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דבר ועד העמותה יולי 2019

שלכם ובשבילכם,
גלעד אופיר, יו"ר

שלום חברות וחברים, 
בהמשך לתוכנית הדגל של ההנהלה הכוללת אוטומציה מתקדמת של שירותי האיגוד, אנו שמחים ונרגשים 
השחקנים  כלל  עם  וייטיבו  יולי  חודש  במהלך  לתוקף  שייכנסו  משמעותיים  שינויים  שני  בפניכם  להציג 

והמועדונים.
חישוב כפול בתחרויות בסניפים

זוהי אחת הבשורות המשמעותיות ביותר עבור השחקנים התחרותיים שביננו. בהמשך לשיטת החישוב הכפול 
בסניפים.  המתקיימות  המקומיות  התחרויות  כל  עבור  כפול  חישוב  לתוקף  ייכנס  הסימולטנית,  בתחרות 

המשמעות היא שכל תחרות שתשוחק במועדון תחושב פעמיים ותפורסם בהתאם.
שיטת חישוב רגילה: שיטת החישוב המוכרת.

ליהנות  יוכלו  יחסית,  נמוכה  דרגה  בעלי  ושחקנים  חדשים  שחקנים  זו  בשיטה   :Handicap חישוב  שיטת 
ממקדם שיתווסף לתוצאה הסופית שלהם שישפר אותה בצורה משמעותית. באותו האופן, שחקנים בעלי 

דרגות גבוהות יקבלו תוצאה משוקללת נמוכה יותר מהחישוב הרגיל.
נקודות אמן היא התוצאה  והתוצאה הנחשבת לצורך הענקת  היות  נהנים כל השחקנים  זה  בחישוב מסוג 

הגבוהה מבין 2 תוצאות החישוב.
להצטרף  החדשים  השחקנים  את  תעודד  הדרגות,  בסולם  להתקדם  לכם  תסייע  זו  ששיטה  מאמינים  אנו 

למעגל התחרותי ולהשתפר במשחק וכמובן תתמוך במועדונים ובפעילותם הברוכה.
עדכונים שוטפים של דוח נקודות אמן

השחקנים הוותיקים שביננו ודאי זוכרים שבעבר, מדי חודשיים, היו מחלקים במועדונים פתקאות עם מצב 
נקודות האמן של כל שחקן. לפני מספר שנים התקדמנו בצורה משמעותית ומחשבנו את כל המערכת כך 

שכל אחד ואחת יוכלו לצפות בנקודות האמן על גבי הרשת אך עדיין עם נתונים רלוונטיים לחודש הקודם. 
כעת, התקדמנו צעד משמעותי. לאחר עבודה מאומצת על המערכת ועדכון בסיס הנתונים, תצוגת נקודות 

האמן באתר תכלול נתונים עדכניים לאותו היום! 
מוזמנים להיכנס ולהתעדכן בחשבון הבנק שלכם, אנו מצידנו מתחייבים שלא תיכנסו למינוס :(

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

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

“כל רגע הוא יוצא מן הכלל, אבל היום הבא טוב פי אלף.“ 
)סלבדור דאלי(

mailto:Gilado.bridge%40gmail.com?subject=


הכרזות
הכרזות
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תרגול הכרזות בסיסיות
// רם סופר

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

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

להבין היכן ומדוע ולתקן את עצמכם.

הפעם נתמקד במהלך ההכרזה

West North East South
2♣ Pass ?

 2♣ של  חזקה  בפתיחה  התחיל  )מערב(  שותפכם 
לקיחות   +9 או  גבוהות  נקודות   +23 עם  יד  המתארת 
עליכם  חובה  כזאת  פתיחה  לאחר  כידוע,  בטוחות. 

לענות אפילו עם אפס נקודות.

תרגיל 1

  KQJ62
  J43
  5
  JT76

תרגיל 2

  Q9732
  QJ2
  765
  T3

תרגיל 3

  T53
  97
  8762
  J543

תרגיל 4

  A5
  2
  KQT864
  J652

תרגיל 5

  K
  98764
  KQ3
  T532
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�  תחרויות מידי יום לכל הרמות

�  ארועים חגיגיים לרגל שנת ה-25

�  הרצאות של בכירי המורים

�  נקודות אמן ארציות ובינלאומיות

�  שחקנים מחו"ל, אלופי אירופה, נבחרות ישראל

 �  פרסים בסך 120,000 ₪, עשרות פרסים
למקומות מיוחדים ולדרגות נמוכות

�  חבילות אירוח מגוונות ומוזלות במלונות ישרוטל, 
הכוללות שני סופי שבוע

�  טיסות במחירים מועדפים

לפרטים והרשמה:
  e-mail: birmand@inter.net.il  ,050-6698655  ,03-6058355 מרכז ההזמנות, טל': 

www.bridgeredsea.comredsea bridge festival : 

ל ב ו י י  צ ח ע  ו ר י א
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תרגול הכרזות בסיסיות – פתרונות 
פתרון 1

  KQJ62
  J43
  5
  JT76

West North East South
2♣ Pass 2♠

8 נקודות עם חמישייה טובה במייג'ור מספיקות לתשובה 
חיובית לפתיחה ♣2. תשובה כזאת אומרת לשותף שיש 

סיכויים טובים לסלם, והוא ימשיך בהתאם.

פתרון 2

  Q9732
  QJ2
  765
  T3

West North East South
2♣ Pass 2♦

עם 5 נקודות בלבד אין לעודד את השותף בשלב זה. 
הכרזת ♠2 תבטיח יד טובה יותר, לכן בשלב זה תכריזו 
נקודות(.   0-7 שלילית/ממתינה,  )תשובה  בלבד   2♦
ההכרזה לא תיגמר ב-♦2, וייתכן שבסיבוב הבא תוכלו 

להראות את הסדרה הארוכה שלכם.

פתרון 3

  T53
  97
  8762
  J543

West North East South
2♣ Pass 2♦

ידכם חסרת ערך, אבל אתם חייבים לענות. לשותף יד 
חזקה מאוד שאמורה להספיק לביצוע משחק מלא גם 

מול אוסף הקלפים שלכם. שתפו עמו פעולה.

פתרון 4

  A5
  2
  KQT864
  J652

West North East South
2♣ Pass 3♦

יד מצוינת! מותר בהחלט לחלום על סלם קטן ואפילו גדול. 
בשלב ראשון תראו לשותף את סדרת ה-♦. היות ש-♦2 
היא תשובה שלילית שלא קשורה ל-♦, עליכם לקפוץ ל-♦3 

כדי להראות תשובה חיובית עם אורך בדיאמונד.

פתרון 5

  K
  98764
  KQ3
  T532

West North East South
2♣ Pass 2♦

למרות ריבוי הנקודות )8( רצוי להתחיל כאן עם תשובה 
שלילית/ממתינה. תשובה חיובית של ♥2 דורשת סדרה 
יותר. איננו רוצים לעודד את השותף להעלות  איכותית 
גרועה.  שליט  סדרת  בגלל  להיכשל  ואז  ל-♥6  אותנו 

בסיבוב הבא נדע מה יש לשותף ונהיה חכמים יותר.

ירחון ההתאגדות הישראלית לברידג' 6





משחק היד

ירחון ההתאגדות הישראלית לברידג' 8

עיכוב והיד המסוכנת
// רם סופר

עסקנו  האחרונים  בחודשים 
כאשר  שליט  ללא  בחוזים 
הבעיה של הכרוז הייתה לפתח 
את הלקיחות הדרושות לביצוע 
והבעיה  קשה,  אינו  הלקיחות  פיתוח  לפעמים  החוזה. 
האמיתית היא איך לא להפסיד חמש לקיחות לפני שאנו 
מלא  משחק  לביצוע  )הנדרשות  לקיחות  בתשע  זוכים 

.)3NT

עיקר  את  להקדיש  תצטרכו  שבהן  ידיים  שתי  הנה 
תשומת הלב לסכנה שהיריבים יזכו בחמש לקיחות.

תרגיל 1
96 
 AJ
 KQJT74
  A74

  A42
  K972
  852
  QT8

West North East South
1♦ Pass 1♥

1♠ 3♦ Pass 3NT

Pass Pass Pass

 .♠K-3. מערב שהתערב ♠1 מוביל בNT הגעתם לחוזה
כיצד תמקסמו את הסיכוי שלכם להגיע ל-9 לקיחות?

תרגיל 2
 7652 
 63
 J82
  A982

  AK8
  A9
  AK3
  KJT65

West North East South
3♥ 3NT

Pass Pass Pass

 Dbl בין  שהתלבטתם  לאחר   .3♥ פתח  מימין  יריבכם 
הוביל  מערב  השנייה.  באפשרות  בחרתם   ,3NT-ל

ב-J♥. תכננו את המשחק!

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

ובדרך המשחק הנכונה.
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פתרון 1
96 
 AJ
 KQJT74
  A74

  A42
  K972
  852
  QT8

 .♠K-3. מערב שהתערב ♠1 מוביל בNT הגעתם לחוזה
כיצד תמקסמו את הסיכוי שלכם להגיע ל-9 לקיחות?

אחת  בספייד,  )אחת  בטוחות  לקיחות  ארבע  לכם  יש 
בקלאב, שתיים בהארט(. כדי להגיע ל-9 לקיחות חובה 
לבצע  ניתן  שבה  הדיאמונד  סדרת  את  לפתח  עליכם 
הגבהה – לאחר שתוציאו להגנה את A♦ תהיינה לכם 

תשע לקיחות גבוהות.

מה הבעיה? באותו זמן שאתם מנסים לפתח לקיחות 
גם ההגנה שואפת להגביה לקיחות עבור עצמה. הכרזת 
מערב הבטיחה 5-6 קלפי ♠, כנראה בראשות רצף של 
בלקיחה  תזכו  אם  יקרה  מה  KQT. התבוננו  או   KQJ
יזכה  המגנים  אחד  ב-♦.  ותמשיכו   ♠A עם  הראשונה 
 5 ב-A♦ וימשיך כמובן ב-♠, ואז ההגנה תזכה ב-4 או 

לקיחות ספייד + A♦ ואתם תיכשלו.

 ♠A-ב מזכייה  להימנע  כלומר   – עיכוב  הוא  הפתרון 
של  שותפו   – למזרח   ♠ קלפי  יישארו  לא  אשר  עד 
המוביל. לפיכך תתנו ל-K♠ לזכות בלקיחה הראשונה, 
לזכות  זה  לקלף  גם  תתנו   ♠Q-ב ההגנה  תמשיך  ואם 
לאחר  ולכן   ,♠ קלפי   2-3 עם  התחיל  מזרח  בלקיחה. 
שתזכו ב-A♠ בלקיחה השלישית כבר לא יהיו לו קלפים 
מסדרה זו. כעת תשחקו ♦... ותתפללו שמזרח הוא זה 
המחזיק ב-A♦. אם כך המצב, ההגנה לא תוכל לזכות 
בלקיחות נוספות בספייד, וביצוע החוזה שלכם מובטח. 
אם A♦ אצל מערב, הרי שלא היה לכם מלכתחילה שום 

סיכוי לבצע את החוזה.

 ♦A חלקכם יגידו: "אבל מערב הכריז אוברקול וכנראה
אצלו". נכון שיש סיכוי טוב ש-A♦ אצל מערב, אבל סיכוי 
מותר להכריז אוברקול עם פחות  זה רחוק מ-100%. 
מפתיחה, וניתן לבנות ידיים רבות המתאימות לאוברקול 
♠1 ללא A♦. אל תוותרו על הסיכוי שלכם לבצע את 

החוזה, קטן ככל שיהיה!

פתרון 2
 7652 
 63
 J82
  A982

  AK8
  A9
  AK3
  KJT65

מימין פתח ♥3.  לאחר שיריבכם   3NT לחוזה  הגעתם 
מערב הוביל ב-J♥. תכננו את המשחק!

לרשותכם שבע לקיחות בטוחות: אחת בהארט ושתיים 
לפתח  יש  לקיחות  ל-9  להגיע  כדי  אחרת.  סדרה  בכל 
ה-Q החסרה  את  ללכוד  אם תצליחו  ה-♣.  סדרת  את 
 ♣Q-ל לקיחה  תפסידו  אם  לקיחות,   10 לכם  תהיינה 
עדיין תהיינה לכם 9 לקיחות, אך רק בתנאי שמזרח לא 

יוכל לגבות את סדרת ההארט הארוכה שלו.

מהי חלוקת ההארט? מזרח הודיע בהכרזת הפתיחה 
שלו )Preempt( על סדרה בת 7 קלפים ב-♥. הובלת 
מתוך  גבוה  קלף  כנראה  היא   ♥J מערב  של  הפתיחה 

דאבלטון.

לפיכך, תעכבו פעם אחת את A♥ כלומר תתנו למזרח-
מערב לזכות בלקיחה הראשונה. בלקיחה השנייה תהיו 
למזרח  שבו  למצב  תגיעו  ואז   ,♥A-ב לזכות  חייבים 
לא  האחרים  מהשחקנים  אחד  ולאף   ♥ קלפי   5 נותרו 
נותרו קלפי ♥. כעת החוזה בטוח כל עוד לא תמסרו את 

ההובלה למזרח. 

הרגילים  הכללים  הקלאב?  סדרת  את  לשחק  כיצד 
)eight ever, nine never( אינם תקפים במקרה זה. 
אם תורידו AK♣ ויתברר כי למזרח Qxx♣ – תיכשלו. 
 ♣A-ה אל   ♣5 לשחק  היא  הבעיה  על  להתגבר  הדרך 
ולהריץ 9♣ מהדומם לעקיפה. לא אכפת לכם להפסיד 
דרך  מסוכנת.  הלא  היד   – למערב  בקלאב  לקיחה 
המשחק המומלצת תמנע ממזרח את ההובלה ותבטיח 

.3NT את ביצוע החוזה



ראיון עם אוריה מאיר
רם סופר

אוריה מאיר, תחגוג אוטוטו 50, נשואה ואם ל 3, היא מנכ"לית ההתאגדות הישראלית לברידג' ב-6 השנים 
האחרונות ומנהלת הפסטיבל הבינלאומי בתל אביב. 

זה עתה הסתיים הפסטיבל ה-53, ולאוריה יש הרבה מה לספר עליו.

