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דבר ועד העמותה יוני 2019

שלכם ובשבילכם,
גלעד אופיר, יו"ר

שלום חברות וחברים, 
ואלפי האנשים שמגיעים ומשחקים במגוון  וכיף לראות את מאות  אנחנו נמצאים ממש בשלהי הפסטיבל 

התחרויות ובכל שעות היממה. 
פסטיבל הברידג' הבינלאומי שמתקיים זו הפעם ה-53, נחשב לאירוע הדגל של הברידג' הישראלי ולא בכדי. 
הבלתי  האפשרויות  לארץ  ובעצם  נגמר  הבלתי  לגיוון  עדים  אנו  המשתתפים  של  העצומה  לכמות  מעבר 

מוגבלות של הברידג'. 
מבוגרים וצעירים, נשים וגברים, דתיים וחילונים, ערבים ויהודים, כל המגזרים וכל המגדרים, כולם שם, או 

יותר נכון פה, משתפים פעולה באירוע הדגל, משחקים עם מטרה אחת, שפה אחת והנאה אחת גדולה. 
גאים  להיות  יכולים  ואנו  מחו"ל  ושחקנים  לאורחים  הפסטיבל  בשיווק  מאוד  גדול  מאמץ  השקענו  השנה 
שהצלחנו! עשרות מדינות ועשרות אורחים שבחרו בנו מתוך מאות פסטיבלים בעולם והביעו אמון בברידג' 

הישראלי )וייהנו כמובן מביקור בארץ היפיפייה שלנו(. 
לסיום ארצה להתייחס "לנושא החם" והוא כמובן האפשרות שעלתה לדחיית ימי המשחקים בשל התנגשות 

עם משחקי הכדורסל של הפועל ת"א. 
במשפט אחד - על פי החוזה, המחויבות של היכלי שלמה היא כלפינו. שחור על גבי לבן. היכלי שלמה גם 
לקחו אחריות על ההתנגשות ואני בטוח שמעתה כולנו הפכנו )אולי בעל כורחנו( למומחים בלוח המשחקים 

של עונת הכדורסל. 
מרגע זה המטרה היחידה שעמדה בפנינו הייתה להוציא לפועל את האירוע בסטנדרטים הגבוהים ביותר תוך 

התמודדות עם האילוצים שנכפו עלינו. 
וגילו  פתרונות  הציעו  התגייסות של 99% מחברי ההתאגדות שתמכו,  הייתה  אף התקלה,  על  לשמחתנו, 
סובלנות ואורך רוח. אנו מאוד מעריכים זאת ואין ספק שגישה בונה מעין זו מאפשרת לטפל במשבר בצורה 

המיטבית ועל כך מגיע לכם כל הכבוד! 
קיימנו מספר פסטיבלים מוצלחים מאוד ובשיתוף פעולה מצוין עם ההיכל. אנו נשב יחד לאחר הפסטיבל, 
נדון במה שאירע, נסיק מסקנות, נראה מה הפיצוי הנכון והראוי שיש לתת להתאגדות ונמשיך הלאה, לעוד 

פסטיבלים מוצלחים ומהנים. 

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

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

יש קוצים;  "אנשים מסויימים תמיד מתאוננים על כך שלשושנים 
אני אסיר תודה על כך שלקוצים יש שושנים."                  )אלפונס קאר(
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4

הכרזות

תרגול הכרזות בסיסיות
// רם סופר

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

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

להבין היכן ומדוע ולתקן את עצמכם.

הפעם נתמקד במהלך ההכרזה

West North East South
1♦ Pass 1♥ Pass

1♠ Pass ?

שותפכם )מערב( פתח ♦1 והמשיך ♠1 לאחר תשובתכם 
♥1. כיצד תכריזו כעת עם כל אחת מהידיים הבאות?

תרגיל 1

  K873
  Q9754
  5
  Q43

תרגיל 2

  Q3
  KJ93
  982
  AQJ4

תרגיל 3

  75
  AKJ632
  984
  T6

תרגיל 4

  Q42
  K943
  T63
  KQ2

תרגיל 5

  7
  KJ42
  Q9752
  643

תרגיל 6

  A873
  KT74
  J2
  K52
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תרגול הכרזות בסיסיות – פתרונות 
פתרון 1

  K873
  Q9754
  5
  Q43

West North East South
1♦ Pass 1♥ Pass

1♠ Pass 2♠

בידכם 7 נקודות )משיב חלש(. לאחר הכרזתו השנייה 
מייג'ור.  בסדרת   4-4 התאמה  מצאתם  השותף  של 
הכוח  דרגת  ואת  ההתאמה  את  לשותף  מראים  אתם 
באמצעות תמיכה בגובה הנמוך ביותר האפשרי – ♠2.

פתרון 2

  Q3
  KJ93
  982
  AQJ4

West North East South
1♦ Pass 1♥ Pass

1♠ Pass 3NT

בידכם 13 נקודות )משיב חזק( עם חלוקה מאוזנת, ללא 
עוצרים  ברשותכם  כמו-כן  השותף.  בסדרות  התאמה 
ממלאת  ידכם  )קלאב(.  הוכרזה  שלא  בסדרה  טובים 
את כל התנאים להכרזת 3NT. מהרגע שהשותף פתח 
אתם יודעים שיש משחק מלא. כאשר אינו תומך בסדרת 

.3NT ההארט שלכם, ברור כי החוזה הנכון הוא

פתרון 3

  75
  AKJ632
  984
  T6

West North East South
1♦ Pass 1♥ Pass

1♠ Pass 2♥

בידכם 8 נקודות )משיב חלש( עם שישייה טובה ב-♥. 
6 קלפים  2 מתארת  חזרת המשיב על סדרתו בגובה 
6-9 נקודות.  5 קלפים איכותיים( עם  )לעתים רחוקות 
הכרזת ♥2 מתארת את ידכם היטב, והשותף יחליט אם 

להמשיך הלאה.

פתרון 4

  Q42
  K943
  T63
  KQ2

West North East South
1♦ Pass 1♥ Pass

1♠ Pass 1NT

בידכם 10 נקודות ללא התאמה של 8 קלפים במייג'ור. 
יד זו שייכת עדיין לטווח הניקוד של המשיב החלש ללא 
התאמה )6-10 נקודות(. כמו-כן בידכם חלוקה מאוזנת 
עם עוצר בסדרה שלא הוכרזה )קלאב(, ולכן ההכרזה 

.1NT הנכונה בסיבוב השני היא

המשך בעמוד 13
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תשובות לפתיחת מנע
// רם סופר

Preempt נועדו בעיקר להפריע ליריבים, אך  הכרזות 
לפעמים השותף מחזיק יד טובה וצריך להשיב להכרזות 

אלה. להלן נתרגל תשובות להכרזת פתיחה של ♥3:

West North East South
3♥ Pass ?

כיצד תכריזו כעת עם כל אחת מהידיים הבאות?

תרגיל 1

  A643
  9
  AK52
  AT53

תרגיל 2

  A52
  -
  AKQJ653
  A74

תרגיל 3

  AK3
  97
  QJT8
  K532

תרגיל 4

  5
  K9642
  A32
  J765
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תשובות לפתיחת מנע 

פתרון 1

  A643
  9
  AK52
  AT53

West North East South
3♥ Pass 4♥

 6 בידו  שיהיו   3♥ שפתח  משותף  לצפות  יש  ככלל, 
לקיחות בתנאי שסדרת השליט היא ♥ )לדוגמה: סדרת 
שליט של KQJTxxx ושום דבר בצד(. מספר הלקיחות 
הצפוי של השותף משתנה במקצת לפי מצב הפגיעות. 
עם ארבע לקיחות בטוחות בסדרות צדדיות יש להעלות 
 ,3NT ל-♥4. למרות הקוצר בסדרת השליט. אין להכריז
לסדרה  להגיע  נוכל  לא  שליט  ללא  שבחוזה  משום 

הארוכה של השותף.

פתרון 2

  A52
  -
  AKQJ653
  A74

West North East South
3♥ Pass 3NT

לקיחות   9 עם  משלו  "סגורה"  ארוכה  סדרה  למשיב 
בטוחות, והוא מכריז מה שהוא יודע שאפשר לבצע. אין 
להכריז ♦5 היות שאין שום ודאות שאפשר להשיג יותר 

ל-9 לקיחות.

של  הכרזה  לאחר  דעת  שיקול  אין   3♥ לשותף שפתח 
3NT. הכלל הוא ששחקן שפתח ב-Preempt לא יכריז 

שנית, אלא אם שותפו אילץ אותו להכריז.

פתרון 3

  AK3
  97
  QJT8
  K532

West North East South
3♥ Pass Pass

 .Preempt אין די בפתיחה מינימלית כדי להשיב להכרזת
 6-9 13 נקודות מאוזנות, בעוד שותפו הבטיח  למזרח 
סיבה  אין  מערב,  של  הארוכה  סדרתו  אף  על  נקודות. 
להניח שיבוצע חוזה של ♥4. יש להסתפק ב-♥3 ולקוות 

לתוצאה חיובית.

פתרון 4

  5
  K9642
  A32
  J765

West North East South
3♥ Pass 4♥

למזרח 8 נקודות בלבד, אבל עם תמיכה נפלאה בסדרת 
השותף חובה לתמוך לגובה 4 )לפחות( על מנת להפריע 
צפון-דרום  כי  בוודאות  להסיק  יכול  מזרח  ליריבים. 
ואולי גם ♠6. למען האמת, בקרב  מסוגלים לבצע ♠4, 
המומחים יש שיעדיפו הכרזת הפרעה גבוהה עוד יותר 

)כגון ♥5( עם קלפים אלו כאשר מצב הפגיעות נוח.
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Jacoby 2NT – הכרזה שנייה של הפותח
// אילנה לונשטיין

 Jacoby במוסכמה  משתמשים  הבכירים  הזוגות  רוב 
המשיב  של   2NT הכרזת  משמעות  שלפיה   ,2NT
)ללא התערבות( לאחר הכרזת הפותח ♠1/♥1 היא: יד 
מחייבת למשחק מלא לפחות )לרוב 12+ נקודות( עם 

התאמה של 4 קלפים או יותר בסדרת הפותח.

האפשרות  את  לבחון  היא  זו  מוסכמה  של  מטרתה 
והכוח של הפותח.  בירור החלוקה  תוך  להכרזת סלם 
אם סיכמנו עם השותף להשתמש בה, עלינו לדעת כיצד 
להמשיך את ההכרזה. לצורך זה קיימות מספר שיטות. 
מעמיסה  ואינה  יעילה  פשוטה,  כאן  המוצעת  השיטה 
על הזיכרון. עיקרה של השיטה: הכרזת סדרה חדשה 

בגובה 3 על ידי הפותח מתארת קוצר.

לשותף  מראה   3 בגובה  חדשה  סדרה  הכרזת  )א( 
סינגלטון או חוסר בסדרה המוכרזת.

דוגמה 1

  AQJ63
  AQ62
  4
  Q54

West North East South
1♠ Pass 2NT Pass

3♦

הכרזת 2NT של המשיב הראתה תמיכה של 4+ קלפי 
♠ ו-12+ נקודות. בתגובה הפותח מתאר קוצר )סינגלטון 

או חוסר( ב-♦ באמצעות הכרזת ♦3.

דוגמה 2

  -
  QT643
  AK93
  AJ64

West North East South
1♥ Pass 2NT Pass

3♠

הכרזת ♠3 מתארת קוצר ב-♠. בשלב זה המשיב אינו 
יכול לדעת אם מדובר בסינגלטון או חוסר.

לשותף  מראה   4 בגובה  חדשה  סדרה  הכרזת  )ב( 
חמישייה  הפתיחה(.  לסדרת  )בנוסף  נוספת  חמישייה 
אחרת   – שניים(  )רצוי  אחת  תמונה  להכיל  חייבת  זו 

נתעלם ממנה ונראה את הקוצר בגובה 3.

דוגמה 3

  AQJ63
  AQT62
  4
  32

West North East South
1♠ Pass 2NT Pass

4♥

הכרזת ♥4 מראה לשותף חמישייה טובה ב-♥. מידע 
זה יעזור למשיב להחליט אם להמשיך לסלם.

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

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

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

ברוכים הנכנסים לאתר החדש של
ברידג' אביבים

BAV.CO.IL
קיץ באביבים

לזוכיםפרסים כספיים כל שישי אחה"צ קבלת שבת 

מושיקו מיוחס
קורס

מתקדמים ג'

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

עם לנגי אסףבוקר שישי חודשי אימון זוגות ומיוחד!חדש 

מתקדמים אמודרך 
  ימי ראשון 19:00 

עם ג'ו טל

תחרות שבת 
פרסים כספיים אחה"צ 
לזוכים

הברומטר של 

יום שני בערב  

פרסים

צעדים ראשונים 
בברידג' תחרותי 

כל יום ראשון
בערב עם אילנה 

לונשטיין

מודרך 
העשרה 

באוירה מחוייכת 
ימי שני צהריים

עם ג'ו טל

הצהרייםראשון ושני אחר עם ללה כל יום המודרך החברתי 

המודרכים 
של פומרנץ 

בימי רביעי וחמישי 
בוקר

מהרו להצטרף בהנחיית מאור לידרמן בוקר ימי א' 10:00 קורס מתחילים  

תחרות ארצית
מועדון ברידג' אביבים

מתכבד להזמינכם לתחרות ארצית
מושב אחד 30 ידיים

יום שבת 27 ביולי 2019
בשעה: 10:00

מנהל תחרות : אילן שזיפי
מחיר למשתתף: 70 ₪
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פרטים והרשמה:
03-6417469/70 7, שיכון דן, ת"א | טל.  מועדון אביבים | רח' דיסנצ'יק 

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

ברוכים הנכנסים לאתר החדש של
ברידג' אביבים

BAV.CO.IL
קיץ באביבים

לזוכיםפרסים כספיים כל שישי אחה"צ קבלת שבת 

מושיקו מיוחס
קורס

מתקדמים ג'

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

עם לנגי אסףבוקר שישי חודשי אימון זוגות ומיוחד!חדש 

מתקדמים אמודרך 
  ימי ראשון 19:00 

עם ג'ו טל

תחרות שבת 
פרסים כספיים אחה"צ 
לזוכים

הברומטר של 

יום שני בערב  

פרסים

צעדים ראשונים 
בברידג' תחרותי 

כל יום ראשון
בערב עם אילנה 

לונשטיין

מודרך 
העשרה 

באוירה מחוייכת 
ימי שני צהריים

עם ג'ו טל

הצהרייםראשון ושני אחר עם ללה כל יום המודרך החברתי 

המודרכים 
של פומרנץ 

בימי רביעי וחמישי 
בוקר

מהרו להצטרף בהנחיית מאור לידרמן בוקר ימי א' 10:00 קורס מתחילים  

תחרות ארצית
מועדון ברידג' אביבים

מתכבד להזמינכם לתחרות ארצית
מושב אחד 30 ידיים

יום שבת 27 ביולי 2019
בשעה: 10:00

מנהל תחרות : אילן שזיפי
מחיר למשתתף: 70 ₪



גיליון 189 מאי 2019 10

דוגמה 4

  A2
  AQJT3
  3
  KT962

West North East South
1♥ Pass 2NT Pass

4♣

עם  ב-♣  טובה  חמישייה  לשותף  מראה   4♣ הכרזת 
תמונה אחת לפחות. עם חמישייה גרועה היינו מכריזים 

♦3 כדי להראות סינגלטון ב-♦.

)ג( סגירה מהירה למשחק מלא מראה לשותף פתיחה 
 light פתיחה  או  קוצר  ללא  נקודות   12-14( מינימלית 

של 10-11 נקודות(.

דוגמה 5

  AQT63
  QJ63
  K4
  J3

West North East South
1♠ Pass 2NT Pass

4♠

למזרח יד מינימלית )13 נקודות ללא חלוקה מעניינת(. 
הוא מראה זאת באמצעות סגירה מהירה ל-♠4 שאינה 

מעודדת את השותף להמשיך לסלם.

דוגמה 6

  3
  KQT643
  KQT2
  42

West North East South
1♥ Pass 2NT Pass

4♥

מזרח בחר לפתוח ♥1 )ולא ♥2( לפי חוק ה-20. לאחר 
יד  להראות  כדי   4♥ מכריז  הוא   2NT השיב  ששותפו 

מינימלית ואינו מראה את הקוצר ב-♠.

 15-17( בינונית  יד  לשותף  מראה   3NT הכרזת  )ד( 
נקודות( ללא קוצר שאפשר היה להראות בגובה 3.

דוגמה 7

  AQJ73
  KT63
  A2
  Q4

West North East South
1♠ Pass 2NT Pass

3NT

לפותח 16 נקודות. הכרזת 3NT מתארת לשותף כוח 
באף  חוסר  או  סינגלטון  ללא  נקודות(   15-17( בינוני 
להראות  מאפשרת  אינה  שיטתנו  לב:  שימו  סדרה. 

רביעייה ב-♥ בסיבוב השני.

דוגמה 8

  AQJ
  QT963
  A
  KJ62

West North East South
1♥ Pass 2NT Pass

3NT

עם A בודד ב-♦ אנו מעדיפים לא להראות קוצר. הכרזת 
♦3 תטעה את השותף שיצפה לסינגלטון נמוך. לפיכך 

הפותח יכריז 3NT ויתאר 15-17 נקודות.

)ה(  חזרת הפותח על סדרתו בגובה 3 הינה הכרזה 
חזקה המתארת 18-21 נקודות ללא קוצר.
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דוגמה 9

  AKJ63
  AQ
  KQJ2
  32

West North East South
1♠ Pass 2NT Pass

3♠

נקודות   +18 מראה   3♠ הכרזת  נקודות.   20 לפותח 
 4 בגובה  קיו-ביד  הכרזות  ומאפשרת  קוצר  ללא 
לשמוע  רוצה  הפותח  זה  במקרה  סלם.  לקראת 
מפסידים  שני  שאין  לוודא  כדי   4♣  מהמשיב 

.4NT ב-♣ בטרם יכריז

דוגמה 10

  Q63
  AQJ63
  AQ63
  K

West North East South
1♥ Pass 2NT

3♥

לא  ומעדיף  נקודות(   18-21( חזקה  יד  מראה  הפותח 
להראות קוצר ב-♣ עם K בודד.

 ,2NT במוסכמה  משתמש  המשיב  כאשר  לסיכום, 
הפותח יתאר בסיבוב השני את חלוקתו ואת כוחו ויעזור 

למשיב להחליט אם להמשיך הלאה לקראת סלם.

כעת נסו לתרגל: אתם במערב. מה תכריזו כפותח עם 
כל אחת מהידיים הבאות לאחר שפתחתם ♠1 ושותפכם 

.2NT במזרח השיב

West North East South
1♠ Pass 2NT Pass

?

