא מרעים בקולו כל הזמן

ואינו טורח להשתיק את כל השולחן
דייני

אילו נינן לי שותף זריז
שבלי התלבטויות ממהר להכריז

ואינו חושש לפעמים להעיז
דייני

אילו ניתן לי שותף קצת סתום
שמכריז הכרזות קצת עקום

אבל בסוף עוד זוכה במאה אחוז
דייני

ולסיכום, תנו לי פשוט שותף שיימצא בינינו חיבור 
משותף. 

שיהיה כייף לשחק ברידג’ יחדיו. 
ואם לבסוף תוצאות טובות יש. 

מה עוד אפשר לבקש.
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לזוכים בתחרויות המרכזיות  הגביעים  3 שנים,  לפני  עד 
המדינה  גביע  ליגות,  ישראל,  )אליפויות  ההתאגדות  של 
וכד'( היו מוענקים במהלך פסטיבל הברידג' הבינלאומי 
יחד  בתל אביב, אירוע שהיווה הזדמנות לרכז את כולם 
ונוצל גם למטרה זו. עם זאת, מאחר ובפסטיבל מחולקים 
של  ובסופו  רב  עומס  נוצר  עצמו,  הפסטיבל  גביעי  גם 
הישגיהם  על  המגיע  הראוי  לכבוד  זכו  לא  הזוכים  דבר 

הנפלאים.

3 שנים, החליטה הנהלת ההתאגדות לעשות שינוי  לפני 
ולייחד טקס נפרד ומכובד לזוכים בתחרויות ההתאגדות, 
שחקנים מהשורה הראשונה אשר מהווים מקור השראה 

לשחקנים רבים בארץ ובמיוחד לדור הצעיר. 

מאז, כל טקס יוחד גם כדי להוקיר אדם או קבוצת אנשים 
שתרומתם משמעותית לברידג' הישראלי. 

טקס חלוקת גביעי ההתאגדות
לזוכי התחרויות המרכזיות
של ההתאגדות בשנת 2016

הלאומי  המאמן  בירמן,  דוד  את  הוקרנו  הראשון  בטקס 
שזכו  מוכשרים  צעירים  עשרות  ידיו  תחת  שהוציא 
כבוד  הרבה  והביאו  מרשימים  בינלאומיים  להישגים 

לישראל.

במשך  ששימש  מי  לוי,  איתן  את  הוקרנו  השני,  בטקס 
בועדות  פעיל  הישראלית,  ההתאגדות  כנשיא  שנים   6
שונות ומייצג אותנו בכבוד רב גם בזירה הבינלאומית בין 

.) EBL היתר כחבר הנהלת איגוד הברידג' האירופאי )ה

בטקס השנה הוקרנו את עשרות המתנדבים והמשקיפים 
בועדות השונות של ההתאגדות ושבלעדיהם הגוף הענק 
שקורה  כפי  ואיכותי  יעיל  מהיר,  באופן  נע  היה  לא  הזה 
במסגרות  פועלים  השונים  והפעילים  המתנדבים  כיום. 
הבאות: נשיאות, ועד העמותה, בית הדין, ועדת משמעת 
יועץ  ביקורת,  ועדת  מיוחדת,  אתיקה  ועדת  ארצית, 
ועדת   , צעירים  ועדת  סגל,  ועדת  חוקה,  ועדת  משפטי, 
המחוזות.  וקפטני  ומושבים  אמן  נקודות  ועדת  הוראה, 

בכל ועדה יו"ר, חברים ומשקיפים.

ברעננה  ההתאגדות  בית  השנה?  בטקס  לנו  היה  מה  אז 
לבש חג , אווירת קוקטייל עם כיבוד מפנק חיכו למוזמנים, 
ההתאגדות  חברי  לכל  הופצה  שגם  הישגים  חוברת 
בפורמט דיגיטלי הופקה במיוחד לכבוד האירוע וחולקה 
לאחר  הטקס.  של  מצגת  הוקרנה  ברקע  למשתתפים. 
גביעים  חולקו  שבמהלכו  הטקס  החל  הפנים  קבלת 

מרשימים לזוכים והוענקו תעודות הוקרה למתנדבים. 

בנוסף, היתה זו הזדמנות להוקיר עובד יקר של ההתאגדות, 
 15 סמיר, אדם מיוחד ונעים הליכות שעובד איתנו מעל 

שנה ואחראי על תחזוקת בית ההתאגדות ברעננה. 

מאת אוריה מאיר

ההתאגדות  מנכ"ל  מאיר,  ואוריה  ההתאגדות,  נשיא  קניגסברג,  מודי 
מעניקים מגן הוקרה לסמיר סמרה, אב הבית של בית ההתאגדות ברעננה.

חלק מהמתנדבים ופעילים בועדות ההתאגדות

למשתתפים,  קצרה  יחידים  תחרות  נערכה  הטקס  בתום 
הזדמנות  נתנה  כמוני  ולאנשים  במיוחד  כיפית  שהייתה 
עולם,  )אלופי  הראשונה  מהשורה  פרטנרים  עם  לשחק 
אלופי אירופה ואלופי ישראל בקטגוריות השונות(, מקווה 

שלא הפרעתי להם יותר מדי להשיג תוצאה טובה.  

מי ייתן שבטקס של השנה הבאה, נראה עוד פנים חדשות 
שיכבשו את המקומות הראשונים בתחרויות ההתאגדות.

חנה שזיפי, אוריה מאיר, חגית זילברשטיין - 
מממ...הלכה הדיאטה

מימין לשמאל: קלרה חץ, מיכל נוסצקי, דורון ידלין,
פרידה אדלשטיין  זוכי אליפות ישראל לזוגות מעורבים

מימין לשמאל - אריאל בראונשטיין, דורון ידלין, )ראובן בשביץ 
אליפות  )זוכי  חץ  נתן  ידלין,  ישראל  הגביעים(,  את  מעניק 

ישראל הפתוחה(.

אורן,  אפרת  הגביעים(,  את  )מעניק  בשביץ  ראובן   - לשמאל  מימין 
אילן ברקת, מיכאל בראל זוכי גביע המדינה לקבוצות

מימין לשמאל – אדי לייבו, יהודית בן יהודה, שלמה אלישר, עמי אורי, אוריה מאיר )מעניקה את הגביעים(, 
זוכי אליפות ישראל לסניורים.

