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שלום חברים,

בחודש שעבר קיימנו את הפסטיבל הבינלאומי ה-50. הפסטיבל היה מוצלח מאוד ולקחו בו חלק אלפי שחקנים 
להמשיך  שואפים  אנו  האירופאי.  הברידג'  מאיגוד  בכירים  וחלקם  נבחרות  חברי  חלקם  זרים,  שחקנים  ועשרות 
ולהשתפר ונפיק לקחים גם הפעם. תודה גדולה לכולכם על המילים החמות ועל הבעת התמיכה הגדולה בברידג' 

הישראלי.

ביטאון זה נשלח אליכם בשלהי אליפות אירופה לקבוצות בה ישראל מיוצגת על ידי 3 נבחרות מרשימות ומבטיחות 
– הנבחרת הפתוחה של ישראל: אילן ברקת – אסף לנגי, אמיר לוין – יוסי רול, יניב זק – מיכאל בראל, קפטן 
ומאמן: אלדד גינוסר ; נבחרת הנשים של ישראל: נטלי סעדה – מיכל נוסצקי, עדי אסולין – הילה לוי, קפטן: 
שחר זק, מאמן: מיכאל בראל; נבחרת הסניורים של ישראל: אדריאן שוורץ – סלק זליגמן, אבי קליש – ליאוניד 

פודגור, נח טימינקר – מאיר ברקמן, קפטן: איתן אורנשטיין, מאמן: רון פכטמן.

האליפות החלה בהצלחה גדולה בתחרות המוקדמת של אליפות אירופה לזוגות נשים כאשר עדי אסולין והילה 
לוי זכו במדליית הזהב )!(. בתחרות השתתפו גם דניאלה בירמן ומטילדה פופלילוב שהשיגו את המקום ה-17 

המכובד. גאווה גדולה להתאגדות ולמדינה.

בימים אלו אנו עומלים על חידושים נוספים בדגש על הרחבת פעילות ההתאגדות וקידום הברידג' במדיה האינטרנטית. 
נעדכן אתכם בקרוב.

Gilado.bridge@gmail. אני עומד לרשותכם וזמין 24/7. תוכלו ליצור עמי קשר ישיר באמצעות בתיבת המייל שלי
com או באמצעות עמוד הפייסבוק הרשמי שלי גלעד אופיר – יו"ר ההתאגדות הישראלית לברידג'.

שלכם ובשבילכם, 

גלעד אופיר, יו"ר, וחברי ועד העמותה

מדליית זהב לזוגות נשים - עדי אסולין-הילה לוי



16- בתאריכים  התקיימה  נשים  לזוגות  אירופה  אליפות 
בבודפשט.  לנבחרות  אירופה  לאליפות  במקביל  ביוני   18
התחרות כללה 10 מושבי מוקדמות ו-5 מושבי גמר. עדי 
התחילו  במוקדמות,  ראשונות  סיימו  לוי  הילה   – אסולין 
את שלב הגמר במקום 1 עם Carry Over  ולא שמטו את 

יתרונן אף לרגע בדרך למדליית הזהב!

הידיים הבאות לקוחות מתוך בולטין מספר 4 של אליפות 
הגמר  בשלב  שוחקו  הן  ביוני.  ב-19  שהתפרסם  אירופה 
בריאן  היה  מול הזוג הפולני שזכה במקום השני. הכתב 

סניור. תרגום מאנגלית: רם סופר.
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West North East South
דופראט אסולין זמודה לוי

Pass

1♥ Dbl Pass 1♠

2♥ 4♠ All Pass

אסולין התחילה בכפל הוצאה והעלתה את התשובה ♠1 
נמוך   ♥ הובילה  מפולין  דופראט  קטז'ינה  מלא.  למשחק 
 ♠J-ועקפה ב-♠. ה ♥T לוי זכתה בידה עם .KJ-מתחת ל
 ♠6 עם  משרתת  זמודה  בעוד   ,A-וה  K-ה ידי  על  כוסה 
הייתה  כוונתה  אם  השני.  בסיבוב  ו-5♠  הראשון  בסיבוב 
שאין  לשותפתה  לספר  מנת  על  סדרה  העדפת  לאותת 
עבר.  לא  המסר  ביותר,  הנמוכה  בסדרה  עזרה  שום  לה 
לוי המשיכה ב-Q♣ ודופראט, לאחר מחשבה, כיסתה. זה 
פישט את מהלך העניינים היות שכעת היו לכרוז 3 זוכים 

ב-♣ והיא נזקקה רק לחיתוך אחד בדומם. לוי/אסולין זכו 
אותן  שזיכתה   +710 של  תוצאה  עם  הלקיחות   13 בכל 

ב-18 נקודות מתוך 22 אפשריות.

Board 8, Dealer West, Vul None
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West North East South
דופראט אסולין זמודה לוי

1♣ 1♥ Pass 1♠

2♠ 3♥ All Pass

הכרזה  הפולני.  הקלאב  שיטת  לפי   1♣ פתחה  דופראט 
זו יכולה להראות 12-14 נקודות מאוזנות, ♣ טבעי או יד 
הכריזה  שלוי  פי  על  אף  נקודות.   +18 עם  כלשהי  חזקה 
ספייד, ההכרזה ♠2 הייתה טבעית והראתה 18+ נקודות. 
לאחר שאסולין חזרה על סדרת ה-♥ המוצקה שלה בגובה 
3, מערב כבר עשתה את שלה ולמזרח לא הייתה סיבה 
לשקול הכרזה ללא תמיכה בספייד וללא נקודות. יוסטינה 
זמודה הובילה ב-4♠ )נמוך מדאבלטון לפי הסגנון הפולני(. 
לסדרת  חזרה  בטרם   ♦AK וגבתה  ♠A-ב זכתה  דופראט 
 ♥ ושיחקה  לדומם   ♣ הובילה  גבוה,  חתכה  אסולין  ה-♠. 
לכיוון היד. דופראט זכתה ב-A♥ ושיחקה ♠ שלישי, אבל 
הכרוז שוב חתכה גבוה ומשכה שליטים. התוצאה 140+ 

הקנתה ללוי/אסולין 18 מתוך 22 נקודות גם ביד זו.

יותר  רב  סיכוי  היה   ,1♠ בשולחנות שבהם מערב פתחה 
שמזרח/מערב ימצאו את ההתאמה שלהן ב-♦ שמאפשרת 

להן להתחרות בצורה יעילה נגד ♥3.

ברגע האחרון
עדי אסולין – הילה לוי אלופות אירופה לזוגות נשים!

 03-5651152 • www.senior.co.il :מגוון מסלולים נוספים באתר

בשביל הזהב
טיולי איכות חובקי עולם

קרוז מאורגן אל 
איי האוקיינוס ההודי

17 ימים • מאוריציוס - 
סיישל - מדגסקר - ראוניון

17.2 ,3.2 ,20.1 ,6.1

קרוז מאורגן לאיים 
הקנריים ומדירה

13 ימים • 8.9
17 ימים • 30.9 - ראש השנה

15 ימים • 16.10 - סוכות

הוואי

17 ימים • כולל 7 ימי שיט 
באוניית תענוגות 27.11

יפן - כולל שיט 
באוניית קרוז

15 ימים • 12.9 )לגיל השלישי( 
15.9 בתקופת השלכת

דרום אמריקה
כולל קרוז

20 ימים • 25.11
22 ימים • 6.1 

23 ימים - 20.1. לגיל השלישי

סין

18 ימים • כולל 5 ימי שיט בנהר 
היאנגצה

1.9

מיתולוגיה יוונית
ושייט בים התיכון

13 ימים • כולל סנטוריני, מלטה, 
סיציליה ודרום איטליה

13.9

שוויץ לגיל השלישי

9 ימים • לינה בשני בתי מלון 
וטיולים באזור

5.9 ,14.8

אירלנד

9 ימים • הטיול המקיף
2.8

שיט בנהר הסיין
מפריז לנורמנדי בספינת נהר
8 ימים • 30.7, 26.8, 29.9 
)ראה"ש(, 20.10 )סוכות(

10 ימים • סמינר מטייל - 9.9

בורגונדי ופרובנס

שיט בנהרות הרון והסון
8 ימים • 4.8, 1.9

10 ימים • לגיל השלישי - 23.8

קרוז מאורגן 
לאיים הבריטיים

15 ימים • אנגליה, האי גרנזי, 
אירלנד, סקוטלנד וצרפת

11.8 ,31.7 ,18.7

פורטוגל ושיט
 בנהר הדואורו

כולל 7 לילות שיט בספינת נהר
9 ימים • 4.8

ויטנאם וקמבודיה

18 ימים • כולל 8 ימי שיט בנהר 
המקונג

19.12 )חנוכה(, 2.1.

אגמי צפון איטליה וקרוז 
אל מערב הים התיכון
11 ימים • כולל קורסיקה, 

סרדיניה מלטה, רומא ומרסיי
16.9

קרוז מאורגן לפיורדים אוסטרליה וניו זילנד
הנורבגיים

כולל שיט באוניית פאר
21 ימים • 22.11,

24 ימים • 5.12, 5.1

11 ימים • 25.8 לגיל השלישי
9 ימים • 30.7, 28.8

אינדונזיה וסינגפור

 כולל שיט באוניית פאר
18 ימים • 6.11 
20 ימים • 16.12

שיט נהרות 
חוצה אירופה

13 ימים • מווינה אל
 אמסטרדם בספינת נהר

15.7

דרום אמריקה 
ואנטארקטיקה

26 ימים • קרוז מאורגן באוניית 
 Seabourn Quest הפאר
ברמת 6 כוכבים - 26.11

טיולי שיט בנהר הריין
8/9 ימים • 11.8, 26.9 

)ראש השנה(
9 ימים • הריין המיין והדנובה 

29.9 ,25.8 ,18.8

קרוז מאורגן בים הבלטי

11/12 ימים • סקנדינביה, 
רוסיה, אסטוניה
17.8 ,8.8 ,13.7

טיולי שיט בנהר 
הדנובה

16 ימים • 15.9
עד דלתת הדנובה

9/10/11 ימים • 11.7, 24.7, 
25.7, 22.8, 5.9 כולל פראג

9 ימים • 31.7, 25.8
שייט מוזיקלי כולל הופעת סולני 

האופרטה של בודפשט
8 ימים • 1.9

מנירנברג לבודפשט

אקוודור
וגלאפגוס

16 ימים • כולל 4 
לילות שיט באיי גלאפגוס

31.12 ,10.11

אוזבקיסטן

9 ימים • בדרך המשי
5.9

שיט נהרות ברוסיה

12 ימים • כולל 6 לילות 
שיט בספינת נהר

13.8 ,1.8

 www.cruise.co.il • 03-5651101 :לפרטים נוספים

שלכת בניו אינגלנד

11 ימים • "קיץ אינדיאני"
כולל 8 ימי שיט באוניית פאר 

13.10

מדריך ישראלי צמוד • סיורי חוף בנמלי העגינה • תכנית מלאה ללא סיורי אופציה • הסעה בתום הטיול מנתב"ג לבתי הנוסעים
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בשביל הזהב
טיולי איכות חובקי עולם

קרוז מאורגן אל 
איי האוקיינוס ההודי

17 ימים • מאוריציוס - 
סיישל - מדגסקר - ראוניון

17.2 ,3.2 ,20.1 ,6.1

קרוז מאורגן לאיים 
הקנריים ומדירה

13 ימים • 8.9
17 ימים • 30.9 - ראש השנה

15 ימים • 16.10 - סוכות

הוואי

17 ימים • כולל 7 ימי שיט 
באוניית תענוגות 27.11

יפן - כולל שיט 
באוניית קרוז

15 ימים • 12.9 )לגיל השלישי( 
15.9 בתקופת השלכת

דרום אמריקה
כולל קרוז

20 ימים • 25.11
22 ימים • 6.1 

23 ימים - 20.1. לגיל השלישי

סין

18 ימים • כולל 5 ימי שיט בנהר 
היאנגצה

1.9

מיתולוגיה יוונית
ושייט בים התיכון

13 ימים • כולל סנטוריני, מלטה, 
סיציליה ודרום איטליה

13.9

שוויץ לגיל השלישי

9 ימים • לינה בשני בתי מלון 
וטיולים באזור

5.9 ,14.8

אירלנד

9 ימים • הטיול המקיף
2.8

שיט בנהר הסיין
מפריז לנורמנדי בספינת נהר
8 ימים • 30.7, 26.8, 29.9 
)ראה"ש(, 20.10 )סוכות(

10 ימים • סמינר מטייל - 9.9

בורגונדי ופרובנס

שיט בנהרות הרון והסון
8 ימים • 4.8, 1.9

10 ימים • לגיל השלישי - 23.8

קרוז מאורגן 
לאיים הבריטיים

15 ימים • אנגליה, האי גרנזי, 
אירלנד, סקוטלנד וצרפת

11.8 ,31.7 ,18.7

פורטוגל ושיט
 בנהר הדואורו

כולל 7 לילות שיט בספינת נהר
9 ימים • 4.8

ויטנאם וקמבודיה

18 ימים • כולל 8 ימי שיט בנהר 
המקונג

19.12 )חנוכה(, 2.1.

אגמי צפון איטליה וקרוז 
אל מערב הים התיכון
11 ימים • כולל קורסיקה, 

סרדיניה מלטה, רומא ומרסיי
16.9

קרוז מאורגן לפיורדים אוסטרליה וניו זילנד
הנורבגיים

כולל שיט באוניית פאר
21 ימים • 22.11,

24 ימים • 5.12, 5.1

11 ימים • 25.8 לגיל השלישי
9 ימים • 30.7, 28.8

אינדונזיה וסינגפור

 כולל שיט באוניית פאר
18 ימים • 6.11 
20 ימים • 16.12

שיט נהרות 
חוצה אירופה

13 ימים • מווינה אל
 אמסטרדם בספינת נהר

15.7

דרום אמריקה 
ואנטארקטיקה

26 ימים • קרוז מאורגן באוניית 
 Seabourn Quest הפאר
ברמת 6 כוכבים - 26.11

טיולי שיט בנהר הריין
8/9 ימים • 11.8, 26.9 

)ראש השנה(
9 ימים • הריין המיין והדנובה 

29.9 ,25.8 ,18.8

קרוז מאורגן בים הבלטי

11/12 ימים • סקנדינביה, 
רוסיה, אסטוניה
17.8 ,8.8 ,13.7

טיולי שיט בנהר 
הדנובה

16 ימים • 15.9
עד דלתת הדנובה

9/10/11 ימים • 11.7, 24.7, 
25.7, 22.8, 5.9 כולל פראג

9 ימים • 31.7, 25.8
שייט מוזיקלי כולל הופעת סולני 

האופרטה של בודפשט
8 ימים • 1.9

מנירנברג לבודפשט

אקוודור
וגלאפגוס

16 ימים • כולל 4 
לילות שיט באיי גלאפגוס

31.12 ,10.11

אוזבקיסטן

9 ימים • בדרך המשי
5.9

שיט נהרות ברוסיה

12 ימים • כולל 6 לילות 
שיט בספינת נהר

13.8 ,1.8

 www.cruise.co.il • 03-5651101 :לפרטים נוספים

שלכת בניו אינגלנד

11 ימים • "קיץ אינדיאני"
כולל 8 ימי שיט באוניית פאר 

13.10

מדריך ישראלי צמוד • סיורי חוף בנמלי העגינה • תכנית מלאה ללא סיורי אופציה • הסעה בתום הטיול מנתב"ג לבתי הנוסעים
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 )Blockage( החסימה  בנושא  טיפלנו  שעבר  בחודש 
סובל  הכרוז  הפעם  גם  חסימה.  לשחרור  דוגמא  וראינו 
מבעיה של חסימה בסדרה שהוא שואף להגביה אותה. 
של  מדוקדק  תכנון  מצריכה  כזו  חסימה  של  הימצאותה 
זו  ולפעמים ההחלטה בלקיחה הראשונה היא  המשחק, 

שתקבע את גורלו של החוזה.

נתחיל בשלב ההכרזה:

♠
♥
♦
♣

K
K853
AQ763
A98

West North East South

1♥ 1♠ Pass ?

מה תכריזו כעת?

הנושא של תשובות להכרזות התערבות של השותף אינו 
פשוט, אך לפעמים עלינו להתמודד עמו בשולחן.

ראשית כל חשוב להבין מה הראה השותף בהכרזת ♠1. 

הכרזת אוברקול בגובה 1 מתארת:

• סדרה איכותית בת 5 קלפים לפחות )רצוי עם 2 	
מכובדים או יותר(.

• נקודות )בקרב המומחים קיימות גרסאות 	  9-17
אך  האוברקול,  של  הניקוד  לתחום  שונות 
נקודות,   8-9 הוא  שהמינימום  מסכימים  כולם 

והמקסימום נע בין 15 ל-17(.

ביחד  גבוהות.  נקודות   16 וסופר  בידו  מתבונן  דרום 
יש  כלומר   ,25 במשותף  יש  הבטיח  שהשותף  ה-9  עם 
משחק מלא. כמו-כן דרום מבחין באי-התאמה במייג'ור – 
בידו קלף בודד ב-♠ )אם כי קלף זה הוא מכובד(. סדרת 
אין  לכך  אי  היריב.  ידי  על  הוכרזה   ♥ השנייה  המייג'ור 

התאמה בסדרות המייג'ור.

יודע לאיזה חוזה הוא רוצה להגיע,  למעשה, דרום כבר 
סגירה  היא  ביותר  היעילה  ההכרזה  כאלה  ובמקרים 

.3NT מידית למשחק מלא

הערות:

א ייתכןאמצבאשלשותףא7אקלפיםאב-♠או	זאישאהת	מהא	.
סבירא זהא במקרהא 	ולםא במייג'ור,א קלפיםא 8א שלא
להניחאשהשותףאל	איכריזאPassאעלא3NT,א	ל	א
יחזוראעלאסדרתו,אובכלאמקרהאנגיעאלחוזהאהרצוי.

א 	יןאב. 	ולםא ♦2,א להכריזא 	וליא יעדיפוא מכםא חלקא
משחקא שישא ברורא כ	שרא זוא בהכרזהא תועלתא
יתרא ♦5.א שלא בחוזהא לשחקא ענייןא לנוא ו	יןא מל	א
עלאכן,א	ףאעלאפיאשהכרזהאשלא♦2אהינהאמחייבתא
מכריזא )המשיבא בסיסייםא ברידג'א עקרונותא לפיא
בכירים(א )ו	פילוא שחקניםא ישנםא חדשה(,א סדרהא
המעדיפיםאלהשתמשאב-♦2אכהכרזהאל	אמחייבת.א
עדיףאלהשתמשאבהכרזותאשיעשוא	תא עקרונית,א
החייםאקליםאעבוראהשותףאול	אבהכרזותאהעלולותא

לעורראבעיותאו	י-הבנותאביןאבניאהזוג.

בחרתם להכריז 3NT. לאחר שלוש קריאות Pass מערב 
מוביל בסדרתו הארוכה 6♥, והדומם נחשף:

שמירת מעברים

רם סופר
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♠
♥
♦
♣

QJT98
AJ2
42
JT4

♠
♥
♦
♣

K
K853
AQ763
A98

חוזה: 3NT; קלף ההובלה: 6♥
West North East South

1♥ 1♠ Pass 3NT

Pass Pass Pass

עדיין  אך   ,)9( בהחלט  מינימלי  ניקוד  שלצפון  מתברר 
לשותפות 25 נקודות. 

תכננו את המשחק!

מתוך  מלמעלה  רביעי  כנראה  הוא   ♥6 ההובלה  קלף 
סופרים  )Q♥(. אתם  מכובד  בראשות  ארוכה  סדרה 
ב-♣.  ואחת  ב-♦  אחת  ב-♥,  שתיים  בטוחות:  לקיחות 
שאליהן   9 מתוך  בלבד  לקיחות  ל-4  הגעתם  בינתיים 

התחייבתם. לכאורה נדרשת כאן עבודה רבה.

