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 מושיקו מיוחס – רוני בר-בנין )מקום 1(; עמי זמיר – אורן טולדנו )מקום 2(

פסטיבל הברידג' הבינלאומי
ייערך השנה ב"היכל שלמה"  | 22-28 ביוני 2018
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מו"ל: רותם פרסום והפקות בע"מ טל': 077-3330775 | פקס: 03-5717007
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עורכת משנה: מטילדה פופלילוב  |  עורך לשוני: רם סופר  |  עריכה ופיקוח: גלעד אופיר
עריכה גרפית: לילו פופלילוב  |  צילום: אילן שזיפי

דפי ההתאגדות – אוריה מאיר / אילן שזיפי

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

כל הזכויות שמורות למו"ל. אין המערכת אחראית לתוכן המודעות
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דבר ועד העמותה
הכרזות 

הכרזה שנייה של הפותח: חזרה על סדרתו
הכרזות – צעד אחר צעד )6( המשיב החזק
הכרזת המשיב עם חמישייה ו-10-12 נקודות

Lebensohl - פינת הקונבנציה
משחק היד

דחיית משיכת שליטים - חיתוך בדומם
ביצוע 3NT עם שני חוסרים - "הבלוג של גינו"

סיקור תחרויות
גמר-על אליפות ישראל לזוגות
אליפות ישראל – חצי גמר וגמר

רשמים מצרפת
יותר טוב מהזוג החזק בעולם 

Nationals-ישראלים מצטיינים ב
שונות

חידת יוני + פתרון חידת מאי
תשברידג חודש יוני

האם יעמוד המלך על המשמר?
IMP תחרות

פתרון תשברידג' מאי
דפי ההתאגדות

נופשונים
English 

 Horror Corner )7( Disaster for the Opponents

גלעד אופיר

מוטי גלברד
רם סופר
אילנה לונשטיין
רם סופר

רם סופר
אלדד גינוסר

רם סופר
יוסי אנגל
יעקב וקס
אבי רוזנטל
רם סופר

אורן לידור
אורן לידור
עמי לפיד
דרור שפטן
אורן לידור

אוריה מאיר, אילן שזיפי

Ram Soffer

)2(

דבר ועד העמותה יוני 2018

שלכם ובשבילכם,
גלעד אופיר, יו"ר

"המתנה הגדולה הראשונה שאנו יכולים להעניק לזולת היא להיות לו דוגמה טובה"  
)כריסטופר מורלי(

שלום חברים,

בסוף השבוע האחרון התקיימה לראשונה תחרות חדשה - תחרות "משחקי דורות". מטרתה המרכזית 
של התחרות הייתה לחזק ולקדם את תכנית "הדור הבא" – תכנית לימוד הברידג' בבתי הספר בה 

משתתפים כ-800 תלמידי בתי ספר יסודיים בכל שנה.

להיפגש  דרכם  בתחילת  צעירים  ברידג׳  לשחקני  שאפשרה  ייחודית  תחרות  היא  הדורות  תחרות 
ולהתחרות עם שחקנים וותיקים ומנוסים יותר כשותפים וכמתנגדים. במהלך התחרות זכינו לראות 

זוגות משפחתיים רבים בגילאים שונים וליהנות מחגיגת ברידג' גדולה ומאירת עיניים.

אני רוצה להודות לאבישי בן דוד ולמושיקו מיוחס שהשקיעו מאמץ ביצירת זוגות מתאימים וכמובן 
למנטורים שלקחו את ילדי הברידג' תחת חסותם והעניקו להם חוויה יוצאת דופן.

וכעת נעבור משלב הילדות לשלב הבגרות כבר בשבוע הבא תיפתח אליפות אירופה לנבחרות בוגרות 
וההתאגדות תיוצג ב-3 קטגוריות: פתוחה, נשים וסניורים )אלופי אירופה המכהנים( ואלו הם הרכבי 

הנבחרות:

• הנבחרת הפתוחה: אילן ברקת – אסף לנגי, אמיר לוין – יוסי רול, דרור פדון – אלון בירמן, 
אודי פרידלנדר )קפטן(.

• נבחרת הסניורים: אדריאן שוורץ - סלק זליגמן, אבי קליש – ליאוניד פודגור, 
מיכה מרק – יובל לובינסקי, איתן אורנשטיין )קפטן(.

• נבחרת הנשים: נטלי סעדה – מיכל נוסצקי, נורית גרייצר – אורית מורן, חנה שזיפי – נדיה ליבסטר, 
ורדה אברמוב )קפטן(.

אנו סמוכים ובטוחים שהמשלחת תייצג אותנו בכבוד ותגרום לנו נחת כתמיד. סיקור מלא על משחקי 
האליפות יפורסם בגיליונות הקרובים.

אסיים בהזמנה אישית להשתתפותכם בפסטיבל הברידג' הבינלאומי ה-52 שיתקיים בהיכל שלמה 
בת"א בין התאריכים 22-28 לחודש זה. הפסטיבל מיועד למגוון רמות ויכלול הרבה הפתעות, שפע 
של ברידג', הרצאות מומחים, פינוקים וכמובן ארומה בינלאומית. אשמח לפגוש בכם שם ולשוחח 

עמכם על כל נושא.

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

גלעד אופיר – יו"ר ההתאגדות הישראלית לברידג'.
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דבר ועד העמותה יוני 2018

שלכם ובשבילכם,
גלעד אופיר, יו"ר

"המתנה הגדולה הראשונה שאנו יכולים להעניק לזולת היא להיות לו דוגמה טובה"  
)כריסטופר מורלי(

שלום חברים,

בסוף השבוע האחרון התקיימה לראשונה תחרות חדשה - תחרות "משחקי דורות". מטרתה המרכזית 
של התחרות הייתה לחזק ולקדם את תכנית "הדור הבא" – תכנית לימוד הברידג' בבתי הספר בה 

משתתפים כ-800 תלמידי בתי ספר יסודיים בכל שנה.

להיפגש  דרכם  בתחילת  צעירים  ברידג׳  לשחקני  שאפשרה  ייחודית  תחרות  היא  הדורות  תחרות 
ולהתחרות עם שחקנים וותיקים ומנוסים יותר כשותפים וכמתנגדים. במהלך התחרות זכינו לראות 

זוגות משפחתיים רבים בגילאים שונים וליהנות מחגיגת ברידג' גדולה ומאירת עיניים.

אני רוצה להודות לאבישי בן דוד ולמושיקו מיוחס שהשקיעו מאמץ ביצירת זוגות מתאימים וכמובן 
למנטורים שלקחו את ילדי הברידג' תחת חסותם והעניקו להם חוויה יוצאת דופן.

וכעת נעבור משלב הילדות לשלב הבגרות כבר בשבוע הבא תיפתח אליפות אירופה לנבחרות בוגרות 
וההתאגדות תיוצג ב-3 קטגוריות: פתוחה, נשים וסניורים )אלופי אירופה המכהנים( ואלו הם הרכבי 

הנבחרות:

• הנבחרת הפתוחה: אילן ברקת – אסף לנגי, אמיר לוין – יוסי רול, דרור פדון – אלון בירמן, 
אודי פרידלנדר )קפטן(.

• נבחרת הסניורים: אדריאן שוורץ - סלק זליגמן, אבי קליש – ליאוניד פודגור, 
מיכה מרק – יובל לובינסקי, איתן אורנשטיין )קפטן(.

• נבחרת הנשים: נטלי סעדה – מיכל נוסצקי, נורית גרייצר – אורית מורן, חנה שזיפי – נדיה ליבסטר, 
ורדה אברמוב )קפטן(.

אנו סמוכים ובטוחים שהמשלחת תייצג אותנו בכבוד ותגרום לנו נחת כתמיד. סיקור מלא על משחקי 
האליפות יפורסם בגיליונות הקרובים.

אסיים בהזמנה אישית להשתתפותכם בפסטיבל הברידג' הבינלאומי ה-52 שיתקיים בהיכל שלמה 
בת"א בין התאריכים 22-28 לחודש זה. הפסטיבל מיועד למגוון רמות ויכלול הרבה הפתעות, שפע 
של ברידג', הרצאות מומחים, פינוקים וכמובן ארומה בינלאומית. אשמח לפגוש בכם שם ולשוחח 

עמכם על כל נושא.

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

גלעד אופיר – יו"ר ההתאגדות הישראלית לברידג'.



הכרזות 

4

הכרזה שנייה של הפותח, החוזרת על סדרתו, מבטיחה 
בדרך כלל שישה קלפים לפחות.

דוגמא 1
♠
♥
♦
♣

K2
AKJT64
Q84
97

West North East South

1♥ Pass 1NT Pass
2♥

לפותח 13 נקודות גבוהות, 6 קלפי ♥. הפותח מכריז ♥2.

ישנן שלוש רמות של חזרת הפותח על סדרתו:

הכרזה   – גבוהות  נקודות   12-14 חלש:  פותח  )א( 
חוזרת של הסדרה בגובה 2

דוגמא 2
♠
♥
♦
♣

864
AT6
AKQ874
2

West North East South

1♦ Pass 1♥ Pass
2♦

לפותח 13 נקודות גבוהות, 6 קלפי ♦. הפותח מכריז ♦2.

הכרזה   – גבוהות  נקודות   15-17 בינוני:  פותח  )ב( 
חוזרת של הסדרה בקפיצה לגובה 3.

דוגמא 3
♠
♥
♦
♣

52
K7
AK3
KQJT75

West North East South

1♣ Pass 1♥ Pass
3♣

מכריז  הפותח   .♣ קלפי   6 גבוהות,  נקודות   16 לפותח 
.3♣

)ג( פותח חזק: 18-21 נקודות גבוהות – הכרזה חוזרת 
של הסדרה בקפיצה לגובה 4

דוגמא 4
♠
♥
♦
♣

AKJT976
9
KQ4
AJ

West North East South

1♠ Pass 1NT Pass
4♠

לפותח 18 נקודות גבוהות, 7 קלפי ♠. הפותח מכריז ♠4.

הכרזה שנייה של הפותח: 
חזרה על סדרתו

מוטי גלברד

מאמר זה לקוח מהספר "הכרז בדרך הנכונה" )חלק 
א'( מאת מוטי גלברד )2005(, עמ’ 76-77.



הכרזות 

5

שים לב: הכרזה חוזרת של סדרה בגובה 4 תתבצע רק 
המשחק  על  מדלגת  במיינור   4 של  הכרזה  במייג'ור. 

המלא הרצוי 3NT ואינה כדאית.

ככל שסדרת הפותח ארוכה יותר, ידו מתחזקת. הפותח 
לקלף  מעבר  הארוכה  בסדרה  קלף  כל  על  נקודה  יוסיף 

השישי.

דוגמא 5
♠
♥
♦
♣

5
62
AKQ9862
KQ9

West North East South

1♦ Pass 1♥ Pass
3♦

לפותח 14 נקודות גבוהות, 7 קלפי ♦. הוא מוסיף נקודה 
עבור ה-♦ השביעי ומקבל 15 נקודות. הפותח מכריז ♦3.

דוגמא 6
♠
♥
♦
♣

K
AQJ97642
K6
KJ

West North East South

1♥ Pass 1♠ Pass
4♥

 2 מוסיף  הוא   .♥ קלפי   8 גבוהות,  נקודות   17 לפותח 
נקודות עבור האורך בסדרה. הפותח מכריז ♥4.

זכור: אין לחזור על סדרה כאשר
)א( מצאת התאמה במייג'ור עם השותף; 

או

במייג'ור  קלפים   4 בת  סדרה  להכריז  באפשרותך  )ב( 
בגובה 1.

דוגמא 7
♠
♥
♦
♣

K
KQ54
AQJ986
92

West North East South

1♦ Pass 1♥ Pass
3♥

יש   .♥ קלפי   4  ,♦ קלפי   6 גבוהות,  נקודות   15 לפותח 
התאמה במייג’ור עם המשיב!

הפותח מכריז ♥3.

דוגמא 8
♠
♥
♦
♣

AK74
T
3
KQJT876

West North East South

1♣ Pass 1♦ Pass
1♠

לפותח 13 נקודות גבוהות, 7 קלפי ♣, 4 קלפי ♠. הפותח 
מכריז ♠1.

הוא בודק אם יש התאמה ב-♠ ורק לאחר מכן יחזור אל 
סדרת ה-♣.

היכונו, לפסטיבל הברידג' הבינלאומי ה-24
2 בים האדום 18-8 לנובמבר 18

דוד בירמן והועדה המארגנת



הכרזות 

6

העיקרון הבסיסי ביותר הוא: פתיחה + פתיחה = משחק 
מלא )יד עם 12 נקודות בדיוק וחלוקה 4333 מהווה יוצא 
מהכלל ונחשבת משיב בינוני בלבד(. המשיב החזק יודע 
על  מקל  הדבר  לכאורה  מלא.  משחק  שיש  מההתחלה 
ההכרזה, אבל נותרו עדיין שתי בעיות מהותיות: בחירת 

המשחק המלא הנכון והחלטה לגבי סלם אפשרי.

במוסכמה  לשם פתרון בעיות אלה נשתמש במאמר זה 
אחת בלבד: "סדרה רביעית מחייבת" )שחקנים מתקדמים 
משמעותה  נוספות(.  במוסכמות  לרוב  משתמשים  יותר 
של המוסכמה: כאשר שלוש סדרות כבר הוכרזו, והמשיב 
 2 בגובה  הרביעית  הסדרה  את  השני  בסיבוב  מכריז 
ומעלה, זוהי הכרזה המחייבת את השותפות למשחק 

מלא ואינה קשורה לסדרה המוכרזת.

הבאות  הדוגמאות  בכל  ידיים.  מספר  ביחד  נכריז  כעת 
נניח לשם הפשטות כי מערב הוא המחלק )אתם יושבים 
וקוראים  מתערבים  אינם  צפון-דרום  וכי  תמיד(,  במזרח 

Pass לאורך כל הדרך.

דוגמא 1
♠
♥
♦
♣

AK92
QT87
K43
Q2

בידכם 14 נקודות גבוהות עם חלוקה מאוזנת 4-4-3-2. 
שותפכם פותח את ההכרזה ♣1.

מהי הכרזת התשובה הנכונה?
מתחילים  אתם  המייג'ור  בסדרות  רביעיות  שתי  עם 
ברביעייה הנמוכה ♥1. כך יוכל שותפכם לתמוך בהארט 
למשחק  מיד  תעלו   ,2♥ למשל  יכריז  )אם  הבא  בסיבוב 
)וגם  מלא ♥4( או להציג רביעייה בספייד באמצעות ♠1 

במקרה זה תוכלו להעלות אותו למשחק מלא ♠4(.

הכרזתם ♥1, ושותפכם הכריז 1NT. מה זה אומר?
תומך  היה  )אחרת  במייג'ור  רביעיות  אין  לשותפכם 
בהארט או מכריז ♠1(. יש לו חלוקה מאוזנת עם 12-14 

נקודות )פותח חלש(.

מהי הכרזתכם הבאה?
יש  במייג'ור,  התאמה  אין  דברים:  מספר  יודעים  אתם 
משחק מלא )14+12=26( אבל מצד שני מספר הנקודות 
לא  אפילו   – היותר  לכל   28 הוא  השותפות  של  הכולל 
הללו  והמסקנות  הנתונים  כל  סמך  על  לסלם.  מתקרב 
ללא  מלא  במשחק  במהירות  המכרז  את  לסיים  אפשר 

שליט. 

אתם מכריזים 3NT. זוהי הכרזה סוגרת המאלצת את 
.Pass השותף לקרוא

מהלך המכרז המלא:

West North East South

1♣ Pass 1♥ Pass
1NT Pass 3NT All Pass

יד אפשרית של השותף:

♠
♥
♦
♣

Q85
K4
QJ2
AJT63

דוגמא 2
♠
♥
♦
♣

AQ972
J64
A2
Q52

הכרזות – צעד אחר צעד  )6(
המשיב החזק

והמשיב,  הפותח  על  בסדרה  האחרון  זה,  במאמר 
פתח  ששותפו  השחקן  כלומר  החזק,  במשיב  נעסוק 

וגם הוא מחזיק כוח של פתיחה )+12 נקודות(.

רם סופר
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בידכם 13 נקודות גבוהות עם חלוקה מאוזנת 5-3-2-3. 
שותפכם פותח את ההכרזה ♦1.

מהי הכרזת התשובה שלכם?
תשובה: קל ופשוט – ♠1. עם זאת, ההמשך יהיה פחות 
החמישי  הקלף  על  יודע  אינו  עדיין  שהשותף  משום  קל 

שלכם בספייד )ההכרזה ♠1 מבטיחה רביעייה לפחות(.

הכרזתם ♠1, והשותף המשיך בהכרזת ♣2. מה יש לו?
הנמוכה   ,2 בגובה  הפותח  ידי  על  שנייה  סדרה  הכרזת 

מסדרתו הראשונה, מתארת:
)א( 5+ קלפים בסדרה הראשונה )♦(; 

)ב( 4+ קלפים בסדרה השנייה )♣(;
)ג( 12-17 נקודות )פותח חלש או בינוני(.

מה תכריזו כעת?
אם  ידוע  לא  ועדיין  השותף,  בסדרות  התאמה  לכם  אין 
לשותפכם 3 קלפים בספייד )ההכרזה ♣2 שללה אפשרות 
בוודאות  יודעים  שני, אתם  מצד  בספייד(.  קלפים   4 של 

שיש משחק מלא.
סדרה  במוסכמה  להשתמש  מושלמת  הזדמנות  זוהי 

רביעית מחייבת.

אתם מכריזים ♥2.
אבל  ההארט,  סדרת  על  דבר  אומרת  אינה  זו  הכרזה 
מודיעה לשותף שיש משחק מלא ומבקשת ממנו תיאור 
נוסף. הדבר החשוב ביותר שתרצו לדעת הוא אם יש לו 
3 קלפים בספייד. במקרה שאין לו, השותף יכול להכריז 
ובמקרה  )הארט(,  הרביעית  בסדרה  עוצר  עם   2NT
ההכרזות  כל  )פירוט   3NT-ל אותו  להעלות  תוכלו  זה 
מחייבת”  רביעית  “סדרה  לאחר  הפותח  של  האפשריות 

מצריך מאמר נפרד על הנושא(.

משמעות  מהי   .2♠ השלישי  בסיבוב  מכריז  השותף 
הכרזה זו?

הפותח מאשר שיש לו 3 קלפים בספייד ומגביל את תחום 
נקודותיו ל- 12-15 )עם 16-17 נקודות היה קופץ ל-♠3(. 

כעת אתם יודעים שני דברים:
)א( יש התאמה 5-3 בספייד;

)ב( מספר הנקודות הכולל הוא 25-28. יש משחק מלא, 
אך אין סלם.

הנכון,  הסופי  החוזה  מהו  בוודאות  יודעים  אתם  כעת 
ומסיימים את המכרז בהכרזה סוגרת ♠4.

מהלך המכרז המלא:

West North East South

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

יד אפשרית של השותף:

♠
♥
♦
♣

K86
9
KQJ87
KT43

דוגמא 3
♠
♥
♦
♣

AK652
3
K84
KQ97

מאוזנת בלתי  חלוקה  עם  גבוהות  נקודות   15  בידכם 
5-1-3-4. שותפכם פותח את ההכרזה ♥1.

מהי הכרזת התשובה שלכם?

שוב יש לכם הכרזה ברורה של ♠1. שימו לב:  תשובה: 
ההכרזה  חזקה.  יד  להראות  כדי  ל-♠2  לקפוץ  צורך  אין 
להכריז,  להמשיך  השותף  את  מחייבת   1♠ הצנועה 
ובסיבוב הבא תוכלו להראות את כוחכם הרב ולהוביל את 

ההכרזה למשחק מלא לפחות.

השבתם ♠1, ושותפכם הכריז בסיבוב השני ♠4. מה זה 
אומר? האם זוהי הכרזה סוגרת?

המשיב  של  המייג'ור  בסדרת  הפותח  תמיכת  תשובה: 
מתארת תמיד 4 קלפים בסדרה. גובה ההכרזה מבטא 
 4 לגובה  קפיצה  שלנו  במקרה  הפותח.  של  כוחו  את 
הכרזה  אינה  זו  נקודות(.   18-21( חזק  פותח  מתארת 
מוגבל.  אינו  כוחו של המשיב  זה  סוגרת משום שבשלב 
על  לאסור  יכול  אינו  יותר  או  נקודות   18 מחזיק  הפותח 
שותפו, העשוי להחזיק יד חזקה אף הוא, להתקדם לסלם.

אז אתם נשארים ב-♠4 או ממשיכים הלאה לסלם?
18 )לפחות( של השותף מתחברים ל-33,  15 שלכם + 
מספר הנקודות הנדרש לסלם קטן. לא זו בלבד שאתם 
אתם  קטן,  סלם  להכריז  ומתכוונים  הלאה  ממשיכים 
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מעוניינים לבדוק אפשרות של סלם גדול )לשם כך נדרש 
ואת  החסרים  האסים  שלושת  כל  את  יחזיק  שהשותף 

.)♠Q

מהי הכרזתכם הבאה?
לשאול  עליכם  כי  ברור  הקודמת  בפסקה  ההסבר  לאור 
את השותף למספר האסים שלו באמצעות 4NT. מומלץ 
המצרפת   Keycard Blackwood בגרסה  להשתמש 
את ה-K וה-Q בסדרת השליט לקלפי המפתח שהמשיב 

ל-4NT מראה )או שולל(.

 2 זה מראה  ביניכם  לפי ההסכם   .5♠ שותפכם משיב 
אסים + Q בסדרת השליט. מה תכריזו כעת?

לצערכם חסר אס אחד, ואין אפשרות להכריז סלם גדול. 

אתם מסתפקים בסלם קטן ומסיימים את המכרז ב-♠6.
ניתן  טופ-בוטום  בתחרות  מתקדמים:  לשחקנים  הערה 
לשקול גם הכרזה של 6NT על מנת לקבל תוצאה גבוהה 

יותר מ-♠6.

מהלך המכרז המלא:

West North East South

1♥ Pass 1♠ Pass
4♠ Pass 4NT Pass
5♠ Pass 6♠ All Pass

יד אפשרית של השותף:

♠
♥
♦
♣

QJT8
AKQJ2
AJ
63

דוגמא 4
♠
♥
♦
♣

Q83
AK
742
AT642

בידכם 13 נקודות גבוהות עם חלוקה מאוזנת 3-2-3-5. 
שותפכם פותח את ההכרזה ♠1.

מהי הכרזת התשובה הנכונה שלכם?

הפעם יש לכם התאמה בסדרת השותף וכוח של פתיחה 
מול הפתיחה שלו.

לוודאי שבקורס מתחילים למדתם להשיב ♠4 עם  קרוב 
ידיים כאלו, אבל בברידג’ התחרותי סגירה מידית למשחק 
מלא אינה מומלצת – משום שאתם עלולים להחמיץ סלם 

כאשר לשותף 18+ נקודות )פותח חזק(.

ל-♠4 לאחר הכרזת  כי קפיצה  בברידג’ המודרני מקובל 
פתיחה ♠1 מתארת יד חלשה יחסית עם כוח חלוקתי רב 

)בדרך כלל 5+ קלפים בספייד(.

אז איך תכריזו את היד שלכם?
הסדרה  את  תחילה  להכריז  ניתן  מסובך.  אינו  הפתרון 
2. זוהי הכרזה מחייבת,  הארוכה שלכם )קלאב( בגובה 

ובסיבוב הבא תוכלו לתמוך בספייד.

הערה לשחקנים מתקדמים: גם אם תעבירו קלאב אחד 
עדיין  בלבד,  קלאב  קלפי   4 ותשאירו  הדיאמונד  לסדרת 

ההכרזה הטובה ביותר עם יד כזו היא ♣2.

פותח  הוא  האם   .2NT הכריז  והשותף   ,2♣ הכרזתם 
חזק או חלש?

זו שאלה מבלבלת במקצת. לאחר הכרזת תשובה בגובה 
1, ההכרזה השנייה 2NT של הפותח אכן מתארת פותח 
לא הכריז בקפיצה. אתם עליתם  חזק, אך כאן הפותח 
 2NT לגובה 2, והוא נשאר באותו גובה. לפיכך ההכרזה
מתארת פותח חלש )12-14 נקודות עם חלוקה מאוזנת(. 

מכאן אתם מסיקים שהכוח הכולל של השותפות מספיק 
למשחק מלא, אך לא לסלם.

מהי הכרזתכם הבאה?
כעת אתם יודעים בוודאות מהו החוזה הטוב ביותר, ולכן 

מתבקשת הכרזה סוגרת.

להכריז  במקום  מסתיים.  והמכרז   ,4♠ מכריזים  אתם 
♠4 מיד, דחיתם זאת לסיבוב השני והשגתם מהלך מכרז 

מדויק יותר ללא חשש להחמצת סלם.

