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דבר ועד העמותה מאי 2019
"לעבוד על הדבר הנכון זה כנראה חשוב לא פחות מלעבוד קשה." 

)Flickr קטרינה פייק – מקימת(

שלכם ובשבילכם,
גלעד אופיר, יו"ר

שלום חברים,
נפתח )כרגיל( בעוד הופעה נהדרת של נבחרת ישראלית והפעם נבחרת ישראל הפתוחה. הנבחרת השתתפה בתחרות 
האימון היוקרתית "יה קאפ" שהתקיימה בסין וסיימה במקום הרביעי מתוך 28 הנבחרות המובילות בעולם. הנבחרת פספסה 
העפלה לגמר על חודו של בורד אבל אנו מאמינים שהם שומרים את המזל לתחרות החשובה באמת – אליפות העולם 
לנבחרות שתתקיים בסוף השנה בסין! כל הכבוד ל- יוסי רול – אמיר לוין, אסף לנגי – אילן ברקת ואלון בירמן – דרור פדון.

במקביל, הסתיימה בארץ אחת התחרויות היוקרתיות ביותר – אליפות ישראל הפתוחה לזוגות. לתחרות זו שלושה שלבים 
שבראשם שלב "גמר-על", השלב שבו משחקים 14 הזוגות הטובים ביותר בינם לבין עצמם. בתחרות זכו שחר זק ואריאל 
בראונשטיין בהופעה משכנעת מאוד )עוד אחת מני רבות( כאשר במקום השני זכו נורית גרייצר – ורדה אברמוב ובמקום 
השלישי בהפרש קטן – ישראל ידלין ואורית מורן.  כל השחקנים ייצגו בעבר את ישראל ברמה הבינלאומית, דבר המעיד 
על רמת התחרות הגבוהה. שימו לב כי הזוכים משקפים את כל הקטגוריות המובילות – זוג גברים, זוג נשים וזוג מעורב. יש 

מקום לכולם.
אל מול ההישגים הנהדרים של השחקנים, אנו ממשיכים בעשייה מגוונת לטובת קידום הברידג'. 

במהלך חופשת הפסח התקיימה הרצאה מיוחדת במסגרת פרוייקט "ספורטאיות עילית". זהו אחד מפרוייקטי הדגל של 
ההתאגדות ומטרתו היא לקדם את ברידג' הנשים הן ברמת הגילאים הצעירים והצטרפות למעגל השחקניות והן ברמת 
ההישגיות. במסגרת ההרצאה השתתפו נערות בגילאים 16- 13 אשר מתאמנות באופן קבע עם שחקניות נבחרת ישראל 
לאוריה מאיר, מנכ"לית ההתאגדות,  זו ברצוני להביע את תודתנו  לוי. בהזדמנות  והילה  הצעירות שלנו – עדי אסולין 

שמשקיעה מאמצים לא מעטים בקידום הפרויקט החשוב.
גם מנהלי התחרויות לא נשארים מאחור אלא להפך! זהו אחד מהמשאבים האנושיים החשובים ביותר בהתאגדות ואנו 
מקפידים לתת לנושא תשומת לב ראויה ולהשקיע לא מעט בקידומם והתפתחותם. בחודש שעבר הסתיים קורס מנהלי 
תחרויות רמה 3 בהובלתם של איתן לוי ודרור שיפטן. בהמשך השנה וכבר בחודש הבא יתקיימו ימי עיון למנהלי תחרויות 
בדרגות 2+1 ולאחר מכן יתקיימו מבחני הסמכה למעוניינים בהסמכה מתקדמת יותר. ימי העיון יתקיימו בדרום, בצפון 
ובמרכז והמנחים נמנים על מנהלי התחרויות הבכירות והבכירים בארץ. על המלאכה המבורכת הזו מנצחת ועדת החוקה 

בראשותו של יובל בן-דוד. ישר כוח!
קידום ספורטאיות – צ'ק, קידום מנהלי תחרויות – צ'ק, ולא נשכח את מורי הברידג'. בחודש אפריל הסתיים בבאר שבע 
קורס מורים לברידג' שנערך לראשונה בדרום מזה עשרות שנים. המטרה המרכזית של הקורס הייתה להגדיל את מספר 
המורים בפריפריה על מנת שיוכלו ללמד ולהפיץ את בשורת הברידג' לקהלים חדשים. כעת, עם סיום הקורס, ניתן לומר 
בביטחון – ההתאגדות הרוויחה מורים חדשים ברמה גבוהה שייצגו אותנו בכבוד. יש לציין את מאיה סוביק שהנחתה את 
והליווי לקורס  ושואפים להפוך למורים בעצמם. את הבחינה  נדבקו בחיידק, הצטרפו לקורס,  ורבים מתלמידיה  הקורס 
המורים הנוכחי ולקורסי המורים בכלל נותנת ועדת הוראה. כמו יתר הוועדות מדובר בוועדה רצינית ומקצועית וההתקדמות 
שנעשתה בשנים האחרונות היא לא פחות ממרשימה ומעוררת השראה. תודה רבה לחברי הועדה וליו"ר רונית אופיר. כיף 

לראות!
אל מול כל העשייה הזאת ישנה את העשייה המבורכת של ועדת הסגל בראשותו של אלון לזר וועדת נקודות אמן ומושבים 
בראשותו של משה מנור שקידמו והוציאו לפועל את משחקי הסגל לזוגות ברמת נבחרות, שינויים ועדכונים למפתחות 

נקודות האמן ומשקיעים זמן רב בנושאים שחלקם "נעלמים מן העין" אך מורגשים היטב. תודה לכם!

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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תרגול הכרזות בסיסיות
// רם סופר

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

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

להבין היכן ומדוע ולתקן את עצמכם.

הפעם נתמקד במהלך ההכרזה

West North East South
1♣ ?

היריב מצד ימין )צפון( פתח ♣1. כיצד תתערבו )או לא 
תתערבו( עם הידיים הבאות של מזרח?

תרגיל 1

  AQ42
  A5
  K94
  KT93

תרגיל 2

  AQ42
  AKT9
  K84
  53

תרגיל 3

  AQJ42
  AQ43
  97
  82

תרגיל 4

  7
  A52
  QJT9872
  93

תרגיל 5

  A4
  Q95
  JT73
  AQ74

תרגיל 6

  5
  AKQ962
  AK4
  A32
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תרגול הכרזות בסיסיות – פתרונות

פתרון 1

  AQ42
  A5
  K94
  KT93

West North East South
1♣ 1NT

ללא  האפשריות   ההתערבויות  נקודות.   16 בידכם 
 Dbl-ש היות   .1NT-ו  Dbl הן  קלפים   +5 בת  סדרה 
אינה  זו  אפשרות  הפותח,  בסדרת  קוצר  לרוב  מתאר 
עם  בהחלט  מתאימה   1NT של  התערבות  מתאימה. 
ההכרזה  זוהי  ב-♣.  טובים  ועוצרים  מאוזנת  חלוקה 

הנכונה.

פתרון 2

  AQ42
  AKT9
  K84
  53

West North East South
1♣ Dbl

ללא  מאוזנות  נקודות   15-17 עם   1NT להתערב  אין 
 Dbl הכרזת  זאת,  לעומת  הפותח.  של  בסדרתו  עוצר 
מתאימה מאוד ליד זו עם 3 קלפים לפחות בכל סדרה 
שלא הוכרזה ושתי רביעיות טובות בסדרות המייג'ור. 
לאחר תשובת השותף ♠1/♥1, התכנית להכרזה הבאה 

היא להעלות לגובה Dbl( 2 בינוני(.

פתרון 3

  AQJ42
  AQ43
  97
  82

West North East South
1♣ 1♠

לרוב  נכריז  נקודות   9-17 ו-  במייג'ור  חמישייה  עם 
לשותף  לגרום  עלולה   Dbl-ב שגויה  בחירה  אוברקול. 
הוא  הנכון  ב-♠.   5-3 התאמה  יש  כאשר   1♦ להכריז 
הזדמנות  לנו  תינתן  ואם   ,1♠ של  בהכרזה  להתחיל 

נוספת ייתכן שנציג את סדרת ה-♥ בגובה 2.

פתרון 4

  7
  A52
  QJT9872
  93

West North East South
1♣ 3♦

עם  נקודות   6-9(  3♦ פתיחה  להכרזת  המתאימה  יד 
 Preempt להכרזת  גם  תתאים  ב-♦(  טובה  שביעייה 
ברוב  מחזיקים  שהיריבים  הסיכויים  רוב  בהתערבות. 
להגיע  להם  תפריע   3♦ הקפיצה  והכרזת  הנקודות, 

לחוזה הטוב ביותר.
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פתרון 5

  A4
  Q95
  JT73
  AQ74

West North East South
1♣ Pass

בידכם 13 נקודות ללא הכרזה מתאימה. Dbl אינו נכון 
קוצר  לעומת  הפותח(  )סדרת  בקלאב  וכוח  אורך  עם 
בספייד )סדרת מייג'ור שלא הוכרזה(. במצבים כאלה 
אין לחשוש מ-Pass. עדיף לתת ליריבים לשחק מבלי 
ולהגיע  "בכוח"  להתערב  מאשר  כוחנו,  את  להסגיר 

לחוזה גרוע שייכשל.

פתרון 6

  5
  AKQ962
  AK4
  A32

West North East South
1♣ Dbl

בידכם 20 נקודות. יד זו חזקה מדי לאוברקול ♥1. גם 
להיות  צריכה  זו   – שגויה  תהא  ל-♥4  מידית  קפיצה 

הכרזת Preempt עם יד חלשה יחסית. 

עקרונית, עם כל יד של 18+ מתחילים ב-Dbl. בסיבוב 
אינו   Dbl נקודות,   +18 בידכם  הבא תכריזו ♥. כאשר 

מבטיח 3 קלפים בכל סדרה שלא הוכרזה. 

חנות הברידג’ היחידה בישראל

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

)מול איצטדיון המושבה(
03-6186722

פתוח ימים א-ה 08:00-17:00

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

www.lioncard.co.il

 סט קופסאות הכרזה קלאב
כולל קלפי הכרזה

מפלסטיק סימטריים

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

עברנו!

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

 מועדון רמה"ש נותן לך יותר

הרצאות ברמה הגבוהה ביותר על 
משחק היד וההגנה

ניתן להגיע לבד

תחרויות עם חוברות ניתוחי ידיים
הרצאות ברמה הגבוהה ביותר לפני תחרויות 

שני ורביעי בערב
משחקים מודרכים עם המדריכים הטובים ביותר

כל זאת בנוסף לתחרויות סדרתיות נושאות גביעים וקורסים



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

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

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

ברוכים הנכנסים לאתר החדש של
ברידג' אביבים

BAV.CO.IL
אביב באביבים

תחרות ארצית
2 מושבים - 48 ידיים

יום שלישי 14 במאי 2019
יום שלישי 21 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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Bergen תמיכה במייג'ור של הפותח לפי שיטת
// אילנה לונשטיין

כאשר שותפנו פותח ♠1/♥1 נרצה להבדיל בין תמיכה 
הקלף  בסדרתו.  קלפים   4 של  לתמיכה  קלפים   3 של 
לקיחה  עוד  כלל  בדרך  שווה  השליט  בסדרת  הנוסף 
 Bergen שיטת  את  המאמצים  זוגות  לפחות.  אחת 
את  גם  במדויק  להראות  בשותף  תמיכה  בעת  יכולים 

כוח היד וגם את מספר השליטים.

נתמוך  קלפים   4 של  ותמיכה  נקודות   0-6 עם  )1א( 
לתיאור  פרט  השותף.  בסדרת   3 לגובה  ישירות 

המדויק זוהי גם הכרזת הפרעה ליריבים.

דוגמה 1

  J532
  42
  Q63
  Q954

West North East South
1♠ Pass 3♠

בסדרת   3 בגובה  לשחק  היא   3♠ בהכרזת  מטרתנו 
השליט שבה יש לשותפות שלנו התאמה בת 9 קלפים 

ולהפריע ליריבים למצוא התאמה אפשרית ב-♥.

דוגמה 2

  3
  T963
  Q7643
  543

West North East South
1♥ Pass 3♥

כך  יותר,  שידו חלשה  ככל   – בלבד  נקודות   2 למזרח 
תועלת  ויש  יותר,  גדול  מלא  משחק  שליריבים  הסיכוי 
בהכרזת הפרעה. גם אם ליריבים משחק חלקי בלבד 

עדיין ההפרעה משתלמת.

)1ב( עם 7-9 נקודות ותמיכה של 4 קלפים נכריז ♣3 
)הכרזה מלאכותית ללא קשר לקלפי ה-♣ שלנו(.

דוגמה 3

  K765
  A3
  T98
  5432

West North East South
1♠ Pass 3♣

הכרזת מזרח ♣3 מראה לשותף 7-9 נקודות עם תמיכה 
משחק  להכריז  אם  יחליט  הפותח  ב-♠.  קלפים   4 של 

מלא ♠4 או להסתפק בחוזה חלקי ♠3.
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דוגמה 4

  J3
  7652
  QJ2
  KQ43

West North East South
1♥ Pass 3♣

המשיב מראה תמיכה של 4 קלפים )לא בהכרח טובים( 
ב-♥ ו- 7-9 נקודות. ביד זו ייתכן כי הנקודות מחולקות 
ב-♠.  חלקי  חוזה  וליריבים  הזוגות,  בין  בשווה  שווה 
3 מקשה על היריבים להיכנס  הכרזת הקפיצה לגובה 

למכרז.

)1ג( עם 10-11 נקודות ותמיכה של 4 קלפים בסדרת 
השותף נכריז ♦3 )ללא קשר לסדרת ה-♦ שלנו(.

דוגמה 5

  Q763
  AK3
  Q62
  432

West North East South
1♠ Pass 3♦

למזרח 11 נקודות עם תמיכה של 4 קלפים ב-♠.

דוגמה 6

  32
  K642
  AQT63
  43

West North East South
1♥ Pass 3♦

למזרח 9 נקודות בלבד אבל הערכים החלוקתיים )שני 
בהחלט  מצדיקים  ב-♦(  ללקיחות  ומקור  דאבלטונים 

הכרזה של ♦3 המתארת 10-11 נקודות.

)1ד( עם 12+ נקודות ותמיכה של 4 קלפים בסדרת 
השותף נכריז 2NT )מוסכמת Jacoby 2NT – פירוט 

מלא שלה יופיע באחד המאמרים הבאים(.

דוגמה 7

  AQ63
  K2
  KQ64
  432

West North East South
1♠ Pass 2NT

ב-♠  קלפים   +4 של  תמיכה  מבטיחה   2NT ההכרזה 
ומחייבת למשחק מלא לפחות.

דוגמה 8

  AK62
  KJ63
  3
  KQ62

West North East South
1♥ Pass 2NT

ההכרזה 2NT אינה מוגבלת בנקודות )12+(. מוסכמת 
את  המכרז  בהמשך  לגלות  מאפשרת   Jacoby 2NT

כוחו ואת חלוקת ידו של הפותח בדרך לסלם אפשרי.

בדיוק  קלפים   3 של  ותמיכה  נקודות   6-9 עם  )2א( 
אבל  טבעית,  הכרזה  זוהי   .2 לגובה  בשותף  נתמוך 
מידע  מעבירה  היא   Bergen בשיטת  כשמשתמשים 

מדויק יותר מאשר בשיטה הטבעית.
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דוגמה 9

  Q62
  43
  AJ62
  5432

West North East South
1♠ Pass 2♠

3 קלפים בלבד,  זו מראה לשותף תמיכה של  הכרזה 
שכן עם 4 קלפים ב-♠ היינו מכריזים ♣3.

דוגמה 10

  J63
  K92
  Q643
  A62

West North East South
1♥ Pass 2♥

והחלוקה  הנקודות  פיזור  אבל  נקודות,   10 למשיב 
להסתפק  יש  היד.  מערך  מפחיתים   4333 השטוחה 

בהכרזת תמיכה בגובה 2.

)2ב( עם 10-12 נקודות ותמיכה של 3 קלפים בדיוק, 
 Forcing נכריז  או  סדרה  נחליף  הראשון  בסיבוב 
1NT, ובסיבוב השני נתמוך בסדרת הפותח בגובה 

.3
עם  ביחד   Bergen בשיטת  משתמשים  כלל  בדרך 
המוסכמות הנוספות: 2/1 מחייב למשחק מלא ותשובה 

של Forcing 1NT על פתיחה של ♠1/♥1.

דוגמה 11

  J763
  AK3
  K642
  32

West North East South
1♥ Pass 1♠ Pass

2♣ Pass 3♥

 0-6 לשותף  תתאר   3 לגובה  בשותף  מידית  תמיכה 
נקודות עם תמיכה של 4 קלפים. לכן נכריז תחילה ♠1 
טבעי ובסיבוב הבא נתמוך ב-♥ בגובה 3. רצף הכרזות 

זה מתאר 10-12 נקודות.

בדיוק  קלפים   3 בת  ותמיכה  נקודות   +13 עם  )2ג( 
בשותף  נתמוך  מכן  ולאחר  סדרה  תחילה  נחליף 

בגובה מתאים לפי שיטתנו.

דוגמה 12

  KJ63
  AQ2
  32
  KT63

West North East South
1♥ Pass 1♠ Pass

1NT Pass 4♥

לאחר פתיחת השותף ♥1 ברור לנו שנגיע למשחק מלא 
נוספת  הזדמנות  לשותף  נותנת   1♠ ההכרזה  לפחות. 
לתאר את ידו. לו היה מערב מתאר פתיחה חזקה, היינו 
 1NT הכריז  השותף  במציאות  סלם.  לקראת  מובילים 
נקודות(.   12-14( מינימלי  כוח  עם  מאוזנת  יד  ותיאר 

כעת לא נותר אלא לסגור למשחק מלא ♥4.
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דוגמה 13

  AQ4
  KJ63
  J4
  Q632

West North East South
1♠ Pass 2♣ Pass

2♥ Pass 4♥

בדיוק  קלפים   3 של  תמיכה  עם  נקודות   13 למזרח 
ב-♠. בסיבוב הראשון הוא אינו תומך ב-♠, אלא מכריז 
 2♣ ההכרזה   .2 בגובה  שלו  הנמוכה  הרביעייה  את 
מאפשרת לפותח להראות רביעייה ב-♥. כעת המשיב 
מעדיף לשחק בהתאמה 4-4 ב-♥ על פני התאמה 5-3 

ב-♠ ומכריז ♥4.