ידלין, גלעד אופיר, אאידה  – מודי קניגסברג )מעניק את הגביעים( דורון  מימין לשמאל 
מינזלי, ישראל ידלין )זוכי ליגה לאומית לקבוצות(.
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מאז, כל טקס יוחד גם כדי להוקיר אדם או קבוצת אנשים 
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לזוכי התחרויות המרכזיות
של ההתאגדות בשנת 2016

הלאומי  המאמן  בירמן,  דוד  את  הוקרנו  הראשון  בטקס 
שזכו  מוכשרים  צעירים  עשרות  ידיו  תחת  שהוציא 
כבוד  הרבה  והביאו  מרשימים  בינלאומיים  להישגים 

לישראל.

במשך  ששימש  מי  לוי,  איתן  את  הוקרנו  השני,  בטקס 
בועדות  פעיל  הישראלית,  ההתאגדות  כנשיא  שנים   6
שונות ומייצג אותנו בכבוד רב גם בזירה הבינלאומית בין 
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בטקס השנה הוקרנו את עשרות המתנדבים והמשקיפים 
בועדות השונות של ההתאגדות ושבלעדיהם הגוף הענק 
שקורה  כפי  ואיכותי  יעיל  מהיר,  באופן  נע  היה  לא  הזה 
במסגרות  פועלים  השונים  והפעילים  המתנדבים  כיום. 
הבאות: נשיאות, ועד העמותה, בית הדין, ועדת משמעת 
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המחוזות.  וקפטני  ומושבים  אמן  נקודות  ועדת  הוראה, 

בכל ועדה יו"ר, חברים ומשקיפים.

ברעננה  ההתאגדות  בית  השנה?  בטקס  לנו  היה  מה  אז 
לבש חג , אווירת קוקטייל עם כיבוד מפנק חיכו למוזמנים, 
ההתאגדות  חברי  לכל  הופצה  שגם  הישגים  חוברת 
בפורמט דיגיטלי הופקה במיוחד לכבוד האירוע וחולקה 
לאחר  הטקס.  של  מצגת  הוקרנה  ברקע  למשתתפים. 
גביעים  חולקו  שבמהלכו  הטקס  החל  הפנים  קבלת 

מרשימים לזוכים והוענקו תעודות הוקרה למתנדבים. 

בנוסף, היתה זו הזדמנות להוקיר עובד יקר של ההתאגדות, 
 15 סמיר, אדם מיוחד ונעים הליכות שעובד איתנו מעל 

שנה ואחראי על תחזוקת בית ההתאגדות ברעננה. 

מאת אוריה מאיר

ההתאגדות  מנכ"ל  מאיר,  ואוריה  ההתאגדות,  נשיא  קניגסברג,  מודי 
מעניקים מגן הוקרה לסמיר סמרה, אב הבית של בית ההתאגדות ברעננה.

חלק מהמתנדבים ופעילים בועדות ההתאגדות

למשתתפים,  קצרה  יחידים  תחרות  נערכה  בתום הטקס 
הזדמנות  נתנה  כמוני  ולאנשים  במיוחד  כיפית  שהייתה 
עולם,  )אלופי  הראשונה  מהשורה  פרטנרים  עם  לשחק 
אלופי אירופה ואלופי ישראל בקטגוריות השונות(, מקווה 

שלא הפרעתי להם יותר מדי להשיג תוצאה טובה.  

מי ייתן שבטקס של השנה הבאה, נראה עוד פנים חדשות 
שיכבשו את המקומות הראשונים בתחרויות ההתאגדות.

חנה שזיפי, אוריה מאיר, חגית זילברשטיין - 
מממ...הלכה הדיאטה

מימין לשמאל: קלרה חץ, מיכל נוסצקי, דורון ידלין,
פרידה אדלשטיין  זוכי אליפות ישראל לזוגות מעורבים

מימין לשמאל - אריאל בראונשטיין, דורון ידלין, )ראובן בשביץ 
אליפות  )זוכי  חץ  נתן  ידלין,  ישראל  הגביעים(,  את  מעניק 

ישראל הפתוחה(.

אורן,  אפרת  הגביעים(,  את  )מעניק  בשביץ  ראובן   - לשמאל  מימין 
אילן ברקת, מיכאל בראל זוכי גביע המדינה לקבוצות

מימין לשמאל – אדי לייבו, יהודית בן יהודה, שלמה אלישר, עמי אורי, אוריה מאיר )מעניקה את הגביעים(, 
זוכי אליפות ישראל לסניורים.

ידלין, גלעד אופיר, אאידה  – מודי קניגסברג )מעניק את הגביעים( דורון  מימין לשמאל 
מינזלי, ישראל ידלין )זוכי ליגה לאומית לקבוצות(.
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את  )מעניק  פז  מוטי  שפירו,  לאה  אייזנשטיין,  טובי   – לשמאל  מימין 
הגביעים(, מריקה זינגר, ורדה אברמוב )זוכות אליפות ישראל לנשים(.

מימין לשמאל – גדי ארנון )מועדון ברידג' 4 פאן(, גלעד אופיר )מעניק 
כרמל(,  חיפה  )מועדון  סבר  בר  ויפה  הרבסט  מיכאלה  הגביעים(,  את 

זוכות אליפות המועדונים.

קלרה חץ ובני ליבסטר, זוכי ליגת העל לזוגות  TB )עם שותפים שונים( .

מימין לשמאל, גלעד אופיר )מעניק את הגביעים(, עלי בנירי, אורן טולדנו, ליאור אורמן, עמי זמיר, אמיר עציון, מודי קניגסברג )מעניק גביעים(, זוכי 
אליפות ישראל עד גיל 26.

זוכי אליפות ישראל עד גיל 16 יחד עם המורה הגאה אדוארד ויטנברג.