ימי  שני  כי  הברידג'  התאגדות  הודיעה  הפסטיבל  טרם 
משחקים בסכנת ביטול בגלל סדרת הכדורסל בין הפועל 
עם  הברידג'  התאגדות  התמודדה  איך  אביב.  תל  ומכבי 

הבעיה ומהם הלקחים לעתיד? 
של  הדגל  אירוע  הוא  אביב  בתל  הבינלאומי  הברידג'  פסטיבל 
ההתאגדות  שבו  מידה,  קנה  בכל  ענק  פרויקט  ההתאגדות, 
לכן  לוגיסטית,  מבחינה  והן  כספית  מבחינה  הן  רבות,  משקיעה 
הפסטיבל  תחילת  לפני  וחצי  כשבוע  עלינו  שניחתה  ה"פצצה" 

היתה לא פחות ממטלטלת. 
אבהיר כי יש לנו הסכם רב-שנתי עם חברת היכלי הספורט של 
עיריית ת"א )הגורם המקצועי שאמון על ניהול לוחות הזמנים של 
תיאום  בעת  שלמה(.  קבוצת  היכל  לרבות  בעיר  האולמות  כלל 
הובהר  מראש(,  חודשים  )כ-10   2019 לשנת  הפסטיבל  מועד 
הוא  הפסטיבל  לקיום  היחיד  המועד  אילוצים  עקב  שהשנה  לנו 
בתחילת יוני 2019. עכשיו תבינו את גודל ההפתעה שנחתה עלינו, 
כשנודע שקיומו של הפסטיבל בסכנה, למרות שיש הסכם חתום 

ומחייב.
לפני  וחצי  שבוע  כזו  בשורה  לקבל  אחד  לאף  מאחלת  לא  אני 
וכבר  גדול  ההכנות  את  להשלים  כשהלחץ  המשחקים,  תחילת 
נעשו  המשתתפים,  ממחצית  ליותר  כרטיסים  מראש  נמכרו 
הזמנות ותיאומים מול כל הספקים ועוד. אין ספק, היו רגעי מתח 

גדולים שנמשכו ממש עד לערב פתיחת הפסטיבל. 
יזמנו מיד פגישה עם בכירי חברת "היכלי  ואני  כמובן שההנהלה 
הספורט" ולא חסכנו מהם את תחושות הכעס וההלם שלנו ושל 
כמובן  שבצידה  הבוטה  ההסכם  מהפרת  הברידג'  שחקני  ציבור 
או  טעות  עשה  שם  שמישהו  הבנו  לרשותנו.  העומדות  סנקציות 
ש"הימר" שלא תהיה בעיה אבל כעת, כשהם עמדו בפני האפשרות 
כזה, הם  הודיעו חד-משמעית שבמקרה  שתהיה התנגשות, הם 
ייאלצו להפר במודע את ההסכם מולנו. יאמר לזכותם שהם לקחו 
אחריות והבטיחו פיצוי על כל נזק שייגרם וסיוע במציאת פתרון 
להשאיר  החלטנו  שהוצעו,  החלופות  כל  את  שבחנו  לאחר  ראוי. 
את הפסטיבל על כנו ולפתוח אותו כמתוכנן )החלטה שהתבררה 
בדיעבד כנכונה(. במקביל, נערכנו לגרוע מכל והכנו תכנית חלופית 
כך שבמקרה של ביטול יומיים, באמצע הפסטיבל, נשלים אותם 
על ידי הארכת הפסטיבל ביומיים נוספים. כמו-כן הודענו כי נאפשר 
לתחרויות  במקום  כרטיסים  ונמכור  שיבקש  למי  כספי  החזר 

"הבעייתיות", במחיר המכירה המוקדמת. 
זה נשמע פשוט, אבל זה ממש לא כך. הרי גם ככה הלוגיסטיקה 
סביב ההקמה והניהול של הפסטיבל היא עצומה, אז תאר לך מה 
היה קורה אם היינו צריכים להקים הכל, אחרי יומיים לפרק הכל 
נוספים שוב להקים הכול מחדש, לשבץ שופטים  יומיים  וכעבור 
ליומיים הנוספים, לטפל מול כל הספקים, לטפל בהחזרי כרטיסים, 

ביטולי השתתפויות וכו'. סיוט. 
הברידג'  מאיגוד  חדשים  אוהדים  כ-8000  טוב.  הכול   - טוב  סוף 
הזו. מכבי לא אכזבה, השלימה  נוספו למכבי בסדרת הפלייאוף 

ניצחון 0:3 ואפשרה לקיים את הפסטיבל כמתוכנן. 

הפסטיבל  העברת  האם 
לעונת הקיץ באולם חדש 
הייתה  האחרונות  בשנים 
כלכלית?  כדאית מבחינה 
את  שיפרה  היא  האם 
כמותית  מבחינה  האירוע 

ואיכותית?
הקיץ  לעונת  המעבר 
מפתיחת  כתוצאה  נולד 
האיגוד  של  רשמית  אליפות 

כך  בשל  בפברואר.  שמתקיימים  החורף"  "משחקי   - האירופאי 
ההנהלה החליטה לעבור לעונת הקיץ על מנת לפתוח עולם חדש 
של אפשרויות מבחינת מיקום המשחקים )אולמות כדורסל כנהוג 
ליתרונות הרבים של המקום ההתאגדות  ברחבי העולם(. מעבר 
הרוויחה חיסכון כלכלי משמעותי. יש לציין כי אין הבדל משמעותי 

בהשתתפויות פסטיבל חורף לפסטיבל בקיץ. 
גרעוני  שהפסטיבל  לדעת  כדאי  הגדול,  החיסכון  למרות  אגב, 
)אמנם לא כמו פעם, אבל אל תחשבו שיש רווחים מהפסטיבל(. 
מחירי  את  להעלות  שלא  התעקשה  ההנהלה  זאת  למרות 
הכרטיסים ולהמשיך לסבסד את עלות החניה, משום שהיא רואה 
כך  כספי".  "הפסד  ולא  השחקנים  לטובת  השקעה  בפסטיבל 
שבשורה התחתונה התשובה היא כן! המעבר להיכל שלמה היה 

נכון, חכם וכדאי.
חלק  הכול.  על  התלוננו  כולם  שלמה  בהיכל  הראשונה  בשנה 
מהתלונות היו מוצדקות )בכל זאת, זאת היתה הפעם הראשונה גם 
עבורנו כמארגנים(, אך רבות מהן היו בבחינת "מי הזיז את הגבינה 
שלי". אנשים רגילים למשהו אחד, ופתאום שינו להם. אפשר להבין 
זאת. יש לחלק מהאנשים נטייה להסתכל בערגה ובנוסטלגיה על 
תקופת הפסטיבל במרכז הירידים ולשכוח שגם אז היה מבול של 
תלונות: "המזנון על הפנים", "קר מדי", "חם מדי", "האקוסטיקה 
נוספים  מאירועים  אנשים  "יש  מטונפים",  "השירותים  גרועה", 
שמתקיימים באותו מתחם שנכנסים אלינו ומפריעים", "יש פקקים 

ביציאה מהחניה" ועוד. 
כנראה שאי אפשר לרצות את כולם ותלונות יהיו תמיד, אבל בשורה 
שלמה  שהיכל  חושבים  הרוב  שקיבלנו,  משובים  ולפי  התחתונה 
מדהימה,  אקוסטיקה  ייעודי,  ניקיון  צוות  עם  מפנק,  מקום  הוא 
בקרת מיזוג מעולה ושטח שהוא רק שלנו לכל אורך הפסטיבל. יש 
עוד דברים לשפר, חלקם בשליטתנו וחלקם לא )כמו זכיין המזנון 
שכאן באמת שאין לנו הרבה מה לעשות(, אבל בסך הכול הנהלת 
ההתאגדות ורוב השחקנים מרוצים מהמעבר ואנו מקווים שנוכל 
להישאר במקום עוד שנים רבות, שכן אין שום מקום אחר שיכול 

לתת תנאים כאלה, ורבים וטובים חיפשו במשך שנים ולא מצאו.
כאלה  אף  והיו  מהשחקנים  תשבחות  המון  שמעתי  השנה  אגב, 
מזה  ביותר שהיה  הטוב  הזה כפסטיבל  שהגדירו את הפסטיבל 
שנים רבות. ההצלחה הזו שייכת לרבים וטובים וזאת ההזדמנות 
התחרויות  למנהלי   - המסור  הפסטיבל  צוות  לכל  להודות 

הסובלניים, לצוות הלוגיסטיקה המעולה בראשות חורחה שרו, 

ירחון ההתאגדות הישראלית לברידג'10
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עם לנגי אסףבוקר שישי חודשי אימון זוגות ומיוחד!חדש 
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הברומטר של 

יום שני בערב  

פרסים

צעדים ראשונים 
בברידג' תחרותי 

כל יום ראשון
בערב עם אילנה 

לונשטיין

מודרך 
העשרה 

באוירה מחוייכת 
ימי שני צהריים
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המודרכים 
של פומרנץ 

בימי רביעי וחמישי 
בוקר

בקרוב
עם אילנה לונשטיין שיעור ברידג' ימי שישי בבוקר 

תחרות ארצית
מועדון ברידג' אביבים

מתכבד להזמינכם לתחרות ארצית
מושב אחד 30 ידיים

יום שבת 27 ביולי 2019
בשעה: 10:00

מנהל תחרות : אילן שזיפי
מחיר למשתתף: 70 ₪



ועל הלוגיסטיקה הדיגיטלית,  שאמון על התוצאות  לאסף עמית 
ימיני,  ליד  מחו"ל,  באורחים  המסור  הטיפול  על  בשביץ  לראובן 
רותם  וצוות  רוזמרין  לגדי  וכמובן  ריף  חגי  והיעילה  המקסימה 
והרבה  המאומצת  והעבודה  התמיכה  כל  על  והפקות  פרסום 

שהושקעה בשילוט, גרפיקה, מדיה, הגרלות, חסויות ועוד ועוד.
בפסטיבל  לראות  רוצה  שהיית  חדשים  דברים  יש  האם 

בשנים הבאות?
בכל שנה אנו מנסים לחדש כדי להפוך את אירוע הברידג' הגדול 
במזרח התיכון להפנינג אמיתי. השנה גם הוספנו תחרות בוקר ביום 
שישי במקביל לתחרות הקבוצות המעורבות ושמחנו לראות את 
ולכן נמשיך כך  ההשתתפות הערה. עם הצלחות לא מתווכחים, 
גם בשנה הבאה. הרצאות החשיפה למתעניינים היו גם הן הצלחה 
כבירה והביאו 50 סקרנים שקיבלו טעימה והופנו למועדונים כדי 
הגדול  אולי  היה  השנה  הזרים  האורחים  מגוון  וללמוד.  להמשיך 
מזה שנים רבות. בשנה הבאה נמשיך לשפר מה שאפשר )כיסאות 
יותר טובים, יותר מקומות בלובי ועוד(, אבל הפוקוס יהיה בעיקר 
הפקת  והרבה  גדול  אתגר  יש  שם  המקצועי-תחרותי.  הצד  על 
לקחים. אנחנו שמחים תמיד לקבל ביקורת בונה והצעות לשיפור, 

ואני קוראת לכל המעוניין לפנות אליי עם רעיונות לשיפור.
בפסטיבל בלטה קבוצה של בנות צעירות שלא ראינו בשנים 
קודמות. תוכלי לספר על התכנית של התאגדות הברידג' 

לקידום הבנות, ומה צפוי בעתיד?
אכן, השתתפות הבנות גדלה השנה לא רק בפסטיבל אלא בכלל 
של  הגדולה  ההשקעה  של  תוצאה  זוהי  ההתאגדות.  תחרויות 
"הדור  שבפרויקט  לב  שמנו  ונערות.  בנות  בטיפוח  ההתאגדות 
הבא" )הוראת ברידג' בבתי ספר(, יש כמות שווה, פחות או יותר, 
מהמסגרות  בהמשך  נושרות  הבנות  למה  אבל  ובנים,  בנות  של 
היותר מתקדמות? לאחר שבדקתי מחקרים רבים בתחום, הגעתי 
בנים(  )בלי  נפרדת  תומכת,  סביבה  להן  לתת  שצריך  למסקנה 
הקניית  על  המקצועי(  לצד  )נוסף  דגש  מתן  תוך  אותן  ולקדם 
והטמעה בתודעה  ביטחון עצמי, הגברת מוטיבציה  לבניית  כלים 
שרה קאופמן, שהייתה  יחד עם  ש"תחרותיות" אינה מילה גסה. 
לפרויקט  פעולה  תכנית  הכנו  הדרך,  בתחילת  למהלך  שותפה 
ולשמחתי הנהלת ההתאגדות הרימה את הכפפה והפרויקט קם 

לתחייה. 
עדי אסולין והילה לוי )אלופות אירופה ועולם( נבחרו להוביל את 
הפרויקט שלדעתי הינו ייחודי בעולם הברידג'. המשתתפות זוכות 
לא רק לאימונים מקצועיים אלא גם לסדנאות שונות וכן הרצאות 
אחרים(  מתחומים  מצטיינות  )ספורטאיות  אתנה"  "שגרירות  של 
שמספרות להן על הדרך שלהן להצלחה באופן מעורר השראה. 
ההוכחה שהפרויקט מצליח היא העובדה שלראשונה זה 14 שנים 
תייצג את ישראל נבחרת נערות באליפות אירופה בנורבגיה ביולי 
המינים  בין  שוויון  ביצירת  חלקנו  את  לתרום  גאים  אנחנו   .2019

והקניית כלים וערכים לדור הצעיר.
פרויקטים  על  הברידג'  שחקני  לקהל  לבשר  אפשר  האם 

חדשים בהתאגדות שייצאו לדרך בקרוב?
איננו קופאים על השמרים ופועלים כל הזמן כדי לחדש. אני חייבת 
אורית  מרק,  מיכה  את  הכוללת  המעולה  להנהלה  קרדיט  לתת 
בחור  אופיר,  גלעד  והיו"ר  גרינשטיין  רעיה  בשביץ,  ראובן  מורן, 
כשרוני שתמיד מדהים מחדש ביצירתיות, בחדשנות, בהיגיון הבריא 
הברידג'.  בקידום  שלו  העצומה  בהשקעה  ובכלל,  מביא  שהוא 
ההנהלה בפיקוח צוות הנשיאות בראשות מודי קניגסברג, מתווה 
את המדיניות ברגישות ובתבונה רבה. רוב השחקנים לא מודעים 
לטפל  צריך  שבהן  הבעיות  לקבל,  שצריך  ההחלטות  לכמות 

והנושאים אותם רוצים לקדם. אשרינו שזכינו בצוות כזה.
ואחרי כל זה, הנה כמה דברים עיקריים שמצפים לכולנו בקרוב:

הכפול" 	  "החישוב  את  בסניפים  להטמיע  נתחיל  מיולי,  החל 
 ,)Handicap-ו )רגילה  שיטות  בשתי  תחושב  תחרות  שכל  כך 

בדומה לחישוב המתבצע בתחרויות הסימולטניות הארציות. כל 
שחקן ייהנה מהניקוד הגבוה יותר. אנו מקווים שמהלך זה יסייע 

לשחקנים החדשים יותר "לקפוץ למים העמוקים".
דו"ח 	  בעבר  האמן.  נקודות  מזירת  מגיעות  מרעישות  חדשות 

ארוכה,  לתקופה  אחת  פורסם  שחקן  כל  של  אמן  נקודות 
כיום  קוצר.  למשנהו  דו"ח אחד  פרסום  הזמן שבין  ועם השנים 
הדו"ח מתפרסם אחת לחודש, אך כחלק מתהליך האוטומציה 
הממוחשבת שמובילה ההנהלה, בקרוב השחקנים יוכלו להנות 

מגישה לדו"ח נקודות אמן יומי! 
ואם דיברנו על חדשות, אז אולי החדשות הכי גדולות הן שבסוף 	 

כרמ"ד  שימש  אילן  לגמלאות.  פורש  שזיפי  אילן  הזה  החודש 
תחרויות במשך עשרים השנים האחרונות והפך לחלק בלתי נפרד 
מהנוף הברידג'יסטי, כך שהוא יחסר לכולנו. אין ספק שמדובר 
בסוף עידן, אך אל דאגה, אילן לא ייעלם מהנוף לגמרי ונמשיך 
עמית  אסף  ייכנס  הגדולות  לנעליו  רב.  זמן  עוד  ממנו  ליהנות 
שמביא עמו תנופת חדשנות ושיפורים טכנולוגיים. זו ההזדמנות 

להודות לאילן ולאחל לאסף הצלחה בתפקידו החדש.
אירופה/ אליפויות  הקרובות  בשנים  לארח  סיכוי  יש  האם 
הברידג'  שחקני  לכלל  הזדמנות  שיתנו  פתוחות  עולם 

בישראל להתמודד עם הטובים בעולם?
בשנה שעברה אירחנו בהצלחה רבה את גביע אירופה לאלופות 
באילת, בפעם השנייה בתוך שש שנים. לגבי אירוח אליפות פתוחה 
עם אלפי משתתפים מחו"ל – זהו בהחלט רעיון שההנהלה בוחנת 
ובישראל  גדולה  כספית  בהשקעה  מדובר  אבל  לפעם,  מפעם 
הקטנה לא קל למצוא מקום מתאים. אני בטוחה שכשתגיע שעת 

הכושר, זה גם יקרה. 
יש עוד משהו חשוב נוסף שלא הספקנו לשוחח עליו?