מהלך המכרז המלא:

West North East South

1♠ Pass 2♣ Pass
2NT Pass 4♠ All Pass

יד אפשרית של השותף:

♠
♥
♦
♣

KJT76
Q52
AK8
93

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 

קיץ באביבים

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

פעילות מודרכים וקורסים במועדון ברידג’ אביבים
יום ה’ יום ד’ יום ג’ יום ב' יום א'

ת. מודרכת רמה 1
ללה קושניר

מודרך למתקדמים
אפרת אורן

קורס מתקדמים ב
מושיקו מיוחס 

ואפרת אורן

תחרות מודרכת
רמה 1

מאור לידרמן

מודרך למתקדמים
מושיקו מיוחס

קורס מתקדמים אבוקר
אפרת אורן

קורס מתקדמים א
לוי פומרנץ

קורס מתחילים א 
מאור לידרמן

מודרך למתחילים
ללה קושניר

מודרך קורסים
מאור ואפרת

צהריים

מ.שחקני תחרויות
אסף לנגי

צהריים

מ.שחקני תחרויות
יובל לובינסקי

הכנה לתחרויות
ללה קושניר

מודרך למתקדמים
ללה קושניר

אחה"צ

מודרך למתקדמים
יובל לובינסקי

קורס מתקדמים א
אפרת אורן

קורס מתקדמים א
מאור לידרמן

קורס מתחילים א
מושיקו מיוחס

ערב

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

תחרות תחרות
10:00-13:00

אבי טרגן

תחרות
10:00-13:00

אסף לנגי

תחרות
10:00-13:00

אסף לנגי

תחרות
10:00-13:00

אסף לנגי

תחרות
10:00-13:00

אבי טרגן בוקר

הרצאה הרצאה הרצאה

תחרות
17:00-20:00

אבי טרגן

תחרות
16:30-19:30
יובל בן דוד

תחרות
17:00-20:00

אסף לנגי

תחרות
17:00-20:00

יובל לובינסקי

תחרות
17:00-20:00

אסף לנגי

תחרות
17:00-20:00
מושיקו מיוחס

תחרות
17:00-20:00

אסף לנגי אחה"צ
הרצאה

פרס כספי
פרס כספי
כיבוד קל

חוברות ידיים הרצאה הרצאה הרצאה הרצאה

גביע "אמסלם"
20:30-23:30

יובל לובינסקי

ברומטר
20:30-23:30

אבי טרגן

תחרות
20:30-23:30
ללה קושניר

פרס כספיערב
פרסי השתתפות

פרס כספי
IMP

הרצאה

החל מחודש מאי 2018 פרסים כספיים בתחרות שבת אחה"צ

ימי א' בין השעות 15:00 16:45 
הרצאות ותרגול 

למשחק התחרותי
בהנחית לנגי אסף 
שחקן נבחרת ישראל

נושאים מגוונים בכל שיעור מתאים לכל שחקני תחרות 
הרוצים להתקדם במשחק הברידג'.

במחיר כניסה לפעילות במועדון. מומלץ להגיע בזוגות

בתאריך 10.8.18 ייפתח
סמינר למורים 

בהנחיית אלדד גינוסר 
 שחקן נבחרות ישראל ,אלוף אירופה 

ומרצה בכיר למשחק  הברידג

פרטים במועדון אביבים 
ואצל אלדד גינוסר טלפון: 052-6377244
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קיץ באביבים

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

פעילות מודרכים וקורסים במועדון ברידג’ אביבים
יום ה’ יום ד’ יום ג’ יום ב' יום א'

ת. מודרכת רמה 1
ללה קושניר

מודרך למתקדמים
אפרת אורן

קורס מתקדמים ב
מושיקו מיוחס 

ואפרת אורן

תחרות מודרכת
רמה 1

מאור לידרמן

מודרך למתקדמים
מושיקו מיוחס

קורס מתקדמים אבוקר
אפרת אורן

קורס מתקדמים א
לוי פומרנץ

קורס מתחילים א 
מאור לידרמן

מודרך למתחילים
ללה קושניר

מודרך קורסים
מאור ואפרת

צהריים

מ.שחקני תחרויות
אסף לנגי

צהריים

מ.שחקני תחרויות
יובל לובינסקי

הכנה לתחרויות
ללה קושניר

מודרך למתקדמים
ללה קושניר

אחה"צ

מודרך למתקדמים
יובל לובינסקי

קורס מתקדמים א
אפרת אורן

קורס מתקדמים א
מאור לידרמן

קורס מתחילים א
מושיקו מיוחס

ערב

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

תחרות תחרות
10:00-13:00

אבי טרגן

תחרות
10:00-13:00

אסף לנגי

תחרות
10:00-13:00

אסף לנגי

תחרות
10:00-13:00

אסף לנגי

תחרות
10:00-13:00

אבי טרגן בוקר

הרצאה הרצאה הרצאה

תחרות
17:00-20:00

אבי טרגן

תחרות
16:30-19:30
יובל בן דוד

תחרות
17:00-20:00

אסף לנגי

תחרות
17:00-20:00

יובל לובינסקי

תחרות
17:00-20:00

אסף לנגי

תחרות
17:00-20:00
מושיקו מיוחס

תחרות
17:00-20:00

אסף לנגי אחה"צ
הרצאה

פרס כספי
פרס כספי
כיבוד קל

חוברות ידיים הרצאה הרצאה הרצאה הרצאה

גביע "אמסלם"
20:30-23:30

יובל לובינסקי

ברומטר
20:30-23:30

אבי טרגן

תחרות
20:30-23:30
ללה קושניר

פרס כספיערב
פרסי השתתפות

פרס כספי
IMP

הרצאה

החל מחודש מאי 2018 פרסים כספיים בתחרות שבת אחה"צ

ימי א' בין השעות 15:00 16:45 
הרצאות ותרגול 

למשחק התחרותי
בהנחית לנגי אסף 
שחקן נבחרת ישראל

נושאים מגוונים בכל שיעור מתאים לכל שחקני תחרות 
הרוצים להתקדם במשחק הברידג'.

במחיר כניסה לפעילות במועדון. מומלץ להגיע בזוגות

בתאריך 10.8.18 ייפתח
סמינר למורים 

בהנחיית אלדד גינוסר 
 שחקן נבחרות ישראל ,אלוף אירופה 

ומרצה בכיר למשחק  הברידג

פרטים במועדון אביבים 
ואצל אלדד גינוסר טלפון: 052-6377244
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הפותח  את  להזמין  עליו  נקודות,   10-12 למשיב  כאשר 
למשחק מלא. המשיב מכריז את סדרתו בסיבוב הראשון 
בגובה 1, ובכך מבטיח לפחות רביעייה ו-6+ נקודות. לא 

תמיד הוא יוכל להראות חמישייה בסיבוב השני.

"צבע  מהווה  המשיב  של  השנייה  סדרתו  כאשר  )א( 
רביעי" בגובה 2 או 3 )כלומר שלוש הסדרות האחרות 
"צבע  )הכרזת  אותה.  ניתן להכריז  לא   - הוכרזו(   כבר 

רביעי" תבטיח 13+ נקודות(.

דוגמא 1
♠
♥
♦
♣

J3
K8642
AQ54
J2

West North East South

1♣ Pass 1♥ Pass
1♠ Pass 2NT

זו תבטיח  יכול להכריז ♦2 משום שהכרזה  המשיב אינו 
 2NT 13+ נקודות ותחייב הגעה למשחק מלא. ההכרזה
מראה 11-12 נקודות ומזמינה את הפותח למשחק מלא. 
הכרזה זו אינה מבטיחה חלוקה מאוזנת, אבל כן מבטיחה 

עוצר בדיאמונד.

דוגמא 2
♠
♥
♦
♣

AJ32
43
KQ82
J32

West North East South

1♣ Pass 1♦ Pass
1♥ Pass 1♠

הכרזת "צבע רביעי" בגובה 1 מחייבת לסיבוב אחד, אבל 
זו  הכרזה   .)+6 רק  )עדיין  נקודות   +13 מבטיחה  אינה 

אינה מבטיחה חמישייה בדיאמונד.

הסדרה  הינה  המשיב  של  השנייה  סדרתו  כאשר  )ב( 
השלישית המוכרזת בגובה 2, והסדרה השנייה נמוכה 
מהראשונה, הכרזה זו מראה 6-9 נקודות בלבד, ולכן עם 

10-12 נקודות אין להשתמש בה.

דוגמא 3
♠
♥
♦
♣

AQ763
Q962
K54
3

West North East South

1♣ Pass 1♠ Pass
2♣ Pass 2NT

הכרזת ♥2 תראה חמישייה בספייד ורביעייה בהארט עם 
6-9 נקודות בלבד )ראו המאמר הקודם(. מאחר שיש סיכוי 
אם  נקודות.   10-12 שמראה   2NT נכריז  מלא  למשחק 
לפותח 4 הארטים או 3 ספיידים הוא עדיין יוכל להכריזם 

בגובה 3 )אם בידו 14 נקודות או יותר(.

דוגמא 4
♠
♥
♦
♣

32
KQ987
K642
K2

West North East South

1♣ Pass 1♥ Pass
1NT Pass 2♣*

הכרזת ♦2 תראה חמישה הארטים וארבעה דיאמונדים 
 .Pass עם 6-9 נקודות בלבד, והפותח רשאי לקרוא עליה

הכרזות המשיב עם חמישייה 
ו-10-12 נקודות

אילנה לונשטיין
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 Checkback Stayman הינה   2♣ המומלצת  ההכרזה 
והיא מתארת 11+ נקודות עם חמישייה בהארט.

הכרזת  תהיה  של המשיב  השנייה  הסדרה  כאשר  )ג( 
"צבע שלישי" והיא גבוהה מהראשונה, ניתן להכריזה אך 
ורק בגובה 2 )עם 11 נקודות לפחות(, כך שיש עדיין סיכוי 
בחוזה  לעצור  ניתן  שני  ומצד  אחד,  מצד  מלא  למשחק 
זוהי הכרזה מחייבת למשחק  )אצל חלק מהזוגות  חלקי 

מלא(.

דוגמא 5
♠
♥
♦
♣

KQT3
AQ642
763
4

West North East South

1♣ Pass 1♥ Pass
2♣ Pass 2♠

המשיב  בספייד,  רביעייה  אין  שלפותח  העובדה  למרות 
מעדיף ♠2 על פני 2NT גם כדי להראות חמישייה בהארט 
וגם בגלל החולשה בדיאמונד. אם יתמוך הפותח בהארט, 
 –  2NT יכריז  )בגלל החלוקה(; אם  נעלה למשחק מלא 
עליו  נקודות   14 לפותח  )אם   Pass לקרוא  עדיין  נוכל 

להכריז משחק מלא בעצמו(.

דוגמא 6
♠
♥
♦
♣

A763
AJ543
Q2
32

West North East South

1♦ Pass 1♥ Pass
1NT Pass 2♣

על   )Checkback stayman(  2♣ נעדיף  זה  במקרה 
 +11 ו-  פני ♠2 משום ש-♣2 מבטיחה חמישייה בהארט 
נקודות, וממילא אין סיכוי למצוא התאמה בספייד )הכרזת 

1NT של הפותח שללה רביעייה בספייד(.

בקפיצה,  סדרתו  על  חוזר  המשיב  כאשר  תזכורת:  )ד( 
הוא מראה 10-11 נקודות עם שישייה. גם קפיצה בסדרת 

השותף מראה תמיכה עם 10-11 נקודות.

דוגמא 7
♠
♥
♦
♣

K2
AQJ642
32
432

West North East South

1♦ Pass 1♥ Pass
1♠ Pass 3♥

למשיב 10-11 נקודות עם שישייה בהארט.

דוגמא 8
♠
♥
♦
♣

KJ32
AQ32
32
J32

West North East South

1♦ Pass 1♥ Pass
1♠ Pass 3♠

למשיב 10-11 נקודות עם תמיכה )4 קלפים( בספייד.

דוגמא 9
♠
♥
♦
♣

32
AQ32
KJ432
32

West North East South

1♦ Pass 1♥ Pass
1♠ Pass 3♦

למשיב 10-11 נקודות עם תמיכה בדיאמונד. הואיל ובידו 
אבל  תחילה,  להראותה  העדיף  הוא  בהארט,  רביעייה 
התמיכה  את  להראות  העת  הגיעה  תמך  לא  כששותפו 

בדיאמונד בקפיצה.

 10-12 עם  במייג'ור  חמישייה  למשיב  כאשר  לסיכום, 
חמישייה.  להראות  אפשרות  תהיה  תמיד  לא  נקודות, 
למשחק  הפותח  את  להזמין  המשיב  על  השני  בסיבוב 
.2NT מלא, והוא יעשה זאת בדרך כלל באמצעות הכרזת

בסיבוב  תכריזו  כיצד  המשיב.  אתם  לתרגל:  נסו  כעת 
השני במהלכי ההכרזה הבאים?
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יד 1
♠
♥
♦
♣

AJT73
4
K963
QJ4

תרגיל 1
West North East South

1♣ Pass 1♠ Pass
1NT Pass ?

תרגיל 2
West North East South

1♣ Pass 1♠ Pass
2♣ Pass ?

תרגיל 3
West North East South

1♥ Pass 1♠ Pass
2♣ Pass ?

יד 2
♠
♥
♦
♣

QT63
KJ732
A2
J4

תרגיל 4
West North East South

1♦ Pass 1♥ Pass
2♦ Pass ?

תרגיל 5
West North East South

1♣ Pass 1♥ Pass
1NT Pass ?

תרגיל 6
West North East South

1♦ Pass 1♥ Pass
2♣ Pass ?

תשובות לתרגילים
2♣ )1(

Checkback Stayman. הכרזת ♦2 תראה 6-9 נקודות 
 +11 עם  בספייד  חמישייה  מתארת   2♣ הכרזת  בלבד. 

נקודות.

2NT )2(

אסור להכריז ♦3 עם 11+ נקודות, כי יש סכנה שכך נגיע 
 2NT הכרזת  במשותף.  נקודות   23 עם  מלא  למשחק 

מזמינה למשחק מלא ומתארת 10-12 נקודות.

2NT )3(

מלא(.  למשחק  מחייב  רביעי  )צבע   2♦ להכריז  ניתן  לא 
2NT הינה הכרזה מזמינה, והפותח יחליט באיזה חוזה 
יכריז  הוא  ספיידים  ושלושה  נקודות   14 בידו  אם  נהיה. 

♠3, וכך נוכל להגיע ל-♠4 בהתאמה 5-3.

2♠ )4(

הכרזה זו מראה חמישה הארטים, ארבעה ספיידים ו-11+ 
נקודות. אם לפותח שלושה הארטים הוא יתמוך ל-♥3 עם 
 NT 12 נקודות או ♥4 עם 14 נקודות. אחרת הוא יכריז

בגובה המתאים או יחזור על סדרתו.

2♣ )5(

נקודות   +11 – המשיב מראה   Checkback Stayman
וחמישה הארטים )אין סיכוי למצוא התאמה בספייד(.

2NT )6(

זו  שהכרזה  משום  רביעי(  )צבע   2♠ להכריז  ניתן  לא 
תבטיח 13+ נקודות.

להנציח  עצמנו  על  לקחנו  כי  להודיעכם  שמחים  אנו 
את זכרה של אילה הילר, זכרה לברכה, ולהפעיל את 

המועדון שנוהל על ידה בשם: 

"מועדון אילה בבית הנוער ברעננה"
ברעננה  אחוזה  פינת  השרון  ברחוב  נמצא  המועדון 
ופועל מדי יום שלישי בשעה 20.15 - כולם מוזמנים.

מוטי וליאת צדיק | 052-7587533



האתר המוביל בעולם לשיפור מיומנויות הברידג'

הדרך הקלה והמהירה
ללמוד ולתרגל

הדרך הקלה והמהירה
ללמוד ולתרגל

 תרגול הכרזות וקונבנציות

 תרגול משחק היד של הכרוז

 תרגול משחק ההגנה

 צפיה בשיעורי ברידג' בוידאו

בואו להתרשם מהאתר באמצעות התוכנית החינמית שלנו 
הכוללת  מבחר טעימות עשיר, ללא הגבלת זמן

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

בכייף שלךבקצב שלךבזמן שלךבבית שלך

פתרון לכל תרגילרמזור הכוונה אישימתאים לכל הרמות

www.bestbridge.co.il

לחצו כאן   כדי לעבור לאתר

https://bestbridge.co.il/?lps=61238564
https://bestbridge.co.il/?lps=61238564 
https://bestbridge.co.il/?lps=61238564
https://bestbridge.co.il/?lps=61238564
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פינת הקונבנציה - 
Lebensohl

רם סופר

במדור החדש "פינת הקונבנציה" נציג מדי חודש מוסכמה 
חשובה בברידג' ונסביר כיצד להשתמש בה נכון ולשלב 

אותה במערך ההסכמים של השותפות שלכם.

לאחר   1NT לפתיחה  המשיב  הכרזת  על  מדובר  הפעם 
של  טבעיות  בהתערבויות  בעיקר  נתמקד  התערבות. 
שיטת  לפי   2♥/2♠ דו-סדרתית  התערבות  )גם   2♥/2♠
Cappeletti תיחשב טבעית לצורך זה, כל עוד המתערב 
מבטיח לפחות 5 קלפים בסדרה המוכרזת(, אך המוסכמה 
Lebensohl עובדת גם לאחר התערבות טבעית של ♦2.

הדרך  כי  מוסגר  במאמר  נעיר   ,2♣ להתערבות  באשר 
תלות  ללא  כזו,  התערבות  על  להתגבר  והיעילה  הקלה 
במשמעות ההכרזה ♣2, היא לשחק system on כאשר 
כפל על ♣2 מהווה תחליף לסטיימן. במלים אחרות, אם 
ויענה  כסטיימן  לכך  יתייחס  הפותח   2♣ מכפיל  המשיב 
בהתאם, וכל הכרזה אחרת של המשיב היא לפי השיטה 
 – להארט; ♥2  טרנספר   –  2♦ ללא התערבות:  הרגילה 

טרנספר לספייד, וכך הלאה.

ובכן, מהי הבעיה הקשורה בהכרזת המשיב ל-1NT לאחר 
התערבות ♠2/♥2 אשר מצריכה שימוש בקונבנציה?

לפי השיטה “הטבעית”, כל הכרזת סדרה חדשה בגובה 
כזו הינה מחייבת. עקב כך, למשיב  3 לאחר התערבות 
המחזיק יד חלשה יחסית )נניח 5-7 נקודות( עם שישייה 
ולעצור  סדרתו  את  להציג  אפשרות  אין  הסדרות  באחת 
בגובה 3. קריאת Pass של המשיב במצב כזה פירושה 

ויתור על חוזה חלקי לטובת היריבים – לא רצוי.

מוסכמת Lebensohl פותרת את הבעיה באמצעות ויתור 
2NT. אם משתמשים במוסכמה,  על ההכרזה הטבעית 
2NT הופכת להיות הכרזה מלאכותית המתארת לרוב יד 
חלשה יחסית עם סדרה ארוכה, השואפת להתחרות על 
החוזה החלקי בגובה 3 )קיימות ידיים אפשריות נוספות 
 3 בגובה  הישירות  ההכרזות  כל  בהמשך(.  שיפורטו 

שומרות על משמעותן הטבעית – הכרזה מחייבת.

2NT? הניסיון  לוותר על הכרזה טבעית של  האם כדאי 
מוכיח שכן – המשיב המחזיק יד מתאימה ל-2NT טבעי 

.Dbl-3 או לבחור בNT-קטן ל Overbid יכול לעשות

ניגש לדוגמאות אשר יבהירו את השימוש הנכון במוסכמה:

דוגמא 1
♠
♥
♦
♣

-
A43
QT82
AK9652

West North East South

1NT 2♠ 3♣

למזרח יד חזקה בעלת פוטנציאל לסלם. בשלב הראשון 
הוא מכריז ♣3 מחייב: מציג את סדרתו הארוכה ומכריח 

את שותפו להמשיך להכריז.

דוגמא 2
♠
♥
♦
♣

T76
65
AKQ94
Q32

West North East South

1NT 2♥ 3♦

למזרח כוח מספיק למשחק מלא עם חמישייה בדיאמונד. 
הוא מצפה ממערב שעם עוצר בהארט יכריז בסיבוב הבא 

3NT, ואז זה יהיה החוזה הסופי.
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דוגמא 3
♠
♥
♦
♣

62
Q3
T97
KJT864

West North East South

1NT 2♠ 2NT* Pass
3♣* Pass Pass

שואף  והוא  בקלאב,  שישייה  עם  נקודות   6 למזרח 
להתחרות ל-♣3 כנגד ♠2 של היריבים.

על   .2NT בהכרזת  להתחיל  היא  זאת  לעשות  הדרך 
אשר  טבעית  לא  הכרזה  זוהי   Lebensohl מוסכמת  פי 
בחר  דרום  אם  )אלא   3♣ להכריז  הפותח  את  מאלצת 

להכריז, ואז מערב פטור מהחובה להכריז ♣3(.

מערב ממושמע ומכריז ♣3. כעת מזרח השיג את מטרתו 
יזכו  שמזרח-מערב  בתקווה   Pass לקרוא  יכול  והוא 
בחוזה ♣3. עם זאת, המכרז טרם הסתיים – דרום רשאי 
להתחרות ל-♠3. אם זה יקרה, מזרח לא ימשיך להכריז, 
אלא ישאף להכשיל חוזה של ♠3 בעזרת הנקודות הרבות 

.1NT שהשותף הבטיח בהכרזת הפתיחה

דוגמא 4
♠
♥
♦
♣

42
63
KQ96542
95

West North East South

1NT 2♥ 2NT* Pass
3♣* Pass 3♦

על  להתחרות  מצוינת  סיבה  היא  בדיאמונד  שביעייה 
החוזה החלקי גם עם 5 נקודות בלבד. לאחר ההתערבות 
 2NT-ב יבחר  אלא  )מחייב(   3♦ יכריז  לא  מזרח   2♥
מציית  מערב   .Lebensohl מוסכמת  לפי  מלאכותי 
למוסכמה ומכריז ♣3. כעת מזרח מכריז ♦3 טבעי. מערב 
יודע שאם מזרח עבר דרך 2NT לפני שהכריז ♦3, מדובר 
ביד חלשה ובהכרזה לא מחייבת, והוא ישאיר את מזרח 

בחוזה ♦3 )בהנחה שהיריבים שותקים(.

דוגמא 5
♠
♥
♦
♣

7
AQ9642
T65
743

West North East South

1NT 2♠ 2NT* Pass
3♣* Pass 3♥

באמצעות מוסכמת Lebensohl ניתן גם להתחרות ל-♥3 
לאחר התערבות של ♠2 מבלי לחייב את השותף להמשיך 

להכריז.

2NT שימוש נוסף להכרזת

במוסכמת  השימוש  עיקר  את  מייצגות  לעיל  הדוגמאות 
את  המאמצים  הזוגות  כי  מתברר  אך   ,Lebensohl
ניתן לנצל מהלכי  נוסף.  יכולים לזכות בבונוס  המוסכמה 
הכרזה אפשריים נוספים כדי להעביר מידע חשוב המסייע 

לפותח ולמשיב לדייק בהכרזה במצבים מסוימים.

דוגמא 6
♠
♥
♦
♣

93
AK2
J962
KT43

West North East South

1NT 2♠ ?

למשיב ניקוד מספיק למשחק מלא ללא רביעיות במייג'ור. 
.3NT בהיעדר ההתערבות ♠2 הוא היה מכריז מיד

מפחיד  קצת  נראה  זה   ?3NT להכריז  עדיין  כדאי  האם 
הלקיחות  ב-6  לזכות  מסוגלים  יהיו  צפון-דרום  אולי   –
 15-17 הבטיח  השותף  שני,  מצד  בספייד.  הראשונות 
נקודות ויש סיכוי גבוה שהוא מחזיק עוצר בספייד. אז מה 
יברח  לקוות שהשותף  ולהמר?   3NT להכריז   – לעשות 
מ-3NT ללא עוצר בספייד )לא בטוח שזה יקרה, אולי הוא 

סומך עלינו שנביא עוצר(?

לבעיה  מעולה  פתרון  מספקת   Lebensohl מוסכמת 
מטרידה זו.

עוצר  שוללת   – המשיב  מצד   3NT של  מידית  הכרזה 
בספייד.
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עוצר  מראה   –  3NT הכרזת  ואז   2NT-3♣ דרך  מעבר 
בספייד.

דוגמא 7
♠
♥
♦
♣

Q93
54
AJ87
KQJ2

West North East South

1NT 2♥ 3NT*

בתחרות מערב צריך לתת Alert ולהסביר ששותפו שולל 
עוצר בהארט.

להמשיך  יצטרך  הוא  בהארט,  עוצר  אין  למערב  גם  אם 
)לעתים משחק  שליט  עם  מלא  ולחפש משחק  בהכרזה 

מלא של ♦5/♣5 בהתאמה 4-4 יהיה פתרון טוב(.

דוגמא 8
♠
♥
♦
♣

Q93
AJ8
754
KQJ2

West North East South

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

עוצר  לו  שיש  ומאשר   2NT דרך  עובר  מזרח  הפעם 
לו  אין  אם  גם   3NT-מ לחשוש  מה  אין  לפותח  בהארט. 

עוצר בהארט.

אינו  עדיין  הפותח   2NT מכריז  מזרח  כאשר  לב:  שימו 
יודע אם לשותפו יד חלשה או חזקה. הוא יודע רק שחובה 
עליו להכריז ♣3 בתורו הבא. התמונה מתבהרת לאחר 

הכרזתו השנייה של המשיב.

ניתן להשתמש בעיקרון “הכרזה מידית – שוללת עוצר, 
מעבר דרך 2NT – מראה עוצר” גם בהקשר של הכרזת 
קיו-ביד )סדרת היריב בגובה 3( אשר משמעותה הרגילה  

- תחליף לסטיימן.

דוגמא 9
♠
♥
♦
♣

9
AQ42
KT75
Q964

West North East South

1NT 2♠ 3♠*

ללא התערבות, מזרח היה משיב ♣2 – סטיימן.

כדי   3♠ קיו-ביד  בהכרזת  להשתמש  יכול  מזרח  כעת 
מלא  למשחק  מספיק  וכוח  בהארט  רביעייה  להראות 

לפחות.

