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פיתוח קלפים קטנים בסדרה ארוכה
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אתי משיח 
ממועדון בית מכבי ראשון לציון 
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מקווים שתיהנו :(
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דבר ועד העמותה אפריל 2019
"עשיתי טעות לא נכונה." )יוגי ברה(

שלכם ובשבילכם,
גלעד אופיר, יו"ר

שלום חברים,
גם החודש התברכנו בהישג נהדר )אך לא יוצא דופן( בתחרות הבינלאומית לנבחרות צעירות – "הבית הלבן". מדובר בתחרות 
יוקרתית לנבחרות צעירות מכל העולם שהשנה כללה מפגש אטרקטיבי מול נבחרת ברזיל. נבחרת ישראל הצעירה משתתפת 
"ולהסתפק"  דנמרק  לנבחרת  להיכנע  נאלצה  בו  הובילה את התחרות עד המשחקון האחרון  והשנה  דרך קבע  בתחרות 
במדליית הכסף הנחשבת שמילאה אותנו גאווה. הנבחרת הורכבה מזוג מהנבחרת עד גיל 26 – אמיר עציון וליאור אורמן 
ומשני זוגות מהנבחרת עד גיל 21 – גל מתיתיהו ויונתן שליבוביץ ואביב זייטק עם ניר חוטורסקי. את הנבחרת ליווה והנחה 

הקפטן רמי בלס.
אם תרשו לי, נקפוץ לרגע לסיפור אחר. אתם וודאי זוכרים שהנבחרת הפתוחה שלנו, השיגה בשנה שעברה את אחד ההישגים 
המרשימים ביותר אי פעם וזכתה במדליית הכסף באליפות אירופה לקבוצות בוגרות. גם בתחרות זו הנבחרת הובילה כמעט 

עד לסיום התחרות ורק ברגע האחרון איבדה את הבכורה.
שוב, מדובר בשני הישגים מצוינים אך אין ספק שלאבד את הזכייה בתחרות ברגע האחרון זה לא קל ולא נעים ולכן, בתור 
שחקן, ארצה להסב את תשומת ליבכם לארבעת הבורדים החשובים ביותר בכל תחרות – בין אם במועדון, באליפות הארץ, 

בתחרות בינלאומית ובכלל:
 2 הבורדים הראשונים – רק הגעתם לתחרות, עוד לא התחממתם ובטח שלא הספקתם לשתות קפה. התיישבתם 
ובכלל פתאום ראיתם שקצת קר באולם ואתם בלי  וניסיתם להיזכר בסיכומים המיוחדים שקבעתם עם השותף  בשולחן 
ג'קט. בקיצור – אתם רק נכנסים לעניינים. אלו 2 המשחקים המסוכנים ביותר היות והמחשבה נודדת ואיננו "בתוך העניין". 
במשחקים אלו עלינו להקפיד הקפדה יתרה, לשחק בזהירות ולתת להם את הכבוד הראוי לפני שתתבצע טעות שעלולה 

להשליך על מצב הרוח ועל התחרות כולה.
 2 הבורדים האחרונים – איזה כיף, עוד רגע נגמר והולכים הביתה! הולך כל כך טוב ואנחנו ממש רוצים לראות את התוצאה 
או שהולך כל כך רע ורק "שייגמר כבר". אל האדרנלין של סיום התחרות מצטרפת העייפות והריכוז שיורד אט אט מעומס 
המשחקים והנה לנו מתכון מצוין לאסונות. בכל תחרות, לפני 2 המשחקים האחרונים, קומו מהשולחן ולכו להתרענן, עשו 
סיבוב והתמתחו והכי חשוב – חזרו לשולחן כאילו אתם עדיין בעיצומה של התחרות. אין דבר מאכזב יותר מלסיים את התחרות 

מהר ולגלות שעשינו שטות גדולה במשחקים האחרונים שהשפיעה על התוצאה. 
טיפ חשוב נוסף, אולי החשוב ביותר – לעיתים רבות אנו מעריכים את התוצאה שלנו בצורה שגויה ומתברר שדווקא כשחשבנו 
שהסיכוי אבד, אם היינו משחקים טוב עד הסוף, יכולנו לזכות בתחרות. במילים אחרות, שחקו עד הסוף )!( והסוף כולל את 

שני הבורדים האחרונים.
ומכאן לתחרות היוקרתית של אליפות הארץ לזוגות מעורבים 2019. גם השנה הפורמט אפשר לנו לקבל תחרות צמודה 
ומותחת כשמעל כל הזוגות התעלה הזוג ורדה אברמוב ויצחק עזרא, שזכה במקום הראשון. במקום השני זכה הזוג מיכל 
נוסצקי וידלין דורון ובמרחק קטן מאחוריהם זכו קלרה חץ ואמיר לוין. כל אחד ואחת מהשחקנים הזוכים הם שחקנים מנוסים 
ומתמידים מאוד שניתן לראות אותם בכל תחרות בארץ ולעיתים קרובות גם בחו"ל. בכלל התחרות התאפיינה ברמה גבוהה 

וכיף לראות את כלל השחקנים הבכירים לצד שחקנים מתפתחים, לוקחים חלק בתחרות יוקרתית זו.
כמובן שקצרה היריעה מלעדכן את כל הנעשה אך אנצל את ההזדמנות להודות לרכז פרויקט הדור הבא, מושיקו מיוחס, שיזם 
תחרות חדשה לזוגות ילדים בה השתתפו 90 ילדים! במקביל יש לציין את קורס ההסמכה למנהלי תחרויות בדרגה 2 בהובלתם 

הנאמנה והמקצועית של איתן לוי ודרור שפטן.
עדכונים ועשייה נוספת תוכלו למצוא באתר ההתאגדות וכמובן בפייסבוק. מקווה שעזרתי לכם עם הטיפים ושכולם יזכו 

במקום הראשון המשותף מעתה ועד עולם.

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

או באמצעות עמוד הפייסבוק הרשמי שלי גלעד אופיר – יו"ר ההתאגדות הישראלית לברידג'.
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נוסצקי וידלין דורון ובמרחק קטן מאחוריהם זכו קלרה חץ ואמיר לוין. כל אחד ואחת מהשחקנים הזוכים הם שחקנים מנוסים 
ומתמידים מאוד שניתן לראות אותם בכל תחרות בארץ ולעיתים קרובות גם בחו"ל. בכלל התחרות התאפיינה ברמה גבוהה 
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כמובן שקצרה היריעה מלעדכן את כל הנעשה אך אנצל את ההזדמנות להודות לרכז פרויקט הדור הבא, מושיקו מיוחס, שיזם 
תחרות חדשה לזוגות ילדים בה השתתפו 90 ילדים! במקביל יש לציין את קורס ההסמכה למנהלי תחרויות בדרגה 2 בהובלתם 

הנאמנה והמקצועית של איתן לוי ודרור שפטן.
עדכונים ועשייה נוספת תוכלו למצוא באתר ההתאגדות וכמובן בפייסבוק. מקווה שעזרתי לכם עם הטיפים ושכולם יזכו 

במקום הראשון המשותף מעתה ועד עולם.

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

או באמצעות עמוד הפייסבוק הרשמי שלי גלעד אופיר – יו"ר ההתאגדות הישראלית לברידג'.
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מאמר זה לקוח מהספר "הכרז בדרך הנכונה" )חלק א'( 

זכור! לפני שתכריז על התאמה במיינור, עליך 
לבדוק אם יש התאמה במייג'ור!

דוגמה 1

  Q874
  5
  Q52
  AQ743

West North East South
1♣ Pass 1♠

ארבעה   ,♣ קלפי  גבוהות, חמישה  נקודות   10 למשיב 
קלפי ♠. יש התאמה ב-♣, אבל עלינו לבדוק האם יש 

התאמה ב-♠! המשיב מכריז ♠1.

דוגמה 2

  5
  87642
  AQJ62
  T9

West North East South
1♦ Pass 1♥

חמישה   ,♦ קלפי  חמישה  גבוהות,  נקודות   10 למשיב 
יש  יש התאמה ב-♦, אבל עלינו לבדוק האם  קלפי ♥. 

התאמה ב-♥! המשיב מכריז ♥1.

)או  קלפים  ארבעה  בת  סדרה  אין  למשיב  כאשר 
יותר( במייג’ור, הוא יכול לתמוך בסדרת המיינור של 

הפותח.
ישנם שני סוגים של הכרזות התאמה במיינור:

)א( משיב חלש, 6-10 נקודות: העלאת סדרת 
הפותח לגובה 2

דוגמה 3

  743
  J2
  JT7
  KQ652

West North East South
1♣ Pass 2♣

לו  אין   .♣ קלפי  חמישה  גבוהות,  נקודות   7 למשיב 
ארבעה קלפים במייג’ור.

לכן  בלבד,   ♣ קלפי  שלושה  לעתים  לפותח  לב:  שימו 
נדרשים חמישה קלפי ♣ אצל המשיב למציאת התאמה. 

המשיב מכריז ♣2.
דוגמה 4

  A2
  75
  Q9843
  T652

West North East South
1♦ Pass 2♦

הכרזה ראשונה של המשיב: 
התאמה במיינור של הפותח

// מוטי גלברד
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לו  אין   .♦ קלפי  חמישה  גבוהות,  נקודות   6 למשיב 
ארבעה קלפים במייג’ור. המשיב מכריז ♦2.

העלאת  נקודות:   11-12 בינוני,  משיב  )ב( 
סדרת הפותח לגובה 3

דוגמה 5

  82
  KJ5
  AK76
  J742

West North East South
1♦ Pass 3♦

למשיב 12 נקודות גבוהות והתאמה ב-♦. אין לו ארבעה 
קלפים במייג’ור. המשיב מכריז ♦3.

דוגמה 6

  A65
  98
  Q52
  KQ753

West North East South
1♣ Pass 3♣

למשיב 11 נקודות גבוהות והתאמה ב-♣. אין לו ארבעה 
קלפים במייג’ור. המשיב מכריז ♣3.

למשיב חזק )13 נקודות ומעלה( אין הכרזת התאמה 
מידית במיינור של הפותח. לא כדאי לקפוץ לגובה 4, 

.3NT כי בכך נדלג על החוזה הרצוי

דוגמה 7

  K2
  86
  AQ64
  AJ652

West North East South
1♣ Pass 1♦

למשיב 14 נקודות גבוהות )יש משחק מלא( והתאמה 
ב-♣. אין לו הכרזת התאמה מידית.

הפתרון: החלפת סדרה בגובה 1. המשיב מכריז ♦1.

דוגמה 8

  KT6
  A82
  KT842
  K5

West North East South
1♦ Pass 3NT

למשיב 13 נקודות גבוהות )יש משחק מלא( והתאמה 
ב-♦. אין לו הכרזת התאמה מידית.

הפתרון: הכרזת משחק מלא ללא שליט )החוזה הרצוי 
.3NT ללא התאמה במייג'ור(. המשיב מכריז
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הכרזות

תרגול הכרזות בסיסיות
// רם סופר

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

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

ומדוע ולתקן את עצמכם.

הפעם נתמקד במהלך ההכרזה ונכריז ידיים שונות של 
מזרח.

West North East South
1♦ Pass ?

תרגיל 1

  Q3
  J964
  52
  AQT65

תרגיל 2

  A72
  KQ3
  J97
  JT95

תרגיל 3

  KT763
  AKQ52
  9
  84

תרגיל 4

  A3
  KJ64
  72
  AQJ86

תרגיל 5

  K2
  QJ3
  AQT65
  QT9
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תרגול הכרזות בסיסיות – פתרונות 
פתרון 1

  Q3
  J964
  52
  AQT65

West North East South
1♦ Pass 1♥

הכרזת סדרה חדשה בגובה 1 מתארת 6+ נקודות עם 
4+ קלפים בסדרה. הכרזה של ♣2 דורשת 10+ נקודות 

ואינה נכונה כאן.

פתרון 2

  A72
  KQ3
  J97
  JT95

West North East South
1♦ Pass 2NT

להכרזה  הניתנת  רביעייה  לו  ואין  נקודות,   11 למזרח 
בגובה 1 או חמישייה הניתנת להכרזה בגובה 2. שימו 
לב כי הכרזת תשובה של 1NT או 2NT לפתיחה ♦1 

מחייבת לרוב 4+ קלפי ♣.

פתרון 3

  KT763
  AKQ52
  9
  84

West North East South
1♦ Pass 1♠

מבין שתי חמישיות יש להתחיל תמיד בסדרה הגבוהה 
יש  כאן  הסדרות.  של  בחוזקן  להתחשב  מבלי  יותר, 

להכריז ♠1 ובסיבוב הבא ייתכן שתוכרז סדרת ה-♥.

פתרון 4

  A3
  KJ64
  72
  AQJ86

West North East South
1♦ Pass 2♣

אותה חלוקה כמו בתרגיל מספר 1, אך הפעם למזרח 
15 נקודות גבוהות. כעת עדיף להתחיל עם החמישייה 
בקלאב, ובסיבוב הבא להראות את הרביעייה בהארט. 
ויכול להמתין עם חיפוש  יודע שיש משחק מלא  מזרח 

התאמה במייג'ור.

פתרון 5

  K2
  QJ3
  AQT65
  QT9

West North East South
1♦ Pass 3NT

לכאורה יש לתמוך ב-♦ של השותף עם 5 קלפים בסדרה, 
אין הכרזת תמיכה במיינור עם  אבל בשיטה הטבעית 
13+ נקודות. עדיף להכריז 3NT ולתאר 13-15 נקודות 
עם חלוקה מאוזנת ללא רביעיות במייג’ור )מי שמשתמש 

במוסכמה Inverted Minor יכול להכריז ♦2(.
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הכרזות תמיכה בשותף כהפרעה ליריבים
// אילנה לונשטיין

להגיע  רק  לא  הינה  המודרני  בברידג'  המכרז  מטרת 
לחוזה הנכון, אלא גם להפריע כמה שיותר ליריבים. על 
כן אנו משתמשים בפתיחות מנע בגובה 3 ו-4, בהכרזות 
Weak Two ואף בהכרזות הקרבה )ראה ירחון מרץ(. 
נרצה   1 בגובה  השותף  של  רגילה  פתיחה  לאחר  גם 
מאוד  חלשה  יד  עם  למשל:  ליריבים,  להפריע  לעתים 
)פחות מ-6 נקודות( ושישייה ניתן להכריז בקפיצה את 

.)weak jump shift( הסדרה הארוכה

מצב נפוץ ביותר שבו רצוי להפריע ליריבים נוצר כאשר 
נקודות.  מ-6  ופחות  עם השותף  טובה  בידנו התאמה 
מעטות  לא  נקודות  ליריבים  כי  סביר  אלה  בתנאים 
והתאמה טובה בסדרה אחרת. לאחר התערבות היריב 
השותף  סדרת  את  להכריז  ניתן  כפל(  או  )אוברקול 
עם  חלשה  יד  לתאר  ובכך   4 או   3 לגובה  בקפיצה 

התאמה טובה תוך התחשבות במצב הפגיעות.

ללא  כזו  אפשרות  אין  הטבעית  ההכרזה  בשיטת 
במוסכמה  המשתמשים  הזוגות  אולם  התערבות, 
Bergen Raises יכולים לתמוך בשותף בקפיצה לגובה 

3 על מנת להראות חולשה, וזאת גם ללא התערבות.

)א( תמיכה במייג'ור בקפיצה לגובה 3 )לאחר 
התערבות(

הכרזה זו מתארת תמיכה של 4 קלפים לפחות עם 0-5 
נקודות.

דוגמה 1

  T932
  42
  K942
  765

West North East South
1♠ 2♥ 3♠

עלינו  נקודות   3 עם  לכאורה  פגיע.  אינו  אחד  אף 
במזרח לקרוא Pass, אבל נרצה להפריע ליריבים היות 
הקפיצה  הכרזת   .♠ קלפי   9 לפחות  שלנו  שלשותפות 
בכך  ב-♠.  רביעייה  עם  נקודות   0-5 3 מתארת  לגובה 
לא  אותו  ומזהירים  מדויק  מידע  לשותף  מעבירים  אנו 
אנו  בזמן  בו  מאוד.  חזקה  ידו  אם  אלא   4♠ להכריז 
נשללה  )מדרום  בזה  זה  לתמוך  ליריבים  מפריעים 
הכרזה אפשרית של ♥3(. במידה שיריבינו יכריזו בכל 
זאת ♥4, שותפנו מצויד במידע הדרוש כדי להחליט אם 

להקריב ל-♠4.

דוגמה 2

  4
  J752
  T642
  T753

West North East South
1♥ 2♣ 3♥

שבידנו  הבודדת  הנקודה  למרות  פגיעים.  צפון-דרום 
ב-♠  וקוצר  טובה  התאמה  עם  ליריבים  להפריע  נרצה 
במצב פגיעות נוח. אנו מכריזים ♥3, מתארים לשותף 
יד חלשה ומפריעים ליריבינו להגיע להתאמה אפשרית 

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

ברוכים הנכנסים לאתר החדש של
ברידג' אביבים

BAV.CO.IL
אביב באביבים

תחרות ארצית
2 מושבים - 24 ידיים
יום שלישי 7 במאי 2019
יום שלישי 14 במאי 2019

בשעה: 20:30
מנהל תחרות: יובל בן דוד

מחיר למשתתף: 120 ₪ עבור 2 מושבים
הרשמה מראש.

מושיקו מיוחס
קורס

מתקדמים ג'

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

הצהרייםראשון ושני אחר עם ללה כל יום המודרך החברתי 

חדש ומיוחד!
אימון זוגות בוקר שישי
חודשי עם לנגי אסף

מודרך 
מתקדמים א

  ימי ראשון 19:00 
עם ג'ו טל

מודרך 
העשרה באוירה 
מחוייכת ימי שני 

צהריים
עם ג'ו טל

קבלת שבת 
כל שישי אחה"צ 
פרסים כספיים 

לזוכים

תחרות שבת 
לזוכיםפרסים כספיים אחה"צ 

הברומטר של 

יום שני בערב  

פרסים

צעדים ראשונים 
בברידג' תחרותי 

כל יום ראשון
בערב עם אילנה 

לונשטיין

http://BAV.CO.IL
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דוגמה 3

  7643
  J64
  543
  Q62

West North East South
1♠ Dbl Pass

נעדיף להימנע מהכרזת  הפעם  מזרח-מערב פגיעים. 
הפרעה עם חלוקה "שטוחה" 4-3-3-3 ללא אפשרויות 
חיתוך. מעל לכל, מצב הפגיעות לרעתנו. אם נכריז ♠3 

ונוכפל העונש עלול להיות כבד.

דוגמה 4

  42
  KT63
  J643
  543

West North East South
1♥ 2♠ Pass

כהפרעה   3♥ להכריז  ניתן  לא  הפעם  פגיעים.  כולם 
הכרזה  כן  על  בקפיצה.  לא תבוצע  זו  משום שהכרזה 
של ♥3 תתאר לשותף יד חיובית יותר והוא יצפה ל-8 
נקודות גבוהות לפחות. עדיף לקרוא Pass ולא להטעות 

את השותף.

)ב( תמיכה במיינור בקפיצה לגובה 3 )לאחר 
התערבות(

הכרזה זו מתארת תמיכה של 5 קלפים לפחות עם 0-5 
נקודות גבוהות.

דוגמה 5

  T642
  32
  32
  KJ962

West North East South
1♣ Dbl 3♣

נרצה  מזרח  של  ידו  עם  פגיע.  אינו  אחד  אף 
עליהם  ולהקשות  התאמה  למצוא  ליריבים  להפריע 
ההכרזה  מלא.  למשחק  כוח  להם  יש  אם  לברר 
עם ב-♣  קלפים  חמישה  לשותף  מבטיחה   3♣ 

0-5 נקודות גבוהות.

דוגמה 6

  73
  62
  J7632
  9864

West North East South
1♦ 1♥ 3♦

צפון-דרום פגיעים. גם עם נקודה בודדת נרצה להפריע 
פגיעים  )היריבים  נוח  פגיעות  במצב  ביחוד  ליריבינו, 

ואנחנו לא(.

הזמינו את חבריכם ליהנות מהפנינג הברידג’ הגדול במזרח התיכון
חברי ההתאגדות משלמים פחות!6.6 - 31.5  2019 

ירחון ההתאגדות הישראלית לברידג'
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דוגמה 7

  62
  J4
  5432
  A9632

West North East South
1♣ 2♥ Pass

כהכרזת   3♣ להכריז  ניתן  לא  פגיעים.  מזרח-מערב 
הפרעה משום שצפון התערב בקפיצה ♥2. הכרזת ♣3 
ללא קפיצה מתארת תמיכה ב-♣ עם מספר נקודות רב 
פגיעות  במצב  הנוכחית  ביד  בה  להשתמש  ואין  יותר, 

נחות.

)ג( תמיכה בשותף עם 11+ נקודות
הואיל ותמיכה בקפיצה לגובה 3 לאחר התערבות היריב 
להזמין את השותף  דרך  למצוא  עלינו  חולשה,  תראה 

למשחק מלא כאשר בידנו התאמה ויד טובה יותר.