)2ד( עם 13-15 נקודות, תמיכה של 3 קלפים בדיוק 
וחלוקה מסוג 4333 נשתמש בהכרזה מלאכותית של 
לשותף  אנו משאירים  כזו.  יד  בדיוק  3NT המתארת 
את ההחלטה אם לשחק ללא שליט או לחזור לסדרת 

המייג'ור.

דוגמה 14

  A42
  K93
  KJ64
  QT2

West North East South
1♠ Pass 3NT

ההכרזה 3NT מראה לשותף 13-15 עם התאמה של 
 .)4333 מסוג  )חלוקה  חיתוך  כוח  ללא  ב-♠  קלפים   3
במקרה זה מספר הלקיחות האפשרי בחוזה ללא שליט 
בחוזה  האפשרי  הלקיחות  למספר  שווה  להיות  עשוי 
ב-♠. עם יד מאוזנת השותף צפוי להשאיר את החוזה 
ב-3NT, בעוד עם יד לא מאוזנת השותף יכול להכריז 

♠4 ואף להשתמש בהכרזת קיו-ביד לקראת סלם.

 3NT של  טבעית  להכרזה  המתאימה  יד  עם  )2ה( 
ולאחר   2 בגובה  סדרה חדשה  הראשון  בסיבוב  נכריז 

מכן נסגור ל-3NT או נחפש חוזה אחר בהתאם לתיאור 
היד של השותף.

כאשר היד מתאימה להכרזה טבעית של 2NT )ובהנחה 
שמשחקים שיטת 2/1 שמקובל להשתמש בה ביחד עם 
 Forcing תהיה  הראשונה  ההכרזה   ,)Bergen שיטת 

.2NT 1 ולאחר מכן נכריזNT

דוגמה 15

  Q3
  AQ93
  JT2
  A642

West North East South
1♠ Pass 2♣ Pass

2♦ Pass 3NT

איננו יכולים בסיבוב הראשון להכריז 3NT )זוהי הכרזה 
אנו  כן  על  בדיוק(.   ♠ קלפי   3 המתארת  מלאכותית 
הזדמנות  לשותף  ונותנים   2 בגובה  סדרה  מחליפים 
 2♦ הכריז  שהשותף  לאחר  ב-♥.  רביעייה  להראות 

.3NT-ושלל רביעייה ב-♥( נסגור ל(

כעת נסו לתרגל: אתם במזרח. מה תכריזו כמשיב עם 
כל אחת מהידיים הבאות לאחר שהשותף פתח ♥1?

West North East South
1♥ Pass ?

תרגיל 1

  A632
  KJ5
  QJ62
  42

תרגיל 2

  A963
  KJ53
  42
  Q62
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תרגיל 3

  AQ63
  KJ53
  K92
  42

תרגיל 4

  A62
  K3
  AJ63
  QT98

תרגיל 5

  A62
  KJ3
  K963
  QT2

תרגיל 6

  42
  QT63
  Q963
  432

תשובות לתרגילים
1♠ )1(

תמיכה מידית לגובה 3 תתאר לשותף 0-6 נקודות עם 
4 קלפים ב-♥. במקום זה נכריז ♠1 טבעי, ובסיבוב הבא 
)בהנחה שהשותף יכריז ללא קפיצה( נתמוך בו לגובה 

.3

3♦ )2(
ב-♥  קלפים   4 של  תמיכה  לשותף  מתארת  זו  הכרזה 

.Bergen ו- 10-11 נקודות לפי שיטת

2NT )3(
מוסכמת Jacoby 2NT המראה לשותף תמיכה של 4 

קלפים ב-♥ ו- 12+ נקודות.

 2♣ )4(
אין להכריז מיד 3NT משום שזה יראה לשותף תמיכה 
של 3 קלפים ב-♥. על כן נחליף סדרה בסיבוב הראשון 

בגובה 2 עם אפשרות להכריז 3NT בסיבוב הבא.

3NT )5(
יד זו מתאימה להכרזה מידית של 3NT המתארת -13
וחלוקה  ב-♥  בדיוק  קלפים   3 של  תמיכה  נקודות,   15

מאוזנת מסוג 4333.

 3♥ )6(
הכרזה זו מראה לשותף תמיכה של 4 הארטים ו- 0-6 

.Bergen נקודות לפי שיטת

F E S T I V A L

25   t h  R E D S E A
I N T E R N A T I O N A L 25

2 19 17-7

היכונו לחגיגות חצי יובל
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פרק 3 – המשך המכרז אחרי 2/1
מתוך "הספר השלם על 2/1" 

// אלדד גינוסר

התאמה:  מציאת  טרם  המשיב  של  המשך  הכרזת 
המתנה או תיאור

West North East South
1♠ Pass 2♣

Pass rebid Pass ?

לאור הכרזת ההמשך של הפותח, פעמים רבות תמצא 
השותפות התאמה. במכרז 2/1 אין להשהות התאמה. 
בהתאם  להכריז  מידית  המשיב  יפעל  זה,  במקרה 
מציאת   .4 בפרק  אעמוד  עליהם  התמיכה,  לעקרונות 
התאמה מסמנת את סיום השלב הראשון של המכרז 
ותחילת השלב השני, בו השותפות מתמקדת בהערכת 

הכוח המשותף ובשאלה אם ניתן להכריז סלם.

הראשון  השלב  של  האתגרים  עם  מתמודד  זה  פרק 
בהכרזת  השותפות עדיין מחפשת התאמה.  במכרז. 

ההמשך, על המשיב לבחור "כיוון":

• עם חלוקה מאוזנת או חצי מאוזנת, לרוב יבחר 	
 )Waiting Bid( "המתנה"  בהכרזת  המשיב 
וישמר את תפקידו בתור מנהל המכרז. המשיב 

מבקש מהפותח תיאור נוסף של חלוקה.

• עם יד חלוקתית, יבחר המשיב בהכרזת תיאור 	
מעבירה  זו  הכרזה   .)Showing Bid( חלוקה 
לשותף,  בינתיים(  )לפחות  המכרז  ניהול  את 

הפותח.

כל ההכרזות מצד  בכל מקרה, טרם מציאת התאמה, 
המשיב )או הפותח( אינן מוגבלות בכוח!

 – שבכתר"  "היהלום  המשיב:  מצד   2NT הכרזת 
הכרזת המתנה

מכרז א'

West North East South
1♠ Pass 2♣

Pass 2♦ Pass 2NT

מכרז ב'

West North East South
1♥ Pass 2♣

Pass 2♥ Pass 2NT

בשיטת 2/1, הכרזת 2NT מצד המשיב בסיבוב השני 
המשך.  מחייבת  המתנה  הכרזת  בתור  מהותית  הינה 
בכך שומר המשיב על תפקידו כמנהל המכרז. הכרזת 
2NT בולטת בכך שהיא מאפשרת לפותח מקום הכרזה 
המשך  חלוקה.  של  נוסף  תיאור  לצורך   3 בגובה  רב 
אחד  הוא  השלישי  ההכרזה  בסיבוב  חלוקה  תיאור 
במקרה  במיוחד  ונחוץ  בשיטה,  המובהקים  היתרונות 

שהפותח הכריז ברירת מחדל )מכרז ב'(. 

התנאים להכרזת 2NT הינם גמישים למדי. ההכרזה 
מראה מוכנות עקרונית למשחק ללא שליט, ללא התאמה 
בהכרזת  במיוחד.  חלוקתית  יד  וללא  הפותח  בסדרות 
חלקית  או  )עוצר(  מלאה  הגנה  המשיב  מבטיח   2NT
)חצי עוצר: Jxx ,Qx( בכל סדרה שלא הוכרזה על ידי 
השותפות. הכרזת 2NT אינה מוגבלת בכוח. מטרת 
אידיאליים  תנאים  לשותפות  להבטיח  היא  ההכרזה 
במציאת התאמה בגובה 3. יודגש, כי השותפות מצויה 
בשלב הראשון של המכרז המחייב למשחק מלא, שבו 

השותפים מתמקדים בתיאור חלוקה ולא כוח.
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דוגמאות והסברים נוספים

מכרז א'

West North East South
1♠ Pass 2♣

Pass 2♦ Pass 2NT

מכרז ב'

West North East South
1♠ Pass 2♣

Pass 2♠ Pass 2NT

  A
  KJ87
  J32
  AQT54

מהמכרזים  אחד  בכל   2NT להכרזת  מתאימה  זו  יד 
הנתונים )א' ו-ב'(. בשני המקרים ידו של המשיב מראה 
 2NT ההכרזה   .3NT-ב למשחק  עקרונית  מוכנות 
תאפשר לצפון, הפותח, הכרזה נוספת בגובה 3 לצורך 

תיאור חלוקה. מה באשר לסדרת ההארט?

במכרז א' הכרזת ♥2 )במקום 2NT(, הסדרה הרביעית, 
משמעותה  על  אשר  מלאכותית,  כהכרזה  תתפרש 
בהארט!  התאמה  לחפש  טעם  אין  בהמשך.  אעמוד 
הפותח שלל 4 קלפים בסדרה. לו הייתה לצפון חלוקה 
להכריז  עליו  היה  בקלאב(,  )חוסר   5–4–4 של  נדירה 

את סדרת ההארט בסיבוב השני.

גם במכרז ב' אין אפשרות להתאמה בהארט. בהכרזת 
קלפים   4 שלל  ובכך   2♥ על  הפותח  "דילג"  ההמשך 
בסדרה זו. מעבר לכך, הכרזת ♥3 הייתה חוסמת את 

רוב גובה 3 הנחוץ לתקשורת חיונית. 

דוגמה נוספת:

West North East South
1♥ Pass 2♦

Pass 2♥ Pass ?

  Q8
  K2
  KT543
  AQ76

 2NT לדרום אפשרות להכרזת ♣3 )הכרזת תיאור( או
המשיב  על  ספק,  של  במקרים  המתנה(.  )הכרזת 
להעדיף הכרזת 2NT! שימו לב שסדרת הספייד שלא 
אך  חלקית,  בצורה  מוגנת  השותפות  ידי  על  הוכרזה 
 2NT הכרזת  זה  במכרז  עוצר(.  חצי   ,Qx( מספקת 
מעדיף  היה  המשיב  אחרת  בספייד,  קלפים   4 שוללת 

.2NT-להכריז ♠2, הכרזת תיאור "זולה" יותר מ

דוגמה נוספת:

West North East South
1♠ Pass 2♦

Pass 2♠/2♥ Pass 2NT

  A
  JT4
  AJ8752
  K43

עם יד זו הכרזת ההמשך המומלצת היא 2NT! סדרת 
חצי  )או  עוצר  עם  במיוחד.  איכותית  אינה  הדיאמונד 
עוצר( בסדרות שלא הוכרזו, לידו של דרום נטייה ברורה 

למשחק בחוזה ללא שליט. 
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ברומטר באביבים

// אלירן ארגלזי
מדי שבוע בימי שני בערב אני 
ברומטר  בתחרות  משתתף 
אביבים  במועדון  שוויצרית 
אביב.  בתל  דיסנצ'יק  ברחוב 
מעניינות  עבורי  היו  הברומטר  תחרויות  ומתמיד  מאז 
ומאתגרות יותר מתחרויות בפורמט אחר – בכל סיבוב 
ומיד  השולחנות  בכל  בו-זמנית  ידיים  אותן  משוחקות 
בכל  או הפסדת  הרווחת  כמה  לראות  ניתן  מכן  לאחר 
לוח. שיבוץ הזוגות בהמשך התחרות הוא לפי המיקום 
בדירוג, כך שמקום ראשון פוגש את מקום שני בשולחן 

מס' 1, וכך הלאה.  

כילד זכורות לי במיוחד תחרויות הברומטר של ימי חמישי 
בבית הברידג' של פעם ברחוב קרליבך שמשכו אליהן 
מחשמלת  אווירה  יצר  זה  ענק.  באולם  זוגות  עשרות 
כששיחקתי  בייחוד  סיבוב,  בכל  רגיל  בלתי  ומתח 
בשולחנות הגבוהים והתמודדתי על הפרסים הכספיים 
והשני. תחרויות  למסיימים במקומות הראשון  שחולקו 
החל  הרמות,  מכל  שחקנים  אליהן  מושכות  הברומטר 
קורס  סיימו  עתה  שזה  לאלה  ועד  נבחרות  משחקני 

ומתחילים להתנסות בתחרות ברמה גבוהה. 

אלה  מתחרויות  ידיים  אסקור  שלי  החודשית  בפינה 
ובהחלטות  במחשבות  אתכם  ואשתף  שלי  מהזווית 
הערות/ לי  לשלוח  מוזמנים  כולם  בשולחן.  שקיבלתי 

eliranar@gmail.com הארות/תובנות למייל

בואו נצא לדרך!

8 באפריל 2019, סיבוב שישי מתוך שמונה. שולחן מס' 
1. אני משתף פעולה עם יהודה שגיב, ואנו מובילים את 
הטבלה עם IMP 576. במקום השני שחר לנדאו ועמי 
ראובן עם IMP 515. פנינה ואדלה שנגדן אנו משחקים 

 .IMP 502 כעת מאיישות את המקום השלישי עם

Board 18. Dealer East, Vul N/S

 KQ9
 8
 AQJT87
 KT7

 T643  8
  K32  JT9754
  9532   K
  64   AJ985

  AJ752
  AQ6
  64
  Q32

West North East South
אדלה אלירן פנינה יהודה

2♥ 2♠
3♥ 4♥ Pass 4♠

Pass Pass Pass

האפשרות  לי  שניתנה  מאוד  ושמח  בצפון  יושב  אני 
יד מזמינה לסלם עם תמיכה בספייד, בנוסף  להראות 
קוצר בהארט, ועל כן הכרזתי ♥4. כאשר יהודה בדרום 
לאסים.  ולשאול  הלאה  להמשיך  שקלתי   4♠ הכריז 
 ,♦K .לכאורה בשביל סלם דרושים שני אסים מהשותף
לאור  במערב  יושב  הנראה  ככל  חסר,  שהוא  במידה 
כלומר העקיפה בסדרה  מזרח,  הפתיחה החלשה של 

זו צפויה להצליח.

אני  בתחרות,  הראשונים  המקומות  באחד  היינו  לולא 
מניח שהייתי ממשיך הלאה לכיוון סלם, וזאת במטרה 
swing, משום שביצוע סלם יקפיץ אותנו מעלה  ליצור 
במעלה הטבלה בעוד כישלון ידרדר אותנו, אך אז בין 
כה וכה לא היינו מסיימים באחד המקומות הראשונים, 

ולפחות ניסינו. 

mailto:eliranar@gmail.com
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במציאות הובלנו את התחרות, ולכן Pass על ♠4 )שימו 
לב שהשותף כבר דחה הצעה להמשיך הלאה לקראת 
אכן  זו  יותר. החלטה  רציונלית  בחירה  לי  נראה  סלם( 
השתלמה לבסוף, כאשר שותפי יהודה ביצע בדיוק ♠4 
ללא לקיחות עודפות )העקיפה ב-♦ לא ישבה – במזרח 

היה K בודד!(.

במערב  אדלה  הכרזתה של  על  קצת  להתעכב  ברצוני 
פגיעים  צפון-דרום  הפגיעות,  למצב  לב  שימו   .3♥
בעוד מזרח-מערב אינם פגיעים. כאשר שותפנו פותח 
♥2 חלש ובידנו שלוש נקודות גבוהות בלבד, ועוד כולן 
לנו  ברור  קצרים(,  המתנגדים  שבה  )סדרה  בהארט 
שליריבים יש לפחות משחק מלא בסדרה אחרת, ואולי 

סלם.

ברצוני לומר לכם בריש גלי: אל תפחדו להכריז ולהפריע 
למתנגדים במצב "ירוק" נגד "אדום". במצב פגיעות 
זה היו אגרסיביים ועשו חיים קשים ליריביכם. קחו להם 

מרחב הכרזה יקר.

לו הייתה אדלה מכריזה ♥4 במקום ♥3, הייתי מוצא את 
האמת,  למען  נוח.  לא  ובמצב  קשה  בהתלבטות  עצמי 
בהכרזת  להסתפק  אם  עכשיו  עד  חושב  הייתי  כנראה 
בסלם.  ולנחות  לאסים  לשאול  או   4♠ מלא  משחק 
)קיו-ביד(   4♥ להכריז  הזדמנות  לי  הייתה  במציאות 

ולשתף את יהודה בקבלת ההחלטות.

סיכום
1. בתחרות מסוג זה חשוב מאוד להתאים את ההכרזות 
למיקום שלנו בתחרות, שכן אך ורק המקומות הראשונים 

מתוגמלים בסוף התחרות – המעז מנצח. 

2. כשאנחנו בפגיעות עדיפה )ירוק כנגד אדום( וידוע לנו 
בוודאות שליריבים משחק מלא לפחות )אם לא סלם(, 
9 קלפים ומעלה עם השותף, זה  ויש לנו התאמה של 
הזמן להפריע ליריבים ולקחת להם מרחב הכרזה יקר 
שנכריז  ממה  יותר  גבוהות  תמיכה  הכרזות  באמצעות 
לזה  זה  מידע  להעביר  עליהם  יקשה  זה  כלל.  בדרך 

בצורה מדויקת. 