על פי העיקרון שהוצג לעיל, הכרזת מזרח שוללת עוצר 
מה  שואלים  היריבים  אם  זאת  להסביר  )יש  בספייד 

המשמעות של ♠3(.

ואין  בהארט  רביעייה  אין  הפותח  של  בידו  אם  לפיכך, 
עוצר בספייד, הוא יימנע מהכרזת 3NT ויחפש חוזה של 

.5♣/5♦

דוגמא 10
♠
♥
♦
♣

KT7
AQ42
75
Q964

West North East South

1NT 2♠ 2NT* Pass
3♣* Pass 3♠*

הפעם מזרח עבר דרך 2NT ורק אז הגיע להכרזת קיו-
ביד ♠3.

בכך הוא מודיע לפותח שיש לו:
)א( כוח למשחק מלא לפחות;

)ב( רביעייה בהארט;
)ג( עוצר בספייד.

עוצר  לו  ואין  הארט  קלפי  מ-4  פחות  המחזיק  פותח 
בספייד, יכול עדיין להכריז 3NT ללא חשש.  

במאמר זה הוצגו כל המרכיבים הבסיסיים החשובים של 
מוסכמת Lebensohl. אם הבנתם היטב את הדוגמאות – 
גם אתם וגם שותפכם – תוכלו כעת לאמץ את המוסכמה 
 1NT ולשפר את רמת ההכרזה שלכם כמשיב לפתיחה 

לאחר התערבות.

על כל הכרזה המסומנת בכוכבית )*( באחת הדוגמאות 
ולהסביר   Alert לתת  צריך  המכריז  של  שותפו  שלעיל, 
ליריבים את המשמעות המדויקת של ההכרזה )אם הם 

שואלים(.
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דוגמא 1 

סימן ההיכר של חיתוך בדומם הוא הימצאותה של סדרה 
צדדית קצרה ביד בעלת סדרת השליט הקצרה יותר )לרוב 
הדומם( כאשר ביד בעלת סדרת השליט הארוכה )הכרוז( 

יש מפסידים בסדרה הצדדית שניתן לחתוך אותם.

♠
♥
♦
♣

JT8
J8632
KJ3
T7

♠
♥
♦
♣

AKQ943
7
AQ8
J62

♥A :חוזה: ♠4 קלף ההובלה
West North East South

1♠
2♥ 2♠ Pass 4♠

Pass Pass Pass

 2♥ שהתערב  מערב   .4♠ לחוזה  הגעתם  בדרום.  אתם 
אתם   ♥K-ב ההמשך  את  בלקיחה.  וזוכה   ♥A-ב מוביל 

חותכים.

כעת  תחליטו  אם  אבל  מלמעלה,  לקיחות   9 לספור  קל 
לכם  כל מה שיהיה  זה  סיבובי שליטים,  למשוך שלושה 

בסוף המשחק – תשע לקיחות.

דרך יעילה יותר לתכנן את המשחק היא ספירת מפסידים 
את  בקלאב.  ושלושה  בהארט  אחד   – דרום(  של  )מידו 
מאחד  להיפטר  ניתן  אבל  הפסדתם,  כבר  ההארט 
המפסידים בקלאב  - בתנאי שתתחילו לשחק קלאב כבר 

בלקיחה השלישית ותכינו חיתוך בדומם.

אתם  שבה  הזדמנות  בכל  קלאב  משחקים  פשוט  אתם 
ייחתך  בקלאב  השלישי  הסיבוב  ההובלה.  את  מקבלים 
על ידי שליט גבוה בדומם, וזו הלקיחה העשירית שלכם. 
"ליתר  שליטים  של  אחד  סיבוב  למשוך  כדאי  האם 
ביטחון"? נתבונן כעת בחלוקה המלאה ונבדוק מה יקרה 

אם תשחקו כך:

 ♠
♥
♦
♣

JT8
J8632
KJ3
T7

 

♠
♥
♦
♣

762
AKQT5
942
AQ

♠
♥
♦
♣

5
94
T765
K98543

 ♠
♥
♦
♣

AKQ943
7
AQ8
J62

 

נניח  השני.  בסיבוב  חותך  דרום   .♥AK-ב מתחיל  מזרח 
מערב   .♣ משחק  מכן  לאחר  ורק   ♠A-ב זוכה  הוא  כי 
זוכה ב-Q♣, מתבונן בדומם, מבחין בקוצר ב-♣ וממשיך 
 ♣A-זוכה ב נוסף. מערב  ומשחק ♣  זוכה  בשליט. דרום 
ומשחק שליט נוסף. כעת אזלו השליטים בדומם. בהמשך 
המשחק יזכה מזרח בלקיחה עם K♣ ויכשיל את החוזה. 
מוסר  ביוקר.  עלה  דרום  של  המיותר  השליטים  סיבוב 
את  ולדחות  מראש  המשחק  את  לתכנן  עליכם  השכל: 

משיכת השליטים.

נקודה נוספת הקשורה ליד זו – ההבדל בין חיתוכים ביד 
יותר(  “הקצרה” )הכוונה ליד שבה סדרת השליט קצרה 
לחיתוכים ביד “הארוכה”. שימו לב שחיתוך ההארט בידו 

טכניקה בסיסית במשחק היד
דחיית משיכת שליטים – חיתוך בדומם

במאמר הקודם הצגנו את המקרה הראשון שבו 
השלכת   – השליטים  משיכת  את  לדחות  יש 
למקרה  נעבור  כעת  מוקדם.  בשלב  מפסידים 

השני – חיתוך בדומם. 

רם סופר
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של דרום בלקיחה השנייה לא הגדיל את מספר הלקיחות 
זוכים  היו  שלו  השליטים  ששת  שכל  משום  הכרוז,  של 
ממילא בלקיחות. לעומת זאת, חיתוך קלאב בדומם מגדיל 
את מספר הלקיחות בסדרת השליט מ-6 ל-7. מכאן נובע 
כי לאחר חיתוך ההארט בלקיחה השנייה אין טעם לחזור 

לדומם ב-♦ ולחתוך ♥ נוסף ביד הארוכה.

הערה לשחקנים מתקדמים: קיימות ידיים שבהן חיתוכים 
רבים ביד הארוכה מסייעים לכרוז, ואולי זה נושא למאמר 
בפני עצמו, אך המאמר הנוכחי מתרכז רק בחיתוכים ביד 

הקצרה.

דוגמא 2 

להחליט  עלינו  הקצרה  ביד  חיתוך  אפשרות  יש  כאשר 
במה להתחיל: בחיתוך או בהוצאת שליטים?

♠
♥
♦
♣

T5
KJ53
AK54
J6

♠
♥
♦
♣

K64
AQ976
QJT3
8

חוזה: ♥4 קלף ההובלה: 8♦
West North East South

1♦ Pass 1♥
Dbl 2♥ Pass 4♥

Pass Pass Pass

ומערב   ,4♥ לחוזה  הגעתם  הפעם  בדרום.  אתם  שוב 
מוביל ב-8♦.

שליטים  שלושה  בדומם  היו  שבה  הקודמת,  בדוגמא 
בלבד, היה חיוני להתחיל בחיתוך מפסידים לפני משיכת 
ארבעה  שבדומם  היות  שונה,  המצב  כאן  השליטים. 

שליטים.

של  )הכפל  בספייד  שלושה  מפסידים:  ארבעה  לדרום 
ואחד   )♠A-ב מחזיק  שהוא  ברור  רמז  מהווה  מערב 
בקלאב. העניין הוא שדרום זקוק לחיתוך אחד בלבד, ולכן 
)אם נתעלם מחלוקת שליטים בלתי סבירה של 4-0( ניתן 
למשוך שליטים תחילה, ועדיין יישאר שליט אחד לפחות 

בדומם לצורך החיתוך.

ולמשוך  הראשונה  בלקיחה  לזכות  הנכון:  המשחק 
 ,K-שליטים מיד. לאחר מכן לשחק ♠ מהדומם לעבר ה

ולבסוף לחתוך ♠ מפסיד בדומם.

על מנת להבין מה יקרה ביד זו אם ננסה לחתוך ספייד 
בדומם בשלב מוקדם, נתבונן בחלוקה המלאה:

 ♠
♥
♦
♣

T5
KJ53
AK64
J86

 

♠
♥
♦
♣

AQJ3
T4
987
AQT9

♠
♥
♦
♣

9872
82
52
K7543

 ♠
♥
♦
♣

K64
AQ976
QJT3
2

 

מערב מוביל ב-8♦ )שני מלמעלה מסדרה גרועה(. נניח 
 ♠A-מערב זוכה ב .K-שצפון זוכה בדומם ומשחק ♠ אל ה
וממשיך בדיאמונד. כעת אם ימשיך הכרוז בסיבוב ספייד 
מזרח   .♦ של  שלישי  סיבוב  וישחק  יזכה  מערב  נוסף, 
לקיחות: שתיים בספייד,  וההגנה תשלים ארבע  יחתוך, 

אחת בקלאב וחיתוך ♦.

אילו  יותר  עוד  מסוכן  להיות  יכול  היה  המצב  למעשה, 
של  משחק  זה  )במקרה   4-1 הייתה  הדיאמונד  חלוקת 
ספייד בלקיחה השנייה עלול להוביל לנפילת החוזה 2-3 

פעמים(.

8 קלפים  בת  צדדית  לכרוז סדרה  חשוב לדעת: כאשר 
)לפחות( ללא מפסידים, וההגנה מובילה בסדרה זו, סכנת 
שליטים  למשוך  שכדאי  מובהק  רמז   – גדולה  החיתוך 

בשלב מוקדם.

דוגמא 3 

כאשר נדרשים חיתוכים רבים בדומם, כדאי לרוב לדחות 
קלפים  ארבעה  בדומם  כאשר  גם  הוצאת השליטים  את 

בשליט.
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♠
♥
♦
♣

KQ86
T743
3
A652

♠
♥
♦
♣

AJT973
A
9542
K7

♣Q :חוזה: ♠6 קלף ההובלה
West North East South

1♠
Pass 4♦* Pass 4NT
Pass 5♠* Pass 6♠
Pass Pass Pass

 *ספלינטר ** 2 קלפי מפתח + Q בשליט

 4♦ ספלינטר  בהכרזת  השיב  ושותפכם   ,1♠ פתחתם 
שתיארה קוצר בדיאמונד )לכל היותר סינגלטון( עם תמיכה 
של 4 קלפים בספייד לפחות. בהיעדר נקודות “מבוזבזות” 
בדיאמונד החלטתם לשאול לקלפי מפתח וללכת לסלם. 

מערב הוביל ב-Q♣ נגד החוזה ♠6. 

כיצד תשחקו?

דיאמונד.  היא  מפסידים  לכם  יש  שבה  היחידה  הסדרה 
מספר המפסידים הוא 4, ואתם זקוקים לשלושה חיתוכים 
אחד  סיבוב  אפילו  למשוך  לכם  אסור  לפיכך,  בדומם. 
 של שליט. גם אם נצא מהנחה שחלוקת השליטים נוחה 
לאחד  יאפשר  שליט  של  מוקדם  שסיבוב  הרי   ,)2-1(
שיזכה  ברגע  שלו  האחרון  השליט  את  לשחק  המגנים 
שליטים  שני  רק  לכם  יישארו  ואז  בדיאמונד,  בלקיחה 
בדומם שעמם תוכלו לחתוך רק שני מפסידים. התוצאה 

הסופית תהיה 11 לקיחות בלבד.

המשחק הנכון: זכו ב-A♣ בדומם ושחקו ♦. כעת תנצלו 
פעמים.  שלוש   ♦ לחתוך  כדי  לידכם  אפשרית  כניסה  כל 
כאשר לא יישארו בידכם קלפי דיאמונד תמשכו שליטים 

ותסיימו עם 12 לקיחות.

והמשך  בשליט  שהובלה  הבחינו  אולי  ביניכם  חדי-העין 
היו  בדיאמונד  בלקיחה  זכייה  לאחר  בשליט  ההגנה  של 

מכשילים את הסלם.

דוגמא 4 

וחיתוך  הקוצר,  מול  בכירים  קלפים  רצף  בידנו  לפעמים 
סתמי בדומם עלול להיות חסר טעם. במקרים אלה ייתכן 

כי כדאי ליישם את עקיפת החיתוך.

♠
♥
♦
♣

K54
-
Q9742
J8652

♠
♥
♦
♣

AQJ32
KQJT
K6
93

חוזה: ♠4 קלף ההובלה: 6♠
West North East South

1♠
Pass 2♠ Pass 3♥
Pass 4♠ All Pass

להוביל  בחר  ומערב   ,4♠ לחוזה  הגעתם  בדרום.  אתם 
בשליט.

בקלאב,  שניים  ארבעה:  ומגלים  מפסידים  סופרים  אתם 
אחד בדיאמונד ואחד בהארט.

הארט,  היא  ממפסיד  להיפטר  סיכוי  יש  שבה  הסדרה 
מפסיד  למנוע  כדי  יספיק.  לא  בדומם  פשוט  חיתוך  אבל 
בהארט עליכם להניח ש-A♥ נמצא במערב “וללכוד” אותו 

באמצעות עקיפה.

והובילו   ♠J עם  הראשונה  בלקיחה  זכו  הנכון:  המשחק 
מושכים  חותכים,  אתם   ,♥A-ב מכסה  מערב  אם   .♥K

שליטים ויש לכם 10 לקיחות.

כעת  מהדומם.  קלאב  השליכו  מכסה,  לא  מערב  אם 
 ♥A אם  אבל  בחוזה,  תיכשלו   ♥A-ב יזכה  מזרח  אם 
 ♥Q עם  בתהליך  ותמשיכו  בלקיחה  תזכו   – מערב  אצל 
)ובמידת הצורך גם J♥( עד שמערב יכסה ב-A♥. לבסוף 

A♥ ייחתך, והמפסיד שלכם בהארט ייעלם.
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ביצוע 3NT עם שני חוסרים
"הבלוג של גינו"

*פוסט זה מבוסס על הבלוג של אלדד גינוסר, 25.04.2018
ניתן לצפות בפוסטים נוספים בקישור: 

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

נגד  צמוד  מפגש  במהלך  נוקאאוט,  קבוצות  בתחרות 
קבוצה חזקה, אתם מקבלים את היד הבאה:

Dealer East, Vul All

♠
♥
♦
♣

AT7
-
AKJT98
T543

במוסכמת  מדובר  לשיטתכם   .2♦ פותח  השותף 
.Flannery

קצת על מוסכמה זו: מדובר על מוסכמה “עתיקת יומין” 
המוסכמה,  לפי  בארה”ב.  לפחות  למדי,  שכיחה  אך 
 11-15 מאוד:  ספציפית  יד  ♦2 מתארת  פתיחה  הכרזת 

נקודות עם חלוקה של 5-6 הארטים ו-4 ספיידים. 

יתרונות המוסכמה מובהקים: 
1. מדובר ביד שכיחה יחסית )אך פחות שכיחה מפתיחה 

חלשה בדיאמונד(.
בעיה בהכרזה השנייה  לפותח  זו  2. בחלוקה ספציפית 
אם יפתח ♥1. לאחר תשובה 1NT או 2 במיינור הוא לא 

יוכל להכריז ♠2 עם כוח של פתיחה מינימלית.
 +5 מתארת  ל-♥1  בתשובה   1♠ הכרזת  השיטה  3.לפי 
יכולה  במיינור   2 או   1NT של  תשובה  בעוד  קלפים, 

להסתיר רביעייה בספייד, ולכך יתרונות רבים.

למרות כל זאת, מספר הזוגות הישראלים המשתמשים 
גם  ישנם  כמובן שלצד היתרונות  רב.  אינו  זו  במוסכמה 
 2♦ כמו  אחרות  פתיחה  למוסכמות  בהשוואה  חסרונות 

חלש, ♦2 מולטי ואחרות.

אין לכם התאמה במייג’ור, אבל מעניין  תורכם להכריז. 
לדעת מהי חלוקת השותף בסדרות המיינור. לפי השיטה 
הכרזת תשובה 2NT מחייבת למשחק מלא ושואלת על 
החלוקה של השותף. היות שחלוקת סדרות המייג’ור אצל 
הפותח ידועה, מדובר בעיקר על תיאור החלוקה בסדרות 

.2NT המיינור. אתם מכריזים

שתי התשובות השכיחות במצב זה הן ♦3/♣3 המראות 
3 קלפים )לעתים נדירות 4( בסדרה המוכרזת. מכאן גם 
משתמע שסדרת המיינור השנייה קצרה במיוחד )בודד 
אודות  המידע  מחזיקים,  שאתם  היד  לאור  חוסר(.  או 

חלוקת סדרות המיינור של השותף הינו קריטי:

לחוזה  מתאימה  ידכם  בקלאב,  אורך  לשותף  אם  )א( 
.3NT

מתאימה  אינה  ידכם  בדיאמונד,  אורך  לשותף  אם  )ב( 
ל-NT, אך יש לכם התאמה אדירה בדיאמונד עם סיכוי 
קוצר בקלאב אצל השותף  על  לב: המידע  לסלם. שימו 
הינו יקר ערך ומשמש הלכה למעשה הכרזת “ספלינטר”. 

ללא כוח מבוזבז בקלאב ידכם מתחזקת.

המכרז  את  מסיימים  אתם   .3♣ עונה  השותף  כצפוי, 
.3NT-ב

מהלך המכרז:

West North East South

2♦* Pass
2NT** Pass 3♣*** Pass
3NT Pass Pass Pass

* Flannery ** מחייב למשחק מלא *** 3+ קלפים 
בקלאב

היריב משמאל מוביל ב-Q♣. הדומם נפרש. שתי הידיים:

♠
♥
♦
♣

AT7
-
AKJT98
T543

♠
♥
♦
♣

KQ62
QT9863
-
AK2

אלדד גינוסר

https://www.60secbridge.co.il/blog
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כיצד תשחקו?
ההתחלה  היא  בטוחות  לקיחות  ספירת  ראשון:  במבט 
לקיחות  שלוש  לכם  יש  חוזה.  בכל  הכרוז  של  הנכונה 
הכול  בסך  בקלאב,  ושתיים  בדיאמונד  שתיים  בספייד, 
נוספות  זקוקים לשתי לקיחות  7 לקיחות בטוחות. אתם 
ביצוע החוזה. היות שמדובר בתחרות  כדי להבטיח את 
ויש  עודפות  ללקיחות  לדאוג  צורך  אין   IMP קבוצות 

להתמקד בביצוע החוזה בלבד.

ביותר  הטוב  המקור  היא  הדיאמונד  סדרת  לכאורה 
ללקיחות פוטנציאליות, גם אם נצטרך למסור את המלכה 
להגיע  עשויות  סדרה  נוספות  לקיחות   3-4 ליריבים. 

באמצעות הגבהה פשוטה.

ומה הבעיה?
כאשר הכרוז מבקש לפתח סדרה בחוזה ללא שליט עליו 

לקחת בחשבון ארבעה אלמנטים:

)א( מספר הלקיחות הפוטנציאליות בסדרה – האם הוא 
מספיק לביצוע החוזה? כאן יש שלוש לקיחות פוטנציאליות 

שאכן יספיקו לביצוע החוזה.

אל  משחק  )עקיפה/  הסדרה  את  לשחק  יש  כיצד  )ב( 
מכובד/מסירת לקיחה מיד/ "הפלת" מכובד(. במקרה זה 
למזרח חוסר בדיאמונד ואין אפשרויות רבות. יש לשחק 
ואם לא –  את הסדרה מלמעלה בתקווה שה-Q תיפול, 

נמסור לה לקיחה.

בידי  מהירות  לקיחות  כמה   – לחוזה  הסכנה  מהי  )ג( 
למסור  עתידים  שאנחנו  הלקיחה/לקיחות  כולל  היריבים 
שלוש  ליריבים  זו  ביד  הסדרה.  פיתוח  במהלך  להם 
 ♦Q-ה מסירת  בהארט.  פוטנציאליות  מהירות  לקיחות 
אינה מעניקה להם לקיחה חמישית שתכשיל את החוזה.

)ד( כניסות – התכנית לפתח את סדרת הדיאמונד נתקלת 
בשתי  צורך  יש  הכרוז.  ליד  בכניסות  בבעיה של מחסור 
כניסות: אחת כדי לשחק AK ולמסור ליריבים Q, ושנייה 
כדי לזכות בלקיחות שהוגבהו, אבל יש רק כניסה בטוחה 

.♠A – אחת

מהו הפתרון?
לאתר כניסה נוספת ליד הכרוז או לפתח סדרה אחרת.

מהי הכניסה האפשרית הנוספת לידו של הכרוז?

ה-T♠. ניתן לבצע עקיפה נגד J♠, משחק בעל סיכויים של 
50% - בהחלט אפשרות לא רעה לביצוע החוזה. מטרת 
העקיפה אינה להגדיל את מספר הלקיחות בספייד, אלא 

לבנות כניסה נוספת לסדרת הדיאמונד של מערב.

ומה לגבי אפשרות של פיתוח סדרה אחרת?
הקלף הרביעי בספייד בדומם עשוי להפוך ללקיחה, אך 
לקיחה זו לא תאפשר לנו עדיין לבצע את החוזה. תזכורת: 

אנו זקוקים לשתי לקיחות נוספות.

מה לגבי סדרת ההארט?
יש לנו מעט הארטים ביחד )6(, אך הרצף הפנימי בדומם 
מבוטל.  לא  פוטנציאל  לסדרה  מקנה  והאורך   )QT98(
הקלף   )AKJ( לקיחות  שלוש  ליריבים  שנמסור  לאחר 
ואם  פשוטה,  הגבהה  באמצעות  ללקיחה  יהפוך  הרביעי 
חלוקת הסדרה בין היריבים היא 3-4, גם הקלף החמישי 
והשישי יהפכו ללקיחות בטוחות. הסיכויים לחלוקה זו הם 
מעל 60%. מבחינה הסתברותית ניסיון לפתח את סדרת 

.♠J ההארט יהיה עדיף על פני עקיפה נגד

האם יש בעיה בפיתוח סדרת ההארט?
שוב עלינו לבחון את ארבעת האלמנטים שהוצגו לעיל:

כלומר  נוספות,  לקיחות   2-3 הסדרה:  פוטנציאל  )א( 
מספיק לביצוע החוזה.

)ב( כיצד לשחק את הסדרה: הפעם למערב חוסר, ושוב 
.T98 ולאחריו Q נשחק מלמעלה – קודם

)ג( כניסות: על מנת לפתח את הסדרה וליהנות מהלקיחות 
שהוגבהו נחוצות ארבע כניסות לידו של מזרח. לצורך זה 

 .♠KQ-ו ♣AK מספיקים
)ד( בחינת הסכנות: כמה לקיחות מהירות ליריבים? האם 
במהלך מסירת שלוש לקיחות בהארט לא יוכלו לפתח עוד 

שתי לקיחות בקלאב?

ניתוח העוצר בסדרת הקלאב
העוצרים  לנתח את מצב  הכרוז  על  ללא שליט  במשחק 
במידע  להשתמש  עליו  בה.  תוקפים  שהיריבים  בסדרה 
"היד  במשחק  וגם  ההובלה  בקלף  שנמסר  העשיר 

השלישית" בלקיחה הראשונה.

ארוכה.  סדרה  על  מעידה  ההובלה  סדרת  בחירת  עצם 
מצב המכובדים נובע מגובהו של קלף ההובלה, ממשחק 

היד השלישית וממוסכמות ההגנה של היריבים.

בנוגע  הכרוז  הבנת  על  ישפיע  העוצר  איכות  על  המידע 
ליכולת של המגנים להכשילו. בתוך כך הוא יבקש למקסם 
את כוחו של העוצר באמצעות שימוש ביתרונות של "יד 
שנייה" )הדומם( על פני היד שכבר שיחקה קלף ללקיחה, 
ובעיקר ביתרונה המובהק של "היד הרביעית" על כל אלה 

שקדמו לה.

ביד זו ניתוח העוצר בקלאב קריטי לביצוע החוזה, בעיקר 
לצורך ההבנה ש-T♣ הינו עוצר שלישי בטוח! ליריבים לא 
ייתכנו שתי לקיחות בסדרה, ולכן בטוח לפתח את סדרת 

ההארט.
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לאחר ש-Q♣ נלקחת על ידי ה-T ,K♣ מהווה עוצר בטוח 
נגד ה-J שבידו של צפון:

)א( אם צפון יתחיל את הסדרה, T♣ יזכה תמיד בלקיחה 
בשל יתרונות היד הרביעית.

)ב( אם דרום )היריב המסוכן( יוביל קלאב, הכרוז יימנע 
מכן.  לאחר  עוצר  יישאר  זה  וקלף   ,T-ה את  מלשחק 
למעשה, כדי ללכדו דרום חייב להוביל פעמיים קלאב, אך 

אז הסדרה מחולקת 3-3 ואין בה סכנה כלשהי.

אפשרות  ליריבים  ואין  בטוח,  עוצר  הינו   ♣T-ש ההבנה 
לכרוז  מאפשרת  בקלאב,  אחת  מלקיחה  יותר  לפתח 

לפתח בבטחה את סדרת ההארט.

היד המלאה:
 ♠

♥
♦
♣

J985
A74
65
QJ98

 

♠
♥
♦
♣

AT7
-
AKJT98
T543

♠
♥
♦
♣

KQ62
QT9863
-
AK2

 ♠
♥
♦
♣

43
KJ52
Q7432
76

 

מערב  של   ♣T-ה את  מחליפים  היינו  אילו  כי  לב  שימו 
נמוך, תכנית פיתוח ההארט לא הייתה עובדת,  בקלאב 
 T-והתכנית היחידה לביצוע החוזה הייתה משחק של ♠ ל

לשם פיתוח סדרת הדיאמונד.