לאחר אוברקול מהיריב נכריז קיו-ביד )הכרזת סדרת 
)לפחות  תמיכה  לשותף  מבטיחה  זו  הכרזה  היריב(. 
נקודות  ו-11  במיינור(  קלפים   4 או  במייג'ור  קלפים   3

.)limit or better( לפחות

כדי להראות   RDbl נכריז תחילה  Dbl מהיריב  לאחר 
בהכרזה  נשתמש  ו/או  נתמוך  מכן  ולאחר  נקודות   +9
לפחות  מזמינה  יד  להראות  כדי   2NT של  מלאכותית 
כלול  )אם הדבר  4+ קלפים במייג'ור  עם התאמה של 

בהסכמי השותפות(.

בנוסף, לאחר Dbl ניתן להתחיל בהכרזה מחייבת של 
סדרה חדשה בגובה 1. שימו לב כי קריאת RDbl אינה 
ללא  תתבצע  )לרוב  בשותף  תמיכה  מבטיחה  בהכרח 

תמיכה(, אבל תמיד מראה כוח.

דוגמה 8

  K63
  A74
  432
  KJ62

West North East South
1♥ 1♠ 2♠

למזרח 11 נקודות עם תמיכה ב-♥. היות שהכרזת ♥3 
)סדרת  קיו-ביד  בהכרזת  לבחור  עלינו  חולשה,  תראה 
 11 עם  ב-♥  תמיכה  לשותף  להראות  ובכך  היריב( 
נקודות או יותר. אם לשותפנו פתיחה מינימלית )12-13 
נקודות(, הוא יכריז ♥3 ואנו נשאיר אותו בחוזה זה. עם 
14+ נקודות השותף יכריז בעצמו משחק מלא או יבחר 

בהכרזת ביניים מחייבת בניסיון להגיע לסלם.

דוגמה 9

  Q62
  43
  A62
  KQ763

West North East South
1♣ 1♥ 2♥

ולכן נכריז  הכרזה של ♣3 מצד מזרח תראה חולשה, 
קיו-ביד על מנת להראות יד טובה עם התאמה ב-♣. אם 
 .)2NT לשותף יד מינימלית, נישאר בחוזה של ♣3 )או
  NT-אם ידו של השותף חזקה יותר נגיע למשחק מלא ב

או במיינור – תלוי אם לשותף עוצר ב-♥.

הזמינו את חבריכם ליהנות מהפנינג הברידג’ הגדול במזרח התיכון
חברי ההתאגדות משלמים פחות!6.6 - 31.5  2019 
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דוגמה 10

  864
  KQ3
  KJ63
  A72

West North East South
1♦ 1♠ 2♠

נקודות.   +11 מבטיחה  מזרח  של  הקיו-ביד  הכרזת 
במקרה זה בידנו 13 נקודות, ואנו שואפים לגלות מהו 
המשחק המלא הנכון. הכרזת ♠2 שוללת רביעייה ב-♥ 
לרוב  ומבטיחה  שלילי(  בכפל  מתחילים  היינו  )אחרת 

התאמה של ארבעה קלפים או יותר ב-♦.

ברצוננו להגיע למשחק מלא 3NT אם לשותף עוצר ב-♠. 
אם לא – נשחק בחוזה ב-♦, ולא בטוח שנגיע למשחק 

מלא כי חוזה של ♦5 דורש מספר נקודות רב יותר.

דוגמה 11

  K64
  K53
  AT42
  J32

West North East South
1♠ Dbl RDbl

זו  יד  עם  ולכן  חולשה,  תראה  מזרח  מצד   3♠ הכרזת 
נתחיל ב-RDbl כדי להראות 9+ נקודות. בסיבוב הבא 
נתמוך ב-♠ בגובה 3 כדי להראות לשותף התאמה עם 

11-12 נקודות.

דוגמה 12

  A752
  Q6
  KQ963
  32

West North East South
1♦ Dbl 1♠

למרות ההתאמה הטובה ב-♦, עלינו להכריז תחילה את 
השותף  אם  במייג’ור.  התאמה  ולחפש  ב-♠  הרביעייה 
 3 לא יתמוך ב-♠, נתמוך בו ב-♦ בסיבוב הבא בגובה 

כדי להראות 10-12 נקודות.

כעת נסו לתרגל: אתם במזרח. מהי הכרזתכם עם כל 
אחת מהידיים הבאות?

West North East South
1♥ Dbl ?

תרגיל 1

  432
  Q942
  Q943
  74

תרגיל 2

  42
  KQ3
  AJ62
  J643

ירחון ההתאגדות הישראלית לברידג'
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תרגיל 3

  Q2
  KQ3
  AJ62
  QT63

West North East South
1♦ 1♥ ?

תרגיל 4

  A63
  765
  AQ62
  K62

תרגיל 5

  3
  J763
  QT987
  432

תרגיל 6

  Q4
  A2
  KQ642
  AJ62

תשובות לתרגילים

3♥ )1(
 0-5 עם   ♥ קלפי   +4 לשותף  הכרזת הפרעה המראה 

נקודות.

RDbl )2(
מראה 9+ נקודות. בסיבוב הבא נכריז ♥3 ונראה לשותף 

תמיכה ב-♥ עם 11-12 נקודות.

RDbl )3(
קריאה זו אינה מוגבלת בנקודות. בסיבוב הבא נתמוך 
עם  התאמה  שבידנו  שותפנו  ידע  וכך   ,4 בגובה  ב-♥ 

13+ נקודות.

 2♥ )4(
מראה לשותף 11+ נקודות, לרוב עם 4+ קלפי ♦ ושולל 
רביעייה ב-♠. אם לפותח עוצר ב-♥, נגיע ל-3NT. אם 
אותו  ונזמין  ב-♦  הבא  בסיבוב  נתמוך  עוצר,  בידו  אין 

למשחק מלא.

3♦ )5(
 0-5 עם   ♦ קלפי   +5 לשותף  המראה  הפרעה  הכרזת 

נקודות.

 2♥ )6(
אנו  תחילה  בנקודות.  מוגבלת  אינה  קיו-ביד  הכרזת 
להראות  ממנו  ומבקשים  נקודות   +11 לשותף  מראים 
ב-♦.  לסלם  להגיע  ניסיון  נעשה  בהמשך  ב-♥.  עוצר 
 ♦ להכריז  ניתן  השותף  של  מינימלית  הכרזה  לאחר 
יד  להראות  כדי  נוסף  בקיו-ביד  או להשתמש  בקפיצה 

חזקה.
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הכרזות

ירחון ההתאגדות הישראלית לברידג'

מתוך "הספר השלם על 2/1" 

פרק 3 – המשך המכרז אחרי 2/1

// אלדד גינוסר

פרק 3 – המשך המכרז אחרי 2/1

// אלדד גינוסר

הפותח חוזר על סדרתו: הכרזת ברירת מחדל
הכרזת חזרה על סדרת הפתיחה הינה ברירת מחדל, 
הכרזה מרכזית בשיטת 2/1. ההכרזה אינה מראה 6 
קלפים בסדרת הפתיחה! פעמים רבות מדובר ביד עם 

כוח מינימלי ללא הכרזה אחרת זמינה.

להיות  עשויה  הפתיחה  סדרת  על  החזרה  הכרזת 
6 קלפים  ישנם  כי לפותח אכן  ייתכן  אמיתית. כלומר, 
אינו  הפותח  של  כוחו  זה  במקרה  הפתיחה!  בסדרת 
הפתיחה  סדרת  על  חזרה  הכרזת   .)+12( מוגבל 
משמעותה  על  אשר  מיוחדת,  הכרזה  הינה  בקפיצה 

אעמוד בהמשך.

תסייע  השלישי  בסיבוב  הפותח  של  הבאה  ההכרזה 
 6 או   5 לפותח  האם  בפרט,   – חלוקתו  את  להבהיר 
העמימות  כי  לציין  חשוב  הפתיחה.  בסדרת  קלפים 
שבמשמעות הכרזת ברירת המחדל היא זו המאפשרת 
את הדיוק הרצוי בשאר הכרזות ההמשך של הפותח. 
הכרזת חזרה על סדרת הפתיחה בתור ברירת מחדל 

הינה ההכרזה החשובה ביותר בשיטת 2/1.

לדוגמה:

מכרז א'

West North East South
1♠ Pass 2♣

Pass 2♠

ידיים אפשריות לצפון:

יד א1

 KQ9842
 42
  K73
  A3

יד א2

 KT932
 AQ7
  42
  AT9

כברירת  המתפרשת   2♠ להכרזה  מתאימה  א1  יד 
6 קלפים בספייד, ולכן  מחדל, כלומר צפון אינו מראה 

בהמשך יידרש לחזור על הסדרה פעם נוספת.

יד א2 היא דוגמה קלאסית לחזרה על סדרת הפתיחה 
עם 5 קלפים בלבד. חלוקת ידו מאוזנת, אך צפון אינו 
הכרזת  ללא  ב-♦.  קריטי  עוצר  ללא   NT להכריז  יכול 
המשך מתאימה, יבחר צפון בהכרזת חזרה עך סדרת 
הפתיחה בתור ברירת מחדל, גם ללא 6 קלפים בסדרה.

אלדד )גינו( גינוסר

הספר השלם 

2/1
מחייב למשחק מלא

דרור פדון על הספר 2/1 מחייב למשחק מלא: 
”שחקנים מנוסים ימצאו בספר אלמנטים רבים 

שיעשירו את עולמם ויעמיקו את הבנתם לגבי איך 
עובד מכרז ברידג׳ מודרני בין שותפים.”
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2/1 מחייב למשחק מלא
הספר השלם

ספר קלאסי על שיטת 2/1 המודרנית בישראל. 
הספר כולל מוסכמות פופולאריות, 

דוגמאות ותרגילים

Power Up Your Bridge Game
הספר החדש נכתב באנגלית  

וכולל 30 שיעורים לשחקן המתקדם 
בכל התחומים: 

משחק היד, הגנה, מוסכמות 

מחיר 

 ₪ 70
+ דמי משלוח

מבצע מיוחד 
2 הספרים במחיר של

 ₪ 155 
)+ דמי משלוח(

מחיר 
+ דמי משלוח100 ₪ 

אלדד גינוסר מציג: ספרי ברידג' 2019

Fred Gitelman
on Power Up Your Bridge Game:
“This book will make you a better bridge 

player and, if you are lucky, perhaps a little 

bit of Gino’s passion for our game will rub 

off on you as well.”

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

West North East South
1♥ Pass 2♦

Pass 2♥

ידיים אפשריות לצפון:

יד ב1

 AQ53
 QT974
  K5
 JT

יד ב2

 7 
 AT542
  QT
 KQ983

יד ב3

 A2
 AQ9653
  AJ4
 K9

עם ידיים ב1 ו-ב2 אין לצפון הכרזת המשך מתאימה. 
צפון אינו חזק מספיק להכריז ♠2 )במקרה של ב1( או 
המראות  רוורס  הכרזות  אלו   – ב2(  של  )במקרה   3♣
15+ נקודות. בשני המקרים צפון בוחר בהכרזת ברירת 

מחדל, חזרה על סדרת הפתיחה עם 5 קלפים בלבד.

עם יד ב3 הפותח מכריז ♥2, הכרזה המתפרשת בתור 
ברירת מחדל. בהמשך יידרש הפותח להראות 6 קלפים 
ב-♥ ואת כוחו הרב. הכרזת קפיצה ל-♥3 הינה הכרזה 

מיוחדת אשר אינה מתאימה ליד זו.

תחרות ברידג' המיועדת לתלמידי ברידג' ולשחקנים 
בעלי וותק של עד 3 שנים במשחק.

!30 ש"ח ד ב ל ב

"קופצים למים"

בואו ליהנות מקבלת פנים מפנקת וידידותית, באווירת פסטיבל הברידג' הבינלאומי.
הנאה מובטחת!

התחרות תתקיים ביום ג' ה 4/6/19 בשעה 10:00
)מיד לאחר הרצאת הבוקר(.

 OPN S מכשירי השמיעה
לבית OTICON הדור החדש 

OPN במהפכת ה
חברת OTICON הדנית, מי שחוללה מהפכה בעולם השמיעה 
עם טכנולוגיית ה-OPN מכשיר השמיעה ששינה את חייהם 
של למעלה ממיליון וחצי משתמשים ברחבי העולם, עושה 
עוד צעד נוסף קדימה ומשיקה בימים אלו את הדור הבא 
לטכנולוגיה פורצת הדרך. הכירו את OPN S המכשיר ששובר 

את חוקי הפיזיקה. 
חידושים  לתוצאות המדהימות של ה-OPN מצטרפים 
טכנולוגיים בפלטפורמת ה-OPN S שמביאים לשיפור 
משמעותי נוסף במובנות דיבור על רקע רעש ובהפחתת 

המאמץ השמיעתי.

כבר לא מצפצפים עלינו
OPN S המכשיר בעל המנגנון הייחודי למניעת צפצופים 
)פידבק( על פי חוקי הפיזיקה מיקרופון שנמצא קרוב 
מדי לרמקול ייצור פידבק )צפצוף טורדני(. אנו נתקלים 
בכך לעיתים בהופעות או בהרצאות בהן נעשה שימוש 
במערכת הגברה למשל, כך גם במכשירי שמיעה שהגודל 
שלהם מחייב קרבה בין המיקרופון של המכשיר )הרכיב 
שקולט את הצלילים( לרמקול שלו )הרכיב שמשמיע את 
הצלילים(. הדבר גורם בעצם להגבלה בגובה ההגברה 
שניתן לתת במכשירי שמיעה מבלי שיצפצפו, הדבר בא 
במיוחד במיוחד במכשירים בהתאמות פתוחות )בהן תעלת 
האוזן לא נאטמת( ככל שהמכשיר קטן יותר או שתעלת 
האוזן פתוחה יותר יש יותר סיכוי שהצלילים מהמכשיר 
ידלפו החוצה וייווצר פידבק כתוצאה מכך במקרים רבים 
של התאמת מכשירי שמיעה יש צורך להתפשר ולתת 
פחות הגברה בתדרים הגבוהים שהינם משמעותיים 
ביותר בתרומתם להבנת הדיבור, על מנת שמכשירי 
השמיעה לא יצפצפו, או לחילופין להתפשר ולהתאים 
מכשיר שאוטם את תעלת האוזן, דבר המשפיע על נוחות 
השימוש וגורם לעיתים לתחושת אטימות ולשמיעה עצמית 
מוגברת. מכשירי ה-OPN S לבית OTICON ו"שוברים את 
חוקי הפיזיקה" באמצעות טכנולוגיה בלעדית של חברת: 
 OPN-הייחודי ל Open Sound Optimizer -מנגנון ה OTICON
S מנתח את הסיגנל המוגבר 56000 פעמים בשנייה ובכך 
מאפשר לזהות במהירות רבה ביותר צליל שיכול לגרום 
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לפידבק ולהחליש אותו באופן מיידי עוד לפני שהוא 
נשמע. תכונה מהפכנית זו מאפשרת לתת יותר הגברה 
בהתאמות פתוחות ללא חשש לפידבק. תוספת העוצמה 
לתדרים הגבוהים מאפשרת למוח לקבל יותר צלילי דיבור 
ובכך לשפר משמעותית את הבנת הדיבור תוך שמירה 
על נוחות וטבעיות הצליל גם במצבי שמע מאתגרים של 

דיבור על רקע רעש. 

VELOX S המעבד העצמתי של מכשירי 
 OPN S-ה

שתומך במהירות עיבוד הצליל יוצאת הדופן הזו, הנו 
הדור המתקדם של מעבדי ה-VELOX שאפשרו בעצם 
את המהפכה הטכנולוגית שהתרחשה במכשירי ה 
OPN. יתרונותיו של המעבד החדש חוברים לטכנולוגיות 
המהפכניות שהביאו איתם מכשירי ה-OPN ויוצרים 
יחד את מכשיר השמיעה של העתיד. ה-OPN S עולה על 
קודמו ומעניק למשתמשיו רמת שיפור נוספת בשמיעה 

:OPN-מעבר למכשירי ה
• תוספת של עוד 15% שיפור במובנות דיבור על רקע רעש

• הפחתה נוספת של 10% במאמץ השמיעתי
• תוספת של 10% ביכולת לזכור את הנאמר.

מכשירי שמיעה נטענים - חידוש מהפכני נוסף שמביאה 
 OPN S MINI RITE-הינו דגם ה OPN S-אתה פלטפורמת ה
R מדובר במכשיר עם סוללה נטענת שמשלב את כל 
אותן טכנולוגיות מתקדמות של OPN S מבלי שיהיה 
צורך לעסוק ברכישת ובהחלפת סוללות ומבלי לאבד 
מכוחה של הקישוריות המצוינת של המכשיר. הסוללה 
הנטענת היא מסוג LITHIUM ION .טעינה מהירה במשך 
3 שעות מאפשרת שימוש במכשירים לאורך כל שעות 
היום כולל שימוש בקישוריות )שידור שיחות טלפון 
או מהנייד למכשירי השמיעה, תשדורת אלחוטית של 
הטלוויזיה, מוזיקה ועוד(. הטעינה מתבצעת במטען 
ידידותי ביותר ולשימוש אין צורך בפתיחה של המכשיר 

והוצאת הסוללה.
מכשירי ה-OPN S קיימים במספר תצורות אטרקטיביות 

וב-3 רמות טכנולוגיה.

2254*לפרטים ולחודש התנסות חינם:
לפרטים לחצו כאן <<

מחירי השקה מיוחדים!
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 OPN S מכשירי השמיעה
לבית OTICON הדור החדש 

OPN במהפכת ה
חברת OTICON הדנית, מי שחוללה מהפכה בעולם השמיעה 
עם טכנולוגיית ה-OPN מכשיר השמיעה ששינה את חייהם 
של למעלה ממיליון וחצי משתמשים ברחבי העולם, עושה 
עוד צעד נוסף קדימה ומשיקה בימים אלו את הדור הבא 
לטכנולוגיה פורצת הדרך. הכירו את OPN S המכשיר ששובר 

את חוקי הפיזיקה. 
חידושים  לתוצאות המדהימות של ה-OPN מצטרפים 
טכנולוגיים בפלטפורמת ה-OPN S שמביאים לשיפור 
משמעותי נוסף במובנות דיבור על רקע רעש ובהפחתת 

המאמץ השמיעתי.

כבר לא מצפצפים עלינו
OPN S המכשיר בעל המנגנון הייחודי למניעת צפצופים 
)פידבק( על פי חוקי הפיזיקה מיקרופון שנמצא קרוב 
מדי לרמקול ייצור פידבק )צפצוף טורדני(. אנו נתקלים 
בכך לעיתים בהופעות או בהרצאות בהן נעשה שימוש 
במערכת הגברה למשל, כך גם במכשירי שמיעה שהגודל 
שלהם מחייב קרבה בין המיקרופון של המכשיר )הרכיב 
שקולט את הצלילים( לרמקול שלו )הרכיב שמשמיע את 
הצלילים(. הדבר גורם בעצם להגבלה בגובה ההגברה 
שניתן לתת במכשירי שמיעה מבלי שיצפצפו, הדבר בא 
במיוחד במיוחד במכשירים בהתאמות פתוחות )בהן תעלת 
האוזן לא נאטמת( ככל שהמכשיר קטן יותר או שתעלת 
האוזן פתוחה יותר יש יותר סיכוי שהצלילים מהמכשיר 
ידלפו החוצה וייווצר פידבק כתוצאה מכך במקרים רבים 
של התאמת מכשירי שמיעה יש צורך להתפשר ולתת 
פחות הגברה בתדרים הגבוהים שהינם משמעותיים 
ביותר בתרומתם להבנת הדיבור, על מנת שמכשירי 
השמיעה לא יצפצפו, או לחילופין להתפשר ולהתאים 
מכשיר שאוטם את תעלת האוזן, דבר המשפיע על נוחות 
השימוש וגורם לעיתים לתחושת אטימות ולשמיעה עצמית 
מוגברת. מכשירי ה-OPN S לבית OTICON ו"שוברים את 
חוקי הפיזיקה" באמצעות טכנולוגיה בלעדית של חברת: 
 OPN-הייחודי ל Open Sound Optimizer -מנגנון ה OTICON
S מנתח את הסיגנל המוגבר 56000 פעמים בשנייה ובכך 
מאפשר לזהות במהירות רבה ביותר צליל שיכול לגרום 

www.medton-hedim.co.il | ט.ל.ח

לפידבק ולהחליש אותו באופן מיידי עוד לפני שהוא 
נשמע. תכונה מהפכנית זו מאפשרת לתת יותר הגברה 
בהתאמות פתוחות ללא חשש לפידבק. תוספת העוצמה 
לתדרים הגבוהים מאפשרת למוח לקבל יותר צלילי דיבור 
ובכך לשפר משמעותית את הבנת הדיבור תוך שמירה 
על נוחות וטבעיות הצליל גם במצבי שמע מאתגרים של 

דיבור על רקע רעש. 