תרגיל 1

  AK963
  QT62
  K3
  42

תרגיל 2

  AK963
  KQJ2
  K3
  43

תרגיל 3

  AK963
  AKQ2
  K2
  43

תרגיל 4

  AQT63
  KJ74
  A43
  3

תרגיל 5

  AQT63
  KJ742
  A4
  3

תרגיל 6

  AQT63
  KJ74
  A43
  K

המשך בעמוד 15

גיליון 190 יוני 2019
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פרק 4 – סלמים ב-2/1
מתוך "הספר השלם על 2/1" 

// אלדד גינוסר

"בלתי  סדרה  הכרזת  סדרה:  לקביעת  אתגר 
אפשרית" בגובה 4

של  יותר  מאוחר  לשלב  עד  ההתאמה  נמצאה  לא  אם 
ההכרזה )סיבוב שלישי או רביעי(, עלולה המשימה של 
קביעת סדרת השליט והזמנה לסלם להפוך למורכבת, 
נוכח מחסור ב"מקום הכרזה". במקרים אלה, הכרזת 3 
במייג'ור )או 4 במינור( אינן זמינות. יצוין, כי תמיכה על 
ידי הכרזת המשחק המלא בכל מקרה מראה על כוח 

מינימלי ומהווה והצעה לסגירה.

כיצד בכל זאת אפשר במקרים אלה לקבוע את סדרת 
ולהזמין לסלם? הפתרון נמצא בדמות הכרזה  השליט 
הכרזה   !4 בגובה  אפשרית"  "בלתי  סדרה  מיוחדת: 
בעליל  הגיונית  כבלתי  השותף  ידי  על  מתפרשת  זו 
אשר  מלאכותית,  בהכרזה  מדובר  טבעית.  במשמעות 
קובעת את הסדרה האחרונה שהוכרזה כסדרת השליט 
זו  הכרזה  ולמעשה,  להלכה  לסלם.  הזמנה  ומהווה 
אשר   ,3 בגובה  המייג'ור  סדרת  הכרזת  את  מחליפה 

אינה זמינה. 

לדוגמה:

West North East South
1♠ Pass 2♦

Pass 2♠ Pass 2NT
Pass 3♠ Pass 4♣

  Q3
  AT3
  KQT32
  AJ3
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לאחר שהפותח הראה 6 קלפים בספייד על ידי הכרזת 
♠3 )הכרזת ♠2 היא ברירת מחדל, אשר אינה מראה 
בהכרח 6 קלפים(, יכול המשיב להכריז ♠4 עם תמיכה 
וכוח מינימלי )13-14 נקודות(.  אולם עם יד זו, ברצונו 
של דרום להזמין לסלם. במכרז זה, הכרזת ♣4 מחליפה 
את הכרזת ♠3 הקלאסית, אשר אינה זמינה. ההכרזה 
אם  טבעית:  הכרזה  בתור  הגיונית  כבלתי  מתפרשת 
לדרום הייתה סדרת קלאב, היה אמור להכריזה בסיבוב 
הקודם )במקום הכרזת 2NT(. מדובר בהכרזת סדרה 
"בלתי אפשרית", המשמשת לקביעת הסדרה האחרונה 

שהוכרזה, ספייד, כסדרת השליט והזמנה לסלם. 

דרום  מצד   4 בגובה  חדשה  סדרה  כל  זה,  במכרז 
נמנע  מדוע  אחרת,  אפשרית",  כ"בלתי  מתפרשת 
מראה  ההכרזה  לפיכך,  הקודם?  בסיבוב  מלהכריזן 
קונטרול  ללא  קלאב.  המוכרזת,  בסדרה  קונטרול  גם 
בקלאב, יכול המשיב להכריז קונטרול "זול" אחר: ♦4 או 
♥4, הכרזות אשר יתפרשו גם הן כ"בלתי אפשריות", 

מלאכותיות.

דוגמה נוספת:

West North East South
1♠ Pass 2♥

Pass 3♣ Pass 3♥

Pass 4♦

 AK632
 K9
 T6
  AK73

הכרזת סדרה רביעית בגובה 4 משמשת בתור הכרזת 
סדרה "בלתי אפשרית", הקובעת את הסדרה האחרונה 
ומהווה  בדוגמא(  )הארט  השליט  כסדרת  שהוכרזה 

הזמנה לסלם. 

במקום  צפון  את  משמשת   4♦ הכרזת  הנתון,  במכרז 
זמינה.  אינה  אשר   ,3♥ החזקה  התמיכה  הכרזת 
לסלם.  ומזמינה  בהארט  התאמה  מבטיחה  ההכרזה 
הכרזת ♥4 במקום ♦4 תשמש הכרזת תמיכה עם כוח 

מינימלי. 

פתרון 5

  7
  KJ42
  Q9752
  643

West North East South
1♦ Pass 1♥ Pass

1♠ Pass 2♦

בהארט  קלפים   4 עם  חלש(  )משיב  נקודות   6 בידכם 
והתאמה של 5 קלפים בסדרה בה פתח השותף )♦(. על 
אף ההתאמה החלטתם בצדק לחפש התאמה במייג'ור 
תחילה והכרזתם ♥1. לאור הכרזת השותף ♠1 מתברר 
כי לא נמצאה התאמה במייג'ור, וזה הזמן להראות לו 
את ההתאמה במיינור. הכרזת ♦ בגובה הנמוך ביותר 

האפשרי מתארת משיב חלש )6-9 נקודות(.

פתרון 6

  A873
  KT74
  J2
  K52

West North East South
1♦ Pass 1♥ Pass

1♠ Pass 3♠

 4 של  התאמה  עם  בינוני(  )משיב  נקודות   11 בידכם 
קלפים ב-♠. משיב בינוני יראה לשותף התאמה במייג'ור 
הכרזת  המהווה   3 לגובה  בקפיצה  תמיכה  באמצעות 
הזמנה למשחק מלא. אם לשותפכם יותר ממינימום של 

פתיחה )14+ נקודות(, הוא יוסיף למשחק מלא ♠4.

המשך מעמוד 5
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הכרזות

תנו כבוד לשותף
// אלירן ארגלזי

ברחוב  ברומטר  תחרות  ועוד  באפריל,   22 התאריך 
דיסנצ'יק בתל אביב – סיבוב 5 מתוך 8.

 .1 מס'  בשולחן  שגיב  יהודה  עם  פעולה  משתף  אני 
יריבינו הם קלוד אילוז – דוד יוגב. אמנם אנו משחקים 
בשולחן הראשון, אך למעשה אנו במקום ה-13 בתחרות 
קטסטרופות  שתי  לנו  היו  הקודם  שבסיבוב  מפני 
שהורידו אותנו לשם מהמקום השני. זה הזמן להתחיל 
מזכיר  אני   – בורחת  שהתחרות  לפני  נקודות  לאסוף 
לכם שבתחרויות ברומטר צריך ללכת "על כל הקופה" 

מכיוון שרק המקומות הראשונים מתוגמלים.

Board 15. Dealer South, Vul N/S

 AK7652
 T87
 4
  K92

  T83   QJ9
  AKQ43   952
  875   JT63
  J7   AQT

  4
  J6
  AKQ92
  86543

West North East South
יהודה קלוד אלירן יוגב

 Pass
1♥ 2♠ 3♥ Pass

Pass 3♠ Dbl Pass
4♥ Pass Pass Dbl

Pass Pass Pass

כמה הערות על ההכרזה:

1. ידו של צפון חזקה מדי להכרזת מנע ♠2. אמנם 10 
נקודות נכללות בטווח של ההתערבויות החלשות, אך 
בידו ארבעה קונטרולים )K ,2=A=1(, ועם יד כזו הכרזת 
מנע מפריעה לנו יותר מאשר ליריבינו. התערבות רגילה 

של ♠1 הייתה עושה את העבודה.

2. ככלל, הכרזנו פעם אחת Preempt – זהו, מספיק. 
במועדונים  רבות  פעמים  מבחין  אני  השנים  לאורך 
ה-Preempt שלהם  את  מכריזים  בתופעה ששחקנים 
או שמלכתחילה תכריזו אחד   – טוב  לא  נוספת.  פעם 
יש  בסיבוב הבא.  או שתשתקו  תיאור מדויק  יותר עם 
לכם שותף – תנו לו את הכבוד שעם יד מתאימה הוא 
עליכם  בנוסף,  מיוזמתו.  זאת  ועושה  בכם  תומך  היה 
ולבטח  "אדומים"  אתם  כאשר  זהירות  במשנה  לנקוט 

כשאתם "אדומים מול ירוקים".

להוציא  לא   – כאן  התכנסנו  שלשמו  העיקרון   .3
penalty double של השותף!

כאשר צפון הכריז ♠3 דמיינתי איך אנחנו אוספים כאן 
הקלפים  )במערך  לצמרת  וחוזרים   200/500/800
זו  מבחינתי,   .)3♠ נגד   500+ לקחת  אפשר  הנתון 
 IMPs לאסוף  מטרתנו  שהרי  חיכיתי,  לה  ההזדמנות 
מהירים ויש לנצל כל שגיאה של היריבים. שמחתי מאוד 
כאשר ההכרזה לא הסתיימה ב-♥3 משעמם וניתנה לי 

ההזדמנות להכפיל ♠3. 
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אבל יהודה חשב אחרת והוציא penalty double לחוזה 
והנפילה  הוכפל,  שהוא  כמובן   .4♥ של  מראש  האבוד 

הגדולה )down 4, -800( רק הצדיקה את טענותיי.

בסוף המשחקון שאלתי אותו מדוע עשה זאת, ואז הגיע 
ה"חטא על פשע": פתחתי עם 10 נקודות כשהבטחתי 

.Dbl-לך 12, ולכן הוצאתי את ה

 10 עם  לפתוח  בסדר  לפעמים  זה  ספק,  הסר  למען 
נקודות, ביחוד עם שתי חמישיות. גם במערך הקלפים 
הנתון לא הייתי פוסל על הסף פתיחה עם 10 נקודות 
וסדרה טובה במצב לא פגיע נגד פגיע. מנקודת מבטו 
נגד חוזה  של מערב, הובלת פתיחה של השותף ב-♥ 
בהגנה  לקיחה  לשותפות  להוסיף  בהחלט  עשויה  ב-♠ 

)כפי שאכן קורה במציאות(.

מכפיל  והשותף  נקודות   10 עם  פתחנו  כבר  כאשר 
 Dbl-לעונשין, עלינו לקחת נשימה ארוכה ולכבד את ה
של השותף! אם יעשו ♠3 מוכפל – שיהיה להם לבריאות, 
שלא  לשותף  בטענות  לבוא  אפשר  תמיד  זה  ובמקרה 
התחשב באפשרות שפתחנו עם 10-11 נקודות במצב 

פגיעות נוח.

אז מה למדנו היום?

לא כל 10 נקודות ושישייה הן Preempt – לפעמים 
אפשר להסתפק באוברקול פשוט.

 Preempt-נגענו, נסענו. מכריז ה – Preempt הכרזנו
לא יכריז שנית.

לא להוציא Penalty Double של השותף – לתת לו 
עושה.  הוא  מה  יודע  הוא  אז  הכפיל  שאם  הכבוד  את 
ולהתרכז בהכשלת החוזה של  יש לכבד את החלטתו 

היריבים גם עם יד חלשה יחסית.

eliranar@gmail.com הערות/הארות/תובנות למייל

תשובות לתרגילים

4♠ )1(

סגירה מידית למשחק מלא עם פתיחה מינימלית )12 
נקודות(

3NT )2(

פותח בינוני )15-17 נקודות( ללא קוצר.

3♠ )3(

פותח חזק )18-19 נקודות( ללא קוצר.

 3♣ )4(

זו  אמנם  בקלאב.  חוסר(  )או  סינגלטון  לשותף  מראה 
איננה יד חזקה, אבל מול קלפים מתאימים של השותף, 

ללא בזבוז בקלאב, ייתכן סלם.

4♥ )5(

בסדרות  טובות  חמישיות  שתי  מתארת  זו  הכרזה 
המייג'ור.

 3NT )6(

בודד.   K עם   )3♣( קוצר  להראות  לא  מעדיפים  אנו 
באמצעות  נקודות   15-17 לשותף  נראה  זה  במקום 

.3NT הכרזת

המשך מעמוד 11
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שילוב של פיתוח סדרה ארוכה והגבהה
// רם סופר

פיתוח  תרגלנו  הקודם  בחודש 
לכרוז  )שבה  ארוכה  סדרה 
יותר(  או  קלפים   8 ולדומם 
לפעמים  שליט.  ללא  בחוזה 
בסדרה זו חסר קלף בכיר )אחד או יותר( שצריך להוציא 
כאלה  ידיים  שתי  נתרגל  החודש  היריבים.  מידי  אותו 
שבהן נדרש משחק מדויק כדי למקסם את הסיכוי לבצע 

את החוזה.

תרגיל 1

 JT2
 94
 A85
 KQJ62

  A974
  AK6
  K42
  874

West North East South
1♣

Pass 3♣ Pass 3NT

Pass Pass Pass

הגעתם לחוזה 3NT לאחר הכרזת תשובה ♣3 טבעית 
ומזמינה )11-12 נקודות(. מערב הוביל Q♦ )ראש רצף(. 
תכננו את המשחק!  )כאשר תשחקו בפעם הראשונה 
♣ לכיוון הדומם, K♣ יזכה ושני היריבים ישרתו בקלפי 

♣ נמוכים(.

תרגיל 2

 K94   
 AT63
 QJ6
 QJ3

  AQ2
  K5
  A5432
  T92

West North East South
1♦

Pass 1♥ Pass 1NT

Pass 3NT All Pass

3NT. מערב הוביל 5♠ )רביעי מלמעלה(.  החוזה הוא 
תכננו את המשחק!

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

ובדרך המשחק הנכונה.
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פתרון 1

 JT2
 94
 A85
 KQJ62

  A974
  AK6
  K42
  874

רצף(.  )ראש   ♦Q הוביל  מערב   .3NT לחוזה  הגעתם 
תכננו את המשחק!  )כאשר תשחקו בפעם הראשונה 
♣ לכיוון הדומם, K♣ יזכה ושני היריבים ישרתו בקלפי 

♣ נמוכים(.

ב-♥  ב-♠, שתיים  )אחת  בטוחות  לקיחות   5 לרשותכם 
כדי  ב-♣  לקיחות  לארבע  זקוקים  אתם  ב-♦(.  ושתיים 

לבצע את החוזה. 

 ♣A-ה את  להוציא  מספיק   3-2 היא  ה-♣  חלוקת  אם 
)בתנאי שתשמרו כניסה לדומם(. אם הסדרה מחולקת 
4-1, המצב מורכב יותר ועדיין יש סיכוי לבצע את החוזה 

אם A♣ במערב.

 ♦A לשמור  )חובה   ♦K עם  הראשונה  בלקיחה  זכו 
ככניסה לדומם(. כעת שחקו ♣ נמוך אל ה-K♣ )מערב 
להמשיך  מפתה  נמוכים(.  בקלפים  משרתים  ומזרח 
ייכשל אם חלוקת הסדרה היא  ב-Q♣, אבל מהלך זה 
4-1. עדיף לחזור ליד עם A♥ ולהוביל ♣ נמוך נוסף אל 
 ,A הדומם. כעת אם למערב רביעייה בקלאב בראשות
החוזה יבוצע. Q♣ תזכה בלקיחה זו )כאשר מזרח אינו 
משרת(. כעת תחזרו ליד עם A♠ ותובילו סיבוב שלישי 
דרך  אין  למערב   – במערב  שנותרו   ♣Ax דרך   ♣ של 
למנוע מכם להשיג ארבע לקיחות ב-♣, שתגיעו אליהן 

.♦A בעזרת

במקרה שמזרח מחזיק רביעייה ב-♣ בראשות A והוא 
לעשות  מה  אין   – בסדרה  הראשון  הסיבוב  את  עיכב 

והחוזה ייכשל תמיד.

פתרון 2

 K94   
 AT63
 QJ6
 QJ3

  AQ2
  K5
  A5432
  T92

3NT. מערב הוביל 5♠ )רביעי מלמעלה(.  החוזה הוא 
תכננו את המשחק!

כאן לרשותכם שש לקיחות בטוחות )שלוש ב-♠, שתיים 
נוספות.  לקיחות  שלוש  לפתח  ויש  ב-♦(  אחת  ב-♥, 
המקור ללקיחות הנוספות הוא סדרת ה-♦. אם חלוקת 
 ♦K-ה את  ליריבים  להוציא  מספיק   ,3-2 היא  ה-♦ 
והמשימה תושג. עם זאת, במשחק זהיר ומדויק אפשר 
להתגבר גם על חלק מהמקרים שבהם חלוקת ה-♦ היא 

.4-1

הדרך הלא נכונה היא לזכות בלקיחה הראשונה בדומם 
העקיפה  עם  שגם  הוא  העניין  לעקיפה.   ♦Q ולהוביל 
"תצליח" ומזרח יכסה ב-K♦, תמיד יהיה מפסיד בסדרה, 

ובמקרה של חלוקה 4-1 – שני מפסידים. 

נמוך   ♦ ולהוביל   ♠Q עם ביד  לזכות  הנכון:  המשחק 
לעבר הדומם. אם מערב זוכה ב-K♦ ומזרח משרת – 
יש ארבע לקיחות בטוחות ב-♦. אם Q♦ תזכה בלקיחה, 
יש לחזור ליד עם K♥ ולהוביל ♦ נוסף. כעת אם מערב 
זוכה ב-K♦ וממשיך ב-♠, תזכו בדומם, תגבו J♦ ותחזרו 

ליד עם A♠ כדי לגבות שתי לקיחות נוספות ב-♦. 

בכל  החוזה  ביצוע  את  תבטיח  הנכונה  המשחק  דרך 
שהחלוקה  או   ,3-2 היא  ה-♦  חלוקת  שבהם  המקרים 

היא 4-1 ו-K♦ במערב.

מובטח  החוזה  שביצוע  רואים  אתם  כאשר  עיקרון: 
חפשו   ,3-2 מחולקת  המרכזית  שהסדרה  במקרה 
בחלק  גם  החוזה  ביצוע  את  שתבטיח  משחק  דרך 

מהמצבים שבהם החלוקה היא 4-1.
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שני מוכרי הנעליים ליחפים ושני הכרוזים
// אבי רוזנטל

שני אנשי מכירות של יצרני נעליים הגיעו למדינה שבה 
כולם הולכים יחפים. הפסימי חזר ודיווח: "כולם הולכים 
יחפים. לא נוכל למכור להם נעליים". האופטימי אמר: 

"יש שוק ענקי. כולם הולכים יחפים".