עם זאת, התבוננות קצרה תבהיר מהיכן יגיעו 5 הלקיחות 
עקיפה  מצב של  כנראה  יש  ב-♥  כל,  ראשית  הנוספות. 
לקיחה  למעשה  מהווה   ♥J כלומר   ,♥Q-ה נגד  מוצלחת 
לקיחות  ארבע  הכול.  בסך  וחמישית  בסדרה  שלישית 
את  ליריבים  שנוציא  לאחר  ב-♠  לפתח  ניתן  נוספות 
ה-A♠. שימו לב לרצף האיכותי של קלפי ה-♠ של צפון 
את  מצדיקה  איכותית  סדרה  של  הימצאותה   .QJT98

התערבות צפון בהכרזה עם 9 נקודות גבוהות בלבד.

האם יש בעיה בביצוע תכנית המשחק?

כן, סדרת ה-♠ חסומה. אילו היה בידכם קלף נמוך ב-♠ 
עליכם  כעת  קלים.  יותר  הרבה  היו  החיים   ,K-ה לצד 
להניח שכאשר תשחקו K♠ היריב המחזיק ב-A♠ יעכב 
אותו בניסיון להקשות עליכם את פיתוח הסדרה. בהמשך 
ליריב  ולהוציא   ♠Q לשחק  כדי  לדומם  להיכנס  תצטרכו 
את ה-A, ולאחר מכן להיכנס לדומם שוב כדי לגבות את 

הלקיחות שהוגבהו ב-♠. במלים אחרות, עליכם לשמור 
שני מעברים לדומם.

הכניסות היחידות לדומם הן בסדרת ההארט שמערב 
את  הראשונה  בלקיחה  לבזבז  אסור  לכך,  אי  הוביל. 
ה-J♥ המהווה כניסה עתידית חשובה )ובוודאי שלא את 
ה-A♥(. כעת הגיע הזמן לצפות בחלוקה המלאה ולתאר 

את מהלך המשחק הנכון:

 ♠
♥
♦
♣

QJT98
AJ2
42
JT4

 

♠
♥
♦
♣

A4
QT764
KJT9
K6

♠
♥
♦
♣

76532
9
85
Q7532

 ♠
♥
♦
♣

K
K853
AQ763
A98

 

 ♥2 שחקו  הראשונה  בלקיחה  ב-6♥.  מוביל  מערב 
.♥K-מהדומם. מזרח משחק 9♥ ואתם זוכים ב

שימו לב: מערב הבטיח בהכרזתו 5 קלפי ♥. בידכם 4, 
בדומם 3 – 12 בסך הכול. אתם יודעים בוודאות כי 9♥ 

של מזרח הוא קלף בודד. 

אין  אך  מובטחת,   ♥Q-ה נגד  העקיפה  הצלחת  לכך  אי 
זו מיד: חובה לפתח קודם כל את סדרת  לבצע עקיפה 

ה-♠. 

מערב  מידכם.   ♠K מובילים  אתם  השנייה  בלקיחה 
מרשה לכם לזכות בלקיחה.

כעת עליכם להיכנס לדומם כדי להמשיך בפיתוח סדרת 
שמערב  ולאחר  מידכם,  נמוך   ♥ מובילים  אתם  ה-♠. 
וזוכים בלקיחה   ♥J שירת בקלף נמוך אתם מבקשים 

)מזרח אינו משרת(.

בלקיחה הרביעית אתם מובילים Q♠ מהדומם. מערב 
.♠A-זוכה ב

 ♥A עם  לדומם  לעבור  המשך,  בכל  לזכות  תוכלו  כעת 
וליהנות מהלקיחות שפותחו ב-♠. בסוף המשחק תהיינה 

.♣A-ו ♦A ,♥-לכם לפחות 9 לקיחות: 4 ב-♠, 3 ב
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)א( הכרזת רוורס בגובה 2 לאחר שהמשיב ענה בגובה 
1 )כלומר הבטיח 6+ נקודות(

המשיב  את  ומחייבת  נקודות   17-21 מראה  זו  הכרזה 
לפחות לסיבוב אחד נוסף.

דוגמא 1
פותח

♠
♥
♦
♣

3
AQ63
KJ854
AK2

פותח משיב

1♦ 1♠

2♥

הפותח מתאר יד לא מאוזנת עם 5 קלפים לפחות בסדרה 
 17-21 ו-  השנייה  בסדרה  לפחות  קלפים   4 הראשונה, 

נקודות.
דוגמא 2

פותח

♠
♥
♦
♣

AQ3
K
AK94
KQT97

פותח משיב

1♣ 1♥

2♦

יכול  )אינו   1♣ מכריז  עדיין  הפותח  הנקודות   21 למרות 
 2♦ הבאה  ההכרזה  מאוזנת(.  אינה  ידו  כי   2NT לפתוח 
17-21 נקודות ומחייבת את המשיב להכריז פעם  מראה 

נוספת.
דוגמא 3

פותח

♠
♥
♦
♣

AK63
42
AQJ93
KQ

פותח יריב משיב יריב

1♦ Pass 1♥ 2♣

2♠

הכרזת רוורס מהפותח קיימת גם לאחר התערבות היריב. 
 17-21 ו-  ספיידים   +4 דיאמונדים,   +5 מבטיח  הפותח 

נקודות.
דוגמא 4

פותח

♠
♥
♦
♣

4
AJT3
KQ543
K72

פותח משיב

1♦ 1♠

2♦

כיוון שלפותח 13 נקודות בלבד, הוא אינו יכול להשתמש 
בהכרזת רוורס, ולכן אינו יכול להכריז את סדרת ה-♥. כמו-
יכול להכריז 1NT משום שידו אינה מאוזנת, לכן  כן אינו 

בלית ברירה הוא חוזר על סדרתו.

החליף  שהמשיב  לאחר   2 בגובה  רוורס  הכרזת  )ב( 
סדרה בגובה 2 )כלומר הבטיח 10+ נקודות(

הכרז ומשול

הכרזת רוורס של הפותח
אילנה לונשטיין

בסדרה  השנייה  בהכרזתו  קופץ  הפותח  כאשר 
 חדשה )נמוכה יותר מהראשונה( בגובה 3 הוא מראה
יותר,  18-21 נקודות. כאשר הסדרה השנייה גבוהה 
קפיצה.  ללא  ומעלה   2 בגובה  אותה  להכריז  עליו 
על  המובטח  הניקוד   .Reverse בהכרזת  מדובר 
ובהכרזתו  ההכרזה  בגובה  תלוי  רוורס  הכרזת  ידי 

הראשונה של המשיב.

3מועדון אביבים החדש ברח' דיסנצ'יק 7, שיכון דן, ת"א, טל. 03-6417469/70 א, טל. 6417469/70 כון דן, ת ק 7, ש סנצ ם החדש ברח ד ב ועדון אב

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

יולי 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.

תחרות קבוצות סדרתית בימי שישי בבוקר תחל בספטמבר
פרטים נוספים במשרד

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

תחרות
10:00-13:00

אבי טרגן

תחרות
10:00-13:00

אסף לנגי

תחרות
10:00-13:00

אסף לנגי

תחרות
10:00-13:00

אסף לנגי

תחרות
10:00-13:00

אבי טרגן בוקר

הרצאה הרצאה הרצאה
תחרות

17:00-20:00
איתמר גינוסר

תחרות
16:30-19:30
יובל בן דוד

תחרות
17:00-20:00

אסף לנגי

תחרות
17:00-20:00

יובל לובינסקי

תחרות
17:00-20:00

אסף לנגי

תחרות
17:00-20:00
איתמר גינוסר

תחרות
17:00-20:00

אסף לנגי אחה"צ
הרצאה פרס כספי

כיבוד קל
חוברות ידיים הרצאה הרצאה הרצאה הרצאה

גביע "אמסלם"
20:30-23:30

יובל לובינסקי

ברומטר
20:30-23:30

אבי טרגן

תחרות
20:30-23:30
ללה קושניר

פרס כספיערב
פרסי השתתפות

פרס כספי
IMP

הרצאה

מועדון ובית הספר לברידג' "אביבים" השיק

אפליקציה חדשה בשם
 "BRIDGERS"

מעכשיו תוכלו למצוא פרטנרים למשחק הברידג', 
לנופשונים ולתחרויות מיוחדות במועדון 

APP STORE"" -האפליקציה חינמית וניתנת להורדה מה
"PLAY STORE" -ומה

לעזרה ברישום ניתן לפנות למשרדי ברידג' אביבים
בטלפון: 03-6417470

חדש חדש חדש!!!
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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

מועדון ובית הספר לברידג' "אביבים" השיק

אפליקציה חדשה בשם
 "BRIDGERS"

מעכשיו תוכלו למצוא פרטנרים למשחק הברידג', 
לנופשונים ולתחרויות מיוחדות במועדון 

APP STORE"" -האפליקציה חינמית וניתנת להורדה מה
"PLAY STORE" -ומה

לעזרה ברישום ניתן לפנות למשרדי ברידג' אביבים
בטלפון: 03-6417470

חדש חדש חדש!!!
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מחייב  מצב  ויוצרת  נקודות   15-21 מראה  זו  הכרזה 
למשחק מלא. המשיב הבטיח 10+ נקודות, לכן ברור כי 

לשותפות 25 נקודות ומעלה.
דוגמא 5

פותח

♠
♥
♦
♣

AQ63
KQT64
AT3
5

פותח משיב

1♥ 2♣

2♠

לאחר שהמשיב הבטיח 10+ נקודות, הפותח יכול להכריז 
רוורס גם עם 15 נקודות.

דוגמא 6
פותח

♠
♥
♦
♣

3
AKJ63
AQJT53
4

פותח משיב

1♦ 2♣

2♥

לפותח 15 נקודות בלבד, אולם ידו שווה 8 לקיחות הודות 
לחלוקה 6511, והוא יכול להכריז רוורס עם יד זו אפילו אם 

שותפו היה מכריז ♠1.

עם חלוקה דומה ויד חלשה יותר כדאי היה לשקול לפתוח 
.1♥

דוגמא 7
פותח

♠
♥
♦
♣

AQJ3
765
AKQJ2
4

פותח יריב משיב יריב

1♦ Pass 2♣ 2♥

2♠

כללי הכרזת הרוורס בתוקף גם לאחר התערבות היריב.

דוגמא 8
פותח

♠
♥
♦
♣

J73
AT84
AK543
2

פותח משיב

1♦ 2♣

2♦

לפותח 12 נקודות בלבד, לכן אינו יכול להכריז ♥2. כיוון 
שידו אינה מאוזנת, הוא אינו יכול להכריז 2NT ולכן הוא 

נאלץ לחזור על סדרתו עם 5 קלפים בלבד.

שהמשיב  לאחר   3 בגובה  חדשה  סדרה  הכרזת  )ג( 
החליף סדרה בגובה 2 )כלומר הבטיח 10+ נקודות(

הכרזה זו מראה 15-21 ויוצרת מצב מחייב למשחק מלא.

דוגמא 9
פותח

♠
♥
♦
♣

AQJ63
4
KQ73
A62

פותח משיב

1♠ 2♥

3♦

ההכרזה ♦3 מראה 15-21 נקודות ומחייבת למשחק מלא.
דוגמא 10

פותח

♠
♥
♦
♣

J42
AK32
AQJ42
A

פותח יריב משיב יריב

1♦ Pass 2♣ 2♠

3♥

הכרזת הפותח מראה יד חזקה גם לאחר התערבות היריב.
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דוגמא 11
פותח

♠
♥
♦
♣

AQT63
J62
4
AJ43

פותח משיב

1♠ 2♦

2♠

הפותח אינו יכול להכריז ♣3 עם 12 נקודות בלבד, ואינו 
בלית  לכן  מאוזנת,  אינה  שידו  כיוון   2NT להכריז  יכול 

ברירה הוא חוזר על סדרתו עם חמישייה בלבד.
דוגמא 12

פותח

♠
♥
♦
♣

AQT63
J62
4
AJ43

פותח יריב משיב יריב

1♠ Pass 2♦ 2♥

Pass

שהיריב  משום  למשיב  לענות  חייב  אינו  הפותח  הפעם 
לו  ותהיה  שוב  יגיע  המשיב  של  תורו  בהכרזה.  התערב 
של  מצדו   Pass זה  במצב  להכריז.  נוספת  הזדמנות 

הפותח מראה פתיחה מינימלית )12-14 נקודות(.

לסיכום, הכרזת רוורס מצד הפותח מראה יד חזקה, אך 
הניקוד יכול להשתנות מעט בהתאם להכרזת המשיב.

כעת נסו לתרגל!
מה תכריזו עם ידו של הפותח בכל אחד ממהלכי ההכרזה הבאים?

תרגיל 1
פותח

♠
♥
♦
♣

AQJ3
42
KJ973
AJ

פותח משיב

1♦ 2♣

?

תרגיל 2
פותח

♠
♥
♦
♣

AJ43
42
KJ973
AJ

פותח משיב

1♦ 2♣

?

תרגיל 3
פותח

♠
♥
♦
♣

AKQ3
AKT963
4
K2

פותח משיב

1♥ 1NT

? תמונות מפסטיבל הברידג' הבינלאומי ה-50
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תרגיל 4
פותח

♠
♥
♦
♣

AJ32
AK532
43
Q6

פותח משיב

1♥ 1NT

?

תרגיל 5
פותח

♠
♥
♦
♣

AQJ32
4
KT9
Q873

פותח משיב

1♠ 2♥

?

תרגיל 6
פותח

♠
♥
♦
♣

AQJ32
4
KT9
AQJ3

פותח משיב

1♠ 2♥

?

תשובות לתרגילים
2♠ )1(

מאחר שהמשיב ענה בגובה 2 והבטיח לפחות 10 נקודות, 
הפותח יכול להכריז רוורס גם עם 15 נקודות.

2♦ )2(
הפעם לפותח רק 14 נקודות, כיוון שאינו יכול להכריז ♠2 
ואינו יכול להכריז 2NT )כי ידו אינה מאוזנת(, הוא נאלץ 

לחזור על סדרתו עם חמישייה.

2♠ )3(
מראה  הפותח  אבל  ב-♠,  רביעייה  שלל  המשיב  אמנם 
רביעייה זו כדי להציג את כוחו ואת חלוקת ידו. אם הפותח 
יחזור על סדרת ה-♥ בגובה 2 או 3, המשיב יהיה רשאי 
 2♠ הרוורס  הכרזת  על  זאת,  לעומת   .Pass להכריז 

המשיב חייב לענות.

Pass )4(
למשיב אין תמיכה ב-♥, אין רביעייה ב-♠, ובידו 6-9 נקודות 
בלבד. כיוון שאין סיכוי למשחק מלא ולמשיב כנראה אורך 

.Pass בסדרות ה-♦ וה-♣, הפותח צריך להכריז

2♠ )5(
ולכן נאלץ  נקודות,   12 יכול להכריז ♣3 עם  הפותח אינו 

לחזור על סדרתו.

3♣ )6(
להכריז את סדרתו השנייה  יכול  נקודות הפותח   17 עם 

בגובה 3.

תמונות מפסטיבל הברידג' הבינלאומי ה-50
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בכמה  נבדוק  מסוים,  קלפים  צירוף  בוחנים  אנו  כאשר 
ללקיחות  הפוטנציאל  ומהו  לזכות  נוכל  בטוחות  לקיחות 

נוספות. נתבונן בצירוף זה:

♦ 542

♦ KQ3

אין לנו לקיחה בטוחה, אולם ברור כי נוכל לבצע הגבהה 
במזרח   ♦A אם  למעשה  אחת.  בלקיחה  לפחות  ונזכה 
במקום  לקיחות.  בשתי  לזכות  נוכל   )50% של  )סיכוי 
2♦ מהדומם,  נוביל  מהיד  הגבוהים  הקלפים  את  לשחק 
ואם מזרח ישחק נמוך נשים Q♦. אם נזכה בלקיחה נוכל 
העקיפה,  על  שוב  ולחזור  אחרת  בסדרה  לדומם  לחזור 
כלומר להוביל 4♦ לכיוון K♦. כעיקרון נעדיף להוביל לכיוון 

הקלפים הגבוהים במקום את הקלפים הגבוהים.

אם הקלפים הנכבדים נמצאים בידיים שונות המצב שונה. 
נחליף בין Q♦ ל-4♦:

♦ Q52

♦ K43

מגן  בסדרה.  לקיחות  לשתי  מאוד  נמוך  סיכוי  יש  כעת 
שנייה  )"יד  נמוך  קלף  נוביל  כאשר  נמוך  ישחק  מנוסה 
הנכבד  הקלף  את  ללכוד  כדי   ♦A-ה את  וישמור  נמוך"( 

הנמצא לפניו. 

המצב מעט שונה כאשר יש לנו יותר קלפים בסדרה:

♦ Q652

♦ K743

שוב אין לנו לקיחה בטוחה, אולם ברור כי נזכה לפחות 
הסדרה  אם  בנוסף,  הגבהה.  בעזרת  אחת  בלקיחה 
מחולקת בין המגנים 3-2 תהייה לנו לקיחה נוספת בסדרה 

בגלל האורך היחסי )ארבעה קלפים( שיש לנו בסדרה.

אנו   ,♦A מיקום  על  למשל(  )מההכרזה  רמז  לנו  יש  אם 
נניח  בסדרה!  לקיחות  בשלוש  לזכות  לנסות  יכולים 
 ♦2 שציפור קטנה לחשה לנו כי A♦ במזרח. נתחיל עם 
מהדומם ואם מזרח לא ישחק A♦ )המשחק הנכון מצדו(, 

.♦K-נזכה ב

קלפים  שני  עם  התחיל  שמזרח  לקוות  עלינו  כעת 
)אין   ♦5 מהדומם  ונשחק   ♦3 עם  נמשיך  ולכן  בסדרה, 
טעם לשחק Q♦ כאשר ברור כמעט בוודאות ש-A♦ אצל 
2 לקיחות  3 קלפים בסדרה, נפסיד  מזרח(. אם למזרח 

בכל מקרה; אולם אם המצב בסדרה הוא כזה:

♦ Q652

♦ A9♦ JT8

♦ K743

לנו  נותרה  ועדיין   ,♦A עם  השנייה  בלקיחה  יזכה  מזרח 
ה-Q♦ בדומם כדי לזכות בסיבוב השלישי בסדרה.

נדגיש כי לאחר שה-K♦ שלנו זכה בלקיחה חובה עלינו 
להניח ש-A♦ במזרח ולשחק נמוך משתי הידיים בלקיחה 

הבאה, פשוט אין לנו מה להפסיד.

נמצא  היכן  "להחליט"  עלינו  מההכרזה,  רמזים  אין  אם 
A♦ )הסיכוי לנחש נכון הוא 50%( ולשחק בצורה דומה – 
קלף נמוך לכיוון מכובד ולאחר מכן קלפים נמוכים משתי 
הידיים. נזכה בשלוש לקיחות בסדרה רק בתנאי שננחש 

נכון היכן A♦ ובנוסף ה-A היה דאבלטון.

צירופים עם KQ )חלק ב'(

קובי שחר

תמונות מפסטיבל הברידג' הבינלאומי ה-50
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הנה חלוקה מלאה להדגמת המצב:

Dealer East, Vul N/S

 ♠
♥
♦
♣

A65
865
Q652
A43

 

♠
♥
♦
♣

T982
73
JT8
9752

♠
♥
♦
♣

QJ3
QJT92
A9
QJT

 ♠
♥
♦
♣

K74
AK4
K743
K86

 

West North East South

1♥ 1NT

Pass 3NT All Pass

 .3NT לאחר שמזרח פתח ♥1 הגיעו צפון-דרום לחוזה
)שתיים  בטוחות  לקיחות   6 ב-7♥. לכרוז  מוביל  מערב 
בכל סדרה פרט ל-♦, ללא כל פוטנציאל ללקיחות נוספות 
להשיג  יש  הנוספות  הלקיחות   3 את  אלו(.  בסדרות 
בדיאמונד. הכרזת הפתיחה של מזרח מבטיחה כי בידו 
 .♦A-12 נקודות גבוהות לפחות, ולכן נניח שהוא מחזיק ב

נותר רק לקוות שהוא מחזיק בדיוק 2 קלפים בסדרה.