VELOX S המעבד העצמתי של מכשירי 
 OPN S-ה

שתומך במהירות עיבוד הצליל יוצאת הדופן הזו, הנו 
הדור המתקדם של מעבדי ה-VELOX שאפשרו בעצם 
את המהפכה הטכנולוגית שהתרחשה במכשירי ה 
OPN. יתרונותיו של המעבד החדש חוברים לטכנולוגיות 
המהפכניות שהביאו איתם מכשירי ה-OPN ויוצרים 
יחד את מכשיר השמיעה של העתיד. ה-OPN S עולה על 
קודמו ומעניק למשתמשיו רמת שיפור נוספת בשמיעה 

:OPN-מעבר למכשירי ה
• תוספת של עוד 15% שיפור במובנות דיבור על רקע רעש

• הפחתה נוספת של 10% במאמץ השמיעתי
• תוספת של 10% ביכולת לזכור את הנאמר.

מכשירי שמיעה נטענים - חידוש מהפכני נוסף שמביאה 
 OPN S MINI RITE-הינו דגם ה OPN S-אתה פלטפורמת ה
R מדובר במכשיר עם סוללה נטענת שמשלב את כל 
אותן טכנולוגיות מתקדמות של OPN S מבלי שיהיה 
צורך לעסוק ברכישת ובהחלפת סוללות ומבלי לאבד 
מכוחה של הקישוריות המצוינת של המכשיר. הסוללה 
הנטענת היא מסוג LITHIUM ION .טעינה מהירה במשך 
3 שעות מאפשרת שימוש במכשירים לאורך כל שעות 
היום כולל שימוש בקישוריות )שידור שיחות טלפון 
או מהנייד למכשירי השמיעה, תשדורת אלחוטית של 
הטלוויזיה, מוזיקה ועוד(. הטעינה מתבצעת במטען 
ידידותי ביותר ולשימוש אין צורך בפתיחה של המכשיר 

והוצאת הסוללה.
מכשירי ה-OPN S קיימים במספר תצורות אטרקטיביות 

וב-3 רמות טכנולוגיה.

2254*לפרטים ולחודש התנסות חינם:
לפרטים לחצו כאן <<

מחירי השקה מיוחדים!

לפרטים לחצו כאן     ‹‹

https://medton-hedim.co.il/opn-s/?ref=bridgedigital&ad=20%25
https://medton-hedim.co.il/opn-s/?ref=bridgedigital&ad=20%25
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פיתוח קלפים קטנים בסדרה ארוכה
// רם סופר

כאשר  שליט,  ללא  בחוזה 
יותר  או  קלפים   8 לשותפות 
באחת הסדרות )בדרך כלל זו 
מדוע?(,  מיינור,  סדרת  תהיה 
הקטנים  הקלפים  את  להפוך  קרובות  לעתים  ניתן 
בסדרה הארוכה ללקיחות באמצעות הוצאת כל הקלפים 

של היריבים בסדרה.

שלושה  ולדומם   ♦ קלפי  חמישה  לכרוז  אם  לדוגמה, 
קלפי ♦, ליריבים חמישה קלפי ♦ במשותף. קיים סיכוי 
של 68% שקלפים אלה מחולקים 3-2. אם זה המצב, 
יישארו  בסדרה  סיבובים  שלושה  שישוחקו  לאחר  אז 
והחמישי של  והקלפים הרביעי   ,♦ קלפי  ללא  היריבים 

הכרוז יהפכו ללקיחות בטוחות.

נסו לתרגל רעיון זה בשתי הידיים הבאות:

תרגיל 1

 A98 
 KQ5
 7532
 K64

  K73
  A42
  A864
  A92

West North East South
1NT

Pass 3NT All Pass

החוזה הוא 3NT. מערב הוביל J♥ )ראש רצף(. תכננו 
את המשחק!

תרגיל 2

T8   
54
765
AK5432

  AK42
  AQ83
  AK9
  76

West North East South
2NT

Pass 3NT All Pass

החוזה הוא 3NT. מערב הוביל 6♥ )רביעי מלמעלה(. 
מזרח שיחק J. זכיתם ב-Q♥. כיצד תמשיכו?

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

ובדרך המשחק הנכונה.
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פתרון 1

 A98 
 KQ5
 7532
 K64

  K73
  A42
  A864
  A92

החוזה הוא 3NT. מערב הוביל J♥ )ראש 
רצף(. 

הבטוחות:  הלקיחות  בספירת  מתחיל  המשחק  תכנון 
שתיים ב-♠, שלוש ב-♥, אחת ב-♦, שתיים ב-♣ – בסך 
לקיחה  לפתח  יש  החוזה  את  לבצע  מנת  על   .8 הכול 

אחת נוספת.

לפתח  ריאלי  סיכוי  אין  כי  מצב הקלפים מראה  בחינת 
סדרת  היא  היחידה  התקווה  ב-♣.  או  ב-♠  כזו  לקיחה 
ולכן יש  8 קלפים במשותף,  יש לצפון-דרום  ה-♦ שבה 
סיכוי של 68% שאם נשחק שלושה סיבובי ♦ כבר לא 
יישארו קלפי ♦ למזרח-מערב, ואז הסיבוב הרביעי יהיה 
של צפון-דרום. זו תהיה הלקיחה הנוספת שתבטיח את 

ביצוע החוזה.

בלקיחה  זוכים  וברורה:  פשוטה  המשחק  תכנית 
הראשונה ומשחקים A♦. לאחר מכן מובילים ♦ נמוך 
זו,  ללקיחה  שירתו  היריבים  שני  אם  הידיים.  משתי 
הכרוזים  שכל  כנראה  לא,  )אם  מובטח  החוזה  ביצוע 
ייכשלו ב-3NT(. מזרח-מערב זוכים בלקיחה זו, והכרוז 
ב-♦. כעת הוגבהה  וממשיך  זוכה לאחר חזרה כלשהי 
הלקיחה התשיעית. הכרוז יכול למשוך לקיחות מלמעלה 

ולבצע את החוזה.

פתרון 2

 T8   
 54
 765
 AK5432

  AK42
  AQ83
  AK9
  76

6♥ )רביעי מלמעלה(.  3NT. מערב הוביל  החוזה הוא 
 .♥Q-זכיתם ב .J מזרח שיחק

נראה כי מערב הוביל מסדרה בת 4 או 5 קלפים בראשות 
KT. כרגיל אנו סופרים את הלקיחות הבטוחות: שתיים 
ב-♠, שתיים ב-♥ )ב-Q כבר זכינו ובידנו A(, שתיים ב-♦ 
ושתיים ב-♣ – בסך הכול שמונה. אנו זקוקים ללקיחה 
אחת נוספת. לכאורה זו משימה קלה, אבל אם לא נדייק 

אנו עלולים להיכשל.

משום  הקלאב  סדרת  הוא  נוספות  ללקיחות  המקור 
שבסדרה זו לרשותנו 8 קלפים, בעוד בסדרות האחרות 
6 בלבד. כרגיל אנו סומכים על  ולנו  7 קלפים  ליריבים 
עלינו  אך  מהמקרים,  ב-68%  שתופיע   3-2 חלוקה 
לקיחה  ליריבים  ונמסור   ♣AK-ב נתחיל  – אם  להיזהר 
ב-♣, ייתכן שנגביה שלוש לקיחות נוספות בדומם, אך 

לא תהיה לנו דרך להגיע אליהן.

 )ducking( ההתחמקות  בטכניקת  להשתמש  עלינו 
מזרח-מערב  הידיים.  משתי  נמוך  ב-♣  ולהתחיל 
לקיחה  זוהי  למעשה  אך  "זולה",  לקיחה  מקבלים 
יכולים  אינם  הם  זה  ובשלב  שלהם,  ממילא  שהייתה 
 .♣AK לגרום לנו שום נזק. אנו נזכה בכל חזרה ונשחק
3-2, שלושת קלפי ה-♣ הקטנים  אם הסדרה תתחלק 
שנותרו בדומם יהפכו ללקיחות, ואנו נבצע את החוזה 
עם שתי לקיחות עודפות; אם לא – אז אין לנו מזל, אבל 
גם לשחקנים שינסו לבצע 3NT בשולחנות אחרים לא 

יהיה מזל...

עיקרון: דרך המשחק הנכונה היא זו שתעניק לנו את 
הסיכוי הרב ביותר לבצע את החוזה. לפעמים מצב 
הקלפים אינו מאפשר לנו לבצע את החוזה, ואז פשוט 
מה  כל  את  שעשינו  בידיעה  הבא  למשחקון  עוברים 

שהיינו יכולים.
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הובלות פתיחה )4(
// רם סופר

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

את היישום הנכון של עקרונות ההובלה.

שליט.  עם  חוזה  נגד  בהובלות  לעסוק  נתחיל  הפעם 
מהלך ההכרזה הוא:

West North East South
1♠

Pass 2♠ Pass 4♠

Pass Pass Pass

תרגיל  7

  J2
  9763
  A85
  A642

תרגיל  8

  A4
  9763
  JT9
  K872

אתם מוזמנים לבחור את קלף ההובלה שלכם בטרם 
תשוו עם הפתרונות.

פתרון  7

  J2
  9763
  A85
  A642

נוספות  סדרות  להזכיר  מבלי  ל-♠4  הגיעו  היריבים 
שנגדם  שליט  ללא  לחוזים  בניגוד  המכרז.  במהלך 
נוביל לרוב מסדרות ארוכות, בחוזים עם שליט הובלות 
את  לבחון  עלינו  בהחלט.  אפשריות  קצרות  מסדרות 
הרכב הקלפים בכל סדרה ולגלות מהי ההובלה הרצויה 

ביותר.

בדוגמה זו ישנן שתי סדרות שלא ראוי להוביל מהן: ♦ 
 K ללא   A בראשות  מסדרה  שהובלה  הוא  הכלל  ו-♣. 
הינה הובלה גרועה שלרוב תעזור לכרוז לפתח לקיחות. 
בנוסף, הובלה מהרכב קלפים של J דאלבטון בסדרת 
לקיחה  ליריבים  לתת  ועלולה  מאוד  מסוכנת  השליט 
 ♠Qxx במתנה כאשר לשותף קלף בכיר בשליט )דמיינו
אצל השותף – במקרה זה הובלה בספייד תוריד כנראה 

לקיחה בטוחה בשליט לטמיון(.

ההובלה  רק  נותרה  האלימינציה  תהליך  של  בסופו 
כאן  קטנים.  קלפים   4 בת  מסדרה  ב-♥  “הנייטרלית” 

הסכנה “שנמכור” לקיחה נמוכה. 

קלף ההובלה המומלץ: 7♥ )שני מלמעלה בסדרה ללא 
מכובדים(.
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פתרון  8

  A4
  9763
  JT9
  K872

היחסיים  והחסרונות  היתרונות  את  לבחון  עלינו  שוב 
של הובלה בכל אחת מהסדרות. ביד הקודמת הובלנו 
אומר שתמיד  זה  אין  אך  בהארט,   9763 של  מהרכב 

כדאי להוביל מסדרה כזו.

להוביל   – יותר  טובה  חלופה  ישנה  הנוכחי  במקרה 
ב-♦ מרצף שבראשו קלף בכיר )J(. עקרונית, הובלות 

מרצף של מכובדים הינן ההובלות הטובות ביותר נגד 
חוזים עם שליט. הובלות אלה תורמות לפיתוח לקיחות, 
לאבד  סכנה  אין  יותר(  )או  קלפים   3 בן  וכאשר הרצף 
לקיחה. העובדה שסדרות ה-♥ וה-♣ ארוכות יותר אינה 

רלוונטית כשמובילים נגד חוזה עם שליט.

מתחת  הובלה  טובות:  פחות  האחרות  האופציות  כל 
 Ax מסוכנת, והוא הדין לגבי הובלה מהרכב של ♣K-ל
תהיה   ♠A-ב הובלה  שבהן  ידיים  קיימות  אכן  בשליט. 
אבל  הכרוז,  חיתוכי  לצמצום  ותסייע  ביותר  החזקה 

בטווח הארוך הובלה ב-♦ תצליח יותר.

קלף ההובלה המומלץ: J♦ )ראש רצף(.

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

ימי רביעי בערב עם ורד ויעקב

הרצאות ברמה הגבוהה ביותר על 
משחק היד וההגנה

ניתן להגיע לבד

הרצאות מומחים בפסטיבל 
)ללא תשלום(

-  מושיקו מיוחס 09:30 31/5 יום שישי
-  הרצאת חשיפה לברידג' – ברק ליברמן 11:00 1/6 יום שבת
-  הרצאת חשיפה לברידג' – ברק ליברמן 17:00 1/6 יום שבת

-  שירי פאור 09:30 2/6 יום א'
-  גלעד אופיר 09:30 3/6 יום ב'

-  יניב זק 09:30 4/6 יום ג'
-  ברק ליברמן 09:30 5/6 יום ד'

-  קרנאור גרינשטיין 09:30 6/6 יום ה'

כל יום ב 14:15 במהלך ההפסקה, 
חידת דומם כפול עם ליצן הברידג' היחיד בעולם )קובי שחר(
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אליפות  )פורטוגל(  בליסבון  נערכה  פברואר  בסוף 
אירופה הראשונה לנבחרות מעורבות בהשתתפות 30 
מדינות. את ישראל ייצגה מנצחת משחקי המבחן )ראה 
ירחון פברואר( בהרכב: אילנה לונשטיין – אורן לידור, 

רז'אן מולכו – יוסי אנגל.

בלתי  בהרכב  ששיחקה  הניסיון  חסרת  הקבוצה 
מתחלף של שני זוגות לאורך התחרות כולה, השתרכה 
בתחתית וסיימה במקום ה-27. רמת התחרות הייתה 
גבוהה – הרכבי רוב הנבחרות המתחרות כללו שחקנים 
מהנבחרת הפתוחה ונבחרת הנשים של אותן מדינות. 
)כסף(,  לטביה  )זהב(,  שוודיה  היו:  המדליות  זוכות 

צרפת )ארד(.

הזווית  את  להלן  מציג  )קפטן-שחקן(  אנגל  יוסי 
מהמפגש  לקוחה  הראשון  היד  באליפות.  הישראלית 

מול יוון. 

ויוסי  רז'אן  שיחקו  שבו  בשולחן  העניינים  התנהלו  כך 
בקו צפון-דרום:

Dealer North .Vul E/W

 AT65
 -

 AT763
 Q875

 7  K984
 AKQT54  8632
 KQ4   9
 AJ3   T642

 QJ32
 J97
 J852
 K9

West North East South
1♦ Pass 1♠

4♥ 4♠ Dbl Pass
5♥ Pass Pass Pass

מזרח קיבלה את ההחלטה הנכונה להכפיל ♠4 למרות 
התמיכה ב-♥ של השותף והקוצר ב-♦, אך מערב סבר 
אחרת. לכרוז שלושה מפסידים ודאיים, וההגנה זכתה 
 200+ במשחקו.  דייק  שלא  לאחר  לקיחות  בארבע 

לישראל.

את  הכפילו  )מזרח-מערב(  ואורן  אילנה  השני  בחדר 
היוונים ב-♠4 וזכו בחמש לקיחות. +300 לישראל ובסך 

.IMP 11 הכול

במפגש נגד צרפת הופיעה היד הבאה:

Dealer South .Vul All

 AK73
 KJ

  AT92
 K72

  T5   J86
  A87652   Q4
  Q864   53
  3   JT9865

  Q942
  T93
  KJ7
  AQ4

West North East South
1♣

2♥ Dbl Pass 2♠
Pass 3♥ Pass ?

אליפות אירופה לקבוצות מעורבות
// יוסי אנגל
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לאחר פתיחה ♣1 בדרום והתערבות ♥2 במערב )חריף 
מדי לטעמי( גילו שני הזוגות בצפון-דרום את ההתאמה 
ב-♠. תומא בסיס )צפון( הזמין לסלם, אך שותפתו לא 
היו  השני  בחדר  בלבד.   4♠ שיחקו  והם  לקבל,  נטתה 
אילנה ואורן שאפתניים יותר והכריזו סלם. מערב הוביל 
 ♥K-ב-♦ ופתר לכרוז את הבעיה בסדרה זו. המשחק ל
היה פשוט יחסית לאור ההכרזה. ביצוע הסלם העניק 

IMP 13 לישראל.

שימו לב ליד האחרונה ממפגש זה – אתם במזרח, מה 
?Pass תפתחו לאחר שתי קריאות

Dealer West .Vul N/S

  K3
  93
  J86
  AKQT76

בחרו  קרונייה(  ובנדיקט  אנגל  )יוסי  השחקנים  שני 
יד בעלת פוטנציאל רב ללקיחות על  1NT עם  לפתוח 

מנת להקשות על היריבים במצב פגיעות אופטימלי.

היד המלאה הייתה:

  8765
  KT742

   T75
  J

  94   K3
  Q86   93
  Q432   J86
  9542   AKQT76

  AQJT2
  AJ5
  AK9
  83

בשני השולחנות לא הצליחו הזוגות בצפון-דרום להגיע 
למשחק מלא בספייד. בדיקת התוצאות מכל השולחנות 
בתחרות העלתה כי 18 זוגות מתוך 30 הכריזו משחק 

מלא.

היד הבאה לקוחה מהמפגש נגד צ'כיה:

Dealer North .Vul E/W

 JT2
 K8654

  75
  AQ5

  K9653   Q874
  92   QJ3
  862   Q94
  KT8   942

  A
  AT7
  AKJT7
  J763

West North East South
Pass Pass 1♦

Pass 1♥ Pass 3♠*
Pass 4♣ Pass 4NT
Pass 5♥ Pass 6♥

אף   3♠ ספלינטר  בהכרזת  בחרה  מולכו(  )רז'אן  דרום 
על פי שהקלף הבודד שלה היה A. צפון עודד בהכרזת 

קיו-ביד עם 9 נקודות עובדות וחמישייה בהארט. 

מהלך ההכרזה האגרסיבי הוביל אותנו לסלם בהארט. 
ב-♦.  מיד  ועקפתי   ♣Q-ב זכיתי  ב-9♣.  הוביל  מזרח 
המזל היה איתנו, והעקיפה צלחה. שני סיבובי שליטים 
את  שזיכו  לקיחות   12 השלימו  ב-♦  נוספת  ועקיפה 
נבחרתנו ב-IMP 11. בחלוקה זו הוכרז הסלם רק על 

ידנו ועל ידי אירלנד.
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ביד הבאה מהמפגש נגד הולנד זכינו לרווח ניכר בזכות 
הכרזה זהירה.

W/E Vul .South Dealer

 4
 8763

  QJ3
 KJT83

  A8765   932
  QJ94   AKT2
  87   K642
  Q6   A2

  KQJT
  5
  AJT8
  9753

West North East South
1♦

1♠ Dbl ?

בוחר  וצפון  ב-♠  מתערב  מערב  דרום,  פתיחת  לאחר 
בכפל שלילי על מנת להראות רביעייה ב-♥. מזרח מאוד 
מופתע שכולם מכריזים, היות שהוא מחזיק ביד החזקה 
ביותר בשולחן. צפוי כי לשותף אוברקול מינימלי, ובנוסף 
חולשת השליטים מהווה תמרור אזהרה. רז'אן ואני לא 
מתחנו ועצרנו ב-♠2, בעוד הזוג ההולנדי היה אגרסיבי 
משחק  דרום.  ידי  על  כמובן  שהוכפל   4♠ והכריז  יותר 
טוב  לא  מחולק  הכול   – לכרוז  בלהות  חלום  היה  היד 

וממוקם גרוע.

100- בחדר אחד ו- 800+ בחדר השני היו שווים 12 
IMP לישראל.

להלן יד מהמפגש נגד איסלנד:

Dealer East .Vul All

 Q953
 Q84

  J652
  A9

  T42   A76
  AKJT6   32
  A97   KQT3
  62   QJ83

  KJ8
  975
  84
  KT754

West North East South
1♣ Pass

1♥ Pass 1NT Pass
2♦* Pass 3♦ Pass
3NT Pass Pass Pass

הייתה הכרזה מלאכותית המחייבת למשחק מלא   2♦
קלפים  שלושה  ללא  ב-♦,  רביעייה  הראה   3♦ לפחות. 
החוזה  נגד  ב-♣  הובילו  בדרום  השחקנים  כל  ב-♥. 
כי הגנה מדויקת תכשיל  לראות  ניתן   .3NT הפופולרי 
את החוזה, אבל ב-24 מתוך 30 שולחנות החוזה בוצע, 

כולל השולחן שבו הייתי הכרוז.

ולהחליף   ♣A-ב לזכות  צריך  צפון  ב-♣  הובלה  לאחר 
יכול עדיין  לספייד. אפילו אם צפון ממשיך ב-♣, דרום 
להכשיל את החוזה אם יחליף ל-♠. בשולחן שלנו דרום 
שתי  לי  נתנה  ובכך   ♣ של  שלישי  בסיבוב  המשיכה 
לקיחות בסדרה זו וגם זמן לפתח את ה-♥. ביצעתי 10 
לקיחות שזיכו אותנו ב-IMP 12 לאחר שבשולחן השני 
האיסלנדים הסתפקו בחוזה ♥3  ונכשלו בלקיחה אחת.