שני הכרוזים שהגיעו לחוזה ♠6 במערך הקלפים הבא 
דומים לשני אנשי המכירות. שניהם ישבו בדרום:

 5 
 A92
  J643
 QT986

 AKQJT62
 KJT
 K5
  A

West North East South
2♣

Pass 2♦ Pass 3♠
Pass 4♥ Pass 4NT
Pass 5♦ Pass 6♠
Pass Pass Pass

דרום קבע את סדרת השליט בהכרזת ♠3, וצפון הראה 
קונטרול ב-♥. בתשובה לשאלה על קלפי מפתח הראה 
צפון קלף מפתח אחד, שהוא ללא ספק A♥. דרום הכריז 
את החוזה הסופי ♠6, ומערב הוביל ב-2♦. מזרח זכה 

ב-A♦ ושיחק ♦ נוסף. הכרוז זכה ב-K♦ שבידו.

הכרוז הפסימי שיחק מידו A♠. מזרח לא שירת. 

הביא  שותפי  החוזה.  את  לבצע  סיכוי  הרבה  לי  "אין 
וקלפי ה-♠ של המגנים  יד פחות טובה ממה שציפיתי 

התחלקו גרוע 5-0".

הוא משך חמישה קלפי ♠ גבוהים, המשיך ב-A♥ וניסה 
עקיפה עם ה-9♥ אל ה-J♥. מערב זכה ב-Q♥, והחוזה 

נכשל.

לאחר מכן אמר הכרוז: "עשיתי את המקסימום האפשרי. 
יותר מ-50%,  שיחקתי על עקיפה שהסיכוי שלה היה 

ולא היה לי מזל".

נכון את סיכויי העקיפה. ברגע שהתגלו  הכרוז העריך 
5 קלפי ♠ אצל מערב, רוב הסיכויים היו ש-Q♥ במזרח.

)לאחר  השנייה  בלקיחה  כבר  זיהה  האופטימי  הכרוז 
שמזרח לא שירת( הזדמנות למשחק לחץ.

כדי   ♥Q-ו  ♦Q  ,♣K על  לשמור  יצטרכו  שלי  "היריבים 
 .♣J למנוע ממני 12 לקיחות, ובמקרים מסוימים גם על
טוב שקלפי ה-♠ אינם מתחלקים, משום שהשחקן שאין 
לו אף קלף ב-♠ ייאלץ למצוא שבע השלכות של קלפים 
מסדרות אחרות. גם אם חלוקת הקלפים לא תאפשר 
מדומה  לחץ  משחק  להתאפשר  עשוי  לחץ,  משחק 

והיריבים עשויים לשגות".

עקרונות משחק לחץ
1. משחק לחץ נועד למנוע ניחוש )זה בדיוק מה שעשה 

.)♥Q הכרוז הפסימי שניסה לנחש את מיקומה של

2. עיתוי – משחק לחץ יפעל בדרך כלל לאחר שנמסרו 
היריבים  זו  ביד  למסור.  כל הלקיחות שמותר  ליריבים 

זכו ב-A♦ כבר בלקיחה הראשונה.

3. קלף לחץ – זהו הקלף המחייב מגן או מגנים לזרוק 
קלפים שהם אינם מעוניינים לזרוק. ביד זו קלף הלחץ 

הוא השליט האחרון.

4. מאיימים – קלפים שיש להם פוטנציאל להפוך לזוכים. 
.♥J ביד זהו .♦J-ו ♣Q :בדומם שני קלפים כאלה

זה  – במקרה  נמצאים המאיימים  ליד שבה  כניסה   .5
.♥A
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תכנית המשחק
מתחילים במשיכת כל שבעת קלפי ה-♠ של הכרוז. זה 
יהיה המצב לפני שישוחק השליט האחרון )קלף הלחץ(:

  -
  A9
   J
  QT

  2
  KJT
  -
  A

בשלב זה המגן המחזיק Q♦ חייב לשמור קלף זה, המגן 
והמגן  בסדרה,  נוסף  קלף  לשמור  חייב   ♣K המחזיק 

המחזיק Q♥ חייב לשמור שני קלפים נוספים בסדרה.

לשער  עשויים  בהגנה  טוב  תיאום  ללא  יריבים  בנוסף, 
שחקן  ואז   ,♥ קלפי  ושני   ♣ קלפי  שני  נותרו  שלכרוז 
במערב המחזיק J♣ ירצה להגן על קלף זה שמא ישחק 

הכרוז Q♣ מהדומם כדי לפתח לקיחה שנייה בקלאב.

.♣A-וממשיך ב ♦J הכרוז מושך 2♠ מידו, זורק

ברוב המקרים מגן המחזיק בשני קלפים שחובה לשמור 
עליהם לא ישמור שני קלפי ♥ נמוכים יחד עם Q♥. כמובן 
שהכרוז צריך לספור את מספר הקלפים שהמגנים זרקו 
מוגן הוא  לא  לוודא אם הקלף שנותר  כדי  מכל סדרה 

.♥Q אכן

בכל מקרה שבו Q♥ ו-K♣ אצל אותו שחקן, יופעל עליו 
לחץ בלתי נסבל כאשר ישוחק 2♠. המגן הזה לא יוכל 

לשמור על הגנה בשתי הסדרות.

הכרוז האופטימי המשיך ב-A♣, אבל K♣ לא נפל. הוא 
 ♥K-בדומם. כששיחק 9♥ אל ה A-אל ה ♥J-המשיך ב
בידו ה-Q♥ נפלה. T♥ הפך ללקיחה ה-12 שהשלימה 

את ביצוע החוזה.
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הובלות פתיחה )5(
// רם סופר

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

את היישום הנכון של עקרונות ההובלה.

נגד חוזה עם שליט.  נמשיך בהובלות פתיחה  החודש 
מהלך ההכרזה הוא:

West North East South
1♦ Pass 1♠

Pass 3♦ Pass 3♠

Pass 4♠ All Pass

תרגיל 7

  953
  876
  842
  KJ62

תרגיל 8

  84
  AJ5
  KJT87
  Q65

החליטו בעצמכם איזה קלף תובילו נגד החוזה ♠4 עם 
כל אחת מהידיים בטרם תקראו את הפתרונות. רמז: 
עליכם לנתח את מהלך ההכרזה בטרם תבחרו בקלף 

ההובלה.
פתרון 7

  953
  876
  842
  KJ62

ב-♦  קלפים   +6 הראה  )הדומם(  צפון  המכרז:  ניתוח 
עם 15-17 נקודות ותמיכה של 2-3 קלפים ב-♠. לדרום 

5-6 קלפי ♠.

המסקנה מניתוח המכרז היא שלצפון סדרת ♦ חזקה 
בעוד דרום קצר בסדרה זו, ולכן יש סכנה של השלכת 
מפסידים ב-♥ ו/או ב-♣ על סדרת ה-♦. בידכם אין שום 

עוצר ב-♦, ולכן הובלה פסיבית בשליט אינה טובה.

מטרתכם צריכה להיות זכייה בלקיחות מהירות ב-♥ או 
ב-♣. עדיף שתובילו בסדרה החזקה יותר שלכם – כך 
זכרו  תצליח.  שההובלה  כדי  מהשותף  פחות  תצטרכו 
את  למצוא  טוב  סיכוי  ויש  בלבד,  נקודות   4 בידכם  כי 

השותף עם 10-11 נקודות.

קלף ההובלה המומלץ: 2♣ )רביעי מלמעלה(.

 פתרון 8

  64
  AJ5
  KJT87
  Q65

של  הארוכה  הסדרה   – ב-♦  שלנו  הכוח  בולט  זו  ביד 
הדומם. אין זה אומר שכדאי להוביל ב-♦ )ייתכן שבכך 
בעצמו(,  לבצע  יכול  שאינו  עקיפה  לבצע  לכרוז  נעזור 
אבל זה אומר שאין לחשוש מהשלכת מפסידים רבים 
על סדרת ה-♦ של הדומם – ייתכן בהחלט שהלקיחה 
היחידה של הכרוז ב-♦ תהיה ה-A. על כן אין דחיפות 

להוביל ♣ או ♥ – המפסידים בסדרות אלה לא יברחו.

יתר על כן – בידכם 11 נקודות, ולכן השותף חלש, 4 
נקודות לכל היותר )בהנחה שליריבים שהכריזו משחק 
לכם  יש  שבה  מסדרה  הובלה  נקודות(.   +25 מלא 
קלפים בכירים ללא רצף עלולה בקלות "למכור" לקיחה. 
פסיבית בשליט  הובלה  היא  ביותר  ההגיונית  ההובלה 
שתפריע לכרוז לחתוך מפסידים בדומם )היות שבדומם 
6+ קלפי ♦ ו- 2-3 קלפי ♠ חייב להיות קוצר כלשהו ב-♣ 

או ב-♥(.

קלף ההובלה המומלץ: 4♠ )או 6♠(.

לדאוג  יכול  לא  אדם  חלילה  כאשר 
אשר  קרוב  לאדם  זקוק  הנו  לענייניו 
עליו הוא סומך שיעזור לו וידאג במקומו 

לענייניו.
עד לאחרונה, רק לאחר שאדם נהיה בלתי 
אפוטרופוס  לו  למנות  היה  ניתן  כשיר, 
לניהול ענייניו בהליך המחייב פניה לבית 
שיתכן  מינוי  קרוביו,  והסכמת  משפט 
במידה  אדם  אותו  על  מקובל  היה  ולא 

והיה  מסוגל להביע את דעתו. 
וכיום  נכנס תיקון לחוק,  לפני כשנתיים 
יכול אדם לבחור ולמנות מישהו הקרוב 
את  ולייפות  סומך  הוא  עליו  ואשר  לו 
כוחו לניהול ענייניו כאשר הוא עצמו לא 
יהיה מסוגל לעשות זאת. מינוי זה יעשה 
ייפוי כוח מתמשך לאותו אדם  ע”י מתן 

קרוב. 

ייפויי כוח מתמשך 

רן שדה עו”ד ונוטריון
שדה ושות’ משרד עורכי דין

הכוח  מייפה  ע”י  ניתנות  זה  כוח  בייפוי 
הקרוב,  אדם  לאותו  מפורטות   הוראות 
בעת  בעתיד  ולפעול  להחליט  כיצד 
ובפן  הרפואי  בפן  הכלכלי,  בפן  הצורך 
את  ביטוי  לידי  להביא   ובכך  האישי 

רצונותיו.
אצל  מופקד  המתמשך  הכוח  ייפוי 
האפוטרופוס הכללי ונכנס לתוקף לאחר 
לענייניו  לדאוג  מסוגל  אינו  שהאדם 
לאפוטרופוס  כך  על  הודעה  וניתנה 
הכללי מלווה במסמך המאשר את מצבו 

של מייפה הכוח. 
הכוח  ייפוי  על  וחתימה  ביצוע  תהליך 
המתמשך מלווה ומאושר אך ורק על ידי 
משרד  מטעם  לכך  שהוסמך  דין  עורך 

המשפטים.

לבירור פרטים נוספים 
וביצוע ייפוי כוח מתמשך

מוזמנים לפנות למשרדנו המתמחה בנושא.

 08-9415022

 054-5677805

 ran@sadehlaw.com
 08-9495258 
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הגנה נגד חוזה עם שליט – 
משחק היד השלישית

// אפרים בריפמן

שמתגלה  ואחרי  הפתיחה  הובלת  בעת 
הדומם – עצרו. בחנו את הדומם ושחזרו את 
ההכרזות. אם רואים שחייבים לזכות בלקיחה, 
זכו בה, גם אם ברור לכם כי השותף היה יכול 

לזכות בה.
את  מוצאים  אינם  ומנוסים  טובים  שחקנים  לעתים, 
הדרך להכשיל את המבצע, שעה שאם היו מתבקשים 
לפתור את אותה בעיה על הנייר, ללא קושי היו מוצאים 
את הפתרון הנכון. מדוע זה קורה? לדעתי, הדבר אינו 
נובע מחוסר ידע, אלא דווקא מהמהירות בה משחקים 

ללקיחה הראשונה. למשל:

 8
 AKJ4
  AKQJ8
 843

  A975
  32
  972
  QJ62

תשחקו  מה   .♠K מוביל  השותף   .4♥ משחק  דרום 
מן  יוצא  ללא  כולכם  כאן,  כי  מאמין  אני  זו?  ללקיחה 
הכלל תיקחו את ה-K♠ ב-A♠ ותמשיכו ב-Q♣. זו בעצם 

התקווה היחידה לזכות בלקיחות. החלוקה המלאה:

 8
 AKJ4
  AKQJ8
 843

  KQT62   A975
  87   32
  654   972
  AT9   QJ62

  J43
  QT965
  T3
  K75

שחקנים  זאת,  עם  ויחד  פשוט  מאד  מאד,  התרגיל 
מנוסים בתחרות ארצית שירתו ב-9♠. זה לא קרה כיון 
שלא הבינו מה מתרחש כאן, זה קרה בגלל המהירות 
בה שיחקו ללקיחה הראשונה. ואח”כ... אח”כ היה כבר 
מאוחר מדי לתקן את הנזק. במקום לזכות ב-4 לקיחות, 
בלקיחה  תזכו  לא  אם  כי  שתיים.  או  בלקיחה  תזכו 
השנייה ב-A♣, המבצע עשוי להעלים את ה-K75♣ על 

שלושה דייאמונדים מהדומם.
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 ,Singleton בחוזה עם שליט כאשר בדומם
הנו השלישית  ביד  המגן  של   הסימון 

.Suit Preference 
 9542
 AQJ5
  Q
 AKJ9

  AQ3
  9
  AKJ84
  8654

מצד   Pass אחרי   .Dbl הכריז  צפון   ,1♦ פתחתם 
בחרתם   4♠ של  חוזה  נגד   .2♠ הכריז  דרום  השותף, 
להוביל ב-A♦. השותף משרת ב-2♦, מהיד הסגורה 5♦. 

מה תשחקו בלקיחה השנייה? החלוקה המלאה:

 9542
 AQJ5
  Q
 AKJ9

  AQ3   76
  9   876432
  AKJ84   7632
  8654   7

  KJT8
  KT
  T95
  QT32

האם שקלתם הלקיחה השנייה להמשיך ב-9♥ בתקווה 
אין לכך שום  ולקבל חיתוך...?   ♥K-כי בידי השותף ה
את  להצדיק  מנת  על  דרום?  הכריז  מה  זוכרים  סיכוי. 
ה-♠2, דרום חייב להחזיק ב-K♥. העיקרון במשחק עם 
של  הסימון   ,Singleton בדומם  כאשר  הוא:  שליט 
 Suit Preference המגן ביד השלישית יהיה תמיד

.Signal

ה-2♦ מרמז כי הוא מעדיף את הסדרה הנמוכה מתוך 
לקלאב,  הארט  בין  אחרות,  במלים  שנותרו.  השתיים 
השנייה  בלקיחה  לכן,  קלאב.  שתשחקו  מעדיף  הוא 
לעקוף  וינסה  בדומם  יזכה  המבצע  ב-4♣.  המשיכו 
השותף  נוסף.  בקלאב  והמשיכו  בלקיחה  זכו  בשליט. 
יחתוך והנה הכשלתם את החוזה. זכיתם ב-A♦, חיתוך 

.♠AQ-קלאב וכמובן ב

יום שבת 15 ביוני 2019 | בשעה 16:00 
קנטרי חולון, רח' הלוחמים 30, חולון )ליד משרד הרישוי( 

מנהל תחרות : אילן שזיפי
מחיר למשתתף: 75 ₪
כולל כיבוד קל ושתיה חמה

גביעים לשלושת המקומות הראשונים

לפרטים והרשמה מראש: רועי טושר 050-9033355

מועדון ברידג' חולון
מתכבד להזמינכם לתחרות ארצית

ע"ש תדמור אריה ז"ל
מושב אחד 36 ידיים 
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תוכנית הפסטיבל 31 במאי-6 ביוני, 2019 
היכל קבוצת שלמה, רח' אייזק רמבה 5, תל אביב

נשים/
גברים  
 TB

10:00

חד 
מושבית 

TB

10:00

קבוצות 
מעורבות

1
10:00

2
14:00

זוגות
 IMP

1
15:00

2
19:00

TB חד-מושבית

10:00

זוגות 
מעורבים

 TB

1
15:00

2
19:00

חד-מושבית

10:00

קבוצות
 BAM

1
15:00

2
19:00

קבוצות
מרכזית

1
15:00

2
19:00

קבוצות מרכזית
שלבי הגמר

19:00 | 15:00 | 13:00

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

TB חד-מושבית

10:00

זוגות
מרכזית

TB
גמר א'

3
15:00

4
19:00

זוגות 
 HANDICAP

TB

1
15:00

2
19:00

זוגות
מרכזית

מוקדמות
TB
1

15:00
2

19:00

עד אמן כסף
TB

1
15:00

2
19:00

 עד 
אמן
כסף
TB
3

15:00

זוגות
מרכזית

TB
גמר ב'

3
15:00

חד-מושבית 
IMP 19:00

תחרות 
לשחקנים 
חדשים 

10:00

הרצאת מומחה 9:30 הרצאת מומחה 9:30

הרצאת 
חשיפה 
לצעדים 
ראשונים

11:00

הרצאת 
חשיפה 
לצעדים 
ראשונים

17:00

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

30 ש"ח
! ד ב ל ב

נקודות אמן 
בינלאומיות, 

ארציות ומקומיות 

מוגדלות

גביע מיוחד 
למנצחי תחרויות 
הבוקר בחישוב 

כללי.
נדרשות 5 

תחרויות לפחות, 
החישוב הכללי 

יבוצע
ללא דרגות

רב-אמן ומעלה.  

שחקני הקבוצות 
שהעפילו לשלבי 
הגמר השונים 

בתחרות הקבוצות 
המרכזית, יוכלו 

להצטרף לתחרות 
הזוגות המרכזית 

המתנהלת במקביל 
)על פי התקנון(.

חדש!

חדש!

חדש!

חד 
מושבית 

TB

10:00

TB חד מושבית

10:00

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

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

חניה חינם
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ירחון ההתאגדות הישראלית לברידג'

משחק ההגנה

26

כלב נחייה )4(

העדפת סדרה
Krzysztof Martens // 

)תרגום מאנגלית: רם סופר(

בהמשך  אשר   )Suit Preference( סדרה  העדפת   
שייכת   S/P הקיצור  באמצעות  אותה  נציין  המאמר 
לקטגוריה של איתותי Attitude )רוצה/לא רוצה(. איתות 
זה מעביר מידע על מיקומם של קלפים בכירים בסדרות 
צדדיות. אנו יכולים להשתמש בו בכל פעם שאנו רואים 
בקלפים  ערכים משמעותיים  עם  סדרה  להראות  צורך 
ההחלטות  את  לקבל  לשותף  לסייע  מנת  על  בכירים 

האופטימליות בהגנה.