זוכי תחרות היחידים של טקס פרסי ההתאגדות: 
אמיר  שני  מקום  מיוחס,  מושיקו  ראשון  מקום 

עציון ומקום שלישי אילן שזיפי

ידיעון ההתאגדות הישראלית לברידג' ן אפריל 2017

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

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

יוני 2017מאי 2017אפריל 2017
1

2

22 - 21

אליפות ישראל הפתוחה 
לזוגות – שלב מחוזי*

סימולטנית ארצית 

אליפות ישראל הפתוחה 
לזוגות – חצי גמר וגמר

6 - 5

6

20 - 19

אליפות ישראל הפתוחה 
לזוגות – גמר על

אליפות ישראל לזוגות 
סניורים – שלב מחוזי*

אליפות ישראל לזוגות 
סניורים – חצי גמר וגמר

3  -  2

 4

30

אליפות ישראל לנשים 
חצי גמר וגמר

סימולטנית ארצית

פסטיבל הברידג' 
הבינלאומי ה-51 

)עד 6 ביולי(

תכנית פעילות ספורטיבית ארצית לחודשים:
אפריל 2017 - יוני 2017

* ראה מודעה מפורטת

הודעות חשובות

פסטיבל הברידג' הבינלאומי ה-51
יתקיים בין התאריכים

30 ביוני ועד 7 ביולי  2017.

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

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

רישמו ביומנים !
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את  )מעניק  פז  מוטי  שפירו,  לאה  אייזנשטיין,  טובי   – לשמאל  מימין 
הגביעים(, מריקה זינגר, ורדה אברמוב )זוכות אליפות ישראל לנשים(.

מימין לשמאל – גדי ארנון )מועדון ברידג' 4 פאן(, גלעד אופיר )מעניק 
כרמל(,  חיפה  )מועדון  סבר  בר  ויפה  הרבסט  מיכאלה  הגביעים(,  את 

זוכות אליפות המועדונים.

קלרה חץ ובני ליבסטר, זוכי ליגת העל לזוגות  TB )עם שותפים שונים( .

מימין לשמאל, גלעד אופיר )מעניק את הגביעים(, עלי בנירי, אורן טולדנו, ליאור אורמן, עמי זמיר, אמיר עציון, מודי קניגסברג )מעניק גביעים(, זוכי 
אליפות ישראל עד גיל 26.

זוכי אליפות ישראל עד גיל 16 יחד עם המורה הגאה אדוארד ויטנברג.

זוכי תחרות היחידים של טקס פרסי ההתאגדות: 
אמיר  שני  מקום  מיוחס,  מושיקו  ראשון  מקום 

עציון ומקום שלישי אילן שזיפי

ידיעון ההתאגדות הישראלית לברידג' ן אפריל 2017

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

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

יוני 2017מאי 2017אפריל 2017
1

2

22 - 21

אליפות ישראל הפתוחה 
לזוגות – שלב מחוזי*

סימולטנית ארצית 

אליפות ישראל הפתוחה 
לזוגות – חצי גמר וגמר

6 - 5

6

20 - 19

אליפות ישראל הפתוחה 
לזוגות – גמר על

אליפות ישראל לזוגות 
סניורים – שלב מחוזי*

אליפות ישראל לזוגות 
סניורים – חצי גמר וגמר

3  -  2

 4

30

אליפות ישראל לנשים 
חצי גמר וגמר

סימולטנית ארצית

פסטיבל הברידג' 
הבינלאומי ה-51 

)עד 6 ביולי(

תכנית פעילות ספורטיבית ארצית לחודשים:
אפריל 2017 - יוני 2017

* ראה מודעה מפורטת

הודעות חשובות

פסטיבל הברידג' הבינלאומי ה-51
יתקיים בין התאריכים

30 ביוני ועד 7 ביולי  2017.

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

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

רישמו ביומנים !
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אליפות ישראל הפתוחה לזוגות 2017
שלב מוקדמות מחוזיות

IMP שיטת חישוב 
שבת 1 באפריל 2017,

שעה 09:30 עד 14:40 לערך
שני מושבים בני  18 חלוקות, חלוקות זהות וחישוב משותף בכל המרכזים

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

מרכזדרוםצפון

במועדון "חיפה כרמל"
רח' מחניים, חיפה

מועדון רחובות
רח' המנוף 1

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

פרטים והרשמה
משה מנור

054-6908800
04-8101027

מחיר 140 ש"ח לזוג
ההרשמה מראש – חובה

אביבה בן ארויה 
052-3859335

מחיר 140 ש"ח לזוג
ההרשמה מראש – חובה

יעקב מינץ
052-2783263
03-5403244

מחיר 140 ש"ח לזוג
ההרשמה מראש – חובה

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

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

שלב גמר: בית א' בשיטת בתים )מצ'ים( , גמר על בהשתתפות 14 זוגות, 12 מבית א' ושני הראשונים מגמר ב'
תאריכי המשך האליפות : חצי גמר וגמר – 21 - 22 באפריל, גמר על : 5 - 6 במאי

פרסים ונקודות אמן ארציות ובינלאומיות.

אליפות ישראל לזוגות סניורים 2017
שלב מוקדמות מחוזיות

IMP שיטת חישוב
שבת 6 במאי 2017

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

מרכזדרוםצפון

במועדון "חיפה כרמל"
רח' מחניים, חיפה

מועדון אשדוד
הרב שאולי 4

במועדון ככר המדינה
ויצמן 53, תל אביב

פרטים והרשמה
משה מנור

054-6908800
מועדון:  04-8101027

מחיר 140 ש"ח לזוג
ההרשמה מראש – חובה

אביבה בן ארויה 
052-3859335

מחיר 140 ש"ח לזוג
ההרשמה מראש – חובה

יעקב מינץ
052-2783263
03-5403244

מחיר 140 ש"ח לזוג
ההרשמה מראש – חובה

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

)ניתן להשתתף במחוז אחר רק באישור מוקדם של קפטן המחוז המארח( 
חלוקות זהות בכל המחוזות וחישוב משותף

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

אליפות ישראל לזוגות נשים 2017 
אליפות ישראל לזוגות נשים תתקיים 

בסוף השבוע  2-3 ביוני 2017 במועדון ההתאגדות הכדורת ברעננה.
רח' יערה, 27, רעננה, כניסה לחניון הכדורת העליון.

)נא לא לחנות ברחוב דוד אלעזר(.

אליפות הנשים היא בנוסף לאליפות הפתוחה והנשים יכולות להשתתף בשתיהן. 
ההרשמה על בסיס מקום פנוי "כל הקודם זוכה". 

מתכונת התחרות:
שלב מחוזי - לא יתקיים שלב מחוזי.  