לסיום כתבה זו, סקירת המפגש מול גרמניה שהסב לנו 
הנאה רבה: ניצחון 0:32 על אף שההרכב הגרמני כלל 
את הזוג החזק Welland-Auken המופיע גם בנבחרת 

הפתוחה של גרמניה.

ירחון ההתאגדות הישראלית לברידג'
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מה תפתחו כמחלק ביד הבאה )אין פגיעים(:

  9654
  6
  AK72
  KQ54

לדעתי, צריך לפתוח ♣1 ולתת לשותף הזדמנות להכריז 
♦. אם נפתח ♦1 ולאחר מכן נכריז ♠, יקשה עלינו למצוא 
התאמה ב-♦. שימו לב ליד המלאה ולהתפתחות מהלך 

ההכרזה:

Dealer West .Vul None

 JT2
 K8654

  75
  AQ5

  9654   AK
  6   A94
  AK72   Q43
  KQ54   AJ986

  Q942
  T93
  KJ7
  AQ4

West North East South
1♣ 3♥ 4NT Pass
5♠ Pass 6♣ All Pass

בעוד   6♣ לחוזה  הגענו  מהרה  ועד   ,1♣ פתחה  רז'אן 
סלם גדול ♣7 ניתן לביצוע )והוכרז ב-4 שולחנות בלבד 

מתוך 30 בתחרות(.

הכרזת  ולאחר   ,1♦ הגרמניה  פתחה  השני  בחדר 
ההפרעה של אורן בצפון התקשה הזוג הגרמני לאתר 
ואילנה   ,6♦ לחוזה  הגיעו  הם  הנכונה.  ההתאמה  את 
בדרום לא הכפילה, כמובן. החוזה נכשל בשתי לקיחות 

– IMP 14 לישראל.

ביד הבאה הכריזו הגרמנים סלם גדול שנכשל:

Dealer South .Vul None

 AKJT
 AK8652

  K
  KT

  9432   76
  Q94   7
  T85   J96432
  872   Q965

  Q85
  JT3
  AQ7
  AJ43

אורן לידור )צפון( גילה כי לאילנה שלושה קלפי ♥ ללא 
ה-Q ושני האסים החסרים והחליט לעצור ב-♥6 שבוצע 

בדיוק לאחר מהלך הכרזה טבעי.

לאחר  ביותר.  אגרסיביים  היו  וולנד  ורוי  אאוקן  סבינה 
מהלך הכרזה מלאכותי ומסובך סבינה )צפון( הכריזה 
7NT והסבירה כי לשותפה שלושה קלפי ♥, אך אינה 
בטוחה לגבי ה-Q... העונש הגיע מיד – המלכה הייתה 
חסרה ולא נפלה על ה-AK. הגרמנים נכשלו בלקיחה – 

עוד IMP 14 לישראל.

שנכתבה  בתחרות  הישראלית  הזווית  סקירת  כאן  עד 
על ידי קפטן הקבוצה יוסי אנגל. להלן עוד מספר ידיים 

מעניינות מהתחרות.

לרוסיה  פולין  בין  ששוחקה  הבאה  הפרועה  החלוקה 
מראה כי לפעמים עודף מידע יכול להביא נזק במקום 

תועלת:
Dealer North .Vul None

 JT92
 Q84

  T82
  T42

  Q83   AK654
  972   AKJT653
  A974   -
  K96   3

  7
  -
  KQJ653
  AQJ875
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חלוקה מוזרה: לדרום ולמזרח חלוקות קיצוניות לעומת 
ידיהן "השטוחות" של צפון ומערב.

ברוב השולחנות פתח מזרח ♥1 )או פתיחה חזקה של 
4NT )מיינורים( ומזרח "ירה"  ♣1/♣2(, דרום התערב 
לא  שדרום  לאחר  מוצלח:  אבל  מדעי  כל-כך  לא   6♥
גבוהים,  ספיידים  שלושה  משחק  הוא   ,♥A-ל משרת 
חותך ספייד בדומם בעוד צפון חייב לשרת ועוקף ב-♥. 
מהלך הכרזה זה מותיר את היריבים בהתלבטות אם 

להקריב ל-♣7.

בשולחן שבו שיחקה רוסיה במזרח-מערב הוכרז ובוצע 
♥6, אך ראו מה קרה בשולחן השני:

West North East South
Pass 1♥ 4NT

Pass 5♣ 5♦ 6♣
Dbl Pass Pass Pass

החוסר  את  לשותף  להראות  בהזדמנות  הבחין  מזרח 
כי  מקובל  ההחלטות.  בקבלת  אותו  ולערב  ב-♦  שלו 
הכרזת קיו-ביד בגובה 5 מתארת תמיד קונטרול ראשון.

במערב  שישבה  פולין  של  הנשים  נבחרת  שחקנית 
העריכה כי A♦ מול חוסר הוא קלף מבוזבז. עם מפסיד 
העדיפה  היא  נוסף  למפסיד  וחשש  בקלאב  צפוי  אחד 
בכיר  ששחקן  ודאי  כעת   .6♥ להכריז  במקום  להכפיל 
לסלם  הזמנה  ביצע  כבר  הוא   – יכריז ♥6  לא  במזרח 

שנדחתה על ידי השותפה.

מקבל  היה  מזרח   ,6♣ נגד  בהובלה  מערב  היה  לו 
זה  יהיה  לא  בהובלה  מזרח  כאשר  אבל   ,♦ חיתוך 
רק  זכתה  ההגנה   ...♠AK-ל מתחת  להוביל  אחראי 
ב-3 הלקיחות הוודאיות שלה. פולין רשמה +300 אבל 

.IMP 12 הפסידה בבורד זה

מנצחת התחרות הייתה נבחרתה הצעירה של שוודיה. 
בצורה  )צפון(  גרונקוויסט  מיקאל  הכריז  הבאה  ביד 
נועזת מאוד והגיע למשחק מלא שהניב רווח ניכר לאחר 
ששני שחקנים בינלאומיים מנוסים מאוסטריה התקשו 

בהגנה.

Dealer North .Vul All

 QT972
 A32

  6
 K872

  A84   K63
  Q8765   KJ94
  543   AQ7
  T5   963

  J5
  T
  KJT982
  AQJ4

 Pass )לאחר  ודרום   1♣ מזרח  פתחה  הפתוח  בחדר 
 ,3♦ הפרעה  בהכרזת  התערבה  משותפה(  התחלתי 

שהפכה לחוזה הסופי שבוצע ללא קושי.

 Blue בשיטת  מזרח-מערב  השתמשו  השני  בשולחן 
ניתן  זו  Club הפופולרית עדיין באוסטריה. לפי שיטה 

לפתוח 1 במייג'ור עם 4 קלפים בלבד.

West North East South
Pass 1♥ 2♦

3♥ Dbl Pass 4♣

Pass 4♠ All Pass

לאחר  מלא  למשחק  סיכוי  ראה  )צפון(  גרונקוויסט 
 Responsive-הכרזת ההפרעה ♥3 ממערב והתחיל ב
)בצדק( ממשחק מלא של  Double. לאחר מכן נרתע 
11 לקיחות ב-♣, ומצד שני לא רצה לסיים בחוזה חלקי 
של ♣4. הוא בחר ב-♠4 ספקולטיבי בתקווה שלשותפה 
מזרח- מהכרזת  )כמתבקש  ב-♥  וקוצר  ב-♠  עזרה 

מערב(.

חתך  לא  הכרוז  וכעת   ,A-ב נלקחה  נמוך  ב-♥  הובלה 
את  והחמיץ   ♦A-ב זכה  מזרח   .♦ הוביל  אלא   ,♥ מיד 
שני  למשוך  מכן  ולאחר   ♠AK-ב לזכות  האפשרות 
"מכרה"  לא  עדיין  ל-♣  ההחלפה  זאת,  עם  הארטים. 
 ♦K חתך ♥, השליך ♥ על ,♣K-את החוזה. צפון זכה ב
את  להחמיץ  מערב  של  תורה  הגיע  כעת   .♠J והוביל 
 ,♣ וממשיכה   ♠A-ב עולה  הייתה  לו  הנכונה.  ההגנה 
הייתה מקבלת חיתוך ♣ לאחר סיבוב השליטים הבא. 
ביצוע החוזה היה  נמוך,  ברגע שמערב שיחקה שליט 

מובטח.

ירחון ההתאגדות הישראלית לברידג'
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המפתיעה  נבחרתה  זכתה  בתחרות  השני  במקום 
שהחזיקו  צפון-דרום  התלבטו  הבאה  ביד  לטביה.  של 
ברוב הנקודות אם להשאיר את היריבים ב-♥4 מוכפל 
שצפוי להיכשל או לנסות משחק מלא בגובה 5 שסיכויי 
הצלחתו לא היו ברורים. הזוג הלטבי הכריז הלאה – 
אחד  אם   :IMP זוגות  בתחרות  מנצחת  החלטה  לרוב 
החוזים לא ניתן להכשלה, יהיה כאן רווח גדול, וגם אם 
שניהם אמורים ליפול עדיין תיתכן הובלת פתיחה בלתי 

מוצלחת...

Dealer South .Vul N/S

 AK84
 A

  QJ743
  AJ8

  Q7652   T
  QT65   KJ8732
  A2   KT8
  75   932

  J93
  94
  965
  KQT64

West North East South
Pass

2♥ Dbl 4♥ Pass
Pass Dbl Pass 5♣

Pass Pass Pass

הכרזת הכרזת הפתיחה ♥2 תיארה יד חלשה עם אורך 
בשתי סדרות המייג'ור )לפחות 4-4( – מוסכמה מועילה 

במצב פגיעות עדיף הצוברת פופולריות.

צפון הכפיל גם בסיבוב השני והראה יד חזקה. למרות 
מאליה  מובנת  אינה   5♣ להכריז  דרום  החלטת  זאת, 
לנוכח החלוקה המאוזנת. בשולחן השני הזוג הטורקי 
החוזה  וכצפוי  מוכפל   4♥ לשחק  למזרח-מערב  נתן 

הוכשל בלקיחה בודדת )+100 לצפון-דרום(.

 100+ לרשום  יכולה  טורקיה  הייתה  זה  בשולחן  גם 
לאחר הובלה ב-A♦ עם חיתוך ♦, אבל הובלה שגרתית 
לקיחה  ולפתח  שליטים  להוציא  לכרוזה  אפשרה  ב-♥ 
ב-♦ שעליה הושלך ♠ מפסיד, +600 לצפון-דרום. האם 
אתם מסכימים עם קלף ההובלה של השחקן הטורקי? 
בדרך כלל יריבים המכריזים חוזה גבוה אינם חוששים 
הובלות  היריבים.  ידי  על  שהוכרזה  בסדרה  מהובלה 
 4 בגובה  חוזים  נגד  מומלצות  שאינן  "ריקים"  מאסים 
החוזה  כאשר  לגיטימיות  לאפשרויות  הופכות  ומטה, 

בגובה 5 או 6.

חברי נבחרת ישראל )מימין(: אורן לידור, אילנה לונשטיין, רז'אן מולכו, יוסי אנגל )קפטן(.



תוכנית הפסטיבל 31 במאי-6 ביוני, 2019 
היכל קבוצת שלמה, רח' אייזק רמבה 5, תל אביב

נשים/
גברים  
 TB

10:00

חד 
מושבית 

TB

10:00

קבוצות 
מעורבות

1
10:00

2
14:00

זוגות
 IMP

1
15:00

2
19:00

TB חד-מושבית

10:00

זוגות 
מעורבים

 TB

1
15:00

2
19:00

חד-מושבית

10:00

קבוצות
 BAM

1
15:00

2
19:00

קבוצות
מרכזית

1
15:00

2
19:00

קבוצות מרכזית
שלבי הגמר

19:00 | 15:00 | 13:00

חמישי 6.6רביעי 5.6שלישי 4.6שני 3.6ראשון 2.6שבת 1.6שישי 31.5

TB חד-מושבית

10:00

זוגות
מרכזית

TB
גמר א'

3
15:00

4
19:00

זוגות 
 HANDICAP

TB

1
15:00

2
19:00

זוגות
מרכזית

מוקדמות
TB
1

15:00
2

19:00

עד אמן כסף
TB

1
15:00

2
19:00

 עד 
אמן
כסף
TB
3

15:00

זוגות
מרכזית

TB
גמר ב'

3
15:00

חד-מושבית 
IMP 19:00

תחרות 
לשחקנים 
חדשים 

10:00

הרצאת מומחה 9:30 הרצאת מומחה 9:30

הרצאת 
חשיפה 
לצעדים 
ראשונים

11:00

הרצאת 
חשיפה 
לצעדים 
ראשונים

17:00

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

30 ש"ח
! ד ב ל ב

נקודות אמן 
בינלאומיות, 

ארציות ומקומיות 

מוגדלות

גביע מיוחד 
למנצחי תחרויות 
הבוקר בחישוב 

כללי.
נדרשות 5 

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(.

חדש!

חדש!

חדש!

חד 
מושבית 

TB

10:00

TB חד מושבית

10:00

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

מכירה מוקדמת החל מ 15/4/19 ועד 26/5/19
פרסים כספיים בסך כולל של כ 120 אל”ש

חניה חינם
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נשים/
גברים  
 TB

10:00

חד 
מושבית 

TB

10:00

קבוצות 
מעורבות

1
10:00

2
14:00

זוגות
 IMP

1
15:00

2
19:00

TB חד-מושבית

10:00

זוגות 
מעורבים

 TB

1
15:00

2
19:00

חד-מושבית

10:00

קבוצות
 BAM

1
15:00

2
19:00

קבוצות
מרכזית

1
15:00

2
19:00

קבוצות מרכזית
שלבי הגמר

19:00 | 15:00 | 13:00

חמישי 6.6רביעי 5.6שלישי 4.6שני 3.6ראשון 2.6שבת 1.6שישי 31.5

TB חד-מושבית

10:00

זוגות
מרכזית

TB
גמר א'

3
15:00

4
19:00

זוגות 
 HANDICAP

TB

1
15:00

2
19:00

זוגות
מרכזית

מוקדמות
TB
1

15:00
2

19:00

עד אמן כסף
TB

1
15:00

2
19:00

 עד 
אמן
כסף
TB
3

15:00

זוגות
מרכזית

TB
גמר ב'

3
15:00

חד-מושבית 
IMP 19:00

תחרות 
לשחקנים 
חדשים 

10:00

הרצאת מומחה 9:30 הרצאת מומחה 9:30

הרצאת 
חשיפה 
לצעדים 
ראשונים

11:00

הרצאת 
חשיפה 
לצעדים 
ראשונים

17:00

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

30 ש"ח
! ד ב ל ב

נקודות אמן 
בינלאומיות, 

ארציות ומקומיות 

מוגדלות

גביע מיוחד 
למנצחי תחרויות 
הבוקר בחישוב 

כללי.
נדרשות 5 

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(.

חדש!

חדש!

חדש!

חד 
מושבית 

TB

10:00

TB חד מושבית

10:00

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

מכירה מוקדמת החל מ 15/4/19 ועד 26/5/19
פרסים כספיים בסך כולל של כ 120 אל”ש

חניה חינם
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סיקור תחרויות

30

ידיים  שלוש  כוללת  זו  כתבה 
שנערכו  שונות  מתחרויות 
המשותף  המכנה  לאחרונה. 
לקוחה  הראשונה  היד  בהגנה.  הצטיינות  הוא  לכולן 
מגמר משחקי המבחן לקבוצות מעורבות )ראה כתבה 

מלאה בירחון פברואר(.

 9
 AQ7542

  Q8
 J842

  T8754
  J98
  T43
  AK

מהלך ההכרזה היה זהה בשני השולחנות:

West North East South
Pass 1NT

Pass 4♦ Pass 4♥

Pass Pass Pass

 .transfer  Texas באמצעות  ל-♥4  הגיעו  צפון-דרום 
מערב מוביל ב-3♣. אתם במזרח – תכננו את ההגנה!

ומערב   T  ,7 עם  משרת  דרום  בעוד   ♣AK-ב זכיתם 
משרת עם 6 לאחר שהוביל ב-3.

לאיזו סדרה תחליפו?

ו-9. אם ה-9 אצל   5 מלבד Q♣ חסרים שני קלפים – 
סדרה  להעדפת  איתות  היא  ה-6  משמעות  השותף, 
נמוכה, דהיינו ♦. אם דווקא ה-5 אצל השותף, משמעות 

ה-6 היא העדפה ל-♠.

והחליטה להמשיך  נדרשה לנחש  )נטלי סעדה(  מזרח 
ב-♦. 

זו הייתה החלוקה המלאה:

 9
 AQ7542

  Q8
 J842

  AQ62   T8754
  63   J98
  J76   T43
  QT53   AK

  KJ3
  KT
  AK952
  T97

ב-11  וזכה  שליטים  משך   ,♦Q-ב כמובן  זכה  הכרוז 
נוחה.  בצורה  התחלקו  הסדרות  שכל  לאחר  לקיחות 
חזרה ב-♠ הייתה מכשילה את החוזה בלקיחה אחת – 

.♣Q למערב לקיחה נוספת עם

הייתה  שותפתו  לו  כי  ציין  )מערב(  טרנובסקי  בר 
משחקת תחילה K♣ ולאחר מכן A♣ )בניגוד למקובל( 
משליך  היה  ואז  דאבלטון,  שברשותה  מבין  היה  הוא 
ובהמשך  בספייד,  חזרה  על  לאותת  כדי   ♣K על   ♣Q
נותן לשותפתו חיתוך ♣ ומכשיל את החוזה. אכן נקודה 
למחשבה! בשולחן השני מערב הוביל בשליט, והחוזה 

בוצע בקלות.

טופ מוצדק
ניכרת בשנים האחרונות  ביצעה התקדמות  קלרה חץ 
הגוררת הצלחות רבות. ביד הבאה מהתחרות הארצית 
ב-♦  חלקי  חוזה  נגד  הגנה  היא  ז"ל  מאירי  חנה  לזכר 
ולזכות  לקיחות  בשתי  הכרוז  את  להכשיל  והשכילה 

.Top-ב

כיצד ניתן להכשיל את החוזה?
// יוסי אנגל
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Dealer South . Vul None

 Q4
 AQT8

  K32
 K983

  832   AK976
  J743   652
  T7   AQJ
  JT54   72

  JT5
  K9
  98654
  AQ6

עבורם  האופטימלי  והחוזה  נקודות,   24 לצפון-דרום 
על  משוחק   3♦ לחוזה  הזוג  הגיע  בשולחן   .2NT הוא 

ידי דרום.

והמשיכה   ♠AK-ב זכתה  קלרה  ב-♠.  הובילה  ההגנה 
היה  ניתן   .♦ ושיחק   ♠J עם  בידו  זכה  דרום  בסדרה. 
להגביל את הכישלון לנפילה אחת לו היה הכרוז משחק 
החוזה  את  לבצע  שאף  דרום  אבל  נמוך,   ♦ מהדומם 
 ♦A-ב זכתה  קלרה   .♦K-ב לזכות  ניסה  טבעי  ובאופן 
זו  T♦ אצל השותף!  והמשיכה ב-♠ רביעי שנחתך עם 
הייתה לקיחה רביעית להגנה בסדרת השליט, והחוזה 
נפל פעמיים – 98% לזוג קלרה חץ – רון פכטמן שזכה 

במקום השלישי בתחרות.

תיאום מושלם בהגנה
היד הבאה שוחקה בתחרות ברומטר במועדון אביבים. 
אציג לכם את היד במלואה, אבל נסו לדמיין כיצד הייתם 

מגנים.

Dealer South. Vul All

 JT9
 T95

  63
 AQ943

  Q32   AK87
  4   J
  KQT92   AJ854
  8652   JT7

  965
  AKQ87632
  7
  K

מערב  ההכרזה.  מסתיימת  ובזאת   ,4♥ פותח  דרום 
מוביל K♦ נגד ♥4.

בשלוש  לזכות  ההגנה  על  החוזה  את  להכשיל  כדי 
מזרח- ב-♦.  הראשונה  ללקיחה  נוסף  ספייד  לקיחות 
של  המדויקת  חלוקתו  מהי  לדעת  יכולים  אינם  מערב 
דרום. תחילה נראה כאילו אפשר לזכות בשתי לקיחות 

♦ ובשתי לקיחות ♠.

 ♠AK וימשיך ♦A אם מזרח יזכה בלקיחה הראשונה עם
כל  ואין  ב-♦.  או  ב-♠  להמשיך  אם  לנחש  יצטרך  הוא 
למערב  יאותת  מזרח  אם  מושכלת.  להחלטה  בסיס 
הראשונה,  בלקיחה  גבוה   ♦ באמצעות  ב-♠  להמשיך 

הוא יגיע בהמשך לאותה הדילמה, ♠ שלישי או ♦ שני.

יאותת  מזרח  לבעיה.  פשוט  פתרון  הציע  פכטמן  רון 
4♦ שמראה מספר אי- ספירה בלקיחה הראשונה עם 
זוגי של קלפים בסדרה. עתה יחליף מערב ל-♠ נמוך, 

וההגנה תדע למשוך שלוש לקיחות ב-♠.