הגבוהה  בסדרה  ערכים  מראה  גבוה  קלף  של  משחק 
מבין שתי הנותרות, ומשחק של קלף נמוך – בסדרה 
הנמוכה. שימושים בסיסיים בשיטת איתות זו מקובלים 

מאוד בעולם הברידג’.

דוגמה 1 

יתרון אחד של S/P הוא הפשטות.

West North East South
1♥ Dbl Pass

1♠ Pass 2♥ Pass
3♠ Pass 4♠ All Pass

יד 1א

 72
 AKQ65
  75
 QJ83

  T9864   AKQ
  J83   T92
  Q32   AKJ64
  KT   A4

  J53
  74
  T98
  97652

צפון מוביל ב-A♥ וממשיך ב-KQ♥. מה ישליך 
דרום בלקיחה השלישית?

המחבר  הגנה.  כבעיית  אחר  במקום  פורסמה  זו  יד 
המליץ להשליך ♣ גבוה )לא מעודד( בלקיחה השלישית 
על מנת למנוע מהשותף החלפה ל-♣ )הסדרה החלשה 
להשיג  כדי  זה  באיתות  די  אין  אבל  הדומם(,  של 
המשך ב-♥ מצפון )הדרך היחידה להכשיל את החוזה 
Trump Promotion( משום שמיקומה של  באמצעות 

Q♦ כלל אינו מובן מאליו.

שימוש ב-S/P הרבה יותר יעיל: השלכה חד-משמעית 
 ♥ תוביל  לשותף:  צועקת  השלישית  בלקיחה   ♦T של 

בלקיחה הרביעית. 

יד 1ב

 72
 AKQ65
  75
 QJ83

  J9864   AKQ
  J83   T92
  T32   AKJ64
  KT   A4

  T53
  74
  Q98
  97652

החלפנו את מיקומם של שני קלפים )J♠ ו-Q♦( בין דרום 
המשך ב-♥ רביעי הינו הדרך היחידה  למערב, וכעת 
והשלכה שיאפשרו  בגלל חיתוך  “למכור” את החוזה 
לעזור  חייב  דרום  זו  ביד  מפסיד.  מ-♦  להיפטר  לכרוז 
לשותף באמצעות השלכת S/P( ♣2( שתאותת על כוח 

ב-♦.

 Bridge World פי שיטת ההגנה של  על  כי  לב  שימו 
לעודד  לא  רק  אמור  דרום  המקרים  בשני   Standard

החלפה לקלאב.
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דוגמה 2 

בקלפיהם  משתמשים  המגנים  שליט,  ללא  חוזה  נגד 
בסדרה הראשונה שהכרוז משחק על מנת להביע את 

העדפותיהם.

תחרות זוגות טופ-בוטום. צפון-דרום פגיעים.

West North East South
1♣ Pass

1♥ Pass 1♠ Pass
2NT Pass 3NT All Pass

יד 2א

 KQT8
 T97
  JT96
  A7

  75   J942
  AQ65   K3
  K852   AQ
  Q92   KJT64

  A63
  J842
  743
  853

 ♦A מצפון. מערב זוכה בדומם עם ♦J :קלף ההובלה
של  אי-זוגי  מספר  על  ומאותת   ♦7 עם  משרת  )דרום 
נותנים  בצפון  אנחנו   .Q-ה אל  ב-♣  וממשיך   )♦ קלפי 

.♣A לזכות, וזוכים בלקיחה הבאה עם ♣Q-ל

מצב ה-♦ ברור למדי. הרבה יותר משמעותיים איתותי 
הספייד  לסדרות  המתייחסים  השותף  של  הקלאב 

וההארט.

היות שדרום שירת תחילה עם 8♣ ולאחר מכן עם 3♣, 
ובכך רמז על ערכים בספייד, אנו מחליפים ל-8♠. בדרך 
לנו  ב-♠ המגיעות  מושכים את שלוש הלקיחות  אנו  זו 

ללא תלות במספר קלפי ה-♠ של השותף – 2 או 3.

האפשרי  המקסימום   – בדיוק  מבוצע   3NT תוצאה: 
מבחינת צפון-דרום.

יד 2ב

 KQT8
 T97
  JT96
  A7

  A5   J942
  Q652   K3
  K852   AQ
  Q92   KJT64

  763
  AJ84
  743
  853

יד זו זהה ליד 2א, פרט לכך שמיקום האסים בסדרות 
המייג"ור הוחלף בין דרום למערב.

הפעם דרום שירת תחילה עם 3♣ ולאחר מכן 8♣, ובכך 
.♥T-הראה עניין בסדרת ה-♥. אי לכך, החלפנו ל

ושוב – מנענו מהכרוז לבצע יותר מ-9 לקיחות מובנות 
ב-♥  אחת  ב-♦,  שלוש  ב-♣,  )ארבע   3NT-ב מאליהן 

ואחת ב-♠(.

דוגמה 3 

בכל פעם שהובלת הפתיחה שלנו הגביהה קלפים זוכים 
.S/P בדומם, על "היד השלישית" ליישם

תחרות זוגות טופ-בוטום. כולם פגיעים.

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

גיליון 190 יוני 2019
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יד 3א

 AT875
 53
 KJ5
 QT9

  96   KQ2
  AKQJT62   984
  QT9   763
  A   K652

  J43
  7
  A842
  J8743

קלף ההובלה: A♠ מצפון. 

שותפנו משרת עם S/P( ♠J(. הוא מאותת על כוח ב-♦. 
אנו מצייתים וגובים מיד שלוש לקיחות ב-♦.

יד 3ב

 AT875
 53
  KJ5
 QT9

  96   KQ2
  AKQJT62   984
  A   763
  743   K652

  J43
  7
  QT9842
  AJ8

כאשר  מידית  ומתוגמל   ♠3 עם  שותפנו משרת  הפעם 
ביותר  המועיל  הקלף  הינו   ♣Q ל-♣.  מחליפים  אנחנו 
על  השותף  את  לתגמל  מנת  על  לשחק  יכולים  שאנו 

.S/P איתות

דוגמה 4 

בכל פעם שלשותף, לאחר שיקבל את ההובלה, תהיה 
לעבור  לנסות  או  סדרה חדשה  לפתוח  אם  התלבטות 
לידנו כדי שאנו נשחק את הסדרה החדשה דרך הדומם 

או הכרוז, עלינו להבהיר את המצב עבורו.

תחרות זוגות טופ-בוטום. 

West North East South
1♥ Pass 4♥ All Pass

יד 4א

 T652
 A6
 QJ93
 742

  Q4   A93
  QT973   KJ84
  AK86   5
  J3   T9865

  KJ87
  52
  T742
  AKQ

קלף ההובלה: Q♦ מצפון. 

שותפנו )דרום( משרת עם 7♦ ומביע עניין בסדרת ה-♠. 
)בחוזים עם שליט יש ליישם S/P כאשר בדומם מופיע 

קוצר בסדרת ההובלה(.

הכרוז זוכה בלקיחה הראשונה ומוביל J♣. זה אינו הזמן 
לאיתות ספירה – אנו חייבים לומר לשותף מה לעשות. 
אנו משרתים עם 2♣ – "אל תמשיך בספייד!". דרום 

.♣Q-מציית וממשיך בשליט לאחר זכייתו ב

ייכשל  זוכים ב-A♥ וממשיכים ב-♠. לבסוף החוזה  אנו 
בלקיחה אחת.

אבל  מחלוקת,  לעורר  עלול  זו  בדוגמה  הכלול  הרעיון 
ביסודו של דבר, כאשר שני השותפים מסוגלים לראות 
 S/P חיונית,  להיות  יכולה  מסוימת  לסדרה  שהחלפה 

גובר על ספירה.
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יד 4ב

 Q652
 Q6
 QJ93
 742

  T4   A93
  AT973   KJ84
  AK86   5
  J3   T9865

  KJ87
  52
  T742
  AKQ

קלף ההובלה: Q♦ מצפון. 

שותפנו )דרום( משרת עם 7♦ ומביע עניין בסדרת ה-♠. 
)בחוזים עם שליט יש ליישם S/P כאשר בדומם מופיע 

קוצר בסדרת ההובלה(.

.♣J הכרוז זוכה בלקיחה הראשונה ומוביל

כעת אנו משרתים עם S/P( ♣7 – מראה כוח בספייד(. 
ופותח את סדרת ה-♠. בשלב זה להגנה  דרום מציית 
שלוש לקיחות בטוחות וביצוע החוזה תלוי בכך שהכרוז 

.♥Q ילכוד את

המשך בשליט מצד דרום היה חוסך לכרוז את הניחוש 
וגם נותן לו זמן להגביה את סדרת ה-♣ בדומם להשלכת 

המפסיד ב-♠ עם ביצוע לקיחה עודפת.
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סיקור תחרויות

30

ישראל  של  הפתוחה  הנבחרת 
בתחרות  נאה  להישג  זכתה 
 Yeh היוקרתית  הקבוצות 
 28 חלק  נטלו  בתחרות  בשנחאי.  שהתקיימה   Cup
הוזמנו  בין היתר  וקבוצות מכל רחבי העולם.  נבחרות 
מאליפות  הראשונות  הנבחרות  שמונה  לתחרות 
וקבוצות  ויפן,  הודו  מסין,  נבחרות  האחרונה,  אירופה 
בכירות מארה״ב, אוסטרליה ומדינות נוספות )בשתיים 
מהקבוצות השתתפו ישראלים נוספים: ינון לירן-אהוד 

פרידלנדר ורון פכטמן(.

אירופה  באליפות  השני  במקום  שזכתה  נבחרתנו 
מהווה  אשר  בתחרות  חלק  היא  גם  נטלה  האחרונה 
חלק מתכנית ההכנה לקראת אליפות העולם לנבחרות 
)Bermuda Bowl( שתתקיים בספטמבר הקרוב בסין.

במהלך האליפות גברה נבחרת ישראל, בין היתר, על 
במקום  התחרות  את  וסיימה  והולנד  נורווגיה  אנגליה, 
לאחר  סין  נבחרת  זכתה  בתחרות  המכובד.  הרביעי 
)איטליה/דנמרק(.  לוואצה  קבוצת  על  בגמר  שגברה 

במקום השלישי סיימה נבחרת הולנד.

על  הניצחון  מתוך   BBO-ב ששודרו  ידיים  שתי  לפנינו 
נבחרת אנגליה בסיבוב האחרון בשלב המוקדמות.

Board 6. Dealer East. Vul E/W

 53
 97
  KQJ962
  AJ7

  JT86   AK92
  T632   AQ854
  T8   7
  863   K54

  Q74
  KJ
  A543
  QT92

West North East South
לנגי מלינובסקי ברקת בקשי

1♥ Pass
3♥ 4♦ 4♥ 5♦

Pass Pass Dbl All Pass

3 לפי שיטת  תמך בשותפו לגובה  )מערב(  אסף לנגי 
Bergen עם נקודה אחת בלבד למרות מצב הפגיעות. 
בדרך כלל מציעים לנו להיזהר במצב "אדום מול ירוק", 
אבל  ברמות הגבוהות הפעלת לחץ על היריבים בהכרזה 
בדרך כלל משתלמת. צפון )ארטור מלינובסקי( לא היה 
מסוגל לשתוק עם סדרה כה יפה והכריז ♦4. בהמשך 
דרום תמך בו ל-♦5 במצב שבו כלל לא ברור מי מכריז 
כדי לבצע ומי כדי להקריב. הכוח שדרום מחזיק הגנתי 

.Dbl ברובו, והיה עליו לשקול בכובד ראש

)מזרח(  ברקת  אילן  שהוכפל.  זה  היה  צפון  במציאות 
והמתין  המייג'ור  בסדרות  לקיחות  שלוש  מיד  גבה 

בסבלנות ללקיחה נוספת עם K♣, +300 לישראל.

בשולחן השני:

West North East South
קינג רול מקינטוש לוין

1♥ Pass
1♠ 3♦ Dbl 4♦

Pass Pass Dbl Pass
4♥ Pass Pass Pass

גורם  בה  חסר  אך  זהירה,  הייתה   1♠ מערב  הכרזת 
ההפרעה. יוסי רול )צפון( התערב ♦3 בפגיעות נוחה, 
שתי  בלבד.  ל-♦4  תמך  )דרום(  לוין  אמיר  ושותפו 
קריאות ה-Dbl של מזרח הראו יד חזקה ולא היו כפל 
 4 של  ותמיכה  בלבד  אחת  נקודה  עם  טהור.  מעניש 
למערב  הייתה  לא  נחשפה,  שטרם  בהארט  קלפים 
הישראלי  הזוג  ל-♥4.  הכפל  את  להוציא  אלא  ברירה 
החליט נכון לא להקריב. אמיר לוין הוביל ב-A♦ והמשיך 

הצלחה לנבחרת הפתוחה בסין
// רם סופר
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בסדרה. לכרוז לא היה הרבה מה לעשות, והוא נאלץ 
ולקיחה אחת בכל סדרה  למסור שתי לקיחות בקלאב 

.IMP 11 אחרת, +200 לישראל עם רווח של

Board 7. Dealer South. Vul All

 9
 AJ62
  AT5
 Q8763

  T4   AQ762
  K95   Q83
  7632   K8
  AJT2   K94

  KJ853
  T74
  QJ94
  5

West North East South
לנגי מלינובסקי ברקת בקשי

Pass
Pass 2♣ 2♠ Pass
Pass Dbl Pass Pass
2NT Pass Pass Dbl

Pass Pass Pass

נקודות   11-15(  Precision לפי שיטת  צפון פתח ♣2 
ורביעייה  בקלאב  חמישייה  או  בקלאב  שישייה  עם 
בספייד,  קוצר  הראה  השני  בסיבוב  הכפל  במייג'ור(. 
ודרום השאיר אותו בשמחה לעונשין. אסף לנגי החזיק 
יד טובה עם עוצרים בקלאב. הוא הבין שהשותפות שלו 

חלוקה  בגלל  ייכשל   2♠ אך  הנקודות,  ברוב  מחזיקה 
 .2NT-אכזרית בשליט. לפיכך הוא תיקן את החוזה ל
הוא  אך  בלבד,  נקודות   7 עם  להכפיל  חייב  לא  דרום 

החליט לנסות.

אסף  ב-9♠.  הוביל  צפון  מההכרזה  המידע  סמך  על 
 ♦Q-ב במקום המשך  כעת   .♠J עם  לזכות  לדרום  נתן 
דרום  ההגנה,  על  ומקל  שלו  הרצף  את  חושף  שהיה 
חזר ב-4♦. צפון החליט לשחק T♦ ולתת לדומם לזכות. 
דרום  של   K-ה אל  מהדומם  נמוך  ב-♠  המשיך  אסף 
ההגנה  כעת  בסדרה.  לקיחות  שתי  בדומם  והגביה 
הייתה אמורה לגבות ארבע לקיחות מידיות ולהפיל את 
החוזה, אבל משום מה צפון נתן ל-Q♦ של דרום לזכות 
ולא עלה ב-A. סדרת הדיאמונד נחסמה ובשלב זה כבר 
לא ניתן להפיל את החוזה היות ששני המגנים במשחק 
 2NT סופי. בהמשך, לאחר שגיאה נוספת בהגנה, בוצע

מוכפל עם לקיחה עודפת.  +890 לישראל.

West North East South
קינג רול מקינטוש לוין

Pass
Pass 1♣ 1♠ Pass
1NT Pass 2NT All Pass

וכך   ,1 בגובה  היו  והאוברקול  בשולחן השני הפתיחה 
יכולה  זו  הכרזה   .1NT להכריז  למערב  התאפשר 
להתבצע גם עם 11 )ואולי 12( נקודות. מזרח שהחזיק 
14 נקודות לא רצה לוותר על הסיכוי למשחק מלא והכריז 
2NT. אמיר לוין )דרום( החליט לא להסתכן בכפל על 
חוזה חלקי. קלף ההובלה 6♣ לא היה אידיאלי – הוא 
אפשר לכרוז לזכות ב-4 לקיחות בסדרה, אך לקיחות 
אלה לא הספיקו לביצוע החוזה. ברגע שדרום קיבל את 
ההובלה ב-♠ הוא תקף את סדרת ה-♦, ובסופו של דבר 
הכרוז נותר עם 7 לקיחות בלבד. +100 לישראל ועוד 
IMP 14 בדרך לניצחון גבוה 5:34 שהוביל את ישראל 

לשלב הגמר.

שחקני נבחרת ישראל )מימין(: 
אמיר לוין, אסף לנגי, דרור פדון, 
אילן ברקת, יוסי רול, אלון בירמן
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מהמוקדמות  העפילו  זוגות   67
המחוזיות לשלב חצי הגמר של 
אליפות ישראל לסניורים לשנת 
העפילו   28 מתוכם   ,2019
מהידיים  חלק  על  אדווח  זו  בכתבה  הגמר.  לשלב 

המעניינות הרבות ששוחקו בתחרות.

Dealer West. Vul None

 AQJT
 8532
 Q95
  73

  -
  AKQJ764
  AJ2
  AKT

West North East South
Pass Pass Pass 2♣
Pass 2♦ Pass 3♥
Pass 4NT Pass 7♥

Pass Pass

 2♦ צפון  לאחר הפתיחה החזקה ♣2 מדרום, תשובת 
סדרת  את  קובע  דרום  של   3♥ המתנה.  הכרזת  היא 
השליט )מתאר סדרת ♥ חזקה מאוד ללא צורך בתמיכה 
מהשותף(. כעת צפון עם 9 נקודות שאל לאסים. לדרום 
והוא אינו זקוק להרבה  קונטרול ראשון בכל הסדרות, 
מהשותף. לאור הכרזתו החיובית של צפון דרום החליט 

להמר ולהכריז סלם גדול ב-♥.

בדומם  אחד   ♣ לחתוך  ניתן  בשליט.  הוביל  מערב 
ולהשליך ♦ אחד על A♠. הלקיחה ה-13 עשויה לבוא 

מעקיפה רגילה ב-♦ או מעקיפת חיתוך ב-♠.

ראו נא את החלוקה המלאה:

 AQJT
 8532
  Q95
  73

  863   K97542
  9   T
  T876   K43
  QJ865   942

  -
  AKQJ764
  AJ2
  AKT

שתי העקיפות האפשריות מצליחות, וכל מי שיכריז סלם 
גדול יצליח. בתחרות הגיעו 4 זוגות לסלם גדול וצברו 
זאת, בחלק מהשולחנות פתח  כל אחד. עם   IMP 11
באחד   .Pass קריאות  שתי  לאחר  )חלש(   2♠ מזרח 
הכפל  את  להשאיר  בחר  וצפון  הכפיל  דרום  המקרים 
לעונשין עם ספיידים טובים. לאכזבתם הרבה של צפון-
 )300+( בלבד  פעמיים  החוזה  את  הכשילו  הם  דרום 
IMP 12. לא קל למצוא הכרזה משביעת רצון  ואיבדו 

עם ידו של דרום לאחר הפתיחה החלשה של מזרח.