 ♠A ונעבור לדומם עם  ♥A נזכה בהובלת הפתיחה עם
דרום  וה-K♦ של   ,♦9 עם  ישרת  2♦. מזרח  להוביל  כדי 
נשחק  המפתח:  למהלך  העת  הגיעה  בלקיחה.  יזכה 
3♦ מהיד ו-5♦ מהדומם! מזרח יזכה ב-A♦ בעל כורחו, 
אולם אנו נוכל לזכות בחזרה עם K♥, ואז Q♦ תוציא את 

הקלף האחרון בסדרה מידי המגנים וגם 7♦ יהיה גבוה.

בסך הכל נזכה בחלוקה הנתונה ב-3 לקיחות ב-♦ אשר 
 .3NT יבטיחו את ביצוע החוזה

toolbox.bridge@gmail.com :לתגובות

 
'   

 

 
   

   
  '

 
 

 

ארגז הכלים של ההגנה בברידג'
קובי שחר

ניתן להשיג את הספר במועדוני הברידג' ברחבי הארץ
toolbox.bridge@gmail.com :או בפנייה ל

לאלו שכבר רכשו את הספר,
אתם מוזמנים לשתף את דעתכם על הספר בדף ה- :

  ארגז הכלים של השחקן בברידג'
חדש!

מאמר זה לקוח מתוך פרק 2 בספר החדש "מאחורי 
ההיגיון – משחק ההגנה" שזה עתה יצא לאור.

יוני  בירחון  שהתפרסם  המאמר,  של  הראשון  בחלקו 
בסדרת  להוביל  נכון  האם  בשאלה:  התמקדנו   ,2016
השותף תמיד? הצגנו דוגמאות שונות שבהן השותף 
שבהם  למקרים  נעבור  כעת   .1 בגובה  בסדרה  פתח 
התערבות השותף במכרז אינה הכרזת פתיחה בסדרה 

בגובה 1.

תמונות מפסטיבל הברידג' הבילאומי ה-50
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מקרה שני – השותף הציג סדרה איכותית 
או ארוכה מאוד

אנו מתייחסים למקרים שבהם השותף הכריז אוברקול 
או השתמש בפתיחה חלשה בגובה 2 ומעלה.

 – בסדרה  כוח  מבטיח  השותף  הללו  המקרים  בכל 
מכובדים   2 המבטיחות  חלשה  פתיחה  או  התערבות 
 6 ואף   5( בסדרה  משמעותי  אורך  מבטיח  לחילופין  או 
קלפים ויותר( ועל כן קיימת סבירות גבוהה מאוד שיהיו 

בידו מכובדים בסדרה.

אינדיקציה מובהקת  במקרים אלו הכרזת השותף היא 
בכל המקרים  לעשות  המוביל  על  וכך  בסדרתו,  להוביל 
נגד  המועדפות  ההובלות  משלוש  אחת  לו  אין  שבהם 
אפילו   .)2.2 בתת-פרק  הסבר  )ראה  שליט  עם  חוזה 
כאשר למוביל רצף מכובדים )שאינו AK( בסדרה שלא 

הוכרזה, הובלה בסדרת השותף תהיה לרוב עדיפה.

השותף הציג סדרה איכותית ובידינו הובלה 
אקטיבית

QJT/( זוטרים  מכובדים  של  רצף  מחזיקים  אנו  כאשר 
בלבד )KQ/QJ( קיימת  מכובדים  שני  בן  רצף  או   )JT9
כאשר  אך  השותף,  לסדרת  זו  סדרה  בין  התלבטות 
השותף הכריז אוברקול או חזר על הסדרה שבה פתח, 

נעדיף לרוב בכל זאת להוביל בסדרתו.  

דוגמא 4

 ♠
♥
♦
♣

K53
J75
K92
KQJ3

 

♠
♥
♦
♣

2
K42
QJT74
8542

♠
♥
♦
♣

AQ
AQT96
863
976

 ♠
♥
♦
♣

JT98764
83
A5
AT

 

West North East South

1♣ 1♥ 1♠

2♥ 2♠ Pass 4♠

Pass Pass Pass

ניתוח המכרז: הכרזת ♠1 של דרום מבטיחה 6+ נקודות 
עם 5+ קלפים בספייד. לפיכך צפון יכול לתמוך בשותפו 
לגובה 2 עם התאמה של 3 קלפים בספייד. ההכרזה ♠2 
3-4 קלפי ♠.  )12-14 נקודות( עם  מתארת פותח חלש 
לדרום 9 נקודות גבוהות בלבד, אך לאחר הוספת נקודות 
חלוקה עבור 7 קלפים בספייד עם 10 שליטים מובטחים, 
3 דאבלטונים, הוא מחליט להכריז משחק מלא  וכמו-כן 

.4♠

ניתוח ההגנה: מערב מתלבט בהובלה בין רצף המכובדים 
 .♥ השותף  סדרת  ובין   )Q )בראשות  ב-♦  הזוטרים 
העובדה שמזרח הכריז אוברקול והבטיח סדרה איכותית 

מטה את הכף לטובת הובלה בסדרת השותף.

תהיה  מערב  של  ההובלה  קלף  לבחירת  כי  מתברר 
השפעה מכרעת על גורלו של החוזה ♠4:

הובלה בסדרת השותף 
נגד חוזה עם שליט )חלק ב'(

גלעד אופיר

מאמר זה לקוח מתוך פרק 2 בספר החדש "מאחורי 
ההיגיון – משחק ההגנה" שזה עתה יצא לאור.

יוני  בירחון  שהתפרסם  המאמר,  של  הראשון  בחלקו 
בסדרת  להוביל  נכון  האם  בשאלה:  התמקדנו   ,2016
השותף תמיד? הצגנו דוגמאות שונות שבהן השותף 
שבהם  למקרים  נעבור  כעת   .1 בגובה  בסדרה  פתח 
התערבות השותף במכרז אינה הכרזת פתיחה בסדרה 

בגובה 1.

תמונות מפסטיבל הברידג' הבילאומי ה-50
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• אם מערב מוביל בסדרת השותף ב-2♥, מזרח יודע כי 	
הובלה זו מבטיחה תמונה )כלומר K♥(. כיצד? מזרח 
בתת-פרק  שלמד  מה  את  ומיישם  שותפו  על  סומך 
לאחר תמיכה בסדרת השותף הובלה בקלף   :1.3
שלישי מלמעלה מבטיחה תמונה, בעוד מאוסף של 
הגבוה  הקלף  את  להוביל  צריך  זוטרים  קלפים   3
ביותר כדי ליידע את השותף על חולשת הסדרה. 
אל  נוסף  ב-♥  מיד  וימשיך   ♥A-ב יזכה  מזרח  לפיכך 
 AQ♠-של מערב. בהמשך ההגנה תזכה גם ב ♥K-ה

והחוזה ♠4 ייכשל בלקיחה אחת.

• משחק 	  ,♦A-ב זוכה  דרום   ,♦Q-ב מוביל  מערב  אם 
ההארטים  שני  השלכת  עם   ♣KQJ-ב וממשיך   ♣A
על  נחתך  סיבוב הקלאב הרביעי  המפסידים שבידו. 
ידי מזרח עם ה-Q♠. חיתוך זה בא על חשבון לקיחה 
"טבעית" בשליט. החוזה ♠4 יבוצע עם לקיחה עודפת.

חוסר היעילות של ההובלה ב-♦ בולט. אמנם הובלה זו 
לא "מכרה" דבר בסדרת ה-♦, אך היא גם לא פיתחה 
אף לקיחה עבור ההגנה. לעומת זאת ההובלה ב-♥ 
אפשרה להגנה לזכות ב-2 לקיחות מהירות אשר היו 

"נעלמות" לולא מיהרו מזרח/מערב לזכות בהן.

דרך אחרת לראות את המצב היא שאם אנו מחזיקים 
לצפות  יש  אוברקול,  בה  הכריז  ושותפנו  בסדרה   K
שה-A יהיה בידו, ואם זה המצב אנו מדברים למעשה 
תמיד  העומדת  ההובלה  שהיא   "AK-מ "הובלה  על 

בראש סדר העדיפויות.

האם להוביל בסינגלטון כאשר השותף 
השתמש בפתיחה חלשה בגובה 2 ומעלה?

ראינו כי כדאי להוביל בסינגלטון כאשר השותף הציג כוח 
של פתיחה ומעלה )12+ נקודות( היות וצפויות להיות לו 

כניסות לידו שיאפשרו לו להעניק לנו חיתוך. 

חלשה  בפתיחה  השתמש  השותף  כאשר  זאת,  לעומת 
בסינגלטון  להוביל  נבון  זה  יהיה  לא  ומעלה,   2 בגובה 
בסדרה שלא הוכרזה. השותף מבטיח מחד שני מכובדים 
בסדרה שבה פתח ומאידך יד חלשה המכילה 6-9 נקודות 
הובלה  כן  ועל  צדדי,  לכוח  ממנו  לצפות  אין  בלבד. 
בסינגלטון לא תוביל כנראה לקבלת חיתוך. עדיף לוותר 

עליה  ולהוביל בסדרת השותף.

 2 בגובה  בפתיחה  השתמש  שותפכם  כאשר  דגש: 
ומעלה, אל תובילו בסינגלטון בסדרה אחרת. העדיפו 

הובלה בסדרת השותף.
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איכותית  )שישייה  ניתוח המכרז: מזרח פותח ♠2 חלש 
בספייד עם 6-10 נקודות גבוהות(. דרום מתערב בגובה 
3 בגבוהה מבין שתי החמישיות שלו, וצפון מעלה למשחק 
מלא עם 10 נקודות והתאמה בהארט. למערב אין סיבה 
ואין צורך להכריז את סדרת הקלאב בגובה 4. הוא יודע 
על התאמה של 8 קלפים ב-♠ עם השותף, אך עובדה זו 

אינה מצדיקה הכרזת הקרבה של ♠4.

ניתוח ההגנה: למערב שתי אפשרויות הובלה הנחשבות 
"מועדפות" כאשר השותף לא הכריז: קלף בודד ב-♦ ורצף 
של 2 מכובדים ב-♣. עם זאת, שתי ההובלות הללו נחותות 
 ♠8 השותף  בסדרת  המתבקשת  ההובלה  לעומת  מאוד 

)גבוה מדאבלטון(:

בהתחלת  מיד  להשליך  לדרום  תאפשר   ♣Q-ב הובלה 
גם   ,♣AK על  ב-♠  שלו  המפסידים  אחד  את  המשחק 
הובלה ב-5♦ הבודד )אשר כפי שנאמר לעיל הינה חסרת 
תוחלת כאשר השותף השתמש בפתיחה חלשה בגובה 2 
ומעלה( מאפשרת לכרוז לבצע את החוזה בצורה דומה. 
יותר: מזרח  נזק גדול עוד  גורמת  למעשה ההובלה ב-♦ 
זוכה,  דרום   .♦Q או   ♦J הראשונה  בלקיחה  לשחק  חייב 
סיבה  להיות  חייבת  )הרי  בדיאמונד  המצב  את  קורא 
שמערב לא הוביל בסדרת שותפו( ומאוחר יותר הוא עלול 

להיכנס לדומם לביצוע עקיפה חוזרת.

ב-8♠.  הובלה  היא  החוזה  את  להפיל  היחידה  הדרך 
למזרח ברור כי לשותפו לכל היותר 2 קלפי ♠. הוא זוכה 
נאלץ  דרום  )אשר  ובספייד שלישי   ♠A-ב וממשיך   ♠Q-ב
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ומרצה בכיר. כל מארז כולל מאות 
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 ♥A-מערב זוכה ב .♥K לחתוך גבוה(. כעת דרום משחק
ב-5♦  הובלה  האחרונה:  המשוכה  על  להתגבר  ועליו 
ממפסיד  להימנע  לכרוז  תאפשר  עדיין  המשחק  באמצע 
ההגנה  כאשר  זה,  בשלב  החוזה.  את  ולבצע  בדיאמונד 
החוזה,  את  להפיל  כדי  נוספת  אחת  ללקיחה  זקוקה 
נדרשת הגנה פאסיבית. המשך של מערב בשליט יגרום 
מידו,  הדיאמונד  סדרת  את  לשחק  יצטרך  שדרום  לכך 

ומזרח המחזיק QJx♦ יזכה בלקיחה המפילה.

מקרה שלישי – השותף הכפיל הכרזה 
מלאכותית של המתנגדים

מציג  אלא  סדרה  מראה  רק  לא  השותף  אלו  במצבים 
בקשה מפורשת להובלה בסדרה מסוימת!

של   )2-3( נמוך  בגובה  הכרזות  על  הן  כאן  מדובר 
סטיימן, טרנספר, סדרה רביעית מחייבת וכו', והן על 

.4NT תשובות בגובה 5 לשאלה לאסים

בהכרזה  יתערב  שותפנו  רבים  במקרים  כי  להבין  חשוב 
אך ורק כדי לציין בפנינו באיזו סדרה כדאי להוביל. 

של  מלאכותית  הכרזה  הכפיל  שותפכם  כאשר  דגש: 
והובילו  שלו  ההובלה  בקשת  את  כבדו  המתנגדים, 
בסדרה שהוכפלה, אלא אם אתם מחזיקים צירוף של 

A+K בסדרה אחרת.

הרחבה: בניגוד להכפלה של הכרזות בגובה נמוך, על 
מנת לאותת להובלה באמצעות כפל על הכרזת תשובה 
אין   4NT הוכרזה לשאלה של  5 בסדרה שלא  בגובה 
מחזיק  בתור  הבא  שהשחקן  מספיק  רב.  בכוח  צורך 
 A/K בסדרה, ואין לו A או K בסדרה אחרת, וכבר יהיה 
זה נכון להכפיל כדי לבקש מהשותף להוביל בסדרה זו.

האם להוביל בסינגלטון בסדרה אחרת?

עילה  אינה  בידנו  אחרת  בסדרה  סינגלטון  הימצאות 
כוחו  שעיקר  לציין  כדי  הכפיל  בו, שהרי השותף  להוביל 
בחלל  שהוכרזה  בסדרה  מדובר  אין  שהוכפלה.  בסדרה 
ריק אלא בבקשה מפורשת להובלה. בתנאים אלה הסיכוי 

שהובלה בסינגלטון תוביל לחיתוכים הוא מזערי.

האם להוביל ברצף מכובדים בסדרה אחרת?

גם הימצאותו של רצף מכובדים בידנו אינה הופכת אותו 
המקרה  יותר מהמלצת השותף.  בהכרח להובלה טובה 
הכפל  את  לכבד  לא  חד-משמעית  מומלץ  שבו  היחיד 

נוביל  אחרת.  בסדרה   AK כשבידנו  הוא  השותף  של 
ב-A, נראה את הדומם ואת איתות השותף ונקבל החלטה 

לגבי ההמשך.
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West North East South

1NT

Pass 2♣ Dbl 2♥

Pass 4♥ All Pass

ב-♣2  משיב  צפון   ,1NT פותח  דרום  המכרז:  ניתוח 
סטיימן ומזרח ומכפיל ♣2 כדי לתת למערב רמז להובלה 
טובה. למזרח ברור כי הובלה ב-♣ תועיל להגנה הרבה 

יותר מכל הובלה אחרת.

צריך  ומערב  ב-♥4  הסתיימה  ההכרזה  ההגנה:  ניתוח 
יחליטו לסמוך על קלפיהם  להוביל. שחקנים לא מעטים 
ולא על הכפל של השותף, והם יובילו ב-K♦ – אכן הובלה 

טובה "בימים כתיקונם".

בפועל הובלה זו לא תשיג דבר, הכרוז יזכה ב-A♦, ימשוך 
עם  המשחק  את  ויסיים  בדומם  אחד   ♦ יחתוך  שליטים, 

מפסיד אחד בדיאמונד ושניים בקלאב – 10 לקיחות.

ומוביל ב-7♣  זאת, אם מערב מכבד את שותפו  לעומת 
)גבוה מדאבלטון( הוא יקבל חיתוך ♣ בלקיחה השלישית, 
ולאחר מכן גם השלכה על ה-♠ הרביעי בדומם לא תעזור 
לכרוז להיפטר מהמפסיד הוודאי שלו ב-♦. בסופו של דבר 
מערב יקבל אותה לקיחה ב-♦ בין שהוביל ב-K♦ שלו ובין 
ההובלה  אבל  המשחק,  לסוף  הדיאמונדים  עם  שחיכה 
להגנה  ואפשרה  מאוד  דחופה  הייתה  השותף  בסדרת 

להשיג חיתוך ♣ – הלקיחה המפילה.

יוני  בחלקה הראשון של הכתבה שהתפרסם בירחון 
 )3 או   2 )בגובה  קיו-ביד  של  הקלאסי  במצב  עסקנו 
של  אוברקול  להכרזת  או  לפתיחה  תשובה  המהווה 
ולפחות  השותף  בסדרת  תמיכה  ומראה  השותף 
הזמנה למשחק מלא. בכתבה זו נסקור מצבים נוספים 

של קיו-ביד. 
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מצב שני: 

קיוביד בגובה נמוך )2/3( – מחייב למשחק מלא ללא 
כיוון ברור

לנו  יש  כי  לשותף  מודיע  קיו-ביד  ההכרזה  מצבי  ברוב 
משחק מלא ולכן גם יוצר מצב המחייב המשך למשחק 
מלא )Game Forcing Bid - מצב שבו שני השותפים 
מלא(.  משחק  הוכרז  בטרם   Pass לקרוא  יכולים  אינם 
מאחר  השותפים  בין  מידע  להחלפת  אידיאלי  זה  מצב 

 .Pass שאין חשש כי השותף יקרא
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דרום הוא המשיב לכפל הוצאה. בידו 13 נקודות גבוהות, 
12 לפחות של השותף נראה כי יש להם  וביחד עם ה- 
משחק מלא. עם זאת, כל הכרזה טבעית במצב זה אינה 
מחייבת. הכרזה של ♠1/♥1 תתאר עד 7-8 נקודות, ואפילו 
עד  יד מזמינה המוגבלת  ♠2/♥2 תתאר  הכרזת קפיצה 
11 נקודות. על כל ההכרזות הללו השותף עלול לקרוא 

Pass עם יד מינימלית.

דרום אינו יכול להכריז בעצמו משחק מלא, כי אינו יודע 
בוודאות אם כדאי להכריז משחק מלא ב-♥, ב-♠ או ללא 
שליט. ההכרזה היחידה המחייבת המשך היא ♦2 )קיו-

ביד(.
West North East South

1♦

1♥ 1♠ Pass ?

South

♠
♥
♦
♣

K3
A2
AQJ876
KQ3

דרום פתח ♦1, מערב הכריז ♥1 וצפון – ♠1. כעת תורו 
של דרום להכריז שנית, ונראה כי אין לו הכרזה מתאימה. 
בידו 19 נקודות גבוהות, וביחד עם 6 שהבטיח השותף יש 
משחק מלא. ככל הנראה המשחק המלא הוא 3NT, אך 
האם כדאי להכריז 3NT מיד? מה לגבי סדרת ה-♦? אולי 
המשחק המלא הנכון הוא ♠4?  דרום אינו יכול להכריז 
♦3, היות שהכרזה זו תתאר יד מוגבלת עד 17 נקודות 
ולא תהא מחייבת. ההכרזה הזמינה היחידה המחייבת 
המשך היא ♥2 )קיו-ביד(. זוהי הכרזה מחייבת למשחק 

מלא.

West North East South

1♣ 1♥ Dbl

2♥ 3♣ Pass ?