וחוסר  מילולית  אלימות  אירועי  ויותר  ליותר  עדה  אני  לאחרונה 
תלונות  אלינו  מגיעות  ההתאגדות.  חברי  ציבור  בקרב  סובלנות 
שונות בנושאים של אתיקה, רמאות, התנהגות לא מכבדת כלפי 
שחקנים אחרים, כלפי מנהלי תחרויות ואפילו כלפי נותני שירותים 
בהתאגדות. ישנם חברים בהתאגדות שמתבטאים בצורה עוינת, 
בוטה ומעליבה. עבורי זה עצוב וכואב. לאן נעלמו הנימוסים, דרך 

ארץ, כיבוד אדם באשר הוא? מה קרה לנו? 
להיות  מהמשתתפים  בבקשה  פתחתי  האחרון  הפסטיבל  את 
להיות  פשוט  לצעוק,  לא  לכעוס,  לא  לחייך,  זה,  אל  זה  טובים 
נחמדים כפי שהם בטח יודעים להיות במקומות אחרים. ביקשתי 
לא להראות את "הישראלי המכוער" ולהיות אדיבים, בייחוד כלפי 

שחקנים חדשים. 
מקווה שהמסר יחלחל ואם לא, ההתאגדות לא תסבול התנהגות 
לא נאותה ותנהג באפס סובלנות בנושא זה. זכרו - זירת הברידג' 
נקייה,  זירת קרב. חשוב להקפיד שתהיה  ולא  זירת משחק  הינה 

נעימה והוגנת.
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הרצליה פיתוח
 שד' אבא אבן 15 

09-9585669

רמת גן
DAN DESIGN CENTER

הלח"י 2 ב"ב
03-5792847 

 רחובות
ביל"ו סנטר 
08-9414404

 ראשל"צ
רוז׳נסקי 3

03-9518288

 ירושלים תלפיות
 דרך חברון 101

02-6731524 

 חיפה )נשר(
 בר יהודה 52
04-8203666

 באר שבע
דיזיין פלוס

דרך חברון 48
08-6333378

נותנת החסות של פסטיבל הברידג במבצע של פעמיים בשנה.

בשילוב מזרני TEMPUR Micro-Tech Hybrid. גודל המיטה: 160/200 )קיימות מידות נוספות במחירי מבצע(. פירוט 
התשלומים כולל את מחיר ההובלה והרכבה. שווי עלות ההובלה והרכבה למיטת טמפור - ₪498. אספקה עד 
47 ימי עסקים, מינימום 157 מיטות במלאי. תוקף מחיר ההשקה עד - 31.7.19. החברה מחויבת בכללי אמון הציבור.

ל ים המלח מרשת טמרס ישנים על הולנדיה 
דניא

ון 
מל

ב

טמפור 
מיקרוטק

שלט 
אלחוטי 

מתכווננת
להתאמה אישית

תוצרת 
איטליה

תוצרת 
איטליה

טמפור 
מיקרוטק

מיטה מתכווננת 
TEMPUR עם מזרני

המחיר כולל הובלה, הרכבה והדרכה

סה״כ: 19,800 ₪
₪550 36x תשלומים

מיטה זוגית
TEMPUR עם מזרן

המחיר כולל הובלה, הרכבה והדרכה

סה״כ: 9,900 ₪
₪275 36x תשלומים

בנוסף: בלעדי למשתתפי מועדון הברידג׳
מחיר מחירון - ₪497₪787כרית אומברסיו רק
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ירחון ההתאגדות הישראלית לברידג'
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ראיון עם מיכה מרק
רם סופר

מה סוד ההצלחה, מיכה?
ראשית, אני שחקן ותיק ובעל ניסיון רב. אני מקפיד לשחק פעמיים-
שלוש מדי שבוע ומשתתף בכל אליפויות ישראל ובכל התחרויות 
באליפויות  לשחק  משתדל  אני  כמו-כן  בפסטיבל.  העיקריות 

אירופה הפתוחות ובמשחקי המבחן בקטגוריות השונות.
שנית, מעבר ליכולת האישית חשוב עוד יותר שהשותפויות טובות 
– ומדובר לא רק בשותפים הקבועים שלי אלא גם בזוגות הנוספים 
 – גרייצר  נורית  עם  משחקים  אנו  מעורבות  בקבוצות  בקבוצה. 
ונוסעים איתם גם לאליפויות  כבר שנה שלישית  שמשון הורוביץ 
שיחקנו  וגאס.  בלס  הקרוב   Nationals-ל וגם  הפתוחות  אירופה 
רק  והפסדנו  מעורבות  לקבוצות  המבחן  במשחקי  הזה  בהרכב 

לקבוצה המנצחת שנסעה לאליפות אירופה.
בתחרות BAM הופענו באותו הרכב כמו בליגה הלאומית וצירפנו זוג 
חזק מנבחרת הסניורים. היינו בצמרת לכל אורך התחרות וכמעט 
הצטרפנו  הפתוחה  הקבוצות  בתחרות  הראשון.  במקום  זכינו 
תחרות  לאחר  והגענו  החזקה  רוזמרין  לקבוצת  השנייה  השנה  זו 
טובה למקום השני. לצערנו, בגמר הקבוצה היריבה היטיבה לשחק 
ולא הותירה לנו סיכוי. בשנה הבאה אנסה שוב עם יובל להתברג 

לנבחרת הסניורים.
תוכל להסביר לקוראי הירחון את המשמעות של תפקיד 

הקפטן הספורטיבי הארצי?
משתתף  השנתי,  המשחקים  לוח  של  הנושא  כל  על  אחראי  אני 
של  הספורטיבי  השנה  לוח  החוקה.  בוועדת  וגם  הסגל  בוועדת 
אירופה/ אליפויות  כגון  אילוצים,  המון  עם  מאוד  צפוף  הברידג' 
עולם, פסטיבלים באילת ובים המלח ועוד. אני מנסה לשבץ את 
למועדונים  לתת  וגם  לשחקנים  נוחה  בצורה  האליפויות  מגוון  
לסניפים.  המחולקות  בשנה  ארציות  תחרויות  ל-70  תאריכים 
הוספנו הרבה סימולטניות )תחרויות אהובות מאד על השחקנים(  
במטרה לאזן את התקציב, כך שנוכל לשגר כמה שיותר נבחרות 
להשתתפות  שואפים  אנו  לשחקנים.  השירות  את  ולשפר  לחו"ל 

רבה ככל האפשר באליפויות הארץ ובסימולטניות הארציות.
מה צריך לעשות כדי להגדיל את ההשתתפויות?

בהתאגדות,  החברים  כמות  את  משמעותית  בצורה  הגדלנו 
העומדת כיום על כ-8000. זה מוסיף לענף הברידג' כוח במאבק 

על תקציבים מהמדינה. 
ולהקים  לנסות  מנת  על  ועיריות  גופים  עם  ענפים  בקשרים  אנו 
את בית ההתאגדות החדש. כיום המקום קטן מדי ולא נוח. בעת 
האליפויות )כ-36 שולחנות( האולם מלא, צפוף ורועש. כך קשה 
לשחק ברמה גבוהה, ואם נגביל את מספר המשתתפים ההכנסה 
תקטן. ברצוננו לבנות בניין חדש להתאגדות שבו נקיים תחרויות עם 
50 שולחנות לפחות. בשמונה השנים האחרונות דיברנו עם רשויות 
להקים  מהן   אחת  של  הסכמה  לקבל  בתקווה  רבות  מקומיות 

אצלה את בית ההתאגדות החדש, אך הדבר עדיין לא הסתייע.

מיכה מרק הוא כיום משחקני הברידג' המצליחים בישראל, חבר נבחרת ישראל לסניורים ומתנדב בהתאגדות 
הברידג' בשני תפקידים: קפטן ספורטיבי ארצי ויו"ר ועדת הצעירים.

תחרויות  בכל  הראשונים  המקומות  משלושת  לאחר  כשהגיע  במיוחד  הצטיין  מיכה  ה-53  בפסטיבל 
הקבוצות. הוא שיתף פעולה עם יובל לובינסקי בתחרות קבוצות BAM וקבוצות פתוחה )פעמיים מקום 

שני( ועם אשתו סוניה מרק בתחרות הקבוצות המעורבות )מקום שלישי(.

ועדת  ראש  כיושב 
הצעירים, תוכל לספר לנו 

על המתרחש בזירה זו?
מצליחים  אנו  כללית, 
זה  הצעירים  בקרב  מאוד 
גם  ולאחרונה  רבות,  שנים 
עם הנבחרת הפתוחה. כל 
זאת על רקע שכיום הרבה 
ילד  לשכנע  קשה  יותר 
לשחק ברידג' מאשר לפני 

20-30 שנה.
לא  שולחים  אנו  ביולי 
נבחרות  מארבע  פחות 
לאליפות אירופה לצעירים 

בנורבגיה. אני צופה ששתיים 
או שלוש מהן יגיעו למקומות גבוהים. הנבחרת הרביעית היא נבחרת 
הבנות הנשלחת בפעם הראשונה ומורכבת משחקניות צעירות עד 
גיל 16, בעוד התחרות היא עד גיל 26. כל מה שישיגו יהיה בסדר 
עבורנו. בהמשך, לאחר שיצברו ניסיון, ההישגים ישתפרו. אני חייב 
לשבח את העבודה האדירה של מאמנת הקבוצה עדי אסולין. אין 

יום שבו הבנות לא מתקשרות אליה לשאול על ידיים.
אתם בוועדה עוקבים אחרי כל מה שקורה עם הנבחרות האלה?
ועדת הצעירים מתכנסת על מספר חודשים או כאשר יש אירועים 
משמעותיים הדורשים קבלת החלטות מיידית. יש לי קו תקשורת 
 ,26 גיל  ועד   21 גיל  עד  בר טרנובסקי, מאמן הצעירים  עם  ישיר 
קיימנו  הצעתו  לפי  בקשה.  לכל  כמעט  חיובי  מענה  מקבל  והוא 
לפני האליפות הזאת שני מחנות אימונים מרוכזים, מה שלא קרה 
בשנים קודמות. בכל מחנה כזה משחקים שלושה ימים ברציפות 

ומנתחים כל הזמן את הידיים עם המאמן.
עליי לציין את הנבחרת עד גיל 21. כבר הרבה זמן לא הייתה לנו 
נבחרת כזו. יש להם פוטנציאל אדיר ואני מצפה מהם להגיע לדוכן 

המדליות בנורווגיה.
אילו נבחרות צפויות להתחרות מולנו על המדליות?

מאוד  חזקות  ונורווגיה(  )שוודיה  מסקנדינביה  הצעירות  הנבחרות 
מהמדינה,  אדירה  כספית  לתמיכה  זוכות  שהן  משום  לאחרונה, 
הרבה יותר מהנבחרות שלנו. במדינות אלה נשלחים לתחרויות עם 
כל נבחרת מאמן וקפטן, והזוגות נוסעים ליותר תחרויות במהלך 
השנה. לעומת זאת בפולין, שבדרך כלל מצטיינת באליפויות אלה, 

ההשקעה הכספית בירידה.
בר  מיוחס,  מושיקו  המאמנים  עם  שלנו  בנבחרות  מאמין  אני 
שלנו  הזוגות  נפלאה.  עבודה  שעושים  אסולין  ועדי  טרנובסקי 

מתמודדים בכל תחרות חשובה בארץ ומתקדמים יפה.
הצעירות  לנבחרות  הצלחה  איחולי  גם  וכמובן  מיכה,  רבה,  תודה 

בנורווגיה!

ירחון ההתאגדות הישראלית לברידג'14



על שם סמ“ר נעם רוזנטל הי“ד
אשר נפל במבצע צוק איתן בתאריך ה' באב התשע“ד 31.07.2014

בנו של חברינו והקפטן הספורטיבי של מועדון באר שבע, מרטין רוזנטל

התחרות תתקיים ביום שבת 
ה- 17.08.2019

בין השעות 16:00 - 09:30
בבית מפעל הפיס במסמיה

מנהל התחרות ברי אבנר
פעילות החברים נעשית בהתנדבות מלאה

תחרות קבוצות אזורית 

מועדון הברידג' באר שבע יחד עם מועדוני אזור הדרום 
גאים להזמין את כל שחקני הברידג' בארץ לתחרות 

מעניינת ומאתגרת. 

SAVE THE DATE

17.08.2019

יוענקו פרסים כספיים 
ונקודות אמן ארציות 

הרשמה מוקדמת - מרטין רוזנטל
rosenthal63@gmail.com | 050-8807451



סיקור תחרויות

ירחון ההתאגדות הישראלית לברידג'16

תחרות זו משכה השנה 81 קבוצות. היא התחלקה לשלבים 
רבים, כאשר הדרך לגמר ארוכה.  הקבוצה הזוכה בתחרות 
החזקה הייתה קבוצת בנין בר רוני - הרבסט אילן - פכטמן 
רון - רשף אופיר - הרבסט אופיר. קבוצה זו נצחה בגמר את 
וכללה את אופיר  קבוצת רוזמרין גדי שסיימה במקום השני 
גלעד - לובינסקי יובל - מרק מיכה - טרנובסקי בר - בירמן 

אלון. 

בשלב המוקדם הצטיינה נבחרת ישראל עד גיל 21 שסיימה 
במקום הראשון, בעוד נבחרת ישראל עד גיל 26 המתכוננת 
את  במעט  החמיצה  בנורווגיה  אירופה  לאליפות  היא  אף 
שמינית  בשלב   .)17 )מקום  הגמר  שמינית  לשלב  העלייה 
קבוצת  בידי   21 גיל  עד  הנבחרת  במפתיע  הודחה  הגמר 
יובל לוין, והפייבוריטית לניצחון הפכה להיות קבוצת רוזמרין 
לראות  ניתן  נוספת  הפתעה  במוקדמות.   שנייה  שסיימה 
בהפסדה הדחוק של קבוצת Octopos  שכללה חלק משחקני 

נבחרת ישראל הפתוחה לקבוצת דן ישראלי. 