שלב חצי גמר - ביום ששי יתקיימו 2 מושבים, משותפים לכולן.  
שלב  גמר - בתום השלב המוקדם יופרדו הזוגות ל 2 בתים על סמך ההישג המצטבר:  

גמר א'  )בערך שליש מהזוגות(  
גמר ב' המספר המדויק יוחלט לפי מספר הזוגות שירשמו וישתתפו בתחרות, ועל פי  שיקולי ארגון התחרות.

שלב הגמר ישוחק בשבת ב-2 מושבים של כ- 24 חלוקות )או 3 מושבים קצרים של 16-18 חלוקות(.  
יתכנו שינויים במתכונת זו בהתאם לכמות הזוגות ולשיקולי ארגון.

נקודות אמן
בשלב המוקדם יוענקו נקודות אמן ארציות לזוגות מעל הממוצע.

בשלב הגמר - נקודות אמן בינלאומיות וארציות יוענקו בשני הבתים, לפי מפתח שקבעה ועדת נקודות אמן 
ומושבים. כמו כן יינתנו פרסים כספיים.

אם לא יתקיים שלב מוקדם אלא שלב גמר )בהתאם לכמות הזוגות( יוענקו נקודות אמן ארציות ובינלאומיות 
לתחרות כולה.

תקנון - תקנון מפורט יתפרסם בסמוך לתחרות.

לוחות זמנים
ביום ו', 2 ביוני: משעה 10:00 ועד 17:00 לערך,
בשבת, 3 ביוני: משעה 10:00 ועד 18:00 לערך.

כרטיסי שיטות 
על כל זוג להצטייד מראש בכרטיס שיטות ישראלי תקני, ממולא כיאות.

www.bridge.co.il "ניתן להוריד ולהדפיס כרטיס שיטות דרך אתר ההתאגדות )ב"מידע שימושי

הרשמה מראש חובה )לא תהיה גביה במקום(.
מחיר לזוג 400 ש"ח.

ההרשמה דרך המערכת המקוונת שבאתר ההתאגדות עד לתאריך 29.05.17

 www.bridge.co.il 1. הכנסו לאתר ההתאגדות

2. בתחתית העמוד לחצו על  

3. בדף הבא בחרו ב -  

4. בדף הבא לחצו על הקישור שליד שם התחרות - אליפות נשים
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אליפות ישראל הפתוחה לזוגות 2017
שלב מוקדמות מחוזיות

IMP שיטת חישוב 
שבת 1 באפריל 2017,

שעה 09:30 עד 14:40 לערך
שני מושבים בני  18 חלוקות, חלוקות זהות וחישוב משותף בכל המרכזים

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

מרכזדרוםצפון

במועדון "חיפה כרמל"
רח' מחניים, חיפה

מועדון רחובות
רח' המנוף 1

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

פרטים והרשמה
משה מנור

054-6908800
04-8101027

מחיר 140 ש"ח לזוג
ההרשמה מראש – חובה

אביבה בן ארויה 
052-3859335

מחיר 140 ש"ח לזוג
ההרשמה מראש – חובה

יעקב מינץ
052-2783263
03-5403244

מחיר 140 ש"ח לזוג
ההרשמה מראש – חובה

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

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

שלב גמר: בית א' בשיטת בתים )מצ'ים( , גמר על בהשתתפות 14 זוגות, 12 מבית א' ושני הראשונים מגמר ב'
תאריכי המשך האליפות : חצי גמר וגמר – 21 - 22 באפריל, גמר על : 5 - 6 במאי

פרסים ונקודות אמן ארציות ובינלאומיות.

אליפות ישראל לזוגות סניורים 2017
שלב מוקדמות מחוזיות

IMP שיטת חישוב
שבת 6 במאי 2017
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ישוחקו 36 חלוקות,)2X18(. כמות נקודות אמן ארציות מוגדלת תוענק לזוגות מעל הממוצע

מרכזדרוםצפון

במועדון "חיפה כרמל"
רח' מחניים, חיפה

מועדון אשדוד
הרב שאולי 4

במועדון ככר המדינה
ויצמן 53, תל אביב

פרטים והרשמה
משה מנור

054-6908800
מועדון:  04-8101027

מחיר 140 ש"ח לזוג
ההרשמה מראש – חובה

אביבה בן ארויה 
052-3859335

מחיר 140 ש"ח לזוג
ההרשמה מראש – חובה

יעקב מינץ
052-2783263
03-5403244
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סניור = מי שנולד ב : 31.12-1957 או לפני כן
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אליפות ישראל לזוגות נשים 2017 
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כרטיסי שיטות 
על כל זוג להצטייד מראש בכרטיס שיטות ישראלי תקני, ממולא כיאות.

www.bridge.co.il "ניתן להוריד ולהדפיס כרטיס שיטות דרך אתר ההתאגדות )ב"מידע שימושי

הרשמה מראש חובה )לא תהיה גביה במקום(.
מחיר לזוג 400 ש"ח.

ההרשמה דרך המערכת המקוונת שבאתר ההתאגדות עד לתאריך 29.05.17

 www.bridge.co.il 1. הכנסו לאתר ההתאגדות

2. בתחתית העמוד לחצו על  

3. בדף הבא בחרו ב -  

4. בדף הבא לחצו על הקישור שליד שם התחרות - אליפות נשים
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הודעות מועדונים

מועדון הברידג' ויצו פתח תקווה
שמח להזמינכם לתחרות ארצית

מושב 1 30 ידיים שתתקיים

יום שישי  7 באפריל 2017
בשעה – 10:00

מתארחים במועדון אביבים
רח' דיסנצ'יק 7 תל אביב

נקודות אמן ארציות
מנהל תחרות – אילן שזיפי

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

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

WhatsApp-אפשר לשלוח הודעה ב
Motypaz1@walla.com

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

מושב 1 30 ידיים

יום שישי 14 באפריל 2017
בשעה: 10:00

תתקיים בבית וקס
שדרות העצמאות 68 קריית גת

מנהל תחרות: אביבה בן ארויה/יובל בן דוד

מחיר למשתתף – 70 ₪
נקודות אמן ארציות

לפרטים והרשמה מראש חובה
יוסי פיברט 053-7517570

מועדון ברידג' 4 פאן רמת גן
מתכבד להזמינכם לתחרות ארצית

מושב 1 30 ידיים

יום שבת 15 באפריל 2017
בשעה: 10:00

תתקיים בבית ההתאגדות
רח' יערה 27, רעננה

מנהל תחרות: ברי אבנר

מחיר למשתתף – 70 ₪
שימוש בברידג'-מייטס

פרסים כספיים | שתיה חמה וכיבוד קל.
רישום מוקדם חובה.