)במקום   ♦ קלפי  שלושה  רק  שלמזרח  האפשרות 
חמישה(, ולכן גם לכרוז 3 קלפים בסדרה זו הינה זניחה, 
היות שאז אין לכרוז כמעט קלפים בסדרות השחורות 

ולא ניתן להכשילו ב-♥4.

בשני  רק  שולחנות.  ב-13  ב-♥  בחוזה  שוחקה  זו  יד 
שולחנות זכתה ההגנה בארבע לקיחות.

הרצאות חשיפה 
למתעניינים

ביום שבת ה 1/6/19: 
הרצאה ראשונה ב 11:00 
הרצאה נוספת ב 17:00 

באווירת פסטיבל מפנקת עם האחד והיחיד
 ברק ליברמן.  

הזדמנות נהדרת לעשות
את הצעדים הראשונים בברידג’
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משחקי  של  הראשון  המחזור 
בכירים.  זוגות   18 כלל  הסגל 
בסיומו נקבע הזוג המנצח: דורון 
ידלין – בני ליבסטר שצברו 53 

IMP. להלן אסקור כמה ידיים מעניינות מתחרות זו.

בבורד מספר 12 הופיעה חלוקה פראית:

S/N Vul .West Dealer

 QJ62
 AKQT94

  4
 QJ

  4   KT9753
  J32   6
  6   KT5
  AKT87432   865

  A8
  875
  AQJ98732
  -

West North East South
4♣ 4♥ 5♣ 6♣

Pass 6♥ 7♣ Pass

Pass ?

לאחר הכרזת דרום ♣6 השאלה היא: איזה צד ישחק 
בסלם גדול?

שצפון-דרום  בתקווה  ל-♣7  ודוחף  באש  מזרח משחק 
אינם יכולים לבצע יותר מסלם קטן. הוא אינו יכול לדעת 
אחת.  לקיחה  ולו  יניבו  לא  שברשותו  המלכים  ששני 
Pass מצד דרום מראה כי אין לו מפסיד ב-♣. על צפון 
שאזרו  הזוגות  שני  גדול.  סלם  להכריז  אם  להחליט 
אומץ והכריזו ♥7 זכו ברווח של IMP 13. לעומת זאת, 
הפגיעות  מצב  לנוכח  הובילה  ב-♣7  היריבים  הכפלת 

.IMP 12 להפסד של

דילמה  במזרח  השחקנים  בפני  עמדה  הבאה  ביד 
הגנתית:

  T965
  JT9
  KQ
  T543

  A73
  AQ742
  JT42
  6

מהלך ההכרזה:

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

Pass Pass Pass

בלקיחה הראשונה. השותף  וזוכה   ♦K-ב מוביל  מזרח 
משרת עם 8♦. מזרח ממשיך ב-Q♦ וזוכה גם בלקיחה 
זו בעוד השותף משחק 3♦. לאיזו סדרה עליו להחליף?

מזרח   .♥K-ו  ♣A התגלו:  טרם  מרכזיים  קלפים  שני 
נוספת, אך מהי  ובלקיחה   ♦A-ב יזכה  מקווה ששותפו 

)בהנחה לאין לכרוז מפסיד ב-♠(?

תחרות הסגל
// יוסי אנגל
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ראו נא את החלוקה המלאה:

  KQJ84
  85

   765
  AQ8

  2   T965
  K63   JT9
  A983   KQ
  KJ972   T543

  A73
  AQ742
  JT42
  6

לנסות  חייב  צפון  החוזה.  את  מכשילה  ל-♥  החלפה 
 ♥K דיאמונד,  לקיחות  ב-3  זוכה  וההגנה  עקיפה, 
היוצר  רביעי  ב-♦  המשך  לאחר  בשליט  בלקיחה  ואף 

.Promotion

יוכל  כיצד  למרות זאת, שני כרוזים ביצעו את החוזה. 
מערב לכוון את שותפו? עליו לשחק בלקיחה השנייה 
9♦ ולא 3♦! מקובל כי בלקיחה הראשונה היד השלישית 
בלקיחה  זאת,  לעומת  מעודד.  מעודד/לא  מסמנת 

השנייה באותה סדרה האיתות הוא העדפת סדרה.

 ♣ חותך  צפון  השלישית,  בלקיחה  ב-♣  המשך  לאחר 
שעליה  ב-♦  לקיחה  ומפתח  שליטים  מושך  בדומם, 

יושלך המפסיד ב-♥.

לסיום, חלוקה שהעניקה לזוגות במזרח-מערב הזדמנות 
להכריז ולבצע סלם גדול בספייד. חמישה זוגות )מתוך 
ב-6  וזכו  ההזדמנות  את  ניצלו  בתחרות(  שולחנות   8

IMP כל אחד.

 3
 K97653

  T5
  Q982

  AQ7654   K82
  T   AQ4
  KQ7   A4
  J64   AKT53

  JT9
  J82
  J98632
  7

בהנחה שסדרת השליט אינה מחולקת 4-0, לכרוז שש 
לקיחות ב-♠, אחת ב-♥, שלוש ב-♦ ושתיים ב-♣ – בסך 
הכול 12 לקיחות. הלקיחה ה-13 עשויה להגיע מעקיפה 
מוצלחת ב-♥ או ב-♣ ו/או ממשחק לחץ )הכרוז מושך 
את כל השליטים, ממשיך ב-AK♣ ובשלושה סיבובי ♦ 
.)♥K-ומקווה שאותו מגן אוחז ב-♣, אם זו לא נפלה, וב

מיקום הקלפים היה כזה שהכרוז "אינו יכול" להיכשל – 
כל דרך משחק סבירה מובילה לביצוע החוזה.

מנצחי המחזור הראשון: דורון 
ידלין )מימין( – בני ליבסטר
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בעבר  שהתקיימה   Cavendish המסורתית  התחרות 
מדובר  למונקו.  האחרונות  בשנים  עברה  בארה"ב 
בתחרות זוגות וקבוצות המבוססת על דמי השתתפות 
גבוהים וקרן פרסים גבוהה, כאשר לפני תחרות הזוגות 
יש "מכירה פומבית" של הזוגות עם אפשרות למשקיעים 
מהצד לקנות זוג ולקבל חלק נכבד מהפרס שלו במקרה 

של זכייה. 

הזווית הישראלית בתחרות Cavendish 2019 הייתה 
אמיר  ישראל:  נבחרת  מחברי  שלושה  שכללה  קבוצה 
 Gabor לוין – יוסי רול ואלון בירמן ששיתף פעולה עם

Winkler מהונגריה.

 Warriors בדירוג ההתחלתי הופיעה הקבוצה שנקראה
22, אך זה לא מנע ממנה להגיע  במקום ה-15 מתוך 
של  שוויצריים  סיבובים  שבעה  בתום  הראשון  למקום 
קבוצות  בעוד  הגמר,  חצי  לשלב  ולהעפיל  מוקדמות 
להסתפק  נאלצו  מפורסמים  שמות  עתירות  אחרות 

בבית התנחומים.

בחצי הגמר כבר היה קשה יותר. הלוחמים הישראליים 
קבוצת  מול  הראשונה  במחצית  גדול  לפיגור  נכנסו 
Vinciguerra )מנצחת התחרות שכללה כמה שחקנים 
מנבחרת צרפת(, ולמרות התאוששות במחצית השנייה 
על  בקרב  גם  עצמו  על  חזר  הסיפור   .46:39 נוצחו 
המקום השלישי מול הקבוצה האנגלית Black – פיגור 
הפסד  ולבסוף  התאוששות  הראשון,  בשליש   38:10

דחוק 51:47.

בתחרות הזוגות הצליחו אמיר לוין – יוסי רול להעפיל 
לגמר א' ולסיים בו במקום תשיעי מכובד. הזוג ההולנדי 
כל  לאורך  כמעט  הוביל   Verhees  –  Prooijen  Van
קטן  בהפרש  אותו  עקף  האחרון  במושב  אך  הדרך, 
 Jeff  –  Bessis  Thomas הצרפתי-אמריקני  ההרכב 

.Meckstroth

של  הגמר  משלבי  מעניינות  ידיים  מספר  אציג  להלן 
הגמר  בחצי  הישראלים  של  הצרות  הקבוצות.  תחרות 

התחילו ביד הבאה:

Board 4. Dealer West. Vul All

 Q
 AK975

  K52
  K876

  AJ52   T743
  Q82   J
  J64   AT983
  AQ3   T94

  K986
  T643
  Q7
  J52

צפון- קלפי  עם   3♥ בהכרזת  הסתפקו  בירמן-וינקלר 
דרום. הזוג הצרפתי היה שאפתני יותר, ואולי שאפתנות 
הכרזת  ידי  על  מלא  למשחק  שנדחפו  מכך  נבעה  זו 

מערב ♠3.

West North East South
לוין Rombaut רול Lorenzini
1♣ 1♥ Dbl 3♥

3♠ 4♥ All Pass

שמשתמשים  זוגות  עבור  בעייתי  הינו  ההובלה  קלף 
מלמעלה   3/5 להובלות  משנים  אך   2/4 בהובלות 
כאשר מדובר בסדרת השותף. האם ♠ תיחשב "סדרת 

השותף"?

נראה כי שני חברי הזוג הישראלי לא שידרו על אותו גל. 
יוסי רול הוביל 7♠ שני מלמעלה כדי להראות שאין לו 
מכובד בסדרה. הדומם שירת עם 9♠. מההכרזה ברור 
כי לצפון סינגלטון ב-♠. אילו סבר אמיר לוין שלשותפו אין 
מכובד, היה משחק A♠ כדי להפיל את ה-Q הבודדת, 

תחרות Cavendish במונקו
// רם סופר
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בפועל  המלא.  המשחק  את  לבצע  סיכוי  שום  אין  ואז 
אמיר שיחק J♠, כאילו הוא חושב ששותפו הוביל שלישי 

.QT7x מלמעלה מתוך

משוכות  כמה  לכרוז  נותרו  עוד  הזו  "המתנה"  אחרי 
מעליהן  דילג   Rombaut אך  החוזה,  לביצוע  בדרך 
בקלילות. הוא הוריד A♥, ראה J במזרח והחליט לשחק 
לדומם  הגיע  הוא  לבסוף   .Restricted  Choice על 
Q♥, הפסיד שתי לקיחות  נגד  Q♦ לביצוע עקיפה  עם 
בקלאב, משך שליטים, חתך ♦ בדומם ונהנה מהחלוקה 

3-3 ב-♣ על מנת לבצע את החוזה.

לוין-רול השיבו מלחמה בתחילת המחצית השנייה:

Board 11. Dealer South. Vul None

 863
 QJ

  96532
 A43

  J7   Q2
  K932   A8764
  J7   4
  T9875   KQJ62

  AKT954
  T5
  AKQT8
  -

בשולחן השני לא עשו הצרפתים כל ניסיון להגיע לסלם 
והסתפקו ב-♠4 שבוצע עם שתי לקיחות עודפות לאחר 

הובלה ב-♥ והחלפה ל-4♦.

West North East South
Lorenzini רול Rombaut לוין

2♣
Pass 2♦ Pass 2♠
Pass 3♠ Pass 4♣ )1(
Pass 4♥ )2( Pass 4NT
Pass 5♣ )3( Dbl Pass
Pass RDbl )4( Pass 6♠

Pass Pass Pass

הסבר ההכרזה:
)Serious )1. יד עם שאיפה חזקה לסלם.

)Last Train )2. לא בהכרח מבטיח קונטרול ב-♥.
)3( 1 או 4 קלפי מפתח.
)4( קונטרול ראשון ב-♣.

הזוג הישראלי היה חייב להיות אגרסיבי על מנת לנסות 
למחוק פיגור גדול בתוך 10 בורדים. הם הגיעו לסלם 

.♥AK-כשהיריבים יכולים לזכות מיד ב

הבעיה של מערב הייתה: להאמין לשותף או ליריבים? 
אם לשפוט על פי ההכרזות ♣4 ו-RDbl, לצפון קונטרול 
ראשון בקלאב ולדרום לפחות קונטרול שני, כלומר אין 

להגנה סיכוי לזכות בלקיחות בסדרה זו.

מצד שני, השותף הכפיל ♣5 והבטיח קלאבים טובים. 
הסוף  עד  לשותפו  נאמן  להישאר  החליט   Lorenzini
להשליך מפסיד  לוין  אמיר  לכרוז  ונתן  המר, הוביל ♣ 
ב-♥. אגב, גם Q בשליט הייתה חסרה וגם זה הסתדר 

לאחר שחלוקת השליטים הייתה 2-2.

ביד הבאה הפגינו לוין-רול הכרזה מדויקת יותר, אך גם 
היא לא הספיקה כדי לחולל מהפך.

Board 17. Dealer North. Vul None

 A
 T53

  KQ763
 AT32

  T9643   752
  Q92   J64
  42   T95
  QJ8   9765

  KQJ8
  AK87
  AJ8
  K4
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West North East South
Lorenzini רול Rombaut לוין

1♦ Pass 2♣ )1(
Pass 2♦ Pass 2♥
Pass 3♣ Pass 3♦
Pass 3NT Pass 4♦
Pass 4♠ Pass 4NT
Pass 5♦ )2( Pass 5♥ )3(
Pass 5NT )4( Pass 7NT

Pass Pass Pass

הסבר ההכרזה:
לא  חלוקה,  תיאור  ומבקש  מלא  למשחק  מחייב   )1(

שולל רביעיות במייג'ור.
)2( 0 או 3 קלפי מפתח
)3( שאלה על Q בשליט

)4( יש Q בשליט, אין K צדדי

מלכתחילה  לדרום  ברור  פתיחה  מול  נקודות   21 עם 
כמעט בוודאות שהוא בסלם, והשאלה היא: קטן או גדול. 
קבע  דרום  השלישי  ובסיבוב   ,♦ קלפי   +5 הראה  צפון 
חולשה  הראה  צפון   .3♦ באמצעות  השליט  סדרת  את 
צפון  כעת   .4♦  – התעקש  דרום  אך   ,3NT בהכרזת 
הכריז קיו-ביד ב-♠. דרום שאל לקלפי המפתח וגילה מה 
שצריך: לשותפו שני אסים שחורים ו-KQ♦. כעת היה יכול 
לספור 13 לקיחות ללא שליט מלמעלה )פרט לאפשרות 
זניחה של חלוקה 5-0 ב-♦(. לכאורה הדרך לחוזה הנכון 
אינה מסובכת, אך השחקן הצרפתי בדרום לא השתמש 

.6NT-4( והזוג עצר בNT( RKCB בהכרזת
מתוך המפגש על המקום השלישי:

Board 9. Dealer North. Vul E/W

 K9
 Q543

  KQT93
 K4

  AJ765   T42
  A9   JT872
  -   8654
  AT9865   J

  Q83
  K6
  AJ72
  Q732

West North East South
Black רול Bertheau לוין

1NT )1( Pass 2♠ )2(
Dbl 3♣ )3( Pass 3NT
Dbl Pass Pass Pass

הסבר ההכרזה:
)1( חלש )11-14( במצב לא פגיע

)2( טרנספר ל-♣ או הזמנה למשחק מלא ללא רביעיות 
במייג'ור.

)2NT 3( מקבל הזמנה )אחרת מכריז(

אך  נקודות,   25 עם  צפוי  די   3NT-ל הגיעו  צפון-דרום 
מערב האמין שידו מספקת להכשלת החוזה עם שלושה 
אסים ושתי סדרות עם פוטנציאל לפיתוח לקיחות רבות.

3NT מוכפל מצד דרום  גם בשולחן השני היה החוזה 
 ♣A הוביל  )מערב(   Winkler.1♦ פתח  שצפון  לאחר 
כדי "לראות שולחן" ואז להחליט אם להמשיך ב-♣ או 
לעבור ל-♠. הובלה זו הקלה על צפון-דרום והחוזה בוצע 

ללא בעיות.

בשולחן שלנו צפון היה הכרוז, ומערב הראה ספיידים 
מזרח   .2♠ של  מלאכותית  הכרזה  כשהכפיל  טובים 
הוביל 4♠ וה-J של דרום הפסיד ל-K של צפון. לאחר 
שלושה סיבובי ♦ שהסתיימו בדומם הגיע הרגע הקריטי 

של היד:

 9
 Q543

  KT
 K4

  A765   T2
  A9   JT872
  -   6
  AT9   J

  Q8
  K6
  7
  Q732

יוסי  וכעת  לזרוק שלושה קלאבים,  מערב הספיק כבר 
רול הוביל 2♣ מהדומם. מערב שיחק A♣ ולצערנו )לא 
את  ביצע  הכרוז  הזוכה(  המשחק  קו  את  לראות  קל 
המהלך האוטומטי )והמפסיד( – הוא שירת מידו בקלף 
נמוך. כעת מערב המשיך ב-♠ נמוך. הדומם זכה, אך 
כבר אין דרך להגיע ל-Q♣ בדומם. על KT♦ מערב יכול 
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להשליך בשלווה קלאבים והוא מגיע ל-5 לקיחות לפני 
שהכרוז מגיע ל-9.

 ♣K של   Unblocking לעשות  הייתה  הנכונה  הדרך 
מהיד. נניח שמערב שוב ממשיך ב-♠ נמוך )גם הגנה 
אחרת לא תועיל(. הכרוז זוכה עם Q♠ בדומם ומשחק 
סדרת  על  הגנה  לשמור  חייב  מערב   .♦ סיבובי  שני 
הקלאב, כלומר הוא חייב להשליך הארט וספייד. כעת 
ולכרוז  הוסר האיום של חמש לקיחות מידיות להגנה, 

יש זמן לפתח לקיחה תשיעית בסדרת ההארט.

Board 30. Dealer East. Vul None

 AT74
 762

  A
 AQ952

  653   QJ
  AQ3   85
  QJ652   KT8743
  K6   T43

  K982
  KJT94
  9
  J87

West North East South
Winkler Hallberg בירמן Patterson

2♦ )1( Pass
3NT )2( Dbl Pass 4♦ )3(

Pass 4♠ All Pass

הסבר ההכרזה:
.Two Weak .1( טבעי(

)2( מנסה "לגנוב" את החוזה במצב לא פגיע עם כוונה 
לסגת ל-♦4 במקרה שיוכפל

)3( מבקש מהשותף לבחור בין סדרות המייג'ור

כי  זו הייתה היד האחרונה בתחרות הקבוצות. מעניין 
בשני השולחנות פתח מזרח ב-Two Weak בדיאמונד 
השחקנים  שני  האירופי(.  בברידג'  מקובל  כך  כל  )לא 
לשחק,  להם  נתן  )צפון(  רול  יוסי   .3NT ניסו  במערב 
הוביל ♣ נמוך והפיל את החוזה חמש פעמים )+250 
לצפון-דרום(. בשולחן שלנו צפון הכפיל )Takeout על 
וצפון-דרום הגיעו לחוזה טוב  ♦ עם אופציה להעניש(, 

של ♠4.

4♦. צפון זכה ב-A♦ ושיחק  אלון בירמן )מזרח( הוביל 
.♠Q 4♠. ממזרח הופיעה

לו ידע הכרוז שמזרח מחזיק QJ דאבלטון, ביצוע החוזה 
 ♠Jxxx-מ חשש   Hallberg אבל  ילדים,  משחק  היה 
 ♠K-במערב והעניינים החלו להסתבך: לאחר הזכייה ב
הוא עקף ל-Q♣, הוריד A♣ וניסה ♥. כעת )לאחר זכיית 
ונפל  הגנתי  צולב  חיתוך  ספג  הכרוז   )♥AQ-ב מערב 

בחוזה שניתן לבצעו עם לקיחה עודפת.

הישראלית:  לקבוצה  טוב  סוף  היה  שזה  לומר  קשה 
הרווח של IMP 7 עדיין לא הספיק למחוק את הפיגור.

אלון בירמן
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1NT Pass Pass Pass

תחרות קבוצות IMP, אתם בדרום.

.♠K-זכיתם ב .♠Q מזרח .♠J לקיחה 1: השותף הוביל

.♠T השותף שיחק ,♠A-לקיחה 2: זכיתם ב

איזה קלף תובילו בלקיחה השלישית?

חידת הגנה – אפריל 2019
// רם סופר

 QJT985
 Q42
 43
  A4

  K432   A
  6   AKT87
  K5   AJ982
  QJT632   85

  76
  J953
  QT76
  K97

.♠Q 3; כרוז מערב; קלף ההובלהNT חוזה

השותף הוביל Q♠ )ראש רצף(. לכרוז נותר עוצר אחד 
בסדרה זו )K♠(. בלקיחה השנייה הדומם מוביל 5♣.