שלב רבע הגמר )מפגשי נוק-אאוט של 12 לוחות( כבר שודר 
הביסו  ישראלי  ודן  דייויד ארבל  קבוצות   .BBO-ב )חלקית( 
האחרים  המפגשים  שני  גבוהים.  בהפרשים  יריבותיהם  את 

היו שקולים ומתוחים.

Board 14. Dealer East. Vul None
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 JT6
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  2   T7653
  K93   Q842
  KJ543   T87
  T975   Q

  A
  A75
  AQ2
  AK6432

West North East South
יאיר גרייצר א. הרבסט שלמה נמט אופיר רשף

Pass 2♣
Pass 2♠ Pass 3♣
Pass 3♠ Pass 3NT

Pass Pass Pass

)צפון( חזר פעמיים על סדרת הספייד  אופיר הרבסט 
בספק.  מוטלת  עדיין  הייתה  הסדרה  איכות  אבל  שלו, 
אופיר רשף )דרום( העדיף חוזה של 3NT על פני ♠4.

את  שחרר   ,♦Q-ב זכה  דרום  ב-4♦.  הוביל  מערב 
להגיע  ביותר  הטוב  הסיכוי  וכעת   ♠A עם  החסימה 
לסדרת ה-♠ בדומם היה למצוא Q♣ אצל מערב. לפיכך 
הוא שיחק ♣ נמוך אל ה-J. ביצוע החוזה נראה כמעט 
כל  מזרח,  של   ♣Q-ל הפסיד   ♣J-ש לאחר  גם  ודאי. 

שנדרש היה חלוקה 3-2 בקלאב.

הובלת  שבו  היחיד  המצב  היה  במזרח  סינגלטון   ♣Q
וזה בדיוק מה   – כושל  קו משחק  נמוך מהיד הינה   ♣
שקרה! במפגש קצר של 12 בורדים, חוסר מזל משווע 
הטובות  הקבוצות  את  להדיח  כדי  להספיק  עלול  כזה 
מזרח   ♣Q-ב הזכייה  לאחר  ביותר מהמשך התחרות. 

.)3 down( חזר ב-♦ והיד התמוטטה

בשולחן השני:

West North East South
אילן הרבסט יובל לוין רוני בר יואב לוין

Pass 1♣
1♦ 1♠ Pass 3NT

Pass Pass Pass

הפסטיבל הבינלאומי ה-53
תחרות הקבוצות המרכזית

// רם סופר



לתחרות ארצית
לזכרם של נורית ונח מעוז

2 מושבים של 18 בורדים כ"א.

ביום שישי 23.8.19 בשעה 10:00
מחיר למשתתף 70 ש"ח כולל כיבוד ושתיה חמה

לתחרות ארצית
לזכרו של עו"ד אבישי ספיר

מושב 1 - 30 בורדים

ביום שישי, 13.9.19 בשעה 10:00
מחיר למשתתף 70 ש"ח כולל כיבוד ושתיה חמה

עמותת ברידג' ירושלים

התחרויות תתקיימנה ב"מגדלי הים התיכון", רחוב ינובסקי 4 ירושלים )לא בויצ"ו(, חניה במקום
גביעים ל -3 המקומות הראשונים 

לחברי עמותת ברידג' ירושלים 40 ש"ח
מנהל התחרות: ברי אבנר | שימוש בברידג'מייטס 

שמחה  להזמינכם

)sms הרשמה חובה: עפרה 050-5562459 | רחל – 050-9934499 )אפשר לשלוח

לוח זמנים שבועי 
ש ו ה ד ג ב א

18:00-21:00
תחרות

פרטים בקרוב

9:30-12:30
תחרות
אורן/דירק

10:00-12:30
מודרך חדש 

קרנאור

10:00-13:00
תחרות 

אורן

10:00-13:00
תחרות 
אורן/דירק

10:00-12:30
קורס 

אורן

11:00-13:00
מתחילים 

שירי

10:00-12:30
מודרך 

קרנאור

10:00-13:00
תחרות 

שירי
בוקר

17:00-20:00
תחרות 

שירי

16:30-19:30
מודרך 

שירי

18:00-20:00
מתחילים 

17:00-20:00
תחרות 

אורן

17:00-20:00
תחרות 

אורן

17:00-19:30
קורס 

קונבנציות
קרנאור

אחה”צ

19:30-22:00
הגנה/ביצוע
קרנאור/שירי

20:00-23:00
תחרות 
פרטים בקרוב

20:00-22:00
מתחילים

קרנאור

קורס מיוחד 
פרטים בקרוב

20:00-22:30
תחרות 
מודרכת

קרנאור

ערב

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

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

האקדמיה לברידג’ תל אביב-יפו המחודשת! 

https://www.facebook.com/BridgeAcademyTLV/
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אילן הרבסט )מערב( ציפה מדרום לעוצרים טובים ב-♦ 
וניסה הובלה ב-♥. ההחלטה לא הייתה מוצלחת לאחר 
כעת   .Q-ה עם  ה-J♥ מהדומם  את  כיסתה  ששותפתו 
T♥. לפיכך לאחר  הייתה לדומם כניסה די בטוחה עם 
 Q-ה .♣A הכרוז היה יכול להרשות לעצמו להוריד ♠A
שלוש  עוד  בשביל  לכניסה  הפך   ♣J-ו נפלה,  הבודדת 
לקיחות בספייד. 3NT בוצע בקלות – IMP 11 לקבוצת 

יובל לוין.

לחוזה ♥5 עם סדרת  אילן הרבסט  בבורד הבא מתח 
זה  חסר.  צדדי  אס  ועוד   J83 מול   K6542 של  שליט 
עלה לקבוצתו IMP 10 נוספים. קבוצת הרבסט נכנסה 
12, והייתה  7 בורדים מתוך  לפיגור גדול 25:7 לאחר 

זקוקה ל-swing גדול אשר אכן התרחש:

Board 20. Dealer West. Vul All

 94
 AKQJ76
 -
 AJ985

  KQJ8   AT632
  3   T84
  AQ9742   J863
  32   4

  75
  952
  KT5
  KQT76

West North East South
יאיר גרייצר א. הרבסט שלמה נמט אופיר רשף

1♦ 4♥ All Pass

כל-כך  יד  עם   4 לגובה  בקפיצה  יראו  המומחים  רוב 
 – הצליח  המהלך  בשולחן  אבל  רע",  "ברידג'  חזקה 
מזרח   !swing-ל זקוקה  הייתה  הקבוצה  כאשר  בדיוק 
נחסם, ומערב לא העז לנסות ♠4 שעלול לעלות ביוקר 
מול יד לא מתאימה של השותף. אופיר הרבסט ביצע 

11 לקיחות לאחר הובלה בקלאב.

West North East South
אילן הרבסט יובל לוין רוני בר יואב לוין

1♦ Dbl Pass 2♣
2♠ 4♥ 4♠ Dbl

Pass Pass Pass

בשולחן השני צפון הכפיל "לפי הספר" ולמערב ניתנה 
הזדמנות להציג את הרביעייה ב-♠ בגובה 2, כעת אין 

כוח בעולם שימנע ממזרח להתחרות ל-♠4.

דרום שגה כאשר הכפיל ♠4. הוא מחזיק יד שאינה נוטה 
לכיוון ברור של התקפה או הגנה, ויש בה תמיכה של 3 
קלפים בסדרת השותף. לאחר קפיצת צפון ל-♥4 פגיע 
יד חזקה מאוד, השותפות במצב מובהק של  שמראה 
Forcing Pass. דרום היה צריך להעביר את ההחלטה 

לשותפו, אשר לבטח היה מכריז ♣5.

 ♣A-מערב תמיד מבצע ♠4, ונדרשת הובלה מתחת ל
כדי למנוע לקיחה עודפת. במקום זה צפון הוביל בשני 
הרבסט  אילן  נחתך.   ♥ של  שני  סיבוב  שלו.  האסים 
השליטים  משיכת  לאחר  מהדומם   ♦J להוביל  הקפיד 
והבטיח ביצוע ♠4 מוכפל עם לקיחה עודפת. 650+990 
ועוד  בודד,    IMP-ל צומק  הפער   .IMP 17 שווים  היו 
הבורדים  בשני  עודפות  לקיחות  של   IMP שלושה 
האחרונים עשו את העבודה והשלימו מהפך – 25:27 

לקבוצת הרבסט.

אותה חלוקה בדיוק חרצה בצורה דרמטית גם את גורלו 
של המפגש בין קבוצת רוזמרין לקבוצה מצ'כיה. הזוג 
הצ'כי בצפון-דרום ביצע בדיוק ♣5 – תוצאה טובה היות 
שמזרח-מערב לא התחרו ל-♠5 שנופל לכל היותר פעם 

אחת. בשולחן השני התנהל המכרז כך:

Board 20. Dealer West. Vul All
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  3   T84
  AQ9742   J863
  32   4
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  KT5
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לדאוג  יכול  לא  אדם  חלילה  כאשר 
אשר  קרוב  לאדם  זקוק  הנו  לענייניו 
עליו הוא סומך שיעזור לו וידאג במקומו 

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

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

קרוב. 

ייפויי כוח מתמשך 

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

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

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

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

המשפטים.

לבירור פרטים נוספים 
וביצוע ייפוי כוח מתמשך

מוזמנים לפנות למשרדנו המתמחה בנושא.

 08-9415022

 054-5677805

 ran@sadehlaw.com
 08-9495258 
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וביצוע ייפוי כוח מתמשך

מוזמנים לפנות למשרדנו המתמחה בנושא.
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 ran@sadehlaw.com
 08-9495258 
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West North East South
A. Medlin אלון בירמן J. Medlin טרנובסקי

1♦ 1♥ Dbl 2♥
3♠ 4♣ 4♠ 5♣

Pass 5♥ 5♠ Pass

Pass 6♥ All Pass

)לדעתי   1♥ של  פשוט  באוברקול  בחר  בירמן  אלון 
השונות(.  החלופות  מבין  ביותר  הטובה  ההכרזה 
לאחר מכן התגלתה התאמה כפולה בהארט ובקלאב, 
באה  כעת  ל-♠5.  עד  התחרו  העקשנים  היריבים  אך 
שלשותף  הסיכוי  אמנם  צפון.  של  ארוכה  התלבטות 
הינה   6♥ הכרזת  אבל  גבוה,  היה  לא  ב-♠  קונטרול 
הגנתית לא פחות מאשר התקפית: בהתבסס על המכרז 
עד כה אין ודאות שצפון-דרום יכשילו ♠5, וגם אם יכשילו 

♠5 מוכפל זה ייתן תוצאה פחות טובה מ-♥5 מבוצע. 

ההכרזה ♥6 יכולה להרוויח בכמה דרכים: ביצוע החוזה 
כתוצאה מדומם מתאים ו/או טעות בהגנה וגם הקרבה 

מוטעית של היריבים ל-♠6.

במציאות הצ'כים נתנו לשחק ♥6 והובילו A♠ ממזרח. 
בחר  מזרח  אבל  נחרץ,  החוזה  של  גורלו  כי  נראה 
לראות  מאוד  קשה  כעת  גם  שנחתך.   ♦J-ב להמשיך 
דרך להיפטר מהמפסיד בספייד, אבל אלון בירמן ניסה: 
הוא משך את כל השליטים שלו פרט לאחד, ולאחר מכן 
קלאב לדומם, חיתוך דיאמונד ביד ועוד שלושה סיבובי 
קלאב כשהוא מסיים בדומם ומשאיר 7 בדומם ו-5 ביד 
יודע  )יריב שאינו מקפיד לעקוב אחר כל הקלפים אינו 
כעת באיזו יד נותר מספר גבוה יותר בקלאב(. בלקיחה 
ה-12 אלון הוביל 7♣ ומערב לא ידע אם לשמור A♦ או 

K♠. הוא שגה, השליך A♦ והחוזה בוצע.

במקום   IMP 13 של  לרווח  רוזמרין  קבוצת  זכתה  כך 
הפסד של IMP 12 ויצרה פער בלתי ניתן לסגירה.

בחצי הגמר התמודדה קבוצת רוזמרין מול קבוצת דייויד 
-Gromov ארבל שבשורותיה כיכב הזוג הרוסי הנודע

הרוסי  הזוג  בין  במפגש  לצפות  החלטתי   .Gulevich
לאלון בירמן-בר טרנובסקי.

כבר ההתחלה לא בישרה טובות לקבוצת ארבל: מזרח-
מערב שילמו ביוקר על אי הבנה ביד הבאה:

Board 27. Dealer South. Vul None

 JT98542
 KT9
 Q
  T4

  Q73   K6
  Q   AJ53
  KJT97   A32
  K872   AQ96

  A
  87642
  8654
  J53

West North East South
Gromov אלון בירמן Gulevich טרנובסקי

1♦* 3♠ Dbl Pass
4♣ Pass 4♦ All Pass

* 11-15 נקודות, 4+ קלפי ♦, חלוקה לא מאוזנת, 
תיתכן סדרת ♣ ארוכה יותר

מול  סלם  כמובן  וחיפשה  נקודות   18 החזיקה  מזרח 
היא  המיינור.  בסדרות  אורך  עם  לא-מאוזנת  פתיחה 
לא שידר  חשבה ש-♦4 הכרזה מחייבת, אבל שותפה 
כוח  עם  "תיקון"  בהכרזת  שמדובר  וחשב  גל  אותו  על 
מינימלי ל-Dbl. בפועל ♣6, ♦6 ואפילו 6NT כולם חוזים 
ניתנים לביצוע. הזוג הרוסי עצר ב-♦4 )+170(. בשולחן 
השני לובינסקי – מרק )מזרח מערב( החמיצו את הסלם 

.IMP 8 3 )+490( עם רווח ממוזל שלNT ושיחקו

בדרך  היד  במשחק  בירמן  אלון  הצטיין  הבאה  ביד 
לניצחון קבוצתו 16:25.

ירחון ההתאגדות הישראלית לברידג'
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Board 30. Dealer East. Vul None

 98632
 Q52
 AT2
  75

  A75   T
  T73   KJ6
  Q965   J843
  986   KQJT3

  KQJ4
  A984
  K7
  A42

West North East South
Gromov אלון בירמן Gulevich טרנובסקי

1♦* Dbl
3♦** 3♠ Pass 4♠

Pass Pass Pass

* 11-15 נקודות, 4+ קלפי ♦, חלוקה לא מאוזנת, תיתכן 
סדרת ♣ ארוכה יותר 

** לא מזמין

ו-5  6 נקודות  לא כל אחד היה מתערב בצפון ♠3 עם 
הקלפים  שלושת  את  אהב  אלון  אבל  קטנים,  ספיידים 
בסדרה שבה מצאו היריבים התאמה, ללא בזבוז פרט 

ל-A מול הקוצר של השותף.