אורלי 054-4429724 | גדי 054-4671721

מועדון ברידג' ויצ"ו חיפה בשיתוף מועדון כרמל
מתכבד להזמינכם לתחרות ארצית

מושב 1 30 ידיים

יום שישי 28 באפריל 2017
בשעה 10:00

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

מנהל תחרות: אסף עמית
מחיר למשתתף 65 ₪

גביעים ל- 3 המקומות הראשונים
מס' המקומות מוגבל | הרשמה מראש חובה

יניב זק – 054-8083015
אריה ברקוביץ – 052-8757855

בית בלגיה ירושלים
שמח להזמינך לתחרות ארצית

מושב 1 30 ידיים

יום שישי 28 באפריל 2017
בשעה: 10:00

במגדלי הים התיכון
רח' ינובסקי 4 ירושלים

מנהל תחרות : אילן שזיפי
מחיר למשתתף: 65 ₪

חניה בשפע בחניון המקום |הרשמה חובה 
אמנון 050-7201047

מועדון הברידג' קאנטרי ראשל"צ
שמח להזמינך לתחרות ארצית

מושב 1 30 ידיים
יום שבת 29 באפריל 2017

בשעה: 10:00
בקאנטרי ראשל"צ

רח' בן גוריון 45, ראשל"צ
מנהל תחרות : אילן שזיפי

מחיר למשתתף: 70 ₪
מפאת מגבלת מקום, חובה להירשם

וחובה להודיע על ביטול | חניה בשפע ללא תשלום
שתיה חמה/קרה וכיבוד קל ללא תשלום

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

    עמותת ברידג' ירושלים
שמח להזמינכם לתחרות ארצית

מושב 1 30 ידיים

יום שישי 12 במאי 2017
בשעה 10:00

ב"מגדלי הים התיכון"
רח' ינובסקי 4, ירושלים

מנהל תחרות: ברי אבנר

מחיר למשתתף 65 ₪
כולל כיבוד ושתיה חמה

גביעים ל- 3 המקומות הראשונים 
וכן למקום ראשון עד דרגת אמן כסף

שלומית – 052-2670177 | עפרה – 050-5562459

מועדון בית מכבי ראשל"צ מתכבד להזמינכם לתחרות ארצית
מושב 1 30 ידיים

יום שבת 13 במאי 2017 | בשעה  10:00 – 14:00
רח' גולדה מאיר 21 קריית ראשון )באולם הכדורסל – בית מכבי(

מנהל תחרות: אילן שזיפי
מחיר למשתתף: 70 ₪

מס' מקומות מוגבל, הרשמה מראש חובה שגב חן 050-7712396
חניה חופשית במקום 

סניף הקריות מתכבד להזמינכם
לתחרות ארצית
מושב 1 30 ידיים

יום שישי 12 במאי 2017
בשעה: 10:00

מרכז שיקום וספורט אילן בקריית חיים
)לרשום ב- WAZE חיפה במקום קריית חיים(

מנהל תחרות : אסף עמית
מחיר למשתתף: 65 ₪

פרטים נוספים, הוראות הגעה והרשמה באתר הסניף:
www.micha-amit.com

ניתן להרשם באמצעות כפתור הרישום באתר
או בטלפון: דוד אמבר 052-6346447 

אסף עמית 050-9511422

תוצאות תחרויות

סימולטנית מרץ 2017 בחישוב ארצי 
מושב:1 מתוך 1 תאריך: 12/03/17

השתתפו 1030 זוגות

מצטברשמותדרוג

74.78בן עמי חנן - חן אברהם1

74.13קיסרי נסים - רם דוד2

73.70גוניק-ששון אורנה - לובינסקי יובל3

72.83פומרנץ לוי - בנישטי שלמה4

72.82כהן ליאור - צדיק ארז5

71.32הרשקוביץ שלמה - שורוש נבייה6

69.62בן נון אביבה - קינן עודד7

69.51פלורס משה - פלורס חיה8

69.37טודרס דב - שלייפר ישראל9

69.36ארגז ירון - מרמר רוני10

מצטברשמותדרוג

73.64בן נון אביבה - קינן עודד1

72.55כהן ליאור - צדיק ארז2

71.38קיסרי נסים - רם דוד3

70.33פומרנץ לוי - בנישטי שלמה4

69.41בן עמי חנן - חן אברהם5

69.22גוניק-ששון אורנה - לובינסקי יובל6

69.16לנדאו שחר - ראובן עמי7

68.67הרשקוביץ שלמה - שורוש נבייה8

67.94גוטמן הנרי - גונן נחום9

67.83הנר ברטה - הנר אלכסנדר10

בחישוב Handicapחישוב משוקלל
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השתתפו 1030 זוגות

מצטברשמותדרוג

74.78בן עמי חנן - חן אברהם1

74.13קיסרי נסים - רם דוד2

73.70גוניק-ששון אורנה - לובינסקי יובל3

72.83פומרנץ לוי - בנישטי שלמה4

72.82כהן ליאור - צדיק ארז5

71.32הרשקוביץ שלמה - שורוש נבייה6

69.62בן נון אביבה - קינן עודד7

69.51פלורס משה - פלורס חיה8

69.37טודרס דב - שלייפר ישראל9

69.36ארגז ירון - מרמר רוני10

מצטברשמותדרוג

73.64בן נון אביבה - קינן עודד1

72.55כהן ליאור - צדיק ארז2

71.38קיסרי נסים - רם דוד3

70.33פומרנץ לוי - בנישטי שלמה4

69.41בן עמי חנן - חן אברהם5

69.22גוניק-ששון אורנה - לובינסקי יובל6

69.16לנדאו שחר - ראובן עמי7

68.67הרשקוביץ שלמה - שורוש נבייה8

67.94גוטמן הנרי - גונן נחום9

67.83הנר ברטה - הנר אלכסנדר10

בחישוב Handicapחישוב משוקלל
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רב אמן ארד 
טל ישראל, גליל תחתון 