Dealer South. Vul None

  KQ932
  J5
  AKQ
  KJ7

West North East South
Pass

3♣ Pass ?

אליפות ישראל לסניורים
// יוסי אנגל
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אתם במזרח מחזיקים 19 נקודות. כיצד תמשיכו לאחר 
פתיחת המנע של השותף ♣3?

או   5♣ להכריז  ב-♠,  לחפש התאמה  אפשר  זו  יד  עם 
.3NT להמר על

בעוד   ,IMP ב-7  וזכה   NT-ב בחר  אורנשטיין  איתן 
 IMP 6 הזוגות שהכריזו ♣5 נכשלו כמעט כולם ואיבדו

כל אחד. החלוקה המלאה הייתה:

 J4
 AK32
  J87542
  Q

  8   KQ932
  Q876   J5
  6   AKQ
  AT98532   KJ7

  AT765
  T94
  T93
  64

נגד ♣5 צפון מוביל ב-A♥ וממשיך ב-K♥. לאחר איתות 
העדפת סדרה מצדו של דרום, צפון יחליף ל-♠ וההגנה 
תזכה בשלוש הלקיחות הראשונות. קשה לטעות בהגנה 

.♦AKQ כאשר רואים בדומם

 1NT בחלוקה הבאה צפון שדרג את ידו והחליט לפתוח
עם 14 נקודות גבוהות בלבד.

Dealer North. Vul None

 QJ85
 A95
  A7
 K762

  43   AT762
  8742   63
  K853   QT642
  954   J

  K9
  KQJT
  J9
  AQT83

West North East South
1NT Pass 2♣

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

Pass Pass Pass

הכרזת ♣3 של דרום הראתה יד חזקה עם 5+ קלפי ♣ 
וכנראה גם 4 קלפי ♥.

ידו של צפון מתחזקת מאוד מול סדרת הקלאב הארוכה 
 ,♦A( של השותף. ברשותו שלושה קונטרולים חשובים
מבין  דרום  לסלם.  להתקדם  מנסה  והוא   ,)♣K  ,♥A
שלשותפות שליטה בכל הסדרות )לאור הכרזת הקיו-

ביד ♦3( ומקבל את ההזמנה לסלם.

רק שישה זוגות הגיעו לחוזה ♣6. כל אחד מהם זכה 
ב-IMP 9. 23 זוגות החמיצו את הסלם. הביצוע קל – 
הכרוז מושך שליטים, משליך מפסיד ב-♦ על ההארט 

.♠A הרביעי ומוסר להגנה

בפני  שעמדה  ולבעיה  הבאה  המעניינת  ליד  לב  שימו 
הכרוז:

 QJ54
 T97
  AQ532
 4

  9
  AQJ854
  JT9
  AK3

West North East South
Pass Pass 1♥

1♠ 2♥ 2♠ 4♥

Pass Pass Pass

בלקיחה   .♠3 עם  משרת  ומזרח   ,♠A-ב מוביל  מערב 
חושש  שהכרוז  הקלף  ל-6♦,  מחליף  מערב  השנייה 
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ממנו. האם זהו קלף בודד, גבוה מדאבלטון או מתחת 
?)K( לתמונה

בשולחן דרום חשש מחיתוך, זכה ב-A♦ בדומם, המשיך 
ב-A♣ וחתך ♣. לאחר מכן שיחק A♥ ומסר לקיחה ב-♥ 

להגנה.

להלן החלוקה המלאה:

 QJ54
 T97
  AQ532
  4

  AKT62   873
  2   K63
  K76   84
  T652   QJ987

  9
  AQJ854
  JT9
  AK3

דווקא זהירותו של הכרוז הובילה למצב שההגנה הייתה 
יכולה להכשילו – לאחר הזכייה ב-K♥ מזרח יכול לשחק 
♦ אל ה-K של השותף ולקבל חיתוך. למזלו של דרום, 

מזרח "נרדם" הוא זכה ב-10 לקיחות.

הרוב המכריע של הכרוזים בדרום עקפו בשתי הסדרות 
רק  מוסרים  כשהם  לקיחות  ל-12  והגיעו  האדומות 

לקיחה אחת ב-♠.

רמה  הפגינו  צפון-דרום  הזוג  חברי  שני  הבאה  ביד 
גבוהה של הערכת יד והגיעו לסלם.

Dealer South. Vul S/N 

 A
 K7
  AK964
 97632

  98742
  AQJ3
  QJT5
  -

West North East South
1♠

Pass 2♦ Pass 2♥
Pass 3NT Pass 5♦

Pass 6♦ All Pass

הכרזת הפתיחה של דרום מוזרה במקצת עם 10 נקודות 
וחמישייה גרועה, אך לאחר תשובת צפון ♦2 ידו של דרום 
משתפרת מאוד. בסיבוב השני דרום הציג רביעייה ב-♥. 
צפון שהבחין באי-התאמה סגר למשחק מלא 3NT, אבל 
הכרזת  כי  לב  שימו  ל-♦5.  ההכרזה  את  המשיך  דרום 
♦4 הייתה מתארת יד חזקה עם התאמה ב-♦. ההכרזה 
מצוינת  התאמה  אבל  נמוך  ניקוד  הראתה   5♦ הנדירה 
כוח חלוקתי רב. לאור ההכרזות הקודמות לא  ב-♦ עם 
זו  עובדה  ב-♣.  חוסר  לשותפו  כי  להסיק  צפון  התקשה 
משדרגת מאוד את ידו ומאפשרת לו להכריז בביטחון ♦6 

)למעשה גם ♦7 ניתן לביצוע(.

לקיחות   10 עם  החוזה  את  לבצע  התקשה  לא  צפון 
מלמעלה וחיתוכי ♣ זמינים בדומם.

בסיום התחרות נקבעה הצמרת באופן הבא:

IMP 92.2 1. יובל שחר – אבי עמר  

IMP 83.7 2. יוסי אנגל – יוליאן פרידריך  

IMP 83.2 3. מוטי גלברד – דורון ידלין  

ברכות לאלופים החדשים!



סמינר הטמעת היסודות – ספטמבר 2019:
קורס הדגל של מועדון הברידג’ שבעה כוכבים!

יחד נעבור על כל החומר הלימודי של 4 קורסי הבסיס של המשחק בצורה 
מרוכזת, ברמה גבוהה ובתוספת של שיטות חשובות נוספות.

הדגש המרכזי בקורס הוא על הבנת ההיגיון מאחורי ההכרזות והמשחק, ולא 
סתם עוד שינון וחזרה על החומר.

קורס חובה לתלמידים ושחקני תחרויות המעוניינים להעמיק, להבין ולשפר את 
רמת המשחק שלהם בצורה ניכרת. 

 .Youtube-חדש!! אם פספסתם שיעור, תוכלו להשלים אותו בצפייה ב

קורסים למתחילים - ספטמבר 2019 – ההרשמה בעיצומה.

תחרות חדשה בימי ראשון בבוקר – החל מ-16/6 
לרגל הפתיחה: כל התחרויות ביום ראשון בבוקר במהלך חודשים יוני ויולי - חינם!

 תחרות מודרכת חדשה בימי ראשון בערב )19:30-22:00(
 כל התחרויות משוחקות עם ברידג’מייטס

 שתייה חמה וכיבוד קל בכל הפעילויות

מחכים לכם, ברק, מירי, ג’ובינה וכל צוות המדריכים

מועדון הברידג’ שבעה כוכבים

שד’ הנשיא יצחק בן צבי 138, הרצליה פיתוח barak@bridgeschool.co.il ברק ליברמן 054-4556333

כל הקורסים מועברים ע”י ברק ליברמן!

www.bridgeschool.co.il :בקרו אותנו באתר האינטרנט

mailto:barak%40bridgeschool.co.il%20?subject=
mailto:barak%40bridgeschool.co.il%20?subject=
https://www.bridgeschool.co.il/%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A1-%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%93%D7%92-%D7%9C%D7%9E%D7%AA%D7%97%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%9D/
https://www.bridgeschool.co.il/%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A1-%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%93%D7%92-%D7%9C%D7%9E%D7%AA%D7%97%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%9D/
https://www.bridgeschool.co.il/%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A1-%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%93%D7%92-%D7%9C%D7%9E%D7%AA%D7%97%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%9D/
https://www.bridgeschool.co.il/%D7%A1%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%A8-%D7%94%D7%98%D7%9E%D7%A2%D7%AA-%D7%94%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%93%D7%95%D7%AA/
https://www.bridgeschool.co.il/%D7%A1%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%A8-%D7%94%D7%98%D7%9E%D7%A2%D7%AA-%D7%94%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%93%D7%95%D7%AA/
http://www.bridgeschool.co.il
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לאחר שלושה שלבים מוקדמים 
לגמר-העל  זוגות   14 העפילו 
שהתקיים  ישראל  אליפות  של 
שבהם  יומיים  לאחר  באפריל.   12-13 השבוע  בסוף 
הראשון  במקום  הזוכים:  נקבעו  חלוקות   104 שוחקו 
בראונשטיין  אריאל   - זק  שחר  משכנעת  בצורה  זכו 
עם VP 175.69. למקום השני הגיע זוג הנשים נורית 
ובמקום   ,VP  154.90 עם  אברמוב  ורדה   – גרייצר 
השלישי סיימו אורית מורן – ישראל ידלין עם 151.74 
VP. הזוג יותם פייקין – איליה גולדפרב שסיים רביעי 

החמיץ אך במעט את המקום השלישי.

ברכות למנצחים! 

לפנינו יד מוצלחת של כל אחד משלושת הזוגות הזוכים:

Dealer North .Vul E/W

 T6
 Q92
  AQT96
 732

  A98   KQJ5
  AK764   J5
  72   8543
  T64   AK8

  7432
  T83
  KJ
  QJ95

West North East South
בראונשטיין מולכו זק אנגל

Pass 1♦ Pass
1♥ Pass 1♠ Pass
2♣ Pass 2NT Pass

3NT Pass Pass Pass

אבל  חלקי,  בחוזה  עצרו  מזרח-מערב  השולחנות  ברוב 
לדחוף  ששווה  החליט  )מערב(  בראונשטיין  אריאל 
למשחק מלא במצב פגיע עם 11 נקודות טובות והכריז 
"סדרה רביעית מחייבת" ♣2. ניתן להכשיל את החוזה 
הסופי 3NT באמצעות סדרת הדיאמונד של צפון, אבל 
בחר  אנגל  יוסי  מדרום.   ♦ יוביל  לא  שפוי  שחקן  אף 
מלמעלה.  לקיחות   8 לכרוז   .♣Q של  טבעית  בהובלה 
שחר זק זכה ב-A♣, עבר לדומם ב-A♠ והוביל משם ♥ 
נמוך. רז'אן מולכו )צפון( זכתה ב-Q♥ ולא ראתה עתיד 
יהיה   )1♦ )שפתח  שלמזרח  ציפתה  היא  ה-♦.  בסדרת 
לפחות עוצר אחד בסדרה והחליטה לחזור בסדרה שבה 
הוביל שותפה. למזלו של הכרוז סדרת ההארט התחלקה 

3-3, וזה אפשר לו להגיע ל-10 לקיחות.

היה   3NT-ל הגיעו  מזרח-מערב  שבו  השני  בשולחן 
ב-9♦  היסוס  ללא  הוביל  פייקין  יותם  הכרוז.  מערב 
זכתה  וההגנה  מזרח,  של  הפתיחה  הכרזת  למרות 

בחמש הלקיחות הראשונות.

Dealer North .Vul N/S

 A984
 Q3
  J65
  A632

  QJ53   KT6
  J52   T764
  AQ4   T97
  KQ7   T85

  72
  AK98
  K832
  J94

West North East South
גרייצר מורן אברמוב י. ידלין

Pass Pass 1♦

1NT Dbl All Pass

אליפות ישראל הפתוחה – גמר על
// רם סופר
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לא  יד  עם   1NT התערבה  )מערב(  גרייצר  נורית 
מרשימה, הוכפלה וקיבלה רק 3 נקודות בדומם. למרות 
יקר  כנכס  התבררו  מזרח  של  העשיריות  ארבע  זאת, 
ערך בחוזה של 1NT מוכפל. נדרשת הגנה מדויקת כדי 
המפילה  היחידה  ההובלה  כאשר  החוזה,  את  להפיל 

1NT בוודאות היא דווקא ספייד נמוך.

אורית מורן )צפון( הובילה ב-5♦. שותפה ישראל ידלין 
העריך ש-J♦ אצל הכרוז והחליט לתת ל-T♦ של הדומם 
לזכות, אך זה רק הקל על מלאכתה של מערב. נורית 
ולאחר מכן פיתחה שלוש לקיחות   K-שיחקה ♣ אל ה
נוספת  כניסה  לה  מבטיחים   ♠KT-ה כאשר  בספייד, 
בוצע  המוכפל  החוזה   .♦K-ה נגד  לעקוף  כדי  לדומם 

.IMP 5 בדיוק: +180 למזרח-מערב עם רווח של

Dealer West .Vul N/S

 Q43
 2
  KT642
 QJ72

  T98   AK62
  AJ98   63
  Q8   J97
  KT63   A984

  J75
  KQT754
  A53
  5

West North East South
י. ידלין פייקין מורן גולדפרב
Pass Pass 1♣ 2♥
Pass Pass Dbl All Pass

נפרד  בלתי  חלק  הן  חריפות   Preempt הכרזות 
מהברידג' המודרני, ולחלקן יש סוף עצוב. הכרזת דרום 
♥2 עושה רושם תקין לחלוטין, אם כי יש שימליצו לנקוט 
ב-♥1.  ולהסתפק  נחות  פגיעות  במצב  זהירות  משנה 
לרוע מזלו של דרום כל המכובדים החסרים )וגם ה-9 
השתמש  המנוסה  ידלין  ישראל  אחריו.  ישבו  וה-8( 
 reopening -מלכודת עם 10 נקודות והמתין ל Pass-ב
double של שותפתו. לצפון-דרום לא היה לאן לברוח. 
 ♣A-ישראל הוביל ב-3♣. שותפתו אורית מורן זכתה ב
 ♦ והמשיכה בסדרה. הכרוז החליט להשליך מהדומם 
מפסיד. ישראל זכה ב-K♣ והחליף יפה לספייד. לאחר 
שההגנה גבתה ארבע לקיחות בשלב מוקדם, לא היה 
בסדרת  נוספות  לקיחות  שלוש  של  הפסד  למנוע  ניתן 

.IMP 7 השליט. +500 למזרח-מערב עם רווח של

 

מימין: ישראל ידלין - אורית מורן )3( שחר זק - אריאל 
בראונשטיין  )1( נורית גרייצר - ורדה אברמוב  )2(
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אליפות  של  השני  השבוע  סוף 
ישראל התחיל בשלב חצי הגמר. 
א'  לגמר  הזוגות  חולקו  בסיומו 
וגמר ב'. היד הבאה הציבה בפניי דילמה קשה. אתם 
להכשיל  ולנסות  במזרח  המושב  את  לתפוס  מוזמנים 

את החוזה ♠4.

Dealer South. Vul All

  J862
  2
  76
  T97653

  AT5
  AKQ864
  T54
  4

מהלך המכרז:

West North East South
1♥

2♣ 2♠ 4♣ 4♠

Pass Pass Pass

ללא נקודות, אך עם התאמה פנומנלית, בחרתי להכריז 
לבסוף   .5 בגובה  לתמוך  צריך  הייתי  אולי  בלבד.   4♣

צפון הפך לכרוז בחוזה ♠4.

 ♥A .♥2 בחרתי להוביל בקלף הבודד בסדרת הדומם 
ו-♠   ♠K 7 מהכרוז. צפון שיחק 5 מהשותף,  מהדומם, 
נמוך אל ה-A בעוד מערב מאותת באמצעות השלכת 

.♣A

9♥. כיצד  K♥ מהדומם. מערב משרת עם  כעת שוחק 
תגנו?

לאחר חיתוך ♥ יש שתי אפשרויות:

)א( כניסה ליד השותף ב-♣ לשם קבלת חיתוך ♥ נוסף.

.♠J ב( ניתוק הכרוז מהדומם באמצעות משחק של(

 ♥ קלפי  שני  שלכרוז  במקרה  נכונה  השנייה  החלופה 
בלבד.

על  אותת  שהשותף  היות  הראשונה  בחלופה  בחרתי 
מספר בלתי-זוגי של קלפי ♥ )בלקיחה הראשונה שירת 

עם 5 ולאחר מכן שיחק 9(.

היד המלאה:

 KQ943
 73
  AQ832
  J

  7   J862
  JT95   2
  KJ9   76
  AKQ82   T97653

  AT5
  AKQ864
  T54
  4

לאחר חיתוך ♥ וחזרה בקלאב קיבלתי חיתוך נוסף עם 
 .♦A היה  לא  שלשותף  מכיוון  בוצע  החוזה  אבל   ,♠J
התלוננתי לשותף כי לא אותת נכון ב-♥, אבל בסופו של 

דבר מי שמכר את החוזה היה אני!

העניין הוא שעם שלושה קלפי ♥ צפון היה יכול לשחק 
החוזה  את  ולבצע   ♠J לי  למסור   ,♠ סיבובי  ארבעה 
באמצעות השלכת מפסידים על סדרת ההארט. לפיכך, 
קלפי  שני  מחזיק  הוא  כי  העיד  בו  שבחר  המשחק  קו 

הארט בלבד.

 שלבי הגמר של אליפות ישראל הפתוחה
חצי גמר

// יוסי אנגל
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הזדמנות  קיבלו  הגמר  בחצי  פחות  שהצליחו  הזוגות 
היה  כך  לשם  ב'.  גמר  דרך  לגמר-העל  להגיע  נוספת 
עליהם להשיג אחד משני המקומות הראשונים )מתוך 

46 משתתפים(.

לאחר  זאת  עשו  ממן  גיא  ובתה  בוברוב-ממן  מתי 
 93.4 של  תוצאה  עם  גדול  בהפרש  ב'  בגמר  שניצחו 

IMP. מתי בוברוב-ממן דיווחה על היד הבאה.