South

♠
♥
♦
♣

KJ52
62
AQ87
K87

קיו-ביד
 )כתבה 2 מתוך 2(

אלדד גינוסר

יוני  בחלקה הראשון של הכתבה שהתפרסם בירחון 
 )3 או   2 )בגובה  קיו-ביד  של  הקלאסי  במצב  עסקנו 
של  אוברקול  להכרזת  או  לפתיחה  תשובה  המהווה 
ולפחות  השותף  בסדרת  תמיכה  ומראה  השותף 
הזמנה למשחק מלא. בכתבה זו נסקור מצבים נוספים 

של קיו-ביד. 
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ודרום קרא כפל שלילי  צפון פתח ♣1. מזרח הכריז ♥1 
המתאר 4 קלפים ב-♠. מערב תמך בשותפו ל-♥2, וצפון 
הכריז ♣3. זוהי הכרזה תחרותית שמשמעותה 6+ קלפים 
ב-♣ עם יד קצת מעל המינימום )13-15 נקודות(. מנקודת 
 ?5♣ להכריז:  מה  אך  מלא,  משחק  יש  דרום  של  מבטו 
3NT? ללא עוצר ב-♥ דרום אינו יכול להכריז 3NT בעצמו, 
למשחק  השותף  את  תחייב   3♥ קיו-ביד  הכרזת  אולם 
כפי שנראה  ידו.  ותבקש ממנו להמשיך לאתר את  מלא 
עוד בהמשך, הכרזה זו משמשת לעתים קרובות "שאלה 

על עוצר" בסדרת היריב.

המשכים אחרי קיו-ביד מחייב למשחק מלא

היא  מלא  למשחק  המחייב  הקיו-ביד  מכריז  של  מטרתו 
בחירת  לצורך  השותף  של  ידו  על  נוסף  מידע  לדלות 
קיו-ביד  בנוסף,  סלם.  הכרזת  או  הנכון  המלא  המשחק 
Pass לפני משחק מלא.  יוצר מצב שבו לא ניתן לקרוא 

למצב זה מספר עקרונות חשובים:

הכרזה איטית - אין לקפוץ, אין למהר לשום מקום . 1
- בטח לא למשחק המלא שאליו כבר התחייבנו. 
הכרזה  מרחב  מהזוג  גוזלות  קפיצה  הכרזות 

חשוב להחלפת מידע.

החלפת מידע - מכריז הקיו-ביד לא הכריז בעצמו . 2
את המשחק המלא מאחר יש לו בעיה הדורשת 
על  קיו-ביד  הכרזת  לאחר  לפיכך,  נוסף.  בירור 
לפתרון  עד  מידע  ביניהם  להחליף  השותפים 
 Pass של  אפשרות  אין  כי  לזכור  יש  הבעיה. 

בטרם עת )לפני משחק מלא(.

הכרזות . 3 מספר  מבין   - זולות  בהכרזות  שימוש 
חלופיות המתארות את היד, על השחקן לבחור 
 Bid Up( את ההכרזה הזולה ביותר האפשרית 

.)the line

דוגמאות:

West North East South

1♦ Dbl Pass 2♦

Pass 2♥ Pass 2♠

Pass 3♣ Pass 3NT

Pass Pass Pass

♠
♥
♦
♣

J93
AJ94
62
AQT2

♠
♥
♦
♣

KQT9
QT6
AJ7
J53

מידע  החלפת  ואחריו  לקיו-ביד  קלאסית  דוגמא  זוהי 
מפורטת בין השותפים. ראשית, בתגובה לכפל של צפון ידו 
של דרום מספיק טובה להכרזת משחק מלא, אלא שהוא 
עדיף  כעיקרון,   – לא  או  ב-♠  התאמה  יש  אם  בטוח  אינו 
כמובן למצוא התאמה בסדרת מייג'ור. לדרום אין הכרזה 
מחייבת אחרת למעט קיו-ביד. לצפון שתי רביעיות ב-♣ 
וב-♥, הכרזת ההארט חשובה וזולה יותר ולכן יכריז ♥2 
. היות שמשתי רביעיות במייג'ור מכריזים את הזולה קודם 
)♥( הכרזת צפון אינה שוללת 4 קלפים בספייד, ולכן דרום 
מכריז כעת ♠2. השאלה אם סדרת הקלאב רלוונטית אינה 
מעניינו של צפון – הוא נדרש להמשיך לתת תיאור יד וזה 
הדבר האחרון שנשאר לו לתאר: 4 קלפים בקלאב. שימו 
לב כי צפון, לאחר שכבר הראה 3 קלפים לפחות בספייד 
תמיכה  על  יחשוב  לא  הוצאה(  כפל  קריאת  )באמצעות 
בשותפו, אלא יכריז ♣3. דרום מבין שאין התאמה במייג'ור, 

ולכן מכריז 3NT עם עוצר בדיאמונד.

West North East South

1♦

1♠ Dbl Pass 3♦

Pass 3♠ Pass ?

יד א

♠
♥
♦
♣

K2
K87
AJ8765
A3

יד ב

♠
♥
♦
♣

94
AJ
AQJ9876
K2
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שתי הידיים הן של דרום. לאחר כפל שלילי מצד שותפו 
דיאמונד  וסדרת  גבוהות  נקודות   15 עם   3♦ הכריז  הוא 

ארוכה.
כעת צפון מכריז קיו-ביד ♠3. הכרזה זו מראה כי יש משחק 
מאחר שהתיאור  היד.  תיאור  של  המשך  ומבקשת  מלא 
הזול ביותר הוא 3NT, מדובר בעיקר על "שאלה לעוצר" 

בסדרת היריב, וזה המצב לעתים קרובות.
עם יד א' שיש בה עוצר ב-♠ דרום יכריז 3NT, אולם עם 
לו"  שיש  "מה  להכריז  ימשיך  הוא  עוצר  בה  שאין  ב'  יד 

)במקרה זה דיאמונד נוסף(, ולכן יכריז 4♦.
קלפים   7 מחייבת  אינה   ♦4 הכרזת  כי  יצוין  זאת,  עם 

בדיאמונד מכיוון שהיא נעשתה תחת אילוץ.

מצב שלישי: קיו-ביד ישיר

West North East South

1♥ 2♥

לא אכנס בפירוט למצב זה, היות שהוא בעיקר תוצר של 
מוסכמה. בברידג' הקלאסי של פעם מטרתה של הכרזה 
לקרוא  מסוגלת  שאינה  מאוד  חזקה  יד  לתאר  הייתה  זו 
כפל מחשש שהשותף יקרא Pass )מעניש(. לרוב מדובר 

בידיים חזקות מאוד וחלוקתיות כגון:

South

♠
♥
♦
♣

AKQT876
-
AQ3
KT9

משתמשים  השחקנים  רוב  המודרני  בברידג'  זאת,  עם 
קיו-ביד  מייקלס  מוסכמה:  במסגרת  הישיר  בקיו-ביד 
לשתי   .)Ghestem( גסטם  או   )Michaels Cuebid(
חמישיות  שתי  להראות  דומות:  מטרות  המוסכמות 
במכה אחת! לצערי, תיאור מוסכמות אלו חורג ממסגרת 

המאמר הנוכחי. 

מצב רביעי: קיו-ביד ישיר בגובה 3
West North East South

1♥ 3♥

West North East South

2♥ 3♥

)אלא  שמטרתה  למדי  נדירה  קיו-ביד  בהכרזת  מדובר 
בסדרת  עוצר  לגבי  בירור  היא  אחרת(  מוסכמה  יש  אם 
היריב. עם זאת, מאחר שהשחקן בחר בהכרזה מיוחדת 

ולא בכפל למשל, הוא גם מראה יד מיוחדת: סדרת מינור 
סגורה וכ- 8 לקיחות לבדו! השחקן מעונין ששותפו יכריז 
עוצר  ללא  בעוד  היריב,  בסדרת  עוצר  בידו  אם   3NT

השותף יכריז ♣4 וכך נגיע לחוזה בסדרת מינור.

יד א

♠
♥
♦
♣

K2
87
AKQJ876
A3

יד ב

♠
♥
♦
♣

AJ3
6
A76
AKQJ98

שתי הידיים לעיל מתאימות להכרזת קיו-ביד ישיר בגובה 
עליו  חובה  ההארט,  בסדרת  "עוצר"  לשותף  אם   -  3

להכריז 3NT ונראה שביצוע החוזה מובטח.

מצב חמישי ואחרון: קיו-ביד בגובה 4: הכרזת הזמנה 
לסלם עם התאמה בסדרה האחרונה שהוכרזה

קיו-ביד בגובה 4 הוא לרוב תוצאה של הפרעת היריבים 
וישמש אותנו בעיקר להראות התאמה בסדרת השותף עם 

רצון בהכרזת סלם. תגובת השותף לקיו-ביד בגובה 4:

עם יד מינימלית )או חוסר רצון בסלם(- יכריז את . 1
הסדרה המוסכמת בגובה הנמוך ביותר. 

עם יד מקסימלית )או רצון לסלם( - יכריז משהו . 2
אחר )4NT, סדרה חדשה או פשוט... סלם(.
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דוגמאות:
West North East South

1♦ 3♥ 4♥

Pass 5♦ All Pass

♠
♥
♦
♣

A54
K82
KJ87
QT8

♠
♥
♦
♣

KJ2
6
AQT53
A974

מצד  הפרעה  הכרזת  לאחר  נקודות   14 מחזיק  דרום 
מזרח, עם קלף בודד ב-♥ ותמיכה של 5 קלפים ב-♦. ידו 
בהחלט מזמינה לסלם. לפיכך יכריז קיו-ביד ♥4. לצפון יד 
מינמלית, ולכן יכריז את הסדרה המוסכמת בגובה הנמוך 
ביותר – ♦5. יש לזכור את העיקרון כי הכרזת קיו-ביד מיד 
לאחר שהשותף פתח מראה התאמה ומהווה הסכמה על 

סדרת הפותח כשליט.

West North East South

1♦ 1♠ 2♥

3♠* 4♠ Pass 5♣

Pass 6♥ All Pass

* הכרזת הפרעה חלשה

♠
♥
♦
♣

-
AJT2
AJT53
KJ84

♠
♥
♦
♣

J87
KQ983
Q42
A9

צפון פתח ♦1 ומזרח התערב ♠1. דרום הכריז ♥2 )10+ 
נקודות עם 5+ קלפים בהארט(, ומערב הפריע באמצעות 

הכרזת ♠3.

כעת לצפון יד מזמינה לסלם - 14 נקודות גבוהות, תמיכה 
של 4 קלפים בהארט וחוסר בספייד, לכן יכריז ♠4. לדרום 
גבוהות  נקודות   12 רק  לו  שיש  פי  על  אף  רעה,  לא  יד 
נמוכים  קלפים   3 של  משמעותם   – מאוזנת  וחלוקה 
נובע  היריבים  ומהכרזות  בסדרה,  בזבוז  שאין  היא  ב-♠ 

שהשותף קצר בספיד.

לפיכך, דרום מכריז ♣5 – הכרזה שמטרתה להראות עניין 
בסלם עם קונטרול ב-♣. צפון מכריז ♥6, והסלם אינו קשה 

לביצוע.

סיכום
בכתבות אלה בנושא קיו-ביד ניסיתי להראות כי מדובר 
והיעילות  השימושיות  החשובות,  ההכרזות  באחת 

ביותר במכרז התחרותי. 

ההצעה  של  באבסורד  מקורה  הקיו-ביד  משמעות 
הכרזה  משמשת  קיו-ביד  היריב.  של  בסדרתו  לשחק 
ולבקש  רב  כוח  להראות  דווקא  שמטרתה  מלאכותית 
מידע נוסף לגבי הכוח או החלוקה של השותף. חשוב 
הינה  קיו-ביד  רבים  תחרותיים  במצבים  כי  לזכור  גם 

ההכרזה היחידה המחייבת המשך!

tastzfon@netvision net il
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סיקור תחרויות

פסטיבל  של  המרכזית  בתחרות  השתתפו  קבוצות   86
מפגשים   8 שוחקו  התחרות  של  הראשון  ביום  הברידג'. 
 16 נקבעו  ובסיומו  אחד,  כל  חלוקות   6 בני  שוויצריים 

הקבוצות שימשיכו הלאה לשמינית הגמר.
ביום השני, לאחר שני מפגשים נוספים בשיטת המפסיד 
קמינסקי  עמוס  בלבד:  קבוצות   4 בתחרות  נותרו  יוצא, 
זליגמן-יוליאן  שוורץ-שלום  לויט-אדריאן  )ישעיהו 
מרק- )מיכה  לובינסקי  יובל  אנגל(,  פרידריך-יוסי 
פכטמן-פיוטר  )רון   Vytas ידלין(,  ידלין-ישראל  דורון 
 MAJOR HOSGORU -זטורסקי-וייניקוניס-אולנסקי( ו
קולאטה-קנדמיר- טורקיה  נבחרת  משחקני  שהורכבה 

גור-יילמז(.
קבוצת  על  הטורקית  הקבוצה  גברה  הגמר  חצי  בשלב 
 Vytas-קמינסקי. המפגש המקביל בין קבוצות לובינסקי ו

.BBO-שודר ב
Board 26, Dealer East, Vul All

 ♠
♥
♦
♣

8532
AJ32
A
9864

 

♠
♥
♦
♣

6
K87
KQT7642
A3

♠
♥
♦
♣

KT97
T54
J95
QJ7

 ♠
♥
♦
♣

AQJ4
Q96
83
KT52

 

West North East South
אולנסקי ד. ידלין וייניקוניס י. ידלין

Pass 1♣

3♦ Dbl 4♦ All Pass

לא  )מערב(  אולנסקי  שותפו,  של  התחלתי   Pass לאחר 

בהכרזת  להפריע  והחליט  מלא  למשחק  אפשרות  ראה 
)12 נקודות(. שותפו העלה את  יד חזקה יחסית  ♦3 עם 
ההפרעה לגובה 4. האחים ידלין הכריזו בצורה ממושמעת 

ונמנעו מ-♠4. לצערם לא הייתה אפשרות להכפיל ♦4.
דורון מצא הובלה פאסיבית טובה ב-9♣ וההגנה התמידה 
ב-♣ בכל הזדמנות. לבסוף הכרוז נאלץ למסור A♦, לקיחה 

ב-♠ ו-3 לקיחות ב-♥. צפון-דרום 200+.

West North East South
לובינסקי פכטמן מרק זטורסקי

Pass 1♣

1♦ Dbl 2♦ Dbl

5♦ Dbl All Pass

התפתחות המכרז בשני השולחנות ממחישה כי משתלם 
יותר להיות אגרסיבי בסיבוב הראשון של ההכרזה ולהכריז 
היריבים,  על  לחץ  הפעלת  תוך  אחת"  "במכה  היד  את 

מאשר להכריז לאט בהתחלה ואז להמר בגובה 5.
בסיבוב  אולם   ,1♦ של  רגילה  בהכרזה  התחיל  לובינסקי 
השני הוא קיבל החלטה נועזת להקריב מראש ל-♦5, וזאת 
בטרם היה ברור אם יריביו מתכוונים להכריז משחק מלא 
)שהיה נכשל בכל מקרה(. כעת היה לפכטמן כפל מעניש 
5 לקיחות,  קל, ולאחר הגנה דומה זכו צפון-דרום באותן 

.Vytas לקבוצת IMP 12-שהפעם היו שוות 800+ ו

פסטיבל הברידג' ה-50 – 
תחרות הקבוצות )גמר(

רם סופר

תמונות מפסטיבל הברידג' הבינלאומי ה-50
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Board 33, Dealer North, Vul None
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West North East South
אולנסקי ד. ידלין וייניקוניס י. ידלין

Pass 1NT Pass

2♣ 3♠ Dbl All Pass
החליט  ידלין  דורון  כמחלק,   3♠ להכריז  שסירב  לאחר 
להתערב בגובה 3 לאחר שהיריבים כבר תיארו את ידיהם, 
מתוך הערכה שכפל מעניש יעלה לו פחות מאשר משחק 

מלא מבוצע.

האם ניתן לבצע כאן משחק מלא? 3NT ניתן להכשלה אך 
ורק לאחר הובלת ♦, ואילו נגד ♠4 דרום חייב להוביל ב-♣ 
כדי להכשיל את החוזה. נראה לי ששתי ההובלות הללו 
אינן סבירות, כך ששני המשחקים המלאים היו מתבצעים.

וייניקוניס מצא הובלה טובה ב-A♥ נגד ♠3 מוכפל. לאחר 
2 סיבובי ♥  הוא ניסה A♣ שנחתך, אבל הכרוז לא היה 
יכול להגיע לדומם כדי לעקוף ב-♦ ולבסוף מסר 3 לקיחות 

בשליט, 2 ב-♥ ו-1 ב-♦. מזרח-מערב 300+.

West North East South
לובינסקי פכטמן מרק זטורסקי

Pass 1NT Pass

3♣ 3♠ Dbl All Pass

בשולחן השני החוזה היה זהה, אך ההגנה הייתה שונה. 
לאחר 3 סיבובי ♥ צפון חתך ושיחק שליט. מיכה מרק זכה 
נוספת  בלקיחה  שזכה  לאחר   .♦ לשחק  ובחר  בלקיחה 
הוא  אך   ,♣A לשחק  בטוחה  אפשרות  לו  הייתה  בשליט 
של  הפוטנציאלית  והלקיחה   ,♦ של  נוסף  סיבוב  העדיף 
 IMP 5 ועוד   +100 Q♦ נעלמה. מזרח-מערב  מערב עם 

.Vytas לקבוצת

בשלב זה המפגש הוכרע, אבל החלוקה האחרונה הייתה 
עדיין מעניינת. בשני השולחנות נמנעו צפון-דרום ממשחק 

מלא 3NT על אף שהחזיקו 25 נקודות, והם צדקו!

Board 36, Dealer West, Vul All
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West North East South
אולנסקי ד. ידלין וייניקוניס י. ידלין

2♦ Pass 2♥ Pass

2♠ Pass Pass Dbl

Pass 3♦ All Pass

לציין  יש  מולטי.   2♦ במוסכמה  השתמשו  מזרח-מערב 
)עם  ידלין שלא הכפיל ♥2  ישראל  את האיפוק הרב של 
חלוקה לא מתאימה( ואף לא הכריז 2NT )ללא עוצר ב-♠(. 
בהמשך צפון-דרום עצרו ב-♦3, בעוד חוזה 3NT מצד צפון 
לקיחות   8 לכרוז  כאשר   ,♠J-ב הובלה  לאחר  נכשל  היה 

.♥A בלבד ולמערב כניסה צדדית לסדרת ה-♠ שלו עם

West North East South
לובינסקי פכטמן מרק זטורסקי

2♠ Pass Pass Dbl

Pass 2NT Pass 3♣

Pass 3♦ All Pass

בשולחן זה פתח מערב ♠2 טבעי וגורל הבורד היה תלוי 
בהחלטת צפון אם להכריז ♦3 מידי )אשר לפי המוסכמה 
דרך  לעבור  או  נקודות(   8-11 לרוב  מראה   Lebensohl
מידי   3♦ על  כי  ספק  אין  חלשה.  יד  להראות  כדי   2NT
דרום היה מכריז ♠3 בדרך ל-3NT, אך גם כאן צפון-דרום 
העריכו נכון את הפוטנציאל של היד ועצרו ב-♦3 )שבוצע 

בשני השולחנות עם לקיחה עודפת(.
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קבוצת Vytas זכתה לניצחון מוחץ והתקדמה לשלב הגמר 
מול הקבוצה הטורקית. שלב זה היה ארוך יותר וכלל 24 
חלוקות. עם זאת, ניתן אולי לומר שהוא הוכרע בחלוקה 
הזוג  בני  בין  כאי-הבנה  שנראה  מה  כאשר  הראשונה, 

.IMP 21 זטורסקי-פכטמן עלה לקבוצתם

Board 1, Dealer North, Vul None
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West North East South
אולנסקי גור וייניקוניס יילמז

Pass 1♦ 1♠

3♥ 4♥ 5♥ Pass

Pass 5♠ Dbl All Pass

לאחר Pass התחלתי מצפון התפתח מהלך המכרז בצורה 
מערב   .1♠ התערב  ודרום   1♦ פתח  מערב  למדי.  צפויה 
השתמש בהכרזת קפיצה ל-♥3 )ככל הנראה מכיוון ש-♥2 
אינו מחייב לפי שיטתם(. צפון הכריז ספלינטר ♥4 והקריב 
ל-♠5. קלפי מזרח-מערב לא הצדיקו הכרזה בגובה 6, והם 

הכפילו.