ואנו  הסדרות  באחד  התאמה  מראים  כשהיריבים   .3
הכריז  שהשותף  לאחר   4 בגובה  זו  סדרה  מכריזים 
סדרה אחרת זהו קיו-ביד שמשמעותו התאמה בסדרת 
השותף עם קונטרול בסדרת היריבים והצעה להמשיך 
יסגור  בסלם,  מעוניין  אינו  השותף  אם  לסלם.  הלאה 
למשחק מלא. כל הכרזה אחרת שלו תראה עניין בסלם.

חנות הברידג’ היחידה בישראל

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

)מול איצטדיון המושבה(
03-6186722

פתוח ימים א-ה 08:00-17:00

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

www.lioncard.co.il

 סט קופסאות הכרזה קלאב
כולל קלפי הכרזה

מפלסטיק סימטריים

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

עברנו!

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(.
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אורגנה  שנה  בכל  כמו 
ההזמנה  תחרות  באמסטרדם 
"הבית הלבן"  צעירים  לקבוצות 
סינגפור  אוסטרליה,  לרבות  נבחרות   24 בהשתתפות 
 – אורמן  ליאור  הזוגות  ידי  על  יוצגה  ישראל  וברזיל. 
אמיר עציון, ניר חוטורסקי – אביב זייטק, גל מתתיהו 

– יונתן שליבוביץ עם הקפטן רמי בלס.

בשיטת   12 של  בתים  לשני  הקבוצות  חולקו  תחילה 
אחרי  שלה  בבית  השני  במקום  זכתה  ישראל  ליגה. 

הולנד והתקדמה לשלב הבא.

ביד הבאה מהמפגש מול צ'כיה היה צריך ניר חוטורסקי 
בצפון לבחור בקלף הובלה נגד חוזה של ♣7.

Board 28. Dealer West. Vul N/S

 Q753
 T
 KJ9754
 93

  KJT96   A4
  A8   KJ9532
  A8   -
  A842   KT765

  82
  Q764
  QT632
  QJ

West North East South
1♠ Pass 2♥ Pass
3♣ Pass 5♦* Pass

5NT** Pass 7♣ All Pass

 ♦A ללא  קלפי המפתח  Exclusion, שאלה למספר   *
עם ♣ כשליט

♣Q 2 קלפי מפתח ללא **

מזרח החליט להכריז ♣7 למרות חסרונה של Q♣ ביד 
שותפו. זו לא רק אופטימיות של צעירים – קיים סיכוי 
השני  בשולחן  חמישייה.  עם   3♣ הכריז  שמערב  גדול 

הזוג הישראלי היה זהיר יותר ועצר ב-♣6.

ההמלצה המקובלת היא להוביל בשליט נגד חוזים של 
סלם גדול, אבל שחקן נבחרת ישראל בחר ב-9♦ )לאחר 
שידע כי בדומם חוסר בדיאמונד(. כל שנדרש כדי לבצע 
מכן  )לאחר  בשליט  המצב  את  לנחש  הוא  הסלם  את 
מערב  המלאכה(.  את  תשלים  בהארט  חיתוך  עקיפת 
החליט  הצ'כי  הכרוז   .♣Q הופיעה  ומדרום   ♣A גבה 
ועקף   Choice  Restricted של  העיקרון  לפי  לפעול 
בלקיחה הבאה אל ה-IMP 14 – ♣T לישראל במקום 

IMP 11 לצ'כיה.

לו היה חוטורסקי מוביל בשליט, ספק אם הכרוז היה 
זה  במקרה   .♣J93 מחזיק  שהוא  הרעיון  את  "קונה" 

המשחק המתבקש )והמצליח( היה K♣ בסיבוב השני.

הולנד  אחרי  שנייה  ישראל  דורגה  השני  בשלב  גם 
והעפילה לשלבי הנוק-אאוט. משלב זה נציג יד מוצלחת 

של הזוג מתתיהו – שליבוביץ מול סינגפור.

Board 25. Dealer North. Vul E/W

 63
 A943
 J97
 AQ92

  KQJT94   A2
  K8   J652
  8   KT653
  J743   86

  875
  QT7
  AQ42
  KT5

תחרות "הבית הלבן" בהולנד
// רם סופר
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West North East South
Hun מתתיהו Gan שליבוביץ

Pass Pass 1♣
2♠ Dbl 3♠ All Pass

 .1♣ בצפון  הסינגפורי  השחקן  פתח  השני  בשולחן 
 ,♠K-2 – החוזה הסופי. מערב הוביל בNT דרום השיב

וההגנה זכתה בשש הלקיחות הראשונות ב-♠.

גל מתתיהו העדיף Pass עם 11 נקודות בלבד. שותפו 
מערב  שלישית,  ביד  נקודות   11 עם  )כמקובל(  פתח 
התערב ♠2 וצפון הכפיל. כעת הפגין מזרח להיטות יתר 
לתמוך בשותפו )עם שני קלפי ♠ בלבד – בניגוד לחוק 
"סך הלקיחות"( והכניס אותו לחוזה ♠3 במקום שצפון-
עלול  ששותפו  ידע  מתתיהו   .3 בגובה  יסתבכו  דרום 
להיות עם פחות מפתיחה ונמנע בצדק מפועלה נוספת 
11 הנקודות. הוא מצא הובלה מצוינת בשליט  למרות 
נגד ♠3. הכרוז זכה בידו וניסה ♦ אל ה-K. דרום זכה 
ב-A♦ ושיחק ♠ שני. בכך חוסל כוח החיתוך של הדומם. 
מערב, בביקור אחרון בדומם, ניסה ♥ אל ה-K. גם זה 
לא הצליח – צפון זכה ב-A♥ והמשיך ב-♣ נמוך. ההגנה 

זכתה בארבע לקיחות ב-♣ בדרך לתוצאה של +300.

לאחר ניצחון מוחץ על פינלנד ברבע הגמר בא קרב קשה 
פולין בחצי הגמר. במחצית הובילו הפולנים  יותר מול 
השנייה  במחצית  אותם  הביסה  נבחרתנו  אך   ,27:31
2:37. ממפגש זה נציג סלם גדול שהוכרז על ידי הזוג 

ליאור אורמן – אמיר עציון ולא הוכרז בשולחן השני.

Board 26. Dealer East. Vul All

 AQ2
 AKQ3
 AQT83
  A

  J63   8
  98   762
  KJ76   9542
  Q843   KT652

  KT9754
  JT54
  -
  J97

West North East South
אורמן עציון

Pass Pass
Pass 2♣ Pass 2♦
Pass 2♥* Pass 2♠**
Pass 2NT*** Pass 3♣****
Pass 3♥ Pass 6♥

Pass 7♥ All Pass

* מבקש מהשותף להכריז ♠2, יכול להיות טבעי או יד 
מאוזנת עם 25+ נקודות

 Relay **
*** יד מאוזנת עם 25+ נקודות  

**** סטיימן
הזוג הישראלי השתמש במוסכמה Kokish Relay כדי 
לתאר )בצפון( יד מאוזנת עם 25+ נקודות )ליאור אורמן 
זאת  וכל  לידו(,  ביותר  המוצלח  התיאור  שזה  החליט 
יכול להשתמש  2NT בלבד. דרום היה  לגובה של  עד 
החליט  הוא  בהארט.   4-4 התאמה  וגילה  בסטיימן 
בכל  החזיק  צפון  החלוקתית.  ידו  עם  מיד ♥6  להכריז 
קלפי המפתח ובסדרה צדדית טובה ב-♦. אורמן העריך 
שיש משהו מעניין בידו של השותף אם החליט לקפוץ 
להעלות  ההחלטה  מפתח.  קלף  אף  ללא  ל-♥6  מיד 
 ♠ סדרת  הופיעה  בדומם   – כנכונה  התבררה  ל-♥7 

טובה, והכרוז לא התקשה לזכות בכל 13 הלקיחות.

הגענו למפגש הגמר מול דנמרק, שכלל שלושה שלישים 
הובילה  הראשון  בשליש  אחד.  כל  בורדים   14 בני 
דנמרק, אבל לאחר מכן נכנסה נבחרתנו להילוך גבוה 
ורשמה רצף של IMP 42 ללא מענה. להלן חלק ממנו:
Board 21. Dealer North. Vul N/S

 AKT
 Q3
 KQ974
  953

  QJ532   964
  K72   JT854
  T   863
  QT84   J6

  87
  A96
  AJ52
  AK72
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West North East South
Thomsen חוטורסקי Bune זייטק

1♦ Pass 2♦*
Pass 2♠** Pass 4♦
Pass 4♠*** Pass 5♣***

Pass 6♦ All Pass

* התאמה ב-♦, 10+ נקודות
** עוצר ב-♠, שולל עוצר ב-♥

*** קיו-ביד

דרום הזמין לסלם עם 16 נקודות מרובות קונטרולים, 
ב-♦.  חמישי  וקלף  נקודות   14 עם  פעולה  שיתף  וצפון 
ניר   .♥J-ב הובלה  לאחר  בקלות  בוצע  הסופי  החוזה 
את  מסר  מהדומם,  נמוך  שיחק  )צפון(  חוטורסקי 
הלקיחה הראשונה ל-K♥ ולאחר מכן השליך ♣ מפסיד 

על A♥ וחתך ♠ בדומם.

יד  עם   )11-14(  1NT פתח  צפון  השני  בשולחן 
הזוג  לסלם.  סיכוי  שיש  העריך  לא  דרום  מקסימלית. 
 12 .3NT-הדני לא מצא את ההתאמה ב-♦ והסתפק ב

IMP לישראל, ועוד 11 הגיעו בחלוקה הבאה:

Board .22 Dealer East .Vul E/W

 KJ984
 K6
 542
  AT5

  A2   T765
  A8542   Q973
  Q863   J7
  63   872

  Q3
  JT
  AKT9
  KQJ94

השני  בשולחן  הוביל  התערבות  ללא  הכרזה  מהלך 
לחוזה צפוי של 3NT שנכשל לאחר הובלה ב-♥ )הכרוז 
הדני נפל פעמיים לאחר שניסה לשחק ♦ אל ה-T(. הזוג 
חוטורסקי – זייטק הצליח להגיע למשחק המלא הנכון 

הודות לפעילות יתר של היריבים במכרז.

West North East South
Thomsen חוטורסקי Bune זייטק

Pass 1♣
1♥ 1♠ 3♥ Dbl

Pass 5♣ All Pass

בשולחן  ממנו  נמנע  עציון  )שאמיר   1♥ האוברקול  את 
השני( עוד אפשר להבין, אבל קשה מאוד להסכים עם 
החלטתו של מזרח לתמוך לגובה 3 עם יד עלובה במצב 

פגיע נגד לא פגיע.

למינימום  מעבר  נוסף  כוח  להראות  כדי  הכפיל  דרום 
של פתיחה. Pass מצפון היה גורר עונש כבד ליריבים. 
הכרוז  עבד:  זה  וגם   ,5♣ להכריז  החליט  חוטורסקי 
התחיל מיד לפתח את סדרת ה-♠, ובהמשך חתך גבוה 
♠ ונכנס לשולחן עם השליט האחרון כדי להשליך שני ♦ 

.♠J9 מפסידים על

הזוג הדני לא הרפה והמשיך גם בבורד הבא להתערב 
בצורה חריפה במצב פגיע. הפעם הם לא קיבלו "חנינה".

Board .23 Dealer South .Vul All

 AK
 KQJT72
 AT
  643

  T9   J763
  -   A95
  9765432   Q8
  J852   AQT9

  Q8542
  8643
  KJ
  K7

West North East South
Thomsen חוטורסקי Bune זייטק

Pass
Pass 1♥ Dbl 3♣*
Pass 4♥ Pass Pass

5♦ Dbl All Pass

* התאמה של 4 קלפים ב-♥, 6-9 נקודות
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תחילה היה נדמה שהכפל של מזרח על ♥1 עם חלוקה 
דבר,  ישנה  לא  ב-♥(  במקום  ב-♦  )קוצר  מתאימה  לא 
בודדת  נקודה  שהחזיק  מערב  השלישי  בסיבוב  אבל 
ודיאמונדים "איכותיים" החליט שאי אפשר לשתוק יותר 
עם חלוקה של 7420 ונכנס למלכודת של ♦5. צפון הוביל 
ב-K♠ ולאחר מכן A♠ )כדי להראות דאבלטון( והמשיך 
ב-♣ לאחר ששותפו אותת עם 2♠. הכרוז המסכן עקף. 
דרום זכה ב-K♣ ושיחק ♠ נמוך. צפון חתך עם T♦ מעל 
דרום. למזלם של הדנים לא הייתה עוד כניסה לדרום 
והחוזה נפל "רק" ארבע פעמים,  כדי לשחק ♠ רביעי, 
בשולחן  לדנמרק  שקט   650+ מול  לישראל   1100+
נמנע מהתערבות  )מזרח(  אורמן  השני לאחר שליאור 

לאחר ♥1.

בסוף השליש השני נהנתה ישראל מיתרון מבטיח של 
42:66, אבל הדנים לא הרימו ידיים. 

Board .32 Dealer West .Vul E/W

 2
 3
 AKT742
 KJ853

  AQT65   983
  AT96   Q842
  J6   9853
  A9   Q2

  KJ74
  KJ75
  Q
  T764

West North East South
Plejdrup חוטורסקי Lahrmann זייטק

1♠ 2NT Pass 3♣

Pass Pass Pass

התחיל  מערב  מאליו.  מובן  הכרזה  מהלך  לכאורה 
זייטק  אביב  הכרוז  מכן  לאחר  שלו.  האסים  בשלושת 

הפיל את ה-Q♣ עם ה-K♣: +130 לישראל.

West North East South
עציון Bune אורמן Thomsen
1♠ 2♦ Pass 2NT

Pass 3♣ Pass 3NT

Pass Pass Pass

ללא  טבעי  באופן  סדרותיו  את  להכריז  החליט  צפון 
שימוש במוסכמה 2NT Unusual. דרום הכריז משחק 
הוכרז  המלא  שהמשחק  העובדה  אף  על   .3NT מלא 
עם 21 נקודות גבוהות בלבד, לא הייתה דרך להכשילו. 
עם  חסימה  ה-J, שחרר  עם  ב-♠  בהובלה  זכה  הכרוז 
והמשיך   ♣K-ב זכה  הדומם,  לכיוון   ♣ המשיך   ,♦Q
ומערב  הוגבהו,  המיינור  סדרות  שתי  כעת  בסדרה. 
יכול רק למשוך את האסים שלו. בשולחן אחד מהם לא 

.IMP 8 שוחק ודרום ביצע 11 לקיחות עם רווח של

דנמרק זכתה במפגש הגמר 79:83. 

בתמונה מימין: 
יונתן שליבוביץ-גל מתתיהו, אביב זייטק-ניר חוטורסקי, אמיר עציון-ליאור אורמן, מאחור הקפטן רמי בלס.
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את  בירמן  משפחת  מארגנת  מרץ  בחודש  שנה  כמדי 
זו  בעונה  האוויר  מזג  המלח.  בים  הברידג'  פסטיבל 
שזיפי  אילן  של  הניהול  נהדרים,  הפינוקים  נפלא, 
במיטבו, והארגון בכללותו ברמה גבוהה ביותר. בקיצור: 

הנאה שלמה.

בתחרות זוגות IMP הופיעה היד הבאה:

  A932
  T82
  QT82
  T3

  87654
  K93
  3
  AKQ9

אתם במערב, ומהלך ההכרזה הוא:

West North East South
Pass 1♠

Pass 2♣ Pass 3♣

Pass 3NT All Pass

 .3NT שותפכם מוביל 6♦ )רביעי מלמעלה( נגד החוזה
שיחקתם Q, וצפון זכה ב-K. הוא המשיך ב-♣ לדומם )6 
מהשותף, 3 מידכם(. כעת הוא מוביל ♠ נמוך מהדומם. 

כיצד תגנו?

זה  ברגע  מכרתם  נמוך,  קלף  בטבעיות  שיחקתם  אם 
את היד!

החלוקה המלאה:

 KQT
 QJ64
 KJ5
 742

  A932   J
  T82   A75
  QT82   A9764
  T3   J865

  87654
  K93
  3
  AKQ9

את  מכשילה  הייתה   ♦T-ב וחזרה   ♠A-ב מידית  זכייה 
החוזה בשתי לקיחות.

השלישית.  בלקיחה  לזכות   ♠K-ל נתן  מערב  בשולחן 
הקלאב הבא אל ה-K הפיל למערב את ה-T♣. הכרוז 
להיכנס  כדי  ספייד  אין  למזרח  וכעת   ,♥K-ב המשיך 
ליד שותפו לאחר זכייה ב-A♥. בסופו של דבר תבוצע 
עקיפה נגד J♣ ובנוסף מזרח ייאלץ למסור לצפון לקיחה 

נוספת ב-♦ או לאפשר לו לזכות בשלוש לקיחות ב-♥.

אם  החוזה  את  לבצע  תמיד  יכול  הכרוז  הבאה  ביד 
ינחש נכונה את מיקום הקלפים. ההגנה נדרשת כמובן 

להקשות עליו כמיטב יכולתה.

פסטיבל ים המלח

// יוסי אנגל
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 QT
 J63
 7532
  A986

  K864   AJ953
  T82   A54
  AK9   QJ
  K53   J72

  72
  KQ97
  T864
  QT4

בכל השולחנות החוזה היה ♠4 משוחק על ידי מזרח. 
בהארט.  וממשיך  בלקיחה  זוכה   ,♥K-ב מוביל  דרום 
הכרוז זוכה בידו, מושך שליטים בשני סיבובים וממשיך 
כעת  מידו.   ♥ השלכת  עם  בדיאמונד  לקיחות  בשלוש 
הוא חותך ♥ וזה המצב לאחר ניקוי הסדרות האדומות:

 -
 7
  A986

  86   J9
  -   -
  -   -
  K53   J72

  -
  Q
  T
  QT4

משחק  דרום  אם   .♣2 כעת  מוביל  )הכרוז(  מזרח 
באדישות 4♣, ישוחק 5♣ מהדומם וצפון ייכנס למשחק 
חיתוך  )או  ב-♣  לקיחה  לכרוז  לתת  ייאלץ  הוא  סופי! 