Board 12. Dealer West, Vul N/S

 AKQ943
 Q62
  AKJ
 Q

  -   87652
  JT853   A9
  Q54   96
  K6532   T974

  JT
  K74
  T8732
  AJ8

מדי  יותר  להתלבט  צריכה  הייתה  לא  גיא  לשמחתה, 
בהכרזת הפתיחה של צפון, מכיוון שלפי שיטתן פתיחה 
של ♦2 מראה יד חזקה וחלוקתית )17+ נקודות(, אך 
למהלך  הובילה  זו  הכרזה   .2♣ של  מפתיחה  חלשה 

המכרז הבא:

West North East South
מתי גיא

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

Pass 4NT Pass 5♣ )4(
Pass 6♠ Dbl All Pass

הסבר ההכרזה:
)1( 17-22 נקודות, יד חלוקתית

)2( 8-9 נקודות, לא מחייבת חלוקה מאוזנת
)3( קיו-ביד

)4( 1 או 4 קלפי מפתח

ש-  מתי  החליטה  סדרתה,  את  הראתה  שגיא  לאחר 
K+A צדדיים מספיקים כדי להזמין את השותפה לסלם. 
גיא השתכנעה  קונטרולים  הכרזות  שלוש  לאחר  ואכן, 
בתקווה  הכפיל  נזרח  ל-♠6.  בדרך  לאסים  ושאלה 
שחמישה שליטים ואס הארט יספיקו להפיל את החוזה 

לאחר שהשותף הכפיל ♣4 והראה כוח בסדרה זו.

ההובלה הייתה ידידותית - A♥ )החוזה היה מבוצע גם 
לאחר הובלה ב-♣(. המשך ב-♣ נלקח ב-A )בעקבות 
ה-Dbl של מערב היה ברור שעקיפה ב-♣ לא תצלח(. 
לאחר הוצאת שליטים בחמישה סיבובים הכול היה תלוי 
וגיא לנשום  בעקיפה ב-♦. כאשר זו הצליחה יכלו מתי 

.IMPs לרווחה ולרשום לזכותן עוד מנה של

 שלבי הגמר של אליפות ישראל הפתוחה
גמר ב'

// רם סופר
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זוגות שחולקו לשלושה בתים.   24 א' השתתפו  בגמר 
 12 הכול  )בסך  בית  מכל  הראשונים  הזוגות  ארבעת 
של  והמכריע  האחרון  לשלב  א'  מגמר  העפילו  זוגות( 

התחרות – גמר העל )ראה סקירה נפרדת(.

להלן כמה ידיים מעניינות משלב זה:

Dealer North .Vul N/S

 AKQ8
 K842
  KQ96
 J

  -   7542
  J65   QT97
  JT42   A75
  KQ8543   92

  JT963
  A3
  83
  AT76

West North East South
1♦ Pass 1♠

3♣ 4♣ Pass 4♥
Pass 4NT Pass 5♥

Pass 6♠ All Pass

על  )שהוכרז  הזוג פרנק-צינגיסר הגיע לסלם המעולה 
 .♣K-ידי שלושה זוגות בלבד מתוך 12(. מערב הוביל ב
הכרוז )צינגיסר( זכה ב-A♣ ושיחק מיד דיאמונד! אסור 
שאז  משום  שליטים,  של  אחד  סיבוב  אפילו  למשוך 
ולפגוע   ♦A-ב הזכייה  לאחר  לחזור בשליט  יוכל  מזרח 

בכוח החיתוך של הכרוז.

זכה  מזרח  השנייה,  בלקיחה   ♦ של  המשחק  לאחר 
הזוכים  כל  את  משך  הכרוז  אבל  בשליט,  והמשיך 
בסך  צולב.  חיתוך  בהצלחה  וביצע  הצדדיות  בסדרות 
השליט  סדרת  באמצעות  לקיחות  שמונה  הושגו  הכול 

.♣A-ו ♦Q ,♥AK -נוסף ל

ביד הבאה שיטות ההכרזה שיחקו תפקיד מפתח:

Dealer East .Vul N/S

 QJ94
 J32
  K972
 T3

  72   T853
  QT4   85
  A853   T64
  A865   QJ94

  AK6
  AK976
  QJ
  K42

West North East South
Pass 2NT

Pass 3♣ Pass 3♥

Pass 4♥ All Pass

ב-10 מתוך 12 שולחנות דרום פתח 2NT. צפון השיב 
♣Stayman puppet – 3. דרום הראה חמישייה ב-♥ 
את  להכשיל  יכולה  אינה  ההגנה   .4♥ לחוזה  והגיע 
ושתי  ב-♠  לקיחות   4 ב-♥,  לקיחות   4 לכרוז   – החוזה 
לקיחות ב-♦, והוא מספיק להשליך שניים מתוך שלושת 
מערב  אם  אחד   ♣ לחתוך  )או  ב-♣  שלו  המפסידים 

.)♣A-מתחיל ב

בשני השולחנות הנותרים פתח דרום ♦2 – מולטי שכלל 
אפשרות של פתיחה חזקה ב-NT. תשובת צפון הייתה 
♥2. כעת דרום הכריז 2NT וההכרזה נמשכה כמתואר 
לעיל. החוזה הסופי היה שוב ♥4, אך הכרוז היה צפון. 
למזרח הובלה טבעית ב-Q♣ המעניקה ארבע לקיחות 
אין  המוביל,  הוא  מערב  עוד  כל  כי  לב  שימו  להגנה. 

כניסה לידו של מזרח.

חוזה של 3NT מצד דרום נכשל גם הוא לאחר הובלה 
בקלאב.

 שלבי הגמר של אליפות ישראל הפתוחה
גמר א'

// יוסי אנגל
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ביד הבאה ניצלו מזרח-מערב את מצב הפגיעות הנוח 
להגיע  והשכילו  יריביהם  של  ההכרזה  שיטת  ואת 

להכרזת הקרבה מוצלחת בגובה 7!

Dealer South .Vul N/S

 A84
 AKJ2
  AKQ75
  K

  Q7652   KJT9
  75   93
  J93   T6
  954   QT863

  3
  QT864
  842
  AJ72

West North East South
Pass

Pass 1♣* 1♠ 2♥
4♠ 4NT Pass 5♦

Pass 5♠** Pass 5NT**
Pass 7♥ Pass Pass

7♠ Dbl All Pass

* Precision, 16+ נקודות, חלוקה כלשהי
** שאלה למלכה בשליט. תשובה: יש Q♥ ללא K צדדי

לאחר הכרזת פתיחה חזקה ♣1 מקובל להתערב בגובה 
החליט  מזרח  נוח.  פגיעות  במצב  חריפה  בצורה   1
להכריז ♠1 עם רביעייה. צפון-דרום גילו במהירות את 
גדול למרות  ולא התקשו להגיע לסלם  ההתאמה ב-♥ 

הכרזת ההפרעה ♠4.

12 השולחנות הגיעו צפון-דרום ל-♥7.  בתשעה מתוך 
רק שלושה זוגות עצרו בסלם קטן.

לאחר  ל-♠7.  מזרח-מערב  הקריבו  שולחנות  בשני 
מתבקשת,  די  ההקרבה  הכרזת   1♠ מזרח  התערבות 
חסרים  ולא  עושים  הם  מה  יודעים  שהיריבים  בהנחה 

להם קלפי מפתח.

להגנה שמונה לקיחות, אבל הכשלת ♠7 שמונה פעמים 
ביצוע  לעומת   )IMP  1 של  )הפסד   2000+ רק  שווה 
שהסתפקו  הזוגות   .)IMP  5 של  )רווח   2210+  7♥
ב-♥6 +1460 איבדו IMP 11 כל אחד. אכן – הקרבה 

קשה  אבל   ,7NT לבצע  יכולים  צפון-דרום  משתלמת. 
להכריז כך היות שלא ידוע מצב סדרת הדיאמונד.

ביד הבאה הגיעו ארבעה זוגות לחוזה ♠6. האם החוזה 
בר-ביצוע לאחר הובלה ב-♥?

Dealer North .Vul N/S

 QJ654
 AJ
  2
 K7643

  T   82
  KQ9852   643
  Q973   KJ864
  98   QJT

  AK973
  T7
  AT5
  A52

West North East South
1♠ Pass 2NT )1(

3♥ )2( Pass Pass 4♣ )3(
Pass 4♥ )4( Pass 4NT
Pass 5♦ )5( Pass 5♥ )6(
Dbl 6♣ )7( Pass 6♦ )8(

Pass 6♠ )9( All Pass

הסבר המכרז:
.Jacoby 2NT )1(

)2( בקשת הובלה. מנצל את הפגיעות הנוחה.
)3( קונטרול ב-♣, יד טובה.

)4( קונטרול ב-♥.
)5( 1 או 4 מתוך 5 קלפי מפתח.

)6( שאלה על Q בשליט.
.♣K-ו ♠Q 7( יש(

)8( עדיין מחפש סלם גדול.
)9( דוחה את ההזמנה עם יד מינימלית.

צפון-דרום חיפשו סלם גדול. למרות זאת גם ביצוע סלם 
מזרח  מכריז,  מערב  היה  לולא  מאליו.  מובן  אינו  קטן 
היה מוביל ב-Q♣ טבעי, והחוזה היה מתבצע ללא קושי 
קלאב.  על  הארט  והשלכת  להגנה   ♣ מסירת  לאחר 

ההובלה בהארט מקשה על הכרוז.

עם זאת, שימוש בטכניקת המשחק הסופי מקנה לכרוז 
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סיכויי הצלחה העולים על 50% - זאת בהנחה שמערב 
מחזיק ב-KQ♥ )לאחר ששידר במהלך המכרז שיש לו 

סדרת הארט חזקה(.

מהלך המשחק הנכון: A ,♥A♦, חיתוך ♦, משיכת שליטים 
ומסירת היד   ♣AK כעת .♦ ועוד חיתוך  בשני סיבובים 
למערב בהארט בתקווה שמערב אינו יכול לגבות לקיחה 

ב-♣.

בשלב זה נותרו למערב רק קלפים אדומים. הוא חייב 
לתת לכרוז חיתוך )בצפון( והשלכה )קלאב מדרום(. כך 

נעלם המפסיד בקלאב, ולכרוז 12 לקיחות.

מתברר  אך  אפשרויות,  שתי  להגנה  שבה  יד  לסיום 
שבשני המקרים הכרוז יכול לבצע את החוזה.

Dealer West .Vul All

 86
 J76
  K9854
 A85

  AK5   J9432
  AKQ2   T9
  T   A732
  QT763   J4

  QT7
  8543
  QJ6
  K92

West North East South
1♣ Pass 1♠ Pass
2♥ Pass 2NT Pass
3♠ Pass 4♠ All Pass

למזרח 6 נקודות בלבד, אבל A♦ מכסה את הסינגלטון 
של השותף ויש לו קלף חמישי ב-♠ שלא הובטח קודם. 

אלה הסיבות שהוא מוסיף למשחק מלא ♠4.

 ♦A-ב זוכה  )מזרח(  הכרוז   .♦Q-ב תוקפת  ההגנה 
ומשחק מיד ♣. נבחן את שני קווי ההגנה האפשריים:

)א( המגנים זוכים ב-AK♣ וממשיכים ב-♦. הכרוז חותך 
 ♠AK-ב וממשיך   ♦ השלכת  עם   ♥AKQ גובה  בדומם, 
ובקלאב שעליו מושלך ה-♦ האחרון. ההגנה תזכה רק 

.♠Q-ב

)ב( ההגנה ממשיכה ב-♦ לאחר זכייה בסיבוב הראשון 
לעצמו  להרשות  יכול  אינו  הכרוז  כעת  הקלאב.  של 
להמשיך ב-♣ משום שהדיאמונד הבא יאלץ אותו לחתוך 

עם A או K בשליט ולהגביה לקיחה נוספת להגנה. 

על הכרוז להימנע ממשיכת שליטים ולהשליך יהבו על 
חיתוך צולב – הוא יחתוך ♦ בדומם וישחק AKQ♥ עם 
השלכת ♣. הוא ימשיך בחיתוך ♣ ביד, חיתוך ♦ גבוה, 

חיתוך ♥ וחיתוך ♦ אחרון גבוה.

כעת לכרוז 9 לקיחות ובדומם נותרו רק שלושה קלפי ♣. 
בידו של הכרוז נותרו J94♠, בעוד צפון ודרום מחזיקים 
בכל השליטים המקוריים שלהם. קלאב מהדומם ייחתך 
מעל צפון עם ה-9♠. דרום חותך מעל הכרוז, אבל נכנס 
.♠J-למשחק סופי ונאלץ למסור את הלקיחה העשירית ל
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קורס צעדים ראשונים בברידג'
  מוגש באנימציה המאפשרת    

 המחשה ויזואלית מרשימה.

  קל ופשוט להבנה.

  ניתן לתרגל באתר מיד לאחר כל שיעור.

אין דברים כאלה!

בבית שלך

האתר המוביל בעולם 
לשיפור מיומנויות הברידג'



ירחון ההתאגדות הישראלית לברידג'

שונות

44

  Q83
  QT9
  5
  KT6542

  A54
  62
  K8732
  AJ8

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

תחרות זוגות TB, אתם בדרום.

.♠A-לקיחה 1: השותף הוביל 2♠, זכיתם ב

לקיחה 2: הובלתם 5♠, השותף שיחק 7♠, הדומם זכה 
ב-8♠.

לקיחה 3: מזרח מוביל 5♦. איזה קלף תשחקו בלקיחה 
זו?

חידת הגנה – יוני 2019
// רם סופר

 -
 AKQ65
 T753
  A984

  AKQ54   J732
  T94   83
  A82   KQ6
  65    KQJ2

  T986
  J72
  J94
  T73

.♥Q חוזה ♠4; כרוז מערב; קלף ההובלה

A♦ )אחרת  או   ♣A בידו גם  .♠AKQxx כי לכרוז ידוע 
לקיחות  להגנה שלוש  לכאורה  לו פתיחה(.  הייתה  לא 
היחיד  הסיכוי  במיינור(.  אחד  ואס  ב-♥  )שתיים  בלבד 
ללקיחה רביעית הוא בשליט. אתם יודעים על החלוקה 
4-0, אבל הכרוז אינו יודע על כך. אם "תשכנעו" אותו 
הראשונה  בלקיחה  שחקו  ייכשל.  הוא  גבוה  לחתוך 
גבוה  ב-♥  ימשיך  השותף   .♥2 השנייה  ובלקיחה   ♥J
ב-♥  דאבלטון  עם  שהתחלתם  יאמין  הכרוז  שלישי. 

.♠J וכנראה יחתוך עם

פתרון חידת הגנה מאי  2019
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 MSC SPLENDIDA :בהדרכת רוני ינובסקי. כולל 6 ימי שייט באוניית הפאר
ארץ השמש העולה, ארץ השינטו ומוזרויות הכרך, טוקיו הכרך התוסס, נהר הסומידה ומקדשי השינטו, גבעת רופונג'י והאי המלאכותי אודייבה 
במפרץ טוקיו, רובע גינזה המהודר, שינג'קו וסמטאותיו החבויות, קיוטו הבירה הקדומה על שלל הגנים ומקדשי הזן, גיישות ובתי תה, ושלכת 
מרהיבה, סמוראים ושוגונים המפארים דפים בהיסטוריה, תחכום וטכנולוגיה מול קימונו ואובי מסורתיים, כולם, ניגודים מלהיבים במפגש מרתק 
עם העם היפני, הכי יוצא דופן, מבין מדינות אסיה והפסיפיק. במהלך סיורנו נכלול גם ארוחות ערב במסעדות יפניות מקומיות ונסיעה חווייתית 
ברכבת הקליע, Bullet Train מטוקיו לקיוטו ובחזרה. קוריאה שכנתה ממערב דומה, אך שונה. נבקר בעיר הנמל ההומה Busan, נראה את קו 
החוף שלה והבנייה לגובה של אחת הערים המתפתחות ביותר בקוריאה, נעלה לתצפית מרהיבה על המפרץ והעיר ונסיים בשוק הדגים הססגוני. 
לקינוח 3 ימים מלאים בבירת סין, העיר בייג'ינג. החומה הסינית, העיר האסורה, מקדש השמים, שוק המשי ועיר הנמל המרהיבה Tianjin ישלימו 

.MSC SPLENDIDAאת פסיפס התיירותי המרהיב אותו נחווה במהלך הטיול והשיט על ספינת התענוגות
הטיול ברמה של 5 כוכבים ומיועד לקהל הבוגר ואנין הטעם:

טיסות: קתאי פסיפיק * מלונות 5 כוכבים DLX * תאי מרפסות מפוארים באוניה * טעימות קולינריות * כל הטיולים והסיורים כלולים!!!

מועדון הברידג' רמת השרון וג'קי דגן שמחים להזמינכם ל:
מסע ושייט תענוגות אל יפן, קוריאה וסין

טיול החלומות למזרח הרחוק - טיול חובה !!!
טוקיו* קיוטו* נגאסאקי* בוסאן בקוריאה* בייג'ינג וטיאנג'ין בסין

סוכות 13-27 אוקטובר 2019 )15 יום( 

המחיר כולל: טיסות סדירות בחברת קתאי פסיפיק )הטיסות הנוחות והטובות ביותר(  4 לילות בטוקיו במלון DLX על בסיס חצי 
פנסיון  3 לילות בבייג'ין במלון DLX על בסיס חצי פנסיון  6 ימי שייט על בסיס פנסיון מלא בתאים מפוארים עם מרפסות לים במסלול: 

טוקיו יוקוהמה, בוסן-קוריאה, בייג'ין-סין.

מחיר מיוחד לתקופת הפסטיבל $6,490 )במקום $6,900( לאדם בחדר זוגי
*תוספת ליחיד בחדר – 1,750 דולר

כל הטיולים והסיורים כלולים. כמפורט במסלול לרבות דמי כניסה לאתרים השונים. אוטובוס תיירים נח 
וממוזג. מדריך ישראלי עתיר ניסיון צמוד לכל אורך הטיול. משחקי ברידג' בשייט.