יש  לכאורה  מאוד.  חשובה  הייתה  ההובלה  בחירת  כעת 
להוביל ב-♥ גבוה כדי "לראות שולחן", אבל אולנסקי חשד 
שלצפון חוסר ב-♠ והוביל בקלף הבודד ב-♦. שותפו מיהר 
החוזה  כי  קבע   ♣A לאחר  נוסף  וחיתוך  חיתוך,  לו  לתת 
לקבוצת  טובה  נראתה   +500 התוצאה  פעמים.   3 נכשל 

Vytas )בהנחה סבירה כי לא יוכרז ♥6  בשולחן השני(.

West North East South
קולאטה פכטמן קנדמיר זטורסקי

2♠ Pass 4♠

5♥ Dbl RDbl All Pass

פכטמן פתח ♠2 )חלש, דו-סדרתי( וזטורסקי העלה ל-♠4 
– הכרזה זו יכולה להתבצע הן עם יד חזקה והן כהפרעה. 
להראות  כדי  הכפיל  ופכטמן  ל-♥5  כמובן  מערב התחרה 
יד מתאימה  ל-♠5 מול  יד מקסימלית שמוכנה להתחרות 
של השותף, אך גם מוכנה להגן אם לשותף נקודות רבות. 
זטורסקי פירש את הכרזת שותפו אחרת, אבל ההחלטה 
ל-♠5  להקריב  ולא  ממזרח   RDbl לאחר   Pass לקרוא 
והשאיר  שותפו  על  סמך  צפון  אחריות.  חסרת  לי  נראית 
את החוזה ב-♥5 עם RDbl. הכרוז סולימן קולאטה הגביה 
את סדרת ה-♦ באמצעות חיתוכים כדי לבצע 12 לקיחות 
נעלמת  שהייתה  )לקיחה   ♠A-ב יפה  הוביל  שצפון  לאחר 
1200+ למזרח- לאחר הובלה בסדרה אחרת(. התוצאה 

מערב ו- IMP 12 לקבוצה הטורקית.

לו היה דרום מכריז ♠5, סביר להניח כי מזרח היה נדרש 
 ♦A-להוביל נגד ♠5 מוכפל, וקשה לי לראות אותו בוחר ב
מבצע  צפון  ב-♥  הובלה  לאחר  זה.  הכרזה  מהלך  לאחר 
10 לקיחות. בבורד מספר 4 החליט קנדמיר להחזיר את 
המתנה שקיבל כאשר פתח 1NT עם AKQJ63 בהארט 
בוצע  השני  בשולחן  בעוד   3NT של  פגיע  בחוזה  ונפל 
החוזה הטבעי של ♥4. קבוצת Vytas צמצמה ל-13:14, 

אך היתרון גדל שוב בבורד הבא:

Board 5, Dealer North, Vul N/S
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West North East South

Pass Pass 1♦

1♥ 2♦ 4♥ ?

מזרח  כאשר  השולחנות  בשני  ההכרזה  מהלך  היה  זה 
מחליט להפריע בפגיעות עדיפה.
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ברור כי דרום צריך להכריז משחק מלא. מחמט גוחן יילמז 
אפשרות  לחקור  אלא  פשוט  ב-♦5  להסתפק  לא  החליט 
נכון  זאת  הבין  שותפו   .5♣ הכריז  הוא  חלופי.  לחוזה 
לסלם(  קיו-ביד מזמין  )ולא  בין משחקים מלאים  כבחירה 
והשאיר את החוזה ב-♣5. דרום ביצע 11 לקיחות בקלות 

לאחר שמסר ♠ אחד ו-♦ אחד.

בשולחן השני הכריז פיוטר זטורסקי ♦5. סולימן קולאטה 
שותפו  בעוד   ♦K עם  בלקיחה  זכה  הבודד,  ב-8♣  הוביל 
 ♠A משליך 3♠ מעודד )אי-זוגי( ועבר לידו של מזרח עם
כדי לקבל חיתוך ♣. הגנה יפה: מזרח )איסמעיל קנדמיר( 
פירושה  הוכרזה  שלא  בסדרה  ההובלה  כי  נכון  הסיק 
סינגלטון ולא ניסה למשוך לקיחה שנייה ב-♠ או להחליף 

ל-♥.

את  ולא שמטו   13:26 הטורקים  הובילו  זו  חלוקה  לאחר 
חלוקות  על אף מספר  לסוף המפגש,  עד  יתרונם הברור 

סוערות שהופיעו במחצית השנייה:

Board 20, Dealer West, Vul All
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West North East South
אולנסקי גור וייניקוניס יילמז

1♥ Pass 2♣

Pass 3♥ Pass 4♥

Pass Pass Pass

לעלות  הזוג הטורקי, שהייתה אמורה  גרועה של  הכרזה 
יותר לאחר ♥3, אבל  יכול לעשות  ביוקר. אולי דרום היה 
ידו של צפון )שכמעט שווה פתיחה ♣2( חייבה מהלך נוסף 

לאחר ♥4 ברגע ששותפו השיב בסדרה חדשה בגובה 2.

West North East South
קולאטה פכטמן קנדמיר זטורסקי

1♥ Pass 2♣

Pass 3♥ Pass 3♠

Pass 4♣ Pass 4♦

Pass 4NT Pass 5♣

Pass 7♥ All Pass

וצפון   ,3♠ קיו-ביד  הכרזת  עם  לשותפו  עזר  דרום  כאן 
בירר עד מהרה שהוא "מכוסה" בסדרות הצדדיות. נותר 
להחליט אם לשאול על Q בשליט. רון פכטמן )צפון( החזיק 
8 שליטים והניח ששותפו לא היה מכריז ♠3 עם סינגלטון 
 Q מאחר שעם 10 שליטים הסיכוי להפיל .)Q ב-♥ )שאינו

גבוה מאוד, הוא הכריז בצדק ♥7 ללא בירורים נוספים.

אבל זה לא היה היום של קבוצת Vytas – כל 3 השליטים 
 IMP 13 החסרים היו דווקא במזרח עם הפסד אכזרי של
גדול  רווח  )במקום  הטורקים  לטובת  גדול  פער  שפתח 

שהיה מוביל לתוצאה צמודה(.

Board 21, Dealer North, Vul N/S
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West North East South
אולנסקי גור וייניקוניס יילמז

Pass 1♠ Dbl

Pass 2♦ Pass 4♥

Pass Pass Pass

שתי  להכרזה.  קשה  אבל  לביצוע  קל  סלם  לצפון-דרום 
המלכות של צפון ב-♥ וב-♣ שוות זהב. הזוג הטורקי לא 

התקדם מעבר למשחק מלא, 680+.
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West North East South
קולאטה פכטמן קנדמיר זטורסקי

Pass 1♠ 6♥

Pass Pass Pass
לאחר מה שקרה בבורד הקודם זטורסקי החליט שהוא 
זקוק ל-IMPs מהירים ולא בזבז זמן על הכרזה מדעית. 
 IMP 13-שותף טוב מביא את הקלפים הנכונים: 1430+ ו

.Vytas בחזרה לקבוצת

ובה  המפגש,  סוף  לקראת  שהופיעה  בחלוקה  נסיים 
אותם  שזיכתה  טובה  בהגנה  קולאטה-קנדמיר  הצטיינו 

ברווח של IMP 8 ביד של חוזה חלקי.

Board 26, Dealer East, Vul All
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החוזה הסופי בשני השולחנות היה ♠2, משוחק על-ידי 
דרום. הובלת מערב אינה פשוטה, ושני השחקנים בחרו 
וייניקוניס  )רביעי מלמעלה(.  ב-4♥  הוביל  אולנסקי  ב-♥. 
זכה ב-Q♥ והחליף ל-♠. הגנה זו אפשרה לכרוז )יילמז( 
 ♦ להשליך  כדי  ב-♥   פעמיים  לעקוף  שליטים,  למשוך 
מפסיד וגם לשחק ♦ אל ה-J. בסופו של דבר הוא צבר 9 
)3/5 מלמעלה(. קנדמיר  ב-7♥  לקיחות. קולאטה הוביל 
זכה ב-Q♥ וחזר נכון ב-♥ להכנת חיתוך. כעת הכרוז חייב 
 – החוזה  את  לבצע  כדי  מתוחכמת  משחק  דרך  למצוא 
להוביל ♠ נמוך מידו כך שלאחר חיתוך ה-♥ תיוותר עדיין 

.♥A כדי להשליך מפסיד על ♠J כניסה לדומם עם

 ♠K-והמשיך ב-♠. קולאטה זכה ב ♠A אבל זטורסקי שיחק
נכון ב-♣. דרום  ונתן לשותפו חיתוך ♥. קנדמיר המשיך 
זכה ב-A♣ ומשך את השליט האחרון. לצערו הוא התנתק 
מידו,  נמוך  ב-♦  המשיך  הוא  ברירה  ובלית  מהדומם, 
חתך ♣ ושיחק ♦ נמוך נוסף. מזרח זכה בהובלה והבחין 
שהמשך ב-♣ יאלץ את שותפו למסור את הלקיחה ה-13 

ל-A♥ בדומם.

כאשר  היפה  ההגנה  את  השלים  קנדמיר  איסמעיל 
את  נכון  ניחש  לא  הכרוז  ה-11.  בלקיחה  נמוך   ♦ הוביל 
מיקום הקלפים, שיחק K♦ שהפסיד ל-A, חתך את ה-♣ 
הבא ונאלץ למסור את הלקיחה ה-13 ל-Q♦ של מזרח. 
התוצאה הסופית: 6 לקיחות בלבד – הבדל של 3 לקיחות 
 36:59 בתוצאה  הסתיים  כולו  המפגש  השני.  מהשולחן 
 – הטורקית   MAJOR HOSGORU קבוצת  לטובת 

אלופת הפסטיבל הבינלאומי ה-50.

 הקבוצהאהטורקיתאזוכתאתחרותאהקבוצותא-אמקבלתא	תאגביעאעדא120אממנכ"לאהרשתאאבי כלפה

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

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

www.bestbridge.co.il באתר 
 ותיהנו מהתוכנית החינמית שלנו הכוללת מבחר טעימות עשיר, ללא הגבלת זמן

 מעל 1,500 תרגילי הכרזות

 כ 400 תרגילי משחק יד 

 עשרות שיעורי ברידג' בוידיאו

 תרגול משחק הגנה

פתרון כתוב לכל תרגילרמזור הכוונה אישימתאים לכל הרמות

בבית
שלך!

בכיף
שלך!

בקצב
שלך!

הרשמו
עכשיו!

פיצ'ר חדש!
מעכשיו ניתן לתרגל את משחק היד לא רק לפי רמה אלא 

גם לפי טכניקה או מספר טכניקות לבחירתכם. 
רוצים לתרגל רק עקיפות? להתאמן בחיתוכים? בהשלכת 

מפסיד על מפסיד או בטכניקת עיכוב?
אין בעיה, הכנסו למודול משחק היד ובחרו בתצוגה 

המועדפת "תרגול לפי רמות" או "תרגול לפי נושאים".



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

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

www.bestbridge.co.il באתר 
 ותיהנו מהתוכנית החינמית שלנו הכוללת מבחר טעימות עשיר, ללא הגבלת זמן

 מעל 1,500 תרגילי הכרזות

 כ-400 תרגילי משחק יד

 תרגול משחק היד לפי

רמה או לפי טכניקה
 עשרות שיעורי ברידג' בוידיאו

 תרגול משחק הגנה

פתרון כתוב לכל תרגילרמזור הכוונה אישימתאים לכל הרמות

בבית
שלך!

בכיף
שלך!

בקצב
שלך!

הרשמו
עכשיו!

חדש באתר!
קורס תרגול הכרזות Two Over One יחד 

,1NT Forcing עם השיטה המשלימה
150 תרגילי הכרזות  + שתי חוברות 

המרכזות את כל הכללים של כל השיטה.

תרגול משחק היד

תרגול הכרזות ספרית וידאו עשירה

תרגול משחק ההגנה
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הזוגות  היה תחרות  האירוע שנעל את פסטיבל הברידג' 
המרכזית, שכללה שני מושבים של מוקדמות בני 24 חלוקות 
כל אחד, ולאחר מכן 5 מושבים של גמר א' )בהשתתפות 
זוגות כולל מצטייני תחרות הקבוצות שהעפילו לגמר   80
ישירות( בני 10 חלוקות כל אחד. כל אחד מ-7 המושבים 

קיבל משקל זהה בחישוב התוצאה הסופית.

לאחר שהתפזר העשן התברר כי במקום הראשון זכו חברי 
אסף לנגי-אילן ברקת.  ישראל לאליפות אירופה  נבחרת 
הם הקדימו במעט את ישראל ודורון ידלין שסיימו במקום 
פיוטר בוטרין- סיים הזוג הפולני  השני. במקום השלישי 

נטליה סקובסקה, ובמקום הרביעי חברי הנבחרת הצעירה 
עמי זמיר-אמיר עציון. את חמישיית הצמרת  של ישראל 
השלים הזוג הטורקי גור אוקיי-גוחן יילמז מחמט שהיה 
שותף יום קודם לזכייה הטורקית בתחרות הקבוצות. דורון 

ידלין שלח אלינו את היד הבאה מתוך הסיבוב האחרון.

Board 17, Dealer North, Vul None
 ♠

♥
♦
♣

J965
Q8
J73
8742

 

♠
♥
♦
♣

AQ74
K62
QT2
AKJ

♠
♥
♦
♣

KT82
T43
AK64
63

 ♠
♥
♦
♣

3
AJ975
985
QT95

 

West North East South
שכטר ד. ידלין שכטר י. ידלין
2NT Pass 3♣ Pass

3♦ Pass 3♥ Dbl

4♠ Pass Pass Pass

)פאפט   3♣ השיב  מזרח   .2NT ופתח  מעט  זייף  מערב 
סטיימן(. ♦3 ממערב – יש לי מייג'ור. ♥3 ממזרח - יש לי 
מנת  על  הכול  שיעשה  ידלין(  )ישראל  דרום  כעת  ספייד. 
לשפר את ההובלות שלי הכפיל בבקשה להוביל ♥ – שלב 

ראשון לקראת טופ מתוק.

החוזה הסופי היה ♠4.

הובלתי ב-Q♥ כבקשת שותפי. ישראל עודד עם קלף אי-
זוגי ונתן ל-K♥ של הכרוז לזכות.

שנים.   13 חיכיתי  זו  להזדמנות   .♠A הכרוז  שיחק  כעת 
השלכתי בזריזות 9♠ )שלב שני לקראת טופ מתוק(. זהו 
הקלף היחיד המעמיד את הכרוז במצב של ניחוש )בספרות 
המקצועית קוראים לו Mandatory False Card(. הכרוז 
עקיפה  באמצעות   4-1 שליט  חלוקת  על  להתגבר  שואף 
ועליו להחליט אם ה-9♠ שלי קלף בודד, או  לכיוון הנכון, 
שמא ה-3♠ של שותפי. מאחר שהשלכת 9♠ מצירוף של 
J965 נראית פחות הגיונית, הכרוז החליט להמר על 9♠ 

בודד!

הוא שיחק ♠ נמוך אל ה-K בדומם ו... הפתעה לא נעימה 
כאשר דרום אינו משרת.

אינה  זו  )גם  לקיחות   11 להשיג  יכול  הכרוז  זה  בשלב 
לגבות  שכח  הוא  אבל  כ-20%(,   – עבורו  טובה  תוצאה 

סיבוב שלישי של ♠.

ההמשך היה: AK♣, חיתוך ♣ ו-4 סיבובי ♦.

כעת  חתכתי.  ואני   ♥ השליך  מערב  הרביעי  ה-♦  על 
ישראל. דרום המשיך ב-♥  המשכתי ב-8♥ אל ה-J♥ של 
נוסף וקיבלתי Promotion ל-J♠ שנותר בודד )שלב אחרון 
 420 הייתה  מזרח-מערב  תוצאת  מתוק(.  טופ  לקראת 

בלבד – 96% לצפון-דרום.

פסטיבל הברידג' ה-50  
תחרות הזוגות הפתוחה

דורון ידלין

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

מועדון וביה“ס לברידג‘ כיכר המדינה
לוח פעילות המועדון

שבתשישיחמישירביעישלישישניראשוןיום
שעה

בוקר
13:00 –10:00

תחרות 
T.B.

הרצאה 
+ חוברת 

ידיים

משחק 
מודרך

תחרות 
T.B.

תחרות 
T.B.

עם חוברת 
ידיים

משחק 
מודרך

T.B תחרות

משחק 
מודרך

אחה“צ
19:30 –16:30

תחרות
T.B.

תחרות
T.B.

תחרות
T.B.

משחק 
מודרך

תחרות
T.B.

T.B תחרות
+ פרס כספי

T.B תחרות
+ פרס כספי

ערב
23:30 –20:30

תחרות
ברומטר

IMP
+ פרס כספי

תחרות 
מודרכת +

מזנון 
חופשי

תחרות 
T.B.
 +

 חוברת 
ידיים

+
פרס כספי

ארצית תחרות 
יום שבת, 16 ביולי, בין השעות 14:30-10:00

מושב אחד - 30 ידיים

מחיר למשתתף - 70 ₪ 

שימו ♥ שחקנים שלא נרשמו מראש – השתתפותם אינה מובטחת!



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

מועדון וביה“ס לברידג‘ כיכר המדינה
לוח פעילות המועדון

שבתשישיחמישירביעישלישישניראשוןיום
שעה

בוקר
13:00 –10:00

תחרות 
T.B.

הרצאה 
+ חוברת 

ידיים

משחק 
מודרך

תחרות 
T.B.

תחרות 
T.B.

עם חוברת 
ידיים

משחק 
מודרך

T.B תחרות

משחק 
מודרך

אחה“צ
19:30 –16:30

תחרות
T.B.

תחרות
T.B.

תחרות
T.B.

משחק 
מודרך

תחרות
T.B.

T.B תחרות
+ פרס כספי

T.B תחרות
+ פרס כספי

ערב
23:30 –20:30

תחרות
ברומטר

IMP
+ פרס כספי

תחרות 
מודרכת +

מזנון 
חופשי

תחרות 
T.B.
 +

 חוברת 
ידיים

+
פרס כספי

ארצית תחרות 
יום שבת, 16 ביולי, בין השעות 14:30-10:00

מושב אחד - 30 ידיים

מחיר למשתתף - 70 ₪ 

שימו ♥ שחקנים שלא נרשמו מראש – השתתפותם אינה מובטחת!
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שונות  מתחרויות  מעניינות  ידיים  מקבץ  הפעם  לפנינו 
בחודשים האחרונים.

יש על מי לסמוך בבודפשט 

אליפות  להסתיים  כבר  צפויה  זה  מאמר  פרסום  בעת 
נבחרת  הרכב  הונגריה.  בבודפשט,  לנבחרות  אירופה 
ישראל הוא: מיכאל בראל-יניב זק, יוסי רול-אמיר לוין, 

אילן ברקת-אסף לנגי עם הקפטן אלדד גינוסר.

הזוג  הפגין  הכנה,  תחרות  מתוך  הלקוחה  הבאה,  ביד 
ברקת-לנגי יכולת טובה מאוד בהכרזה.

♠
♥
♦
♣

AJ
KJT7
AT3
QJ82

♠
♥
♦
♣

K98643
-
6
AT7653

West North East South

2♦ )1( 2NT 3♥ )2( 4♥

Pass 4NT Pass 6♣

Pass Pass Pass

)1(אמולטיא–א6-10אנקודותאעםא6אקלפיםאב	חתאמסדרותא
המייג'ור

Pass/Correct2(אתמיכהאבשתיאסדרותאהמייג'ור,א(

בצפון,  החזקה  המאוזנת  היד  את  החזיק  ברקת  אילן 
ידו החלוקתית של דרום. פתיחת מערב  לנגי את  ואסף 
 6 עם  חלשה  יד  ותיארה  מולטי  שיטת  לפי  הייתה   2♦

קלפים ב-♥ או ב-♠.