רב אמן 
כהן אילן, רמת השרון 

אמן בכיר כסף 
פרוז איתי, אשדוד 

אמן בכיר ארד 
שרו יונתן, חדרה 

לונשטיין תומר, מועדון לידור 
אמן כסף 

גורביץ תמר, השרון 
אמן ארד 

מזרחי שמחה, חיפה/כרמל 
ולט חבני מתנה, השרון 

אביטבול מרדכי, רמת גן 
בינט ג'ורג' שמעון, מרום נווה 

פנו אבי, ראשון לציון 
קיקוב רפאל, רחובות 

אמן 
ליבלינג לינדה, חיפה/כרמל 

גלקין גדי, חדרה 
שוובה דני, סביון-קרית אונו 

נבון משה, ערד 
סגן אמן זהב 

קרומבי דורית, "הרץ" חיפה 
קדמי יעקב, רמת גן 
קדר עמוס, רמת גן 

גילאון אריה, מרום נווה 
משאלה נורמה, באר שבע 

סגן אמן כסף 
לנגר נמרוד, לב הצפון 
פריש חוה, לב הצפון 

בן ארי תמר, עמק יזרעאל 
סויסה לב טוב אופיר, עמק יזרעאל 

גולדברג אבי, רמת גן 
אדיב יעקב, מושבות-שמריהו 

מיוחס עליזה, נס ציונה 
קוסטו דורית, נס ציונה 

סגן אמן ארד 
פישר אבי, לב הצפון 

גרוס יחיאל, רקפת קרית טבעון 
בר שדה ברוריה, קיסריה 

פורת גאולה, מרכז ספורט רשלצ 
הירש ליזה, רעננה ההגנה 

קמינר שמואל, רעננה ההגנה 
שליטין נעמי, רחובות

סגן אמן 
לוי קרן, כיכר המדינה ת"א 

פישר חנה, לב הצפון 
גרינמן שמשון, חיפה/כרמל 

עמיחי מורי, קריות/חיפה 
פיקסל יואב, עמק יזרעאל 

ברק שמעון, השרון 
דודקו סופי, ברידג' פוינט פולג 

קרן ארוצינוב, ברידג' פוינט פולג 
נוי יצחק, מושבות-שמריהו 

פלץ משה, מושבות-שמריהו 
פריד עדינה, מרום נווה 

אוסטווינד שולמית, ירושלים 
אורון צילה, מרכז הברידג' ים 

בן-שיטרית ניסים, מרכז הברידג' 
ים 

שפירא גבריאל, מרכז הברידג' ים 
קרל דב, חדרה 

שנבל יגאל, קיסריה 
רוזנטל ענבל, סביון-קרית אונו 

פורת יגאל, מרכז ספורט רשלצ 
שקד מלכה, מרכז ספורט רשלצ 
הומי רבקה, בית מכבי ראשל"צ 

פלוטקין שרה, בית מכבי ראשל"צ 
אמיר גילה, רעננה ההגנה 
דגן עמוס, רעננה ההגנה 

קידר אלי, רעננה ההגנה 
מירון מאירה, באר שבע 
אבישי יהודית, רחובות 
הדר שושנה, רחובות 

שחקן מתקדם 
בורלא אסתר, כיכר המדינה ת"א 

נסומה חיים, לב הצפון 
נסומה רותי, לב הצפון 

מנדר ענת, כרמיאל 
סליגסון יואל, קריות/חיפה 

פרטר יעקב, טבעון 
פרטר רחל, טבעון 

עמרי יזן נאל, עמק יזרעאל 
יעקבי שרה, רקפת קרית טבעון 

נצר יובל, כפר סבא 
שולמן יגאל, הדר כפר סבא 

גוטליב מרים, אביבים 
זמיר אירית, אביבים 

כרדי אברהם, אביבים 
פניג'ל רות, אביבים 

כץ נעמי, מושבות-שמריהו 
רז רוזט, מושבות-שמריהו 

אברמוב ציונה, ירושלים 
זהר שרה, ירושלים 

רפופורט סטפן, ירושלים 
להב מיכאל, מרכז הברידג' ים 
פפר מיכל, מרכז הברידג' ים 

קאיזרמן אדית, זכרון יעקב 
אפלבוים נעמי, בית מכבי ראשל"צ 
רוטשילד יעקב, בית מכבי ראשל"צ 

רוטשילד שולמית, בית מכבי 
ראשל"צ 

הייד ג'יליאן, רעננה ההגנה 
וקס טובה, וקס-רחובות 

אבס דן, נס ציונה

מקבלי תארים חדשים ביום 12 למרץ 2017
דרגות

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

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

מדור נופשונים

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

דניאלה בירמן 03-6058355  |  רותי ליברמן 054-4556111

10 – 17 באפריל 2017
חבילות אירוח – החל משלושה לילות )ארבעה ימים( במחירים מיוחדים.
מחיר לחבילת שלושה לילות: 2,195 ש"ח )כולל מע"מ( לאדם בחדר זוגי,

חצי פנסיון כולל ארוחת ליל הסדר, טיול, סרט ואירועים.
חבילת אירוח מוזלת לכל החג )7 לילות(:

4,745 ש"ח )כולל מע"מ( לאדם בחדר זוגי )הסעה חינם(.

 תחרויות ברידג'   הרצאות  בילויים וכיף
 טיילת מדהימה  חדר כושר  טיולים

באקו בירת רפובליקת אזרבייג'ן |  נופשון האקדמיה לברידג' בליווי אורן לידור
25.5-1.6.17 | 7 לילות / 8 ימים

המחיר לאדם בחדר זוגי :  1495  $
תוספת לאדם בחדר יחיד : 220 $

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

למהירי החלטה

נותרו מקומות ספורים!
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חצי פנסיון כולל ארוחת ליל הסדר, טיול, סרט ואירועים.
חבילת אירוח מוזלת לכל החג )7 לילות(:

4,745 ש"ח )כולל מע"מ( לאדם בחדר זוגי )הסעה חינם(.

 תחרויות ברידג'   הרצאות  בילויים וכיף
 טיילת מדהימה  חדר כושר  טיולים

באקו בירת רפובליקת אזרבייג'ן |  נופשון האקדמיה לברידג' בליווי אורן לידור
25.5-1.6.17 | 7 לילות / 8 ימים

המחיר לאדם בחדר זוגי :  1495  $
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למהירי החלטה

נותרו מקומות ספורים!
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2017 במאי   18-14

חופשת אביב וברידג'
באחוזת יערות הכרמל

מחיר ל-3 לילות
א’ ד’, ב’-ה’

אדם בחדר זוגי
2,495 ש”ח

אדם בחדר יחיד
4,175 ש”ח

מחיר ל-4 לילות
א’ -ה’

אדם בחדר זוגי
3,230 ש”ח

אדם בחדר יחיד
5,470 ש”ח

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

מחירים מיוחדים לחדרי צמרת, גן וסוויטות.	 