המחיר אינו כולל: ויזה לסין, ביטוחים למיניהם, טיפים לנותני השירותים למיניהם ובאוניה )כ-18 דולר ליום(, שתיה בארוחות, טיפ למדריך 
הישראלי וכל מה שלא נכלל במחיר כולל.
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איש  הרץ,  ראובן  ע"י  בחיפה  נוסד  הוותיק  הברידג'  מועדון 
ברידג' ותיק ואדריכל במקצועו. במהלך השנים הקים וניהל 
ובשנים  אלון,  וברמת  הלוחם  בבית  הברידג'  מועדוני  את 
אחוזה  בשכונת  סיני  שברחוב  במועדון  התמקם  האחרונות 

שעל הכרמל.
ציפי אשתו. אומרים  את המועדון מנהל כיום ראובן בעזרת 
עליה שמלבד אחריותה לשידוכי פרטנרים, אף שידכה זוגות 
לחיים. ציפי דואגת לצלצל ולהתעניין מה שלום חברים שלא 
הגיעו זמן מה, בעוד ראובן נוהג לעדכן את השחקנים בחדשות, 

מעולם הברידג' בעיקר, ע"י שימוש במייל ובווטסאפ.
עוזר נאמן לשניים הוא אבי הולינגר שחידש ימיו כקדם לאחר 
שנות היעדרות רבות ואף זכה פעמיים במקום ראשון בארץ 
מביא  אבי  ראובן,  לדברי  הארציות.  הסימולטניות  בתחרויות 
כבוד רב למועדון הצנוע והשכונתי, ועל כך מגיעה לו הערכה 

גדולה. 
גם  ומשמש  חיפה  לעיריית  השייך  בבניין  ממוקם  המועדון 
כמתנ"ס שכונתי ומרכז לפעילויות גמלאים בעיר. כפי שצויין, 
בעקבות  ומפואר  יסודי  שיפוץ  המועדון   עבר  לאחרונה 
השריפה הגדולה שהייתה לפני כשנתיים על הכרמל. כלומר 
מעז יצא מתוק וכיום האולם בו מתקיימים המשחקים וציוד 
הברידג' בו משתמשים, עומדים עומד בסטנדרטים הגבוהים 

ביותר. מחיר המשחק כולל שתיה חמה וכיבוד קל.
סימולטניות  בתחרויות  חלק  לוקחים  המועדון  שחקני 
לברידג'  הישראלית  ההתאגדות  של  נוספות  ובפעילויות 
המתקיימות בין כתליו. באופן זה חברי המועדון יכולים לצבור 
נקודות ולשפר את מיקומם בדירוג הארצי. לעיתים קרובות 
מגיעים לתחרויות הארציות גם "כוכבי" ברידג', אשר מוסיפים 
עניין ומעלים את רמת המשחקים. בנוסף למשחקי הברידג', 
מועדון  במסגרת  גם  תחרויות  המועדון  שחקני  מקיימים 
בבית הדיור המוגן של "משען" בחיפה, לרבות קורסי לימוד 

למתחילים שקוצרים תשבחות מקיר לקיר.

גם בברידג' יש לוחמי אש: 
היכרות עם מועדון הרץ 

השריפה הגדולה בכרמל, לפני כשנתיים, הגיעה עד לפתחו של מועדון הרץ וכילתה אותו מן המסד 
ועד הטפחות, אבל מנהל המועדון, ראובן הרץ, לא אמר נואש. המועדון החיפאי שופץ מחדש וזכה 

לעדנה מחודשת בזכות פעילות ברידג' מגוונת ואווירה חברתית מופלאה

מעבר  למשל,  כך  דופן.  יוצא  כטיפוס  מתגלה  עצמו  ראובן 
להעניק  החל  הוא  השונות,  בתחרויות  המחולקים  לגביעים 
)אכן, דרך מעולה  לזולת.  גביע חדש על סובלנות  לאחרונה 

להנחיל את הנושא לשחקנים(.
בנוסף, כל ערב מסתיים באמירתו הידועה של ראובן: "ובברכת 

לילה טוב נסיים ערב נפלא זה".
ראובן וציפי הרץ נוהגים לארגן טיולים לחו"ל. מדובר בטיולים 
ראובן  של  המקצועי  מהרקע  בתוכנם  המושפעים  מיוחדים 
את  להדגיש  שאוהב  וכאדריכל  מושבע  תיירות  כחובב 
טיול  בקרוב  מתוכנן  למשל  כך  בטיוליו.  הארכיטקטוני  הצד 
מיוחד לבאקו, בירת אזרביג'אן, שיאפשר לראות ולהבין את 
את  לחזק  וצפוי  לאזור,  האופיינית  המודרנית  האדריכלות 
הגיבוש בין חברי המועדון, שיחליטו להצטרף אליו''. אם גם 

אתם מעוניינים צרו קשר עם ראובן והצטרפו לחגיגה. 
ערך מוסף: מועדון הרץ חיפה מציג מפגש מבורך של קהל 
מגוון אשר המכנה המשותף לו הוא אהבת הברידג' והמועדון. 
מבוגרים וגבירות הדורות אל מול "צעירים" בג'ינס ממלאים 
שמתארת  כפי  או  ביחד,  של  אווירה  ויוצרים  האולם  את 
ואינך בודד, אלא חלק  ''אתה בא לכאן   – שחקנית המועדון 

מחבורה מופלאה''.
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ראובן וציפי הרץ



איש  הרץ,  ראובן  ע"י  בחיפה  נוסד  הוותיק  הברידג'  מועדון 
ברידג' ותיק ואדריכל במקצועו. במהלך השנים הקים וניהל 
ובשנים  אלון,  וברמת  הלוחם  בבית  הברידג'  מועדוני  את 
אחוזה  בשכונת  סיני  שברחוב  במועדון  התמקם  האחרונות 

שעל הכרמל.
ציפי אשתו. אומרים  את המועדון מנהל כיום ראובן בעזרת 
עליה שמלבד אחריותה לשידוכי פרטנרים, אף שידכה זוגות 
לחיים. ציפי דואגת לצלצל ולהתעניין מה שלום חברים שלא 
הגיעו זמן מה, בעוד ראובן נוהג לעדכן את השחקנים בחדשות, 

מעולם הברידג' בעיקר, ע"י שימוש במייל ובווטסאפ.
עוזר נאמן לשניים הוא אבי הולינגר שחידש ימיו כקדם לאחר 
שנות היעדרות רבות ואף זכה פעמיים במקום ראשון בארץ 
מביא  אבי  ראובן,  לדברי  הארציות.  הסימולטניות  בתחרויות 
כבוד רב למועדון הצנוע והשכונתי, ועל כך מגיעה לו הערכה 

גדולה. 
גם  ומשמש  חיפה  לעיריית  השייך  בבניין  ממוקם  המועדון 
כמתנ"ס שכונתי ומרכז לפעילויות גמלאים בעיר. כפי שצויין, 
בעקבות  ומפואר  יסודי  שיפוץ  המועדון   עבר  לאחרונה 
השריפה הגדולה שהייתה לפני כשנתיים על הכרמל. כלומר 
מעז יצא מתוק וכיום האולם בו מתקיימים המשחקים וציוד 
הברידג' בו משתמשים, עומדים עומד בסטנדרטים הגבוהים 

ביותר. מחיר המשחק כולל שתיה חמה וכיבוד קל.
סימולטניות  בתחרויות  חלק  לוקחים  המועדון  שחקני 
לברידג'  הישראלית  ההתאגדות  של  נוספות  ובפעילויות 
המתקיימות בין כתליו. באופן זה חברי המועדון יכולים לצבור 
נקודות ולשפר את מיקומם בדירוג הארצי. לעיתים קרובות 
מגיעים לתחרויות הארציות גם "כוכבי" ברידג', אשר מוסיפים 
עניין ומעלים את רמת המשחקים. בנוסף למשחקי הברידג', 
מועדון  במסגרת  גם  תחרויות  המועדון  שחקני  מקיימים 
בבית הדיור המוגן של "משען" בחיפה, לרבות קורסי לימוד 

למתחילים שקוצרים תשבחות מקיר לקיר.

גם בברידג' יש לוחמי אש: 
היכרות עם מועדון הרץ 

השריפה הגדולה בכרמל, לפני כשנתיים, הגיעה עד לפתחו של מועדון הרץ וכילתה אותו מן המסד 
ועד הטפחות, אבל מנהל המועדון, ראובן הרץ, לא אמר נואש. המועדון החיפאי שופץ מחדש וזכה 

לעדנה מחודשת בזכות פעילות ברידג' מגוונת ואווירה חברתית מופלאה

מעבר  למשל,  כך  דופן.  יוצא  כטיפוס  מתגלה  עצמו  ראובן 
להעניק  החל  הוא  השונות,  בתחרויות  המחולקים  לגביעים 
)אכן, דרך מעולה  לזולת.  גביע חדש על סובלנות  לאחרונה 

להנחיל את הנושא לשחקנים(.
בנוסף, כל ערב מסתיים באמירתו הידועה של ראובן: "ובברכת 

לילה טוב נסיים ערב נפלא זה".
ראובן וציפי הרץ נוהגים לארגן טיולים לחו"ל. מדובר בטיולים 
ראובן  של  המקצועי  מהרקע  בתוכנם  המושפעים  מיוחדים 
את  להדגיש  שאוהב  וכאדריכל  מושבע  תיירות  כחובב 
טיול  בקרוב  מתוכנן  למשל  כך  בטיוליו.  הארכיטקטוני  הצד 
מיוחד לבאקו, בירת אזרביג'אן, שיאפשר לראות ולהבין את 
את  לחזק  וצפוי  לאזור,  האופיינית  המודרנית  האדריכלות 
הגיבוש בין חברי המועדון, שיחליטו להצטרף אליו''. אם גם 

אתם מעוניינים צרו קשר עם ראובן והצטרפו לחגיגה. 
ערך מוסף: מועדון הרץ חיפה מציג מפגש מבורך של קהל 
מגוון אשר המכנה המשותף לו הוא אהבת הברידג' והמועדון. 
מבוגרים וגבירות הדורות אל מול "צעירים" בג'ינס ממלאים 
שמתארת  כפי  או  ביחד,  של  אווירה  ויוצרים  האולם  את 
ואינך בודד, אלא חלק  ''אתה בא לכאן   – שחקנית המועדון 

מחבורה מופלאה''.

בואו להכיר אותנו

מוטי )71, אב לשניים וסב לארבעה, מתגורר בת”א(, נמנה 
לאחד  ונחשב  הישראלי  הברידג’  של  המייסדים  דור  עם 
 45 כ  כבר  הענף.  של  להתפתחותו  המרכזיים  האחראים 
מלוא  את  משקיע  הוא  בו  המרכזי  עיסוקו  שזהו  שנים 

מרצו וזמנו.

ומרצה  לאלקטרוניקה  כמורה  דרכו  את  החל  מוטי 
נחשב  הוא  חיפה.  באוניברסיטת  לחינוך  בפקולטה 
הנהלת  כחבר  שימש  ואף  בינלאומית,  ברמה  לשחמטאי 
6 שנים, אך  ועדת ההדרכה במשך  ויו’’ר  איגוד השחמט 
את  חצה  ב-1976  הברידג’  משחק  לנפלאות  כשנחשף 
הקווים. ‘’התחברתי לברידג’ מהשניה הראשונה’’, מסביר 
‘’אהבתי מאוד את העובדה שזהו משחק חברתי,  מוטי. 
שמעביר את הזמן בהנאה מרובה, אך במקביל אינו נופל 
בקושי מהשחמט. ב-1978 התחלתי ללמד את רזי המשחק 

ומאז הכל היסטוריה’’. 

כיום,  המוענקת  ביותר  והגבוהה  הנכספת  לדרגה  בדרך 
צבר מוטי הישגים רבים הכוללים למעלה מ-200 תארים 
כולל  ארציות(,  ותחרויות  ישראל  אליפויות  )כולל  ארציים 
זכייה בכ-50 תחרויות בקטגוריות שונות במסגרת פסטיבל 
הברידג’ הבינלאומי השנתי. מוטי גם שימש כקפטן בשלוש 
נבחרות ישראל השונות באליפויות אירופה. הישג השיא 
לזוגות  אירופה  אליפות  לגמר  פעמים   5 העפלה   – שלו 
יוסי אנגל, מיכה  משה כץ, אילן הרבסט,  )עם הפרטנרים: 
נבחרת  כקפטן  שימש  אף  מוטי  פרידריך(.  ויוליאן  עמית 
ישראל במשחקי המכביה ב-1989 ואם כל זה לא מספיק, 
היה חבר הנהלת ההתאגדות הישראלית לברידג’, בשתי 

קדנציות. 

הברידג’  ממורי  הינו  מוטי  מצטיין,  שחקן  להיותו  פרט 
עד  ברידג’.  להוראת  קורס  שייסד  והראשון  המובילים 
היום עברו תחתיו כ-4000 תלמידים מרמת מתחילים ועד 
מתקדמים. בנוסף, כ-1000 מתלמידיו סיימו קורס להוראת 
את  פיתחו  אשר  מהיזמים  הינו  מוטי  כן  כמו  ברידג’. 
 )Best Bridge( תוכנת לימוד ותרגול הברידג’ המהפכנית

המאפשרת ללמוד ולשחק ברידג’ באמצעות תוכנה 
ייעודית מהמחשב האישי. 

מועדון  מנהל  היה  מוטי  מספיק,  לא  זה  ואם 
אסף לנגי, מועדון שהפך  ‘’אביבים’’, כיום בבעלות 
למועדון הגדול בישראל עם למעלה מ-700 חברים 

ופעילות ענפה בכל הסוגים. 

מוטי גלברד 
קיבל לאחרונה תואר 

רב אמן 
בינלאומי כסף

יעל עשת 
קיבלה לאחרונה דרגת 

שחקנית 
מתקדמת

עושים כבוד לשני שחקנים שהתכבדו בתארים 
כל הכבוד ! 

יעל )60, אם לשניים, מטירת כרמל( היא שחקנית חדשה 
השראה,  בה  מפיח  הברידג’  כי  מצהירה  כבר  אך  יחסית, 
והנאה צרופה. לפני מספר שנים פרשה לגמלאות  אתגר 
לאחר שעבדה כיועצת השקעות בבנק מוכר באזור הקריות. 

נחשפה  הבנק  של  הגמלאים  בארגון  חברותה  במסגרת 
למשחק הברידג’ והחלה לשחק בקביעות.  הברידג’, יחד 

עם שלל עיסוקי פנאי אחרים, ממלאים כיום את זמנה.

יניב  של  בניהולם  בכרמל,  חיפה  במועדון  משחקת  היא 
זק ואריה ברקוביץ’. יש לה שותפים שונים למשחק ומכל 
ברידג’  ‘’כשאני משחקת  המיטב.  את  היא מפיקה  אחד 
בפני  ‘’נפתח  בגאווה.  יעל  מכריזה  חוגגת’’,  פשוט  אני 
עולם חדש ומופלא. גיליתי שאני אדם תחרותי ואסטרטגי 
שמחפש כל הזמן את האתגר הבא, כך שהברידג’ התאים 
לי כמו כפפה ליד. גם מבחינה חברתית מדובר במשחק 
עם ערך מוסף. אני מחזיקה בדעה שמי שמשחק יחד איתי 
צריך קודם כל ליהנות. לכן אני מנסה לקחת את המשחק 
את  ורק  אך  בו  לחפש  ולנסות  משעשעת,  ובצורה  בכיף 

הדברים החיוביים’’. 

ואף  המשחק,  ברזי  אופקיה  את  להרחיב  שואפת  יעל 
על  האחרונה  בתקופה  שצברה  והניסיון  מהידע  להעביר 
מנת לחשוף את המשחק גם בפני הדור הבא. ‘’אני נחושה 
בו,  נמצאת  שאני  ההתקדמות  ברף  ולהמשיך  להשתפר 
אבל במקביל הייתי שמחה לקחת את זה עוד צעד קדימה. 
לאחרונה חשבתי באופן רציני לעבור קורס ולהפוך למורה 
מוסמכת לברידג’. המשחק הזה יכול לתרום המון לחבר’ה 
הצעירים, מה גם שזהו ספורט מעולה המפעיל את גלגלי 
המוח. מי יודע, אולי בקרוב גם אני אוכל לתרום את חלקת 
לקהלים  הענף  בחשיפת  ולעזור  שלי  הקטנה  האלוהים 

ואוכלוסיות רחבות יותר’’.

היא  הברידג’  ענף  של  לייחודיותו  מתייחסת  כשהיא 
רואה  ‘’אני  אחר:  לתחום  מעניינת  בהקבלה  משתמשת 
בשיתוף הפעולה ובהדדיות הנכונה בין השותפים למשחק 
כמו ריקוד מוצלח בין שני רקדנים שמצליחים תוך שיתוף 
אני  ביצוע מושלם. כאשר  להציג  והרמוניה  פעולה 
תחושת  ישנה  השותף,  עם  יחד  לנצח  מצליחה 

אופוריה שאין לה תחליף’’. 
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יוני  2019 – אוגוסט 2019  

* ראו מודעה מפורטת

ועדת חוקהועדת חוקה

מנהל תחרות שלא ישתתף באחד מימי העיון יחויב בבחינה על מנת לשמור על דרגתו.
ההרשמה מראש דרך המערכת המקוונת שבאתר ההתאגדות. ימי העיון ללא תשלום

יום עיון למנהלי תחרויות דרגה 3 
ביום ו' ה- 9/8/19 

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

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

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

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

יתקיים במועדון חיפה כרמל, רח' מחניים 9, חיפה

בין השעות 10:00 עד 15:00.

יום עיון למנהלי תחרויות דרגה 1+2 
ביום שבת ה- 31/8/19

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

ימי עיון למנהלי תחרויות יתקיימו במספר מועדים, להלן הפרטים:

להרשמה

https://bridgepayment.org/contest_list.aspx


ציבור שחקני הברידג' שימו לב,
בכל בקשה לבחינה מחדש יש להפקיד 100 ₪.

בכל ערעור לועדת משמעת ארצית או בית הדין יש להפקיד 500 ₪. 
הסכום יוחזר לפי שיקול דעת הגורם המטפל.

נוהל ערעורים ועדת חוקהועדת חוקה

ועד העמותה )ההנהלה( קיבל החלטה על אפס סובלנות להתנהגות לא נאותה של שחקנים כלפי יריבים 
במשחק, כלפי השותף וכלפי בעלי תפקידים בתחרויות )מנהלי תחרות ועוד...(.

להלן סיפורו של מקרה שארע באליפות ישראל,
מנהל התחרות נקרא לשולחן בו שיחקו שתי שחקניות נערות צעירות )בנות 13 ו-15( כנגד שני שחקנים 

בוגרים ותיקים, בברור שניסה לעשות מנהל התחרות כינו השחקנים הבוגרים את הצעירות "שקרניות 
ורמאיות", ולאחר שניתן שיפוט שלא לרוחם של הבוגרים הם המשיכו להתלונן בפני שחקנים בשולחנות 
הבאים ובהן אביה של אחת הצעירות )ששיחק כשחקן בתחרות(, לו נאמר כי "עליו לחנך את ביתו שלא 

תשקר" )אין אלו המילים המדויקות, אלא רוח הדברים(.
בהמשך אותה התחרות הוא האשים זוג שחקנים צעירים, חברי נבחרת צעירים בני 14, באומרו "אתם רמאים, 

בושה לברידג' שאתם מייצגים את ישראל" )שוב, אין אלו מילים מדוייקות אלא רוח הדברים(,
בנוסף לדברים האלו הוא ניהל ויכוח קולני עם מנהלי התחרות כאשר לא נתן לשופט להשלים משפט, התפרץ 

בקולניות לדבריו ולא היה מוכן לקבל את שיפוטו.