ההארט,  לסדרת  דרום  של   ♦K את  מעבירים  היינו  לו 
ביצוע החוזה היה קל. במציאות היו לכרוז שני מפסידים 
משני  להימנע  עליו  והיה  ובקלאב,  בספייד  בטוחים 
מחזיקה  מזרח  ההכרזה  פי  על  בהארט.  מפסידים 
ברוב הנקודות של ההגנה ורוב הסיכויים ש-K♥ אצלה. 
הבה נראה כיצד פתר אלון בירמן את הבעיה בסדרת 

ההארט.

 ♣A זכה בלקיחה השנייה עם ,♣K-הוא עיכב הובלה ב
 ,♦A  ,♦K המיינור:  סדרות  של  אלימינציה  מיד  וביצע 
אל  נמוך   ♠ מהדומם  הוביל  כעת   .♣ וחיתוך   ♦ חיתוך 
ה-J. אנדריי גרומוב )מערב( היטיב לעכב. המשך ב-♠ 
היה מאפשר למערב לשחק סיבוב שלישי של שליטים 
אלון  זו  בנקודה  המתוכנן.  הסופי  המשחק  את  ולחסל 
או   3-1 היא  השליטים  חלוקת  אם  להחליט  צריך  היה 
לפי   – מההכרזה  שהתקבל  במידע  נעזר  הוא   .2-2
השיטה פתיחת מזרח ♦1 הראתה חלוקה לא מאוזנת. 

סינגלטון  למזרח  כי  הייתה  המתבקשת  המסקנה 
בספייד. אי לכך, ניתן כבר עתה להכניס אותה למשחק 
 ♠J לאחר זכיית .♥T או ♥J + ♥K סופי כל עוד ברשותה

בלקיחה, אלון הוביל מהדומם 9♥. 

זכתה  מזרח  לא.  או  מכסה  מערב  אם  משנה  זה  אין 
להוביל הארט מתחת  צריכה  והייתה   ♥J עם  בהובלה 
ל-K או לתת חיתוך והשלכה. היא בחרה בדרך השנייה 
מידו  והשליך   ♠Q עם בדומם  חתך  אלון   .♣J ושיחקה 
והחוזה  השליטים,  משיכת  את  סיים  מכן  לאחר   .♥2
בוצע. יש לציין כי גם אופיר הרבסט ביצע חוזה של ♠4 

בדרך דומה במפגש המקביל.

מול  הרבסט  קבוצת  התמודדה  השני  הגמר  בחצי 
הנה   .16:55 מוחץ  לניצחון  וזכתה  ישראלי  דן  קבוצת 

יד מעניינת:

Board 34. Dealer East. Vul N/S

 T2
 J642
 82
  A9765

  3   AQ9874
  AKQ853   97
  Q976   AK3
  84   J3

  KJ65
  T
  JT54
  KQT2

West North East South
דירק פיטרסאילן הרבסט רוני בר אורן לידור

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

דירק פיטרס )צפון( בחר להוביל ב-A♣, לכאורה הובלה 
ודרום  בקלאב,  לקיחות  בשתי  זכתה  ההגנה  מוצלחת. 
החליף ל-T♥. הכרוז אילן הרבסט זכה ב-A♥, שיחק מיד 
A♠ וחתך ♠ ביד. לאחר מכן A ,♥KQ♦ וחיתוך ♠. צפון 
הועיל. הכרוז  ללא  אך  ב-♣,  והמשיך  חתך מעל הכרוז 
ובמזרח   ♦Q97 נותרו במערב  8♥. כעת  חתך בידו עם 
Q ♦K3♠. דרום שהחזיק K ♦JT5♠ נכנס ללחץ קטלני בין 

סדרות הספייד והדיאמונד.

בשולחן השני:
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West North East South
ורשבסקי א. הרבסט דן ישראלי אופיר רשף

1♠ Pass
1NT Pass 2♠ Pass
3♥ Pass 4♥ All Pass

הוביל ב-T♠. ההגנה לא טרחה לגבות  אופיר הרבסט 
בשלב מוקדם את הלקיחות המגיעות לה בקלאב, וכך 
להשליך  יכול  היה  שדרום  היות  לחץ  משחק  נוצר  לא 
האחרות.  הסדרות  שתי  על  הגנה  ולשמור  קלאבים 
במשחק מדויק מאוד ניתן עדיין לבצע את החוזה, אבל 
ארן ורשבסקי לא מצא את הדרך ולבסוף הפסיד לקיחה 

בשליט, לקיחה בדיאמונד ושתי לקיחות בקלאב.

הציפיות משלב הגמר היו לקרב מרתק ושקול. ברידג' 
קבוצת  חד-צדדי.  היה  הקרב  אבל  היה,  אכן  מרתק 
הרבסט הפגינה משחק מעולה בהרכבה החזקה ביותר, 
במחצית  במיטבה  הייתה  לא  רוזמרין  קבוצת  בעוד 
הראשונה. סדרה של החלטות לא מוצלחות יצרו פער 

בלתי ניתן לסגירה לטובת הקבוצה היריבה:

Board 3. Dealer South. Vul E/W

 JT
 AKQ63
 KJ54
  KQ

  A9   Q743
  T82   974
  QT976   A832
  T92   75

  K8652
  J5
  -
  AJ8643

West North East South
אילן הרבסט אלון בירמן הרבסט טרנובסקי

Pass
Pass 2NT Pass 3♣
Pass 3♥* Pass 4♣**

Pass 4NT*** All Pass

* 5 קלפים ב- ♥ 
** הזמנה לסלם עם אורך ב-♣ 

*** לא מעוניין בסלם

שתי החלטות שנויות במחלוקת גרמו לכך שצפון-דרום 
כאשר אפשר  דרום  של   Pass לסלם:  להגיע  יוכלו  לא 
נקודות   19 עם   2NT ופתיחה  ה-20  חוק  לפי  לפתוח 
דרך  לדרום  הייתה  לא  כעת  צפון.  של   5422 וחלוקה 
עם  יד  הוא הראה  שלו.  את החלוקה המדויקת  לתאר 
מעוניין  היה  לא  בירמן  אלון  ספיידים.  ו-4  קלאבים   +5
בסלם עם המינימום שלו והמכרז נעצר ב-4NT . לאחר 

הובלה ב-♦ נמוך בוצעו 12 לקיחות.

West North East South
גלעד אופיר רון פכטמן גדי רוזמרין אופיר רשף

1♠
Pass 2♥ Pass 2♠
Pass 2NT Pass 3♣
Pass 4NT Pass 5♣*
Pass 5♠ Pass 6♣

Pass Pass Pass

* 1 או 4 קלפי מפתח

את  לתאר  קל  היה  לא  מדרום   1♠ פתיחה  לאחר  גם 
החלוקה בשיטת 2/1. ♠2 בסיבוב השני הייתה הכרזת 
ולאחר  ספיידים.   6 מבטיחה  שאינה  מחדל  ברירת 
רון  קלאבים.   +4 הראה   3♣  ,2NT ההמתנה  הכרזת 
)צפון( כנראה ראה בדמיונו חלוקה אחרת של  פכטמן 
 .4NT לאסים  שאלה  לאחר  ל-♠5  "סגר"  כאשר  דרום 
אופיר רשף )דרום( ידע שלשותף אין 3 ספיידים )אחרת 
היה מכריז ♠3 במקום 2NT( והחליט לתקן ל-♣6. עם 

קצת מזל המכרז התגלגל לחוזה הנכון מהיד הנכונה.

גלעד אופיר הוביל בסדרה שלא הוכרזה T♦ וסייע לכרוז 
מהדומם   J ששיחק  לאחר  זו  בסדרה  לקיחה  להגביה 
וחתך את ה-A של מזרח. כעת אחרי משיכת שליטים 
ניתן היה להשליך ארבעה ספיידים על קלפים מנצחים 

בדומם ונחסך הצורך בניחוש המצב בספייד.

ירחון ההתאגדות הישראלית לברידג'
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Board 4. Dealer West. Vul All

 KJ95
 T6
 T6
  AJT32

  A843   T72
  A74   982
  87532   KQJ9
  4   K96

  Q6
  KQJ53
  A4
  Q875

West North East South
אילן הרבסט אלון בירמן הרבסט טרנובסקי

Pass Pass Pass 1♥
Pass 1♠ Pass 1NT

Pass Pass Pass

לאחר התחלה טבעית ביצע דרום "פעולה" בסיבוב השני 
כשהכריז  השיטה(  בגלל  זאת  לעשות  נאלץ  אולי  )או 
1NT במקום ♣2 כפי שמלמדים בקורס למתחילים. גם 
 5422 של  חלוקה  לתאר  הניסיון  צלח  לא  זה  במקרה 
כאילו זו חלוקה מאוזנת. השותפות איבדה את ההתאמה 
עם  בוצע  שלא   1NT של  גרוע  בחוזה  ונחתה  בקלאב 
23 נקודות. מערב הוביל ב-♦. דרום זכה ב-A בסיבוב 
הראשון והמשיך בהארט מערב זכה ב-A בסיבוב השני 
והמשיך בדיאמונד. מזרח גבה שלוש לקיחות ב-♦ וחזר 
מערב.  של  ב-♦  הנוספת  ללקיחה  להגיע  כדי  בספייד 
לכרוז לא הייתה כניסה להארטים שהוגבהו בידו, והוא 

.down 1 – ♣K נאלץ למסור להגנה גם

West North East South
גלעד אופיר רון פכטמן גדי רוזמרין אופיר רשף

Pass Pass Pass 1♥
Pass 1♠ Pass 2♣
Pass 3♣ Pass 3♦
Pass 3♥ Pass 4♥

Pass Pass Pass

רשף-פכטמן הכריזו עם אופטימיות בריאה. צפון הראה 

יד מזמינה עם התאמה ב-♣. דרום עם 14 נקודות ביצע 
ניסיון למשחק מלא  - ♦3, וצפון הראה לו שני קלפים 
 IMP בהארט. דרום מתח ל-♥4 מפני שבשיטת חישוב

כדאי לדחוף למשחקים מלאים גבוליים.

מערב הוביל ב-4♣ הבודד, והכרוז החליט נכון בלקיחה 
הראשונה – לא לעקוף. הוא זכה ב-A♣ ושיחק 5♠ אל 
ה-Q בתקווה להשליך ♦ מפסיד על סדרת ה-♠. גלעד 
 ♠A-אופיר )מערב( היה צריך לעכב פעם אחת, לזכות ב
בניחוש  היה  הוא  אך  ב-♦,  ולהמשיך  השני  בסיבוב 
מוחלט לגבי מספר הספיידים בידי שותפו. מומלץ מאד 
לאמץ את איתות הספירה במצבים אלו. גלעד זכה מיד 
הכרוז  החוזה.  ביצוע  את  למנוע  ניתן  לא  וכעת   ♠A-ב
מספיק להשליך את המפסיד שלו ב-♦, ואין כניסה לידו 
של מזרח כדי שמערב יקבל חיתוך ♣. אין צורך לומר 

שגם החלוקה 3-3 בשליט סייעה לכרוז.

Board 9. Dealer North. Vul E/W

 AJT6543
 KQ
 42
  KT

  -   KQ2
  8753   AT62
  AK97   T8
  AQ965   J743

  987
  J94
  QJ653
  82

West North East South
אילן הרבסט אלון בירמן הרבסט טרנובסקי

1♠ Pass 1NT
Dbl 2♠ 3♥ 3♠
4♥ 4♠ Dbl All Pass

אלון בירמן )צפון( בחר בהכרזה זהירה ♠2 לאחר הכפל 
של מערב, ואפשר לאופיר הרבסט במזרח הכרזה נוחה 
טוב  מלא  למשחק  הגיעו  מזרח-מערב  כעת   .3♥ של 
 500 מינוס  "התענוג" עלה  ל-♠4.  נאלץ להקריב  וצפון 

בגלל חלוקת השליטים הגרועה.
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West North East South
גלעד אופיר רון פכטמן גדי רוזמרין אופיר רשף

1♠ Pass 1NT

Dbl 3♠ All Pass

 – )צפון( קפץ ל-♠3  רון פכטמן  לאחר התחלה דומה, 
הכרזה מתבקשת עם שביעייה. כעת למזרח אין הכרזה 
של ♥4 עם הכוח ההגנתי הרב שלו, והמכרז דעך. צפון 

.IMP 9 רווח של – Dbl נפל פעמיים בלי

Board 10. Dealer East. Vul All

 K63
 65
 AQJ7543
 5

  Q   AT75
  T9   AKQ82
  KT92   6
  JT8643   AQ2

  J9842
  J743
  8
  K97

מהלך ההכרזה בשני השולחנות:

West North East South
אילן הרבסט אלון בירמן הרבסט טרנובסקי

1♥ Pass
1NT 3♦ 3♠ Pass
3NT Pass Pass Pass

מצפון   ♦Q של  טבעית  בהובלה  בחר  בירמן  אלון 
זכה  הרבסט  אילן  החוזה.  את  לבצע  לכרוז  שסייעה 
ב-K♦ ושיחק שלושה סיבובי ♣. בר טרנובסקי )דרום( 
זכה ב-K♣ ושגה כאשר חזר ב-♥. הכרוז זכה בידו עם 
T♥ ששימש כניסה לקלאבים, וסיים עם שלוש לקיחות 
עודפות. עם זאת, גם לאחר חזרה של דרום ב-♠ ניתן 

לבצע את החוזה.

בהובלה  הכרוז  על  הקשה  פכטמן  רון  השני  בשולחן 
יצירתית של 3♠. נכון, הובלה ב-K♠ )או בקלאב הבודד( 
מוביל  החלוקה  את  שמכיר  מי  רק  אבל  יותר,  חזקה 
עם  הראשונה  בלקיחה  זכה  אופיר  גלעד  הכרוז  כך. 

כמובן,  עיכב  )דרום(  רשף  אופיר   .♣Q אל  ועקף   ♠Q
וכעת ביצוע החוזה תלוי בקריאת קלפים מדויקת מאוד. 
תוצאה   – אחת  פעם  ונכשל  במשימה  עמד  לא  הכרוז 

סבירה לאור ההובלה החזקה.

Board 11. Dealer South. Vul None

 A8752
 92
 A84
  T75

  -   JT63
  K743   AQJT86
  K9752   T6
  AQJ3   6

  KQ94
  5
  QJ3
  K9842

West North East South
אילן הרבסט אלון בירמן הרבסט טרנובסקי

1♣
1♦ 1♠ 2♥ 2♠
3♠ Pass 4♥ Pass
6♥ Pass Pass Pass

אילן הרבסט )מערב( התייחס ברצינות רבה להכרזת 
שצפון-דרום  העובדה  למרות  במזרח.  אחיו  של   2♥
בסלם  עניין  גילה  לא  והשותף  פעמים,  שלוש  הכריזו 
בספייד  החוסר  בשל  לסלם  העלה  הוא   ,3♠ לאחר 
והקלאבים הממוקמים היטב לאחר הפותח – החלטה 

נועזת!