והשלכה(.

אם דרום ערני ומשחק T♣, החוזה ייכשל לאחר משחק 
.♣K טבעי של

ניתן עדיין לבצע את החוזה אם הכרוז יבחר לשחק נמוך 
כעת   .♣T עם  בלקיחה  לזכות  לדרום  ולתת  מהדומם 
דרום במשחק סופי – אם יוביל קלף נמוך, הכרוז ישחק 
 ♣J-הדומם יכסה וה ,♣Q שוב נמוך מהדומם; ואם יוביל

של מערב יוגבה.
מנצחי תחרות זוגות IMP בפסטיבל ים המלח 2019
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לסיום, יד מתחרות זוגות TB שבה הפגין מערב משחק 
של  היתר  לפעילות  הודות  החוזה  את  וביצע  משובח 

דרום בהכרזה.

Dealer East. Vul N/S

  94   KQJ2
  A62   T943
  KJT62   A953
  AQ2   J

West North East South
Pass 1♥

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

 –  K J, מדרום  3NT. מהדומם  נגד  צפון הוביל ב-4♣ 
זכיתם ב-A. כיצד תמשיכו?

עליכם לשחק ♠!! דרום זוכה ב-A♠ וממשיך ב-T♣. זכו 
במלכה והמשיכו בשני סיבובי ♠. גיליתם כי לדרום אס 
כי  ומגלים   ♥A-ב זו. אתם ממשיכים  דאבלטון בסדרה 

לצפון חוסר בסדרה.

 6 לדרום  ברורה.  החלוקה  דרום,  הכרזות  לאור  כעת, 
קלפי ♥, 2 קלפי ♠ ו-4 או 5 קלפי ♣. לרשותו לכל היותר 

♦ בודד.

בשולחן הכרוז שיחק K♦ ובלקיחה הבאה עקף בבטחה 
אל ה-9♦. הוא השלים עשר לקיחות –שתיים ב-♠, אחת 
ב-♥, חמש ב-♦ ושתיים ב-♣ – וזכה בתוצאה של 87%.

מנצחי הפסטיבל:

IMP תחרות

מקום 1: דוד זיכרמן – אבי עמר;

מקום 2: מאיר ברקמן – אלן אטוויל;

מקום 3: יוסי אנגל – ז'אן פול אטוויל.

TB תחרות

מקום 1: אלון בירמן – גזה סטנקה )רומניה(

מקום 2: שושנה רום – מושיקו מיוחס

מקום 3: דויד ארבל – מריקה זינגר.

טקס הענקת הפרסים למנצחי תחרות הזוגות טופ-בוטום

לוח זמנים שבועי 
ש ו ה ד ג ב א

18:00-21:00
תחרות

פרטים בקרוב

9:30-12:30
תחרות
אורן/דירק

10:00-12:30
מודרך חדש 

קרנאור

10:00-13:00
תחרות 

אורן

10:00-13:00
תחרות 
אורן/דירק

10:00-12:30
קורס 

אורן

11:00-13:00
מתחילים 

שירי

10:00-12:30
מודרך 

קרנאור

10:00-13:00
תחרות 

שירי
בוקר

17:00-20:00
תחרות 

שירי

16:30-19:30
מודרך 

שירי

18:00-20:00
מתחילים 

17:00-20:00
תחרות 

אורן

17:00-20:00
תחרות 

אורן

17:00-19:30
קורס 

קונבנציות
קרנאור

אחה”צ

19:30-22:00
הגנה/ביצוע
קרנאור/שירי

20:00-23:00
תחרות 
פרטים בקרוב

20:00-22:00
מתחילים

קרנאור

קורס מיוחד 
פרטים בקרוב

20:00-22:30
תחרות 
מודרכת

קרנאור

ערב

האקדמיה לברידג’ תל אביב-יפו 
המחודשת! 

הצטרפו אלינו עוד היום למגוון קורסים 
למתחילים ומתקדמים

לפרטים נוספים צרו קשר: שירי 054-7999781 | קרנאור 052-4898611
אקדמיה לברידג’ : שד’ שאול המלך 8, בניין אמות משפט, קומת מסד

kerenorgr@gmail.com |  Bridge Academy TLV :בקרו אותנו

קורסים חדשים למתחילים
שיעור ניסיון חינם!

ג’ בוקר | 11:00-13:00

ג’ ערב | 20:00-22:00

ד’ אחה”צ | 18:00-20:00

קורס קונבנציות 
בהדרכת קרנאור

ימי ראשון | 17:00-19:30

קורס הגנה/ביצוע 
בהדרכת קרנאור/שירי

ימי חמישי | 19:30-22:00



לוח זמנים שבועי 
ש ו ה ד ג ב א

18:00-21:00
תחרות

פרטים בקרוב

9:30-12:30
תחרות
אורן/דירק

10:00-12:30
מודרך חדש 

קרנאור

10:00-13:00
תחרות 

אורן

10:00-13:00
תחרות 
אורן/דירק

10:00-12:30
קורס 

אורן

11:00-13:00
מתחילים 

שירי

10:00-12:30
מודרך 

קרנאור

10:00-13:00
תחרות 

שירי
בוקר

17:00-20:00
תחרות 

שירי

16:30-19:30
מודרך 

שירי

18:00-20:00
מתחילים 

17:00-20:00
תחרות 

אורן

17:00-20:00
תחרות 

אורן

17:00-19:30
קורס 

קונבנציות
קרנאור

אחה”צ

19:30-22:00
הגנה/ביצוע
קרנאור/שירי

20:00-23:00
תחרות 
פרטים בקרוב

20:00-22:00
מתחילים

קרנאור

קורס מיוחד 
פרטים בקרוב

20:00-22:30
תחרות 
מודרכת

קרנאור

ערב

האקדמיה לברידג’ תל אביב-יפו 
המחודשת! 

הצטרפו אלינו עוד היום למגוון קורסים 
למתחילים ומתקדמים

לפרטים נוספים צרו קשר: שירי 054-7999781 | קרנאור 052-4898611
אקדמיה לברידג’ : שד’ שאול המלך 8, בניין אמות משפט, קומת מסד

kerenorgr@gmail.com |  Bridge Academy TLV :בקרו אותנו

קורסים חדשים למתחילים
שיעור ניסיון חינם!

ג’ בוקר | 11:00-13:00

ג’ ערב | 20:00-22:00

ד’ אחה”צ | 18:00-20:00

קורס קונבנציות 
בהדרכת קרנאור

ימי ראשון | 17:00-19:30

קורס הגנה/ביצוע 
בהדרכת קרנאור/שירי

ימי חמישי | 19:30-22:00
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התחרות  שנה,  בכל  כמו 
לזוגות  ישראל  אליפות  על 
מרץ-אפריל  במהלך  התקיימה 
 36 במספר שלבים. בשלב המוקדמות המחוזי שוחקו 

ידיים, וחלקן עוררו עניין רב.

יוליאן פרידריך שיחק עם אאידה מינזלי. ביד  שותפי 
הבאה הוא העניש את מזרח שנכנס להכרזה בזמן הלא 

נכון.

Board 22. Dealer East, Vul E/W

 AT7
 KQ
 AT83
  J973

  J962   3
  J983   T752
  742   KQ965
  82   KT4

  KQ854
  A64
  J
  AQ65

West North East South
Pass 1♠

Pass 2♣ Dbl RDbl
2♥ 4♠ Pass 4NT

Pass 5♥ Pass 6♠

Pass Pass Pass

יכולה  הייתה  ההגנה   ,2♥ מכפילה  צפון  הייתה  לו 
ולזכות  פגיע  במצב  פעמים  חמש  החוזה  את  להכשיל 
ב-1400 נקודות לאחר ה-Dbl הבלתי אחראי של מזרח. 
במציאות היא הכריזה ♠4 ודרום המשיך הלאה לסלם. 
מערב הוביל 3♥ נגד החוזה ♠6. הכרוז יוליאן פרידריך 

הבאה  ובלקיחה  בידו   K-ה אל   ♠ שיחק  בדומם,  זכה 
 ♠T-הוביל ♠ נמוך לכיוון הדומם ועקף בהצלחה אל ה
נכונה מהכפל של מזרח, שהוא קצר  )הסקת מסקנות 
13 הלקיחות  ב-♠(. כעת ניתן )תיאורטית( לזכות בכל 
באמצעות ניחוש נכון בסדרת הקלאב, אבל 12 לקיחות 
השליטים  משיכת  את  שסיים  לכרוז  הספיקו  בהחלט 

ומסר לקיחה אחת בקלאב.

כיצד הייתם מנהלים את ההכרזה ביד הבאה?

  KQ873
  JT752
  -
  AK6

אתם במזרח, אין פגיעים.

West North East South
1♠ 2♦

2♠ 3♦ ?

האם תכריזו משחק מלא ב-♠ מבלי לחשוף את ידכם או 
תציגו את סדרת ה-♥?

התשובה נראית פשוטה כשרואים את היד המלאה:

  65
  Q9
  QJ954
  Q942

  T42   KQ873
  AK843   JT752
  863   -
  73   AK6

  AJ9
  6
  AKT72
  JT85

מוקדמות אליפות ישראל לזוגות
// יוסי אנגל
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אם מזרח בוחר להציג את סדרת ה-♥, החוזה הסופי 
♥4 יבוצע בקלות רבה. לעומת זאת, בחוזה ♠4 נדרשת 
אם  שליטה  לאבד  עלול  והכרוז  בשליט  נוחה  חלוקה 

תתקוף ההגנה שוב ושוב ב-♦.

עם זאת, בחלוקה הנתונה ניתן לבצע 11 לקיחות ב-♠4 
בדיוק כמו ב-♥4. הכרוז מפסיד רק שתי לקיחות בסדרת 

השליט.

30 נקודות כדי להכריז סלם עם  מי אמר שצריך מעל 
שליט? 

שימו לב לשתי החלוקות הבאות:

9 
 K74
 AT95
  KQJT5

  AKQ7643
  Q
  6
  A963

West North East South
1♣ Pass 1♠

Pass 2♣ Pass 4NT
Pass 5♠ Pass 6♣

Pass Pass Pass

 4NT שואל  דרום  ה-♣,  סדרת  על  חוזר  שצפון  לאחר 
זה  )♦5(. במקרה  אחד  אס  חושש מתשובה של  ואינו 
שני  שלשותף  מתברר  כאשר   .5♠ בחוזה  ישחק  הוא 
קלפי מפתח )K♣ נחשב כאס במהלך הכרזה זה(, חוזה 
של ♣6 נראה פשוט לביצוע.  צפון מצפה להתאמה של 

10 קלפים, ולכן Q♣ אינה הכרחית להכרזת הסלם.

 4 לשותפו  בעוד  ענקית,  יד  לפותח  הבאה  בחלוקה 
וחלוקה  בקלאב  התאמה  זאת,  למרות  בלבד.  נקודות 

נוחה עוזרות להביא את הסלם הביתה.

  AKQ74   65
  AK2   JT43
  A8   43
  A42   KT876

West North East South
2♣ Pass 2♦ Dbl
2♠ Pass 3♣ Pass
3♦ Pass 3♥ Pass
4♣ Pass 5♣ Pass
6♣ Pass Pass Pass

מוסכמה מקובלת ומועילה ביד זו היא שתשובה של ♥2 
 0-3( על ♣2 הינה מלאכותית ומראה מינימום מוחלט 
נקודות( בעוד תשובה של ♦2 )הכרזת המתנה( מתארת 
יד טובה יותר. זה יעזור למערב בהחלטה הסופית אם 
לשחק ♣5 או ♣6. שימו לב כי לאחר שדרום הכפיל ♦2 
ויש  היריבים  לסדרת  הופכת  דיאמונד   ,)lead-direct(

אפשרות להכרזת קיו-ביד ♦3 לאחר ♣3 מהשותף.

צפון מוביל ב-♦ נגד החוזה ♣6. הכרוז זוכה ב-A, מושך 
שליטים ולמזלו החלוקה היא 3-2. הוא ממשיך בספיידים 
כל  השלישי.  הסיבוב  על  מהדומם   ♦ ומשליך  גבוהים 
עוד ההגנה לא חתכה בשני הסיבובים הראשונים של 
ה-♠, ביצוע החוזה מובטח. על שני הספיידים הנותרים 
קלף  נותר  שבידו  המגן   – מפסידים   ♥ שני  מושלכים 
תלות  ללא  מבוצע  והסלם  שירצה,  מתי  יחתוך  שליט 

.♥Q במיקום

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’



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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ירחון ההתאגדות הישראלית לברידג'

סיקור תחרויות

30

אליפות  התקיימה  שנה  כמדי 
ישראל לזוגות מעורבים במספר 
טופ- חישוב  בשיטת  שלבים 
זוגות שהתמודדו בשלושה   28 בוטום. לגמר א' הגיעו 

מושבים עם Over-Carry משלב חצי הגמר.

המנצחים:  הזוגות  שלושת  נקבעו  התחרות  בסיום 
עם  עזרא  יצחק   – אברמוב  ורדה  הראשון  במקום 
תוצאה יפה של 58.65%; במקום השני מיכל נוסצקי 
– דורון ידלין עם 56.69%; ובמקום השלישי קלרה חץ 

– אמיר לוין עם 55.63%. 

בחלקו הראשון של המאמר מציג חבר הזוג המנצח יצחק 
עזרא שלוש ידיים מוצלחות שעזרו לו ולשותפתו לזכות 
ישראל. בחלקו השני של המאמר מנתח  בתואר אלופי 

רם סופר עוד כמה חלוקות מעניינות מתוך התחרות.

אברמוב  ורדה  עם  פעולה  לשתף  השנה  לי  הזדמן 
התברר  יום  של  ובסופו  המעורבים,  הזוגות  בתחרות 
שזכינו במקום הראשון. כשאני שואל את עצמי מה תרם 
לכך, התשובה אינה בגלל שיטת הכרזה הבנויה לתלפיות 
על  להקשות  ניסינו  שגיאות(.  )היו  מושלם  משחק  או 
היריבים ככל האפשר וליצור להם כמה שיותר החלטות 
קשות וניחושים. מטבע הדברים חלקם לא הצליחו להם.

אתה משחק בחוזה ♠6. היות שמדובר בתחרות טופ-
בוטום מטרתך לזכות בכל הלקיחות.

Dealer North .Vul E/W

 J74
 AKQJT5
 8
  AQ3

  AQ962
  8763
  A
  K54

מערב מוביל K♦. אתה זוכה בלקיחה הראשונה וממשיך 
של  במקרה  היד.  לכיוון  ובספייד  בדומם   Q-ל בקלאב 
 A הבא  בסיבוב  לשחק  מתכנן  אתה  העקיפה  הצלחת 
ולנסות להפיל את ה-K. מזרח משחק 3, אתה Q ומערב 
התכנית  את  או תשנה  כפי שתכננת  האם תמשיך   .8

בגלל ה-8 ממערב?

 Kxx-במזרח, אך יש גם סיכוי ש Kx אפשר לשחק על
למשוך  יש  הראשון  במקרה  במערב.   T8 ו-  במזרח 
לעבור  יש  השני  במקרה   .K-ה את  להפיל  בתקווה   A
לדומם ולהוביל J♠ במטרה למחוץ את ה-T. נותר רק 

.T85 או T8 לנחש אם מערב התחיל עם

בשולחן הכרוז החליט לבחור באפשרות השנייה )משום 
 T85 מתוך  בעוד   ,8 תמיד  ישחק  מערב   T8 שמתוך 
ישחק לפעמים 8 ולפעמים 5. בנוסף קיים חשש שה-8 
הוא קלף בודד, ואז משיכת A תוביל לנפילה בחוזה(. 
הוא עבר לדומם, הוביל J♠ והתאכזב לגלות כי התחלתי 

דווקא עם T85 במערב. 

משחק  מהווה  זה  קלפים  מצירוף   ♠8 של  המשחק 
הטעיה סטנדרטי המקשה על הכרוז לנחש את המצב. 
אילו שיחקתי 5♠ הוא היה כנראה זוכה בכל הלקיחות. 
 15% במקום  זו  בחלוקה   69% קיבלנו  מכך  כתוצאה 

שהיינו מקבלים לו ביצע הכרוז 13 לקיחות.

של  השני  בסיבוב  החלטה  לקבל  ועליך  בדרום  אתה 
המכרז.

Dealer North .Vul E/W

  972
  5
  75
  AKJ7642

אליפות ישראל לזוגות מעורבים
// יצחק עזרא, רם סופר
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West North East South
1♦ Pass 1NT

Pass Pass 2♥ ?

אם בחרת בהכרזה הטבעית ♣3 כפי שקרה בשולחן, 
זכית בסימפטיה שלי.

♣3 היה החוזה הסופי, וזה היה מערך הקלפים:  

 K643
 AQT3
 QT4
  QT

  AQJ5   T8
  7642   KJ98
  J63   AK982
  93   85

  972
  5
  75
  AKJ7642

שיטתם  )אילו  היה  צפון-דרום  עבור  ביותר  הטוב 
יד מזמינה  אפשרה זאת( להכריז בדרום ♣3 המתאר 
 3NT עם סדרה ארוכה וטובה ב-♣. צפון היה ממשיך 
ומגיע למשחק מלא המבוצע בקלות. חוזה 1NT בכיוון 
9 לקיחות  צפון-דרום היה סביר עם תוצאה צפויה של 
)54%(. לעומת זאת, ♣3 היה חוזה נחות שביצועו היה 
מעניק ליריבים 23% בלבד. במציאות דרום אף נכשל 
להכרזה  חריפה  כניסה  בזכות    100% קיבלנו  ב-♣3. 
של שותפתי ורדה אברמוב שהתבררה כיעילה ביותר.

אתה בצפון עם היד הבאה:

  7
  K763
  AK764
  642

משמאלך  היריב  לא.  והיריבים  פגיעים,  ושותפך  אתה 
פותח ♠2 ומראה כוח של 6-11 נקודות עם חלוקה של 
5 קלפים בספייד ועוד 4 קלפים לפחות באחת מסדרות 

תורך    .Pass קוראים  מימין  והיריב  השותף  המיינור. 
להכריז. 