ניתן לקבל תפריט דיאטה )ללא תוספת תשלום(.	 

הנחה בת 10% לכל הטיפולים המוזמנים מראש!	 

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

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

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

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

12-24/8/2017

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

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

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

בוקינג.
המדריך המיועד לטיול הוא האיטליולוג בני בן ישראל, טייס קרב בעברו, 

משתתף בכיר במאסטר שף ישראל, מומחה גדול לאיטליה ולחבל 
אמיליה רומאניה בפרט.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

טיפ למדריך הישראלי וכול מה שלא נכלל בסעיף המחיר כולל.

מקומות 

אחרונים!

לא להחמיץ

ההרשמה בעיצומה!
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א’ -ה’

אדם בחדר זוגי
3,230 ש”ח

אדם בחדר יחיד
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חדש! סדנת מנות ראשונות וסלטים בהנחיית שף האחוזה )ללא תוספת מחיר(
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חוויה אמיתית לאוהבי האוכל הטוב והחיים הטובים !!!
4-11/6/2017
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כל הסיורים והטיולים כלולים. כולל יום כייף בלגונה הכחולה.
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בפרארה  מסורתיות  צהריים  ארוחות  פארמה.   בולוניה,  צ'זנטיקו,  סנטארקנג'לו,  מונדיאנו,   - בתוכנית  כמופיע  מודרכים  סיורים 
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במפעל פרמזן.  מדריך ישראלי מומחה לאזור צמוד.  משחקי ברידג'.
המחיר אינו כולל: ביטוחים למיניהם, שתיה בארוחות, תשר לנותני השירותים בחול )50 אירו לנוסע(, תשר למדריך הישראלי וכל מה שלא נכלל בחבילה כוללת.

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

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

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

טיפ למדריך הישראלי וכול מה שלא נכלל בסעיף המחיר כולל.
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 28 יולי - 10 אוגוסט | 14 ימים, 13 לילות

050-5364604  פקס: 03-6040940
גדי בן בסט

במלון הספא המפנק

bnbg.ben@gmail.com

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

לפרטים והרשמה:

www.bnbg.co.il

ליחיד בחדר זוגי
תוספת לחדר יחיד 435 € €

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

מיסים והעברות
שני טיולים בחבילה (טיולים נוספים יוצעו לבחירה)

משחקי ברידג'
שתייה חמה וקרה במהלך המשחקים

מלווה ישראלי צמוד
טיפים לנותני שירות (למעט למדריך הישראלי)

 2,250
: ל ל ו כ ר  י ח מ ה

2 0 1 7 ץ  י ק ן  ו ש פ ו נ

באד ווריסהופן, גרמניה

Bad Wörishofen
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Virtual European Championship - 
part 1

Krzysztof Martens

BOARD 13
 ♠

♥
♦
♣

87 
J10874 
QJ8
A93

 

♠
♥
♦
♣

AQ10954 
9 
A653 
K2

♠
♥
♦
♣

KJ 
KQ2 
K742
8764

 ♠
♥
♦
♣

632 
A653 
109 
QJ105

 

Contract 4♠. Lead ♥J
The main point - Make a plan before playing 
to the first trick.

Play low from the dummy. If South overtakes 
with the ace, switch to a club, you will have 
two discards for your diamond lose! Otherwise 
you will take the ruffing finesse in hearts and 
establish heart trick to discard a club.

Closed room - Contract 4♠,+620  for EW after 
the opening lead with the ace of clubs.

You ducked the jack of hearts: no swing.

You failed to do so: -100  = -12 IMP. 

Henry also had an idea to concede the trick 
with the jack of heart His opponent, Miss 
Zula, looked coquettishly his way. Taking 
opportunity of his long hesitation she whispered 
passionately:

- If you play beautifully I shall be yours this 
night.

- Queen of hearts, please  -instructed 
harshly Henry.

BOARD 14
 ♠

♥
♦
♣

64 
KQ102 
J1072
Q75

 

♠
♥
♦
♣

KQJ86 
J8 
KQ43 
103

♠
♥
♦
♣

A102 
965 
A65 
A432

 ♠
♥
♦
♣

953 
A743 
98 
KJ86

 

Contract 4♠. Lead ♥J

The main point - Make a plan before playing 
to the first trick.

Play low from the dummy. ע South overtakes 
with the ace, switch to a club, you will have 
two discards for your diamond lose! Otherwise 
you will take the ruffing finesse in hearts and 
establish heart trick to discard a club.

Closed room - Contract 4♠,+620  for EW after 
the opening les with the ace of clubs.

You ducked the jack of hearts: no swing.

You failed to do so: -100  = -12 IMP. 

Henry also had an idea to concede the trick 
with the jack of heart His opponent, Miss 
Zula, looked coquettishly his way. Taking 
opportunity of his long hesitation she whispered 
passionately:

- If you play beautifully I shall be yours this 
night.

- Queen of hearts, please - instructed harshly 
Henry.

 28 יולי - 10 אוגוסט | 14 ימים, 13 לילות

050-5364604  פקס: 03-6040940
גדי בן בסט

במלון הספא המפנק

bnbg.ben@gmail.com

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

לפרטים והרשמה:

www.bnbg.co.il

ליחיד בחדר זוגי
תוספת לחדר יחיד 435 € €

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

מיסים והעברות
שני טיולים בחבילה (טיולים נוספים יוצעו לבחירה)

משחקי ברידג'
שתייה חמה וקרה במהלך המשחקים

מלווה ישראלי צמוד
טיפים לנותני שירות (למעט למדריך הישראלי)

 2,250
: ל ל ו כ ר  י ח מ ה

2 0 1 7 ץ  י ק ן  ו ש פ ו נ

באד ווריסהופן, גרמניה

Bad Wörishofen
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וכייף  מעולה  אוכל  פינוקים,  טיולים,  של  שבוע 
באויר פסגות קריר

במלון בוטיק ספא יוקרתי בעיירת הנופש
  San Martino di Castrozza

STORICO HOTEL REGINA במלון
וסוויטות  חדרים  עם  ביותר  יוקרתי  וספא  בוטיק  מלון 
מעוצבות בסגנון ארט דקו וארוחות כיד המלך  במלון ספא 
מפואר, בריכת שחיה גדולה מקורה, סאונות למיניהם ועוד 

פינוקים. המלון ממוקם במרכז העיירה.
הרי הדולומיטים בצפון-מזרח איטליה

הם שלוחה של הרי האלפים ומשתרעים סמוך לגבול עם 
אוסטריה. הדולומיטים מתפרשים על שני חבלי ארץ: ונטו 
)VENETO( במזרח, וטרנטינו-אלטו אדיג'ה, המכונה גם 

דרום טירול, במערב.