הכרזת 2NT של צפון הייתה טבעית ותיארה יד מאוזנת 
עם 15-18 נקודות.

הכרזת מזרח ♥3 תיארה תמיכה בשתי סדרות המייג'ור 
וביקשה מהשותף לתקן ל-♠3 אם ברשותו סדרה זו.

שתי  עם  מיוחדת  יד  לתאר  מנת  על   4♥ הכריז  דרום 
סדרות. ברור כי הכרזה זו אינה כדי לשחק, משום שעם 

הארטים ארוכים דרום היה ראשית כל מכפיל ♥3.

כעת צפון הכריז 4NT – זו הצעה לשחק ללא שליט, עם 
העדפה לחוזה בסדרת מינור על פני חוזה בספייד.

.ידו   6♣  – יבצע  כי  סבור  היה  שהוא  לחוזה  קפץ  דרום 
של צפון מתאימה ביותר, מכיוון שברשותו A♦ מול הקלף 

הבודד של שותפו.

החוזה ♣6 בוצע כמובן בקלות. העקיפה ב-♣ הצליחה, 
ודרום זכה בכל הלקיחות. בשולחן השני הסתפקו צפון-

.IMP 11-דרום בחוזה של ♠4 ונבחרתנו זכתה ב

ברומטר באביבים )1(

תחרות הברומטר במועדון אביבים בתחילת חודש מאי 
הניבה מספר ידיים מרתקות. היד הבאה סובבה ב-180 

מעלות לנוחות הקוראים.

יד החודש

יוסי אנגל

קורס מורים זה, היחיד שהוכר ע"י משרד החינוך, מכיל תכנית לימודים מגוונת 
בדגש על העשרת הידע של התלמידים ולימוד טכניקות להוראת הברידג'

 הכרזות בסיסיות ומתקדמות

 תכנון משחק היד וההגנה

TB-ו IMP קונבנציות שימושיות בתחרויות 

יסודות הוראת הברידג'
 יסודות ההדרכה של המורה מול תלמידיו, בחוגים פרטיים או בקבוצות

 פיתוח יכולת בניית מערכי שיעורים ולימוד מגוון שיטות הוראה

 התמחות בהעברת שיעורים בפועל (סטאז') – הכנת מערכים והרצאות פרונטאליות

 הרצאות העשרה נוספות של מורים ומנהלי תחרויות בכירים

 שיטות לשיווק עצמי

תעודות הסמכה יוענקו לעומדים בבחינת ההסמכה של
ההתאגדות הישראלית לברידג'

הצטרפו למאות המורים שכבר נהנו מהחוויה!
 כ-30 מפגשים – 3 שעות כל מפגש

 החל מ-26/10/16 ומדי יום רביעי מהשעה 16:00

 המפגשים יתקיימו בבית ההתאגדות ברעננה (רח' יערה 27)

 חומר כתוב יחולק למשתתפים

מספר המשתתפים מוגבל ולכן הזדרזו להירשם.
talialebel@gmail.com | 050-6550060 :ההרשמה מראש אצל רכזת הקורס - טליה לבל

קורס מורים לברידג' 2016/7
ייפתח ב-26/10/16
בהובלתם ובהדרכתם של 

מוטי גלברד
רב אמן בינלאומי והמורה הראשי לברידג' בישראל

גלעד אופיר
רב אמן בינלאומי, מחבר סדרת הספרים המצליחה "מאחורי ההיגיון"



קורס מורים זה, היחיד שהוכר ע"י משרד החינוך, מכיל תכנית לימודים מגוונת 
בדגש על העשרת הידע של התלמידים ולימוד טכניקות להוראת הברידג'

 הכרזות בסיסיות ומתקדמות

 תכנון משחק היד וההגנה

TB-ו IMP קונבנציות שימושיות בתחרויות 

יסודות הוראת הברידג'
 יסודות ההדרכה של המורה מול תלמידיו, בחוגים פרטיים או בקבוצות

 פיתוח יכולת בניית מערכי שיעורים ולימוד מגוון שיטות הוראה

 התמחות בהעברת שיעורים בפועל (סטאז') – הכנת מערכים והרצאות פרונטאליות

 הרצאות העשרה נוספות של מורים ומנהלי תחרויות בכירים

 שיטות לשיווק עצמי

תעודות הסמכה יוענקו לעומדים בבחינת ההסמכה של
ההתאגדות הישראלית לברידג'

הצטרפו למאות המורים שכבר נהנו מהחוויה!
 כ-30 מפגשים – 3 שעות כל מפגש

 החל מ-26/10/16 ומדי יום רביעי מהשעה 16:00

 המפגשים יתקיימו בבית ההתאגדות ברעננה (רח' יערה 27)

 חומר כתוב יחולק למשתתפים

מספר המשתתפים מוגבל ולכן הזדרזו להירשם.
talialebel@gmail.com | 050-6550060 :ההרשמה מראש אצל רכזת הקורס - טליה לבל

קורס מורים לברידג' 2016/7
ייפתח ב-26/10/16
בהובלתם ובהדרכתם של 

מוטי גלברד
רב אמן בינלאומי והמורה הראשי לברידג' בישראל

גלעד אופיר
רב אמן בינלאומי, מחבר סדרת הספרים המצליחה "מאחורי ההיגיון"



34
סיקור תחרויות

Board 8, Dealer West, Vul None

♠
♥
♦
♣

J3
Q73
AK763
A52

♠
♥
♦
♣

AKQT97
AJ62
J8
9

במהלך הכרזה שגרתי הראה הכרוז את סדרות המייג'ור. 
מוביל  מערב   .6♠ הוא  הסופי  והחוזה   ,♦ הכריז  שותפו 
איבד  הוא  אך  הראשונה,  בלקיחה  זוכה  הכרוז   .♣J-ב

כניסה חשובה לדומם.

בסך הכול יש לו 10 לקיחות בטוחות, ובאפשרותו להגביה 
לקיחה נוספת ב-♥. כיצד עליו לשחק?

ליריבים  ולמסור  שליטים  להוציא  היא  אחת  אפשרות 
לקיחה ב-♦. אם הסדרה מחולקת 3-3, הכרוז יזכה ב-4 

לקיחות ב-♦ ובסך הכול ב-12 לקיחות.

אפשרות שנייה היא להוציא שליטים ולמסור להגנה ♥. 
אם סדרה זו תתחלק 3-3, יזכה הכרוז ב-3 לקיחות ב-♥, 

2 ב-♦, 1 ב-♣ ו-6 שליטים – בסך הכול 12 לקיחות.

ההסתברות לחלוקה של 3-3 בין היריבים היא כ-36%.

האם הכרוז יכול לשפר את סיכוייו? בהחלט!

בלקיחה 2 עליו לעקוף ב-♥ לכיוון ה-J♥. אם יזכה מערב, 
הכרוז יוכל בהמשך להוציא שליטים, ולבדוק את מצב ה-♦ 
כניסה  Q♥ משמשת  )כאשר  ♦ שלישי  חיתוך  באמצעות 

לדומם(. כעת יבוצע החוזה ב-3 מקרים:

• חלוקת ♦ 3-3	

• חלוקת ♥ 3-3	

• האדומות 	 הסדרות  בשתי  ארוך  המגנים  אחד 
)באמצעות משחק לחץ(

אם J♥ זוכה בלקיחה, ניתן למשוך A♥ ולמסור ♥ להגנה. 

ה-♥ הרביעי ייחתך )במידת הצורך( עם J♠. הסיכון בקו 
משחק זה הוא שסדרת ה-♥ מחולקת 5-1 או 6-0, אולם 

הסיכוי לכך הוא 16% בלבד.

החלוקה המלאה:
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קו המשחק המשופר מניב 12 לקיחות. בתחרות 4 כרוזים 
הכריזו וביצעו סלם, בעוד 5 נכשלו. היתר הכריזו משחק 

מלא בלבד.

ברומטר באביבים )2(

בטרם אציג את היד הבאה, אדגיש כי היא מאוד חריגה 
ומוזרה. אתם יושבים במערב:

Board 9, Dealer North, Vul E/W
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♥
♦
♣

AT4
K65
AKJ94
92

West North East South

1♣ 1♦ 1♠

2♣* 3♠ Pass 4♠

Dbl Pass Pass Pass

התערב  שותפכם  גבוהות.  נקודות   15 ברשותכם 
מלא  משחק  מכריזים  והיריבים  נחותה,  בפגיעות   1♦
ריכוז הנקודות  בהתנדבות! בחרתם להכפיל ♠4 למרות 
או  יבוצע  ש-♠4  שייתכן  משום  גבולית  החלטה   – ב-♦ 

שלחילופין ניתן לבצע משחק מלא ב-♦.

לפרטים והרשמה:
  e-mail: birmand@inter.net.il ,03-5465582 :מרכז ההזמנות, טל': 03-6058355, פקס

www.bridgeredsea.com

•  תחרויות מידי יום לכל הרמות.
•  הרצאות של בכירי המורים.

•  נקודות אמן ארציות ובינלאומיות.
•  שחקנים מחו"ל, אלופי אירופה, נבחרות ישראל.

 •  פרסים בסך 110,000 ₪, עשרות פרסים
למקומות מיוחדים ולדרגות נמוכות.

•  חבילות אירוח מגוונות ומוזלות במלונות ישרוטל, 
הכוללות שני סופי שבוע.

•  ארועים חגיגיים וחוויות כל יום.
•  טיסות במחירים מועדפים.

5.2016

 ≤ ± ∂  ¨ ר ב מ ב ו נ ≥  ב ∞ ≠± ∞

≤≤ ה� הבינלאומי 
בים האדום¨ אילת

הברידג'פסטיבל

redsea bridge festival : 

אירוע השנה
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סיקור תחרויות

:♦A-הובלתם ב
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K65
AKJ94
92

השותף משרת ב-2♦ והכרוז משחק T♦. כיצד תמשיכו?

 28 ולדומם  לכם  מאוד.  מוזר  בשולחן  שהמצב  ספק  אין 
נקודות ביחד, ובכל זאת מזרח התערב באוברקול, ודרום 

הכריז משחק מלא בהתנדבות! כיצד תמשיכו?

מה-2♦ של השותף אתם למדים כי ברשותו ה-A♣ ואין לו 
עניין ב-♥. לו הייתה ברשותו Q♥ היה משחק ♦ גבוה יותר 

ומבקש החלפה ל-♥.

לאור שליטתכם בסדרת השליט עם A♠, אתם מחליפים 
 ♠Q .)ל-9♣. הדומם זוכה, והשותף מעודד )על פי שיטתכם
אל  נמוך  ב-♠  והכרוז ממשיך  ידיכם,  על  מעוכב  מהדומם 
ה-K וה- A שלכם. המשך ב-♣ נמוך נלקח ב-A♣ על ידי 
מזרח, והשותף נותן לכם חיתוך כדי להכשיל את החוזה 

בלקיחה אחת.

החלוקה המלאה:
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שתי נקודות חשובות:

)א( הכרזת מזרח אינה מומלצת ואינה שגרתית. היתרון 
היחיד בה הוא בניסיון לכוון את השותף להוביל ב-♦ ולא 

בסדרת מייג'ור.

עם  להתמודד  מנת  על   ♠A-ב מזכייה  נמנע  מערב  )ב( 
2 קלפי ♣ בלבד. כעת אם ימשיך הכרוז  המצב שלדרום 
 ♠Q-מערב יוכל לחתוך ♣ מעל הכרוז, ואם ימשיך ב ♠K-ב
יקבל מערב Promotion. במציאות לדרום 3 קלפי ♣, כך 

שלעיכוב ה-A♠ אין משמעות.

סלם בליגה לזוגות טופ-בוטום

משחק הברידג' התקדם לאורך השנים בצורה מרשימה, 
אך מדובר בעיקר בשלב ההכרזה, כאשר גם בהגנה חלו 

התפתחויות מעניינות.

שמריו.  על  יחסית  קופא  היד  משחק  תחום  זאת,  לעומת 
המבצע  של  אישית  ביכולת  שמדובר  היא  לכך  הסיבה 
השחקנים  השותף.  עם  שלו  לקשר  משמעות  ואין  בלבד, 
הטובים של אמצע המאה ה-20 ידעו לבצע חוזים לא פחות 

טוב מהאלופים של ימינו.

לעתים נדירות מופיעה חלוקה המאתגרת את משחק היד, 
ביחוד בתחרות טופ-בוטום. ראו נא את היד הבאה מהליגה 

לזוגות טופ-בוטום לשנת 2016.
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♣

KQ83
AT8752
Q6
7

♠
♥
♦
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AT64
3
AK7
AK952

בטרם  בלבד.  גבוהות  נקודות   29 עם   6♠ לחוזה  הגעת 
כן,  אם  איכותי.  החוזה  אם  להעריך  עליך  לשחק  תתחיל 
כדאי לחפש דרך בטוחה לביצועו ולא לחפש לקיחה עודפת.

ההגנה מובילה ב-♦. ברשותך 10 לקיחות גבוהות בלבד. 
האם לנסות להגביה את סדרת ה-♣ או את סדרת ה-♥.

 .62% הוא  המתנגדים  בין   4-3 הקלאב  לחלוקת  הסיכוי 
הסיכוי לחלוקה 5-2 הוא 31%.

 48% לעומת   36% הוא  בהארט   3-3 לחלוקה  הסיכוי 
לחלוקה 4-2.
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סיכוי   28% ו-   3-2 לחלוקה   68% יש  השליט  בסדרת 
לחלוקה 4-1

על פניו נראה נכון להגביה את סדרת ה-♣.

זוכים ב-Q♦ ומשחקים ♣ ל-A וחיתוך ♣. חוזרים ליד ב-♦ 
מעל   ♠9 עם  חותך  מזרח  להפתעתנו  אולם   ,♣ וחותכים 

ה-8♠ שבדומם.

עכשיו הכרוז בצרות: מזרח משחק K♥ וה-A♥ זוכה. הכרוז 
מושך ♠ גבוה, חותך ♥ וחותך ♣ עם Q♠. ♥ נוסף נחתך עם 
היריבים,  A .♠T♠ מושך את השליטים האחרונים שבידי 

והחוזה מבוצע.

היד המלאה:
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אילו הכרוז היה בוחר להגביה את סדרת ה-♥, הביצוע היה 
הרבה יותר קל: זוכים ביד עם K♦, משחקים A♥, חיתוך ♥, 
Q♦ וחיתוך ♥ נוסף. כעת הכרוז מושך שליטים וזוכה בכל 

13 הלקיחות.

תמונות מפסטיבל הברידג' הבינלאומי ה-50
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23 - 22

30 - 29

סימולטנית בוקר

גביע המדינה לקבוצות 
מוקדמות*

גביע המדינה לקבוצות
שמינית ורבע גמר

גביע המדינה לקבוצות
חצי גמר וגמר

אליפות ישראל לזוגות 20-19
נשים *

אין שלב מחוזי

3

11

17 - 16

 23 – 14

אליפות ישראל לזוגות סניורים
מחוזי

סימולטנית ארצית

אליפות ישראל לזוגות סניורים
שלבי גמר

ליגות ב' צפון וליגות א' 
ו-ב' – רעננה*

תוכנית פעילות ספורטיבית ארצית לחודשים:
יולי – ספטבמר 2016

הודעות חשובות

* ראו מודעה מפורטת

להלן המועדים לימי עיון למנהלי תחרויות דרגה 1: 
יש לבחור באחד מהמועדים

במרכז - בבית ההתאגדות ברח' יערה 27 ברעננה.  
26/8/16  יום שישי, החל מהשעה 10:00 ועד 16:00 לערך
2/9/16    יום שישי, החל מהשעה 10:00 ועד 16:00 לערך 

בצפון - רח' מחניים 9 , חיפה, במועדון חיפה כרמל.
9/9/16  יום שישי, החל מהשעה 10:00 ועד 16:00 לערך                      

החל מ-10:00 ועד 16:00 לערך
עלות 50 ₪ למשתתף, יש להירשם באמצעות המערכת המקוונת של ההתאגדות.

www.bridge.co.il :הכנסו לאתר

חפשו את אייקון התשלומים בתחתית הדף - 

ולחצו על:   שם יופיע גם הקישור להרשמה ליום העיון.

ועדת חוקהועדת חוקה

ההשתתפות למנהלי 

התחרויות - חובה!

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

גביע המדינה לקבוצות 2016 
התחרות תתקיים במתכונת של מסלול אחד משותף של גביע המדינה לקבוצות.
התחרות תיערך בחודש יולי 2016 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 השתייכותם 

לליגה בשנת 2016.  כרבע מן הקבוצות הנרשמות (המספר המדוייק תלוי במספר הקבוצות שירשמו 
ובשיקולי אירגון ותפוסת האולם) יוגדרו כ'קבוצות בכירות' ויעלו ישירות לשלב השני. 

מוקדמות - יום שבת 9 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:

שלב 32 – יום שישי 22 ביולי: בהשתתפות הקבוצות שעלו מהמוקדמות והקבוצות ששוחררו 
מהמוקדמות.

שמינית גמר - שבת 23 ביולי בבוקר: בהשתתפות 16 קבוצות. שתי מחציות של 12 חלוקות. 8 
הקבוצות המנצחות עולות לרבע הגמר, המפסידות משחקות משחקי דירוג 9-16

רבע גמר – שבת 23 ביולי אחרי הצהריים: בהשתתפות 8 קבוצות. השיטה זהה לשיטת שמינית הגמר, 
4 הקבוצות המנצחות עולות לחצי הגמר.

חצי גמר - יום שישי 29 ביולי: בהשתתפות 4 קבוצות. שתי מחציות של 14 חלוקות, המשחק עם 
מסכי הפרדה. המנצחות עולות לגמר.

גמר - שבת 30 ביולי: בהשתתפות מנצחות חצי הגמר. שלושה מקטעים של 14 חלוקות עם מסכי 
.BBO-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 3 ביולי 2016 !
ההרשמה דרך אתר התשלומים המקוון של ההתאגדות הישראלית לברידג'

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

2. חפשו את אייקון התשלומים בתחתית הדף:  

3. לחצו על:  

לא נוכל להבטיח מקום למאחרים להירשם.
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החל מ-10:00 ועד 16:00 לערך
עלות 50 ₪ למשתתף, יש להירשם באמצעות המערכת המקוונת של ההתאגדות.

www.bridge.co.il :הכנסו לאתר

חפשו את אייקון התשלומים בתחתית הדף - 

ולחצו על:   שם יופיע גם הקישור להרשמה ליום העיון.

ועדת חוקהועדת חוקה

ההשתתפות למנהלי 

התחרויות - חובה!

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

גביע המדינה לקבוצות 2016 
התחרות תתקיים במתכונת של מסלול אחד משותף של גביע המדינה לקבוצות.
התחרות תיערך בחודש יולי 2016 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 השתייכותם 

לליגה בשנת 2016.  כרבע מן הקבוצות הנרשמות (המספר המדוייק תלוי במספר הקבוצות שירשמו 
ובשיקולי אירגון ותפוסת האולם) יוגדרו כ'קבוצות בכירות' ויעלו ישירות לשלב השני. 

מוקדמות - יום שבת 9 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:

שלב 32 – יום שישי 22 ביולי: בהשתתפות הקבוצות שעלו מהמוקדמות והקבוצות ששוחררו 
מהמוקדמות.

שמינית גמר - שבת 23 ביולי בבוקר: בהשתתפות 16 קבוצות. שתי מחציות של 12 חלוקות. 8 
הקבוצות המנצחות עולות לרבע הגמר, המפסידות משחקות משחקי דירוג 9-16

רבע גמר – שבת 23 ביולי אחרי הצהריים: בהשתתפות 8 קבוצות. השיטה זהה לשיטת שמינית הגמר, 
4 הקבוצות המנצחות עולות לחצי הגמר.

חצי גמר - יום שישי 29 ביולי: בהשתתפות 4 קבוצות. שתי מחציות של 14 חלוקות, המשחק עם 
מסכי הפרדה. המנצחות עולות לגמר.