להפיל את החוזה  כדי   ♠K-ב בהובלה טבעית  היה  די 
בר  אבל  מיד(.  ומפיל  יותר  עוד  חזק   ♦Q-ש )כמובן 
טרנובסקי )דרום( בחר משום מה ב-2♣. הכרוז אופיר 
 ,♦ זאת עד תום: A ,♣Q♣ עם השלכת  ניצל  הרבסט 
המשימה   .A-ב שנלקח   K-ה אל  דיאמונד   ,♣ חיתוך 
צפון  חזרת  לאחר  צולב  חיתוך  באמצעות  הושלמה 
את  להגביה  ניתן  עדיין  בשליט  חזרה  לאחר  בספייד. 

סדרת ה-♦ ולבצע את החוזה.

בשולחן השני עצרו מזרח-מערב ב-♥4 בטוח, והחוזה 
בוצע בדיוק.

קבוצת הרבסט אספה IMPs במהירות, ורק ביד הבאה 
נרשם רווח משמעותי לקבוצה היריבה:

ירחון ההתאגדות הישראלית לברידג'
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Board 12. Dealer West. Vul N/S

 5
 AK652
 A
 AQJ842

  KJ98743   AQ
  J   Q94
  QT8   KJ76542
  T3   7

  T62
  T873
  93
  K965

West North East South
אילן הרבסט אלון בירמן הרבסט טרנובסקי

3♠ Dbl 4♠ Pass

Pass 5♣ All Pass

מהלך הכרזה סביר בהחלט הוביל לחוזה מבוצע בדיוק 
של ♣5. הכרוז מסר שתי לקיחות: אחת בספייד ואחת 

בהארט.

West North East South
גלעד אופיר רון פכטמן גדי רוזמרין אופיר רשף

3♠ 4♠ 5♠ Pass

Pass 6♣ All Pass

רון פכטמן )צפון( בחר בהכרזת ♠4 כדי להראות יד דו-
סדרתית חזקה מאוד. גדי רוזמרין )מזרח( העריך נכון 
הכרזת  ומצא   5 בגובה  מלא  משחק  יבצעו  שהיריבים 
הקרבה מצוינת ל-♠5. פכטמן הבין שלא יוכל להתעשר 
באמצעות הכפלת ♠5 במצב לא פגיע והעדיף להמר על 

♣6. ההימור נכשל בגלל החלוקה 3-1 בהארט.

של  מכרעת  בתוצאה  הסתיימה  הראשונה  המחצית 
16:63 לקבוצת הרבסט בתחילת המחצית השנייה עוד 
משהו  לשנות  לובינסקי  מרק-יובל  מיכה  הזוג  ניסה 
הם  בהמשך  הצליחו.  לא  שרובן  "פעולות"  באמצעות 
ניצחה  הרבסט  קבוצת  שקול.  קרב  והתנהל  "נרגעו" 
משכנעת  בצורה  וזכתה   29:37 השנייה  במחצית  גם 

בתחרות היוקרתית.
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סיקור תחרויות

26

232 זוגות החלו את שלב המוקדמות בתחרות הזוגות 
 4 צורפו  אליהם  א'.  לגמר  עלו   76 מתוכם  המרכזית, 
זוגות שהופיעו בגמר תחרות הקבוצות המרכזית ועלו 
אוטומטית לגמר הזוגות. יתר הזוגות שיחקו מושב אחד 

של 24 לוחות בגמר ב'.

כל אחד,  לוחות   10 כלל חמישה מושבים של  א'  גמר 
שכל אחד מהם קיבל בדירוג הסופי משקל זהה לשני 

המושבים של המוקדמות )24 לוחות כל אחד(.

של  ברורה  צמרת  הסתמנה  התחרות  סוף  לקראת 
ובשני  מחו"ל.  ואחד  מישראל  שניים  זוגות,  שלושה 
המושבים האחרונים ניטש קרב עז על הדירוג הפנימי 

בין שלושת הראשונים.

 Berger Heinrich - האוסטרי  הזוג  זכה  "בתחרות 
Zelnik Peter, במקום השני סיימו זוג מוביל בנבחרת 
ישראל הפתוחה ברקת אילן - אסף לנגי כשצמוד צמוד 
ישראל  של  הצעירה  הנבחרת  שחקני  סיימו  אליהם 

טולדנו אורן - זמיר עמי. 

בחרתי לעקוב אחר הזוג הצעיר. הנה יד מוצלחת שלהם 
מהסיבוב השני של המוקדמות שבו זכו במקום הראשון 

בקו מזרח-מערב.

Dealer West. Vul N/S

 432
 QT874
 AQ8
  92

  QJT76   K8
  K   AJ32
  KT76   J42
  K87   AT43

  A95
  965
  953
  QJ65

West North East South
טולדנו זמיר

1♠ Pass 2♣ Pass
2♦ Dbl RDbl All Pass

כוח  הראשון  ההכרזה  בסיבוב  הראו  מזרח-מערב 
לשותפו  להעביר  קיווה  צפון  לפחות.  מלא  למשחק 
מידע על קלפים בכירים בדיאמונד שיעזור לו בהגנה, 
אבל שכח כי ביצוע חוזה כלשהו בגובה 2 עם רי-דאבל 
מקנה יותר נקודות מביצוע משחק מלא )במקרה שלנו 
זו משחק  ביד   .)3NT-ב להשיג  שניתן   430 מול   560
מפסיד  הכרוז  כאשר  לקיחות   10 מניב  ב-♦2  מושלם 
רק A♠ ו-AQ♦. אורן טולדנו הסתפק במשחק זהיר ל-8 
לקיחות, שכן זה כל מה שנדרש לו כדי להשיג "טופ". 
מוסר השכל: לאחר שהפותח והמשיב הראו כוח רב על 
היריבים להיזהר מאוד מהתערבות ב-Dbl בגובה 2-3.

בחלוקה החריפה הבאה ניתן לבצע משחק מלא בשני 
שלהם,  המלא  למשחק  הגיעו  טולדנו-זמיר  הצדדים. 

בעוד היריבים היו זהירים מדי.

הפסטיבל הבינלאומי ה-53
תחרות הזוגות המרכזית

// רם סופר
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Dealer West. Vul All

 8
 T95
 AT9653
 QJ4

  J76432   KQT
  -   AJ63
  84   J72
  T8652   AK9

  A95
  KQ8742
  KQ
  73

West North East South
טולדנו זמיר

Pass 2♦* Dbl 2♥
2♠ 3♥ 3♠ 4♥

Pass Pass Pass

* Two Weak, טבעי

עובדים  קלפים  הם   ♦KQ-ש ידע  )דרום(  טולדנו  אורן 
להכריז  היסס  ולא  השותף  של  הארוכה  הסדרה  מול 
18 נקודות העדיף ללכת  משחק מלא. מזרח שהחזיק 
היריבים.  בסדרת  רב  וכוח   4333 חלוקה  עם  להגנה 
מערב היה זה שצריך להכריז ♠4 לאחר ששותפו תמך 
בו – על אף הניקוד הנמוך ידו בעלת ערך רב בהתקפה 

בגלל החלוקה אבל חסרת ערך לחלוטין בהגנה.

מערב הוביל ב-3♠ שנלקח עם ה-A. הכרוז חתך ספייד, 
גבה KQ♦, חתך ספייד נוסף והשליך קלאב מפסיד על 
A♦. מערב לא היה יכול לחתוך, וכעת החלוקה הייתה 
מזרח  נוסף מהדומם.  גבוה  ב-♦  דרום המשיך  ידועה. 
בקלאב  השני  המפסיד  גם  לחתוך.  סירב  כאשר  שגה 
הושלך. הכרוז מסר שתי לקיחות בסדרת השליט אבל 
קיבל +650 עם 85%. לו הייתה ההגנה מתחילה עם 
כדי  לדומם  לנצל את הכניסות  יכול  היה  AK♣, הכרוז 

.♥J לעקוף פעמיים נגד

התחרות  מנצחי  במזרח-מערב  ישבו  שבו  בשולחן 
התנהלה ההכרזה אחרת:

West North East South
Berger Zelnik
Pass 2♦* Dbl RDbl

2♠ Pass Pass 3♦
3♠ Pass Pass Pass

* Two Weak, טבעי

את  ניצל  לא  הוא  סתמי.  היה  דרום  של  הרי-דאבל 
ההזדמנות להראות סדרת מייג'ור טובה בגובה 2 וכך 
האוסטרים   .4♥ במקום   3♦ בחוזה  נתקעה  השותפות 
ב-♥  מוצלחת  לא  הובלה  ב-♠3.  עצרו  במזרח-מערב 
הכרוז  בהמשך,  בדיאמונד.  מפסיד  השלכת  אפשרה 
הטוב  )הסיכוי   QJ-ה נגד  ב-♣  עמוקה  עקיפה  ביצע 
לתוצאה  והגיע  זו(  בסדרה  ממפסידים  להימנע  ביותר 
הזוגות   .)62%( חלקי  בחוזה  לקיחות   11 של  טובה 

במזרח-מערב שהעזו להכריז ♠4 הגיעו ל"טופ".

מאוד  קרובים  היו   26 גיל  עד  ישראל  נבחרת  חברי 
אחרונה  הלפני  ביד  אבל  בתחרות,  השני  למקום 
היריבים  את  הובילה  אגרסיבית  התערבות  בתחרות 

לחוזה האידיאלי שרוב הזוגות לא הגיעו אליו.

Dealer South. Vul N/S

 A52
 QJ3
 KT75
  J76

  64   KQT83
  64   K9752
  AQJ963   4
  853   K2

  J97
  AT8
  82
  AQT94

West North East South
טולדנו עדי כהן זמיר רון שפי

1♣

3♦ 3NT All Pass

עם 11 מול 11 צפון-דרום לא היו מותחים למשחק מלא 
בלי דחיפה מצד יריביהם, כלומר: לו מערב היה מסתפק 

ירחון ההתאגדות הישראלית לברידג'
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כנראה  הייתה  ההכרזה  הספר",  "לפי   2♦ בהכרזת 
מסתיימת ב-2NT. המומחים טוענים כי במצב פגיעות 
עדיף כדאי להכריז "אחד יותר". הפעם זה לא עבד – 
ברגע שצפון-דרום הגיעו ל-3NT מובטחת להם תוצאה 
מצוינת: כל העקיפות מצליחות, סדרת ה-♦ מוגנת היטב 
ואי אפשר להיכשל. הובלת מזרח ב-Q♠ הגביהה את 
ה-J בדומם. כעת ביצוע כל העקיפות האפשריות היה 
מוביל ל-11 לקיחות. הכרוז עדי כהן שיחק זהיר יותר 

והסתפק ב-10 לקיחות )78% לצפון-דרום(.

מנצחי התחרות האוסטרים ישבו גם בלוח זה בקו הנגדי 
והשיגו "טופ" אבסולוטי לאחר הכרזה יפה של דרום:

West North East South
ערן אסרף Zelnik ארגלזי Berger

Pass
3♦ Pass Pass Dbl

Pass Pass Pass

וההכרזה הגיעה  Berger החליט לא לפתוח בדרום,   
3. למרות הסיכון הכרוך בכך הוא החליט  אליו בגובה 
בסדרת  וקוצר   Pass של  מקסימלית  יד  עם  להילחם 
היריב. הכפל עבד נפלא – השותף שמח מאוד להשאיר 
אותו לעונשין )היות שדרום לא פתח, 3NT לא עמד על 

הפרק(.

ערן אסרף  הכרוז  עבור  לסיוט  מאוד  היד הפכה מהר 

)מערב(. ההגנה התחילה ב-QJ♥ ולאחר מכן החליפה 
לקלאב. דרום החזיר שליט לאחר הזכייה ב-A♣ ודאג 
הכרוז  לבסוף  בדומם.   ♣ לחתוך  ניתן  יהיה  שלא  לכך 
שתיים  בהארט,  שתיים  בספייד,  אחת  לקיחה  הפסיד 
בדיאמונד ושלוש בקלאב: מינוס 800 עם 99% לצפון-

דרום.

לנגי  אסף   – ברקת  אילן  זכו  בתחרות  השני  במקום 
הצליחו  לא  אך  הדרך,  אורך  לכל  היטב  ששיחקו 
להתעלות )או לא קיבלו מספיק מתנות( בשני המושבים 

האחרונים. 

Dealer West. Vul N/S

 K873
 AJ6
 T
  AK754

  Q94   AJT62
  542   987
  98432   AKQ7
  96   3

  5
  KQT3
  J65
  QJT82

West North East South
לנגי פיטרס ברקת רוג'רס

Pass 2♦* 2♠ 3♣
Pass Pass Dbl Pass

3♠ Pass Pass 4♣

Pass Pass Pass

* 11-15 נקודות, קוצר ב-♦

הכרזת פתיחה של ♦2 לפי שיטת Precision הקלאסית 
נדירה  הינה  נקודות   11-15 עם  ב-♦  קוצר  המתארת 
בברידג' המודרני. רוב שחקני ה-Precision היו פותחים 

♣2 עם ידו של צפון.

כפולה  התאמה  לו  יש  מאוד.  מעניינת  דרום  של  ידו 
בזבוז  ללא  היריב  בסדרת  קוצר  עם  ובהארט  בקלאב 
בסדרה הקצרה של השותף. מצד שני אין לו אפשרות 
השני  במקרה  נקודות.   15 או   11 לשותף  אם  לברר 
)דרום(  רוג'רס  סטיב  מתבקשת הכרזת משחק מלא. 
היה זהיר בסיבוב הראשון ובחר בהכרזת signoff של 
♣3. לדעתי, הוא החמיץ הזדמנות בסיבוב השני לאחר 
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ולהראות  כפל Balancing של מזרח להכריז מיד ♥3 
לשחק ♣4  המוכנה  סדרות  שתי  עם  טובה  יד  לשותף 
במצב פגיע במידת הצורך. לאחר מכן צפון יכול להעלות 

למשחק מלא עם המקסימום שלו.

הנוחה  והחלוקה   ,5♣ בעיות  ללא  מבצעים  צפון-דרום 
מאפשרת להם גם לבצע ♥4. בשולחן שלנו הם עצרו 
ב-♣4 ויריביהם לנגי-ברקת קיבלו 58%. זוגות שהגיעו 
ל-♥4  שהגיעו  אלו  בעוד   ,72% קיבלו   )600+( ל-♣5 
)+620( זכו ב- 80%. לא פחות מ-6 זוגות הוכפלו ב-♣5 

וביצעו את החוזה ללא קושי עם תוצאה של 91%.

היד הבאה מדגימה שוב כי הכרזות הפרעה אגרסיביות 
אינן בהכרח מתכון להצלחה בתחרות טופ-בוטום.