ה-Pass ממערב והקוצר שלנו ב-♠ רומזים כי ליריבים 
אפשרות  בדק  לא  )מערב  מוגבל  וכוח  ב-♠  התאמה 
ולנו צריכה  כוח  יש  למשחק מלא(. לפיכך, גם לשותף 
הסדרות  באחת  קלפים   8-9 של  התאמה  להיות 
בגובה  להיכנס  מסוכן  אמנם  הבנתי,  לפי  האחרות. 
להניח  יותר  עוד  מסוכן  טופ-בוטום  בתחרות  אבל   ,3
ליריבים לשחק ♠2, חוזה שגם אם ייפול עלול להעניק 

ליריבים תוצאה טובה.

אני  שגם  כפי   Dbl-ב בחר  צפון  קלה.  אינה  ההחלטה 
הייתי עושה במקומו. הכרזה גמישה זו מאפשרת לצפון-
ולפעמים  האחרות  מהסדרות  אחת  בכל  לשחק  דרום 
אם  גם  ספיידים.  לשותף  כאשר  היריבים  את  לתפוס 
צפון-דרום ייפלו פעם אחת בגובה 3, ייתכן שזו תהיה 

תוצאה טובה יותר מ-♠2 מבוצע על ידי היריבים. 

.Pass דרום הכריז ♣3 וכולם קראו Dbl-בתשובה ל

מערך הקלפים היה כדלקמן: 

  7
  K763
  AK764
  642

  AQ3   JT854
  AQ952   8
  92   QJ853
  Q87   A3

  K962
  JT4
  T
  KJT95

West North East South
 2♠ Pass

Pass Dbl Pass 3♣

Pass Pass Pass

וחזר ב-♣.   ♣A-זכה ב נמוך. מזרח  מערב הוביל ב-♣ 
ניסיון עקיפה של דרום נכשל. מערב זכה ב-Q♣ והמשיך 
בן  הדומם  של  החיתוך  כוח  התאדה  כך  שלישי.  ב-♣ 
רגע. דרום הובילה J♥ שכוסה עם Q ו-K, ואז גבתה שני 
דיאמונדים מהדומם עם השלכת ♠ והובילה ♠ מהדומם. 
שותפתי במזרח קפצה עם J♠ )כדי שלא אכנס למשחק 
ב-♠,  לקיחות  בשלוש  זכינו  העשן  כשהתפזר  סופי(. 
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שתיים ב-♥ ושתיים ב-♣ עם תוצאה של +300 שהייתה 
שווה 85%.

המקרים  בכל  הללו,  הדוגמאות  שלוש  את  נסכם  אם 
יריבינו פעלו באופן הגיוני, והתוצאות הגרועות שקיבלו 
נבעו בעיקר מהעובדה שבשולחנות אחרים השחקנים 
שהחזיקו את קלפינו אתגרו פחות את יריביהם, והדבר 

שיחק לטובתנו. להתראות בשנה הבאה.

עד כאן סקירתו של מנצח התחרות. להלן מספר ידיים 
מעניינות נוספות ששוחקו בשלב הגמר.

מושב ראשון

Board 3. Dealer South. Vul E/W

 AJ5
 K96
 T96
  AKQ9

  932   KQ864
  AQJ542   T3
  J82   A3
  3   J865

  T7
  87
  KQ754
  T742

מהלך ההכרזה ברוב השולחנות:

West North East South
Pass

2♥* 2NT All Pass

* 6-9 נקודות, שישייה ב-♥

חייב  וצפון  נמוך,  משחק  מערב   .♥T-ב מוביל  מזרח 
לעכב. מזרח ממשיך ב-♥.

ברוב השולחנות מערב זכה ב-A♥, וצפון זכה בלקיחה 
הבאה עם K♥ )החלפה ל-♠ אינה עוזרת, צפון משחק 
כעת  לקיחות(.  בשלוש  רק  לזכות  תוכל  וההגנה  נמוך 
 ♦A-ש מערב  של  החלשה  מהפתיחה  מסיק  הכרוז 
במזרח, משחק ♦ נמוך אל ה-K, חוזר ליד ב-♣ ומוביל ♦ 
שני. כעת מזרח חייב לשחק A♦ ולכרוז תשע לקיחות: 

אחת ב-♠, אחת ב-♥, ארבע ב-♦ ושלוש ב-♣.

להבריק  פז  הזדמנות  הוחמצה  הללו  השולחנות  בכל 
המנצחת  ההגנה   .2NT החוזה  את  ולהכשיל  בהגנה 
)לאחר הובלת מזרח ב-T♥ שזכה בלקיחה וזכיית מערב 

ב-A♥ בלקיחה השנייה( היא המשך ממערב ב-♥ שלישי 
בעוד מזרח משליך A♦ – ממש "הגנה מהספרים"!! כעת 
לכרוז רק שתי לקיחות ב-♦ ובסך הכול שבע לקיחות. 
מערב ממתין לו עם Jxx♦ המהווה כניסה לסדרת ה-♥ 

שהוגבהה.

None Vul .South Dealer .11 Board

 8654
 AT
 54
 QJ532

איזה קלף הייתם מובילים מידו של צפון נגד 3NT לאחר 
מהלך ההכרזה הבא:

West North East South
Pass

1NT* Pass 2♥** Pass
2♠ Pass 3NT All Pass

* 14-16 ** טרנספר ל-♠

בסדרה  מלמעלה  רביעי  הבעיה?  "מה  עניתם:  האם 
מוחלט   bottom קיבלתם  כן,  אם  )קלאב("?  הארוכה 

משום שזו הייתה החלוקה המלאה:

 8654
 AT
 54
  QJ532

  QT3   AKJ72
  653   J92
  AKJ   Q98
  AT64   K7

  9
  KQ874
  T7632
  98
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 11 לקיחה  להשיג  לכרוז  מאפשרת  נמוך  ב-♣  הובלה 
עם T♣ בנוסף ל-10 הלקיחות שיש לו מלמעלה. לעומת 
האחרון  הקלף   –  ♥A הייתה  המנצחת  ההובלה  זאת, 

שהייתם חושבים עליו.

 1♠ השיב  מזרח   .1♣ פתח  מערב  השולחנות  ברוב 
)או   stayman  checkback-ב בהמשך  והשתמש 
במוסכמה חלופית( כדי לגלות שלישייה ב-♠ אצל שותפו 
בדרך לחוזה הסופי הסטנדרטי ♠4 שבוצע בדיוק לאחר 
הובלה ב-♥, עם תוצאה של 35% בלבד למזרח-מערב. 
 3NT הסופי  החוזה  היה  שבהם  השולחנות  בארבעת 

)אפילו מצדו של מזרח!( בוצעו 10-11 לקיחות.

ובפתיחות   2♦ במולטי  שהשתמשו  בצפון-דרום  זוגות 
את  לעצמם  חסכו   2 בגובה  דו-סדרתיות   2♠/2♥
ה-bottom הזה. לאחר הכרזת פתיחה ♥2 )חמישייה 
ב-♥, רביעייה לפחות במיינור, 5-10 נקודות( אין מצב 
שמזרח-מערב יכריזו 3NT. היריבים ייאלצו לשחק ♠4 

עם תוצאה טובה לצפון-דרום.

מושב שני
בתחרות טופ-בוטום אין בורדים קלים בהגנה. גם כאשר 
ברור שאין סיכוי להפיל את החוזה, יש להישמר מפני 

לקיחות עודפות.

Board 2. Dealer East. Vul N/S

 A3
 KT9654
 KQ7
  K9

  T96   J752
  8   J72
  A98653   J42
  J86   A74

  KQ84
  AQ3
  T
  QT532

מהלך ההכרזה:

West North East South
Pass 1♣

2♦* 2♥ 3♦ 3♥

Pass 4♥ All Pass

* חלש, שישייה ב-♦

יותר,  שאפתניים  היו  צפון-דרום  מהשולחנות  בחלק 
שאלו למספר קלפי המפתח ועצרו ב-♥5.

צריך  הכרוז  שבה  עניין  חסרת  ביד  מדובר  לכאורה 
למסור שני אסים, ולאחר מכן כל הלקיחות שלו. למעשה 
גבוהה  מדובר ביד שתגרום לבטים רבים למגן ברמה 
במערב לאחר ששותפו יוביל ב-2♦ והוא יזכה בלקיחה 

.♦A הראשונה עם

ברור כי לשותף אין AK♣ )אחרת היה מוביל בקלאב(. 
תיעלם  אחרת  ב-♠  להמשיך  חובה   ,♣AK לצפון  אם 
לקיחה פוטנציאלית של השותף עם A♠. לעומת זאת, 
דווקא הלקיחה ב-♣ של מזרח אמורה   ,♠A אם לצפון
להיעלם. בנוסף, ייתכן כי לשותף K♦ ואז דווקא המשך 

בשליט בלקיחה השנייה עשוי לעזור.

למערב  מידע  להעביר  דרך  למזרח  שאין  היא  הבעיה 
 Preference Suit היכן הכוח שלו, אלא אם סוכם על
בהובלות פתיחה בסדרה ארוכה של השותפות )סיכום 
לדומם  או  שלכרוז  סביר  אלה  במצבים  כי  הגיוני,  די 
סינגלטון בסדרה זו וכבר בלקיחה השנייה צריך להחליף 

לסדרה אחרת(.

בשולחנות שבהם מערב קרא את המצב )או ניחש נכון( 
של  תוצאה  עם  בלבד  לקיחות   11 בוצעו  ל-♣  והחליף 
73% למזרח-מערב. לעומת זאת, אם מערב לא מוביל 
♣ בלקיחה השנייה, הכרוז ימשוך את כל הזוכים שלו 
בסדרות האדומות ויגיע למצב הבא בלקיחה התשיעית:

 A3
 -
 Q
  K9

  T9   J752
  -   -
  -   -
  J86   A

  KQ84
  -
  -
  Q

אם  קטלני.  באופן  נלחץ  ומזרח  מצפון,  משוחקת   ♦Q
יוותר על A♣, יוגבה K♣; אם ישמור על A♣ וישליך ♠, 
תושלך Q♣ מהדומם וכל הספיידים של הדומם יהפכו 
לזוכים. בשולחנות שבהם לא גבתה ההגנה במהירות 
לקיחות  ב-12  צפון-דרום  זכו  שלה  האסים  שני  את 

ובתוצאה של 77%.
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מושב שלישי

S/N Vul .North Dealer .5 Board

 T742
 AJ4
 874
  JT9

  63   AKQJ
  KQT87   62
  QT92   AK653
  A2   K8

  985
  953
  J
  Q76543

היד  חלוקת  מצפון.   Pass לאחר  לפתוח  צריך  מזרח 
מתאימה בהחלט לפתיחה ♦1 עם תכנית להכרזת רוורס 
לפתוח  נטייה  רבים  לשחקנים  אבל  השני,  בסיבוב   2♠
טופ-בוטום. החלטה  ביחוד בתחרות  כזו,  יד  עם   2NT

לפתוח 2NT עשויה להוביל למהלך ההכרזה הבא:

West North East South
Pass 2NT Pass

3♦* Pass 3♥ Pass

4NT**

* טרנספר ל-♥ ** הזמנה לסלם עם חלוקה מאוזנת

 20 עם  ההזמנה  את  דחה  מזרח  שולחנות  במספר 
הם   .4NT בחוזה  שיחקו  ומזרח-מערב  בלבד  נקודות 
ביצעו 12 לקיחות בקלות עם תוצאה של 23%. באחד 
ונתקלו  ל-♥6  בטעות  הגיעו  מזרח-מערב  השולחנות 

בחלוקת שליט עוינת עם תוצאה של 0%.

רק בשני שולחנות מזרח העריך שידו שווה הרבה יותר 
 6NT לחוזה  והגיע  ההזמנה  את  קיבל  נקודות,  מ-20 

שבוצע עם תוצאה של 96%.

לעומת זאת, בשולחנות שבהם פתח מזרח ♦1 התנהלה 
ההכרזה כך:

West North East South
Pass 1♦ Pass

1♥ Pass 2♠ Pass

?

מזרח מבטיח 18+ נקודות עם חלוקה לא מאוזנת )5+ 
קלפי ♦ ו-4 קלפי ♠(. 11 הנקודות של מערב שוות יותר 
ברוב  ב-♠.  ודאבלטון  ב-♦  קלפים   4 של  התאמה  עם 
לחוזה ♦6 שבוצע בקלות עם  הוביל  השולחנות מערב 

תוצאה טובה של 65%.

גם 6NT מבוצע בקלות, אבל איך מערב אמור לדעת? 
לו היינו מחליפים את J♠ של מזרח בקלף נמוך, הכרזת 
מזרח נשארת זהה, אבל כעת ביצוע 6NT דורש חלוקה 

נוחה ב-♥ )או משחק לחץ מוצלח בסדרות המייג'ור(.

איציק עזרא - ורדה אברמוב  )1(  דורון ידלין - מיכל נוסצקי  )2(  
אמיר לוין - קלרה חץ )3(

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

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

www.bestbridge.co.il

מלווה אותך
בצעדיך הראשונים במשחק הברידג'

בקצב שלךבזמן שלךבבית שלך

סט כלים לשחקן המתחיל:

 סדרת שיעורי וידאו - "צעדים ראשונים"
 תרגול לקיחות - צעדים ראשונים

 תרגול הכרזות לשחקן המתחיל
 תרגול טכניקות בסיס במשחק היד

 תרגול הובלות וטכניקות בהגנה

 רמזור הכוונה אישי 

 פתרון כתוב לכל תרגיל

 צוות מומחים שיסייע בכל בעיה.

עם  אתם לא לבד:



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

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

www.bestbridge.co.il

מלווה אותך
בצעדיך הראשונים במשחק הברידג'

בקצב שלךבזמן שלךבבית שלך

סט כלים לשחקן המתחיל:

 סדרת שיעורי וידאו - "צעדים ראשונים"
 תרגול לקיחות - צעדים ראשונים

 תרגול הכרזות לשחקן המתחיל
 תרגול טכניקות בסיס במשחק היד

 תרגול הובלות וטכניקות בהגנה

 רמזור הכוונה אישי 

 פתרון כתוב לכל תרגיל

 צוות מומחים שיסייע בכל בעיה.

עם  אתם לא לבד:
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  J732
  83
  KQ6
  KQJ2

  T986
  J72
  J94
  T73

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

תחרות קבוצות IMP, אתם בדרום. 

.)AKQ כנראה מתוך( ♥Q לקיחה 1: השותף הוביל

תכננו את המשך ההגנה!

חידת הגנה – מאי 2019
// רם סופר

 JT9872
 A53
 Q42
  9

  654   Q3
  KJ2   QT8
  A8   K765
  AQJ96   T753

  AK
  9764
  JT93
  K42

.♠J 1; כרוז מערב; קלף ההובלהNT חוזה

מחפשים  ואתם  ב-♠,  לקיחות   5-6 כנראה  לשותפכם 
כניסה לידו.

קלף  זהו   – השנייה  בלקיחה  ששוחק   ♠T-ל לב  שימו 
לסדרה  העדפה  מאותת  שותפכם  מהנדרש.  גבוה 
גבוהה. בלקיחה השלישית חובה עליכם להוביל הארט, 
ב-♦  לקיחות  שתי  עם  החוזה  את  יבצע  הכרוז  אחרת 

וחמש ב-♣.

פתרון חידת הגנה אפריל  2019
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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.”

  

YOURYOUR  
BRIDGE GAMEBRIDGE GAME 

  
Eldad GinossarEldad Ginossar  

  
 

WITH A FOREWORD BY FRED GITELMAN 

About the Book 
The 30 lessons in this book cover different aspects in bridge, including card 
play, partnership bidding, useful conventions, hand evaluation, competitive 
auction tactics, and matchpoint considerations. Many of the lessons discuss 
basic topics, but the content is not at a basic level.  
 
The emphasis throughout is on thinking bridge rather than memorizing. The 
author’s teaching philosophy and his love for the game mandate this ap-
proach. He also believes in the importance of learning through examples, 
which you will find throughout this book. A careful study of these examples 
is crucial to the process of improving your bridge. Learning how to think 
bridge is not easy, but it is essential. If you are an intermediate or advanced 
player who wishes to play better bridge and learn how bridge experts think, 
this book is for you. Onward now to better bridge! 
 
“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.” 

—Fred Gitelman, Grand Life Master, world champion, and NABC winner   

About the Author 
Eldad “Gino” Ginossar is an Israeli-
American bridge player, teacher, and au-
thor, who currently resides in Chicago. 
Gino was a bronze medalist in the Rosen-
blum Cup (2006), European gold medalist 
(2007), European silver medalist (2011), 
and European bronze medalist (2005, 
2010). Among his achievements in the 
United States: Blue Ribbon Pairs runner- 
up (Providence NABC 2014 and Honolulu 
NABC 2018) and the Spingold Knockout Team runner-up (Atlanta 
NABC 2018). The winner of multiple Israeli championships, Gino 
played several times on the Israeli Open Team (2004, 2008, 2010-2012) 
and was the coach of the Israeli open team in 2016.  

ISBN: 978-0-9828874-8-6 
 
Bridge Book Press: www.bridgebookjeremy.com 
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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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באחת מהתחרויות הסימולטניות 
התרחש  האחרונות  הארציות 

האירוע הבא:

 Dealer North. Vul All 

 AJ87542
 J4
 73
 T9

  K   QT963
  T98   753
  A862   QJ5
  J8654   A3

  -
  AKQ62
  KT94
  KQ72

West North East South
Pass Pass 1♥

Pass Pass 1♠ Dbl

Pass Pass Pass

מהשחקנים  שחלק  יד  עם  פתח  לא  שצפון  לב  שימו 
היו פותחים ♠2 או ♠3 ולאחר מכן לא השיב לפתיחת 
ו-7 קלפים ב-♠. לאחר שמזרח  נקודות   6 השותף עם 
הכריזה ♠1 ודרום הכפיל )Takeout(, צפון השאיר את 

הכפל לעונשין.