לאחר  היריבים  של  האפשרית  ההגנה  את  נבחן  כעת 
שלושה  הנה  השנייה.  בלקיחה   ♥Q להוביל  שבחרנו 

תרחישים אפשריים:

תרחיש ראשון 
וממשיך בקלאב. זהו התרחיש שאליו   ♥K-זוכה ב דרום 
כעת   .♣A-ב ונזכה  מידנו  נמוך  קלאב  נשחק  התכוננו. 
היריבים אינם יכולים לזכות בשתי לקיחות בקלאב, ואנו 

נמשיך לפתח את סדרת ההארט בבטחה.

תרחיש שני 
צפון זוכה ב-A♥ ומשחק קלאב בעצמו. תרחיש זה מעניין 
בעיקר אם דרום אינו משרת לסדרה. הסכנה להפסד שני 
קלאבים קיימת )אם לצפון חמישייה בקלאב(, אולם הובלת 
הקלאב של צפון מאפשרת לנו לזכות ב-T♣. זו אינה רק 
עוד לקיחה, אלא גם כניסה חיונית לידו של מערב. כעת 

נחליף תכנית ונפתח את סדרת הדיאמונד!

תרחיש שלישי
דרום זוכה ב-♥ ומשחק ספייד )אם צפון מתחיל בספייד 
אין בעיה – הוא יעניק לנו כניסה עם T♠(. כעת T♠ ממוקם 
ביד השנייה ואינו לקיחה בטוחה. תרחיש זה מציב אתגר 
בפני הכרוז ומחייב אותו לשחק בזהירות. הובלת הספייד 
את  לתקוף  השואפים  היריבים  של  חכם  מהלך  הינה 
הכניסה היחידה לידו של מערב. עלינו להימנע ממשחק 
היחידה  הכניסה  את  שיחסל  מוקדם  בשלב   ♠A של 
לסדרת הדיאמונד ויכריח אותו להשתמש ב-AK♦ מוקדם 
הלקיחה  להיות  שעלול  ליריבים   ♦Q הגבהת  בתוך  מדי 

המפילה.

ולהמשיך בפיתוח   )♠K או(  ♠Q-לזכות ב הפתרון הנכון: 
לזכות  יש  בספייד,  ימשיכו  שהיריבים  במידה  ההארט. 
שוב בדומם ולסיים את פיתוח ההארט. כעת הוגבהו כל 
הלקיחות הנחוצות לביצוע החוזה, ויש לכרוז כניסה לכולן.

להזמנה - בעלות של 50 ש"ח )+דמי משלוח(

03-6417470 
   e.ginossar@gmail.com

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

כלי עזר אידיאלי לתלמיד ושחקן הברידג'!

אלדד גינוסר
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השתתפו  המוקדמים  מהשלבים  שהעפילו  זוגות   14
יומיים  במשך  שנערך  ישראל  אליפות  של   בגמר-העל 
)11-12 במאי(. כל זוג שיחק 8 ידיים נגד כל אחד מהזוגות 

.VP-מתורגם ל Butler האחרים בשיטת חישוב

לאחר 9 מתוך 13 סיבובים הובילו חברי נבחרת ישראל 
מהזוג  קטן  בהפרש  טולדנו  אורן   – זמיר  עמי  לצעירים 
אריאל בראונשטיין – שחר זק שזכו לפני מספר חודשים 
באליפות הליגה הלאומית. שידור ה-BBO שהחל בסיבוב 

10 התמקד בשני הזוגות המובילים.

ביד הבאה ניצל הזוג המוביל טעות של ההגנה כדי לבצע 
משחק מלא שהיה ניתן להכשילו.

Board 4. Dealer West, Vul All
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West North East South
טולדנו אנגל זמיר מולכו

1♠ Pass 2♣ Pass
2♦ Pass 2♠ Pass

2NT Pass 4♠ All Pass

שותפתו   .4♠ החוזה  נגד   ♥T-ב הוביל  )צפון(  אנגל  יוסי 
רז’אן מולכו )דרום( זכתה ב-A♥ והייתה צריכה להחליט 

כיצד להמשיך.

על   .♦ קלפי  ו-4   ♠ קלפי   5 למערב  כי  ידוע  מההכרזה 
שלא  להסיק  יכול  דרום  ולכן  במערב,   ♥K ההובלה  פי 
הקלאב  סדרת  בהארט.  נוספות  לקיחות  להגנה  תהיינה 
סדרת  את  מיד  לתקוף  וחובה  מאוד,  מסוכנת  בדומם 
הדיאמונד, אבל דרום חזרה בסדרה שבה הוביל שותפה. 
אורן טולדנו הכרוז זכה ב-K♥ ושיחק ספייד נמוך משתי 
הידיים. ההארט הבא נחתך, וכעת A♠ ו-♠ נמוך שנמסר 
לדרום השלימו את הביצוע המוצלח – ההגנה אינה יכולה 
למנוע השלכת שלושה מפסידים ב-♦ על סדרת הקלאב 

שבדומם.

כבר  הרביעית  בלקיחה  לדיאמונד  החלפה  כי  אציין 
את  ומנצל   ♠A מושך   ,♦A-ב זוכה  הכרוז  מדי:  מאוחרת 
בעוד  ב-♦  3 מפסידים  כדי להשליך  הנוחה  חלוקת ה-♣ 

דרום יכול רק לחתוך עם לקיחה טבעית.

אורן טולדנו הפגין טכניקה טובה גם בחלוקה הבאה:

Board 6. Dealer East, Vul E/W
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West North East South
טולדנו אנגל זמיר מולכו

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

* טרנספר ל-♠

גמר-על אליפות 
ישראל לזוגות

רם סופר
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יוסי אנגל היה צריך לבחור קלף הובלה בסדרת הספייד. 
מערב  אך  זה,  קלפים  מצירוף   ♠Q מובילים  כלל  בדרך 
ויוסי החליט להוביל קלף נמוך,  הראה רביעייה בסדרה, 
שהיה מאפשר לזוג למשוך שש לקיחות מידיות אילו רק 

החזיקה שותפתו K דאבלטון.

זכה  הדומם  ורודה.  פחות  הייתה  בשולחן  המציאות 
בלקיחה הראשונה עם T♠, ובהמשך התברר כי ההובלה 

ב-3♠ “מכרה” את החוזה.

טולדנו המשיך ב-K♦ שנלקח על-ידי ה-A של דרום ושיחק 
נמוך כאשר דרום המשיכה בספייד. צפון זכה ב-8♠ ומצא 
זכה  טולדנו  פסיבי.  הארט   – ביותר  הטוב  ההמשך  את 
בידו ב-A♥ והריץ 9♣ אל ה-Q של דרום. המשך בהארט 
את  קרא  הכרוז  שלישי.  והארט   ♦Q וכעת   ♥K-ב נלקח 
 ♥QJ המצב נכון וידע כי לדרום לא נותרו קלפי ♠. לאחר
להכניס  מנת  על  בקלאב  לקיחה  לדרום  נמסרה   ♣A-ו
אותה למשחק סופי ולהכריח אותה לשחק בלקיחה ה-12 

מתוך T7♦ אל ה-J9♦ של הכרוז.

בסיבוב  לנצח  טולדנו-זמיר  לזוג  סייעו  לעיל  הידיים  שתי 
העשירי, ובאותו זמן ספג הזוג בראונשטיין-זק הפסד גבוה 
שהעלה למקום השני את הזוג מושיקו מיוחס – רוני בר.

Board 5. Dealer North, Vul N/S
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West North East South
בראונשטיין ליפשיץ שחר זק לביא

2♥* Dbl
2♠ Pass Pass 4♥

Pass Pass 4♠ Dbl
Pass Pass Pass

* לפחות 4-4 במייג’ורים, פחות מפתיחה

להפריע  אמורה   2 בגובה  האגרסיבית  הפתיחה  הכרזה 
ליריבים, אך כאן לא היה כוח בעולם שימנע מדרום )משה 
ניסיון הקרבה ספקולטיבי של מזרח  לביא( להכריז ♥4. 

נתקל בכפל מעניש.

לשליט.  והחליף  בלקיחה  זכה  דרום   .♥J-ב הוביל  צפון 
ב-6  והסתפק  בדיוק  אחד  הארט  לחתוך  הצליח  הכרוז 
לקיחות: 5 שליטים + חיתוך. צפון-דרום הפילו את החוזה 
גדול  רווח  עבורם  היוותה   +800 התוצאה  פעמיים.   4
ממושמעים  היו  לא  בצפון-דרום  מהזוגות  שחלק  משום 

דיים וטיפסו גבוה מדי.

בסיבוב ה-11 זכו שני הזוגות המובילים לניצחונות בשיעור 
זה  סיבוב  מתוך  השתנתה.  לא  הצמרת  ותמונת  דומה, 
בחרתי ביד מאלפת שבה החמיץ הכרוז סיכוי לרווח גדול 
לאחר שנמנע מלהסיק את המסקנות ההכרחיות ממהלך 

המכרז.

Board 16. Dealer West, Vul E/W
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West North East South
מסינגר לירן ארנון זיגלמן

Pass Pass 1♣ 2♥
2NT Pass 4NT Pass
5♦ Pass 6♣ All Pass

מפתיחה  פחות   -   2♥ התערב  ודרום   ,1♣ פתח  מזרח 
עם שישייה בהארט. מערב הכריז 2NT )10-11 נקודות 
עם עוצר בהארט(. כעת מזרח העריך נכון את פוטנציאל 
גמישה  )הכרזה  בקלאב  החזקה  השביעייה  של  הסלם 
הצפוי,   3NT אחרי   4♣ ובהמשך   3♥ אולי  הייתה  יותר 
כאשר השותף יכול לבחור בין 4NT סוגר ובין קיוביד של 

♦4( והגיע לחוזה טוב של ♣6.

כיצד הייתם משחקים ♣6 בהובלה Q♠ ללא מידע כלשהו 
מההכרזה?
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ולבצע   ♦K-ב לדומם  לעבור   ,♠A-ב לזכות  הגיוני  נראה 
לכאורה,   .)♥Q על   ♠ )להשליך  בהארט  חיתוך  עקיפת 
אפילו אם העקיפה תיכשל אפשר בהמשך להיכנס לדומם 
גורל  J♥, כאשר  על  בדיאמונד  ולהשליך מפסיד   ♦A עם 

החוזה יהיה תלוי בעקיפה בקלאב.

צפון  כאשר  צורב  כישלון  ונחל  כך,  בדיוק  שיחק  הכרוז 
חתך את ה-J♥. הבעיה היא שהכישלון הצורב היה צפוי 
לחלוטין – הרי דרום הודיע בהכרזה שיש לו 6 הארטים 

.K בראשות

כרוז המסיק את המסקנות ההכרחיות ממהלך המכרז היה 
מבין כי עקיפת החיתוך חסרת תוחלת ומשחק כאילו יש 
 ,♠A-זוכה ב :)QJTx בדומם 4 הארטים נמוכים )במקום
עובר לדומם עם A♦ לעקיפה חוזרת בקלאב ולבסוף עוקף 
בדיאמונד. בחלוקה הנתונה קו משחק זה היה מקנה לו 

13 לקיחות!

בסיבוב 12 בלטה יד מורכבת וקשה, שתוצאתה הביאה 
לצמצום הפער בצמרת בין שני הזוגות המובילים. 

Board 20. Dealer West, Vul All
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West North East South

2NT Pass 3♦ Pass
3♥ Pass 3NT All Pass

זהה:  היה  המשודרים  השולחנות  בשני  ההכרזה  מהלך 
וטרנספר   2NT פתיחה  לאחר   3NT לחוזה  הגיע  מערב 

להארט.

צפון  בראונשטיין.  אריאל  הכרוז  היה  הראשון  בשולחן 
)אורן טולדנו( הוביל ב-J♠. מערב זכה בידו והמשיך ב-9♣ 
ב-9♦.  טוב  המשך  מצא  דרום   .♣T עם  בדרום  שנלקח 
מערב זכה ב-A♦ וניסה Q♥. צפון כיסה ב-K♥ והיה צריך 

להחליט כיצד לשחק במצב הבא:

 ♠
♥
♦
♣

T962
T9
J743
-

 

♠
♥
♦
♣

AK8
5
T
AJ86

♠
♥
♦
♣

54
J876
KQ
5

 ♠
♥
♦
♣

-
A3
86
KQ742

 

להמשיך  הייתה  החוזה  את  להכשיל  היחידה  הדרך 
ב-T♥, אבל כיצד היה אפשר לדעת שלדומם רק כניסה 
טבעי  בהמשך  בחר  טולדנו  הדיאמונד?  בסדרת  אחת 
 ♦K-כעת המשך ב .♦Q-לכאורה בדיאמונד. הדומם זכה ב
כל הגנה,  נגד  לביצוע החוזה  ♠ היה מוביל  עם השלכת 
אבל בראונשטיין נתן להגנה סיכוי אחרון: הוא הוביל 5♣ 
מהדומם, לקח את ה-Q♣ עם A♣ והמשיך ב-J♣ במצב 

הקלפים הבא:
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היות שלדרום אין המשך נוח לאחר זכייה ב-K♣, הטוב 
ביותר הוא לתת ל-J♣ לזכות, כאשר הכרוז חסר אונים. 
את  למצוא  חייב  היה  וכעת   ,♣K-ב זכה  זמיר  עמי  אבל 
ההמשך ב-A♥ ולאחריו קלאב על מנת לנתק את הכרוז 
מהדומם ולהעניק לשותפו את הלקיחה האחרונה בספייד.

זכה   ,♠ השליך  מערב  ב-8♦.  המשיך  הוא  זה  במקום 
בדומם והמשיך ב-AK♠. דרום נקלע ללחץ קטלני ונאלץ 
למשחק  אותו  הכניס  בהארט  כעת המשך   .♥3 להשליך 

סופי, והכרוז ביצע 9 לקיחות.

בשולחן השני שיחק הכרוז מושיקו מיוחס Q♥ מיד בלקיחה 
השנייה לאחר הזכייה ב-Q♠ בלקיחה הראשונה. צפון זכה 
ב-K♥ ושוב היה חייב להמשיך בהארט )הזדמנות אחרונה 
לעקוף נגד הדומם(. אבל יוסי אנגל )צפון( המשיך בספייד 
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נוסף. מושיקו זכה והיטיב לשחק שלושה סיבובי דיאמונד 
עם השלכת ספייד מידו בטרם הרשה לדרום לזכות בלקיחה 
עם K♣. רז'אן מולכו )דרום( המשיכה בקלאב נוסף. הכרוז 
זכה ב-9♣ ושיחק את קלף המפתח A♠ שהכניס את דרום 
ללחץ. לו הייתה דרום משליכה הארט, החוזה היה מתבצע 
כפי שתואר לעיל. רז’אן השליכה קלאב, וכעת מושיקו מסר 
בהארט!  סופי  למשחק  אותה  והכניס  בקלאב  לקיחה  לה 
תכנון  עם  מדויקת  קלפים  קריאת  ששילב  מעולה  ביצוע 

מעמיק.

כשהושוו התוצאות מכל השולחנות התברר כי ברובם בוצע 
החוזה 3NT שההגנה יכולה להכשילו, והרווח של מזרח-
מערב היה IMP 4 בלבד בשני השולחנות, אך עדיין אלה 
ולרעת  מיוחס-בר  הזוג  לטובת  משמעותיות  נקודות  היו 
המובילים טולדנו-זמיר. לפני הסיבוב האחרון הובילו עדיין 
חברי נבחרת הצעירים, אך ההפרש מהמקום השני היה 
IMP 0.14 בלבד, כאשר גם הזוג בראונשטיין-זק בהפרש 
לא גדול. הכול היה תלוי בסיבוב האחרון שבו ישבו הזוגות 

טולדנו-זמיר ומיוחס-בר באותו כוון, מזרח-מערב.

ביד הראשונה )25( מצאו שני הזוגות היריבים את החוזה 
הנכון ♥6. ביד הבאה )26( צפון-דרום הגיעו ל-♠4 בשני 
וזמיר  מיוחס   .♠AQJ3 מחזיק  מערב  כאשר  השולחנות 
נמנעו מלהכפיל, ובשני השולחנות החוזה נפל פעם אחת 
המוביל  הזוג  נהנה   27-28 בידיים  צד.  לאף  רווח  ללא 
להכריז  ניסו  הם  תחילה  )גלבוע-וקס(.  יריביו  משגיאות 
משחק מלא ביד של חוזה חלקי והוכפלו עם תוצאה 300+ 
החמיצו  הם  מכן  לאחר  המוביל.  לזוג   IMP  7 של  ורווח 
אפשרות להפיל 2NT ונתנו לכרוז לבצע 11 לקיחות )עם 

.)IMP 2 רווח נוסף של

היו  טולדנו-זמיר  זה,  בשלב  נעצרת  התחרות  הייתה  לו 
זוכים בה, אך ארבע הידיים הנותרות היו גרועות עבורם 

ומצוינות לזוג המתחרה מיוחס-בר.

Board 29. Dealer North, Vul All
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West North East South
זמיר וקס טולדנו גלבוע

1♦ Pass 1♠
Pass 3♣ Pass 3NT
Pass 4♦ Pass 5♣
Pass 5♦ All Pass

שיטה  שמשחק  מי  עבור  מאוד  בעייתית  צפון  של  ידו 
לאחר  במשימה  היטב  עמד  וקס  יעקב  אבל  טבעית, 
"שזייף" הכרזה מחייבת למשחק מלא ♣3 בסיבוב השני 
ובהמשך תיקן ♣5 ל-♦5. הביצוע לאחר הובלה בהארט 
לקיחה  להגנה  ומוסר  שליטים  מוציא  הכרוז   – פשוט 

בספייד כדי לארגן השלכת קלאב.

West North East South
מיוחס מסינגר בר ארנון

1♦ Pass 1♠
Pass 3♦ All Pass

קרב מותח בסיבוב 
האחרון: )מימין( עמי 

זמיר, אורי גלבוע, אורן 
טולדנו, יעקב וקס.
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ידו של צפון חזקה מדי להכרזת ♦3 )15-17 נקודות(, וה-
underbid הוביל לאסון הצפוי של החמצת משחק מלא 
פגיע. בשולחן זה ההגנה סייעה לכרוז לבצע 12 לקיחות, 

.IMP 9 ועדיין מזרח-מערב זכו ברווח יקר ערך של

ביד 30 פתחה רוני בר 1NT טבעי עם 16 נקודות ונפלה 
בחוזה הלא פגיע פעם אחת עם רווח של IMP 1. שיטתם 
)12-14(. הם  1NT חלש  על  טולדנו-זמיר מבוססת  של 
פתחו ♣1 ואפשרו ליריבים להגיע לחוזה חלקי מבוצע של 

.IMP 1 3 עם הפסד של♦

יד 31 הכריעה סופית את התחרות: 

Board 31. Dealer South, Vul N/S

 ♠
♥
♦
♣

Q543
-
QJ865
Q982

 

♠
♥
♦
♣

87
A95
K42
AK765

♠
♥
♦
♣

AKT
K6432
A3
JT3

 ♠
♥
♦
♣

J962
QJT87
T97
4

 

West North East South
מיוחס מסינגר בר ארנון

Pass
1♣ 1♦ 1♥ 2♦
Dbl Pass 4♥ Dbl

Pass Pass Pass
צפון התערב באוברקול פגיע ♦1 שנראה די מיותר, וזה 
של  סופי  חוזה  להכפיל  דרום  את  ששכנע  מה  כנראה 
מזרח- בשליט.  לקיחות  הוא  לו  שיש  מה  כל  כאשר   4♥
מערב היו יכולים לברוח לחוזה 4NT המבוצע בקלות, אך 

העדיפו להישאר ב-♥4 מוכפל.

דרום הוביל ב-T♦. רוני בר )מזרח( מסרה להגנה לקיחה 
בהארט, זכתה בחזרה בדיאמונד וחתכה דיאמונד בידה. 
ב-♠  ליד  לחזור   ,♣A לשחק  הייתה  הנכונה  הדרך  כעת 
“אוויר”(.  לחתוך  לדרום  )מציע   K-ה לכיוון   ♣ ולהוביל 
לאחר הזכייה ב-K♣ חותכים ספייד בדומם, ויש לכרוז 10 
לקיחות. במקום זה היא חתכה מיד ספייד בדומם והגיעה 

למצב הבא:

 ♠
♥
♦
♣

Q
-
Q
Q982

 

♠
♥
♦
♣

-
A
-
AK765

♠
♥
♦
♣

-
K64
-
JT3

 ♠
♥
♦
♣

J
QJ87
-
4

 

 .♣AK ולאחר מכן ♥A הכרוז תקוע בדומם. רוני שיחקה
וכעת היה עליו רק להמשיך בשליט, כאשר  דרום חתך, 

פרט ל-K♥ יתר הלקיחות הן של ההגנה.

ב-6♥  חתכה  רוני   .♠J לשחק  מיהר  דרום  זה  במקום 
עם  בוצע  המוכפל  והחוזה  שלה(,  העשירית  )הלקיחה 
רווח אדיר של IMP 11 בדרך למקום הראשון בתחרות. 
שמזרח-מערב  היות  יותר  קטן  להיות  אמור  היה  הרווח 
מסוגלים תמיד לבצע 10 לקיחות בהארט או ב-NT, אבל 
ברוב השולחנות מזרח-מערב “הצליחו” בדרך זו או אחרת 

להגיע לתוצאה שלילית.

הזוג   .1♦ צפון  התערב  טולדנו-זמיר  של  בשולחנם  גם 
הצעיר השתמש בשיטת הטרנספרים המודרנית שלפיה 
כפל ממזרח מראה הארטים, וכך הפך דווקא מערב לכרוז 
בחוזה ♥4 – עם רי-דאבל! עמי זמיר החמיץ את הסיכוי 
לבצע את החוזה כאשר ניסה עקיפה כושלת בקלאב. כך 
לזכות בתחרות,  זמיר-טולדנו את הסיכוי האחרון  איבדו 

אך תוצאתם עדיין הספיקה למקום השני.

גבוה  הפסד  האחרון  בסיבוב  ספג  בראונשטיין-זק  הזוג 
יקותיאלי  אסף  בתחרות  השני  הצעירים  לזוג  שאפשר 
– ניר חוטורסקי לחלוף על פניהם ברגע האחרון ולזכות 

במקום השלישי.
הדירוג הסופי בצמרת:

164.04 1. מושיקו מיוחס – רוני בר-בנין  
154.38 2. עמי זמיר – אורן טולדנו  
146.98 3. אסף יקותיאלי - ניר חוטורסקי 
145.55 4. אריאל בראונשטיין – שחר זק 
141.56 5. זאב ארנון – רונן מסינגר  
 139.36 6. יעקב וקס – אורי גלבוע  

הברידג'  של  עתידו   – המנצחים  של  הצעיר  גילם  בולט 
את  נברך  זו  בהזדמנות  טובות!  בידיים  נמצא  הישראלי 
הצלחה  שלנו  הצעירות  לנבחרות  ונאחל  המנצחים 
באליפות העולם העומדת להתקיים בסין בחודש אוגוסט.



סיקור תחרויות

28

מנצחי אליפות ישראל לזוגות 2018 )מימין(: אסף יקותיאלי – ניר חוטורסקי )מקום 3(; מושיקו מיוחס – רוני בר-בנין )מקום 1(; עמי 
זמיר – אורן טולדנו )מקום 2(.

 ibf@bridge.co.il  |  www.ibf-festival.org |  09-7774031   |  אייזיק רמבה 7 תל אביב-יפו

פסטיבל הברידג' הבינלאומי ה-52 
22-28 ביוני, 2018
"קופצים למים"היכל קבוצת שלמה, ת"א

תחרות ברידג' המיועדת לתלמידי ברידג' בוותק של עד 3 שנים
ביום ג' | 26/6/18 בשעה 10:00

בואו להנות מקבלת פנים מפנקת וידידותית באווירת פסטיבל הברידג' הבינלאומי
הנאה מובטחת.

הרצאות מומחים
בכל בוקר בימים א’-ה’ ב 09:30
תוכלו להנות מהרצאות של טובי המומחים:

יום א’ - שירי פאור
יום ב’ - ברק ליברמן

יום ג’ - יניב זק
יום ד’ – גלעד אופיר

יום ה’ – דניאלה בירמן

פסטיבל הברידג' הבינלאומי ה-52 
22-28 ביוני, 2018
היכל קבוצת שלמה, ת"א

לחץ כאן

לחץ כאן

http://www.ibf-festival.org/indexh.php
http://www.ibf-festival.org/indexh.php
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במטרה  ישראל  אליפות  גמר  לחצי  התייצבו  זוגות   70
להשיג מקום בין 24 הזוגות הראשונים שיעפילו לגמר א'. 
התוצאות היו מפתיעות כאשר חלק מהזוגות הפייבוריטים 

כשלו ולא העפילו.