גמר - שבת 30 ביולי: בהשתתפות מנצחות חצי הגמר. שלושה מקטעים של 14 חלוקות עם מסכי 
.BBO-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 3 ביולי 2016 !
ההרשמה דרך אתר התשלומים המקוון של ההתאגדות הישראלית לברידג'

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

2. חפשו את אייקון התשלומים בתחתית הדף:  

3. לחצו על:  

לא נוכל להבטיח מקום למאחרים להירשם.



אליפות ישראל לזוגות נשים 2016 
אליפות ישראל לזוגות נשים תתקיים 

בסוף השבוע 20-19 באוגוסט 2016 במועדון 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. 
התחרות פתוחה לנשים הרשומות בהתאגדות בשנת 2016.

ההרשמה על בסיס מקום פנוי.
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).  
אם מספר הזוגות הנרשמים לתחרות יהיה קטן מהצפוי, תשתנה מתכונת התחרות לשלב אחד עם 

מספר מושבים סדרתיים.
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.
תקנון

תקנון מפורט יתפרסם בסמוך לתחרות.
לוחות זמנים

ביום ו', 19 אוגוסט: משעה 10:00 ועד 17:00 לערך,
בשבת, 20 אוגוסט: משעה 10:00 ועד 18:00 לערך.

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

www.bridge.co.il  (בהודעות) ניתן להוריד ולהדפיס כרטיס שיטות דרך אתר ההתאגדות

הרשמה  מראש חובה (לא תהיה גביה במקום).

ההרשמה דרך אתר התשלומים המקוון של ההתאגדות הישראלית לברידג'

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

2. חפשו את אייקון התשלומים בתחתית הדף:  

3. בדף הבא לחצו על:  

4. בדף הבא לחצו על הקישור שליד שם התחרות -  אליפות נשים 2016

ליגות לקבוצות 2016 
שימו לב: סיום ההרשמה ב-15 באוגוסט

תחרויות הליגות לקבוצות 2016 בפתח. בימים הקרובים ישלחו לקפטני הקבוצות הזכאיות 
(לפי תוצאות הליגות 2015) הודעות מפורטות ובהן סדרי ההרשמה וטופסי רישום.

ההודעות נשלחות בדוא"ל (ולא בדואר כבעבר) – ההודעות נמצאות באתר ההתאגדות

שחקן יקר, אנא בדוק אם קפטן הקבוצה שלך קיבל את ההודעה ואת הפרטים להרשמה.
בכל בעיה (קפטן  בחו"ל / פרש מהקבוצה וכו'), פנה מייד למשרד ההתאגדות

ibf@bridge.co.il :טלפון 03-9794862, פקס 03-9794319 או בדוא"ל
שימו לב ! משחקי ליגות, בחלק מהבתים, יתקיימו גם בימי ששי.

תכנית מפורטת תפורסם לכל הקבוצות שירשמו כנדרש.

שימו לב, ההרשמה על בסיס מקום פנוי, כל הקודם זוכה.
אין משחקי מבחן לעליה לליגה ב' !

הרשמת קבוצות חדשות
ההרשמה נועדת למילוי מקומות פנויים בליגה ב' 2016 ומיועדת לקבוצות שירדו מליגה ב' 2015, 

לקבוצות חדשות המעונינות להשתלב במשחקי הליגות ולקבוצות שאין בהן מספר מספיק של שחקנים 
עם זכויות (בדרך כלל עקב עזיבת שחקנים).

הודעה מפורטת על סדרי ההרשמה לתחרות זו, באמצעות המערכת המקוונת של אתר ההתאגדות,  
יפורסמו באתר ההתאגדות וישלחו בדוא"ל לקפטנים של קבוצות שירדו מליגה ב' בעונת 2015.

לפרטים נוספים ושאלות הבהרה, אל תהססו לפנות למשרד ההתאגדות, כל הפרטים 
www.bridge.co.il  יפורסמו באתר ההתאגדות

ההרשמה עד ה 15/8/15,  דרך המערכת התשלומים המקוונת באתר ההתאגדות.

חפשו את האייקון בתחתית הדף 

משחקי הליגות, מלבד היותם מרתקים, הינם גם הדרך הטובה והקצרה ביותר לצבירת 
נקודות אמן ארציות ובינלאומיות וכן תארים חדשים!

בואו להשתתף בתחרויות הליגות 2016 !

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

  "גלעד אופיר - יו�ר ההתאגדות הישראלית לברידג�"



אליפות ישראל לזוגות נשים 2016 
אליפות ישראל לזוגות נשים תתקיים 

בסוף השבוע 20-19 באוגוסט 2016 במועדון 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. 
התחרות פתוחה לנשים הרשומות בהתאגדות בשנת 2016.

ההרשמה על בסיס מקום פנוי.
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).  
אם מספר הזוגות הנרשמים לתחרות יהיה קטן מהצפוי, תשתנה מתכונת התחרות לשלב אחד עם 

מספר מושבים סדרתיים.
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.
תקנון

תקנון מפורט יתפרסם בסמוך לתחרות.
לוחות זמנים

ביום ו', 19 אוגוסט: משעה 10:00 ועד 17:00 לערך,
בשבת, 20 אוגוסט: משעה 10:00 ועד 18:00 לערך.

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

www.bridge.co.il  (בהודעות) ניתן להוריד ולהדפיס כרטיס שיטות דרך אתר ההתאגדות

הרשמה  מראש חובה (לא תהיה גביה במקום).

ההרשמה דרך אתר התשלומים המקוון של ההתאגדות הישראלית לברידג'

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

2. חפשו את אייקון התשלומים בתחתית הדף:  

3. בדף הבא לחצו על:  

4. בדף הבא לחצו על הקישור שליד שם התחרות -  אליפות נשים 2016

ליגות לקבוצות 2016 
שימו לב: סיום ההרשמה ב-15 באוגוסט

תחרויות הליגות לקבוצות 2016 בפתח. בימים הקרובים ישלחו לקפטני הקבוצות הזכאיות 
(לפי תוצאות הליגות 2015) הודעות מפורטות ובהן סדרי ההרשמה וטופסי רישום.

ההודעות נשלחות בדוא"ל (ולא בדואר כבעבר) – ההודעות נמצאות באתר ההתאגדות

שחקן יקר, אנא בדוק אם קפטן הקבוצה שלך קיבל את ההודעה ואת הפרטים להרשמה.
בכל בעיה (קפטן  בחו"ל / פרש מהקבוצה וכו'), פנה מייד למשרד ההתאגדות

ibf@bridge.co.il :טלפון 03-9794862, פקס 03-9794319 או בדוא"ל
שימו לב ! משחקי ליגות, בחלק מהבתים, יתקיימו גם בימי ששי.

תכנית מפורטת תפורסם לכל הקבוצות שירשמו כנדרש.

שימו לב, ההרשמה על בסיס מקום פנוי, כל הקודם זוכה.
אין משחקי מבחן לעליה לליגה ב' !

הרשמת קבוצות חדשות
ההרשמה נועדת למילוי מקומות פנויים בליגה ב' 2016 ומיועדת לקבוצות שירדו מליגה ב' 2015, 

לקבוצות חדשות המעונינות להשתלב במשחקי הליגות ולקבוצות שאין בהן מספר מספיק של שחקנים 
עם זכויות (בדרך כלל עקב עזיבת שחקנים).

הודעה מפורטת על סדרי ההרשמה לתחרות זו, באמצעות המערכת המקוונת של אתר ההתאגדות,  
יפורסמו באתר ההתאגדות וישלחו בדוא"ל לקפטנים של קבוצות שירדו מליגה ב' בעונת 2015.

לפרטים נוספים ושאלות הבהרה, אל תהססו לפנות למשרד ההתאגדות, כל הפרטים 
www.bridge.co.il  יפורסמו באתר ההתאגדות

ההרשמה עד ה 15/8/15,  דרך המערכת התשלומים המקוונת באתר ההתאגדות.

חפשו את האייקון בתחתית הדף 

משחקי הליגות, מלבד היותם מרתקים, הינם גם הדרך הטובה והקצרה ביותר לצבירת 
נקודות אמן ארציות ובינלאומיות וכן תארים חדשים!

בואו להשתתף בתחרויות הליגות 2016 !

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

  "גלעד אופיר - יו�ר ההתאגדות הישראלית לברידג�"



הודעות מועדונים

מועדון ככר המדינה מתכבד להזמינכם:
לתחרות ארצית
מושב 1, 30 ידיים 

יום שבת 16 ביולי 2016, שעה -  10:00 

במועדון ככר המדינה
רח' ויצמן 53 תל אביב

מחיר למשתתף 70 ₪

מנהל תחרות – אילן שזיפי

מספר המקומות מוגבל—ההרשמה מראש חובה
       מועדון – 03-6969830

מועדון סביון קרית אונו מתכבד להזמינכם:
לתחרות ארצית
מושב 1, 30 ידיים

 
יום ג' 19 ביולי 2016, שעה - 19:30

במועדון סביון קרית אונו
רח' סמטת היובל 1 סביון (מרכז קהילתי סביון)

מחיר למשתתף 65 ₪

מנהל תחרות – דירק פיטרס

מספר המקומות מוגבל—ההרשמה מראש חובה
שירי פאור – 054-7999781

        שורה לנג – 052-8802656

מועדון קאנטרי רעננה מתכבד להזמינכם:
לתחרות ארצית
מושב 1, 30 ידיים 

יום שישי 5 באוגוסט 2016

שעה - 10:00

במועדון השרון כפר סבא
רחוב ששת הימים 42 כפר-סבא

מחיר למשתתף 70 ₪

מנהל תחרות – אילן שזיפי

מספר המקומות מוגבל—ההרשמה מראש חובה
רותי ליברמן – 054-4556111

מועדון – 077-5253001

מועדון נס ציונה מתכבד להזמינכם:
לתחרות ארצית ע"ש רוני שחם ז"ל

מושב 1, 30 ידיים 

יום שבת 6 באוגוסט 2016, שעה - 10:00

במועדון הברידג' נס ציונה
שד' המעפילים פינת השייטת

מחיר למשתתף 65 ₪

מנהל תחרות – אילן שזיפי

מספר המקומות מוגבל—ההרשמה מראש חובה
יעקב מיוחס – 054-6892939

פרסים כספיים ל-3 המקומות הראשונים

מועדון הקריות מתכבד להזמינכם:
לתחרות ארצית
מושב 1, 30 ידיים 

יום שישי 1 ביולי 2016, שעה - 10:00

במתנ"ס גושן-קרית מוצקין
(waze-מופיע ב)

מחיר למשתתף 60 ₪

מנהל תחרות – אסף עמית

גביעים ל-3 המקומות הראשונים
מספר המקומות מוגבל—ההרשמה מראש חובה

ניתן להרשם באמצעות כפתור הרישום באתר
או אסף עמית – 04-8712764

מועדון ברידג' קלאב רחובות מתכבד להזמינכם:
לתחרות ארצית

2 מושבים של 18 ידיים 

יום שישי 15 ביולי 2016, שעה - 10:00 – 15:00
 

במועדון ברידג' קלאב רחובות
רח' המנוף 1 רחובות

מחיר למשתתף 75 ₪ לשני המושבים

מנהל תחרות – אילן שזיפי

מספר המקומות מוגבל—ההרשמה מראש חובה
       נעמי – 050-8844494 

 דורית – 050-9427818 מאיר – 050-7353303



מועדון מרכז הברידג' ירושלים מתכבד להזמינכם:
לתחרות ארצית

2 מושבים של 24 ידיים 

יום ג' 9 באוגוסט 2016
יום ג' 16 באוגוסט 2016

שעה - 17:00

במועדון מרכז הברידג' ירושלים
שד' בן צבי 35 – בית בלב

מחיר למשתתף 120 ₪

מנהלת תחרות – זייטמן מגי

מספר המקומות מוגבל—ההרשמה מראש חובה
זייטמן בראין  – 054-4715950

זייטמן מגי – 054-4715949

מועדון גל בראש העין בשיתוף עם מועדון ההגנה 
ברעננה מתכבדים להזמינכם:

לתחרות ארצית
מושב 1, 30 ידיים

  
יום שישי 12 באוגוסט 2016, שעה - 10:00

בבית ההתאגדות ברעננה

מחיר למשתתף 65 ₪ | מנהל תחרות – אילן שזיפי
שתייה חמה/קרה

מספר המקומות מוגבל—ההרשמה מראש חובה
יוסי גל: 054-4955576

 seven_nt@bezeqint.net :דוא"ל

אריק אורלב: 052-3573780
orlev@bezeqint.net :דוא"ל

מועדון טבעון מתכבד להזמינכם: לתחרות ארצית ע"ש דן בר ז"ל
מושב 1, 30 ידיים

יום שבת 13 באוגוסט 2016, שעה – 10:00 

במועדון ברידג' עמק יזרעאל, חדר אוכל-קיבוץ גניגר

מחיר למשתתף 65 ₪ כולל ארוחת צהריים | מנהלת תחרות – אילן שזיפי

מספר המקומות מוגבל—ההרשמה מראש חובה
דיויד ארבל- 054-7799755

דדרגות

רשימת מקבלי תארים ביום 16.6.2016

 רב אמן בינלאומי 
 לוינגר אסא, חדרה 

 רב אמן זהב 
 חיות אבי, הלוחם אפקה 

 רב אמן כסף 
 שטרית אבי, ירושלים 

 אמן בכיר כסף 
 בן-עטר גאולה, רמת השרון 

 סגלוב חנה, חיפה/כרמל 

 אמן בכיר ארד 
 פטרושקה רועי, טבעון 

 קליין דוד, טבעון 

 אמן בכיר 
 מרחום רינה, קנטרי רעננה 
 ארבל שמואל, קריות/חיפה 

 פלישמן דני, כפר סבא 
 רייכמן ברכה, כפר סבא 

 זנו מרים, ירושלים 
 ניצן שמוליק, זכרון יעקב 



 אמן זהב 
 אריאלי עופר, נהריה 

 שניידר ישי, מרכז הברידג' ים 
 רוזן אילה, ערד 

 לוי דוד, וקס-רחובות 

 אמן כסף 
 בן ציון אביבה, ספורט + חולון 

 שי אלדה, השרון 
 יליסבטסקי גנאדי, ברידג' פוינט פולג 

 קידר-ויסמן עפרה, ירושלים 
 דביר יוסי, מרכז הברידג' ים 

 למפרט איטה, רחובות 
 יחזקאלי יהושע, נס ציונה 

 אמן ארד 
 מץ דליה, חיפה/כרמל 

 גטניו אבישי, עמק יזרעאל 
 גרזון יהודית, רקפת קרית טבעון 

 גורביץ תמר, השרון 
 בלאט לובומיר, רמת גן 

 גת ירון, רמת גן 
 שפירא עטי, אביבים 

 אמסלם אלברט, ירושלים 
 אמסלם קלודין, ירושלים 
 המנחם שושנה, ירושלים 

 וכסלר דינה, ירושלים 
 אלתר חגי, מת"ב הרצליה 

 גלאי נעמי, זכרון יעקב 
 זומר אהרון, ויצו פתח תקוה 

 גלבוע נחמה, מרכז ספורט ראשל"צ 
 עוזר ויקטור, מרכז ספורט ראשל"צ 

 אמן 
 חיימוביץ ולריו, חיפה/כרמל 

 טמיר אלי, חיפה/כרמל 
 גוטליב תמי, השרון 

 קוזיק סוניה, אביבים 
 קצב חיים, ירושלים 

 רגב ציון, מרכז הברידג' ים 
 לוי לילי, זכרון יעקב 
 לוי רפי, זכרון יעקב 

 אקשטיין יהלי, ויצו פתח תקוה 
 ג'קמן לילית, סביון-קרית אונו 

 אזולאי יחזקאל, ראשון לציון 
 פלג ורד, כפר מרדכי 

 ברונשטיין אסתר, וקס - רחובות 
 ברונשטיין סטנלי, וקס - רחובות 

 אגמון יצחק, נס ציונה 
 סבירסקי רפי, קבוצי דרום 

 סגן אמן זהב 
 אדמס ג'ורג', קריות/חיפה 

 גוזלן משה, קריות/חיפה 
 גל אילן, עמק יזרעאל 

 פורגס עמוס, "הרץ" חיפה 
 בן שושן רפאל, ברידג' פוינט פולג 

 חן גאולה, רמת גן 
 אלקבץ שלי, אביבים 

 בבס סופיה, מושבות-שמריהו 
 גורלנד אלכס, מושבות-שמריהו 

 דולב ורדה, מושבות-שמריהו 
 שפר אילנה, מושבות-שמריהו 

 קנטור הלית, מת"ב הרצליה 
 אלפנדרי אוליביה, מרכז הברידג' ים 

 ירמיהו עליזה, מרכז הברידג' ים 
 נאון דניס, מרכז הברידג' ים 

 גל רבקה, חדרה 
 ברגר נועם, ויצו פתח תקוה 

 מרום רחל, מרכז ספורט ראשל"צ 
 בלסר אהוד, בית מכבי ראשל"צ 

 ריצ'קר נשמה, באר שבע 
 רזיאל מעיינה, רחובות 

 כהן עליזה, אשדוד 
 פלד עליזה, נס ציונה 

 סגן אמן כסף 
 אורלב רבקה, גל - ראש העין 
 גונן נחום, כיכר המדינה ת"א 

 שורץ תמר, כרמיאל 
 אמור אורנה, קריות/חיפה 
 בוימל דבורה, קריות/חיפה 

 פריזם יוסף, קריות/חיפה 
 נוימן יהושע, "הרץ" חיפה 

 אהרוני אבי, השרון 
 הורוביץ עליזה, השרון 

 רבין עידן, רמת גן 
 ורניה כרמל, אביבים 
 פרידן איבון, אביבים 

 הרץ רבקה, מושבות-שמריהו 
 פרג אלי, מושבות-שמריהו 

 פרג רחל, מושבות-שמריהו 
 גינזבורג זאב, רעננה ההגנה 

 לוי ישעיה, רעננה ההגנה 
 סמר בת שבע, באר שבע 

 קמפלר יוסף, רחובות 

 סגן אמן ארד 
 קיויתי חנה, לב הצפון 

 ציפין שמואל, חיפה/כרמל 
 שטרן ורד, קריות/חיפה 

 קון  אנריך, השרון 
 פטלאך ריטה, רמת גן 

 אדיב יעקב, מושבות-שמריהו 
 ברנהולץ כרמלה, מושבות-שמריהו 

 לוינסקי ניסן, מושבות-שמריהו 
 הולצקנר דבורה, מרום נווה 

 אגם יעקב, ירושלים 
 וינקנפלד עובדיה, בית מכבי 

ראשל"צ 
 לוין ליאורה, רעננה ההגנה 

 פריקמן שלמה, רעננה ההגנה 

 ריבסקי ג'וליאן, רעננה ההגנה 
 לייכטר שרית, באר שבע 

 מסלם נילי, באר שבע 
 אלדאג גלילה, רחובות 

 כהן אינה, רחובות 
 כהן אלברט, אשדוד 

 שומרוני גילה, נס ציונה 
 שטרן אריה, נס ציונה 

 גילאון אריה, מועדון לידור 

 סגן אמן 
 מוסרי מזל, גל - ראש העין 
 שוהם אילן, גל - ראש העין 

 בן דרור בני, רמת השרון 
 נחמיאס דב, כרמיאל 

 אהרוני עדה, חיפה/כרמל 
 כהן אריה, חיפה/כרמל 

 שוורץ אליס, רקפת קרית טבעון 
 קליינברג דניאל, השרון 

 שלומביץ אברהם, ברידג' פוינט פולג 
 גוטליב נדב, הדר כפר סבא 

 קרוב שמואל, אביבים 
 גרסיאני אסתר, מושבות-שמריהו 

 קנור מרים, מושבות-שמריהו 
 עמיאל סיגלית, חדרה 
 קרסיוק ראובן, חדרה 
 יעקבי שרה, קיסריה 

 ארביב קלרה, מרכז ספורט ראשל"צ 
 שרון גילה, בית מכבי ראשל"צ 
 קמינר שמואל, רעננה ההגנה 