בשולחן  והתוצאה  פעמים,  נפל שלוש  המוכפל  החוזה 
הייתה 800 לצפון-דרום.

על מהלך הכרזה זה הגיעה תלונה לוועדת המשמעת 
של  הכרזותיו  כי  טענו  מזרח-מערב  ההתאגדות.  של 

צפון אינן מתיישבות עם הרכב הקלפים שלו.

בבירור שנערך, טען השחקן שישב בצפון כי ראה את 
קלפי השחקנית במזרח עקב רשלנותה משום שהיא לא 

הקפידה להחזיק את קלפיה בצורה שלא ניתן לראותם.

נבחן את ההיבטים החוקיים של המקרה.

חוק 16 ד.  קובע: 

1. כאשר שחקן מקבל בשגגה מידע חיצוני על לוח 
שהוא משחק או ישחק בעתיד, למשל בהסתכלות ביד 
הערות,  או  תוצאות  קריאות,  בשמיעת  נכונה,  הלא 
ידי  על  או  אחר,  בשולחן  הנמצאים  קלפים  בראיית 
לפני  שלו  בשולחן  אחר  לשחקן  השייך  קלף  ראיית 
תחילת המכרז, יש ליידע לאלתר את מנהל התחרות 

ורצוי שיעשה זאת מקבל המידע.

ועדת המשמעת של ההתאגדות שדנה במקרה נקטה 
את  לפרסם  והמליצה  השחקן,  כנגד  עיצומים  במספר 
המעורבים(  השחקנים  שמות  )ללא  האירוע  פרטי 

בביטאון ההתאגדות.

סיכום
כאשר שחקן מקבל מידע חיצוני )בלתי מורשה( על לוח 
שהוא עתיד לשחק, עליו לקרוא מיד למנהל התחרות 
העברת  למנוע  כדי  מהשולחן  הרחק  )רצוי  לו   ולספר 

מידע( מה אירע.

מנהל התחרות יכול לבחור בין מספר אפשרויות:

המידע  מקבל  שהשחקן  כדי  הבורד  את  לסובב  )א( 
יחזיק את הקלפים שראה )אם אף שחקן אחר בשולחן 

לא ראה אותם גם הוא(.

לאשר  מכן  ולאחר  שהוא,  כמו  הבורד  את  לשחק  )ב( 
את התוצאה או להעניק תוצאה מתוקנת אם הוא סבור 

שהמשחק הושפע מהמידע הבלתי מורשה.

)ג( להעניק תוצאה מתוקנת מיד.

פינת החוק

חוק 16 – מידע מורשה ובלתי מורשה
// אילן שזיפי



שרה סרנצקי מנהלת תת הסניף מועדון הברידג' רמת ישי, מספרת איך הכל התחיל: 

פתאום כל העמק 
התחיל לדבר ברידג'!

''בשנת 2004 חברה שיצאה לפנסיה מוקדמת הציעה שנתחיל 
ללמוד ברידג' ביחד. אמרתי לה שאין מצב! ראשית משום 
נולדתי בטהרן.  הרי  ואני  ''אשכנזים'',  שמדובר במשחק של 
שנית, זה משחק של מבוגרים ואני הרי רק בת 50. כמובן שזה 
לא עזר לי. היא מצאה עבורנו מורה פרטית, עמירה בן מרדכי 
ובכל יום חמישי בעלה של אחת החברות היה בא ודופק אצלי 
על הדלת על מנת שאגיע לשיעור. בימים שהוא לא היה מגיע, 

פשוט לא הייתי הולכת. 
אני חייבת לציין את עמירה, אישה אגדית משכמה ומעלה, 
ונשמתה בהוראת הברידג', הכל  שהשקיעה את כל מרצה 

מתוך ביתה, תוך שהיא מפנקת את התלמידים בכל טוב.
למים  אותי  "זרקה  עמירה  "סטיימן",  שלמדתי  אחרי  קצת 
במועדון  בתחרות  לשחק  אותי  מזמינה  כשהיא  העמוקים" 
נחמדה  פרטנרית  לי  שידכה  היא  בטבעון.  הקימה  אך  שזה 
חברה  ע"י  הוזמנתי  אחד,  שיום  עד  מה  זמן  שיחקתי  עמה 
לערב במתנ"ס ברמת ישי, להצטרף לקורס ברידג' שנפתח 

במקום.
להם  כשהתברר  אבל  אנשים,  המון  הגיעו  הראשון  לשיעור 
שהם צריכים לשלם מראש עבור 10 שיעורים כולם פרשו.  
אותה חברה אמרה לי "תראי את יודעת ברידג', אז בואי פשוט 

תלמדי אותנו...'.
ב-2006 התחלתי ללמד 4 חברות באחד הבתים ובהתנדבות. 
מהר  עוברת  החלה  שלי  החדש  לעיסוק  באשר  השמועה 
מאוד ועוד בנות הצטרפו עד שהגענו ל 16 בנות!  פניתי למנהל 
המתנ''ס שסייע לי בקבלת חדר עם שולחנות וכסאות שם 
נערכו השיעורים מאז. כשנתיים לאחר מכן הצלחנו לפתוח 
בתוך  פעל  המועדון  תחרותית.  פעילות  גם  יש  שבו  מועדון 
בימים בהם אף אחד לא רצה לבוא לשם,  ''בית הקשיש'', 
אולם מאז הברידג' נכנס לתוכו, המקום הפך למועדון חברים 

שוקק עם פעילויות נוספות.
במקביל,  העת.  כל  בי  תומכת  כשעמירה  גדלנו,  לאט  לאט 
את  ללמד  לי  שתעזורנה  מנת  על  ותיקות  תלמידות  גייסתי 
החדשים. כולן, יש לציין, עשו זאת בשמחה רבה כאשר את 
התחרויות במועדון ניהל שלמה לוי, ממנו למדתי המון, והוא 

ממשיך לתמוך בפעילויות הברידג' שבמועדון כל הזמן.
המועדון המשיך לגדול כאשר מנהל המתנ"ס וראש המועצה 
ואפילו  מפות  )שולחנות,  נדרש  ציוד  ברכישת  מסייעים 

ברידג'מייטס(. 
לקבל  והתחלתי  ברידג',  לדבר  התחיל  העמק  כל  פתאום, 
ומצפה  העמק  מגדל  ביוקנעם,  ממועדונים  וטלפונים  פניות 
לנו  התווספו  וכך  גדל  נוספות  לתחרויות  הביקוש  הושעיה. 
עוד 6 שולחנות בשעות הערב. כיום מורים מטעמנו מלמדים 

ברידג' ביישובים נוספים באזור והברידג' פורח בעמק!"
שרה מציינת כי המועדון פועל במקום יפהפה המציע כיבוד 
שעות  בכל  וקפה  פירות  סדנוויצ'ים,  עוגות,  הכולל  עשיר 

הפעילות. חברי המועדון נהנים מהוואי חברתי מיוחד )טיולים 
כך  קהילתית.  בעשייה  וכן  ועוד(  הולדת  ימי  חגיגות  בחו"ל, 
להביא  המועדון  חברי  גויסו  האחרון  הפורים  בחג  למשל 
היענות  "הייתה  האוטיסטי.  הרצף  על  לילדים  מנות  משלוח 
ענקית של החברים, וזה פשוט חימם את הלב" מוסיפה שרה.
הרכב חברי המועדון כולל הרבה ''צעירים'' בגילאי +60, ואולי 
כדאי לתקן ולאמר "צעירות", שכן משום מה במועדון כמות 
מאוד  לחבורה  שהפכו  ואלמנות,  גרושות  נשים  של  נכבדת 

מלוכדת. 
המועדון, בו רשומים 65 שחקנים כיום, פתוח שלוש פעמים 
ומתקדמים,  למתחילים  ברידג'  ושיעורי  לתחרויות  בשבוע 
כולל  בסה"כ,   ₪  18 תאמינו  לא   – לפעילות  המחיר  כאשר 

כיבוד! 
משקיעים  התחרות  מנהלי  ''אם  שלך?  מאמין  האני  מה 
אני  ישגשג.  אזי המועדון  לב,  ונותנים להם תשומת  באנשים 
שואפת שיגיעו כמה שיותר אנשים צעירים על מנת ללמוד 
מקיימת  גם  אני  לעיתים  הברידג'.  משחק  רזי  את  וללמד 
שיעורי השלמה עבור החברים ללא עלות במטרה לשפר את 

הידע המקצועי שלהם".
יקבלו  במועדון,  לבקר  תשכחו  אל  בסביבה,  אתם  אם  אז 
ופרטי הקשר  על שעות הפעילות,  מידע  עוד  בכיף.  אתכם 

בדף המועדון שבאתר ההתאגדות.

שרה מעניקה זר רקפות לשחקן ברידג' במועדון החוגג 80



אחת התלמידות הבולטות מוריה דניאל, מספרת:
“התחברתי לברידג’ כבר בשיעורים בבית הספר כי הרגשתי 
שזה תחום שדורש חשיבה. אני אוהבת תחרויות וגם חושבת 
שהתחרות  הרגשתי  כיף,  הרגשתי  בברידג’.  טובה  שאני 
כבוד שהילדים  שיפרה את הביטחון העצמי שלי. הרגשתי 
אוהבת  אני  הספר.  לבית  שהבאתי  וכבוד  לי  רכשו  בכיתה 

במיוחד את העניין של המחשבה, וגם שזה משחק כיפי."
לסיום, בהזדמנות זאת אני רוצה לברך את הזוכים בתחרויות 
השונות אבל מעל הכל להגיד תודה, תודה גדולה למורים, 
מכל רחבי הארץ, על העשייה הרבה, על ההשקעה העצומה, 

האוכלוסייה  בקרב  הענף  לקידום  האינסופית  הנתינה  ועל 
הצעירה.

אתם  גם  אם  והפצתו,  המשחק  לימוד  בוער  בכם  גם  ואם 
הנוער,  בני  בקרב  הברידג’  בהוראת  חלק  לקחת  רוצים 
ללוותם ולהדריכם במטרה לייצר דור שחקנים צעיר הלוקח 
חלק בפעילויות ההתאגדות במועדונים ברחבי הארץ אתם 

מוזמנים ליצור עמי קשר במייל:
Meyouhas.m@gmail.com

או בטלפון: 050-9552042 

ברידג’ – הבחירה של הילדים 
מושיקו מיוחס

למטרה  לעצמה  שמה  לברידג’  הישראלית  ההתאגדות 
לפתח ולקדם את משחק הברידג’.

של  פרויקטים  מספר  קיימים  אלה  ממאמצים  כחלק 
ההתאגדות, אבל הפרויקט הגדול ביותר הוא פרויקט “הדור 

הבא” – הוראת ברידג’ לצעירים בבתי ספר.
במסגרת הפרויקט נחשפים למשחק מאות רבות של ילדים 
הברידג’  פעילות  לכל  הבסיס  את  המהווים  י’   – ד’  בכיתות 
הצעיר בארץ ומשמשים הלכה למעשה כשגרירים הטובים 
ביותר של המשחק הן בשיווקו כמשחק חוצה גילים, מהנה 
משפחה,  )בני  הקרובים  במעגלים  בהפצתו  והן  ואנרגטי 

חברים וכו...(.
בעוד אנו הבוגרים לאחרונה קיימנו בחירות על גורל המדינה, 
לילדים משימה פשוטה לא פחות ועליהם לבחור מבין שלל 
הילד. אם בעבר  הפעילויות המתחרות על הזמן הפנוי של 
היינו רגילים לראות כדורגל, כדורסל ועוד משחקי כדור היום 
הילדים מחלקים את זמנם בין אלפי חוגים! סייבר ומחשבים, 
נחשפתי  גם  ולאחרונה  ודרקונים  מבוכים  וריקוד,  אומנות 
לחוג חדש “דיבייט” מקום נוסף שבו הישראלים מתווכחים 

רק ששם זה נעשה ברמת מאסטר.
הבוקר  למסגרות  מעבר  גם  ברידג’  חוגי  של  קיום  כן,  ועל 
בבתי ספר הוא משמח ביותר כאשר עשרות ילדים בוחרים 

להפוך את הברידג’ לתחביב מספר 1.
בדמות  הקצר  בטווח  קוצרים  אנו  הפרויקט  פירות  את 
נבחרות צעירות פורות, בעלות הישגים בינלאומיים מרשימים 
מאד, המקנים, לא פעם, חשיפה תקשורתית והכרה מגופי 
הממשלה השונים, והן בשחקנים צעירים במועדונים השונים 
ובעתיד הרחוק, כשיגדלו, אף כשחקנים פוטנציאלים אשר 

עתידים לבחור בברידג’ כתחביב לשעות הפנאי כמו רובנו.
במסגרת הפרויקט הילדים נחשפים לאורך השנה למספר 
אליפות בתי הספר,  תחרויות ברידג’, הגדולה שביניהן היא 
אליה מוזמנים כלל בתי הספר ומתאגדים ל-3 שעות תחת 

קורת גג אחת.
לאפשר  מנת  ועל  דני”  “בבית  התקיימה  התחרות  השנה 
קטגוריות  ל-4  המשתתפים  את  חילקנו  רחבה  תחרות 
ובכך  שונות  משחק 
לכל  כמעט  מתאפשר 
לבוא  חלק,  לקחת  ילד 
ולהתחרות  ביטוי  לידי 
גם אם בפעם הראשונה 

בתחרות ארצית. 
הזאת  לשנה  החידוש 
שיטת  הוספת  היה 
לילדים,  מיוחדת  דירוג 
אפילו  ילד  שכל  כך 
יוכל  הראשונה  בשנתו 
בתחרויות  להשתתף 

ולעלות בדרגות!

הנה נקודת המבט של שתיים מהמורות בפרוייקט שליוו את 
תלמידיהן לאליפות בתי הספר:

ברידג’  בהוראת  הראשונים  צעדיה  את  החלה  גל  ארנה 
לילדים בבית הספר הדמוקרטי ברעננה שם זכתה להצלחה 
לא קטנה כאשר כבר אחרי שנה תלמידיה החלו להשתלב 
ישראל  לייצג את  הזכות  על  ואף התחרו  במועדון המקומי 
הבנות  אחת  כאשר  הנערות  ונבחרת   16 גיל  עד  בנבחרת 

הייתה מרחק פסיעה מהגשמת החלום.

ארנה מספרת:
“ביום שלישי האחרון של פברואר יצאנו מרעננה באוטובוס 
הברידג’ לאליפות הברידג’ הארצית לבתי הספר שנערכה, 

מטעם התאגדות הברידג’ בבית דני בת”א.
כמה  שלי,  מהתלמידים   30 זרמנו  עשר  השעה  לקראת 
מההורים הנרגשים, מורה נוספת ואני מפתח האוטובוס אל 
אולם הכדורסל שהפך חגיגי. הפרקט, הרגיל לחיבוטי כדור 
ושעטות רגליים,  כוסה בשולחנות ברידג’, מוכנים לאליפות 
שכללה כ 400 ילדים מרחבי הארץ. ההתרגשות של הילדים 

וגם של הוריהם לקראת התחרות הייתה גדולה.
התחרות  את  חווים  הילדים  רק  לא  הספר  בתי  באליפות 
חשיפה  זו  שלהם  להורים  שגם  אלא  הראשונה,  בפעם 
אם  אז  “רגע,  אותי:  שאל  ההורים  אחד  למשחק.  ראשונה 
בשולחן  ניצחו  ודרום  וצפון  הבא  לשולחן  הולכים  הבורדים 
ועל  יהיה בדיוק אותו הדבר”?  הקודם אז גם בשולחן הבא 
זה כוורת אמרו “וזהו עצם העניין”, שהרי לי הייתה הזדמנות 
שבאו  הנרגשים  הטריים  להורים  גם  המשחק  על  להסביר 
לתמיכה  אותם  לגייס  ילדיהם,  את  ולצלם  לעודד  לחוות, 
אצלם  ליצור  אף  ואולי  הספר,  בבתי  הברידג’  במפעל 
התעניינות בברידג’, ומי יודע, אולי נפגוש גם אותם, בעתיד, 

ליד שולחנות המשחקים...
מתי ממן, מחלוצי הוראת הברידג’ לילדים באשקלון, הגיעה 
לתחרות עם קבוצה מצומצמת אך מאד מוצלחת, מתוכה 
זכו 3 מתוך 7 התלמידים או “המוסקטרים” כפי שהיא מכנה 

אותם.

אליפות בתי הספר לילדים ונוער 2019



אחת התלמידות הבולטות מוריה דניאל, מספרת:
“התחברתי לברידג’ כבר בשיעורים בבית הספר כי הרגשתי 
שזה תחום שדורש חשיבה. אני אוהבת תחרויות וגם חושבת 
שהתחרות  הרגשתי  כיף,  הרגשתי  בברידג’.  טובה  שאני 
כבוד שהילדים  שיפרה את הביטחון העצמי שלי. הרגשתי 
אוהבת  אני  הספר.  לבית  שהבאתי  וכבוד  לי  רכשו  בכיתה 

במיוחד את העניין של המחשבה, וגם שזה משחק כיפי."
לסיום, בהזדמנות זאת אני רוצה לברך את הזוכים בתחרויות 
השונות אבל מעל הכל להגיד תודה, תודה גדולה למורים, 
מכל רחבי הארץ, על העשייה הרבה, על ההשקעה העצומה, 

האוכלוסייה  בקרב  הענף  לקידום  האינסופית  הנתינה  ועל 
הצעירה.