יקותיאלי  – אסף  חוטורסקי  ניר  והמבטיח  הצעיר  הזוג 
הפגין רמה גבוהה ביד הבאה:

Board 9. Dealer North, Vul E/W

 ♠
♥
♦
♣

K65
K942
AK9742
-

 

♠
♥
♦
♣

QJT42
76
QT8
KT9

♠
♥
♦
♣

9873
Q
J3
AJ7654

 ♠
♥
♦
♣

A
AJT853
65
Q832

 

West North East South

1♦ Pass 1♥
1♠ 4♣* Pass 4♠

Pass 5♣** Pass 7♥
Pass Pass Pass

* ספלינטר – חוסר או בודד בסדרה ** חוסר

על  הכריז  וצפון  בספייד  קונטרול  הראה  שדרום  לאחר 
חוסר בקלאב, הדרך לסלם הגדול הייתה פתוחה. ביצוע 
החוזה היה החלק הקל. ארבעה זוגות בלבד הכריזו סלם 
גדול וזכו כל אחד ב-IMP 12. חמישה עשר זוגות הכריזו 
סלם קטן ועדיין זכו ברווח של IMP 5 לכל אחד. ארבעה 

.IMP 7 עשר זוגות הכריזו משחק מלא בלבד והפסידו

יכולות להקשות על היריבים.  ידוע שהכרזות בגובה רב 
קחו לדוגמא את היד הבאה:

♠
♥
♦
♣

AQJT653
5
9542
6

רק   – אידיאלי  הפגיעות  מצב  שנייה.  יד  במערב,  אתם 
היריבים פגיעים. דרום פותח ♣1, ואתם?

מצב  עקב  אבל   ,3♠ של  קלאסי   Preempt הינה  ידכם 
 4♠ להכריז  יותר  נכון  הסינגלטונים  ושני  הנוח  הפגיעות 

ולהלחיץ את היריבים. להלן החלוקה המלאה:

Dealer South, Vul N/S

 ♠
♥
♦
♣

K2
AT86
AKT
AQ85

 

♠
♥
♦
♣

AQJT653
5
9542
6

♠
♥
♦
♣

84
J9432
876
T92

 ♠
♥
♦
♣

97
KQ7
QJ9
KJ743

 

West North East South

1♣
4♠ ?

ההתאמה  לגבי  בטוח  אינו  הוא  אבל  נקודות,   20 לצפון 
בקלאב ועליו לקבל החלטה בגובה 4.

אם יבחר להכפיל, ♠4 מוכפל יהיה החוזה הסופי, וצפון-
דרום יזכו ב-500 נקודות בלבד.

יוסי אנגל

אליפות ישראל – 
חצי גמר וגמר



נקודות אמן בינלאומיות, ארציות ומקומיות בהתאם לתקנון

פסטיבל הברידג' הבינלאומי ה-52 
היכל קבוצת שלמה
רח' אייזק רמבה 7, תל-אביב  | 22-28.6.2018 

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

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

קבוצות מעורבות
סיבוב 1
10:00

סיבוב 2
14:00

TB גברים / נשים
10:00

זוגות
 IMP

סיבוב 1
15:00

סיבוב 2
19:00

TB חד-מושבית
10:00

זוגות 
מעורבים

 TB

סיבוב 1
15:00

סיבוב 2
19:00

TB חד-מושבית
10:00

קבוצות
 BAM

סיבוב 1
15:00

סיבוב 2
19:00

TB חד-מושבית
10:00

קבוצות
מרכזית

סיבוב 1
15:00

סיבוב 2
19:00

TB חד-מושבית
10:00

קבוצות מרכזית שלבי הגמר
19:00 | 15:00 | 13:00

חמישי 28.6רביעי 27.6שלישי 26.6שני 25.6ראשון 24.6שבת 23.6שישי 22.6

TB חד-מושבית
10:00

זוגות
מרכזית

TB
גמר א'
סיבוב 3
15:00

סיבוב 4
19:00

זוגות 
 HANDICAP

1
15:00

2
19:00

זוגות מרכזית
מוקדמות

TB

סיבוב 1
15:00

סיבוב 2
19:00

תארים נמוכים 
עד אמן כסף

TB

סיבוב 1
15:00

סיבוב 2
19:00

זוגות
מרכזית

TB
גמר ב'
סיבוב 3
15:00

תארים
נמוכים

TB
עד אמן כסף

סיבוב 3
15:00

IMP חד-מושבית
19:00

תחרות מתחילים
10:00

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

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

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

ללא דרגות רב-אמן ומעלה.  

ההתאגדות!לחברימחיר מוזל

תחרות 

מתחילים 

₪ 30
בלבד!

פרסים כספיים בסך כולל של כ-120,000 ₪
ובנוסף, פרסים מיוחדים בשווי של כ-20,000 ₪
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פסטיבל הברידג' הבינלאומי ה-52 
היכל קבוצת שלמה
רח' אייזק רמבה 7, תל-אביב  | 22-28.6.2018 

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

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

קבוצות מעורבות
סיבוב 1
10:00

סיבוב 2
14:00

TB גברים / נשים
10:00

זוגות
 IMP

סיבוב 1
15:00

סיבוב 2
19:00

TB חד-מושבית
10:00

זוגות 
מעורבים

 TB

סיבוב 1
15:00

סיבוב 2
19:00

TB חד-מושבית
10:00

קבוצות
 BAM

סיבוב 1
15:00

סיבוב 2
19:00

TB חד-מושבית
10:00

קבוצות
מרכזית

סיבוב 1
15:00

סיבוב 2
19:00

TB חד-מושבית
10:00

קבוצות מרכזית שלבי הגמר
19:00 | 15:00 | 13:00

חמישי 28.6רביעי 27.6שלישי 26.6שני 25.6ראשון 24.6שבת 23.6שישי 22.6

TB חד-מושבית
10:00

זוגות
מרכזית

TB
גמר א'
סיבוב 3
15:00

סיבוב 4
19:00

זוגות 
 HANDICAP

1
15:00

2
19:00

זוגות מרכזית
מוקדמות

TB

סיבוב 1
15:00

סיבוב 2
19:00

תארים נמוכים 
עד אמן כסף

TB

סיבוב 1
15:00

סיבוב 2
19:00

זוגות
מרכזית

TB
גמר ב'
סיבוב 3
15:00

תארים
נמוכים

TB
עד אמן כסף

סיבוב 3
15:00

IMP חד-מושבית
19:00

תחרות מתחילים
10:00

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

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

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

ללא דרגות רב-אמן ומעלה.  

ההתאגדות!לחברימחיר מוזל

תחרות 

מתחילים 

₪ 30
בלבד!

פרסים כספיים בסך כולל של כ-120,000 ₪
ובנוסף, פרסים מיוחדים בשווי של כ-20,000 ₪
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מבחינתו של צפון נכון יותר להכריז 4NT בהנחה שיש לזוג 
התאמה בקלאב. בדרך זו יגיע הזוג לסלם קטן בקלאב, 
בתקווה שמזרח לא יחתוך ספייד )וכמובן שלדרום סדרת 

קלאב אמיתית(.

בתחרות 26 זוגות הכריזו סלם קטן, 2 זוגות הענישו ♠6, 
מערב  אם  בספייד.  יותר  נמוכים  חוזים  הענישו  זוגות   4
מכריז ♠3 בלבד, צפון מכפיל )takeout(, דרום חוזר על 

סדרת הקלאב, והדרך לסלם קצרה.

לשלושה  שחולקו  א'  בגמר  זוגות   24 כלל  הגמר  שלב 
מעפילים  בית  מכל  הראשונים  ארבעת  כאשר  בתים, 
הראשונים  הזוגות  שני  מצטרפים  ואליהם  לגמר-העל, 

מגמר ב'.

Board 10. Dealer East, Vul All

 ♠
♥
♦
♣

Q742
-
Q973
97632

 

♠
♥
♦
♣

J5
Q8763
T62
AQ8

♠
♥
♦
♣

T
KT952
AKJ84
JT

 ♠
♥
♦
♣

AK9863
AJ4
5
K54

 

West North East South

1♥ 1♠
2♥ 3♠ 4♦ 4♠

Pass Pass 5♥ ?

ידו של דרום טובה להגנה וגם להתקפה. מה עליו לעשות?

וסיכוייו  המייג’ור,  בסדרות  מפסידים  לו  שאין  יודע  הוא 
 .5♠ מכריז  הוא  לכן  למדי,  טובים  לקיחות  ב-11  לזכות 
כלשהי  עזרה  אין   ♠ קלפי   4 שהבטיח  לשותף  לצערו, 

בקלאב, והחוזה מוכשל ב-2 לקיחות.

מה קורה ב-♥5? ניתן להכשיל את החוזה לאחר הובלה 
בדיאמונד. דרום יזכה ב-A♥, ישחק ♠ נמוך אל ה-Q של 
שותפו ויקבל חיתוך ♦. הכרוז אינו יכול להשליך את ה-♠ 
בסדרה  החסימה  בשל  הקלאב  סדרת  על  שלו  הבודד 
)דרום כמובן יכסה את ה-J♣(. לו היינו מחליפים את 8♣ 

ו-T♣ בין ידיהם של מזרח ומערב, היה ניתן לבצע ♥5.

Board 18. Dealer East, Vul N/S

 ♠
♥
♦
♣

7632
KJ863
KQ76
-

 

♠
♥
♦
♣

8
754
T82
KQ9842

♠
♥
♦
♣

KQT54
T92
95
T76

 ♠
♥
♦
♣

AJ9
AQ
AJ43
AJ53

 

West North East South

Pass 2NT
Pass 3♦ Pass 3♥
Pass 3♠ Pass 3NT
Pass 4♦ Pass 6♦
Pass Pass Pass

צפון מכריז טרנספר להארט ולאחר מכן את שתי הרביעיות 
שלו. לדרום בעיה אחרי ♦4: הוא בטוח שיש לפחות חוזה 

של ♦6, אך מה עליו להכריז?

4NT יהווה אי-הסכמה  ♥4 או ♠4 יהוו הסכמה לסדרה; 
לכל שלוש הסדרות – ולכן דרום “יורה” ♦6. ביצוע החוזה 
קל מאוד לאור החלוקה הנוחה בשליט. ניתן לבצע אפילו 
♦7 באמצעות חיתוך שני קלאבים בדומם, משיכת שליטים 

וגביית חמש לקיחות בהארט.

באחד השולחנות פתח מזרח ♦2 למרות העובדה שסדרת 
הספייד שלו בת 5 קלפים בלבד. זו הכרזה מעניינת לנוכח 
הסדרה  של  הטובה  איכותה  האידיאלי,  הפגיעות  מצב 
הארוכה והיעדר קלפים בכירים בסדרות האחרות. הכרזה 
מידע,  להעביר  האפשרויות  את  לצפון-דרום  שיבשה  זו 

.IMP 6 3 ולהפסידNT-והם נאלצו להסתפק ב

על  כפתה  ההתאגדות  כי  אעיר  התחרות  סקירת  לסיום 
כהכנה  בה  להשתתף  וסניורים(  )נשים  הנבחרת  זוגות 
מבורך  מהלך  זהו  בקרוב.  שתתקיים  אירופה  לאליפות 
בכירים  שחקנים  עם  להתחרות  רבים  לזוגות  שאפשר 

שלרוב אינם פוגשים בהם.
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יעקב וקס

רשמים מצרפת

של  היוקרתי  הברידג'  פסטיבל  התקיים  אפריל  בסוף 
זו "התחרות של צרפת" עם  ז'ואן לה פן. בעבר הייתה 
זוגות בתחרות המרכזית. השנה השתתפו  יותר מ-400 
ממליץ  אני  יותר.  גבוהה  הרמה  ולכן  בלבד,  זוגות   170

לשחקנים בכירים בישראל להגיע לתחרות זו.

לתחרות המרכזית הוזמנתי לשחק עם יוסף ריץ, עולה חדש 
בישראל מארצות הברית. התחרות בת 4 סיבובים – בכל יום 
מושב של 30 חלוקות בשעות אחר הצהרים, מה שמאפשר 
הריוויירה  של  המרהיבים  בנופיה  היום  בשעות  לטייל 

הצרפתית ובערב לבלות בעיירה הקסומה ז'ואן לה פן. 

שהעניק  המפואר  הקונגרסים  באולם  נערכה  התחרות 
לשחקנים תנאים יוצאי דופן. לאור התרשמותי מפסטיבל 
זה, ברצוני לארגן קבוצה ישראלית להשתתפות במהדורה 
 2019 מאי  בסביבות  שתתקיים  הפסטיבל  של  הבאה 
)עדיין אין תאריך( כל המעוניין בפרטים נוספים יכול ליצור 

איתי קשר )פרטים בסוף המאמר(.

הנה אחת הידיים ששיחקתי בתחרות:

♠
♥
♦
♣

64
AQ
AQJ83
A763

בהכרזת הפתיחה יש שתי אופציות. בחרתי ב-1NT ולא 
ב-♦1 בעיקר בגלל סוג התחרות )טופ-בוטום(.

West North East South

1NT Pass 2♦*
2♠ 3♦ 3♠ 3NT

Pass 4♥ Dbl All Pass

* טרנספר להארט

ל-♥4?   3NT לתקן  עליי  האם  היא:  העיקרית  השאלה 
 7 שלרשותנו  שידעתי  פי  על  אף  זאת,  לעשות  בחרתי 

שליטים בלבד, בגלל חולשתי בספייד. 

קלף ההובלה ממזרח היה 9♠, והדומם נפרש:

♠
♥
♦
♣

64
AQ
AQJ83
A763

♠
♥
♦
♣

A3
T8632
65
KJ42

זוהי יד קלאסית שבה הכפל המעניש של היריבים עוזר 
לכרוז לבצע את החוזה. 

בשלב  בשליט  לעקוף  הוא  הסביר  המשחק  כפל,  ללא 
מוקדם, אך לאחר המידע החיוני הבנתי שהסיכוי היחידי 
הוא הגבהת סדרת הדיאמונד בשלב מוקדם, תוך ויתור 

על עקיפה מיותרת בשליט.

את ההובלה לקחתי בדומם עם A♠ ועקפתי בהצלחה אל 
Q♦ בלקיחה השנייה. הורדת A♥ הפילה מימיני 9♥ שסומן 
כקלף בודד. כעת שוב ויתרתי על עקיפה, הפעם בסדרת 
זו מסוכנת מכיוון שאם תיכשל, ההגנה  הקלאב )עקיפה 
לעקוף  מנת  על   K-ה אל   ♣ ושיחקתי  בספייד(  תמשיך 
לשמחתי   .♦A גם  הורדתי  בהצלחה.  בדיאמונד  שנית 
 ♣A שיחקתי  ועתה   ,3-3 הייתה  הדיאמונד  חלוקת 
ודיאמונד רביעי. שימו לב שהיחיד שיכול לחתוך כעת הוא 
יכול לחתוך מעליו.  מזרח )שהכפיל ♥4(, כאשר הדומם 
אם יחתוך בקלף גבוה – זו ממילא לקיחה “טבעית” שלו.
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ואחת  בשליט  לקיחות  שתי  הפסדתי  דבר  של  בסופו 
בקלאב, והחוזה בוצע!

החלוקה המלאה:

 ♠
♥
♦
♣

64
AQ
AQJ83
A763

 

♠
♥
♦
♣

KQJT85
9
KT2
Q95

♠
♥
♦
♣

972
KJ754
974
T8

 ♠
♥
♦
♣

A3
T8632
65
KJ42

 

 – מילים  ללא  אותי  פן השאיר  לה  ז'ואן  נופשון  לסיכום, 
ברמה  ברידג'  אווירת  עם  מהכלל  יוצאים  ותנאים  אירוח 
וניתן לשלב בו  תחרותית גבוהה! בנוסף, האזור מדהים 
טיולים מרהיבים. אין ספק שאגיע לנופשון זה גם בשנים 

הקרובות. 

להצטרף  ואולי  הנופשון  על  בפרטים  המעוניין  כל 
וקס, יעקב  עם  קשר  ליצור  מוזמן  הבאה  בשנה   אליי 

.054-6344830

פסטיבל הברידג' הבינלאומי ה-52 
22-28 ביוני, 2018
דואגים לכם בזמן ההפסקות  היכל קבוצת שלמה, ת"א

חובבי הכדורגל יהנו משידורי מונדיאל . 1
באזור ייעודי 

משחררים את המתח. 2
עם משחק הוקי אויר

ליצן ברידג' ישעשע אתכם בחידות . 3
ברידג' מיוחדות לחץ כאן

פרסים כספיים מיוחדים 
והגרלות בסך כולל

של כ- 140 אלף ש"ח.
בנוסף, פרס מיוחד לזוג במקום ה- 52 בכל תחרות.

לחץ כאן

http://www.ibf-festival.org/indexh.php
http://www.ibf-festival.org/indexh.php
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יותר טוב מהזוג החזק בעולם

אבי רוזנטל
לקבוצה  מונקו  נבחרת  בין  במפגש  הופיעה  הבאה  היד 
הצרפתית Zaleski מתוך גביע אירופה לקבוצות אלופות 
 4♥ של  חוזה  הוכרז  השולחנות  בשני  )לטביה(.  בריגה 
הוא  הכרוז  כאשר  השליט,  בסדרת   5-2 של  בהתאמה 

מזרח.

הנחשבים  הלגמו-הלנס  במזרח-מערב  ייצגו  מונקו  את 
לזוג החזק בעולם. הלנס נכשל בביצוע החוזה. 

 Thomas .הזוג הצרפתי במזרח-מערב היה וולקר-בסיס
באליפות  מהזכייה  זה  בטאון  לקוראי  זכור   Bessis 
ביחד עם אביו   2007 אירופה הפתוחה לקבוצות בשנת 
וולקר- פכטמן.  גינוסר-רון  אלדד  הישראלי  והזוג  מישל 
ובראשם  רבים  הישגים  האחרונות  בשנים  צברו  בסיס 
 2 ומקום  ב-2016  לנבחרות  אירופה  באליפות   1 מקום 

.2017 Bermuda Bowl-ב

זה היה מערך הקלפים:

 ♠
♥
♦
♣

J953
K9852
5
KQ4

 

♠
♥
♦
♣

KT4
64
AK982
A73

♠
♥
♦
♣

A762
AQT73
T74
5

 ♠
♥
♦
♣

Q8
J
QJ63
JT9862

 

בשני השולחנות הוביל דרום ב-J♣ נגד החוזה ♥4.

מהלך המשחק של הכרוז הלנס )מזרח(:

חסימה  צפון שחרר   – הראשונה  בלקיחה  מהדומם   ♣A
.♣K עם

וה-Q♥ מחצה את  4♥ מהדומם, צפון שירת ב-3♥  כעת 

)דרום   K-ה אל   ♦4 מידו  הוביל  הלנס  דרום.  של   J-ה
הפעם   .♦7 ושיחק  שנחתך  ב-3♣  המשיך  נמוך(,  שיחק 
דרום כיסה עם J♦ וה-A♦ של הדומם נחתך על ידי צפון, 
 ♠K-ה עם  נלקחה  דרום  של   ♠Q-ה ב-3♠.  שהמשיך 
בדומם, וסיבוב שלישי של קלאב נחתך בידו של הכרוז. 
כעת בא A♠ שזכה בלקיחה ו-T♦ שנלקח עם ה-Q♦ של 
דרום )צפון זרק ספייד(. סיבוב רביעי של דיאמונד נחתך 
על ידי 8♥ בצפון, ומזרח חתך מעליו עם T♥. לכרוז נותר 
ושתי הלקיחות האחרונות היו של   )♥A( רק שליט אחד 
צפון – בסך הכול ארבע לקיחות להגנה )חיתוך דיאמונד, 

.)♠J-ו ♥K ,♦Q

מהלך המשחק בשולחן השני של הכרוז בסיס:

 .♣Q בלקיחה הראשונה, וצפון שירת עם ♣A גם כאן שוחק
דווקא  מידו  בחר  ובסיס  הארט,  שוחק  השנייה  בלקיחה 
ב-T♥ שנלקח על ידי ה-J הבודד בדרום )לכאורה התחלה 
גרועה(. דרום המשיך בקלאב שנחתך. כעת הוביל בסיס 
וכעת בא מהלך המפתח לביצוע   ♦6 ב-7♦. דרום שיחק 

החוזה – 9♦ מהדומם!

ידידותית  הלא  החלוקה  על  יודע  אינו  הכרוז  זה  בשלב 
את  מידי  באופן  להגנה  לתת  הייתה  ומטרתו  בשליט 
הלקיחה שהוא חייב לתת לה בדיאמונד )או אולי לתפוס 
QJ בדרום...(. המהלך הצליח, ולאחר זכיית ה-9♦ עקף 

בסיס לכיוון ה-Q♥ וגילה את החלוקה האכזרית בשליט.

בלקיחה הבאה שוחק ♦ אל ה-A וצפון החליט לא לחתוך 
הקלאב  נחתך  הבאה  בלקיחה  “טבעית”.  לקיחה  עם 
האחרון של צפון, ובסיס המשיך עם A♥ )מהדומם הושלך 
ללא שליטים,  הכרוז  נשאר  זה  כי בשלב  לב  שימו   .)♦2

בעוד לצפון שני שליטים זוכים.

המשך  בעמוד 38
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רם סופר

ה-61  האביב  אליפות  בפילדלפיה  נערכה   2018 במרץ 
אף  על   ”Nationals" בכינוי  הידועה  אמריקה  צפון  של 
העובדה שבשנים האחרונות משתתפים באליפויות אלה 
הזוגות הטובים ביותר בעולם המשחקים לרוב בקבוצות 

של ספונסרים השוכרים את שירותיהם.

בכירים,  ישראלים  שחקנים  כמה  גם  הגיעו  לפילדלפיה 
שחלקם העפילו לשלבים מתקדמים של תחרות הקבוצות 
ביותר  הגדולה  ההצלחה   .Vanderbilt גביע  הראשית 
נפלה בחלקם של דרור פדון - אלון בירמן שזכו במקום 
 Jacoby Open השני באחת התחרויות היוקרתיות ביותר
קורנליס  לקבוצה  חבריהם  עם  ביחד   Swiss Teams
)אנגליה(  בקשי  דייויד  )הולנד(,  ורהייס  לוק   – פרויין  ון 
דרור פדון  נוסף של  )ארה”ב(. הישג  והקפטן סטן טולין 
בשיתוף פעולה עם וינסנט דמואי )קנדה/ארה”ב(: מקום 
 Kay Platinum Pairs החזקה  הזוגות  בתחרות  שני 
פחות  לא  וכוללת  גבוהות  בדרגות  לשחקנים  המוגבלת 

מ-6 מושבים ב-3 שלבים.

מתוך  פדון   - בירמן  הזוג  של  מעניינות  ידיים  כמה  להלן 
 Hill קבוצת  מול   Vanderbilt בתחרות  ה-32”  “שלב 

:BBO-ששודרו ב

Board 2. Dealer East, Vul N/S

 ♠
♥
♦
♣

AJ
AQ653
T54
T94

 

♠
♥
♦
♣

Q9853
T4
AK62
J6

♠
♥
♦
♣

T764
87
QJ9
K875

 ♠
♥
♦
♣

K2
KJ92
873
AQ32

 

West North East South
פדון Dwyer בירמן Hill

Pass 1♣
1♠ 2♥ 3♠ 4♥

Pass Pass Pass

מהלך  לאחר   4♥ בחוזה  צפון  שיחק  השולחנות  בשני 
 ♠6 להוביל  בחרו  במזרח  השחקנים  ושני  זהה,  הכרזה 

)שלישי מלמעלה בסדרת השותף(.

הכרוז זכה בידו, משך שליטים בשני סיבובים, סיים את 
נמוך  דיאמונד  והוביל   ♠K עם  הספייד  של  האלימינציה 

מהדומם.

 ♦AK-דרור פדון )מערב( קרא את המצב נכון, זכה מיד ב
והעביר את ההובלה לשותפו בדיאמונד. כעת אלון בירמן 
זו  בסדרה  רביעית  לקיחה  להגנה  והבטיח  קלאב  הוביל 

שהכשילה את החוזה.

מערב  השני  בשולחן  אבל  פשוטה,  הגנה  זו  לכאורה 
)שחקן בעל ניסיון בינלאומי( העדיף לשחק נמוך בסיבוב 
 .♦AK הדיאמונד הראשון וזכה בשתי הלקיחות הבאות עם
כעת הוא נכנס למשחק סופי בלתי צפוי, שכן כל המשך 

בקלאב מבטיח לכרוז שלוש לקיחות בסדרה זו.

שימו לב שהמשחק הסופי הפוטנציאלי נובע מכך שמערב 
מחזיק J דאבלטון בסדרה הקריטית. לו היה מערב מחזיק 
את  לארגן  צריך  היה  הוא  בקלאב,  קטנים  קלפים  שני 
ולהוביל  השלישי  הדיאמונד  בסיבוב  שיזכה  כך  המשחק 
קלאב, משום ששותפו עלול להיות במשחק סופי כאשר 

.♣KT8x )הוא מחזיק )למשל

ישראלים מצטיינים 
Nationals-ב
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Board 8. Dealer West, Vul None

 ♠
♥
♦
♣

Q9
AJT3
T8
KJ874

 

♠
♥
♦
♣

KT52
K
KQ652
Q62

♠
♥
♦
♣

A874
Q9876
97
A5

 ♠
♥
♦
♣

J63
542
AJ43
T93

 

West North East South
פדון Dwyer בירמן Hill

1♦ 1♥ Pass 2♥
Pass Pass Dbl All Pass

פגיעות  במצב  אגרסיבית  הכרזה  על  צפון  נענש  זו  ביד 
שאינו מצדיק פעולות כאלה.

פופולרים  נהיו  קלפים   4 עם  במייג’ור   1 של  אוברקולים 
ביחוד בארה”ב בעקבות ההמלצות המופיעות בספריו של 
Mike Lawrence, אבל זה לא בדיוק סוג היד המומלץ על 
ידי Lawrence )הוא מדבר על ידיים של פתיחה ומעלה 

עם רביעייה חזקה מאוד ואורך בסדרת היריב(.