Dealer North, Vul None

 QJ742
 6
 T942
  AQ4

  AK3   865
  872   AQT4
  AJ83   Q765
  K87   32

  T9
  KJ953
  K
  JT965

כל שנדרש מצפון-דרום כדי להגיע לתוצאה טובה הוא 
לשבת בשקט ולתת למערב לפתוח 1NT. מזרח ישיב 
 .2NT 2, והזוג ימצא את עצמו בחוזה חסר סיכוי של♣
חברי  ישבו  )בצפון-דרום  בשולחן  שקרה  מה  זה  אבל 

נבחרת ישראל עד גיל 21(:

West North East South
לנגי שליבוביץ ברקת מתתיהו

Pass Pass 2♦*
Dbl RDbl Pass 2♥

Pass Pass Pass

* 0-7 נקודות, חמישייה לפחות באחת מסדרות המייג'ור

"ממחסן  הצעירים  שלפו   Pass קריאות  שתי  לאחר 
 2♦ מולטי  של  מאוד  אגרסיבית  גרסה  שלהם  הנשק" 
שמטרתה כמובן להפריע ליריבים. במציאות הם הפריעו 
L מערב הכפיל כדי  וליפול.  להם להגיע לחוזה טבעי 

 RDbl .להראות כוח של פתיחה לפחות עם יד מאוזנת
מצפון ביקש מהשותף להכריז את סדרתו )Pass היה 
חיכה  )מזרח(  ברקת  אילן  מוכפל(.   2♦ לשחק  מוכן 
לשמוע מהי סדרת היריב, ולאחר שהתברר שהיריבים 
מעוניינים לשחק בסדרה החזקה ביותר שלו, הוא שמח 

"לרדת להגנה".

ברקת-לנגי  זכו   ♦A-ל והחלפה   ♠A-ב הובלה  לאחר 
לקיחות  בשלוש  מערב,  של  מלמעלה  לקיחות  בשלוש 
טבעיות בשליט של מזרח ובלקיחה נוספת שבה מערב 
שליטים(.  למשוך  אפשרות  אין  )לכרוז  ספייד  חתך 

החוזה נפל פעמיים, ומזרח-מערב קיבלו 87%.

ביד הבאה קיבלו שחקני הנבחרת הפתוחה של ישראל 
"בוטום" מרגיז שהרחיק אותם מהמקום הראשון:

Dealer North, Vul N/S

 Q974
 76532
 Q8
  86

  KT3   A852
  A94   KQJ8
  J42   95
  AQT2   J74

  J6
  T
  AKT763
  K953

פתח  ודרום   Pass-ב התחיל  מזרח  השולחנות  ברוב 
השכילו  מזרח-מערב  הנקודות  ריבוי  למרות  כעת   .1♦

להימנע מ-3NT ללא עוצר בדיאמונד.

שלהם  ההכרזה  שיטת  ברקת-לנגי,  של  מזלם  לרוע 
נקודות במצב   11-14 עם   1NT כללה הכרזת פתיחה 
לא פגיע. דרום איבד את ההזדמנות להראות את סדרת 

ה-♦, ומזרח-מערב נחתו בחוזה גרוע.

West North East South
לנגי ברקת   

Pass 1NT* Pass
3NT Pass Pass Pass

11-14 *

דרום היטיב להוביל בדיאמונד רביעי מלמעלה )הובלה 
ב-A  או ב-K  הייתה מוכרת את החוזה(. ההגנה זכתה 

בשש לקיחות מהירות ב-♦ עם תוצאה של 88%.

ירחון ההתאגדות הישראלית לברידג'
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הם   2019 לשנת  הפתוחה  הזוגות  תחרות  מנצחי 
 Peter  –  Heinrich Berger מאוסטריה  האורחים 
Zelnik שהפגינו ברידג' יעיל מכולם והובילו כמעט לכל 
ידיים  אורך הדרך. בתחילת הכתבה כבר צפינו בשתי 
טובות שלהם, והנה יד נוספת שבה זכו לתוצאה טובה 
מהשולחנות  בחלק  שבוצע  חלקי  חוזה  שהפילו  לאחר 

האחרים.

Dealer North, Vul E/W

 74
 AT932
 9654
  82

  T53   KJ6
  Q854   J76
  KJ32   Q
  T5   KQJ974

  AQ982
  K
  AT87
  A63

West North East South
Berger הילה לוי Zelnik סוניה מרק

Pass 2♣* 2♠

Pass Pass Pass

* 11-15 נקודות, 5+ קלפים ב-♣

ברוב   1♣ )לעומת   2♣ הטבעית  הפתיחה  הכרזת 
למצוא  לצפון-דרום  אפשרה  לא  האחרים(  השולחנות 
את ההתאמה ב-♦ ודחקה אותם לחוזה פחות נוח של 

.2♠

את  עיכבה  )דרום(  מרק  סוניה   .♣T-ב הוביל  מערב 
.♦Q-ומזרח המשיך ב ,♣J-ה

כעת דרום קיוותה לחתוך קלאב בדומם ולהשליך מפסיד 
ב-♦ על A♥. היא שיחקה K ,♦A♥ ו-♣ מהיד, אבל מערב 
חתך מעל הדומם עם T♠. מהדומם הושלך ♦, אך זה 
לא עזר. מערב המשיך ב-KJ♦ וב-♦ רביעי. מזרח חתך 
מעל הדומם ויצא מידו ב-♣. דרום כבר הפסידה בשלב 
זה חמש לקיחות ונתקעה בידה ללא אפשרות לעקיפה 

נגד down 1 :♠K, 71% למזרח-מערב.

המפתח לביצוע החוזה היה להבין שההובלה T♣ היא 
לא  בדומם   ♣ לחתוך  התכנית  ולכן  מדאבלטון  כנראה 
תצלח. לאחר שמזרח הוביל K ,♦Q♦ צפוי להיות במערב 
ולכן מזרח "מסומן" עם K♠ לאור הכרזת הפתיחה. קו 
המשחק המנצח היה לזכות ב-A♦, לעלות על K♥ עם 
בשלושה  שליטים  משיכת  לסיים  בספייד,  לעקוף   ,♥A

סיבובים ולאחר מכן לפתח לקיחה שנייה בדיאמונד.

 Andrey החזק  הרוסי  הזוג  זכה  ב'  גמר  בתחרות 
גרוע  שני  סיבוב   .Anna Gulevich  –  Gromov
הוריד  הקבוצות  בחצי-גמר  הפסד  לאחר  במוקדמות 
עם  התאוששו  הם  למחרת  אבל  ב',  לגמר  אותם 
 – צדיק  ארז  זכו  והשלישי  השני  במקומות   .66.61%

יובל ינר ומתי בוברוב ממן – גיא ממן.

ברכות לכל המנצחים! תחרות הזוגות המרכזית נעלה 
את פסטיבל הברידג' ה-53 שהתאפיין באווירה טובה 
הקשיים  למרות  מוצלח  והיה  גבוהה  ארגון  וברמת 

שקדמו לו.

"שחקן  לתואר  היו השחקנים הבולטים בפסטיבל?  מי 
ברקת  אילן  מועמדים:  מספר  להציע  ניתן  הפסטיבל" 
)מקום 1 זוגות מעורבים, מקום 2 זוגות פתוחה, מקום 
קבוצות   2 )מקום  מרק  מיכה  מעורבות(,  קבוצות   2
קבוצות   3 מקום   ,BAM קבוצות   2 מקום  פתוחה, 
פתוחה,  קבוצות   1 )מקום  רשף  אופיר  מעורבות(, 
מקום 2 זוגות IMP(, גלעד אופיר – גדי רוזמרין – בר 
קבוצות   2 מקום   ,BAM קבוצות   1 )מקום  טרנובסקי 
פתוחה(. "שחקנית הפסטיבל" היא כנראה נטלי סעדה 

)מקום 1 זוגות מעורבים, מקום 2 קבוצות מעורבות(.

חנות הברידג’ היחידה בישראל

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

)מול איצטדיון המושבה(
03-6186722

פתוח ימים א-ה 08:00-17:00

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

www.lioncard.co.il

 סט קופסאות הכרזה קלאב
כולל קלפי הכרזה

מפלסטיק סימטריים

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

עברנו!
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בתחרות זו נטלו חלק 82 קבוצות המאבק על המקום 
הראשונות  הקבוצות  שתי  וצמוד.  מרתק  היה  הראשון 
זכתה  הראשון  במקום  מאוד.  גבוהות  תוצאות  השיגו 
שניידר  רני   – אופיר  גלעד  עם  רוזמרין  גדי  קבוצת 
– מודי קניגסברג – בר טרנובסקי – מושיקו מיוחס 
שצברה 67.71% וגברה במפגשים הישירים על שלוש 
הקבוצות במקומות 2-4. במקום השני זכו מיכה מרק – 
יובל לובינסקי – לאוניד גרינבאום – גרגורי ברנשטיין 
– אדריאן שוורץ – שלמה זליגמן עם 66.67%. במקום 
השלישי זכו אשר אקסלרוד – דרור אקסלרוד – שלמה 

אלישר – נועם אלישר עם 63.54%.

לסלם  שוורץ   – זליגמן  הכריזו  הבא  הקלפים  במערך 
גדול:

  AKQT7   J64
  A954   KQ2
  A   QJ9873
  AJ6   K

West North East South
זליגמן שוורץ

2♣ Pass 3♦ Pass
3♠ Pass 4♠ Pass

4NT Pass 5♣ Pass
5NT Pass 7♠ All Pass

לאחר   .2♣ לפתיחה  חיובית  בתשובה  התחיל  המכרז 
 5NT-4 וNT מכן נמצאה התאמה ב-♠. הכרזות מערב
הבהירו כי הוא מעוניין בסלם גדול גם מול יד ללא אסים. 
מזרח קיבל את ההזמנה עם שני מלכים צדדיים בקלאב 

ובהארט.

משך  בידו,  זכה  )מערב(  הכרוז  בשליט.  הוביל  צפון 
 .♣A שיחק ♦ לידו והשליך ♥ מהדומם על ,♣K-ו ♥KQ
כעת חיתוך ♣, חיתוך ♦ וחיתוך ♥ עם J♠. הכרוז חזר 

לידו בחיתוך ♦. ביצוע החוזה היה תלוי כעת בחלוקה 
3-2 בסדרת השליט, כפי שאכן היה.

לבצע  שניתן  כך   ,3-3 התחלקה  ההארט  סדרת  אגב, 
את החוזה גם במשחק פחות מדויק, אבל קו המשחק 

שהכרוז בחר בו היה הנכון.

ראו נא את שתי הידיים הבאות, כיצד הייתם מכריזים 
אותן עם שותפכם הטבעי:

  T3   AKJ5
  65   Q8
  AKJ72   Q94
  AKQ3   J972

West North East South
1♦ 2♥ Dbl Pass

?

אחרי  להכריז  מה  מערב:  של  היא  הראשונה  הבעיה 
הכפל של השותף? הכרזת ♣3 לא תתאר את חוזק היד, 
אלא רק את החלוקה, בעוד הכרזת ♣4 תמנע אפשרות 
 .3♥ להכריז  למערב  מציע  אני  כן  על   .3NT לשחק 
יכול להכריז ♠3 )זה  כעת הכדור עובר למזרח, שאינו 
"עובדות"  נקודות   11 למזרח  לפחות(.  יראה חמישייה 
ועליו להכריז ♥4 לאחר ההכרזה  )Q♥ אינה נספרת(, 
עם   4♠ להכריז  יכול  כעת מערב  החזקה של השותף. 
שלושה קלפים. במערך הקלפים הנתון הוא יכריז ♣5 
טבעי, ושם ייעצר המכרז. כל זה מותנה בכך שמזרח-
מערב מפרשים את ההכרזות ♥3/♥4 כהכרזות קיו-ביד 

"כלליות" שאינן מבטיחות קונטרול בסדרת היריבים.

המשך בעמוד 45

הפסטיבל הבינלאומי ה-53

BAM תחרות קבוצות
// יוסי אנגל
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בואו להתרשם מהתכנית החינמית שלנו
הכוללת מבחר טעימות עשיר, ללא הגבלת זמן.

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

www.bestbridge.co.il

מלווה אותך
בצעדיך הראשונים במשחק הברידג'

בקצב שלךבזמן שלךבבית שלך

סט כלים לשחקן המתחיל:

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

 תרגול הכרזות לשחקן המתחיל
 תרגול טכניקות בסיס במשחק היד

 תרגול הובלות וטכניקות בהגנה

 רמזור הכוונה אישי 

 פתרון כתוב לכל תרגיל

 צוות מומחים שיסייע בכל בעיה.

עם  אתם לא לבד:

https://bestbridge.co.il/?lps=61238564
https://bestbridge.co.il/?lps=61238564
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הפסטיבל הבינלאומי ה-53

תחרות הקבוצות המעורבות
// רם סופר

צמוד  במאבק  התאפיין  הפסטיבל  את  שפתח  האירוע 
השישי  הסיבוב  עד  הראשונים.  המקומות  על  מאוד 
)מתוך 8( שלטה קבוצתם של סילביה פילוסוף – אהוד 

פרידלנדר – רוני בר – רון פכטמן. 

Board 20. Dealer West. Vul All

 QJ8
 AKJT942
 J
 T9

  KT63   A42
  873   65
  8432   KQ76
  Q7   AJ32

  975
  Q
  AT95
  K8654

באחד השולחנות פתח צפון ♥1. הזוג עצר לפני משחק 
בשולחן  לצפון-דרום.   170+ לקיחות:   10 וביצע  מלא 

השני התנהל מכרז פחות "מדעי".

West North East South
רון פכטמן רוני בר

Pass 4♥ All Pass

 IMP בתחרויות  הצלחה  כי  היטב  יודע  פכטמן  רון 
פגיעים.  מלאים  משחקים  הרבה  הכרזת  דרך  עוברת 
כי  ברור  מלכתחילה  מזל.  קצת  כמובן  דורש  הביצוע 
מזרח  יצליח.  שהכרוז  כדי  במזרח  להיות  חייב   ♣A
הובילה ב-K♦. קו משחק אפשרי היה לשחק ספייד אל 
 .Q-בלקיחה השנייה ולאחר מכן ספייד נוסף אל ה J-ה
רון חשש מאפשרות של חיתוך ספייד והעדיף להוציא 
 ,♣K  – לדומם  אחת  כניסה  רק  נותרה  כעת  שליטים. 

נתן הזדמנות לבצע  אך הרכב הקלפים הקטנים עדיין 
את החוזה: ♠ אל ה-8. למזלו של הכרוז T♠ אכן היה 

.IMP 10 במערב, והחוזה בוצע עם רווח של

קבוצת  כאשר  בצמרת  מהפך  חל  השביעי  בסיבוב 
אלון  אלכס  לקבוצת  גבוה  בהפרש  הפסידה  פילוסוף 
לזוגות  והעולם  אירופה  באלופות  שחוזקה  המפתיעה 

נשים עדי אסולין – הילה לוי.

קובצת אלכס אלון הובילה בהפרש מבטיח, אבל הייתה 
צריכה לעבור בשלום את הסיבוב האחרון מול קבוצת 
גרייצר שאף היא לטשה עיניה למקום הראשון. בארבע 
לקבוצת  קטנים  רווחים  נרשמו  החלוקות  שש  מתוך 
ב-IMP 8. שתי החלוקות הנותרות  גרייצר שהסתכמו 

הן אלו שהכריעו את גורל התחרות:

Board 34. Dealer East. Vul N/S

 AQ32
 JT95
 K97
 K7

  KJ5   T987
  -   AKQ84
  QJ83   AT5
  QT8532   A

  64
  7632
  642
  J964
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West North East South
סוניה מרק עדי אסולין מיכה מרק אבי אדטו

1♥ Pass
1NT Pass 2♠ Pass
3♠ Pass 4♥ Pass

4♠ Dbl All Pass

3NT, ומזרח היה  נראה כי החוזה הבטוח ביותר הוא 
בשתי  עוצרים  עם   3♠ לאחר  זה  חוזה  להציע  יכול 
הגיעו  הם  זה  במקום  שלו.  הקצרות  המיינור  סדרות 
ל-♠4 בהתאמה 4-3. הכפל של עדי אסולין )צפון( לא 
היה במקום – הוא רק רמז לכרוז מיכה מרק שהוצאת 

שליטים לא תצליח, ועדיף לנסות חיתוך צולב.