אתם  גם  אם  והפצתו,  המשחק  לימוד  בוער  בכם  גם  ואם 
הנוער,  בני  בקרב  הברידג’  בהוראת  חלק  לקחת  רוצים 
ללוותם ולהדריכם במטרה לייצר דור שחקנים צעיר הלוקח 
חלק בפעילויות ההתאגדות במועדונים ברחבי הארץ אתם 

מוזמנים ליצור עמי קשר במייל:
Meyouhas.m@gmail.com

או בטלפון: 050-9552042 

- ספר ילדים לגיל הרך - 

ג‘וני הג‘ירף הוא ג‘ירף מיוחד, 
יש לו צוואר קצר שאין לאף אחד. 

איך ג‘וני מתמודד עם השוני? 

הצטרפו אליו למסע מרתק בו פוגש הצטרפו אליו למסע מרתק בו פוגש 
חיות מעניינות אחרות, לומד לאהוב 

ולהוקיר את השוני ובעיקר לומד 
לאהוב את עצמו כמו שהוא. 

מחיר הספר: 48 שקלים 

לרכישה אצל המחבר - אבי מרק 
או בסלולארי 054-4827275

avi.mark1@gmail.com או במייל



בואו להכיר אותנו

הוא  העץ  מרקוס.  במשפחת  לעץ  קרוב  נפל  התפוח 
של  הביקורת  ועדת  יו’’ר  עמירם מרקוס,  אבי המשפחה, 
ההתאגדות ושחקן עתיר ניסיון מזה שנים ארוכות. התפוח 
הוא עידו, בנו הצעיר, שספג את רזי המשחק כבר מגיל 
צעיר בבית המשפחה שבפתח-תקווה, יחד עם אחיו הגדול 

קובי המבוגר ממנו ב-9 שנים. 

שלושה  בין  מפזז  הוא  שם  בת”א,  מתגורר   )29( עידו 
ואביבים.  הלוחם  בית  המדינה,  כיכר   - ברידג’  מועדוני 
כשהוא לא מחזיק קלפים ובורר קונבנציות, הוא משמש 
להפוך  עתיד  ובקרוב  היי-טק,  בחברת  פרויקטים  כמנהל 

לאנליסט עסקי, במסגרת הכשרתו ככלכלן.  

ברידג’  ללמוד  ירצה  האם  שאל  אביו   18 בן  כשהיה 
הברידג’  במסלול  דרכו  את  החל  בחיוב,  שהשיב  ולאחר 
ונשאב למשחק. עדו משחזר: ‘’מה שמשך אותי לברידג’ 
מחשבה.  במשחק  שמדובר  העובדה  הייתה  מלכתחילה 
אפילו שיש סט של הכרזות, אף פעם אין שתי ידיים זהות. 
תמיד צריך להיות מחושב ומתואם עם הפרטנר, כך שלא 
זוגי  במשחק  גם  אלא  רגיל,  מחשבה  במשחק  מדובר 

המצריך שיתוף פעולה, תיאום והבנה’’.

באזור  ארציות  בתחרויות  קבוע  באופן  משתתף  עידו 
פנימיות  ותחרויות  סימולטניות  בתחרויות  וכן  המרכז 
חלק  לוקח  הוא  כן  כמו  משחק.  הוא  בהם  במועדונים 
בפסטיבל הברידג’ המסורתי מדי שנה. הישג השיא שלו 
נרשם לאחרונה יחד עם שותפו, נדב טרומר, כאשר השניים 
זכו במקום ה-1 בתחרות ארצית שהתקיימה בכפר-סבא. 

למדתי  מכל  יותר  אבל  דברים,  הרבה  לי  נתן  ‘’הברידג’ 
בזכותו להיות יותר סבלני ולדעת ללמוד את הצד השני’’, 
לחיים. דרכו  סוג של מראה  הוא  ‘’הברידג’  עידו.  מסביר 
למדתי לא להיכנס לעימותים, לא רק בשולחן, אלא גם 
בחיים, בין אם זה בעבודה או בזוגיות. המשחק הזה מסייע 
להבין שטעויות הן חלק בלתי נפרד מהחיים, ושצריך לדעת 
להימנע מקרבות אגו. אם מישהו טועה, הוא לאו דווקא 
מזלזל בך או עושה זאת בכוונה, אלא הוא כנראה פשוט 

רואה את הדברים אחרת’’.

לשחק  ימשיך  כי  מצהיר  עידו  העתיד?  לגבי  ומה 
נהנה  מאוד  ‘’אני  מי.  עם  לו  יהיה  עוד  כל  ברידג’ 
מהמשחק הזה. לא עושה זאת מתוך אינרציה, אלא 
גדול בכל  כיף  לי  גורם  נטו מהנאה. המשחק הזה 

פעם מחדש’’.

עידו מרקוס 
קיבל לאחרונה תואר 
אמן בכיר ארד 

שירה שרו 
קיבלה לאחרונה דרגת 

אמן זהב

עושים כבוד לשני שחקנים שהתכבדו בתארים חדשים. 
כל הכבוד ! 

שירה )16(, משחקת ברידג’ מגיל קטן. היא בתו של חורחה 
שרו, מנהל מועדון הברידג’ בחדרה ושחקן ברידג’ בעצמו 
והוא זה שהכיר לה את המשחק. היא נחשבת לכשרון גדול 

שעתידה עוד לפניה.

הספר  בבית  ברידג’  לימד  שלי  כשאבא  התחיל  ‘’הכול 
היסודי בו למדתי’’, נזכרת שירה. ‘’הפרויקט יועד לכיתות 
ד’-ו’. ואני הייתי אז רק בכיתה ב’. התעקשתי ללמוד וכך 
יצא שלמדתי עם תלמידי כיתה ד’. זמן קצר לאחר תחילת 
לי  ונאמר  בברידג’  הספר  בתי  אליפות  התקיימה  החוג 
שאני קטנה מדי כדי להשתתף. התעקשתי שוב ויחד עם 
הוכחה  הייתה  זו  ה-1!  במקום  זכינו  לי  שציוותו  השותף 
זכיתי  מכן  שלאחר  בשנה  גם  קובע.  לא  שהגיל  בשבילי 
לחלק  הופך  שהברידג’  אז  והבנתי  הספר  בתי  באליפות 

משמעותי בחיי’’. 

עד שסוף  רבים  עם  ראוי, שיחקה  למצוא שותף  בניסיון 
עם  נהדרת  כימיה  מצאה  וחצי  שנה  לפני  קרה.  זה  סוף 
עמית קורנט. השנה, זכו יחד במקום ה-2 באליפות הארץ 
לצעירים, ובקיץ יסעו לייצג את ישראל באליפות אירופה 
נעדרה  ישראל  של  הנערות  שנבחרת  אחרי  בנורווגיה, 
שלי  הראשונה  האליפות  תהיה  “זו  שנים.   12 כ  מהזירה 
בחו’’ל, כך שבהחלט יש התרגשות. אני מאוד מצפה לזה’’. 

שמשחקים  אנשים   – לשניים  מתחלק  העולם  מבחינתה 
מעבר  הרבה  כבר  המשחק  “עבורי  השאר.  וכל  ברידג’ 
לתחביב. זה משחק סופר מאתגר שתמיד אפשר להשתפר 
בו. לעולם לא ניתן להכיר בו הכול ומסיבה זו הוא גם אף 
אני  בתיכון,  כתלמידה  מעניין.  להיות  מפסיק  לא  פעם 
יכולה לציין שהברידג’ עוזר לי הרבה גם בלימודים. למשל, 
הרבה יותר קל לי כיום לזכור טקסט בעל פה, המחשבה 

שלי התחדדה, אני יותר עירנית ועוד”.

להתחרות,  רצון  זמן,  צריך  ברידג’  ללמוד  כדי  לדבריה, 
לחדד את המוח וכמובן סבלנות. להרבה צעירים חסרים 
נוער  ולבני  לילדים  בו  בעידן  במיוחד  מהמשתנים,  חלק 
יש הרבה גירויים, אבל ההתאגדות לברידג’ עושה הרבה 
כדי לחשוף את הברידג’ בפני צעירים ולקדם אותם 

בחיים ובלימודים בזכותו.

‘’מבחינתי הרצון הוא להשתפר כמה שיותר ובעתיד 
להיכנס גם לסגל נבחרת הנשים הפתוחה”. 

הצלחה  המשך  לשירה  לאחל  אלא  נותר  לא 
והתלהבות גם בעתיד.



ידיעון ההתאגדות הישראלית לברידג' ן מאי 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
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אליפות ישראל לזוגות 
סניורים – שלבי גמר
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גביע המדינה מוקדמות*

גביע המדינה שמינית ורבע 
גמר*

סימולטנית ארצית ערב
)יום ג'(

תכנית פעילות ספורטיבית ארצית לחודשים:
מאי  2019 – יולי 2019  

* ראו מודעה מפורטת

תכנית ספורטיבית לצעירים בפרוייקט "הדור הבא" 
חודשים מאי עד יולי:

11/5/19
 ליגות לזוגות ילדים 

במועדון השרון, 
רח' ששת הימים 42, כפר סבא

 18/5/19
ליגה לקבוצות ילדים

ברעננה

 23/5/19
אולימפיאדת הילדים   

במכון וינגייט

 25/5/19
ליגה לקבוצות ילדים 

ברעננה 

1-3/7/19
מחנה קיץ 

 בקיסריה

לפרטים נוספים יש ליצור קשר עם מושיקו מיוחס
meyouhas.m@gmail.com 050-9552042



ועדת חוקהועדת חוקה

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 המבחן הנ"ל רשאים לגשת גם חברי התאגדות שנכשלו במבחנים קודמים ומעוניינים לנסות שוב.

חומר לקראת המבחן ניתן למצוא באתר ההתאגדות בתפריט מידע שימושי / תחרויות ההתאגדות / מידע למנהלי תחרויות.

לחצו כאן
המבחן יערך בבית ההתאגדות )רח' יערה 27 רעננה(, מחיר לנבחן - 50 ₪. 

ההרשמה מראש חובה, באמצעות מערכת התשלומים המקוונת שבאתר ההתאגדות 

לתשלום

מבחן להסמכת מנהלי תחרויות

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 

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 שבת 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:

לתשלום

מועד חדש יפורסם בקרובנדחה 

פסטיבל הברידג'
הבינלאומי ה-53
2019   31.5-6.6
היכל קבוצת שלמה, ת"א
www.ibf-festival.org

 26/4 15/4 עד  רכשו כרטיסים במכירה מוקדמת  ותהנו ממחירים מוזלים מ 
דרך המערכת המקוונת באתר ההתאגדות או במועדונים

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


בואו לשחק בתחרויות גביע המדינה 
דרך מצויינת לזכות בנקודות אמן בינלאומיות וארציות

גביע המדינה לקבוצות 2019 
התחרות תתקיים במתכונת של מסלול אחד משותף של גביע המדינה לקבוצות.

התחרות תיערך בחודשים יולי ואוגוסט 2019 על פי השיטה הבאה )התכנון מניח 30-50 קבוצות, 
וייתכנו שינויים בארגון אם המספר יהיה שונה משמעותית(.

כלל הקבוצות שיירשמו במועד, ידורגו לפי מקדם הרמה של השחקנים בקבוצה ולפי זכאות להשתייך 
לליגה בשנת 2019.  ייתכן וחלק מן הקבוצות הנרשמות )המספר המדוייק תלוי במספר הקבוצות 

שירשמו ובשיקולי אירגון ותפוסת האולם( יוגדרו כ'קבוצות בכירות' ויעלו ישירות לשלב השני. 
מוקדמות - יום שישי 19 ביולי: תשתתפנה כל הקבוצות שלא שוחררו מהשלב הראשון. שיטת התחרות 

SWISS, 4 מפגשים של 12 חלוקות. כרבע עד מחצית מהקבוצות עולות לשלב הבא ואליהן מצטרפות 
הקבוצות הבכירות ששוחררו מהשלב הראשון.

המשך התחרות בשיטת המפסיד יוצא:
שמינית גמר – יום שבת 20 ביולי בבוקר: בהשתתפות 16 קבוצות. שתי מחציות של 12 חלוקות. 8 

הקבוצות המנצחות עולות לרבע הגמר, המפסידות משחקות משחקי דירוג 9-16
רבע גמר – יום שבת 20 ביולי אחרי הצהריים: בהשתתפות 8 קבוצות. השיטה זהה לשיטת שמינית 

הגמר, 4 הקבוצות המנצחות עולות לחצי הגמר.
חצי גמר - יום שישי 2 באוגוסט: בהשתתפות 4 קבוצות.   שתי מחציות של 14 חלוקות, המשחק עם 

מסכי הפרדה. המנצחות עולות לגמר.
גמר – יום שבת 3 באוגוסט: בהשתתפות מנצחות חצי הגמר. שלושה מקטעים של 14 חלוקות עם מסכי 

.BBO-הפרדה, שלב הגמר ישודר ב

גביעים מפוארים לקבוצה הזוכה. 
פרסים כספיים בסך כולל של 9,000 ₪ לקבוצות שתגענה לגמר.
נקודות אמן בינלאומיות לקבוצות שתגענה לחצי הגמר ולגמר.

נקודות אמן ארציות ומקומיות למנצחים בכל השלבים.

תכנית המשחקים וסדרי ההרשמה יתפרסמו
באתר ההתאגדות וישלחו לקפטני קבוצות הליגה בדוא"ל. 

ההרשמה עד לתאריך 11 ביולי 2019 !
ההרשמה דרך אתר התשלומים המקוון של ההתאגדות הישראלית לברידג'

לא נוכל להבטיח מקום למאחרים להירשם.

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


הודעות מועדונים

מועדון ברידג' אביבים
מתכבד להזמינכם לתחרות ארצית

2 מושבים 24 ידיים

יום שלישי 14 במאי 2019 | בשעה: 20:30
יום שלישי 21 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

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 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 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 בית בלגיה- ירושלים
מתכבד להזמינכם לתחרות ארצית

מושב אחד 30 ידיים 

יום שישי 21 ביוני 2019 | בשעה 10:00 
במועדון מרכז הברידג'

רח' שדרות בן צבי 35, ירושלים

מנהל תחרות : דרור שיפטן
מחיר למשתתף: 70 ₪

גביעים לשלושת המקומות הראשונים
הרשמה חובה:

אמנון רז 050-7201047 

מועדון ברידג' 4 פאן
מתכבד להזמינכם לתחרות ארצית

מושב אחד 30 ידיים 

יום שבת 22 ביוני 2019 | בשעה 10:00 
התחרות תתקיים במועדון אביבים

רח' דיסנצ'יק 7, תל אביב

מנהל תחרות : אילן שזיפי
מחיר למשתתף: 75 ₪

יישמרו מקומות לנרשמים מראש בלבד
פרטים והרשמה: 

אורלי ריזנברג 054-4429724 | גדי ארנון 054-4671721

מועדון קאנטרי רעננה
מתכבד להזמינכם לתחרות ארצית

ע"ש אורי יריב ז"ל
מושב אחד 30 ידיים 

יום שישי 14 ביוני 2019 | בשעה 10:00 
רח' ששת הימים 42, קומה ב', כפר סבא

מנהל תחרות : אילן שזיפי
מחיר למשתתף: 70 ₪

לפרטים והרשמה מראש:
רותי ליברמן 054-4556111 
מועדון השרון: 077-5253001

מועדון קנטרי חולון
מתכבד להזמינכם לתחרות ארצית

2 מושבים 18 ידיים 

יום שבת 15 ביוני 2019 | בשעה 10:00 
רח' הלוחמים 30, חולון )ליד משרד הרישוי(

מנהל תחרות : אילן שזיפי
מחיר למשתתף: 75 ₪

כולל כיבוד קל ושתיה חמה
גביעים לשלושת המקומות הראשונים

לפרטים והרשמה מראש:
רועי טושר 050-9033355 

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



ברכות למקבלי תארים חדשים )נכון ליום 8.04.2019(
רב אמן כסף 

טובביס אלכס, אביבים 
פייקין יותם, אשקלון 

רב אמן ארד 
הרבסט מיכאלה, חיפה/כרמל 

אמן בכיר זהב 
בן יהודה רן, אביבים 

לידור דניאלה, סביון-קרית אונו 
ממן גיא, אשקלון 

אמן בכיר כסף 
רובינשטיין משה, ספורט + חולון 

אבן אדיר, אביבים 
בן שמחון אמליה, אביבים 

שעובי אביהוא, וקס - רחובות 

אמן בכיר ארד 
מרקוס עידו, כפר סבא 

שליבוביץ יונתן, מושבות-שמריהו 

אמן בכיר 
חוזה רחל, קיסריה 

שטאובר אריה, נס ציונה 

אמן זהב 
שורץ אריה, נהריה 

וייסבלום כלנית, כפר סבא 
שרו שירה, חדרה 

כהן אורי, מרכז ספורט רשלצ 

אמן כסף 
בלוך שלמה, קנטרי רעננה 

פורטונה ארנון, חיפה/כרמל 
שטרן בן, חיפה/כרמל 

אטוויל אלן, אביבים 
לנדה בנימין, אביבים 

רודניק שמואל שחר, מושבות-שמריהו 
אייזן גנריך, מרכז הברידג' ים 
לוסון ג'קי, מרכז הברידג' ים 

פנו אבי, ראשון לציון 
שבתאי אלי, אשדוד 

אמן ארד 
ציפין שמואל, חיפה/כרמל 

קרוליצקי אלכס, נהריה 
גרוס יחיאל, רקפת קרית טבעון 

חסון מיכה, ברידג' פוינט פולג 
משיח משה, רמת גן 
רומנו משה, רמת גן 

נגר דני, מושבות-שמריהו 
פדלון אורה, מרום נווה 

אלפנדרי-קשקה אוליביה, ירושלים 
פורת ראובן, ירושלים 

אשכנזי אורי, מרכז הברידג' ים 
שחר מרים, בית הברידג' ב"ש 

לויתן אירנה, אשדוד 
אולבר אלזה, נס ציונה 
סמואלוב טל, נס ציונה 
קורנט עמית, נס ציונה 