הכרזת המפתח הייתה Pass המלכודת של אלון בירמן 
)רבים היו מראים את הרביעייה בספייד באמצעות כפל 
לתומו  תמך  דרום   .)2♠ להכריז  לשותף  וגורמים  שלילי 
“התעורר”  ואז  נוהג(,  היה  טוב  שחקן  שכל  )כפי  ל-♥2 

מזרח עם כפל מעניש.

בניחוש  והמשיך  זכה בדומם  ב-9♦. הכרוז  הוביל  בירמן 
לא מוצלח בקלאב )T♣ אל ה-K וה-A(. בהמשך ההגנה 
החמיצה הזדמנות ל- 800+, אך הנזק כבר נגרם: שלוש 
לעומת  למזרח-מערב,   +500 עם  מוכפל  בחוזה  נפילות 
השני  בשולחן   )+140( עודפת  לקיחה  עם  מבוצע   2♠

לאחר מהלך הכרזה טבעי ללא התערבות צפון.

Board 14. Dealer East, Vul None

 ♠
♥
♦
♣

K96
AJ72
A654
A5

 

♠
♥
♦
♣

AJT42
Q954
K83
6

♠
♥
♦
♣

83
6
JT97
KJ9742

 ♠
♥
♦
♣

Q75
KT83
Q2
QT83

 

West North East South
פדון Dwyer בירמן Hill

3♣ Pass
Pass 3NT All Pass

עוד הכרזה אגרסיבית ומסוכנת כאשר אף צד אינו פגיע. 
עם זאת, בשני השולחנות בחרו השחקנים במזרח לפתוח 
♣3 עם שישייה מלאת חורים, זאת עקב ריכוז הנקודות 
בסדרה הארוכה והקוצר בשתי סדרות המייג’ור המגדיל 
את הסיכוי שליריבים לפחות משחק מלא באחת מסדרות 

אלה.

לרוע מזלם של מזרח-מערב, מערב חזק מאוד במייג’ורים 
וליריבים אין משחק מלא ניתן לביצוע.

מומחים  לצפון.   3♣ ההכרזה  הגיעה  השולחנות  בשני 
רבים ממליצים לפעול במצב כזה לפי “חוק ה-7”: להכריז 
מה שניתן לביצוע מול 7 נקודות ממוצעות של השותף. על 
פי כלל זה, הכרזת צפון 3NT הייתה נגד הסיכויים. שחקן 
Dbl בשולחן השני.  דייויד בקשי העדיף  נבחרת אנגליה 
ועל מזרח   ,♣QT83 לעונשין עם דרום השאיר בשמחה 
נגזר ליפול לפחות פעמיים בחוזה האומלל )בשולחן הוא 

נפל 3 פעמים ב-♣3 מוכפל(.

הובלה  לאחר   .3NT הכריזו  צפון-דרום  שלנו  בשולחן 
ומצמצמים  החוזה  את  מבצעים  היו  הם  בקלאב  טבעית 
את הנזק, אבל אלון בירמן לא ראה סיכוי רב לפתח את 
סדרתו והעדיף הובלה בטוחה ב-J♦ שלכדה את ה-Q של 
אין לכרוז סיכוי לבצע את החוזה.  דרום בעקיפה. מכאן 
אבל  מושלם,  במשחק  אחת  בנפילה  לחמוק  יכול  הוא 
בשולחן צפון נפל שלוש פעמים )150-( עם רווח כולל של 

IMP 12 לקבוצת טולין בדרך לניצחון.
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קבוצת טולין הודחה בשלב הבא )שמינית גמר מול קבוצת 
Fleisher שזכתה לבסוף בתחרות(. מתוכו נביא את היד 
המעניינית הבאה המוכיחה כי גם טובי הזוגות בעולם לא 

תמיד מפגינים משחק מושלם:

Board 9. Dealer North, Vul E/W

 ♠
♥
♦
♣

AT86
952
52
9754

 

♠
♥
♦
♣

J
AQJT8
T74
KJT2

♠
♥
♦
♣

Q97532
K7
AJ6
A3

 ♠
♥
♦
♣

K4
643
KQ983
Q86

 

West North East South
Greco בירמן Hampson פדון

Pass 1♠ Pass
2♥ Pass 2♠ Pass
4♠ Pass Pass Pass

בסיבוב   3♣ החלופה  ל-♠4?  לקפוץ  מערב  מיהר  מדוע 
שקרה  מה  וזה  ויעילה,  פשוטה  טבעית,  נראית  השני 
 3NT בשולחן השני שבו הגיעו מזרח-מערב לחוזה הנכון

שבוצע בקלות.

Double- ההובלה היחידה המפילה ♠4 בוודאות )בתנאי
 ♦K-ב בחר  דרור פדון  Dummy, כמובן( היא K♠, אבל 

טבעי.

לעשות  והחליט  נחות,  בחוזה  שהוא  היטב  הבין  הכרוז 
המפסידים  משני  להיפטר  כדי  סיכון  ולקחת  מאמץ  כל 
זכייה  )לאחר  הארט  סיבובי  שלושה  שבידו.  בדיאמונד 
 ♣K-ו T-אל ה ♣ ,♣A עברו בשלום, ולאחר מכן גם )♦A-ב

עם השלכת דיאמונד.

ויש  הכרוז,  של  מאחוריו  הקשה  החלק  לכאורה  כעת 
השליט.  בסדרת  המפסידים  בצמצום  רק  להתרכז 
 ♠K-ב זכה  דרום  אבל  מהדומם,   ♠J ביקש   Hampson
שלוש  למסור  נאלץ  אבל  חתך,  מזרח   .♦Q-ב והמשיך 

לקיחות ל-AT8♠ של אלון בירמן ולהיכשל בחוזה.

למערב הייתה דרך לא מסובכת להצליח: לחתוך סיבוב 
שני של ♦ בידו במטרה להתקצר בשליט לפני שיוביל ♠ 
מספר   ♦Q את  שיחתוך  לאחר  כעת  הראשונה.  בפעם 
השליטים שלו שווה לזה של צפון. משמעות הדבר היא, 
שצפון )שבידו נותרו שליטים בלבד( ייכנס בקרוב למשחק 
אני  בספייד.  שלו  הלקיחות  אחת  על  לוותר  וייאלץ  סופי 
לפני   ♦ חיתוך  שבהן  אפשריות  חלוקות  לדמיין  מתקשה 
משיכת שליטים מזיק לכרוז, ואם זה המצב – אז מדובר 
לבסוף  זכתה  )שקבוצתו  הכרוז  של  מובהקת  בטעות 

.)Vanderbilt בגביע

הקלפים שנותרו:

 ♠
♥
♦
♣

J95
K9
-
-

 

♠
♥
♦
♣

KT4
-
K8
-

♠
♥
♦
♣

A762
-
4
-

 ♠
♥
♦
♣

Q8
-
Q3
T

 

בלית  חתך  וצפון  ה-8♦,  אל  בדיאמונד  עקף  בסיס  כעת 
מדרום   Q ממזרח,  נמוך  ב-5♠,  המשיך  הוא  ברירה. 
ו-K♠ זכה בדומם. כעת K♦ שנחתך גם הוא על ידי צפון, 
אך זה נאלץ לשחק מה-J9♠ אל המזלג AT♠ שבדומם. 
התקצרות הכרוז בשליטים אפשרה לו להכניס את צפון 
פעמיים למשחק סופי ולבצע את החוזה לאחר שהפסיד 

רק 3 לקיחות בשליט.

המשך  מעמוד 35

הכרויות למשכילים, קרייריסטים ועצמאים
לחילונים ומסורתיים בשנות ה- 20 30 40 להקמת משפחה

הורים, היכרויות לילדים עם או בלי ידיעתם! 

לא אתרים, לא אפליקציות, לא פייסבוק!
היכרויות בהתאמה אישית בליווי והכוונה

058-503-9696
מרכז אלי שטרול – בוגר מכון אדלר, קרוב ל- 30 שנות נסיון

בגוגל: מרכז אלי שטרול



הכרויות למשכילים, קרייריסטים ועצמאים
לחילונים ומסורתיים בשנות ה- 20 30 40 להקמת משפחה

הורים, היכרויות לילדים עם או בלי ידיעתם! 

לא אתרים, לא אפליקציות, לא פייסבוק!
היכרויות בהתאמה אישית בליווי והכוונה

058-503-9696
מרכז אלי שטרול – בוגר מכון אדלר, קרוב ל- 30 שנות נסיון

בגוגל: מרכז אלי שטרול
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חידת יוני
אורן לידור

 ♠
♥
♦
♣

432
J32
9832
AKQ

 

♠
♥
♦
♣

109876
Q54
J
J43

♠
♥
♦
♣

AQJ
1098
K765
765

 ♠
♥
♦
♣

K5
AK76
AQ104
1098

 

כנגד 5♦ הוביל מערב ב-10♠. מזרח זכה ב-A♠ והמשיך 
ב-Q♠. עליכם לבצע את החוזה כנגד כל הגנה. 

בהצלחה!!!

 ♠
♥
♦
♣

KJ1065
76
54
8765

 

♠
♥
♦
♣

AQ982
85
Q97
1043

♠
♥
♦
♣

43
QJ102
J10832
A2

 ♠
♥
♦
♣

7
AK943
AK6
KQJ9

 

שרת  ב-8♠.  והמשיך   ♠A-ב מערב  הוביל   5♣ כנגד 
באמצעות  ספייד  חתוך  מידך.  הארט  והשלך  ב-10♠ 
וימשיך   ♣A-ב ייקח  מערב   .♣K-ה עם  והמשך  ה-9♣ 
 ♣QJ את  משוך   ,♦K-ה עם  זכה  בדיאמונד.  למשל 

ו-AK♥ כדי להגיע למצב הבא:   

 ♠
♥
♦
♣

KJ
-
5
8

 

♠
♥
♦
♣

Q9
-
Q9
-

♠
♥
♦
♣

-
QJ
J10
-

 ♠
♥
♦
♣

-
94
K6
-

 

המשך בהארט. מערב חייב לשמור על הספיידים ולכן 
ישליך דיאמונד. חתוך עם ה-8♣ ושחק את ה-K♠. כעת 
מזרח בצרות: אם יזרוק הארט – יוגבה ה-9♥ ואם ישליך 

דיאמונד – יוגבה הדיאמונד האחרון בידך. 

פתרון חידת מאי

אורן לידור
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אורן לידור

תשברידג חודש חידת יוני
הגדרות ומילים: אורן לידור, שלד ושיבוץ המילים: דני לונשטיין

60

54

45

41

30

21

17

14

12

1

55

31

2

58

53

28

25

10

50

32

23

15

38

11

56

40

27

6

49

42

26

22

3

57

47

43

35

19

16

8

33

46

13

5

52

36

9

61

39

18

4

59

48

44

37

29

20

62

51

34

24

7

מאוזן:
1( למשל אי אם פי וטופ בוטום )5,5( 9( קלף גבוה 11( רך 12( מונרך 13( טרם, קודם 15( יונק גדול 16( שיחות 
18( ללא, בלי 20( אורבני 21( למעלה 22( אבן טובה 23( חוט עבה 24( אוהדות 26( חוק 28( קלף בכיר 29( 
נחשול 30( בוסתן 32( מילת כבוד יפנית 34( דליקטס 37( דרגה צבאית 39( מעדן בשרי 40( רגולטור 42( 
מערבב נוזלים 44( מסעיר, מפתיע 46( נהר ידוע 47( יופי, נועם 49( עוד 51( אנוכי )מקוצר( 52( מסונכרן 54( 

רף 56( משא, נטל 57( שם קלף שליט 58( יכריז דאבל

מאונך:
1( מראה זמן 2( חלוקת קלפים 3( ההחלטה איך לשחק צבע ) 5,5( 4( שנף 5( מבני נח 6( טף 7( עובד 
תמורת תשלום 8( כדור פורח 9( אנוכי 10( תחרות בה משחקים אותם הידיים בכל הארץ 14( גירוי בעור 
17( בוחן 19( עמוס 20( חזר לעצמו )מקוצר( 22( קו נטוי 25( בתוכי 26( נמצאים בקורס 27( מול 31( 
מתלכד, אחיד 33( צריך הרבה כאלה כדי להכריז סלאם 35( פרינציפיוני 36( בלי שליט ) לעז( 38( גומיית 
הנעל 41( אחד התווים 43( מאכל חיוני 45( בר מינן 48( התרגשות נפשית 50( לא עמד בחוזה 53( טהור 

55( מספיק
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האם יעמוד המלך 
על המשמר?

עמי לפיד

הייתה  התחרות  כצפון-דרום.  פגשנו  הבאה  היד  את 
בשיטת חישוב טופ-בוטום.

Dealer West, Vul All

 ♠
♥
♦
♣

T875
832
K83
J85

 

♠
♥
♦
♣

AK
A
AQT9542
AQ9

♠
♥
♦
♣

Q943
QT64
J7
T73

 ♠
♥
♦
♣

J62
KJ975
6
K642

 

בעקבות   .2♣ פתחו  ודאי  במערב  שישבו  המאושרים 
התשובה השלילית ♦2 ממזרח הפכה היד החלשה לכרוז 
בחוזים ב-♦, אך מכאן ההכרזות התפזרו לכיוונים שונים. 
אחדים נתקעו בדרך זו או אחרת בחוזים חלקיים; קרוב 
למחצית שיחקו ב-3NT שבוצע עם לקיחות עודפות. שני 
זוגות הכריזו ♦5 – אחד ביצע והשני נפל, אך לא לשם כך 

התכנסנו...

אחד   .6♦ ביצעו  וגם  שהכריזו  זוגות  שני  היו  הזאת  ביד 
מהם היה דווקא בשולחן שלנו, ומזרח היה המבצע. אצל 
הזוג השני שיטת ההכרזה הפכה את מערב לכרוז. כך או 
להיות  עשוי   ♦J היא בקלאב.  הכרוז  אחרת, הבעיה של 
מקווה  הכרוז  שאותה  מזרח,  של  לידו  היחידה  הכניסה 
לנצל לשתי מטרות: השלכת 9♣ על Q♠ ועקיפה בקלאב, 

.♠AK אך לפני כן הוא חייב לשחק

הקשה  בדרך  למדנו  בהגנה.  הוא  כאן  העיקרי  הסיפור 
)בוטום משותף( שעל מנת להפיל חוזה ♦6 עלינו להפעיל 
 – דרום  בידי  נמצא  הראשון  המפתח  מפתחות...  שני 

נותנת לכרוז  בקלף ההובלה. כל הובלה בסדרה צדדית 
הזדמנות להגשים את תכניתו ולשחק AK♠ ואז ♦ לכיוון 

היד הסגורה.

כל התכנית הזו משתבשת אם דרום מוביל בשליט הבודד 
שלו! רק אם יוביל בשליט, תגיע שיתו של צפון להשתמש 
על  “העמידה  מפתח  לו  נקרא  בואו   – השני  במפתח 

המשמר”.

ל-K♦ תפקיד חיוני – לפקוח עין על J♦ היושב אחריו. כבר 
אחרי ההובלה בשליט צפון רואה 11 קלפים בסדרה והוא 
יכול לדעת בדיוק שלמזרח J7♦ דאבלטון. אם ישחק הכרוז 
נמוך מהדומם, צפון אמור לאפשר לו לזכות ב-J♦, היות 
שהכניסה לידו של מזרח היא טרם זמנה ולא תאפשר לו 
A♦, הוא יחסל  השלכת קלאב מפסיד. אם ישחק הכרוז 
במו ידיו את הסיכוי להגיע לידו, וכאשר ינסה ♦ לכיוון היד 
צפון  על   ?Q ישחק  ואם   .J-ה את  ימחץ   K-ה הסגורה, 
להניח ל-Q לזכות, ובבוא הזמן K♦ יעשה את המוטל עליו.

האם לכרוז סיכוי לארגן כניסה לידו בעזרת משחק סופי? 
מסתבר שלא. נניח שהוא זוכה ב-Q♦ וממשיך בשלושת 
ימסור  ואז   ♦A כעת  מהדומם.  הבכירים  המייג’ור  קלפי 
לקיחה ל-K♦. כמובן שאסור לצפון לשחק ♠, אבל ♥ ואפילו 
בדומם  לזכות  ייאלץ  הכרוז  המקרים  בשני  יזיקו.  לא   ♣

ויישאר תקוע שם עד הנפילה.

עם זאת, שני הזוגות שהכריזו ♦6 לא קיבלו הובלה בשליט, 
וניתן לומר שההעזה שלהם השתלמה. לנו כמגנים היה 
ולא  החוזה,  להפלת  המפתחות  שני  מציאת  של  אתגר 
שם  המבצע?  היה  מערב  שבו  בשולחן  ומה  בו.  עמדנו 
המפתחות  שני   – כפליים  קשה  בצפון  המגן  של  מצבו 

בידיו. האם ניתן לצפות שדווקא הוא יוביל בשליט?!
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)2( IMP תחרות

דרור שיפטן

עבר חודש שבו לא שיחקתי עם שותפי )הוא היה בחו"ל 
הערב  לשחק  החלטנו  אז  במילואים...(  אני  כך  ואחר 
בתחרות IMP... זו תחרות שבה חשוב לבצע את החוזה 
או להפילו. לקיחות עודפות ב”הגנה” או ב”התקפה” פחות 

חשובות. 

בתחרות 24 לוחות ב-12 סיבובים. הוגרלנו לשחק בשולחן 
5 )מתוך 13( כמזרח-מערב. סיבוב ראשון, לוחות 9-10 
 8 1NT ובצעו  9 שיחקו הצעירים  נגד זוג צעירים. בלוח 

לקיחות )120+( שתורגם ל IMP -1 לצד שלנו.

במשחק השני קיבלתי את היד הבאה:

Board 10. Dealer East, Vul All

♠
♥
♦
♣

653
AQ32
AQJ3
82

ההכרזות היו מהירות. Pass מהשותף והיריבים הכריזו 
הערכים  עם  להתערב  לא  )החלטתי  ב-♠  מלא  משחק 

שבידי, כדי לא להסגיר כלום(.  

West North East South

Pass 1♠
Pass 1NT Pass 3♠
Pass 4♠ All Pass

עלולה  בשליט  הובלה   – בקלאב  בחרתי  להוביל?  מה 
להיות בעייתית אם אני גורם לעקיפה נגד השותף שלי, 
וכמובן, הובלה באחת הסדרות האדומות היא התאבדות. 
ובכל זאת, בקלאב יש לי דאבלטון – אולי לשותף יש בכל 
זאת "משהו" )היריבים הכריזו משחק מלא ולי 13 נקודות, 

כך שהסיכוי נמוך...( ואקבל חיתוך.

הדומם יורד:

 ♠
♥
♦
♣

AJ
764
76
K97643

♠
♥
♦
♣

653
AQ32
AQJ3
82

מבלי להתבלבל הכרוז זכה עם ה-A בידו )השותף תרם 
 Q( בדומם והמשיך בקלאב לחיתוך K-שיחק קלאב ל ,)J

מהשותף( עם 4♠ ביד. מה לעשות?

קודם כול לחשוב: מדוע הכרוז משחק כך – למה לא משך 
שליטים ומדוע לא חתך ♣ בקלף גבוה?

מי שמצליח לענות יזכה בנקודות רבות.

מצד אחד, כל משאלותיי )לחתוך קלאב( התגשמו לנגד 
וזה  ייתכן? משהו כאן מסריח,  עיניי; מצד שני, כיצד זה 

לא אני... 

ובכן – אם נכנסים לראשו של הכרוז, יש הגיון בשיגעון. 

וסדרת  נקודות   17-16 לו  יש  ההכרזה  לפי  חזק.  הכרוז 
גם  בידו  להיות  חייבים   ♠KQ ו-   ♣A עם  ארוכה.  ספייד 
החסר,  הנסיך  גם  )וכנראה  האדומים  המלכים  לפחות 
תזכרו שכבר ראיתי  QJ♣אצל השותף(. אם אחתוך מעל 
הכרוז ואזכה בלקיחה, כיצד אמשיך על מנת לזכות ביותר 

משני האסים האדומים?

כיוון שלשותף אין כניסה לידו, ככול הנראה לא אצליח...

טוב  שליטים?  משך  לא  ולמה  לעשות,  מנסה  הכרוז  מה 
זה קל – הם כניסות לדומם, וכרגע הוא הגביה את סדרת 
הקלאב. אם אחתוך, אקצר את עצמי בשליט, ובהמשך הוא 
ימשוך שליטים בסיימו בדומם וכל סדרת בקלאב לרשותו. 
לכרוז כנראה שישייה או שביעיה בשליט והוא מנסה לגרות 

אותי לחתוך עם שלושת השליטים הקטנים שלי. 
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מסקנה – אסור לחתוך! זרקתי 3♥ לאותת לשותף במה 
לחזור )אם אי פעם ייכנס לידו( והכרוז נראה מיואש. הוא 
והמשכתי   J-ב זכיתי  בדומם,  העשירית  לכיוון   ♦ שיחק 
בשליט. הכרוז זכה בדומם וניסה ♦ לכיוון ה-K בידו, זכיתי 
ב-A והמשכתי בשליט שני )שהכרוז לא יחתוך דיאמונד 
 Q-בידו. זכיתי ב J-בדומם(. הכרוז זכה ושיחק ♥ לכיוון ה
כל  את  משך  הכרוז  שבידי.  האחרון  בשליט  והמשכתי 
לקיחות,  שתי  עוד  הפסיד  לבסוף  אך  שבידו,  השליטים 

אחת ב-♦ ואחת ב-♥.

היד המלאה: 

 ♠
♥
♦
♣

AJ
764
T6
K97643

 

♠
♥
♦
♣

653
AQ32
AQJ3
82

♠
♥
♦
♣

72
T985
9874
QJT

 ♠
♥
♦
♣

KQT984
KJ
K42
A5

 

מדהים. אם אני חותך מעל הכרוז הוא מבצע את החוזה 
)עם 5 לקיחות בכל אחת מהסדרות השחורות(. כל הכבוד 
לכרוז, משחק מעולה... השותף מפרגן לי: “יפה מאוד”, 

הוא אומר. 

 .IMP +7 תוצאה של 2-♠4 )200 לצד שלנו( העניקה לנו

רק שניים משמונת הזוגות )מתוך 12 שולחנות( שהגיעו 
ל-♠4 ביצעו את החוזה, אך אנו היינו היחידים שהכשלנו 
חוזה זה בשתי לקיחות. בשולחן אחר ביצע דרום חוזה 

של 3NT לאחר הובלה בדיאמונד.

במצטבר  צברנו  )שבהם  משחקונים  כמה  עוד  לאחר 
)לוחות החמישי  הסיבוב  הגיע   )IMP  +11  

25-26, שולחן 9(. הגענו לשולחן עם שני גברות נחמדות. 
שתיהן מחייכות. כנראה הלך להן טוב בסיבוב הקודם – 

נקווה שעכשיו יהיה תורנו לחייך.

 7 בדיוק  וביצעו   1NT הכריזו  הגברות   – ראשונה  יד 
לקיחות  90+ ו- IMP 1- עבורנו(, ואז הגיע הלוח השני, 

שבה אני מחזיק את היד הבאה:

Board 26. Dealer East, Vul All 

♠
♥
♦
♣

K652
74
QJ52
987

מהלך ההכרזות היה פשוט:

West North East South

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

שותפי במזרח קרא Pass, דרום פתחה ♠1, צפון הכריזה 
1NT, ודרום השלימה למשחק מלא. שותפי מוביל ב- 6♥, 

והנה הדומם בדרום:

♠
♥
♦
♣

K652
74
QJ52
987
 ♠

♥
♦
♣

QJT72
AQ
AK3
KT3

19 נקודות )טוב, היא קפצה למשחק מלא(. צפון מבקשת 
מהדומם Q שזוכה בלקיחה. בלקיחה השנייה היא ביקשה 

מלכה נוספת, בספייד. מה עליי לעשות?

ובכן, לכרוז 6-9 נקודות ואין לה יותר משני ספיידים.

 A-ל )קטן  אחרת  משחקת  הייתה   ♠A ברשותה  היה  לו 
וחזרה להגבהת סדרת הספייד(. אם כן, A♠ אצל השותף. 
לפי ההובלה כנראה גם K♥ אצלו. שאר הנקודות הגבוהות 

כנראה אצל היריבות. 

מסקנה: חובה לקפוץ ב-K♠ ולשחק ♥ אל השותף כל עוד 
יש לו כניסה ליד! כך עשיתי, והחוזה נכשל בלקיחה אחת. 

היד המלאה:

 ♠
♥
♦
♣

84
T953
T76
AQ42

 

♠
♥
♦
♣

K652
74
QJ52
987

♠
♥
♦
♣

A9
KJ862
984
J65
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השותף  אל  הארט  ומשחק   ♠K-ב קופץ  הייתי  אלמלא 
מיד, היה לה זמן לפתח את סדרת הספייד ולזכות ב-11 
לקיחות. "תודה", אומר השותף. התוצאה 3NT-1 הביאה 

.IMP +9 לנו

מי שנרדם  נפלו.  וארבעה   3NT+2 ביצעו  זוגות  חמישה 
ולא מכסה את ה-Q♠ )מתוך מחשבה ש-A♠ אצל צפון ויש 

להגן על ה-K( מפסיד!

בקופה   IMP  -2 עם  השמיני...  לסיבוב  הגענו  והנה 
מארבעת הלוחות הקודמים L. שולחן 12, לוחות 11-12. 
זוג סימפטי שמברך אותנו לשלום ובהצלחה כשמרימים 

את הקלפים. 