מספר המקומות מוגבל!!!

ההרשמה בעיצומה

מועדון הברידג' רמת השרון בשיתוף ג'קי דגן מזמינכם ל:
אויר פסגות בדולומיטים האיטלקיים 11-18/7/2017

מחיר החבילה - 1,890 אירו לאדם בחדר זוגי 
תוספת ליחיד בחדר - 420 אירו

המחיר כולל:
פנסיון  חצי  בסיס  על  לינה  לוורונה   בינלאומיות  טיסות 
לכל  ונוח  ממוזג  אוטובוס  התוכנית   לפי  צהרים  ארוחות   
אורך הטיול  מדריך ישראלי מומחה לאזור - רוני ינובסקי  
כניסה לאתרים לפי פירוט התכנית: רכבת קטנה, רכבל להר 
רכבל  טנו,  אגם  ורונה,  מפלי  מראנו,  מרחצאות  המרמולדה, 

להר פמפאגו.   טעימות קולינריות מקומיות. 
 משחקי ברידג' כולל שתייה חמה וכיבוד.

לנותני  טיפים  למיניהם,  ביטוחים  בארוחות,  שתיה  כולל:  אינו  המחיר 
השירותים בחו"ל )50 אירו לאדם(, טיפ למדריך הישראלי וכל מה שלא נכלל 

בסעיף המחיר כולל

 יום 1
כשבדרכנו  הדולומיטים  הרי  לכיוון  נצא  הנחיתה  לאחר 
לאציזה  בעיירה  גארדה  אגם  של  המזרחי  בחלק  נעצור 
)LAZISE( המתחרה על התואר "העיירה היפה של האגם". 
העיירה  של  העתיק  למרכז  נמשיך  צהרים  ארוחת  אחרי 
עוצר  הנוף  עם  הצבעונית   )MALCESINE( מאלצ'סינה 
הנשימה לאגם. נסיים את יומנו בארוחת ערב במלון שיהווה 

את ביתנו בדולומיטים לששת הלילות הקרובים.
יום 2 

 )Ortisei( נפתח בסיור בוקר בבירת הואל גארדנה, אורטיזיי
המפורסם  במדרחוב  נשוטט  וצבעונית,  קסומה  עיירה   -
אחרי  האיטלקית/אוסטרית.  הטירולית  מהאווירה  ונטעם 
קבלזה  לעיירה  נמשיך  מקומית  במסעדה  צהרים  ארוחת 
)CAVALESE( נבקר בגלריה ובמוזיאון ההיסטורי-אמנותי 

של העיר. חזרה למלון לארוחת ערב וברידג'.
יום 3

הבוקר נצא לכיוון העיירה המטופחת מראנו ונטייל במרכז 
העיר העתיקה ובגן הארמון. נמשיך ליהנות בפארק המים 
הטרמליים אשר נמצא ממש במרכז העיירה. אחר הצהריים 
בין  שילוב מרתק   -)BOLZANO( בולצאנו  לעיירה  נמשיך 
מרכיבים איטלקיים ואוסטריים. ארוחת ערב במלון וברידג'.

יום 4 
ההרים  במעבר  מלהיב  לביקור  נצא  בוקר  ארוחת  אחרי 
ברכבל  ונעלה  נמשיך  מטר(.   2.239( באזור  ביותר  הגבוה 
המתגלה  המרהיב  הנוף  עם  להתמזג  המרמלאדה  לפסגת 
לנו  מפסגת ההר שמכונה "מלכת הדולומיטים". נסיים את 
למלון  נחזור  הציורית.   CANAZEI קאנזיי  בעיירה  טיולנו 

לארוחת ערב ולמשחקי ברידג'.
יום 5

הבוקר נצא צפונה לכיוון ערוץ גילפנקלאם עם גשרי העץ 
האזור.  של  והמשכר  הפראי  והטבע  הגועשים  המים  מעל 
ד'אמפצו  קורטינה  המפורסמת  העיירה  לכיוון  נמשיך 
CORTINA D'AMPEZZO. בהמשך טיול באגם מיזורינה 
)MISURINA( הקסום השוכן בגובה של 1750 מטר וממנו 
נוכל להשקיף אל פארק 3 החבלים הפראי והמיוחד. לאחר 

מכן נחזור למלוננו לארוחת ערב.
יום 6

 )LAGO DI CAREZZA( קרצה  באגם  נתחיל  היום 
כיוון  מכל  צבעם  את  משנים  שמימיו  ויפהפה  קטן  אגם 
נבקר  ביותר.  הבולט  הוא  העז  והטורקיז  בו  שמסתכלים 
 PANEVAGGIO PALE DI SAN MARTINOבפארק
שהוכר כאחת מפנינות הטבע של UNESCO. בפארק נוכל 
למצוא את "יער הכינורות": יער  גדול של עצי  אשוח בגוון 
האדום הידועים באיכותם ושימשו שנים רבות כחומר גלם 
לבניית כינורות וגיטרות. לאחר מכן נחזור למלוננו לארוחת 

ערב וברידג'.
יום 7

הבוקר נצא לכיוון הנקודה הצפונית ביותר של אגם גארדה 
טנו  נעצור בדרך באגם   .RIVA DEL GARDA - העיירה 
לכיוון  נמשיך  ורונה המרשימים.  ומפלי  היפהפה   TENNO
מספרי  נלקחה  כאילו  שנראית  בורגטו  הציורית  העיר 
האגדות. נעצור לקצת שופינג בנוסח איטליה וניסע לשדה 

התעופה בורונה לקראת חזרה לארץ.
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