אמן 
גור צבי, גל - ראש העין 

שיף סמדר, כיכר המדינה ת"א 
זלצר אביבה, חיפה/כרמל 

פייס אלה, רמת גן 
אטוויל סילבי, אביבים 

ברקת רוני, אביבים 
כהן ירון, אביבים 

צפריר צביה, אביבים 
אברמסקי מוטי, ירושלים 
בר כוכבא דליה, ירושלים 

פרנקס דוד, מרכז הברידג' ים 
בואנו אביב, סביון-קרית אונו 
בן-ארי לורן, סביון-קרית אונו 

ינאי זאב, סביון-קרית אונו 

דרגות

תוצאות תחרויות

נא"בסה"כמקדמהשמות השחקניםדרוג

9.04175.6950זק שחר - בראונשטיין אריאל1

9.72154.9040גרייצר נורית - אברמוב ורדה2

2.15151.7430מורן אורית - ידלין ישראל3

4.52149.8125פייקין יותם - גולדפרב איליה4

0.00137.5320עציון אמיר - אורמן ליאור5

3.70133.4915אופק טל - עממי צבי6

0.57132.9610פרנק יוסף - צינגיסר אריה7

4.82128.538טולדנו אורן - זמיר עמי8

0.00128.056ממן גיא - בוברוב ממן מתי9

1.53125.055מולכו רזיאן - אנגל יוסי10

2.59122.434גליצנשטין מרדכי - עמר אבי11

0.88117.464גיא שרון - לביא שלומי12

2.36116.363אורנשטיין איתן - גלסר אנדרי13

0.0083.883וורך יגאל - סרוסי אמי14

אליפות ישראל הפתוחה 2019 - גמר על
מושב: 13 מתוך 13 תאריך: 13/04/19



דרגות

פלדמן יהודה, סביון-קרית אונו 
מרום רחל, מרכז ספורט רשלצ 

ימין דוד, רעננה ההגנה 
שגיא יהודה, רעננה ההגנה 

גיל הדסה, כפר מרדכי 
ברוך משה, וקס - רחובות 

אריאלי משה, נס ציונה 
חנם מוטי, תל אביב האקדמיה 

סגן אמן זהב 
גרנות חיה, רמת השרון 
פולק ברוניה, כרמיאל 

כרמלי תמיר, עמק יזרעאל 
אהרוני אבי, השרון 

אביב זאב, כפר סבא 
אינדורסקי שמעון, כפר סבא 

בקל אירית, מרכז הברידג' ים 
רמון יעקב, בית הברידג' ב"ש 

קרני סמדר, כפר מרדכי 
כרמל אריה, וקס - רחובות 

לוי שוש, וקס - רחובות 
גולן קלמן, נס ציונה 

סגן אמן כסף 
עזר יובל, ספורט + חולון 
יוגב אייל, מבואות חרמון 

גרינמן שמשון, חיפה/כרמל 
פיבלמן שושי, קריות/חיפה 

פורטנוי שלה, טבעון 
סלומון יפה, נהריה 

קצ'ר מרגלית, ברידג' פוינט פולג 
שנבל יגאל, ברידג' פוינט פולג 

גרינברג לורט, כפר סבא 
ליפמן יעקב, מרום נווה 

טסטה סימונה, ירושלים 
רטר יוסי, ירושלים 

חלפון יהודה, זכרון יעקב 
טמיר יואלה, זכרון יעקב 

שגיב אברהם, ויצו פתח תקוה 
פוטרמן נורית, סביון-קרית אונו 

ברזילי אסתר, בית הברידג' ב"ש 
גרשוני שוש, בית הברידג' ב"ש 

וינשטוק יהודה, בית הברידג' ב"ש 
נעים אלגרה, בית הברידג' ב"ש 

שליטין גדי, רחובות 
שליטין נעמי, רחובות 

ברנשטיין אבי, וקס - רחובות 

סגן אמן ארד 
סאקנאדג' ארלט, כיכר המדינה ת"א 

בקרמן שרה, מבואות חרמון 
כהן יעקב, מבואות חרמון 

סמסון ברכה, מבואות חרמון 
שאו מייק, מבואות חרמון 
שרון רותי, מבואות חרמון 

בן ארצי עליזה, נהריה 
שפנר מיכל, הלוחם חיפה 
גולן אתי, הדר כפר סבא 

בקר ג'ני, אביבים 
אוריצקי לב, מושבות-שמריהו 

קגן יבגני, מושבות-שמריהו 
קויפמן בלהה, מרום נווה 

בן עמרם אבי, ירושלים 
דה-פריס אברהם, אילה הרצליה 

ז'אק טובה, סביון-קרית אונו 
שקד חנה, בית מכבי ראשל"צ 

נצר גמליאלי, אילת 
אלמוג שושנה, וקס - רחובות 
גרוסמן נחמה, וקס - רחובות 

קינן חוה, מועדון מודיעין 

סגן אמן 
אילון אתי, רמת השרון 

שנפ מאיה, רמת השרון 
דרוויש ג'ני, כיכר המדינה ת"א 

דרוויש מאופאק, כיכר המדינה ת"א 
לבני יצחק, קנטרי רעננה 

איזנברג טלי, חיפה/כרמל 
גולדנברג זיוה, חיפה/כרמל 

מרמלשטיין עליזה, חיפה/כרמל 
דנק עומר, עמק יזרעאל 

הברמן עדנה, רקפת קרית טבעון 
יעקבי שרה, רקפת קרית טבעון 

אשרוב אסנת, רמת גן 
קורן ליזה, הדר כפר סבא 

שוורץ פאולה, רעננה 
לעוו קרול, אביבים 

מאמון קלוד, אביבים 
עשבי יוכבד, אביבים 

שור יעקב, אביבים 
שטיגמן אירית, אביבים 
שטינברג חנה, אביבים 

שגיא לנה, מושבות-שמריהו 
אהרוני תמר, מרום נווה 

אביטל חיים, ירושלים 
פפר מיכל, ירושלים 
קאהן הלן, ירושלים 

גורדון רודן, בית בלגיה י"ם 
ברודשטיין אביבה, לב חולון 

שואל דוד, חדרה 
בירן דני, קיסריה 

לנדאו שמחה, קיסריה 
קירשנבאום דסי, קיסריה 

שפרינגר גילה, זכרון יעקב 
בר ניב אבגיל, סביון-קרית אונו 

סווירי סועד, סביון-קרית אונו 
כהן אבידן, בית מכבי ראשל"צ 

אשנהיימר גדעון, רעננה ההגנה 

רונית אשנהיימר, רעננה ההגנה 
רם סימון, רעננה ההגנה 

שמש קלרה, רעננה ההגנה 
אילוז אדמונד, בית הברידג' ב"ש 
לונדון אילנה, בית הברידג' ב"ש 

לונדון רן, בית הברידג' ב"ש 
דננברג מרים, אשקלון 

וינברג עידו, רחובות 
מיכאלי עדי, רחובות 

רוטנשטרייך לואיזה, וקס - רחובות 
חן צלילה, נס ציונה 

אבן רות, תל אביב האקדמיה 
כץ אלכס, תל אביב האקדמיה 

שחקן מתקדם 
וינטראוב אוה, כיכר המדינה ת"א 

סקג'ו ליאור, לב הצפון 
רוזן חנה, לב הצפון 

דיק סופיה, טבעון 
קסל שמחה, נהריה 

וינשטיין נילי, ברידג' פוינט פולג 
חדד סועד, רמת גן 
כהן נדרה, רמת גן 
ניסן רחל, רמת גן 

אנגל פנינה, הדר כפר סבא 
אבני עמירם, מושבות-שמריהו 

וימנץ ולדימיר, מושבות-שמריהו 
שפי טובה, מרום נווה 

דיין טובה, ירושלים 
כהן  דינה, ירושלים 

חלאק נינה, לב חולון 
סנדרוביץ שוש,  לב חולון 

שטרית לבנה, ויצו - נוה יוסף 
יוסוב הרצל, מרכז הברידג' ים 

הודאלי רוני, חדרה 
מנור צבי, זכרון יעקב 
פריד ורה, זכרון יעקב 

אדלשטיין נינה, סביון-קרית אונו 
וולדמן ענת, סביון-קרית אונו 

נתיב נורית, בית מכבי ראשל"צ 
קלי פיני, בית מכבי ראשל"צ 

צ'רנין סמיון, בית הברידג' ב"ש 
צור סימונה, באר שבע 

בירן מרים, רחובות 
אהרון נילי, אשדוד 

סקליארביץ ג'ניה, אשדוד 
צורף ברק, אשדוד 

עובדיה טובה, וקס - רחובות 
שחר עליזה, וקס - רחובות 

אזולאי רפאל, נס ציונה 
נידורף אלי, נס ציונה 
פרל גילה, נס ציונה 

זקס עדינה, תל אביב האקדמיה 



מדור נופשונים

2018 27.2-4.3 במלון דן קיסריה 
חצי שעה מחיפה....חצי שעה  מתל-אביב.  ואנו שוקעים באווירת חו"ל...  

המלון טובל בירק , שקט מוחלט...מטבח מצוין  ויחס חם ואישי לכל אורח!  

ברידג', תחרויות והרצאות, מסיבת פורים, טיולים, מוסיקה ועוד ועוד...

פורים שפיל

עם ליאורה ושמואל ליברמן
חופשת ברידג' בה כולם מתחפשים ל... רב אומן

 054-4526893 03-9337269 או   לפרטים נוספים ולהזמנות: 
E-mail: bridgeholidays@gmail.com

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

30 במרץ - 7 באפריל 2018
חבילות אירוח – החל משלושה לילות )ארבעה ימים(

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

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

דניאלה בירמן 03-6058355  |  רותי ליברמן 054-4556111

לפרטים והרשמה: מכללת הפנאי חיפה 
סיורי אדריכלות + וברידג' כל השנה

נשיאי המכללה : אדריכל T.P.  ראובן הרץ וציפי - 0522-691467
  E-mail: hertz64@netvision.net.il
www.hertzbridge.com :אתר חדש

נופשון ברידג' בין פראג לפולין
"בעמק יפה בין כרמים ושדות..."
ביער מדהים כמו "יערות הכרמל" 
+ טיולים עם ערך מוסף אדריכלי 
בפראג ובוורצלאב 18/6-25/6/19

באה מנוחה ליגע ומרגוע לעמל   
פולוניצה זדרוי 8 ימים - 7 לילות 1,090 יורו

Bukowy park **** WWW.Verdemontana.pl

סיור משודרג לבאקו הירוקה 
  בירת אזרביג'אן ארץ מוסלמית/מדברית 

+ ערך מוסף אדריכלי
04-09/09 

895 $ לאדם בחדר זוגי
6 ימים מלאים, 5 לילות עם חב' ארקיע

ללא ימים חופשיים, ללא "אופציות"
2 לילות במלון 5***** בקובה "עיר היהודים" 

+ 3 לילות בבאקו

באד נוינהאר
במלון הבוטיקנופשון קיץ 2019 בגרמניה

והמפואר

STEIGENBERGER
B A D  N E U E N A H R 29 ביולי - 11 באוגוסט 2019

לפרטים והרשמה:

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

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

עדכונים, פרטים נוספים, הורדת טפסי 

הרשמה ותמונות

נותרו 
מקומות
אחרונים



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 

מדור נופשונים

2018 27.2-4.3 במלון דן קיסריה 
חצי שעה מחיפה....חצי שעה  מתל-אביב.  ואנו שוקעים באווירת חו"ל...  

המלון טובל בירק , שקט מוחלט...מטבח מצוין  ויחס חם ואישי לכל אורח!  

ברידג', תחרויות והרצאות, מסיבת פורים, טיולים, מוסיקה ועוד ועוד...

פורים שפיל

עם ליאורה ושמואל ליברמן
חופשת ברידג' בה כולם מתחפשים ל... רב אומן

 054-4526893 03-9337269 או   לפרטים נוספים ולהזמנות: 
E-mail: bridgeholidays@gmail.com

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

30 במרץ - 7 באפריל 2018
חבילות אירוח – החל משלושה לילות )ארבעה ימים(

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

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

דניאלה בירמן 03-6058355  |  רותי ליברמן 054-4556111





טיסות ישירות בשעות נוחות

5 לילות, 6 ימים על בסיס חצי פנסיון 

 HYATT REGENCY במלון המפואר

חמישה כוכבים

שני טיולים בחבילה (טיול נוסף יוצע 

בתשלום)

משחקי ברידג'

ערב פולקלור

מדריך צמוד

מסים והעברות

טיפים לנותני שירות (לא כולל למדריך)

הפתעות...

המחיר כולל:

המחיר אינו כולל:

לפרטים והרשמה:

 050-5364604
פקס: 03-6040940

bnbg.ben@gmail.com

גדי בן בסט

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

בן בסט: עדכונים, פרטים נוספים, 
הורדת טפסי הרשמה ותמונות

באקו
נופשון סוכות 2019 באזרבייג'ן

11-16 באוקטובר | 6 ימים 5 לילות

ליחיד בחדר זוגי

€

€

 1,295
המחיר:

תוספת לחדר יחיד: 245

בחג סוכות מחכה לנו נופשון גדוש ומרתק
העיר באקו, הגדולה בערי הקווקז | אתר מורשת עולמית | משלבת עתיק וחדש, 

סתירות וניגודים | ארמונות, מסגדים, גורדי שחקים והכנסת אורחים

הוצאת ויזה מראש

(€ 28) 

ביטוח נסיעות

במלון המפואר



גיליון 189 מאי 2019 54

not turn out to be a success, and declarer took 
twelve tricks.

This disaster helped Rosenthal get back into 
the match. Our second exhibit is taken from the 
final session. With six boards to go, Rosenthal 
had a slender lead of 90:89.

Board 25. Dealer North. Vul E/W

 JT
 Q62
 KQ632
  JT6

  Q76   A542
  AT   9
  T94   J85
  K8754   AQ932

  K983
  KJ75432
  A7
  -

West North East South
Berkowitz Hinze Campanile Grainer

Pass 1♣ 1♥
3♣ 3♥ Pass 4♥

Pass Pass Pass

A normal auction. South preferred a simple 
overcall, got supported and bid a game. East-
West didn’t do anything stupid at red vs green. 
North-South plus 450.

 At the other table, South raised the stakes
 by overcalling at the four-level over East’s
opening bid, and this was the result:

West North East South
Pratap Ginossar Koneru Willenken

Pass 1♣ 4♥
Pass Pass Dbl Pass
5♣ 5♥ Pass Pass
6♣ Pass Pass Pass

Normally, having opened with 11 HCP one is 
not supposed to make further moves at the four-
level, particularly with adverse vulnerability, 
but Koneru )East( liked his distribution. He 
did not expect his partner to bid again after 
five hearts )else he might have doubled for 
penalty(, but Pratap )West( believed that his 
partner had a much bigger hand, and decided 
to bid on to the six-level!

The rest of the hand was a big anti-climax. 
East-West should have been caught speeding, 
but they weren’t. Neither North not South 
could find the red card and put it on the table. 
In the play, they were bitterly disappointed. 
Even after a friendly heart lead, declarer had 
no way to prevent the loss of four tricks. Minus 
300 gave East-West 4 IMPs and decided the 
match in their favor since the total amount of 
swings over the last five deals was just one 
IMP.

Had North-South doubled, they would have 
scored plus 800, and the resulting gain of 8 
IMPs would have probably settled the match 
in their team’s favor.

In my opinion, one reason North-South should 
double six clubs is that Pass over 6♣ cannot 
be the winning call. When either slam makes, 
the winning call is 6♥ over 6♣. When both 
slams fail, the winning call is double.

Considering that East-West bid their slam 
under severe pressure, it was time to be more 
optimistic and not believe the opponents!
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The Spring Nationals were 
held recently in Memphis, 
Tennessee. The main 

event, the Vanderbilt knockout teams was 
won by Wolfson over Nickell in the final. 
However, I was interested in two teams which 
included former Israeli internationals. Both 
Rosenthal and Mittelman reached the quarter-
finals, where they lost to Levine and Lavazza. 
I picked up two hands from the Rosenthal-
Levine match, connected by the same theme.

Before the first deal, Levine led 31:8.

Board 15. Dealer South. Vul N/S

 AJ83
 A8543
 Q6
  94

  Q2   5
  K97   QJT
  AKJ52   98
  Q76   AKJT853

  KT9764
  62
  T743
  2

West North East South
Pratap Ginossar Koneru Willenken

Pass
1NT Pass 2♠* Dbl
2NT 3♠ 3NT All Pass

* transfer to clubs

After South doubled East’s transfer bid, what 
did West mean by 2NT? Did he show a stopper, 
taking the double into account, or did he just 
show a club fit )preaccept( while ignoring 
the double? East had to decide over North’s 
three spades bid, and Pass was not an option, 
because his transfer bid did not promise any 
HCP. Eventually he bid 3NT. Unimpressed by 
his opponents’ enthusiastic NT bids, Ginossar 
led the spade three, and the defense took the 
first seven tricks. E/W minus 150 while they 
were cold for five clubs.

At the other room:

West North East South
Berkowitz Levine Campanile Kriegel

Pass
1NT Pass 2♠* Dbl
Pass Pass 3♠** Pass
3NT Pass Pass Pass

 * transfer to clubs
** asking for a stopper )East’s interpretation(

At this table West Passed the lead-directing 
double. Berkowitz might have thought that 
he denied a stopper by failing to bid 2NT. 
Evidently, East-West were not on the same 
wavelength, since East asked for a stopper 
while West thought he was required to bid 
3NT with a half-stopper.

This time North believed his opponents and 
concluded that spades were not the killing 
lead. He tried to surprise his opponent with a 
heart lead )how could North, holding 11 HCP 
expect his partner to hold heart honors and 
still double two spades?!(. This bold idea did 

Don’t Believe Your Opponents!
// Ram Soffer
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 Celebrity Eclipse כולל 7 ימי שייט באניית הפאר 
)היחידה בעלת דירוג 5 כוכבים באלסקה(

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

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

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

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

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

תיירים מפואר לביצוע הטיולים  משחקי ברידג' במהלך השייט.

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

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

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