 מושינסקי דורון, כפר מרדכי 
 לשנובולסקי חני, נס ציונה 

 נבון יערי מירה, מועדון מודיעין 

 שחקן מתקדם 
 בנימיני דליה, רמת השרון 

 ספלרסקי יעקב, כיכר המדינה ת"א 
 קולסניקוב אירינה, כיכר המדינה ת"א 

 ברנט דוד, חיפה/כרמל 
 גיל-פז עליזה, חיפה/כרמל 

 קצ'ר מרגלית, ברידג' פוינט פולג 
 אביטבול מרדכי, רמת גן 

 ברוק מרג'י, אביבים 
 מאיר שלי, לב חולון 

 נקש מישל, מרכז הברידג' ים 
 בר אמה, חדרה 

 ולפברג אבי, חדרה 
 שנבל יגאל, קיסריה 

 לוסטיג דיויד, זכרון יעקב 
 פיליפס ג'ון, זכרון יעקב 

 טראו ויויאן, ויצו פתח תקוה 
 סחר אתי, סביון-קרית אונו 

 שביט בצלאל, רעננה ההגנה 
 סטראסר אווה, רחובות 

 סור אלישבע, מועדון לידור 
 רשתי משה, מועדון לידור 



 אמן זהב 
 אריאלי עופר, נהריה 

 שניידר ישי, מרכז הברידג' ים 
 רוזן אילה, ערד 

 לוי דוד, וקס-רחובות 

 אמן כסף 
 בן ציון אביבה, ספורט + חולון 

 שי אלדה, השרון 
 יליסבטסקי גנאדי, ברידג' פוינט פולג 

 קידר-ויסמן עפרה, ירושלים 
 דביר יוסי, מרכז הברידג' ים 

 למפרט איטה, רחובות 
 יחזקאלי יהושע, נס ציונה 

 אמן ארד 
 מץ דליה, חיפה/כרמל 

 גטניו אבישי, עמק יזרעאל 
 גרזון יהודית, רקפת קרית טבעון 

 גורביץ תמר, השרון 
 בלאט לובומיר, רמת גן 

 גת ירון, רמת גן 
 שפירא עטי, אביבים 

 אמסלם אלברט, ירושלים 
 אמסלם קלודין, ירושלים 
 המנחם שושנה, ירושלים 

 וכסלר דינה, ירושלים 
 אלתר חגי, מת"ב הרצליה 

 גלאי נעמי, זכרון יעקב 
 זומר אהרון, ויצו פתח תקוה 

 גלבוע נחמה, מרכז ספורט ראשל"צ 
 עוזר ויקטור, מרכז ספורט ראשל"צ 

 אמן 
 חיימוביץ ולריו, חיפה/כרמל 

 טמיר אלי, חיפה/כרמל 
 גוטליב תמי, השרון 

 קוזיק סוניה, אביבים 
 קצב חיים, ירושלים 

 רגב ציון, מרכז הברידג' ים 
 לוי לילי, זכרון יעקב 
 לוי רפי, זכרון יעקב 

 אקשטיין יהלי, ויצו פתח תקוה 
 ג'קמן לילית, סביון-קרית אונו 

 אזולאי יחזקאל, ראשון לציון 
 פלג ורד, כפר מרדכי 

 ברונשטיין אסתר, וקס - רחובות 
 ברונשטיין סטנלי, וקס - רחובות 

 אגמון יצחק, נס ציונה 
 סבירסקי רפי, קבוצי דרום 

 סגן אמן זהב 
 אדמס ג'ורג', קריות/חיפה 

 גוזלן משה, קריות/חיפה 
 גל אילן, עמק יזרעאל 

 פורגס עמוס, "הרץ" חיפה 
 בן שושן רפאל, ברידג' פוינט פולג 

 חן גאולה, רמת גן 
 אלקבץ שלי, אביבים 

 בבס סופיה, מושבות-שמריהו 
 גורלנד אלכס, מושבות-שמריהו 

 דולב ורדה, מושבות-שמריהו 
 שפר אילנה, מושבות-שמריהו 

 קנטור הלית, מת"ב הרצליה 
 אלפנדרי אוליביה, מרכז הברידג' ים 

 ירמיהו עליזה, מרכז הברידג' ים 
 נאון דניס, מרכז הברידג' ים 

 גל רבקה, חדרה 
 ברגר נועם, ויצו פתח תקוה 

 מרום רחל, מרכז ספורט ראשל"צ 
 בלסר אהוד, בית מכבי ראשל"צ 

 ריצ'קר נשמה, באר שבע 
 רזיאל מעיינה, רחובות 

 כהן עליזה, אשדוד 
 פלד עליזה, נס ציונה 

 סגן אמן כסף 
 אורלב רבקה, גל - ראש העין 
 גונן נחום, כיכר המדינה ת"א 

 שורץ תמר, כרמיאל 
 אמור אורנה, קריות/חיפה 
 בוימל דבורה, קריות/חיפה 

 פריזם יוסף, קריות/חיפה 
 נוימן יהושע, "הרץ" חיפה 

 אהרוני אבי, השרון 
 הורוביץ עליזה, השרון 

 רבין עידן, רמת גן 
 ורניה כרמל, אביבים 
 פרידן איבון, אביבים 

 הרץ רבקה, מושבות-שמריהו 
 פרג אלי, מושבות-שמריהו 

 פרג רחל, מושבות-שמריהו 
 גינזבורג זאב, רעננה ההגנה 

 לוי ישעיה, רעננה ההגנה 
 סמר בת שבע, באר שבע 

 קמפלר יוסף, רחובות 

 סגן אמן ארד 
 קיויתי חנה, לב הצפון 

 ציפין שמואל, חיפה/כרמל 
 שטרן ורד, קריות/חיפה 

 קון  אנריך, השרון 
 פטלאך ריטה, רמת גן 

 אדיב יעקב, מושבות-שמריהו 
 ברנהולץ כרמלה, מושבות-שמריהו 

 לוינסקי ניסן, מושבות-שמריהו 
 הולצקנר דבורה, מרום נווה 

 אגם יעקב, ירושלים 
 וינקנפלד עובדיה, בית מכבי 

ראשל"צ 
 לוין ליאורה, רעננה ההגנה 

 פריקמן שלמה, רעננה ההגנה 

 ריבסקי ג'וליאן, רעננה ההגנה 
 לייכטר שרית, באר שבע 

 מסלם נילי, באר שבע 
 אלדאג גלילה, רחובות 

 כהן אינה, רחובות 
 כהן אלברט, אשדוד 

 שומרוני גילה, נס ציונה 
 שטרן אריה, נס ציונה 

 גילאון אריה, מועדון לידור 

 סגן אמן 
 מוסרי מזל, גל - ראש העין 
 שוהם אילן, גל - ראש העין 

 בן דרור בני, רמת השרון 
 נחמיאס דב, כרמיאל 

 אהרוני עדה, חיפה/כרמל 
 כהן אריה, חיפה/כרמל 

 שוורץ אליס, רקפת קרית טבעון 
 קליינברג דניאל, השרון 

 שלומביץ אברהם, ברידג' פוינט פולג 
 גוטליב נדב, הדר כפר סבא 

 קרוב שמואל, אביבים 
 גרסיאני אסתר, מושבות-שמריהו 

 קנור מרים, מושבות-שמריהו 
 עמיאל סיגלית, חדרה 
 קרסיוק ראובן, חדרה 
 יעקבי שרה, קיסריה 

 ארביב קלרה, מרכז ספורט ראשל"צ 
 שרון גילה, בית מכבי ראשל"צ 
 קמינר שמואל, רעננה ההגנה 

 מושינסקי דורון, כפר מרדכי 
 לשנובולסקי חני, נס ציונה 

 נבון יערי מירה, מועדון מודיעין 

 שחקן מתקדם 
 בנימיני דליה, רמת השרון 

 ספלרסקי יעקב, כיכר המדינה ת"א 
 קולסניקוב אירינה, כיכר המדינה ת"א 

 ברנט דוד, חיפה/כרמל 
 גיל-פז עליזה, חיפה/כרמל 

 קצ'ר מרגלית, ברידג' פוינט פולג 
 אביטבול מרדכי, רמת גן 

 ברוק מרג'י, אביבים 
 מאיר שלי, לב חולון 

 נקש מישל, מרכז הברידג' ים 
 בר אמה, חדרה 

 ולפברג אבי, חדרה 
 שנבל יגאל, קיסריה 

 לוסטיג דיויד, זכרון יעקב 
 פיליפס ג'ון, זכרון יעקב 

 טראו ויויאן, ויצו פתח תקוה 
 סחר אתי, סביון-קרית אונו 

 שביט בצלאל, רעננה ההגנה 
 סטראסר אווה, רחובות 

 סור אלישבע, מועדון לידור 
 רשתי משה, מועדון לידור 

קבוצות מעורבות - פסטיבל 50 )81 קבוצות(
מושב:2 מתוך 2 תאריך: 03-06-16

תוצאות כלליות

מדינהשמותסה”כדרוג
ISRשטרן לוי - אנגל דינה - לירן ינון - כהן מזל1120.54
ISRסעדה נטלי - ברקת אילן - ערמי רות - שיינמן רמי2115.77
ISRסוביק מאיה - סוביק ויקטור - אגוזי בתיה - אגוזי יורם3115.17
ISRבריפמן אפרים - בריפמן הניה - נוה נורית - מרמלשטיין גבי4107.29
ISRממן אבי - שונק שושנה - סרוסי אמי - סרוסי דוד5106.52

זוגות גברים - פסטיבל 50 )76 זוגות(
מושב:1 מתוך 1 תאריך: 04/06/16

תוצאות כלליות
מס חברשמותסה”כדרוג

1854014239אורמן ליאור - אסרף אורי164.89
78018449רונן אלי - לביא עמיקם264.12
190621945פרימן סטיבן - נחמיאס יצחק363.57
107892543לזר שוקי - אינגל גיל461.90
8016534אורנשטיין איתן - ארבל דייויד561.25

זוגות IMP - פסטיבל 50 )264 זוגות(
מושב:2 מתוך 2 תאריך: 04/06/16

תוצאות כלליות
מס חברשמותסה”כדרוג

132685687גני יוסף - חוטר יפה1116.0
92419242אגוזי בתיה - אגוזי יורם2108.0
129409312לנגי אסף - ברקת אילן3102.0
1503115296מדבדב אולג - צ’ורניי מיכאל499.0
598.0Bas Engelen Van - Theodorus Verbeek JanNEDNED

תוצאות משחקי פסטיבל הברידג' הבינלאומי ה-50

שטרן לוי- כהן מזל - לירן ינון )אנגל דינה לא בתמונה( זוכי קבוצות מעורבים



זוגות נשים - פסטיבל 50 )110 זוגות(
מושב:1 מתוך 1 תאריך: 04/06/16

מס חברשמותסה”כדרוג
140110251גולני לילי - צויק אילנה170.72
161622307בורק לואיזה - זייטמן מגי263.45
147912218כץ שרה - בן יהודה יהודית363.07
79813927ליבסטר נדיה - כהן מזל462.91
43033983קלופמן שלי - פילוסוף סילביה562.62

זוגות מעורבים - פסטיבל 50 )248 זוגות(
מושב:2 מתוך 2 תאריך: 05/06/16

מס חברשמותסה”כדרוג
1240514443וקסלבאום חנה - מלאך יעקב164.53
46577923ממן אבי - שונק שושנה261.59
14961491פרוז דלילה - פרוז משה361.41
461.12Michaela Mandysova - Milan MacuraCZECZE
39124537חכמי מיכל - כהן דוד560.61

תחרות בוקר - פסטיבל 50 )113 זוגות(
מושב:1 מתוך 5 תאריך: 05/06/16

מס חברשמותסה”כדרוג
17274822אפרת יעקב - הפטקה מיכאל165.86
164342790פורת הילה - גרין דורון263.61
1212016044גינוסר אלדד - אלספל חנן362.56
170011945נחמיאס סימה - נחמיאס יצחק460.62
2055320704גלעדי ירון - עציון אמיר559.59

Teams Match A Board )79 קבוצות(
מושב:2 מתוך 2 תאריך: 06-06-16

מדינהשמותסה”כדרוג
ISRוקסמן סופי - Woyciech Uszynski - קובאליו סרג’יו - דלאנו רדו165.83%

264.58%Tim Verbeek - Tom Overbeeke Van - Maarten Schollaardt - Milan Macura

Piotr Zatorski - Wojtek Olanski - )Vitas Vianikonis( ISR - פכטמן רון364.58%
ISRלוינגר אסא - חץ נתן - חץ קלרה - שגב רון463.54%
ISRלנגי אסף - ברקת אילן - בראונשטיין אריאל - זק שחר561.46%

וקסלבאום חנה - מלאך יעקב - זוכי זוגות מעורבים



תחרות בוקר - פסטיבל 50 )129 זוגות(
מושב:2 מתוך 5 תאריך: 06/06/16

תוצאות כלליות
מס חברשמותסה”כדרוג

174052276אל על גבי - וקס יעקב163.28
1465923717פכטמן רון - בנבניסטי רונן263.18
Woyciech UszynskiPOL22555 - וקסמן סופי362.69
180176432שמואלי מאירה - יאיר יוסף462.44
43355533בירמן דניאלה - צפריר דב561.66

זוגות HANDICAP - פסטיבל 50 )112 זוגות(
מושב:2 מתוך 2 תאריך: 06/06/16

תוצאות כלליות
מס חברשמותסה”כדרוג

1725818889כהן אילן - נוה גל161.23
4023119940קון  אנריך - פרולינגר איל259.92
2427021057בר שמאי ערן - שחם מוטי359.39
2368240009אוסאמה דניאל - איוב ראיד459.30
2411524533וסרמן גילדה - פרידן איבון558.85

תחרות מתחילים - פסטיבל 50 )51 זוגות(
מושב: 1  מתוך 1 תאריך: 07/06/16

תוצאות כלליות
מס חברשמותסה”כדרוג

1831321421אדמון יהודית - בכר פנחס176.53
2457724278צור שניר - מנצור אור266.71
93-9893-99שרש דב - פיטוסי יצחק365.69
93-7093-71דניס שולם - נוגה יצחקי465.38
93-3793-38מרינגר גילה - הורוביץ הלנה562.66

קבוצות פתוחה - פסטיבל 50 )86 קבוצות(
מושב:2 מתוך 2 תאריך: 07-06-16

תוצאות כלליות

מדינהשמותסה”כדרוג
1WINMehmet Yilmaz Gokhan - Okay Gur - Ismail Kandemir - Suleyman KolataTUR
2RUPiotr Zatorski - פכטמן רון - Wojtek Olanski - Vytautas VainikonisPOL

ISRלובינסקי יובל - מרק מיכה - ידלין ישראל - ידלין דורון3-41/2

קמינסקי עמוס - לויט ישעיהו - שוורץ אדריאן - זליגמן שלמה - פרידריך יוליאן - 1/2--
ISRאנגל יוסי

John McallisterISR - זק יניב - בראל מיכאל - לנגי אסף - ברקת אילן5-81/4

--1/4 Engelen Van - Laura Covill - Maaike Ommen Van - גינוסר איתמר - בן דוד יובל
Theodorus Verbeek Jan - Bas

ISR-NED-
GBR

Gocha Goshadze - Grigol GogoberidzeISR - אורי עמי - סלומון יהושע1/4--
ISRלוינגר אסא - חץ נתן - חץ קלרה - רול יוסף1/4--



תחרות בוקר - פסטיבל 50 )147 זוגות(
מושב:3 מתוך 5 תאריך: 07/06/16

תוצאות כלליות
מס חברשמותסה”כדרוג

71519471לובינסקי יובל - לובינסקי אורנה165.04
17274822אפרת יעקב - הפטקה מיכאל265.01
2070419705עציון אמיר - זמיר עמי364.90
1336615141ברנשטיין גרגורי - עבו עליזה464.87
Danny XiCHN10120 - הראל משה563.68

תחרות בוקר - פסטיבל 50 )126 זוגות(
מושב:4 מתוך 5 תאריך: 08/06/16

תוצאות כלליות
מס חברשמותסה”כדרוג

237173642בנבניסטי רונן - ליבסטר בני167.10
428114485זק יניב - וקסלר מיכל265.83
Woyciech UszynskiPOL22555 - וקסמן סופי365.72
464817997פרידלנדר אהוד - בנישטי משה465.16
384114734נימן מירי - קרטר בובי564.66

זוגות פתוחה מוקדמות - פסטיבל 50 )220 זוגות(
מושב:2 מתוך 3 תאריך: 08/06/16

תוצאות כלליות
מס חברשמותסה”כדרוג

163.80Woyciech Uszynski - 22555וקסמן סופיPOL
2742332לויט ישעיהו - תור רוני262.39
36425350ליבסטר בני - כהן אילן361.22
461.04Jacek Ciechomski - Grzegorz GlasekPOLPOL
994373הרצקה רוני - רוסלר אמנון560.80

תחרות בוקר - פסטיבל 50 )96 זוגות(
מושב:5 מתוך 5 תאריך: 09/06/16

תוצאות כלליות
מס חברשמותסה”כדרוג

1212016490גינוסר אלדד - אסולין עדי161.08
1950422קניגסברג דרורה - מוזס דני260.90
Woyciech UszynskiPOL22555 - וקסמן סופי360.19
1785211003בן דוד יובל - כליף אילנה460.10
4370612בריפמן אפרים - גלברד מרדכי559.50

חד פעמית ערב - פסטיבל 50 )106 זוגות(
מושב:1 מתוך 1 תאריך: 09/06/16

תוצאות כלליות
מס חברשמותסה”כדרוג

165.89Sayantan Kushari - Aritra BhattacharyaINDIND
795411462בלו אבי - טושר אור265.03
86881233הכרמלי עמליה - לידור אורן360.87
53663524חיות אבי - אנטין דוד460.56
143586373ברט יורם - שניידר רני560.53



תחרות: זוגות פתוחה - פסטיבל 50 - גמר א )80 זוגות(
מושב:7 מתוך 7 תאריך: 09/06/16

תוצאות כלליות
מס חברשמותסה”כדרוג

129409312לנגי אסף - ברקת אילן162.04
4684830ידלין ישראל - ידלין דורון260.07
359.94Piotr Butryn - Natalia SakowskaPOLPOL
1970520704זמיר עמי - עציון אמיר459.65
558.71Mehmet Yilmaz Gokhan - Okay GurTURTUR

תחרות: זוגות פתוחה - פסטיבל 50 - גמר ב )138 זוגות(
מושב:3 מתוך 3 תאריך: 09/06/16

מס חברשמותסה”כדרוג
2411555וסרמן גילדה - פורת רמי158.48
111223118לירן ינון - מינזלי אאידה257.96
1725818889כהן אילן - נוה גל356.83
9223366טוביאס חיים - עמר אבי455.67
25048266פודגור לאוניד - שגיב יהודה554.82

תחרות: תארים נמוכים - פסטיבל 50 )90 זוגות(
מושב:3 מתוך 3 תאריך: 09/06/16

מס חברשמותסה”כדרוג
1672517806סמורזיק אביטל - משיח רבקה165.60
1856118560שמש סמי - שמש רותי261.23
2435224353פרג רחל - פרג אלי361.12
2205717765אליעז רות - ברנר מרים460.52
1995019021רקובר איל - לוי איתן559.41

 ללנגי אסףאולברקת אילן זוכיאזוגותאפתוחה מוענקאגביעא	מסלםאטורס
 ע"יאגלי רזניקאא–אמנהלתאמשרדאבשלוחתא	מסלםא	ביבים.א
ובתיה מזרחיא-אמנהלתאחטיבתאתיירותאעסקיתאב	מסלםאטורס.
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פסטיבל הברידג' הבינלאומי ה-50 
9-3 ביוני 2016

במרכז הקונגרסים, גני התערוכה, ת"א

תודה לנותני החסויות לפסטיבל הברידג' הבינלאומי ה-50
של ההתאגדות הישראלית לברידג'