ה-♣  בסדרת  צדדית  כניסה  שלשותף  מקווים  אתם 
שאותה הכרוז מנסה לפתח. אם השותף יזכה בלקיחה 
זו עם A♣, ולאחר מכן אתם תזכו ב-K♣, כבר לא יהיה 
לשחק  עליכם  חובה  כן  על  לשותף.  לחזור   ♠ בידכם 
בלקיחה זו K♣ וכמובן להמשיך ב-♠ אם תזכו בלקיחה.
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הטקס השנתי לחלוקת גביעים לזוכים 
בתחרויות המרכזיות של ההתאגדות 

לשנת 2018 
התקיים ב- 4/3/19 בבית ההתאגדות ברעננה

המהווה  הייחודי  הטקס  מתקיים  בה  החמישית  השנה  זו 
הדופן  יוצאי  ולהישגיהם  לזוכים  המוקדש  חגיגי  ערב 
ומשחקי  ליגות  ישראל,  אליפויות  זוכי  הישראלי.  בברידג' 
המהווים  הראשונה  מהשורה  שחקנים  בד"כ  הנם  הגביע, 
מקור השראה לשחקנים רבים בארץ ובמיוחד לדור הצעיר 
לטקס  רבה  חשיבות  רואה  ההתאגדות  הנהלת  כן  ועל 

השנתי המאפשר הוקרה ראויה של הישגיהם.
התחרויות  זוכי  את  גם  לראשונה  כלל  הטקס  השנה 
והביא  בת"א  הבינלאומי  הברידג'  פסטיבל  של  המרכזיות 
פנים חדשות לאירוע המוצלח, כך שנראה שהשילוב הזה 

ימשיך להתקיים גם בעתיד.
ערוך  ההתאגדות  בית  את  לראות  שרגילים  המוזמנים, 
ונהנו  הפעם  חגיגית  אווירה  למצוא  הופתעו  לתחרויות, 

מארוחת ערב עשירה. 
בהוקרה  הערב  את  פתח  אופיר  גלעד  ההתאגדות,  יו"ר 
ושל  בכלל  ההתאגדות  של  הגדולים  לתומכים  ובתודה 
מגני  קיבלו  אשר  בפרט,  הבינלאומי  הברידג'  פסטיבל 
יחד  לזוכים,  הגביעים  בחלוקת  להשתתף  והוזמנו  הוקרה 

עם חברי ההנהלה והנשיאות. 
נשיא ההתאגדות, מודי קניגסברג, הצטרף לברכות החמות 
לתומכים וצירף איחולים לבביים לזוכים המאושרים בכל 

התחרויות.
רשת "עד 120" והמנכ"ל אבי קלפה שהגיע מלווה באיריס 
ותולי רוזנברג, סמנכ"ל המכירות.   פרידמן מנהלת השיווק 
המכנה  ואת  השנים  רב  הפעולה  שיתוף  את  ציין  גלעד 
אנשים  לאלפי  חם  בית  מהווים  הגופים  שני   – המשותף 

"בגיל השלישי" ולכן החיבור הזה כל כך טבעי ונכון.

הגדולה,  הנסיעות  חברת   – טורס"  "אמסלם  חברת 
לתחרויות  נבחרות  בשליחת  להתאגדות  מסייעת  אשר 
שקט"  "ראש  להתאגדות  ומאפשרת  בחו"ל  בינלאומיות 
ההתאגדות  בכך.  הקשורים  הלוגיסטיים  הנושאים  בכל 
על  הממונות  החברה  ולנציגות  אמסלם  ליעקב  הודתה 
ובתיה בניטה מזרחי, שתמיד  רזניק  גלי  תיק ההתאגדות: 
מסייעות לפתור כל בעיה בכיף, בחיוך ועם הרבה סבלנות.

קרן פאול לוקץ' – מזה מספר שנים תורם אריק לוקץ' את 
אביו,  ע"ש  בפסטיבל  המרכזית  הזוגות  לתחרות  הפרסים 
שחקן הברידג' האגדי - פאול לוקץ'. לאחרונה פאול לוקץ' 
אדריאן שוורץ,  אף נכנס להיכל התהילה העולמי )כבוד!(. 
שחקן נבחרת הסניורים, סיפר על הקשר המיוחד שלו עם 
חייו  מפעל  להנצחת  אריק,  בנו  רתימת  ועל  לוקץ'  פאול 

באמצעות פסטיבל הברידג'.
הפסטיבל".  של  הרשמי  "המרענן   – "אחווה"  חברת 
ברידג'  שחקן  מלאך,  יעקב   - לבעלים  מודה  ההתאגדות 
רבות,  שנים  לאורך  הרבה  נדיבותו  על  בעצמו,  בכיר 
החברה  מוצרי  עם  הפסטיבל  באי  את  לפנק  המאפשרת 

האהובים, המשאירים לכולנו טעם של עוד.
חברת "אלטשולר שחם", בית ההשקעות המוביל בישראל 
ברידג'  שחקן  אלטשולר,  גלעד  הבעלים  עם  יחד  כיום, 
מחונן בעצמו, הרימו את הכפפה ובשנה שעברה הצטרפו 

לתומכי ההתאגדות בפסטיבל. 
צוות ההנהלה והנשיאות מודה לכל השחקנים והאלופים 
שלקחו חלק באירוע וכמובן לאוריה, חגי, אילן, אסף וכלל 

הצוות שעמל וטרח וזיכה אותנו באירוע מכובד ומרשים.

זוכי משחקי דורות עם ראובן בשביץ, גזבר ההתאגדות. זוכי אליפות סניורים עם אוריה מאיר, מנכ"לית ההתאגדות.

לאחר חלוקת הגביעים, התקיימה תחרות יחידים 
במקום  ברקת,  אילן   – הראשון  במקום  זכו  בה 
השלישי  ובמקום  בראונשטיין  אריאל  השני 
עופר טל שחר, וזה המקום לציין שעופר, יחד עם 
הפרסים  את  תרמו  ויגלר,  )גל(  אורנה  שותפתו 
הכספיים בהם זכו בפסטיבל, לטובת פעילויות 

לקידום צעירים.
על תחרות היחידים אמר עופר: לא ידעתי בכלל 
שיש "פטנט" כזה. היה אחלה! בפרט התוצאה..."

לסיכום, נודה לזוכים, לתומכים, למארגני הערב 
המיוחד ולצלמים אילן שזיפי וגל פיברט.

זוכי אליפות ישראל לצעירים עד גיל 16 עם מיכה מרק, הקפטן הספורטיבי הארצי.

גלעד אופיר מעניק מגן הוקרה לרשת "עד 120" ולמנכ"ל אבי קלפה.

זוכי תחרות הקבוצות המעורבות בפסטיבל עם אבי קלפה ותולי רוזנברג, מרשת "עד 120"

מודי קניגסברג מעניק מגן הוקרה לאריק ועליזה לוקץ'. נציגות אמסלם טורס מקבלות את מגן ההוקרה מחברי ההנהלה
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חייו  מפעל  להנצחת  אריק,  בנו  רתימת  ועל  לוקץ'  פאול 

באמצעות פסטיבל הברידג'.
הפסטיבל".  של  הרשמי  "המרענן   – "אחווה"  חברת 
ברידג'  שחקן  מלאך,  יעקב   - לבעלים  מודה  ההתאגדות 
רבות,  שנים  לאורך  הרבה  נדיבותו  על  בעצמו,  בכיר 
החברה  מוצרי  עם  הפסטיבל  באי  את  לפנק  המאפשרת 

האהובים, המשאירים לכולנו טעם של עוד.
חברת "אלטשולר שחם", בית ההשקעות המוביל בישראל 
ברידג'  שחקן  אלטשולר,  גלעד  הבעלים  עם  יחד  כיום, 
מחונן בעצמו, הרימו את הכפפה ובשנה שעברה הצטרפו 

לתומכי ההתאגדות בפסטיבל. 
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הצוות שעמל וטרח וזיכה אותנו באירוע מכובד ומרשים.

זוכי משחקי דורות עם ראובן בשביץ, גזבר ההתאגדות. זוכי אליפות סניורים עם אוריה מאיר, מנכ"לית ההתאגדות.

לאחר חלוקת הגביעים, התקיימה תחרות יחידים 
במקום  ברקת,  אילן   – הראשון  במקום  זכו  בה 
השלישי  ובמקום  בראונשטיין  אריאל  השני 
עופר טל שחר, וזה המקום לציין שעופר, יחד עם 
הפרסים  את  תרמו  ויגלר,  )גל(  אורנה  שותפתו 
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לקידום צעירים.
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זוכי אליפות ישראל לצעירים עד גיל 16 עם מיכה מרק, הקפטן הספורטיבי הארצי.

גלעד אופיר מעניק מגן הוקרה לרשת "עד 120" ולמנכ"ל אבי קלפה.

זוכי תחרות הקבוצות המעורבות בפסטיבל עם אבי קלפה ותולי רוזנברג, מרשת "עד 120"

מודי קניגסברג מעניק מגן הוקרה לאריק ועליזה לוקץ'. נציגות אמסלם טורס מקבלות את מגן ההוקרה מחברי ההנהלה



המועדון המנוהל על ידי הזוג ורד ויעקב מינץ, מייצר מגוון פעילויות ברידג' לכל הרמות יחד 
עם אווירה משפחתית יוצאת דופן

יעקב וורד מינץ

פעיל  מינץ  ויעקב  ורד  הזוג  של  בניהולם  השרון,  רמת  מועדון 
הרשומים  שחקנים  מ-300  למעלה  קצת  וכולל  שנים   23 מזה 
בהתאגדות, לצד רבים נוספים הלוקחים חלק במשחקים מודרכים 
ו/או לומדים בקורסים במגוון רמות. המועדון נחשב כיום לחמישי 

בגודלו בישראל.

הזוג מינץ מציין כמעט 4 עשורים של זוגיות יציבה. הם מתגוררים 
כשיעקב  החל  הכל  נכדים.  ו-7  בנות   3 וחובקים  ברמת-השרון, 
הדריך קורס ברידג' בבית הלוחם בתל-אביב ובין תלמידיו בקורס 
''הברידג'  לעתיד.  אשתו  להיות  שתהפוך  מי  של  הוריה  גם  היו 
לחלוטין היווה חוט מקשר בינינו'', מציין יעקב, בוגר לימודי כלכלה 
באוניברסיטת תל-אביב, שטרם הקמת המועדון עוד עבד בחברת 

ביטוח מובילה. 
''אט אט הברידג' תפס מקום יותר ויתר מרכזי בחיי, עד שלבסוף 

החלטתי שזהו התחום בו אני רוצה לעסוק למחייתי''. 

גם  ובהמשך  הצעירה  הנבחרת  במדי  ישראל  את  ייצג  יעקב 
במדי הנבחרת הפתוחה. יחד עם דורון לימור, זכו השניים לפני כ 
שחקן  להיותו  מעבר  לזוגות.  הארץ  אלופי  סגני  בתואר  שנים   15
קידום  לטובת  מזמנו  לתרום  וממשיך  תרם  יעקב  ומנוסה,  בכיר 
הברידג' באמצעות תפקידים שונים אותם הוא ממלא בהתנדבות 
בהתאגדות הישראלית לברידג'. כך למשל, לפני למעלה מעשור 
שימש כסגן נשיא ההתאגדות וכיום הוא חבר בוועדת נקודות אמן 

ומושבים וכן משמש כקפטן של מחוז מרכז.

ורד, שחיינית מקצועית בעברה, בוגרת לימודי ספורט, אשר מילאה 
וינגייט, מציינת כי גם אותה הברידג' משך  מגוון תפקידים במכון 
מהרגע הראשון. מי שהיתה ספורטאית תחרותית בענף השחייה, 
ספורטאי  שהופכות  התכונות  אותן  כל  את  הברידג'  אל  הביאה 
ובדרך  בברידג'  אמן  רב  בדרגת  כבר  מחזיקה  היא  כיום  למנצח. 
אספה הישגים לא מבוטלים )אחד מהם יחד עם בעלה, ב 2014, 
הארץ  באליפות  הראשון  במקום  יחד  וזכו  פעולה  שתפו  כאשר 

לזוגות מעורבים(.

מועדון  להקים  השניים  החליטו  הזה  המרשים  הרפרטואר  עם 
ברידג' באמצע שנות ה-90. תחילה לימד יעקב ברידג' בקאנטרי 
ברמת-השרון עם קבוצה קטנה, שגדלה בקצב מסחרר. ''הגידול 
בכמות התלמידים שהתעניינו בברידג' והתאהבו בו, הובילה אותי 
להחלטה לפתוח את המועדון. רציתי להעניק מסגרת מקצועית 

וחברתית תחת המעטה של הברידג''', כך לדבריו.

בגודלו  החמישי  הוא  וכיום  השרון  רמת  מועדון  התפתח  מאז, 
יום,  בכל  סדרתיות  תחרויות  המועדון:  פעילויות  בין  בישראל. 
משחקים מודרכים בהשגחת מדריכים מקצועיים )ורד מינץ, יעקב 
מינץ, זיוה גרבר, אמליה כרמלי, רוני הרצקה(, קורסים למתחילים 
לשאלות  מענה  לתת  מקפידים  במועדון  ועוד.  ומתקדמים 
היתר  בין  תחרות.  כל  לאחר  וגם   שוטף,  באופן  ''ברידג'יסטיות'' 
השחקנים נהנים מניתוחי המשחקים, חלוקת חוברות ניתוחי ידיים 

ששוחקו באותו יום, הרצאות המועברות על ידי יעקב מינץ ועוד. 

ברידג' כדרך חיים: 
מועדון רמת השרון 

אינם  הם  אולם  המועדון  למנהלי  מאוד  חשוב  המקצועי  ההיבט 
חמה  באווירה  המתהדר  מועדון  ליצור  והקפידו  בכך  מסתפקים 
ומשפחתית, כפי שמציינים חבריו. בחגים, חברי המועדון מתכנסים 
ברידג'  לנופשוני  יחד  יוצאים  פעם  לא  בצוותא,  כוסית  ומרימים 
וכך מצליחים לשלב טיולים,  ג'קי דגן  בחו"ל בשיתוף פעולה עם 
הגיבוש  את  מחזקים  יחד  אשר  ברידג'  ותחרויות  הרצאות  נופש, 
ואין זה פלא כי  והלכידות החברתית בין משפחת חברי המועדון 

במרוצת השנים נוצרו חברויות אמת ואף זוגות רומנטיים.

''ורד ואני מנהלים את המועדון יחדיו ובהרמוניה מלאה. המועדון 
הוא חלק בלתי נפרד מחיינו ואנו נהנים לחזק את קהילת הברידג' 
ברמת השרון בפרט ובישראל בכלל. אנו דוגלים גם בגישה הרואה 
בברידג' כמשחק שתורם לזוגיות )בתנאי שלא יעירו בצורה חריפה 
בזוגיות  להבנה  יש  בחיים,  כמו  ובברידג',  מאחר  למשנהו(  איש 

חשיבות רבה''. אומר יעקב.

אחד הדברים הייחודיים ביותר במועדון רמת השרון הוא התרומה 
בהתנדבות,  תחרות  המועדון  מקיים  לתקופה  אחת  לקהילה. 
שרה'',  ''יד  כדוגמת  שונים  לגופים  נתרמות  הכנסותיה  כל  אשר 
ועוד.  תחרות מסוג זה התקיימה אך לאחרונה בשיתוף  ''ליונס'' 
פעולה עם ההתאגדות הישראלית לברידג', כאשר כל ההכנסות 
המתמודדים  לאנשים  המסייעת  "אנוש"  לעמותת  הפעם  נתרמו 
עם מוגבלות נפשית. אין ספק כי המועדון משמש דוגמא ומופת 

לאחריות קהילתית – יישר כוח!

זוכי הליגה הלאומית לקבוצות יחד עם מודי קניגסברג )נשיא(, אוריה מאיר )מנכ"ל( וראובן בשביץ )גזבר(.

אלופות ישראל לנערות עם מיכה מרק 
הקפטן הספורטיבי הארצי.

תחרות היחידים שהתקיימה מיד לאחר הטקס.

זוכי תחרות זוגות עד אמן כסף בפסטיבל יחד עם 
ראובן בשביץ, גזבר ההתאגדות.

זוכי קבוצות מעורבות בפסטיבל עם בכירי רשת "עד 120" ומודי קניגסברג, נשיא ההתאגדות
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גם  ובהמשך  הצעירה  הנבחרת  במדי  ישראל  את  ייצג  יעקב 
במדי הנבחרת הפתוחה. יחד עם דורון לימור, זכו השניים לפני כ 
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ברמת השרון בפרט ובישראל בכלל. אנו דוגלים גם בגישה הרואה 
בברידג' כמשחק שתורם לזוגיות )בתנאי שלא יעירו בצורה חריפה 
בזוגיות  להבנה  יש  בחיים,  כמו  ובברידג',  מאחר  למשנהו(  איש 

חשיבות רבה''. אומר יעקב.

אחד הדברים הייחודיים ביותר במועדון רמת השרון הוא התרומה 
בהתנדבות,  תחרות  המועדון  מקיים  לתקופה  אחת  לקהילה. 
שרה'',  ''יד  כדוגמת  שונים  לגופים  נתרמות  הכנסותיה  כל  אשר 
ועוד.  תחרות מסוג זה התקיימה אך לאחרונה בשיתוף  ''ליונס'' 
פעולה עם ההתאגדות הישראלית לברידג', כאשר כל ההכנסות 
המתמודדים  לאנשים  המסייעת  "אנוש"  לעמותת  הפעם  נתרמו 
עם מוגבלות נפשית. אין ספק כי המועדון משמש דוגמא ומופת 

לאחריות קהילתית – יישר כוח!

זוכי הליגה הלאומית לקבוצות יחד עם מודי קניגסברג )נשיא(, אוריה מאיר )מנכ"ל( וראובן בשביץ )גזבר(.

אלופות ישראל לנערות עם מיכה מרק 
הקפטן הספורטיבי הארצי.

תחרות היחידים שהתקיימה מיד לאחר הטקס.

זוכי תחרות זוגות עד אמן כסף בפסטיבל יחד עם 
ראובן בשביץ, גזבר ההתאגדות.

זוכי קבוצות מעורבות בפסטיבל עם בכירי רשת "עד 120" ומודי קניגסברג, נשיא ההתאגדות



בואו להכיר אותנו

וסבתא   3 ל  אמא  נשואה  ביבנה,  מתגוררת   ,63( דורית 
ל-4 נכדים( היא גמלאית מתחום ההיי-טק. בעלה, יצחק 
היא  אולם  שנה,  כ-40  מזה  ותיק  ברידג’  שחקן  קוסטו, 
“הטריגר  שנים.   5 לפני  רק  המשחק  אל  נשאבה  עצמה 
כשהילדים  משפחתית,  ערב  ארוחת  במהלך  התרחש 
העירו לי על כך ששאלתי את אותה שאלה מספר פעמים. 
מחשש שהזיכרון שלי ייפגע, חיפשתי מהר אחר פעילות 
מסוימת שתעזור לי להפעיל את גלגלי המוח. עשיתי אחד 
ועוד אחד, ויחד עם העובדה שבעלי, יצחק משחק ברידג’ 

שנים, החלטתי פשוט להיכנס לזה’’, נזכרת דורית.

מיוחס,  יעקב  של  ציונה  נס  במועדון  לשחק  החלה  היא 
להשתתף  החלה  מהר  חיש  שלה.  המורה  גם  שהיה 
בתחרויות ולקדם את עצמה עם פרטנרים שונים ומגוונים. 
סניף  תת  ולייסד  הכפפה  את  להרים  החליטה  במקביל, 
בעיר מגוריה, יבנה. ‘’ראיתי שהרבה מאוד תושבים נוסעים 
רוצה  שאני  והחלטתי  ברידג’  לשחק  כדי  אחרות  לערים 
לפתוח פעילות כאן אצלנו בעיר. פניתי להתאגדות, לאוריה 
הניבה  שההשקעה  שמחה  אני  מאוד.  לי  שעזרה  מאיר, 
פירות. כיום אנו כבר 19 שחקנים רשומים עם 4 פעילויות 

בשבוע בכל הרמות’’.

היא  הברידג’’’,  בזכות  חיוביים  דברים  הרבה  לי  ‘’קרו 
זכיתי בתחביב  ‘’ראשית, הזיכרון התחזק מאוד,  מציינת. 
שמסב לי הרבה הנאה. כל הזמן צריך לחשוב ולתכנן את 
וזה מאוד מאתגר ברמה האישית. בנוסף,  המהלך הבא, 
החברותא היא מדהימה. זכיתי להכיר אנשים תחרותיים 

ואינטלקטואליים שכיף להימצא בחלקם’’.

לשאלה מדוע היא אינה משחקת בצוותא עם בעלה, יצחק, 
על שולחן הברידג’, משיבה דורית: “נדיר שיוצא לנו לשחק. 
האופי שלנו הוא שונה. יצחק הוא שחקן טבעי, בעוד שאני 
מגדירה את עצמי עדיין כמתלמדת, משחקת בדיוק לפי 
שלנו  השילוב  בקורסים.  שלמדתי  והקונבנציות  השיטות 
על שולחן הברידג’ לא תמיד עובד, כך שהחלטנו להפריד 

כוחות בברידג’, על מנת להימנע מוויכוחים מיותרים’’. 