בלוח הראשון אני מקבל את היד הבאה:

Board 11. Dealer South, Vul None
♠
♥
♦
♣

AK3
K54
T52
AJ87

מהלך ההכרזות היה פשוט:

West North East South

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

לאחר Pass מדרום פתחתי 1NT עם 15 נקודות, והגענו 
מהר ל-3NT. צפון מוביל ב-6♥, והדומם נפרש:

♠
♥
♦
♣

AK3
K54
T52
AJ87

♠
♥
♦
♣

QJ54
73
AQJ87
T2

אכן דומם נאה: 10 נקודות וחמישייה בדיאמונד.

הבעיה  הדיאמונד.  פיתוח  לאחר  חסרות  לא  לקיחות 
לקיחות  בחמש  יזכו  לא  שהיריבים  לדאוג  היא  היחידה 

בטרם אבצע 9 לקיחות.

לרשותי עוצר בודד בהארט. המצב לא מדהים, אבל אפשר 
"לשבת",  יכולה  בדיאמונד  העקיפה  לא?  לטוב,  לקוות 

ואולי תיווצר חסימה בהארט.

אני מבקש נמוך מהדומם, והגברת בדרום תורמת J♥. אני 
אינה  לצערי, היא  ומנסה עקיפה בדיאמונד.   ♥K-ב זוכה 
ובהארט   ♥A-ב וממשיכה   ♦K-ב זוכה  הגברת  מצליחה. 

נוסף. שותפה מושך עוד שתי לקיחות, והחוזה נופל מיד.

השחקן בצפון אינו מרוצה ומעיר לשותפתו: “יד שלישית 
משחקת גבוה! את צריכה לשחק A♥ בלקיחה הראשונה 

ולהמשיך ב-J, ולא להפך”.

היד כולה:

 ♠
♥
♦
♣

82
Q9762
964
Q86

 

♠
♥
♦
♣

AK3
K54
T52
AJ87

♠
♥
♦
♣

QJ54
73
AQJ87
T2

 ♠
♥
♦
♣

T976
AJ5
K3
K943

 

כמעט  ואני  הגברת,  מתנצלת  התבלבלתי”,  “מצטערת, 
 J מתעלף. הדרך היחידה להפלת החוזה היא לשחק את
בלקיחה הראשונה, משום שאם ישוחק A, אעכב בסיבוב 
הבא, אזכה ב-K רק בלקיחה השלישית, והסדרה תיחסם. 

 J-ה ששוחק  לאחר  גם   K-ה את  לעכב  יכול  אני  אמנם 
בלקיחה הראשונה, אבל לשם כך עליי להיות נביא, להציץ 
ממוקם   A-שה לוודא  )כדי  מחשבות  לקרוא  או  בקלפים 

בדרום ולא בצפון(, ואתם יודעים למי ניתנה הנבואה... 

שמונה   ...IMP  -8  L והרבה.  הזאת,  ביד  הפסדנו  אז 
 .3NT-3, אחד ביצע ♦5 ושלושה נפלו בNT זוגות ביצעו

בלוח הבא הרווחנו IMP +2, אבל יצאנו בשן ועין.

בסיבוב התשיעי הרווחנו IMP 3, ובסיבוב העשירי )שולחן 
1, לוחות 19-20(, התיישבנו נגד אם ובתה. האם מורה 

לברידג’, הבת תלמידתה.   

בלוח הראשון אני מקבל את היד הבאה:

Board 19. Dealer South, Vul E/W

♠
♥
♦
♣

AKQ432
A9
T52
87
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לא רע, סדרת ♠ יפה. מהלך ההכרזות:

West North East South

1♥
1♠ 2♣ Pass 2♥
2♠ 4♥ All Pass

)ואחר כך גם ♠2(,  האם פתחה ♥1. אני התערבתי ♠1 
אין  לשותף  בהארט.  מלא  משחק  הכריזו  היריבות  אבל 

הרבה. הובלתי ב-K♠, והדומם הופיע:

 ♠
♥
♦
♣

J65
76
A43
AKQ54

♠
♥
♦
♣

AKQ432
A9
T52
87

אכן דומם חזק. שלושה שחקנים מחזיקים פתיחה, ומה 
נשאר לשותפי? גורנישט במקרה הטוב.

ועצרתי  גבוה-נמוך(,  שיחק  )שותפי   ♠A-ב המשכתי 
לחשוב. איך ניקח לקיחה רביעית?

ברור לי שלשותף במקרה הטוב J בודד. האם זה עוזר? 
אולי יש לו JT♥, ואם יחתוך ה-9 שלי תוגבה. סיכוי קלוש, 

אבל היחיד, אז ננסה. 

 ♠Q בלקיחה שלישית המשכתי ב-4♠, משום שאם אשחק
השותף עלול לטעות ולא לחתוך. מה לא עושים כדי שהוא 

ישתף פעולה.

אבל השותף חותך ב-5♥ )לא שמע על לחתוך גבוה...( 
ומעליו חותכים ב-J♥. רגע, מה קורה כאן? אולי בכל זאת 
כנראה אצל השותף. מה   ?♥T-ו  ♥8 היכן  יש הזדמנות, 

זה אומר?

ב-3♠  מיד  וממשיך   ♥A-ב זוכה  אני   .♥K דרום משחקת 
)סיבוב רביעי בסדרה(. חיתוך עם 7♥ בדומם ו-T♥ אצל 
 – הוגבהה  שלי  ה-9♥  אבל   ,♥Q-ב זוכה  דרום  השותף. 

.WOW

היד כולה:

 ♠
♥
♦
♣

J65
76
A43
AKQ54

 

♠
♥
♦
♣

AKQ432
A9
T52
87

♠
♥
♦
♣

T7
T85
9876
T962

 ♠
♥
♦
♣

98
KQJ432
KQJ
J3

 

1-♥4 שווה IMP +9 לטובתנו. משוגע אחד ממערב שיחק 
♠4 )פגיע!( עם דאבל )כמה מפתיע( והעניק לצפון-דרום 
זוג  ועוד  נפלו   2 זוגות ביצעו ♥4 בצפון-דרום,   8 .+800

.3NT-3-בצפון דרום הסתבך והגיע ל

בסיבוב ה-11 הרווחנו IMP 4 , ובסיבוב האחרון )שולחן 
1-2( שיחקנו מול זוג מבוגרים. בלוח הראשון  3, לוחות 

כלום, ואז בא הלוח השני. ידי  המדהימה היא:

Board 2. Dealer East, Vul N/S

♠
♥
♦
♣

T854
KQ
987532
4

  וההכרזות כדלקמן:

West North East South

1♣ 1♠
Pass 2♥ 3♣ 4♠
Pass Pass Pass

אני מוביל ב-4♣ לסדרת השותף, והדומם נפרש:

 ♠
♥
♦
♣

J
AJT854
KJ6
QT7

♠
♥
♦
♣

T854
KQ
987532
4
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T♣ מהדומם. השותף זוכה ב-J♣ ומשחק A♣. מה לזרוק? 
קדימה, תחשבו.

כמה לקיחות יש להגנה? כנראה שלוש בקלאב, ומה עוד?

הלקיחה  תבוא  משם  האם  ההארט,  סדרת  לגבי  מה 
החסרה? אז זהו, שלא.

הנה החלוקה המלאה:

 ♠
♥
♦
♣

J
AJT854
KJ6
QT7

 

♠
♥
♦
♣

T854
KQ
987532
4

♠
♥
♦
♣

72
97632
Q
AKJ962

 ♠
♥
♦
♣

AKQ963
-
AT4
J53

 

לקיחות  שלוש  רק  מפסיד  הכרוז   – בקלות  מבוצע   4♠
בקלאב, אלא אם כן...

!!♥KQ על שני קלאבים גבוהים של השותף נזרוק

עכשיו נראה את הכרוז מבצע...

בין  להארט.  החליף  השותף  שלי,  ההשלכות  לאחר 
שהכרוז יחתוך )גבוה או נמוך( ובין שיזרוק מפסיד, יש לי 

לקיחה נוספת בשליט להפלת החוזה!

לו היה השותף ממשיך בקלאב רביעי, הכרוז יכול לחתוך 
ב-9♠, ואם אחתך מעליו – יחתוך בדומם עם J♠ ויימנע 

ממפסיד בסדרת השליט.

“ספקטקולרי", מעיר השותף. הייתי חייב לזרוק אותם – 
הם היו כמו זוג נשוי, התווכחו מי מהם יוקרב על ה-A ומי 

ייקח את הלקיחה המפילה...

ורק אצלנו  צפון-דרום משחק מלא,  ביצעו  ב-8 שולחנות 
 3♠ חלקי  בחוזה  הסתפקו  שולחנות  שני  הופל.  החוזה 
צפון- העדיפו  אחד  ובשולחן  עודפת,  לקיחה  עם  שבוצע 

דרום לזכות ב-500 נקודות בהגנה נגד ♣3 מוכפל.

 IMP +41 עם  הסתיים  והמשחק  שלנו,  לצד   IMP +11
ומקום שני כללי – אהבתי!

פתרון התשברידג’ מירחון מאי 2018:
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ִׁשיָרה ִליִרית ֶׁשִּנְכְּתָבה ְּבחֹוָתם ִאיִׁשיֲאִני  ַיְלָּדה ֶׁשל ְּכָפר
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חושבים להפיק ספר ייחודי ואישי? 
בחברתנו עורכים, מעצבים, מדפיסים, כורכים 

ושולחים אליך עד הבית

ספרים שנשארים במשפחה

ביוגרפיה משפחתית 
סיפור המשפחה וחיי הנפשות בה, תמונות, 

אילן יוחסין מעוצב ועוד

ספר זיכרון
תיעוד חיי יקירכם, ראיונות אישיים עם בני המשפחה 

והמקורבים, תמונות, שירים ועוד

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

עריכת המתכונים העוברים במשפחה, 
מלווה בסיפורים, בתמונות ועוד 

וכל רעיון שיעלה על דעתכם...
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חושבים להפיק ספר ייחודי ואישי? 
בחברתנו עורכים, מעצבים, מדפיסים, כורכים 

ושולחים אליך עד הבית

ספרים שנשארים במשפחה

ביוגרפיה משפחתית 
סיפור המשפחה וחיי הנפשות בה, תמונות, 

אילן יוחסין מעוצב ועוד

ספר זיכרון
תיעוד חיי יקירכם, ראיונות אישיים עם בני המשפחה 

והמקורבים, תמונות, שירים ועוד

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

עריכת המתכונים העוברים במשפחה, 
מלווה בסיפורים, בתמונות ועוד 

וכל רעיון שיעלה על דעתכם...

ידיעון ההתאגדות הישראלית לברידג' ן יוני 2018
עורכים: אילן שזיפי ואוריה מאיר,

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

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

הודעות חשובות

אוגוסט 2018יולי 2018יוני 2018

2

22-28

משחקי דורות *

הפסטיבל הבינלאומי ה-52

6 - 7

8

14

27 - 28

חצי  לנשים,  ישראל  אליפות 
גמר וגמר *

סימולטנית ארצית ערב
)יום א'(

גביע המדינה לקבוצות -
מוקדמות *

לקבוצות,  המדינה  גביע 
שמינית ורבע גמר

17 - 18

24

גביע המדינה לקבוצות חצי 
גמר וגמר

סימולטנית ארצית בוקר

תכנית פעילות ספורטיבית ארצית לחודשים:
יוני  2018 – אוגוסט 2018  

* ראו מודעה מפורטת

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

פסטיבל הברידג' הבינלאומי ה-52 
22-28 ביוני, 2018
היכל קבוצת שלמה, ת"א

SAVE THE DATE

לחץ כאן

http://www.ibf-festival.org/indexh.php


לידיעת ציבור השחקנים –תחרויות סימולטניות בשנת 2018
בשנת 2018 יתקיימו 10 תחרויות סימולטניות

7 בערב )5 בימי א' ו 2 בימי ג'( ו 3 בבוקר בימי שישי.
להלן כל מועדי הסימולטניות :

מיכה מרק
הקפטן הספורטיבי הארצי

יום תאריך יום תאריך
יום שישי בבוקר 24/8/18 התקיים 21/1/18

יום שישי בבוקר 12/10/18 התקיים 11/3/18

יום א' בערב 11/11/18 התקיים 3/4/18

יום שישי בבוקר 7/12/18 התקיים  6/5/18

יום ג' בערב 1/1/19 יום א' בערב  8/7/18

חדש

חדש

חדש

מבחנים למנהלי תחרויות 
בתאריך 4/7/18 בשעה 17:00 יתקיימו 2 מבחנים למנהלי תחרויות:
המבחן הראשון מיועד לכלל השחקנים המבקשים לקבל הסמכת מנהל תחרות דרגה 1.

המבחן השני שייערך במקביל, מיועד למנהלי תחרויות שלא נכחו בימי העיון של שנת 2017 
ומבקשים לשמור על הסמכתם.

ההרשמה למבחן דרך המערכת המקוונת שבאתר ההתאגדות:

ועדת חוקהועדת חוקה

ימי עיון למנהלי תחרויות בדרגות 1-2 יתקיימו בתאריכים הבאים
)יש להשתתף באחד מימי העיון(:

חיפה  ,9 מחניים  רח'  כרמל,  חיפה  במועדון   10:00 מהשעה  החל   –  20/7/18
רעננה  27 יערה  רח'  ההתאגדות,  בבית   10:00 מהשעה  החל   –  3/8/18
רעננה  27 יערה  רח'  ההתאגדות,  בבית   10:00 מהשעה  החל   -  21/9/18

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

 יום עיון למנהלי תחרויותועדת חוקהועדת חוקה

להרשמה לחץ כאן

להרשמה לחץ כאן

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 2018 
התחרות תתקיים במתכונת של מסלול אחד משותף של גביע המדינה לקבוצות.

התחרות תיערך בחודשים יולי ואוגוסט 2018 על פי השיטה הבאה )התכנון מניח 30-50 קבוצות, וייתכנו 
שינויים בארגון אם המספר יהיה שונה משמעותית(.

מוקדמות - יום שבת 14 ביולי: שיטת התחרות SWISS, 4 מפגשים של 12 חלוקות )2 מושבים(. לשלב 
הבא יעלו 16 הקבוצות הראשונות.

 המשך התחרות בשיטת המפסיד יוצא:
 8 ביולי בבוקר: בהשתתפות 16 קבוצות. שתי מחציות של 12 חלוקות.  -יום שישי 27  שמינית גמר 

הקבוצות המנצחות עולות לרבע הגמר, המפסידות משחקות משחקי דירוג 9-16
רבע גמר – יום שישי 27 ביולי אחרי הצהריים: בהשתתפות 8 קבוצות. השיטה זהה לשיטת שמינית 

הגמר, 4 הקבוצות המנצחות עולות לחצי הגמר.
חצי גמר - יום שישי 17 באוגוסט: בהשתתפות 4 קבוצות. שתי מחציות של 14 חלוקות, המשחק עם 

מסכי הפרדה. המנצחות עולות לגמר.
גמר - יום שבת 18 באוגוסט: בהשתתפות מנצחות חצי הגמר. שלושה מקטעים של 14 חלוקות עם 

.BBO-מסכי הפרדה, שלב הגמר משודר 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 8 ביולי 2018 !
ההרשמה דרך אתר התשלומים המקוון של ההתאגדות הישראלית לברידג'

לא נוכל להבטיח מקום למאחרים להירשם.

* ככלל לא יינתנו פטורים וכל הקבוצות מחויבות להשתתף, עם זאת ייתכנו פטורים משיקולים לוגיסטיים 
שיינתנו לקבוצות הבכירות )על פי שיטת הדירוג מהשנה הקודמת(.

** יתכנו שינויים בשיטת התחרות, התקנון הקובע הוא התקנון שיפורסם ביום התחרות

להרשמה לחץ כאן

https://bridgepayment.org/contest_list.aspx


אליפות ישראל לזוגות נשים 2018 
אליפות ישראל לזוגות נשים תתקיים 

בסוף השבוע  6-7 ביולי 2018 במועדון ההתאגדות הכדורת 
ברעננה.

רח' יערה, 27, רעננה, כניסה לחניון הכדורת העליון.
)נא לא לחנות ברחוב דוד אלעזר(.

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

מתכונת התחרות:
שלב מחוזי - לא יתקיים שלב מחוזי.  

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

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

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

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

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

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

תקנון - תקנון מפורט יתפרסם בסמוך לתחרות.

לוחות זמנים
ביום ו', 6 ביולי: משעה 10:00 ועד 17:00 לערך,
בשבת, 7 ביולי: משעה 10:00 ועד 18:00 לערך.

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

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

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

ההרשמה דרך המערכת המקוונת שבאתר ההתאגדות עד לתאריך 2.7.2018

להרשמה לחץ כאן

https://bridgepayment.org/contest_list.aspx


כל מה שרצית לדעת על הביטאון הדיגיטלי
ולא העזת לשאול

בכל חודש חברי ההתאגדות נהנים מגישה לביטאון 
דיגיטלי איכותי, עשיר בתכנים מקצועיים ובכתבות 

מעניינות . הבטאון וגם אלו הקודמים לו, נגישים לכם 
מכל טלפון, טבלט או מחשב, בכל רגע נתון.

איך מגיעים אל הביטאון הדיגיטלי?
 www.bridge.co.il היכנסו לאתר ההתאגדות

לחצו על האייקון עם המסגרת האדומה בתמונה:

בדף הבא הזינו את הפרטים הנדרשים והתחברו: 

כדי לדפדף בין דפי הבטאון לחצו על החיצים שבצדדים:

או  קודמים  לגיליונות  לדפדף  באפשרותכם  כאשר  האחרונים  הביטאונים  ששת  בפניכם  יוצגו  כעת 
לחפש ביטאון ספציפי באמצעות הזנת חודש ושנה. 

לפתיחת הגיליון יש ללחוץ על תמונת הגיליון הנבחר:



אינטראקטיבי  עניינים  תוכן  לפתיחת 
לחצו על הכפתור המסומן. כעת תוכלו לקבל גישה מהירה לכתבות ספציפיות בלחיצת עכבר.

לפתיחת תפריט תמונות ממוזערות של דפי הבטאון, לחצו על הכפתור המסומן: 

להדפסת דף ספציפי או את כל החוברת לחצו על הכפתור המסומן: 

על  לחצו   PDF בקובץ  למחשב  הבטאון  להורדת 
עמודים  טווח  להדפיס  תוכלו  כעת  המסומן.  הכפתור 

ספציפי לבחירתכם.

לצפייה בתצוגה מסך מלא לחצו על הכפתור המסומן: 

להגדלת התצוגה והכתב לחצו על הכפתור המסומן: 

הודעות מועדונים

מועדון רמת השרון שמח להזמינכם 
לתחרות ארצית ע"ש פנינה מינץ

מושב 1  30 ידיים
ביום שישי 1 ביוני 2018 | בשעה:10:00

רח' סוקולוב ,52 רמת השרון

מנהל תחרות: אילן שזיפי
מחיר למשתתף: 70 ₪ למשתתף

גביעים מהודרים לשלושת המקומות הראשונים
הרשמה מראש חובה

יעקב מינץ – 052-2783263 | מועדון 03-5403244 
www.bridgerh.co.il אתר המועדון

מרכז הברידג' ירושלים
מתכבד להזמינכם לתחרות ארצית

2 מושבים 24 ידיים
יום שלישי 5 ביוני 2018 | בשעה 17:00

יום שלישי 12 ביוני 2018 | בשעה 17:00

רח' שד' בן צבי 35, ירושלים

מנהל תחרות: דרור שיפטן
מחיר ל-2 מושבים למשתתף 120 ₪

כולל כיבוד קל
הרשמה ופרטים
מגי 054-4715949

מועדון ההגנה רעננה 
מתכבד להזמינכם לתחרות ארצית

מושב 1 - 30 ידיים
ביום שישי 8 ביוני 2018 | בשעה: 10:00
בבית ההתאגדות רח' יערה 27, רעננה

מנהל תחרות: אילן שזיפי
מחיר למשתתף: 70 ₪ 

גביעים מהודרים לשלושת המקומות הראשונים
הרשמה מראש חובה

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

מועדון עמק יזרעאל 
מתכבד להזמינכם לתחרות ארצית 

לזכרו של דן בר
מושב 1 - 30 ידיים

ביום שבת 9 ביוני 2018 | בשעה:10:00
חדר האוכל בקיבוץ גניגר

מנהל תחרות: אסף עמית
מחיר למשתתף: 70 ₪ 

לפרטים והרשמה מראש: 
אודי ישכיל 052-3762925 | זך עומר 050-7271967

מועדון קאנטרי רעננה 
מתכבד להזמינכם לתחרות ארצית 

ע"ש אורי יריב ז"ל
מושב 1 - 30 ידיים

יום שבת 16  ביוני  2018 | בשעה 10:00
בבית ההתאגדות יערה 27, רעננה

מנהל תחרות: אילן שזיפי
מחיר למשתתף: 70 ₪

מס' המקומות מוגבל-הרשמה מראש חובה
רותי ליברמן – 054-4556111 | מועדון השרון 077-5253001

מועדון וקס רחובות
מתכבד להזמינכם לתחרות ארצית

מושב 1 - 30 ידיים 
יום שישי 29 ביוני 2018 | בשעה 10:00

בי"ס ויצו ברח' ארלוזורוב 9, רחובות

מנהל תחרות: אילן שזיפי
מחיר למשתתף: 70 ש"ח

גביעים מהודרים ל- 3 המקומות הראשונים
**פרס כספי בסך 1000 ₪ לזוג ג'וניורים שיזכה

באחד משלושת המקומות הראשונים.
הרשמה מראש חובה

מועדון 08-9492829 | יעקב וקס 054-6344830 
להרשמה בהודעה - גל וקס 052-5688781



הודעות מועדונים

מועדון רמת השרון שמח להזמינכם 
לתחרות ארצית ע"ש פנינה מינץ

מושב 1  30 ידיים
ביום שישי 1 ביוני 2018 | בשעה:10:00

רח' סוקולוב ,52 רמת השרון

מנהל תחרות: אילן שזיפי
מחיר למשתתף: 70 ₪ למשתתף

גביעים מהודרים לשלושת המקומות הראשונים
הרשמה מראש חובה

יעקב מינץ – 052-2783263 | מועדון 03-5403244 
www.bridgerh.co.il אתר המועדון

מרכז הברידג' ירושלים
מתכבד להזמינכם לתחרות ארצית

2 מושבים 24 ידיים
יום שלישי 5 ביוני 2018 | בשעה 17:00

יום שלישי 12 ביוני 2018 | בשעה 17:00

רח' שד' בן צבי 35, ירושלים

מנהל תחרות: דרור שיפטן
מחיר ל-2 מושבים למשתתף 120 ₪

כולל כיבוד קל
הרשמה ופרטים
מגי 054-4715949

מועדון ההגנה רעננה 
מתכבד להזמינכם לתחרות ארצית

מושב 1 - 30 ידיים
ביום שישי 8 ביוני 2018 | בשעה: 10:00
בבית ההתאגדות רח' יערה 27, רעננה

מנהל תחרות: אילן שזיפי
מחיר למשתתף: 70 ₪ 

גביעים מהודרים לשלושת המקומות הראשונים
הרשמה מראש חובה

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

מועדון עמק יזרעאל 
מתכבד להזמינכם לתחרות ארצית 

לזכרו של דן בר
מושב 1 - 30 ידיים

ביום שבת 9 ביוני 2018 | בשעה:10:00
חדר האוכל בקיבוץ גניגר

מנהל תחרות: אסף עמית
מחיר למשתתף: 70 ₪ 

לפרטים והרשמה מראש: 
אודי ישכיל 052-3762925 | זך עומר 050-7271967

מועדון קאנטרי רעננה 
מתכבד להזמינכם לתחרות ארצית 

ע"ש אורי יריב ז"ל
מושב 1 - 30 ידיים

יום שבת 16  ביוני  2018 | בשעה 10:00
בבית ההתאגדות יערה 27, רעננה

מנהל תחרות: אילן שזיפי
מחיר למשתתף: 70 ₪

מס' המקומות מוגבל-הרשמה מראש חובה
רותי ליברמן – 054-4556111 | מועדון השרון 077-5253001

מועדון וקס רחובות
מתכבד להזמינכם לתחרות ארצית

מושב 1 - 30 ידיים 
יום שישי 29 ביוני 2018 | בשעה 10:00

בי"ס ויצו ברח' ארלוזורוב 9, רחובות

מנהל תחרות: אילן שזיפי
מחיר למשתתף: 70 ש"ח

גביעים מהודרים ל- 3 המקומות הראשונים
**פרס כספי בסך 1000 ₪ לזוג ג'וניורים שיזכה

באחד משלושת המקומות הראשונים.
הרשמה מראש חובה

מועדון 08-9492829 | יעקב וקס 054-6344830 
להרשמה בהודעה - גל וקס 052-5688781



הודעות מועדונים

מועדון הברידג' נתניה 
מתכבד להזמינכם לתחרות ארצית 
גביע "שמיל" ע"ש שמואל כץ ז"ל

מושב 1 - 30 ידיים
יום שבת 30 ביוני 2018 | בשעה -  10:00

רחוב דר' בקמן 2 פינת שמואל הנציב 15, נתניה

מנהל תחרות: אילן שזיפי
מחיר למשתתף: 70 ₪

מס' המקומות מוגבל - הרשמה מראש חובה
מיקי קליין 050-5401475

מועדון חיפה כרמל
מתכבד להזמינכם לתחרות ארצית

מושב 1 30 ידיים
יום שישי 13 ביולי 2018 | בשעה 10:00

רח' מחניים 9 )מול בית 18( חיפה
מנהל תחרות: אסף עמית

מחיר למשתתף 70 ₪
גביעים מהודרים ל- 3 המקומות הראשונים
מס' המקומות מוגבל - הרשמה מראש חובה