בעקבות האירוע הוגשו תלונות כנגד הזוג הבוגר ובמיוחד כנגד אחד מהם, נערך ברור והקפטן הארצי החליט 
להרחיק את הזוג מהמשך התחרות וכן להגיש כנגדם תלונה לועדת המשמעת הארצית, זאת בהתאם 

לסמכויותיו לפי תקנון ההתאגדות, בימים אלו נערך דיון בעניין התלונה, ועדת המשמעת הארצית דנה את 
החברים שהואשמו להרחקה בפועל מתחרויות בארגון ההתאגדות לתקופה מסוימת וכן לעונש על תנאי 

לחמש שנים של השעיה לתקופה של שנתיים על כל עבירה של התנהגות בלתי הולמת כלפי חבר התאגדות.

להלן ציטוטים מהתקנונים ומחוקי המשחק:
ציטוט מתקנון ההתאגדות )סמכויות הקפטן הארצי(:

הקפטן הארצי יכול לאסור על שחקן את המשך השתתפותו בתחרות וכן לבטל את הישגיו של שחקן כזה 
באותה תחרות לרבות חילוט נקודות האמן שזכה בהן.

הקפטן הארצי יכול להגיש לועדת המשמעת או לבית הדין הארצי תלונה כנגד חבר על התנהגות בלתי נאותה.
ציטוט מספר חוקי הברידג' הבינלאומי :

חוק 74 – כללי התנהגות ודרך ארץ.
א. יחס נאות.

1. שחקן ישמור כל הזמן על התנהגות אדיבה.
2. שחקן ימנע בקפידה מכל הערה או פעולה חיצונית העלולים לגרום אי-נוחות או מבוכה לשחקן אחר, או 

שעלולה לפגום מהנאתו מהמשחק.  
ציטוט מהתקנון האתי של משרד הספורט הממשלתי :

ספורטאי ינהג בכבוד למתחרה ולעמית וימנע מאלימות פיזית או מילולית.
פרק שלם בתקנון האתי עוסק באחריות כלפי ספורטאי קטין שביחס כלפיו נדרשת הקפדה יתרה על 

התנהגות נאותה )בשל אורכו של הפרק הוא לא הובא כאן בשלמותו(.

לסיכום :
שחקני הברידג' נדרשים להתנהגות נאותה לפי החוקים והתקנונים, המדיניות של ההתאגדות בדבר התנהגות לא 

נאותה תיאכף בקפדנות בתחרויות ההתאגדות, סניפי ההתאגדות גם הם נקראים לאמץ מדיניות זו.

אילן שזיפיאפס סובלנות להתנהגות לא נאותה



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.BBO-הפרדה, שלב הגמר ישודר ב

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

נקודות אמן ארציות ומקומיות למנצחים בכל השלבים.

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

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

לא נוכל להבטיח מקום למאחרים להירשם.

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

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

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


הודעות מועדונים

מועדון קאנטרי רעננה
מתכבד להזמינכם לתחרות ארצית

ע"ש אורי יריב ז"ל
מושב אחד 30 ידיים 

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

מנהל תחרות : אילן שזיפי
מחיר למשתתף: 70 ₪

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

מועדון ברידג' חולון
מתכבד להזמינכם לתחרות ארצית

ע"ש תדמור אריה ז"ל
מושב אחד 36 ידיים 

יום שבת 15 ביוני 2019 | בשעה 16:00 
קנטרי חולון, רח' הלוחמים 30, חולון )ליד משרד הרישוי( 

מנהל תחרות : אילן שזיפי
מחיר למשתתף: 75 ₪

כולל כיבוד קל ושתיה חמה
גביעים לשלושת המקומות הראשונים

לפרטים והרשמה מראש:
רועי טושר 050-9033355

מחנה הקיץ שחיכיתם לו! מחנה הקיץ שחיכיתם לו! 
פרוייקט "הדור הבא" שמח להזמין אתכם, 

ילדים ובני נוער המשחקים ברידג' במסגרות השונות 
ובכל הרמות להשתתף במחנה קיץ שכולו הנאה וכיף.

 1-3/7/19 המחנה יתקיים בין התאריכים 
במרכז הימי קיסריה

ועדת צעיריםועדת צעירים

המחיר בהרשמה מוקדמת )עד ה-25.6.19( לתלמידים החברים בהתאגדות הברידג' 590 ש"ח בלבד.
המחיר כולל: לינה, אוכל, הסעות, השתתפות בתחרויות ובפעילויות מגוונות נוספות.

Meyouhas.m@gmail.com  | 050-9552042 להרשמה צרו קשר עם מושיקו מיוחס: 

חוויה יחודית 

אסור לפספס!

לתשלום

מועדון בית בלגיה- ירושלים
מתכבד להזמינכם לתחרות ארצית

מושב אחד 30 ידיים 

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

רח' שדרות בן צבי 35, ירושלים

מנהל תחרות : דרור שיפטן
מחיר למשתתף: 70 ₪

גביעים לשלושת המקומות הראשונים
הרשמה חובה:

אמנון רז 050-7201047 

מועדון ברידג' 4 פאן
מתכבד להזמינכם לתחרות ארצית

מושב אחד 30 ידיים 

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

רח' דיסנצ'יק 7, תל אביב

מנהל תחרות : אילן שזיפי
מחיר למשתתף: 75 ₪

יישמרו מקומות לנרשמים מראש בלבד
פרטים והרשמה: 

אורלי ריזנברג 054-4429724 | גדי ארנון 054-4671721

https://bridgepayment.org/contest_list.aspx


הודעות מועדונים

מועדון ברידג' ויצו פ"ת
מתכבד להזמינכם לתחרות ארצית

2 מושבים 18 ידיים

ביום שישי 5 ביולי 2019 | בשעה: 10:00
בבית ההתאגדות ברח' יערה 27, רעננה

מנהל תחרות : אילן שזיפי
מחיר למשתתף: 75 ₪

כולל כיבוד קל
לפרטים והרשמה מראש:

טלי וולף 052-8087337 | יהודית פרידלנדר 052-3410401

מועדון בית מכבי ראשל"צ
מתכבד להזמינכם לתחרות ארצית

מושב אחד 30 ידיים 
יום שבת 6 ביולי 2019 | בשעה 10:00 

רח' גולדה מאיר 21, ראשל"צ
מנהל תחרות : אילן שזיפי

מחיר למשתתף: 70 ₪
חניה חופשית

לפרטים והרשמה מראש:
חליו אליהו 052-8677854 | רויטל עסיס 054-4358800

מועדון הדר כפר סבא
מתכבד להזמינכם לתחרות ארצית

ע"ש סמו מוסקוביץ ז"ל
מושב אחד 30 ידיים

יום שישי 12 ביולי 2018 | בשעה: 10:00
באולם ההתאגדות ברח' יערה 27 רעננה

מנהל תחרות : אילן שזיפי
מחיר למשתתף: 70 ₪

לפרטים והרשמה מראש:
יהודה 054-4967383 | גדעון -3567663 052

מועדון נס ציונה
מתכבד להזמינכם לתחרות ארצית

ע"ש רוני שחם ז"ל
מושב אחד  30 ידיים

יום שבת 13 ביולי 2019 | בשעה 10:00
ב"מרכז ספורט 360", נחלת יהודה

רח' העצמאות 37, נחלת יהודה ראשל"צ

מנהל תחרות: אילן שזיפי
מחיר למשתתף 75 ₪

גביעים מפוארים ל-3 המקומות הראשונים
לפרטים והרשמה:

Dicko1@walla.com | 054-6892939 יעקב מיוחס

מועדון חיפה כרמל בשיתוף מועדון רמת אלון
מתכבדים להזמינכם לתחרות ארצית

מושב אחד 30 ידיים

יום שישי 26 ביולי 2019 | בשעה 10:00 
רח' מחניים 9 )מול בית 18( חיפה

מנהל תחרות: אסף עמית
מחיר למשתתף 70 ₪
הרשמה מראש חובה

יניב זק  054-8083015 | אריה ברקוביץ 052-8757855
צביקה גל 054-6749991 | מועדון 04-8101027

מועדון ברידג' אביבים
מתכבד להזמינכם לתחרות ארצית

מושב אחד 30 ידיים

יום שבת 27 ביולי 2019 | בשעה: 10:00
ברח' דיסנצ'יק 7, תל אביב

מנהל תחרות : אילן שזיפי
מחיר למשתתף: 70 ₪

לפרטים והרשמה מראש:
מועדון: 03-6417469, 03-6417470



שמותסה"כדרוג

שזיפי חנה - גוטמן הנרי174.51

טוביאס חיים - גליצנשטין מרדכי274.48

ויינברג ארודי - ענבר דן373.65

קוטב שושנה - פירסט רונית471.20

אילוז קלוד - גולדרינג דוד570.63

הראל אמנון - אפשטיין אורי669.71

בן-שיטרית ניסים - פרנקס דוד769.58

וייס יוסי - קובאליו סרג'יו868.89

אידלמן עזרא - פלור יהודה968.80

קופמן שרה - לזר נעמי1068.54

סימולטנית ארצית מאי 2019 
מושב 1 מתוך 1 תאריך: 5/5/19

השתתפו 904 זוגות
 חישוב משוקלל

שמותסה"כדרוג

ויינברג ארודי - ענבר דן173.15

שזיפי חנה - גוטמן הנרי270.46

אליעזר אברהם - גיגי שלמה369.76

הראל אמנון - אפשטיין אורי469.41

בן-שיטרית ניסים - פרנקס דוד569.29

ורניה כרמל - בן דוד אבישי669.24

קוטב שושנה - פירסט רונית769.00

אילוז קלוד - גולדרינג דוד868.46

טוביאס חיים - גליצנשטין מרדכי968.32

מרקו ויקטור - גורדון מרטין1067.81

סימולטנית ארצית מאי 2019 
מושב 1 מתוך 1 תאריך: 5/5/19

השתתפו 904 זוגות
Handicap חישוב

תוצאות תחרויות

אליפות ישראל לסניורים 2019 - גמר א
מושב: 3 מתוך 3 תאריך: 4/5/19

השתתפו בגמר א' 28 זוגות
תוצאות כלליות

נאבשמותIMPדרוג

20שחר יובל - עמר אבי192.2

15אנגל יוסי - פרידריך יוליאן283.7

12גלברד מרדכי - ידלין דורון383.2

10קיש תמר - מזרחי יפה477.4

8פדון יניב - אלישר שלמה550.7

7בירמן דניאלה - לויט-פורת רות645.7

6שוורץ אדריאן - זליגמן שלמה743.6

5אפרת יעקב - ברקוביץ אריה843.2

4דימנט נעם - רדלר חיה939.9

3אורנשטיין איתן - שגיב יהודה1035.2



ברכות למקבלי תארים חדשים )נכון ליום 7.05.2019(

דרגות

רב אמן בינלאומי כסף 
גלברד מרדכי, לב הצפון 

רב אמן זהב 
אופק טל, קריות/חיפה 

אמן בכיר כסף 
פרלשטיין אינגה, רמת גן 

אמן בכיר ארד 
רגב זאב, סביון-קרית אונו 

אמן בכיר 
שרון כרמל, רחובות 
שאקי דן, נס ציונה 

אמן זהב 
מור אהוד, חיפה/כרמל 

כהן ליאור, אילת 
פיברט גל, יואב 

גרינס יונית, נס ציונה 

אמן כסף 
יצחקי יצחק, רקפת קרית טבעון 

אמן ארד 
קדם משה, כיכר המדינה ת"א 

גוראל איתן, אביבים 
דורון אמנון, מרכז הברידג' ים 

גוסטינסקי גינה, אשדוד 
גוסטינסקי ויקטור, אשדוד 

אמן 
אברמובשצ'יק ריטה, כרמיאל 
ברדיצבסקי ולדימיר, ירושלים 

הדר אופיר, וקס - רחובות 
כספי ירון, נס ציונה 

סגן אמן זהב 
גלנטי עמית, אביבים 

בר אמה, חדרה 
חרפק צבי, זכרון יעקב 

כאנים לאה, ויצו פתח תקוה 
אבני צבי, סביון-קרית אונו 
גלילי רוחי, מועדון מודיעין 

סגן אמן כסף 
בלומנפלד אני, רמת השרון 

בקר ג'ני, אביבים 
בן עמרם אבי, ירושלים 

למדן יצחק, ירושלים 
מגן רחל, זכרון יעקב 

בירמן חנן, וקס - רחובות 
Katerina Kapagianidi, נס ציונה 

רגונס פאני, נס ציונה 

סגן אמן ארד 
פאריינטה גבריאל, ספורט + חולון 

אלוני ישי, חיפה/כרמל 
קרניאל דליה, ברידג' פוינט פולג 

שורץ צבי, מרום נווה 
דסאור יוסף רייניר, חדרה 

קאופמן מאירה, בית מכבי ראשל"צ 

סגן אמן 
אליגון חנה, כיכר המדינה ת"א 

בריגל ויקטור, קנטרי רעננה 
ברק אמיתי, לב הצפון 
שרון רוזליה, לב הצפון 

הלמר יהושע, קריות/חיפה 
שמש לאה, רקפת קרית טבעון 

פלג נסים, השרון 
גוברין אבי-ברטי, אביבים 

דנאי ליאורה, אביבים 
קולומבוס שילה, אביבים 

אביר יעל, ירושלים 
כהן יוסף, ירושלים 

גרונר ניצה, מרכז הברידג' ים 
זוהר יורם, קיסריה 

אביב עופר, סביון-קרית אונו 
עינתי לאה, מרכז ספורט רשלצ 

רובנוב יצחק, מרכז ספורט רשלצ 
שפוטהיים רחל, רעננה ההגנה 

קלרין פאינה, בית הברידג' ב"ש 
ודעי עמליה, וקס - רחובות 
שושני יוסי, וקס - רחובות 

גושן ציפי, נס ציונה 
שרון אתי, קבוצי צפון 

שחקן מתקדם 
עשת יעל, חיפה/כרמל 

ברלוביץ זינה, קריות/חיפה 
ברגר לאה, אביבים 

ברטנובסקי אביחי, אביבים 
ורד בורר נירה, אביבים 

מרגלית אבי, אביבים 
מרגלית אורית, אביבים 

אוס מיכאל, מושבות-שמריהו 
לובה פטרוב, מושבות-שמריהו 

פרידה טקאץ', מושבות-שמריהו 
הרמן אורנה, מרום נווה 

יפה דבי, ירושלים 
פורת יצחק, ירושלים 

רולר ענבר רות, ירושלים 
פייזר מרים, בית בלגיה י"ם 
נאות דבורה, אילה הרצליה 

פישר מזל, אילה הרצליה 
רוזנטראוב ציפי, לב חולון 

שינה אביבה, לב חולון 
אברהמי חנה, רמת אלון חיפה 
Said Suel, מרכז הברידג' ים 
דנן מרי לן, מרכז הברידג' ים 

פז אריה, מרכז הברידג' ים 
רום מרים, סביון-קרית אונו 

גראונלנד שרה, רעננה ההגנה 
חוזמן אלכסנדר, בית הברידג' ב"ש 

אביטאן יצחק, באר שבע 
פורר שוקי, רחובות 

סברבגו ג'נט, אשדוד 
בקלש קרול, וקס - רחובות 
מדניק יפה, וקס - רחובות 

כהן זלדה, תל אביב האקדמיה 
מצפי גילה, תל אביב האקדמיה 
עשני לילי, תל אביב האקדמיה 



The following deal appeared 
in the penultimate round of the 
Israel Pairs Championship. 
The two BBO tables featured 
the top four pairs.

Board 24. Dealer West. Vul None

 5
 K7643
 J73
  AK97

  AKQJT72   9864
  QJ2   T5
  T9   K54
  5   JT82

  3
  A98
  AQ862
  Q643

West North East South
Graizer Moran Abramov Yadlin

1♠ Pass 2♠ Pass
3♠ Pass 4♠ All Pass

Both pairs at this table bid very cautiously, 
contrasting with the very aggressive bidding 
we usually encounter nowadays at high level 
bridge. North was one HCP short of a takeout 
double, but many experts would double 
anyway. South also declined an opportunity 
to double 2♠, probably due to not having four 
hearts. Eventually East/West took a slow route 
to 4♠. 

The defense has five top tricks, but North 
led ♣A and carelessly continued with ♣K, 
allowing declarer a ruffing finesse in clubs 
)after carefully preserving two trump entries 

to dummy( which took care of one diamond 
loser, North/South +50 )and a loss of 2 IMPs(.

At the other BBO table there was more tension:

West North East South
Goldfarb S. Zack Peikin Braunstein

1♠ Dbl 3♠ Dbl
4♠ Pass Pass 4NT

Pass 5♣ All Pass

North’s initial double of 1♠ was followed by 
South’s responsive double of 3♠, showing 
both minors. However, North was unable to 
do anything over 4♠  and South was left on 
his own. The opponent’s 4♠ contract was 
unlikely to make, so a double was an obvious 
possibility, but South was looking for a bigger 
plus. This is not always the winning policy at 
IMPs. As one cannot tell whether eleven tricks 
are possible, it might have been wiser to take 
whatever plus is available on defense.

Ariel Braunstein decided to bid 4NT and 
let his partner pick a minor suit. His partner 
Shahar Zack arrived at a respectable contract 
of 5♣, but due to the unkind trump split he had 
to lose )at least( a club, a heart and a spade. 
Zack-Braunstein were the only pair to go minus 
with North-South’s cards, and it cost them 5 
IMPs. Nevertheless, they won the match 20:9 
and went on to win the Israeli championship 
by an impressive margin, which goes to show 
that aggressive bridge usually wins in the long 
run.

South had yet another option )over 4♠(, 
namely bidding his longest suit at the five-
level and declaring 5♦. This is what happened 
in another table, where Arieh Cyngiser made 
his 5♦ contract by running ♦J at the second 
round of trumps, dropping West’s ♦T9 and 
then discarding a club loser on North’s hearts.

A Tough Decision
// Ram Soffer
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2/1 מחייב למשחק מלא
הספר השלם

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

דוגמאות ותרגילים

Power Up Your Bridge Game
הספר החדש נכתב באנגלית  

וכולל 30 שיעורים לשחקן המתקדם 
בכל התחומים: 

משחק היד, הגנה, מוסכמות 

מחיר 

 ₪ 70
+ דמי משלוח

מבצע מיוחד 
2 הספרים במחיר של

 ₪ 155 
)+ דמי משלוח(

מחיר 
+ דמי משלוח100 ₪ 

אלדד גינוסר מציג: ספרי ברידג' 2019

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

player and, if you are lucky, perhaps a little 

bit of Gino’s passion for our game will rub 

off on you as well.”
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