מחכה  היא  כי  מציינת  דורית  העתיד?  לגבי  ומה 
קראה  שמה  על  תמר,  לנכדתה,  עיניים  בכיליון 
‘’היא כרגע בת  לתת הסניף ביבנה )מועדון תמר(. 
8, אבל כבר מגיל צעיר גילתה עניין גדול בברידג’. 
אני מחכה עוד קצת שתגדל על מנת לחשוף אותה 
לנפלאותיו של הברידג’, ומקווה בעתיד שגם נוכל 

לשחק ביחד”.

דורית קוסטו 
קיבלה לאחרונה תואר 

אמן ארד 

טובית שלומי 
קיבלה לאחרונה דרגת 
אמן בכיר כסף

עושים כבוד לשתי שחקניות מוכשרות שהתכבדו בתארים חדשים. 
כל הכבוד ! 

אשת  בת”א(,  מתגוררת  בנות,   2  + בזוגיות   ,65( טובית 
‘’דרורי  הפרסום  משרד  בעלת  ניסיון,  עתירת  קריירה 
 ,)D-SAY( האינטראקטיבי  הפרסום  ומשרד  שלומי’’’ 
ועיתונאות  לתקשורת  בחוג  ומרצה  לתקשורת,  דוקטור 
באוניברסיטה העברית. למרות סדר יומה הלחוץ והסיזיפי, 
יוצא  מפלט  עבורה  המהווה  הברידג’,  על  מוותרת  אינה 

דופן משגרת היומיום.

תחביב  ארוכות  שנים  במשך  חיפשתי  קריירה,  “כאשת 
לשעות הפנאי שלי, שבו אוכל לעסוק לאחר 20:00 בערב”, 
מספרת טובית תוך שחזור תחילת הרומן בינה לבין הברידג’ 
לפני כ-20 שנה. ‘’חיפשתי בזמנו עם בן זוגי דאז פעילות 
משותפת ובחרנו בברידג’ מתוך הבנה כי ניתן לעבוד בו 
גם על הזוגיות בצורה נאותה ומבלי לריב. על הדרך זיהינו 
משחק מופלא המאפשר לחדד את המוח ולאתגר אותו 
האסטרטגית  החשיבה  פיתוח  תוך  זיכרון  תרגילי  עם 

והטקטית’’. 

טובית  עשתה  המשחק  בנבכי  הראשונים  צעדיה  את 
במועדוני כיכר המדינה וגן העיר בתל-אביב )כיום במועדון 
בית הלוחם תל-אביב( תחת הדרכתו של מורה הברידג’, 
יובל לובינסקי, לו היא רוחשת רגשי כבוד והערכה גדולים 
וממשיכה ללמוד אצלו גם כיום. “מה שמדהים במשחק 
הזה הוא שכל יום לומדים ומגלים משהו חדש עליו, כך 

שהלמידה אינה נגמרת אף פעם”.

בשנים האחרונות משחקת טובית עם אביבה לוטן שהיתה 
שותפתה של אחותה שנפטרה. “קיבלתי אותה כסוג של 
‘ירושה’”, אבל אני מאחלת לכל זוג בשולחן שיתוף פעולה 
כמו שיש לי עם אביבה. זה מתאים לתפיסת העולם שלי 

שסוברת שמכל דבר רע, יוצא גם משהו טוב’’.

בשנים  רק  התוודעתי  בליגות  התחרותי  הברידג’  אל 
את  לחוות  ואחת  אחד  לכל  ממליצה  אני  האחרונות. 
שני  אין  שפשוט  בתחרויות,  שקיים  המדהים  האדרנלין 
כאשר  מרץ.  המון  אישית  לי  מספק  הברידג’  בכלל,  לו. 
אני חוזרת ממשחקים במועדון, אני לא מצליחה להירדם 
שנתפס  שמשחק  מצחיק  בוקר.  לפנות   02:00 עד 
עם  צעירה  אותי  לשמור  מצליח  דווקא  ‘’כזקן’’, 
דעתי  לעניות  הברידג’  ותחרותיות.  לחימה  רוח 
אינספור  בתוכו  וכולל  לחיים  מיקרוקוסמוס  הוא 
איך  כמו  עצמם,  לחיים  השלכות  בעלי  אלמנטים 
לחשוב קדימה, כיצד להתייחס לסביבה תחרותית, 

להסתדר עם בן או בת הזוג, והיד עוד נטויה’’. 



בואו להכיר אותנו

וסבתא   3 ל  אמא  נשואה  ביבנה,  מתגוררת   ,63( דורית 
ל-4 נכדים( היא גמלאית מתחום ההיי-טק. בעלה, יצחק 
היא  אולם  שנה,  כ-40  מזה  ותיק  ברידג’  שחקן  קוסטו, 
“הטריגר  שנים.   5 לפני  רק  המשחק  אל  נשאבה  עצמה 
כשהילדים  משפחתית,  ערב  ארוחת  במהלך  התרחש 
העירו לי על כך ששאלתי את אותה שאלה מספר פעמים. 
מחשש שהזיכרון שלי ייפגע, חיפשתי מהר אחר פעילות 
מסוימת שתעזור לי להפעיל את גלגלי המוח. עשיתי אחד 
ועוד אחד, ויחד עם העובדה שבעלי, יצחק משחק ברידג’ 

שנים, החלטתי פשוט להיכנס לזה’’, נזכרת דורית.

מיוחס,  יעקב  של  ציונה  נס  במועדון  לשחק  החלה  היא 
להשתתף  החלה  מהר  חיש  שלה.  המורה  גם  שהיה 
בתחרויות ולקדם את עצמה עם פרטנרים שונים ומגוונים. 
סניף  תת  ולייסד  הכפפה  את  להרים  החליטה  במקביל, 
בעיר מגוריה, יבנה. ‘’ראיתי שהרבה מאוד תושבים נוסעים 
רוצה  שאני  והחלטתי  ברידג’  לשחק  כדי  אחרות  לערים 
לפתוח פעילות כאן אצלנו בעיר. פניתי להתאגדות, לאוריה 
הניבה  שההשקעה  שמחה  אני  מאוד.  לי  שעזרה  מאיר, 
פירות. כיום אנו כבר 19 שחקנים רשומים עם 4 פעילויות 

בשבוע בכל הרמות’’.

היא  הברידג’’’,  בזכות  חיוביים  דברים  הרבה  לי  ‘’קרו 
זכיתי בתחביב  ‘’ראשית, הזיכרון התחזק מאוד,  מציינת. 
שמסב לי הרבה הנאה. כל הזמן צריך לחשוב ולתכנן את 
וזה מאוד מאתגר ברמה האישית. בנוסף,  המהלך הבא, 
החברותא היא מדהימה. זכיתי להכיר אנשים תחרותיים 

ואינטלקטואליים שכיף להימצא בחלקם’’.

לשאלה מדוע היא אינה משחקת בצוותא עם בעלה, יצחק, 
על שולחן הברידג’, משיבה דורית: “נדיר שיוצא לנו לשחק. 
האופי שלנו הוא שונה. יצחק הוא שחקן טבעי, בעוד שאני 
מגדירה את עצמי עדיין כמתלמדת, משחקת בדיוק לפי 
שלנו  השילוב  בקורסים.  שלמדתי  והקונבנציות  השיטות 
על שולחן הברידג’ לא תמיד עובד, כך שהחלטנו להפריד 

כוחות בברידג’, על מנת להימנע מוויכוחים מיותרים’’. 

מחכה  היא  כי  מציינת  דורית  העתיד?  לגבי  ומה 
קראה  שמה  על  תמר,  לנכדתה,  עיניים  בכיליון 
‘’היא כרגע בת  לתת הסניף ביבנה )מועדון תמר(. 
8, אבל כבר מגיל צעיר גילתה עניין גדול בברידג’. 
אני מחכה עוד קצת שתגדל על מנת לחשוף אותה 
לנפלאותיו של הברידג’, ומקווה בעתיד שגם נוכל 

לשחק ביחד”.

דורית קוסטו 
קיבלה לאחרונה תואר 

אמן ארד 

טובית שלומי 
קיבלה לאחרונה דרגת 
אמן בכיר כסף

עושים כבוד לשתי שחקניות מוכשרות שהתכבדו בתארים חדשים. 
כל הכבוד ! 

אשת  בת”א(,  מתגוררת  בנות,   2  + בזוגיות   ,65( טובית 
‘’דרורי  הפרסום  משרד  בעלת  ניסיון,  עתירת  קריירה 
 ,)D-SAY( האינטראקטיבי  הפרסום  ומשרד  שלומי’’’ 
ועיתונאות  לתקשורת  בחוג  ומרצה  לתקשורת,  דוקטור 
באוניברסיטה העברית. למרות סדר יומה הלחוץ והסיזיפי, 
יוצא  מפלט  עבורה  המהווה  הברידג’,  על  מוותרת  אינה 

דופן משגרת היומיום.

תחביב  ארוכות  שנים  במשך  חיפשתי  קריירה,  “כאשת 
לשעות הפנאי שלי, שבו אוכל לעסוק לאחר 20:00 בערב”, 
מספרת טובית תוך שחזור תחילת הרומן בינה לבין הברידג’ 
לפני כ-20 שנה. ‘’חיפשתי בזמנו עם בן זוגי דאז פעילות 
משותפת ובחרנו בברידג’ מתוך הבנה כי ניתן לעבוד בו 
גם על הזוגיות בצורה נאותה ומבלי לריב. על הדרך זיהינו 
משחק מופלא המאפשר לחדד את המוח ולאתגר אותו 
האסטרטגית  החשיבה  פיתוח  תוך  זיכרון  תרגילי  עם 

והטקטית’’. 

טובית  עשתה  המשחק  בנבכי  הראשונים  צעדיה  את 
במועדוני כיכר המדינה וגן העיר בתל-אביב )כיום במועדון 
בית הלוחם תל-אביב( תחת הדרכתו של מורה הברידג’, 
יובל לובינסקי, לו היא רוחשת רגשי כבוד והערכה גדולים 
וממשיכה ללמוד אצלו גם כיום. “מה שמדהים במשחק 
הזה הוא שכל יום לומדים ומגלים משהו חדש עליו, כך 

שהלמידה אינה נגמרת אף פעם”.

בשנים האחרונות משחקת טובית עם אביבה לוטן שהיתה 
שותפתה של אחותה שנפטרה. “קיבלתי אותה כסוג של 
‘ירושה’”, אבל אני מאחלת לכל זוג בשולחן שיתוף פעולה 
כמו שיש לי עם אביבה. זה מתאים לתפיסת העולם שלי 

שסוברת שמכל דבר רע, יוצא גם משהו טוב’’.

בשנים  רק  התוודעתי  בליגות  התחרותי  הברידג’  אל 
את  לחוות  ואחת  אחד  לכל  ממליצה  אני  האחרונות. 
שני  אין  שפשוט  בתחרויות,  שקיים  המדהים  האדרנלין 
כאשר  מרץ.  המון  אישית  לי  מספק  הברידג’  בכלל,  לו. 
אני חוזרת ממשחקים במועדון, אני לא מצליחה להירדם 
שנתפס  שמשחק  מצחיק  בוקר.  לפנות   02:00 עד 
עם  צעירה  אותי  לשמור  מצליח  דווקא  ‘’כזקן’’, 
דעתי  לעניות  הברידג’  ותחרותיות.  לחימה  רוח 
אינספור  בתוכו  וכולל  לחיים  מיקרוקוסמוס  הוא 
איך  כמו  עצמם,  לחיים  השלכות  בעלי  אלמנטים 
לחשוב קדימה, כיצד להתייחס לסביבה תחרותית, 

להסתדר עם בן או בת הזוג, והיד עוד נטויה’’. 

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

כתובת משרד ההתאגדות: יערה 27, רעננה מיקוד 4320458
טל. 09-7774031, פקס. 09-7774033

www.bridge.co.il :אתר ההתאגדות ibf@bridge.co.il :דוא"ל

הודעות חשובות

יוני 2019מאי 2019אפריל 2019

6 - 5

13 - 12

13

אליפות ישראל הפתוחה 
לזוגות - חצי גמר וגמר

אליפות ישראל הפתוחה 
לזוגות – גמר על

אליפות ישראל לזוגות 
סניורים – מחוזית*

4 - 3
 

5

31

אליפות ישראל לזוגות 
סניורים – שלבי גמר

סימולטנית ארצית ערב
)יום א'(

הפסטיבל הבינלאומי ה- 53 

6 - 1

28

הפסטיבל הבינלאומי ה 53 

סימולטנית ארצית בוקר
)יום שישי(

תכנית פעילות ספורטיבית ארצית לחודשים:
אפריל  2019 – יוני 2019  

* ראו מודעה מפורטת

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

SAVE THE DATE
www.ibf-festival.org

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

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

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


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

אליפות ישראל לזוגות סניורים 2018
שלב מוקדמות מחוזיות

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

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

מרכזדרוםצפון
במועדון "חיפה כרמל"

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

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

פרטים והרשמה
משה מנור

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

ההרשמה מראש – חובה

אביבה בן ארויה 
052-3859335

מחיר 140 ש"ח לזוג
ההרשמה מראש – חובה

מועדון אביבים
03-6417470
03-6417469

מחיר 140 ש"ח לזוג
ההרשמה מראש – חובה

סניור = מי שנולד ב : 31.12.58 או לפני כן
לפחות אחד מבני הזוג חייב להשתייך לסניף במחוז שבו הוא משתתף

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

שלבי הגמר : שלבי הגמר ב:  3 - 4 במאי 2019.
פרסים ונקודות אמן ארציות ובינלאומיות בגמר במתכונת מורחבת מאד

ועדת חוקהועדת חוקה

מבחנים להסמכת מנהלי תחרויות לדרגה 1 ולדרגה 2
מבחן הסמכה לדרגה 1 - יתקיים ב 17/4/19 בשעה 16:00 עד 19:00 
המבחן מיועד למי שאין לו הסמכה כלל ומעוניין לקבל הסמכה לניהול תחרויות מקומיות במועדון.

מבחן הסמכה לדרגה 2 - יתקיים ב 15/5/19 בשעה 16:00 עד 19:00. 
מבחן זה מיועד למנהלי תחרויות בעלי דרגה 1 המעוניינים בנוסף לקבל הסמכה שתאפשר להם: 

לנהל גם תחרויות סימולטניות ארציות, לנהל סקציה בתחרויות ארציות 
לצד מנהל תחרות ראשי מוסמך וכן לסייע בליגות )עד ליגה א'(, לצד מנהל תחרות ראשי מוסמך. 

אל שני המבחנים הנ"ל רשאים לגשת גם חברי התאגדות שלא עברו מבחנים קודמים ומעוניינים לנסות שוב.

חומרים לקראת המבחנים ניתן למצוא באתר ההתאגדות בתפריט מידע שימושי / תחרויות ההתאגדות / מידע למנהלי תחרויות.

המבחנים יערכו בבית ההתאגדות )רח' יערה 27 רעננה(, עלות הבחינה 50 ₪. 
ההרשמה מראש חובה, באמצעות מערכת התשלומים המקוונת שבאתר ההתאגדות 

לחצו כאן

לתשלום

בין התאריכים 21 לאפריל עד 25 באפריל 
משרדי ההתאגדות יהיו סגורים לרגל חופשת פסח.

בשם ההנהלה והצוות, חג פסח שמח לכל משפחת הברידג' בישראל.

https://main.bridge.co.il/innerpagestatic/Forms
https://main.bridge.co.il/innerpagestatic/td-info
https://bridgepayment.org/contest_list.aspx


הודעות מועדונים

ועדת חוקהועדת חוקה

מנהל תחרות שלא ישתתף באחד מימי העיון יחויב בבחינה על מנת לשמור על דרגתו.
עלות ההשתתפות 50 ₪. ההרשמה מראש דרך המערכת המקוונת שבאתר ההתאגדות

יום עיון למנהלי תחרויות דרגה 3 
ביום ו' ב- 17/5/19

יתקיים ברח' יערה 27 ברעננה, 
בין השעות 10:00 עד 15:00.

יום עיון למנהלי תחרויות דרגה 1+2 
ביום ו' ב- 26/7/19

יתקיים ברח' יערה 27 ברעננה, 
בין השעות 10:00 עד 15:00.

יום עיון למנהלי תחרויות דרגה 1+2 
ביום ו' ב- 16/8/19

יתקיים במועדון חיפה כרמל, רח' מחניים 9, חיפה

בין השעות 10:00 עד 15:00.

יום עיון למנהלי תחרויות דרגה 1+2 
ביום ו' ב- 31/8/19

יתקיים במועדון רחובות, רח' המנוף 1, רחובות, 
בין השעות 10:00 עד 15:00.

ימי עיון למנהלי תחרויות יתקיימו במספר מועדים, להלן הפרטים:

מועדון אשקלון
מתכבד להזמינכם לתחרות ארצית

לזכרו של מיכאל גלר ז"ל
מושב אחד 30 ידיים

יום שישי 12 באפריל 2019 | בשעה 10:00
בבית גילאור, צומת מסמיה

מנהל תחרות: קובי שחר
מחיר למשתתף: 70 ₪

כולל כיבוד קל
הרשמה מראש חובה:
יוסי פיברט 053-7517570

מכללת הברידג' רחובות
מתכבדים להזמינכם לתחרות ארצית

מושב אחד 30 ידיים 

יום שישי 26 באפריל 2019 | בשעה 10:00 
ביה"ס ויצו ברח' ארלוזורוב 9, רחובות

חניה ברח' שמעון דיין פינת ארלוזורוב 
מנהל תחרות: אילן שזיפי
מחיר למשתתף: 75 ₪

כיבוד עשיר מאוד
גביעים לשלושת המקומות הראשונים

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

מועדון ברידג' השרון
מתכבד להזמינכם לתחרות ארצית

מושב אחד 30 ידיים

יום שבת 27 באפריל 2019 | בשעה 10:00
ברח' ששת הימים 42, כפר סבא

מנהל תחרות: אילן שזיפי
מחיר למשתתף: 70 ₪

מספר המקומות מוגבל
הרשמה מראש חובה:

רותי 054-4556111 | מועדון 077-525-3001

מועדון ברידג' אביבים
מתכבד להזמינכם לתחרות ארצית

2 מושבים 24 ידיים

יום שלישי 7 במאי 2019 | בשעה: 20:30
יום שלישי 14 במאי 2019 | בשעה: 20:30

ברח' דיסנצ'יק 7, תל אביב

מנהל תחרות : יובל בן דוד
מחיר למשתתף: 120 ₪

עבור 2 מושבים
לפרטים והרשמה מראש:

מועדון: 03-6417469, 03-6417470

לתשלום

https://bridgepayment.org/contest_list.aspx


הודעות מועדונים

מועדון רחובות
מתכבד להזמינכם לתחרות ארצית

מושב אחד 30 ידיים

יום שישי 10 במאי 2019 | בשעה 10:00
ברח' המנוף 1, רחובות

מנהל תחרות: אילן שזיפי
מחיר למשתתף: 75 ₪

לפרטים והרשמה מראש:
מאיר ברקמן 050-7353303 
דורית לשם 050-9427818
נעמי לזר 050-8844494

מועדון חיפה כרמל
מתכבד להזמינכם לתחרות ארצית

מושב אחד  30 ידיים

יום שישי 17 במאי 2019 | בשעה 10:00
רח' מחניים 9 )מול בית 18( חיפה

מנהל תחרות: אסף עמית
מחיר למשתתף 70 ₪

גביעים מהודרים ל-3 המקומות הראשונים
הרשמה מראש חובה
יניב זק  054-8083015

אריה ברקוביץ 052-8757855
מועדון 04-8101027

מועדון הברידג' סביון -קריית אונו 
מתכבד להזמינכם לתחרות ארצית 

מושב אחד 30 ידיים

יום שבת 18 במאי 2019 | בשעה: 10:00 
בבית התרבות החדש סביון

נתיב היובל 1 , סביון

מנהל תחרות: דירק פיטרס
מחיר למשתתף: 70 ₪

חניה בשפע, גישה לנכים
לפרטים והרשמה מראש:

שירי 054-7999781
שורה 052-8802656

מועדון ברידג' אשדוד
מתכבד להזמינכם לתחרות ארצית

"גביע אשדוד"
2 מושבים  18 ידיים

יום שישי 24 במאי 2019 | בשעה 10:00
רח' הרב שאולי 4, מתחם בי"ס ארזים, אשדוד

מנהל תחרות: אילן שזיפי
מחיר למשתתף 80 ₪

גביעים לשלושת המקומות הראשונים
הרשמה מראש חובה

משה פרוז 054-6002364
שרלי זרביב 050-3822609

מועדון כיכר המדינה
מתכבד להזמינכם לתחרות ארצית

 2 מושבים 18 ידיים 

יום שבת 25 במאי 2019 | בשעה 10:00 
רח' וייצמן 53, תל אביב

מנהל תחרות : אילן שזיפי
מחיר למשתתף: 75 ₪

יישמרו מקומות לנרשמים מראש בלבד
פרטים והרשמה במועדון: 03-6969830

מועדון אם המושבות
מתכבד להזמינכם לתחרות ארצית

לזכרה של גילה אמודי ז"ל
מושב אחד 30 ידיים

יום שבת 11 במאי 2019 | בשעה 10:00
באולם ההתאגדות, רח' יערה 27, רעננה

מנהל תחרות: אילן שזיפי
מחיר למשתתף: 75 ₪

לפרטים והרשמה מראש חובה:
דורון ידלין 052-3933453

netfar@012.net.il



מועדון הברידג' סביון -קריית אונו 
מתכבד להזמינכם לתחרות ארצית 

מושב אחד 30 ידיים

יום שבת 18 במאי 2019 | בשעה: 10:00 
בבית התרבות החדש סביון

נתיב היובל 1 , סביון

מנהל תחרות: דירק פיטרס
מחיר למשתתף: 70 ₪

חניה בשפע, גישה לנכים
לפרטים והרשמה מראש:

שירי 054-7999781
שורה 052-8802656

נאאשמותסה"כדרוג

6טל ריבה - פכטמן אהובה174.57

6ברנדס יניב - סוכמן צבי270.14

6בן שמחון אמליה - חיות אבי369.41

5גרינברג שלווה - מור מוטי469.26

5גינוסר איתמר - לוי אירית568.19

5טרגן אפרים - זיכרמן דוד668.02

5אבן אדיר - לביא יקיר767.91

5ארד יאיר - גושן רגינה867.74

5וייסבלום כלנית - בלס יעקב967.42

5פרג משה - רוזנטל מרטין1067.32

נאאשמותסה"כדרוג

16טל ריבה - פכטמן אהובה178.98

15טרגן אפרים - זיכרמן דוד274.24

14ברנדס יניב - סוכמן צבי373.11

13בן שמחון אמליה - חיות אבי472.61

12בן צבי אייל - ממן אבי571.78

11חץ קלרה - רול יוסף669.81

10גינוסר איתמר - לוי אירית769.09

10מרקוביץ רוני - ויינשטיין אבישי869.04

9וייסבלום כלנית - בלס יעקב968.61

9שקדי צבי - בן יהודה יהודית1068.58

תוצאות תחרויות

שמות]1[]2[]3[תוצאהדרוג

אברמוב ורדה - עזרא יצחק158.6558.7658.5557.69

נוסצקי מיכל - ידלין דורון256.6960.6849.1556.20

חץ קלרה - לוין אמיר355.6362.3954.4951.71

אורן אפרת - רול יוסף454.9653.8549.1560.68

ערמי רות - בר גילי554.5352.3560.2650.00

ממן גיא - ממן אבי654.0358.3354.4945.94

מינץ ורד - מינץ יעקב754.0143.3863.2557.27

קיש תמר - מגדל אילן853.4651.9251.9257.48

לוי הילה - קניגסברג מודי953.0856.4148.2947.22

אס אילנה - שוורץ אדריאן1053.0456.4151.5050.64

אליפות ישראל לזוגות מעורבים 2019 - גמר א
מושב: 3 מתוך 3 תאריך: 09/03/19

השתתפו 72 זוגות
תוצאות כלליות

סימולטנית ארצית מרץ 2019 
מושב 1 מתוך 1 תאריך: 10/03/19

השתתפו 1006 זוגות
 חישוב משוקלל

סימולטנית ארצית מרץ 2019 
מושב 1 מתוך 1 תאריך: 10/03/19

השתתפו 1006 זוגות
Handicap חישוב



דרגות

ברכות למקבלי תארים חדשים )נכון ליום 6.03.2019(
אמן בכיר זהב 

וסרמן גילדה, כיכר המדינה ת"א 
גנוט ישראל, הדר כפר סבא 

אמן בכיר כסף 
שלומי טובית, הלוחם אפקה 

בלס יוסף, כפר סבא 
זליקובסקי ליאוניד, אביבים 

דר תמר, רחובות 
הופפלד אריה, רחובות 

שומרוני ירון, קבוצי דרום 

אמן בכיר ארד 
מזרחי יהודית, חיפה/כרמל 

רחימי רחמים, רחובות 

אמן בכיר 
שפירא פאינה, כרמיאל 
רבינוביץ דורון, רמת גן 

בנישטי שלמה, ויצו פתח תקוה 
שובל אפרים, רחובות 

חכמה דוד, גליל תחתון 

אמן זהב 
ירוס מיכאל, חיפה/כרמל 

יוסף שושנה, נהריה 
סידסמר רגינה, רקפת קרית טבעון 

וולפגור אתי, רמת גן 
סולקוביץ אלכס, רמת גן 

ארגז יצחק, בית בלגיה י"ם 
נתן מיכה, ויצו פתח תקוה 

גוטליב רונן, מועדון מודיעין 
מזובר אמיר, מועדון מודיעין 
ברימברג יעקב, גליל תחתון 

אמן כסף 
ברושי משה, כרמיאל 

ברנט דוד, חיפה/כרמל 
יניב יהודה, "הרץ" חיפה 

הרשקוביץ אסתר, זכרון יעקב 
שקד דליה, מרכז ספורט רשלצ 

וינברג דסי, נס ציונה 

אמן ארד 
אורון הרצל, מבואות חרמון 

וייס משה, השרון 

דיין חי, רמת גן 
רויטמן זיו, מושבות-שמריהו 

שיק אבי, ירושלים 
לבנדה עדנה, ויצו פתח תקוה 

יעקב אברהם, מרכז ספורט רשלצ 
מינצר רחל, מרכז ספורט רשלצ 

לוי שלמה, רעננה ההגנה 
קוסטו דורית, אשדוד 

חייפץ רון, יואב 

אמן 
גל ציון, גל - ראש העין 
רז מירי, ספורט + חולון 

רטר קורן, כרמיאל 
אדלשטיין אברהם, חיפה/כרמל 

אביד לידי, ירושלים 
אורון צילה, חדרה 

אליהו עובדיה, מרכז ספורט רשלצ 
זהבי יוחנן, אילת 

פרלמוטר דניאל, אשדוד 
פולק עמוס, וקס - רחובות 

סגן אמן זהב 
יופה אנטול, ספורט + חולון 

סחר גדעון, רמת השרון 
פרנס גיא, מבואות חרמון 

וייל טובה, חיפה/כרמל 
אהרוני אורית, השרון 
צפריר צביה, אביבים 

בקר רות, לב חולון 
נייגר עמליה, לב חולון 

אבלגון אלכס, מרכז הברידג' ים 
טובים אסיה, ויצו פתח תקוה 

שקד מלכה, מרכז ספורט רשלצ 
מירון מאירה, באר שבע 

שפרמן יעקב, אשדוד 
וקס טובה, וקס - רחובות 

סגן אמן כסף 
קורן מרי, ספורט + חולון 

זיו תמר, רמת השרון 

בן ערב שאולי, מבואות חרמון 

קוגמן שאול, רמת גן 

רוטקוף רות, אביבים 

רוה לאה, מרום נווה 
קמחין נורית, סביון-קרית אונו 

חומרי נחמה, מרכז ספורט רשלצ 
רוה שמשון, מרכז ספורט רשלצ 

ליכטנברג משה, בית הברידג' ב"ש 
מינסטר ענת, באר שבע 

כפיר בן, אשקלון 
אינדיג אופיר, רחובות 

שבתאי אילנה, אשדוד 
בן יאיר שלומית, מועדון מודיעין 

סגן אמן ארד 
עזר יובל, ספורט + חולון 
קונדה ציפי, רמת השרון 

בלייר שלום, מבואות חרמון 
יוגב פז, מבואות חרמון 

דניאל סנא, עמק יזרעאל 
רוזנס יהודית, ברידג' פוינט פולג 

שנבל יגאל, ברידג' פוינט פולג 
צוויג איציק, מושבות-שמריהו 

יערי ריקי, מרכז ספורט רשלצ 
מרצ'וק איילה, בית הברידג' ב"ש 
מרצ'וק יוסף, בית הברידג' ב"ש 

נחושתן אביבה, אשדוד 
ברדשניידר לאה, וקס - רחובות 

פלוטקין מרדכי, נס ציונה 
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עוזרי עמוס, טבעון 
אוחנה דוד, נהריה 

שורץ שלמה, רקפת קרית טבעון 
אפל יעקב, השרון 
ביטון משה, השרון 

בלקין מייקל, ברידג' פוינט פולג 
ווברמן מרי, כפר סבא 

גוטסמן עדינה, רמת גן 
דנון שרה, רמת גן 
שני חנוך, רעננה 
בקר ג'ני, אביבים 



טלר שמעון, אביבים 
אוריצקי לב, מושבות-שמריהו 

בוקי דמיטרי, מושבות-שמריהו 
אפרתי שושנה, ירושלים 

וינר חביבה, ירושלים 
פרייס לזלי, ירושלים 

ארן חביבה, אבא חושי חיפה 
יניב דינה, אבא חושי חיפה 

זילבר טטיאנה, ויצו - נוה יוסף 
גיאונו ביולה, מרכז הברידג' ים 

דסאור יוסף רייניר, חדרה 
יצחקי דניאל, קיסריה 
שנבל אסתר, קיסריה 
גל שלמה, זכרון יעקב 

דרזנין שאול, סביון-קרית אונו 
פנחסוב אלכסנדרה, בית מכבי ראשל"צ 

ברנזון ציפי, רעננה ההגנה 
הייד ג'יליאן, רעננה ההגנה 
יעקבי מיכל, רעננה ההגנה 

פלציג לילקה, רעננה ההגנה 
פסבולסקי מוירה, רעננה ההגנה 

רהט צפרא, רעננה ההגנה 
אמבר אסתי, בית הברידג' ב"ש 
סלונים דורון, בית הברידג' ב"ש 

ישראלי יוספה, וקס - רחובות 
שחורי אילנה, וקס - רחובות 

Katerina Kapagianidi, נס ציונה 

שחקן מתקדם 
רגנשטרייך אלכסנדרה, רמת השרון 

אברהמוב מיכאל, לב הצפון 
לב ארי יעקב, לב הצפון 
שרייברג דוד, לב הצפון 

פז יוסף, טבעון 
הרצוג רונית, "הרץ" חיפה 

סלע מיכל, השרון 
רוזנברג רודיקה, השרון 
שמענוביץ נעמי, השרון 

גולדברג לאומית, כפר סבא 
סגל יונה, רעננה 

אבן טוב תנחום, אביבים 
גוברין אבי ברטי, אביבים 

הלפרין רודי, אביבים 
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שמואלי רות, אביבים 

עופר מוטי, מושבות-שמריהו 
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גילון חדוה, וקס - רחובות 
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מסוס תמר, נס ציונה 
מקייס מאיר, מועדון מודיעין 

לקראת 
פסטיבל הברידג' הבינלאומי ה-53

חברי התאגדות הרואים עצמם מתאימים ומקושרים 
בנושא גיוס חסויות לפסטיבל, מוזמנים לפנות למשרדי 

ההתאגדות לתיאום וקבלת תנאי ההסדר
ibf@bridge.co.il | 09-7774031



טיול כוכב – 28.6-5.7.2019
 5 של  דירוג  Rosa Khutor  בעל  בלו  רדיסון  במלון 
 Rosa והנופש  הסקי  בעיירת  כוכבים DLX ממוקם 

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

נופים, טבע, מסעדות, בתי קפה, שופינג וחיי לילה תוססים.

מספר המקומות מוגבל!!!

ההרשמה בעיצומה

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

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

)תוספת ליחיד בחדר 480 אירו(
המחיר כולל:

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

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

שלא נכלל בסעיף החבילה כוללת.

יום ו' 28/6 - תל אביב, סוצ'י – פנינת הים השחור
רוסיה",  של  "פלורידה  המכונה  לסוצ'י,  מנתב"ג  נמריא 
שוכנת על רצועת חוף הים השחור, למרגלות הרי הקווקז. 

עם הנחיתה ניסע לבית המלון.
יום ש' 29/6 - סוצ'י, הגן הבוטני 

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

מבתי הקפה, החנויות והמסעדות. 
יום א' 30/6 - סקיי פארק  

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

המארח מופעים ומסעדות
יום ב' 1/7 - דגומיס- מטעי התה, דאצ'ה של סטלין, 

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

בפארק ריביירה. לאחר יום מהנה נחזור למלון.
יום ג' 2/7 - כפר אדיגיה, 

33 המפלים בעמק האגדות, מופע פולקלור 
קיצמאי.  בולשוי  אדיגאי  בכפר  לביקור  ניסע  חוויתי  יום 
נתרשם מאורחות חיי התושבים. נקבל הסברים על תעשיית 
ל-33  נמשיך  בטעימות.  מלוות  מקומיות,  וגבינות  הדבש 
מפלי המים בוואדי ג'גוש. באמצעות רכבים מיוחדים נחצה 
אותנו  יוביל  גשרים,  על  רגלי קצר  טיול  נהר השאחה.  את 
למפלים. נמשיך לארוחה מהמטבח המקומי הטיפוסי ומופע 

פולקלור של להקת קווקזית.
ROSSIA MOYA , יום ד' 3/7 - המוזיאון הפתוח

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

ועל רכסי הקווקז.
יום ה 4/7

נצא לחצי יום סיור הכוללת חוויה מיוחדת בשייט 
בים השחור.

יום ו' 5/7 - סוצ'י, תל אביב
האצטדיון  אדלר.  ברובע  האולימפי  בפארק  לביקור  ניסע 
האולימפי, אשר אירח את משחקי החורף האולימפיים, היכל 
הקרח בולשוי המשמש גם להופעות ואת המסלול המרוצים 

פורמולה 1 ונמשיך לשדה התעופה לטיסה הביתה.
* עשוי להיות שינויים בסדר הביקורים/תכנית

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

מתכננים חופשה משפחתית בלתי נשכחת
בחצי האי פיליון הקסום ביוון?

נשמח לארח אתכם ב- 
ל-Moses Villa ארבע דירות נופש נפרדות ופרטיות, משקיפות לנוף פנורמי ייחודי ועוצר נשימה 

לים האגאי ולהרי פיליון. הדירות מצויידות לשהייה מושלמת הן למשפחות והן לזוגות.
 .Chorefto מעל חוף ,Pelion ממוקמת בצפון-מזרח חצי האי Moses Villa

חצי האי פיליון משלב חופים חבויים של חול זהוב ומי טורקיז צלולים ונקיים, שבילי הליכה 
מרהיבים בטבע פראי, כפרים מסורתיים ומגוון עשיר של אטרקציות ובילויים.

חופשה שלא תשכחו לעולם!

WWW.VILLAMOSES.COM – למידע, שאלות והזמנות

10% הנחה
לחברי ההתאגדות הישראלית לברידג’

moses20 :לפי קוד קופון

http://WWW.VILLAMOSES.COM
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מחיר מבצע ל-10 הנרשמים הראשונים
1,890 אירו לאדם בחדר זוגי

)תוספת ליחיד בחדר 480 אירו(
המחיר כולל:

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

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

שלא נכלל בסעיף החבילה כוללת.

יום ו' 28/6 - תל אביב, סוצ'י – פנינת הים השחור
רוסיה",  של  "פלורידה  המכונה  לסוצ'י,  מנתב"ג  נמריא 
שוכנת על רצועת חוף הים השחור, למרגלות הרי הקווקז. 

עם הנחיתה ניסע לבית המלון.
יום ש' 29/6 - סוצ'י, הגן הבוטני 

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

מבתי הקפה, החנויות והמסעדות. 
יום א' 30/6 - סקיי פארק  

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

המארח מופעים ומסעדות
יום ב' 1/7 - דגומיס- מטעי התה, דאצ'ה של סטלין, 

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

בפארק ריביירה. לאחר יום מהנה נחזור למלון.
יום ג' 2/7 - כפר אדיגיה, 

33 המפלים בעמק האגדות, מופע פולקלור 
קיצמאי.  בולשוי  אדיגאי  בכפר  לביקור  ניסע  חוויתי  יום 
נתרשם מאורחות חיי התושבים. נקבל הסברים על תעשיית 
ל-33  נמשיך  בטעימות.  מלוות  מקומיות,  וגבינות  הדבש 
מפלי המים בוואדי ג'גוש. באמצעות רכבים מיוחדים נחצה 
אותנו  יוביל  גשרים,  על  רגלי קצר  טיול  נהר השאחה.  את 
למפלים. נמשיך לארוחה מהמטבח המקומי הטיפוסי ומופע 

פולקלור של להקת קווקזית.
ROSSIA MOYA , יום ד' 3/7 - המוזיאון הפתוח

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

ועל רכסי הקווקז.
יום ה 4/7

נצא לחצי יום סיור הכוללת חוויה מיוחדת בשייט 
בים השחור.

יום ו' 5/7 - סוצ'י, תל אביב
האצטדיון  אדלר.  ברובע  האולימפי  בפארק  לביקור  ניסע 
האולימפי, אשר אירח את משחקי החורף האולימפיים, היכל 
הקרח בולשוי המשמש גם להופעות ואת המסלול המרוצים 

פורמולה 1 ונמשיך לשדה התעופה לטיסה הביתה.
* עשוי להיות שינויים בסדר הביקורים/תכנית

לפרטים והרשמה: daganbridge@hotmail.com | ג'קי דגן 050-7470016, יעקב מינץ 052-2783263 
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West North East South
Romanovska Lorencs

1♦ Pass 1♠
Pass 3♦ Pass 4♦
Pass 4♠* Pass 6♦

Pass Pass Pass

* cue-bid

Many experts would be loath to jump-rebid 
such a poor diamond suit. Indeed, at the other 
table North opened 1NT, killing off any slam 
ambitions. 

It turns out that 3♦ was a systemic bid for the 
Latvian pair. The play Polish Club )opening 
a three-way 1♣ with any 18+ hand(, so they 
don’t need a 2NT rebid to show 18-19 HCP 
with a balanced hand. They use 2NT to show 
six diamonds with 15-17 HCP, while a three 
diamonds rebid shows six diamonds as well as 
three spades.

When North cue-bid four spades, denying a 
heart control, South assumed she must have 
something in clubs as well and bid the slam.

The normal ♥J lead made it easy, but even after 
a more challenging club lead declarer would 
have been OK since the spade doubleton and 
trump singleton are in the same hand, so he 
has time for a club discard on the fourth round 
of spades even after failing to guess trumps.

 Finally, first-place Sweden skillfully bid the
following slam with merely 24 HCP.

Board 10. Dealer East. Vul All

 73
 KJ87
 AT98
 T85

  AKQ954   T62
  -   T962
  KQ62   3
  Q76   AKJ94

  J8
  AQ543
  J754
  32

West North East South
Ekenberg Clementsson

Pass Pass
1♠ Pass 2♣* Pass

4♥** Pass 4NT Pass
5♠ Pass 6♠ All Pass

* drury
** void splinter

The key bid was West’s jump to 4♥ )after East 
agreed spades(, showing a void – good to have 
such an agreement. Now East realized that her 
hand was golden )no wasted values in hearts, 
a diamond singleton and a source of tricks in 
clubs(. The only problem was trump quality, but 
after West’s 5♠ keycard response it was clear 
that all bases were covered. Of course, making 
twelve tricks was easy. 



English
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The inaugural European 
Mixed Team Championship 
in Lisbon provided many 

exciting moments. I collected some highlights 
from the slam zone.

First of all, a somewhat lucky slam for England 
)fifth place(. True, the opponents could cash the 
♠AK )and get a ruff later(, but they were unlikely 
to do so. Even after the deadly lead was missed, 
declarer required diamonds to be 4-4, but all’s 
well that ends well.

Board 21. Dealer North. Vul N/S

 A7
 Q654
 T973
  653

  QT9   J5432
  K87   A9
  AKQ86   -
  JT   AKQ842

  K86
  JT32
  J542
  97

West North East South
Osborne Hinden

Pass 1♣ Pass
1♠* Pass 2♠ Pass
3♥** Pass 3♠ Pass
4♦*** Pass 4♠ Pass
4NT Pass 6♣*** All Pass

* diamonds
** 4th suit forcing
*** cue-bid, agreeing spades
**** two keycards and a void

East’s attempt to sign off at four spades indicated 
some problems, but West nevertheless asked 
for keycards. After East’s six-level response he 
knew he was missing two of them. Since one of 
the missing keycards was probably the king of 
spades, West Passed six clubs and prayed. 

The lead was a routine ♥J. Declarer drew trumps, 
ruffed a diamond in hand and luckily there were 
four spade discards available. Contract made.

In the following board, Latvia )second place( 
reached a good slam after some atypical 
bidding.

Board 1. Dealer North. Vul None

 AKQ
 32
 JT8764
  AJ

  J5   432
  Q98764   JT5
  5   Q93
  KT63   Q972

  T9876
  AK
  AK2
  854

Mixed Teams Slams
// Ram Soffer
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חושבים להפיק ספר ייחודי ואישי? 
בחברתנו עורכים, מעצבים, מדפיסים, כורכים 

ושולחים אליך עד הבית

ספרים שנשארים במשפחה

ביוגרפיה משפחתית 
סיפור המשפחה וחיי הנפשות בה, תמונות, 

אילן יוחסין מעוצב ועוד

ספר זיכרון
תיעוד חיי יקירכם, ראיונות אישיים עם בני המשפחה 

והמקורבים, תמונות, שירים ועוד

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

עריכת המתכונים העוברים במשפחה, 
מלווה בסיפורים, בתמונות ועוד 

וכל רעיון שיעלה על דעתכם...