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

תוצאות תחרויות

מצטברשמותדרוג

73.95ניימן עירית - וקשלק רן1

72.57פרישר יולה - ליבסטר בני2

72.51בינט ג'ורג' שמעון - ארנון גדי3

69.90סוחר יצחק - גולדשטיין יעקב4

69.42מישקין דפנה - מישקין אריה5

69.09חכמי מיכל - מזמור צפורה6

68.94קוסטו יצחק - גריזים יורם7

68.67דרור אלינה - גוטמן בטי8

67.87שקולניקוב לאוניד - גלפסקי יצחק ד"ר9

66.77בסקין בן - רוזנטל ניר10

מצטברשמותדרוג

70.65פרישר יולה - ליבסטר בני1

70.20ניימן עירית - וקשלק רן2

69.66וייסבלום כלנית - חיים רון3

69.54סוחר יצחק - גולדשטיין יעקב4

69.50בינט ג'ורג' שמעון - ארנון גדי5

68.61קוסטו יצחק - גריזים יורם6

67.65דרור אלינה - גוטמן בטי7

66.87מישקין דפנה - מישקין אריה8

65.42רסין רות - בן נון אביבה9

65.08בוך אביטל - כהן נילי10

בחישוב HANDICAPבחישוב משוקלל

סימולטנית ארצית מאי 2018
תאריך: 06/05/18

השתתפו 970 זוגות



תוצאות תחרויות

מצטברשמותדרוג

164.04מיוחס מושיקו - בנין בר רוני1

154.38זמיר עמי - טולדנו אורן2

146.98יקותיאלי אסף - חוטורסקי ניר3

145.55בראונשטיין אריאל - זק שחר4

141.56ארנון זאב - מסינגר רונן5

139.36וקס יעקב - גלבוע אורי6

131.15זיגלמן רונאל - לירן ינון7

129.32פייקין יותם - גולדפרב איליה8

122.39מולכו רזיאן - אנגל יוסי9

121.72לוין יובל - לוין יואב10

120.52לביא שלומי - גיא שרון11

115.21חץ נתן - לוינגר אסא12

114.14ליפשיץ יותם - לביא משה13

100.11גליצנשטין מרדכי - איטח אלברט14

אליפות ישראל הפתוחה לזוגות - גמר על
מושב:13 מתוך 13 תאריך: 12-05-18

דרגות

ברכות למקבלי תארים חדשים )נכון ליום 8 במרץ 2018(
רב אמן 

שפוצ'ניק גרש, קיסריה 

אמן בכיר זהב 
טולדו שמואל, ברידג' פוינט פולג 

אמן בכיר ארד 
גושן רגינה, קריות/חיפה 

כהן מני, גליל תחתון 

אמן בכיר 
טילוביץ יצחק, ספורט + חולון 

צוקרט אברהם, ספורט + חולון 
פרולינגר איל, ברידג' פוינט פולג 

שטכל משה, כפר סבא 
שליבוביץ יונתן, מושבות-שמריהו 

אמן זהב 
רוזנברג שלמה, כפר סבא 

פיק מיכל, רמת גן 
חלמיש זיוה, באר שבע 

עזריה דוד, אשדוד 
סלמון ראסל, וקס - רחובות 

אמן כסף 
טל פטר, הלוחם חיפה 

רובין צ'יקו, ברידג' פוינט פולג 
ליימן וייס ענת, מושבות-שמריהו 

דנן אלן ארי, מרכז הברידג' ים 
בר תקוה דן, ויצו פתח תקוה 

בלום זהבה, באר שבע 
גוטליב מגי, וקס - רחובות 
תמיר סיגל, מועדון מודיעין 

דורון יהודה, קבוצי דרום 

אמן ארד 
פורטונה ארנון, חיפה/כרמל 
בוימל דבורה, קריות/חיפה 

אנין עידו, רמת גן 
גל-לוי ארנה, אביבים 

שפר אילנה, מושבות-שמריהו 
קולקר ורד, ויצו פתח תקוה 

גז חנה, מרכז ספורט רשלצ 
גלבוע זוהרה, מרכז ספורט רשלצ 

לביא מרים, מרכז ספורט רשלצ 
דולב גאולה, גליל תחתון

אמן 
וינברג שושי, גל - ראש העין 

גנאל גניה, ספורט + חולון 
גלט אהרון, כיכר המדינה ת"א 
מומבלט גריגורי, קריות/חיפה 

ארבל גדעון, רקפת קרית טבעון 
קדר עמוס, רמת גן 

גוראל איתן, אביבים 
מנור רענן, אביבים 

שושני אוה, מת"ב הרצליה 
בן-שיטרית ניסים, מרכז הברידג' ים 

איטח מאיר, חדרה 
ברחודר דרור, סביון-קרית אונו 

כרכבי בנו, סביון-קרית אונו 
טל חנה, מרכז ספורט רשלצ 

בלקירש חנה, בית מכבי ראשל"צ 
קפלן ניצה, בית מכבי ראשל"צ 

אורן נחמה, באר שבע 
בקר פנינה, באר שבע 

ברעד אופיר, באר שבע 
ברוידא עומר, יואב 

ולדמן רודי, נס ציונה 



דרגות

סגן אמן זהב 
שלדון פיטר, רמת השרון 

טרומר נדב, כיכר המדינה ת"א 
רק דב, כיכר המדינה ת"א 

פישר חנה, לב הצפון 
מהלר אבי, כרמיאל 

פיבלמן צבי, קריות/חיפה 
גזית גלי, נהריה 

בן דב נעמי, רמת גן 
פריד עדינה, מרום נווה 

אליהו עובדיה, מרכז ספורט רשלצ 
יעקב אברהם, מרכז ספורט רשלצ 

זהבי יוחנן, אילת 
ישראלי רות, אשדוד 

מושקוביץ עידו, נס ציונה 

סגן אמן כסף 
אטוויל ז'אן-פול, כיכר המדינה ת"א 

בן יפלח מרקוס, כרמיאל 
ספירה אבנר, עמק יזרעאל 

חשין אסתר, השרון 
קרפל רבקה, הלוחם חיפה 

חרמש רפאל, רמת גן 
אשכנזי אברהם, הדר כפר סבא 

רגב עשירה, ירושלים 
קזידן ולרי, מרכז הברידג' ים 

קריסטל פדריקו, בית מכבי ראשל"צ 
זעירי נעמי, רחובות 

סגן אמן ארד 
קאולי רבקה, כיכר המדינה ת"א 

שיף סמדר, כיכר המדינה ת"א 
אדלשטיין אברהם, חיפה/כרמל 
סטריאן אלכסנדר, חיפה/כרמל 

ארקין ריטה, עמק יזרעאל 
רטר יוסי, ירושלים 

אביבי פיני, מרכז הברידג' ים 
וינוגרד עודד, מרכז הברידג' ים 
קליינר טניה, מרכז הברידג' ים 

בואנו אביב, סביון-קרית אונו 
גבאי מוטי, וקס - רחובות 

הדר אופיר, וקס - רחובות 
הופמן שלמה, וקס - רחובות 

שדה אילנה, נס ציונה 

סגן אמן 
ברטנובסקי יהודית, כיכר המדינה ת"א 

מנדל אפרים,כיכר המדינה ת"א 
קליגסברג מרים אינגה, קנטרי רעננה 

אליצור רפי, כרמיאל 
הרבסט אפרת, חיפה/כרמל 

ליטן כרמלה, קריות/חיפה 
סלומון יפה, נהריה 

שפירא הלן, רקפת קרית טבעון 
אוייה בקי, השרון 

גימפלביץ פרדי, השרון 
סונדר לילי, השרון 

בן שלמה גילה, הדר כפר סבא 
ורשבסקי מאיר, אביבים 

כרדי אברהם, אביבים 
לרנר צבי, אביבים 

פרס דמיטרי, אביבים 
ציטיאט אייב, אביבים 

ליפמן יעקב, מרום נווה 
פדם רנדל, בית בלגיה י"ם 

רוזנשיין גניה, אבא חושי חיפה 
שאב יונין, מרכז הברידג' ים 

חלפון יהודה, זכרון יעקב 
שלו זהבה, זכרון יעקב 

שלו יענקלה, זכרון יעקב 
מורביץ רוקי, סביון-קרית אונו 

פלדמן יהודה, סביון-קרית אונו 
זעירא יחזקאל, רעננה ההגנה 

מוקד חנן, רעננה ההגנה 
ליכטנברג משה, באר שבע 

ברגר מיכאל, רחובות 
אזריאל מאור, אילת 
רוזן שמואל, אשדוד 

נוי אביטל, כפר מרדכי 
בלומשטיין נחמה, וקס - רחובות 

קצי רבקה, וקס - רחובות 

שחקן מתקדם 
הורן מאיר, ספורט + חולון 

יצחקי אורה, ספורט + חולון 
זמיר יוסי, רמת השרון 

חרסית ציפי, רמת השרון 
אבן רות, כיכר המדינה ת"א 

איזנבך לודויג, כיכר המדינה ת"א 
איסקוביץ ג'ני, כיכר המדינה ת"א 
פייראיזן יעקב, כיכר המדינה ת"א 

בולגנים תמר, קנטרי רעננה 
כץ אירינה, חיפה/כרמל 

קייט אלן, חיפה/כרמל 
ירושלמי בת-שבע, קריות/חיפה 

לבנברג שושנה, קריות/חיפה 
פיבלמן שושי, קריות/חיפה 

קלמן חנה, קריות/חיפה 
יוסקוביץ פסח, "הרץ" חיפה 

שפרן מלה, "הרץ" חיפה 
פרל איתן, רקפת קרית טבעון 

אקסנפלד אבי, השרון 
וולפשטט אבי, השרון 

וולפשטט רעיה, השרון 
וכטנברג עודד, השרון 

לוקסמבורג אופק, השרון 
קאופמן פיליפ, השרון 

קוארטלר אולין, השרון 
שוורץ פאולה, השרון 

מן שמשון, ברידג' פוינט פולג 
מאיר נעמי, כפר סבא 

שטיגמן אירית, כפר סבא 
דנון שרה, רמת גן 

הולצר ידידיה, רמת גן 
טרמפולסקי זאנה, רמת גן 

ניר עם אסתר, רמת גן 
סימציס שושנה, רמת גן 

רוט דורה, רמת גן 
שחק אורה, רמת גן 

וקסלר דורית, הדר כפר סבא 
סוקולובסקי משה, הדר כפר סבא 

קינן מאיר, הדר כפר סבא 
אנוך יונה, אביבים 

גוטווירט אילנה, אביבים 
גולדמן רחל, אביבים 

ויינר ענת, אביבים 
וינגריט סבילה, אביבים 

טוויג יהודית, אביבים 
מטלון תמר, אביבים 

שור יעקב, אביבים 
אבקין דורית, מרום נווה 

אביר יעל, ירושלים 
אילוז סימה, ירושלים 

אפרתי שושנה, ירושלים 

בן עמרם אבי, ירושלים 
ואן הרדין פיונה, ירושלים 

סלע בן-ציון, ירושלים 
בוזין אסתר, לב חולון 
הדדי אילנה, לב חולון 

פטל לאה, לב חולון 
קשטן אפרים, לב חולון 

קשטן טובה, לב חולון 
טלמון דליה, אבא חושי חיפה 

גרינברג ויקטוריה, ויצו - נוה יוסף 
האוז זהבה, נתניה 

מלמן בת שבע, נתניה 
רומם נירה, נתניה 

ליפמן מרגלית, חדרה 
זוהר יורם, קיסריה 

ברק מימי, זכרון יעקב 
ולד רות, זכרון יעקב 

זכאי שלומית, זכרון יעקב 
מילר אסתי, זכרון יעקב 
רותם חיים, זכרון יעקב 
שחר חיים, זכרון יעקב 

אטינגר דפנה, ויצו פתח תקוה 
גליל צילי, ויצו פתח תקוה 

דוידוב דליה, ויצו פתח תקוה 
וכטנברג חנה, ויצו פתח תקוה 
סלומון תקוה, ויצו פתח תקוה 
ארליך אלין, סביון-קרית אונו 
בר מיכאלה, סביון-קרית אונו 

קרינוביץ יוכבד, סביון-קרית אונו 
בנימין אהרון, בית מכבי ראשל"צ 

עץ הדר דן, בית מכבי ראשל"צ 
אורן אסתר, רעננה ההגנה 

אשנהיימר גדעון, רעננה ההגנה 
בלז אביבה, רעננה ההגנה 

דוידוביץ בצלאל, רעננה ההגנה 
מזרחי שלומית, רעננה ההגנה 

מרמלשטיין איריס, רעננה ההגנה 
קלריך רות, רעננה ההגנה 

רונית  אשנהיימר, רעננה ההגנה 
וייס רזל, באר שבע 

טרכטנברג סוניה, באר שבע 
קלרין פאינה, באר שבע 

לשם גילעד, אילת 
נחשון שרית, אילת 

אשל נרייה, וקס - רחובות 
זמיר ציפי, וקס - רחובות 

זק יוסי, וקס - רחובות 
זק רותי, וקס - רחובות 

לוי אסתר, וקס - רחובות 
מורגנשטרן אתי, וקס - רחובות 

מנהיים לאה, וקס - רחובות 
סיקורל ג'קי, וקס - רחובות 

פיין רעיה, וקס - רחובות 
צור ברכה, וקס - רחובות 

קוצר שלמה, וקס - רחובות 
שרון ברכה, וקס - רחובות 

גורביץ לאוניד, נס ציונה 
כהן טובה, נס ציונה 

צוקרט בני, נס ציונה 
שלמן יבגני, נס ציונה 

שרון מזל, נס ציונה 
פדידיה מוניק, מועדון מודיעין 
תורגמן שרה, מועדון מודיעין 

שרון אתי, קבוצי צפון 
גרי מלכה, גליל תחתון 

גרטי רינה, מועדון לידור 
לילינטל רינה, מועדון לידור 



050-5364604  פקס: 03-6040940

גדי בן בסט

b n b g . b e n @ g m a i l . c o m

הכנסו לאתר הנופשונים 
של גדי בן בסט:

עדכונים, פרטים נוספים, הורדת 
טפסי הרשמה ותמונות

לפרטים והרשמה:

www.bnbg.co.il

ליחיד בחדר זוגי
תוספת לחדר יחיד 440 € €

טיסות אל-על, בשעות הצהריים
14 ימים, 13 לילות על בסיס חצי פנסיון   

מיסים והעברות
טיול אחד (טיולים נוספים יוצעו לבחירה)

משחקי ברידג'
שתייה חמה וקרה במהלך המשחקים

מלווה ישראלי צמוד
טיפים לנותני שירות (למעט למדריך הישראלי)

 2,340
: ל ל ו כ ר  י ח מ ה

דאבוס
שוויץ

נופשון קיץ 2018

27 ביולי – 9 באוגוסט 2018

במלון הספא המפואר
STEIGENBERGER
G R A N D H O T E L B E LV É D È R E

D AV O S

לראשונה, נופשון קיץ מיוחד בשוויץ - כשנוף הררי 
עוצר נשימה ומרחבים ירוקים מסביב, נהנה מחופשה 

קלאסית, רגועה ומהנה. ממלון הספא המפואר 
ה-STEIGENBERGER (חמישה כוכבים) דרך טיולים 

בנופים עוצרי נשימה, ברידג‘ ומה שמסביב

השנה, מספר המקומות מוגבל
הרשמה מוקדמת נפתחה



E-mail: bridgeholidays@gmail.com
 0544-406834 ליאורה:     |   0544-526893 שמואל:    03-9337269 טלפונים: 

יולי בשוייצריה ובאוסטריה

DAVOS –SWISS ALPS   28.7 – 21.7    דאבוס -  אלפים שוייצריים

שבוע  במלון בוטיק: "Sunstar Alpine Hotel Davos" הנהדר. ספא, בריכה פנימית, 
מטבח מעולה, חדרים יפים, טיולים לסאן-מוריץ, ארוזה, קלוסטרס, פלימס, לאגם ולהרים...

אוגוסט באוסטריה

SEEFELD – TYROL   4.8 - 28.7  הטירול האוסטרי -  זייפלד

שנה - 17! שנה  17 - שבועיים בפנינה זו – בגובה 1230 מ' -  במלון ספא נפלא במרכז 
המידרחוב.  ברידג', הרצאות, טיולים לאיטליה, גרמניה, וכמובן... 

הטירול האוסטרי על הריו ואגמיו.

BAD - HOFGASTEIN      18.8 – 4.8      באד-הופגסטיין

שנה 24 – שבועיים במקום האהוב ביותר - עם המוסיקה, הטיולים )זלצבורג, אגמים, 
פארק לאומי – גרוסקלוקנר, ועוד ועוד.. מועדון ברידג' ממוזג , ספא חדש במלון + ספא ענק 

)הגדול והמשוכלל באירופה( בעיירה, אוכל מעולה.. מדהים! 

WOERTHERSEE by VELDEN      25.8 – 18.8      פלדן - אגם וורתר

שנה – 22!  הריווירה של אוסטריה, גן עדן אמיתי. הנוף, האגם, המלון, האוכל והשירות – אין 
שני להם! מכאן נצא לטיולים גם באיטליה וסלובניה, שייט באגם.. קלגנפורט, מינימונדוס. 

BAD – BLUMAU   1.9 - 25.8   באד - בלומאו

מלון ROGNER האחד והיחיד - המופיע  בספר בשיאים של גינס בתור: יצירת האומנות 
הגדולה בעולם בה מתגוררים אורחים! חוויה אמיתית! 

ספטמבר )כולל ראש השנה!(: באיטליה   

    ABANO TERME   15.9 - 1.9   אבאנו טרמה

 שנה - 19! שבועיים בעיירת הספא מספר 1 באיטליה במלון ריץ המצויין על חמשת כוכביו 

עם טיפולים מגוונים ובריכות טרמליות, אוכל נפלא, שירות מהסרטים, אוירה משפחתית 

חמה וטיפול אינדיבידואלי בכל אורח.

את ראש השנה נחגוג במלון ריץ ברוב פאר והדר - הביאו את המשפחות!

לקבלת פרוספקט מפורט והזמנות :

חופשה חלומית
עם

ליאורה ושמואל ליברמן
2018 קיץ 

9 שבועות חבילות משבוע ועד 

חדש!!



מועדון הברידג' רמת השרון בשיתוף ג'קי דגן מזמינכם ל:
טיול יוקרתי ושייט אקזוטי

להודו, האיים המלדיביים וסרילנקה
DLX שילוב מנצח של טיול יבשתי במלונות יוקרה
ושיט אקזוטי לאיים המלדיבים בספינת התענוגות

Costa NeoRiviera
27/12/2018-17/1/2019  |  בהדרכת-רוני ינובסקי

מרתקת, מלהיבה, עוצרת נשימה תת היבשת ההודית, חבל ראג׳אסטן, דרום הודו ואיי האוקיאנוס ההודי, הם אוצר של תרבות, נופים 
אקזוטיים והיסטוריה מרתקת של הכובשים הקולוניאלים שהותירו באיים ובתת היבשת את חותמם. הנכם מוזמנים להתרגש מהבירה, ניו דלהי 
תוך סיור ריקשות בעיר העתיקה וסמטאותיה, שווקי התבלינים והמסגד הגדול. נצא אל ספו של מדבר הטאר, נרכב על גבי פילים ונשוט באגם 
פיצ׳ולה הרומנטי. באגרה נוכל להתפעם ממכלול הטאג׳ מאהל, מלאכת מחשבת אדריכלית  שבצדק נחשב אחד מפלאי עולם. נבקר במומביי, 
ונצא לשייט בדרומה של הודו, ונמשיך אל האיים המלדיביים, גן העדן של האוקיאנוס ההודי. לסיום נקדיש את הימים האחרונים לטיולנו 

בסרילנקה - ה"דמעה של הודו״ נעקוב אחרי התרבות הסינהלית, ונקנח בעיר הבירה קולומבו.
הטיול ברמה הגבוהה ביותר ומותאם במיוחד לקהל אנין טעם ללא הליכות מרובות/קשות.  כולל ערב סילבסטר במקום 

המרגש והיפה בעולם - הטאג' מאהאל חוויה שאסור להפסיד !!!

החבילה כוללת: טיסות סדירות ונוחות להודו בחברת אייר אינדיה  טיסות פנימיות  13 לילות במלונות יוקרה DLX לפי המסלול 
על בסיס חצי פנסיון )8 בהודו+5 בסרילנקה(  7 לילות שייט בחדרים עם חלון ונוף לים על בסיס פנסיון מלא  כל הטיולים והסיורים 
למעט מקומות העגינה  כל דמי הכניסות לאתרים השונים, ארוחות וטעימות קולינריות  אוטובוס תיירים נח וממוזג. מדריך ישראלי 

עתיר ניסיון צמוד לכל אורך הטיול.  משחקי ברידג' בשייט.

מחיר מיוחד ל-10 הנרשמים הראשונים: 6,450 $  )במקום 6,950( בחדר בתפוסה זוגית
*תוספת ליחיד בחדר 1800 דולר - תוספת לשידרוג לחדר עם מרפסת באוניה 850 דולר לאדם

המחיר אינו כולל: ויזה להודו וסרילנקה, ביטוחים למיניהם, שתיה בארוחות, תשר לנותני השירותים בחול ובאוניה )17 דולר ליום(. 
סיורים בעגינות השיט )360$( תשר למדריך הישראלי.

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



After some questions about his opponent’s 
system, he bid Seven Diamonds. “Reprieved 
from the noose, I doubled“ )Bird(. South was less 
happy.

Next came a ♥K lead from west – out of turn, but 
North unwittingly put down the dummy instead of 
calling the director. This blunder was responsible 
for the second and last undertrick )as North’s 
most logical choice would have been to forbid a 
heart lead(.

The real damage was done when he bid 7♦ – 
yet at that point there was no indication that 
his opponents were not cold for a grand slam 
)provided they can count their aces(.

Let’s try to imagine what would have happened 
had East been more disciplined and told his 

partner the truth with 5♦. West would have been 
forced to bid 6♣, missing two aces, but North 
would not have known this, so he would have 
sacrificed  to 6♦. Against that contract one can 
hardly imagine a legal heart lead by East, so the 
end result might have been Six diamonds by 
North, doubled and made.

Conclusion: David should be congratulated 
for showing brilliant foresight and making an 
unorthodox bid which resulted in a huge gain. 
The reality was probably a little different. Our 
hero even admits: ”It’s taken me over a decade 
to notice that the opening lead was out of 
turn!“. The real lesson is not to become overly 
depressed after making a dumb bid. It could still 
somehow become a big winner.

בין שחקני תחרויות הבוקר שישחקו לפחות 4 תחרויות
יוגרלו 2 שולחנות ברידג' חדשים + קופסאות הכרזה מובנות

לחץ כאןמתנת חנות ציוד הברידג': אריה חברה לקלפים בע"מ.  

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

פסטיבל הברידג' הבינלאומי ה-52 
22-28 ביוני, 2018
היכל קבוצת שלמה, ת"א

SAVE THE DATE

http://www.ibf-festival.org/indexh.php
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Horror Corner (7) 
Disaster for the Opponents

Ram Soffer

 Usually this column deals with serious errors
 in bidding, defense and/or play which led
 to a disaster for the ”offending“ partnership.
 However, it’s not so uncommon to see obviously
 poor bids and plays which led to a disaster for
the opponents.

 This time our source is Famous Bridge Disasters
 by David Bird. The author could not resist the
 idea of inserting one of his hands in the chapter
titled Blackwood Disasters. The year was 1988.

Dealer North, Vul E/W

 ♠
♥
♦
♣

QT8762
832
K954
-

 

♠
♥
♦
♣

J3
KQT75
Q7
A843

♠
♥
♦
♣

A
J94
3
KQJT9752

 ♠
♥
♦
♣

K954
A6
AJT862
6

 

West North East South
Hyde Elliot Bird Landy

2♦* 4♣ 4♦
4NT** Pass 5♣ Pass

7♣ 7♦ Dbl All Pass`

* multi – usually weak 2 in a major
** Blackwood (4 aces only)

Since its invention, the Multi has created many 
problems for opposing pairs. 

Bird felt that his hand was too distributional for a 
simple overcall of three clubs. He bid one more. 
Given the vulnerability, this is not preemptive – it 
should show quite a good hand. Sandra Landy, 
an English international star, bid a natural 4♦ 
with South’s cards )as her partner’s suit was 
more likely to be hearts than spades(.

West expected a very good hand from his 
partner, and he bid Blackwood – not being 
worried of his two diamond losers )as well as 
his two spade losers(.

East responded 5♣. Were they already playing 
1430 responses back in 1988?! The answer 
is negative, and David admits: ”I feared I was 
somewhat light for my previous bid and decided 
to hide an ace“.

He was holding eight sure tricks – in my humble 
opinion, nothing to be ashamed of, even though 
partner might have been expecting a little more.

For West, it was simple arithmetic. 5♣ was zero 
or three aces. A sane partner wouldn’t have bid 
4♣ with zero aces, so East should have good 
long clubs and three side aces – enough for a 
grand slam!

So far so good )actually it could have been quite 
bad had South been given a chance to double(, 
but don’t forget North who Passed 4NT with a 
very weak hand and a great fit for his partner, 
planning to sacrifice in diamonds over whatever 
his opponents might have bid.