מיד  והשליך   ♣A-ב זכה  הכרוז  ב-9♣.  הוביל  דרום 
שלושה מפסידים ב-♦ על AKQ♥. כעת A♦, חיתוך ♦, 
חיתוך ♣, חיתוך ♦ ו-♣ שלישי שצפון החליטה לחתוך 
החיתוכים  את  ועצרה   ♠A-ב המשיכה  עדי   .♠Q עם 

בדומם, אך זה לא הועיל: לכרוז כבר היו 10 לקיחות.

בשולחן השני צפון-דרום לא הכפילו ♠4, והחוזה נכשל 
פעם אחת – IMP 12 לקבוצת גרייצר.

Board 35. Dealer South. Vul E/W

 A9765
 A9
 987
  QJ6

  K843   -
  K763   JT52
  J3   KQ65
  AK3   T8742

  QJT2
  Q84
  AT42
  95

West North East South
סוניה מרק עדי אסולין מיכה מרק אבי אדטו

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

* התאמה של 4 קלפים ב-♠, 6-9 נקודות

פגיע  מלא  משחק  מזרח-מערב  ניסו  השולחנות  בשני 
הגנה  מול  לביצוע  ניתן  אינו  החוזה   .4♥ של  גבולי 
מדויקת בשל חולשת קלפי הביניים של הכרוז והדומם 

בסדרת השליט.

וחזר   A-ב זכה  דרום  מצפון.   ♦8 הובילה  אסולין  עדי 
 ,♠ חתכה   ,♣A-ב זכתה  )מערב(  מרק  סוניה  בקלאב. 
שיחקה ♦ אל ה-J וחתכה ♠ נוסף. כעת הושלך המפסיד 
 ♥T :אך כל זה לא הספיק לביצוע החוזה ,♦K ב-♣ על
הורץ לעקיפה ונלקח עם ה-A. צפון חזרה ב-J♣. מערב 
זכתה ב-K♣, חתכה ♠ שלישי והשליכה את ה-♠ האחרון 
שלה על K♦, אבל צפון חתכה עם 9♥ ובהמשך מערב 
בדרום  שנותרו   ♥Q8-ל נוספת  לקיחה  למסור  נאלצה 

מעל ה-J♥ של הדומם.

והחוזה  טובה  פחות  הייתה  ההגנה  השני  בשולחן 
אלון  אלכס  קבוצת  של  ההפסד  צומצם  כך  בוצע.   4♥
למקום  הספיקה  זו  תוצאה  כי  והתברר  ל-20:12, 
 – אלון  אלכס  התחרות  למנצחי  הכבוד  כל  הראשון. 
השני  במקום  אסולין.  עדי   – אדטו  אבי   – לוי  הילה 
זכו אילן ברקת – יניב זק – אפרת אורן טננבאום – 
נטלי סעדה – פז כץ, ובמקום השלישי נורית גרייצר 

– שמשון הורוביץ – סוניה מרק – מיכה מרק.

 בתמונה מימין עידן כץ סמנכ"ל רשת החנויות
 ואבי ברססט הבעלים והמנהל של הולנדיה -
 מעניקים כרית אורטופדית לרות פרקש



Tracy Capal (Great Brittan) 
I just wanted to thank you and all your team 
on behalf of my 3 Lions and myself for the 
exceptional hospitality you showed us during 
our visit this week. We all had a fabulous time 
[except from the last match on Tuesday evening 
when we blew our chance to play in KO Finals!]  
We all thought you ran a fantastic tournament 
and no wonder it is so well supported by not 
only participants but sponsors as well. I hope I 
[we] will generate some extra business for you 
for next year. I have no doubt we will be back!!!

כמו כן טרייסי כתבה בפייסבוק שלה:
I can’t recommend highly enough the 
hospitality and professionalism of Oryah and 
the Israeli Bridge Federation at the 53rd Tel Aviv 
International Bridge Festival.... if you are looking 
for a tournament of 1-6 days in a hot climate 
with interesting places to visit this could be the 1 
for you. of course, the food isn’t bad either and 
I couldn’t leave without have a Shawarma on 
Dizengoff!!!

גם האורחים שלנו נהנו
Rana Iqbal Singh Jolly (India)
We fly out tomorrow and take with us some 
unforgettable and enjoyable memories of the 
53rd international bridge festival. The kind of 
warmth and welcome we received, don’t have 
enough words to express. 
On top of this the whole tournament was 
conducted to perfection. Please congratulate and 
convey our thanks to all the members of your 
team who worked round the clock continuously 
for five days. And special thanks to you for 
encouraging us to come and helping us to find a 
suitable place within our budget. God willing, we 
would love to come again. 

Benjie Miao (China) 
The journey to Israel is amazing! We had a 
wonderful time during the tournament. 
The tournament was well organized, and all 
participants were very kind. I have posted my 
experience in this Bridge Festival in my WeChat 
Moment(something like Facebook),  so that my 
friends can get to know this excellent Bridge 
Festival.We really thank you for everything you 
did for us. 



Fernando Alfredo Lema (Argentine)
Dear Oryah Thank you very much for all the care 
we received from you, from Gilad Reuven and 
the Israeli Federation. All the competitors were 
very friendly with us and made us feel at home. 
The Tel Aviv Bridge Festival became part of my 
favorite tournament list and I hope to compete 
next year. The city of Tel Aviv is beautiful as few 
and its people of the most friendly. I only have 
words of thanks for you and all the rest of the 
people. How were the sweets 

Gonzalo Rubio (Chile) 
Having been able to participate in the Bridge 
Festival in Tel Aviv, it has been one of my best 
experiences in bridge tournaments all over the 
world, firstly for the kindness of all the players, 
tournament directors and members of the 
organization, second for the impressive It is the 
city of Tel Aviv and lastly by the perfect and 
adequate organization of the pairs and teams 
tournaments, with a high average in the level of 
the participating players. I hope to be able to 
return next year with a Chilean team, and I just 
want to thank all the participants, who made this 
tournament fantastic, and especially Oryah, Gilad 
and Reuven, for whom I only have a big thank 
you for all. I hope to see us next year.

Peter  Belcak (Slovakia)
I’d like to thank you for the invitation, it was a 
wonderful experience for all our players, the 
organization was terrific. There must have been 
a lot of back-office and managerial work hidden 
from the participants because what was visible 
was perfect. Moreover, when you don’t know 
how many teams/pairs were going to show up. 
Congratulations to you, your team and all the 
Israeli participants!

Karlis Rubins (Latvia)
Dear Oryah, dear Gilad, 
Once again I would like to thank you for your 
invitation and your warm welcome in Israel. We 
had great time in Tel Aviv and came back with 
possitive emotions!

Milan Macura (Czech Republic)
Great tournament with great people and great 
city - Tel Aviv bridge festival. Thanks to my 
teammates - Lukáš Kolek, Jií Medlín, Aleš Medlín 
for both Open (5th out of 81) and BAM teams 
(7th out of 82), only small step from medals.
Thanks to Israeli bridge federation and especially 
Gilad Ofir and Oryah Meir for their hospitality.
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הפסטיבל הבינלאומי ה-53

תחרות הזוגות המעורבים
// רם סופר

בתחרות הזוגות המעורבים שהתקיימה ביומו השלישי 
נבחרות  חברי  זוגות.   229 השתתפו  הפסטיבל  של 
ישראל אילן ברקת – נטלי סעדה זכו לניצחון משכנע. 
הם סיימו את הסיבוב הראשון עם תוצאה גבוהה מאוד 
עם  יותר  עוד  הצליחו  השני  ובסיבוב   ,67.11% של 
אורן   – לונשטיין  אילנה  זכו  השני  במקום   !68.14%
 – חכמי  מיכל  השלישי  ובמקום   ,65.43% עם  לידור 

דוד כהן עם 61.28%. 

כפי שלרוב קורה, כשמשחקים טוב יש גם מזל והיריבים 
נראית   All Pass של  תוצאה  הבאה  ביד  "תורמים". 
מ-  פחות  לא  רשמו  התחרות  מנצחי  אבל  סבירה, 

.+1100

Board 1. Dealer North. Vul None

 AQ6
 65
 T942
 KJ97

  J73   KT4
  AQ84   T32
  A963   KJ6
  82   QT53

  9852
  KJ97
  Q7
  A64

West North East South
נטלי סעדה אילן ברקת

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

עם  השלישי  במושב  פתיחה  "לנסות"  החליטה  דרום 
10 נקודות בלבד )לא מהלך רע כשלעצמו, אבל דרוש 
החליטה  )מערב(  סעדה  נטלי  השותף(.  עם  תיאום 
להכפיל עם 11 נקודות. הכפל של אילן ברקת )מזרח( 
על 1NT היה מעניש, אבל נטלי החליטה להוציא ל-♥2 
להשיג  יכולים  היו  )מזרח-מערב  המינימלי  כוחה  בשל 
 10 עם  "חזק"  הרגיש  צפון  מוכפל(.   1NT נגד   +300
 3C-ל הלאה  והמשיך  התחלתי   Pass לאחר  נקודות 
מבלי להתחשב בכך שהכרזת פתיחה של ♣1 מבטיחה 
 – לעונשין  הכפיל  שוב  מזרח  בלבד.  קלפים  שלושה 
החוזה האומלל היה נופל 4 פעמים לאחר משחק והגנה 

מושלמים, ובמציאות נפל 5 פעמים. 

Board 2. Dealer East. Vul N/S

 KQT9852
 93
 6
 K43

  AJ7   64
  AT62   Q54
  J43   KQ75
  JT5   A862

  3
  KJ87
  AT982
  Q97

West North East South
נטלי סעדה אילן ברקת

1♦ Pass
1♥ 1♠ Dbl 1NT
Dbl 2♠ Pass Pass

2NT 3♠ All Pass
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נקודות   11 עם  לפתוח  החליט  )מזרח(  ברקת  אילן 
והכריז Support Double כדי להראות שלושה קלפים 
בהארט. נטלי סעדה )מערב( הפגינה שיקול דעת מצוין 
כאשר ניסתה 2NT )חוזה ניתן לביצוע( ולאחר מכן לא 
רושם  עשתה  צפון  של  האיטית  הכרזתו   .3♠ הכפילה 

שהוא מעוניין לקבל Dbl מעניש...

נכון בשתי  ינחש  החוזה ♠3 בר-ביצוע בתנאי שהכרוז 
סדרות המייג'ור, אבל צפון לא בחר במשחק בעל מירב 
הסיכויים ב-♠ )נמוך אל ה-T( אלא שיחק נמוך מהדומם 
 ♦K לאחר שקלף ההובלה  בלקיחה השנייה    K-ה אל 
נלקח עם ה-A. לאחר מכן נטלי זכתה בהובלה פעמיים 
את  לפתוח  ולא  בדיאמונד  להמשיך  והיטיבה  בשליט 
סדרת הקלאב. הכרוז ניחש נכון לשחק ♥ אל ה-J. נטלי 
זכתה ב-A♥ והמשיכה בסדרה. צפון נאלץ לפתוח את 
מנצחי  לקיחות.  שתי  בה  והפסיד  בעצמו  ה-♣  סדרת 

התחרות היו ראויים לתוצאה של 100+ ו- 77%. 

Board 5. Dealer North. Vul N/S

 T864
 AQ96
 83
 Q53

  Q52   AK973
  KJ754   8
  A72   J4
  JT   AK874

  J
  T32
  KQT965
  962

West North East South
נטלי סעדה אילן ברקת

Pass 1♠ Pass
1NT* Pass 2♣ Pass

3♠ Pass 4♠ All Pass

מי שמשתמש בשיטה "טבעית" יכול להכריז ♠3 או ♥2 
עם ידו של מערב, אבל לפי שיטת 2/1 המקובלת בקרב 
רוב המומחים ♠3 היא הכרזת הפרעה בעוד ♥2 היא 
המזמינה  ידה  לפחות.  מלא  למשחק  מחייבת  הכרזה 
לסיבוב  מחייבת   1NT להכרזת  מתאימה  מערב  של 
אחד. בסיבוב השני הקפיצה ל-♠3 נותנת תיאור מדויק, 

ומזרח מוסיף כמובן ל-♠4.

אילן ברקת דייק במשחק היד. הוא נתן להגנה לזכות 
 ♠J-ב ההמשך  את  לקח   ,♦K עם  הראשונה  בלקיחה 
שמדובר  ברור  לא  כלל  זה  )בשלב  בדומם   Q-ה עם 
 ♣J-ב המשיך  הוא  לעקיפה.   ♣T והריץ   )J בסינגלטון 
)שכוסה( אל ה-A, אך בטרם ינסה לחתוך קלאב בדומם 
שנדרשת  התברר   .♠A עם  בשליט  המצב  את  בדק 
עקיפה נגד צפון ולכן אילן נכנס לדומם עם A♦ והוביל 
סיבוב שלישי של ♠ שלכד את ה-T♠. כך הובטח ביצוע 
 3-3 חלוקה  והתגלתה   ♣K שוחק  מכן  ולאחר  החוזה, 
בקלאב עם לקיחה עודפת לכרוז. 82% למזרח-מערב, 
בעוד ביצוע ♠4 בדיוק היה שווה רק 43% )היו גם כאלה 

שרשמו תוצאה שלילית בכיוון מזרח-מערב(.

Board 6. Dealer East. Vul E/W

 T42
 943
 Q854
  KJ2

  Q3   AKJ976
  K65   AQ
  AKT2   J3
  Q875   AT9

  85
  JT872
  976
  643

West North East South
נטלי סעדה אילן ברקת

1♠ Pass
2♣ Pass 2♠ Pass

3NT Pass 4♣ Pass
4♦ Pass 4NT Pass
5♦ Pass 6NT All Pass

 12 עם  גבוהות  נקודות   33 למזרח-מערב  זו  בחלוקה 
לקיחות מלמעלה. רובו המכריע של השדה היה בסלם 
קטן. המאבק היה על הלקיחה העודפת וכן על ההבדל 

.6NT-הקטן, אבל החשוב, של 10 נקודות בין ♠6 ל

יפה לחוזה הטוב ביותר באמצעות  הזוג המנצח הכריז 
נקודות   12+ מתארת   2♣ מערב  הכרזת   .2/1 שיטת 
אינו מכריז ♠3  ואינה מחייבת חמישייה בקלאב. מזרח 
שסדרתו  היות   2/1 בשיטת  שליט"  "קובעת  הכרזה   –
"ברירת מחדל"  אינה מספיק מוצקה. ♠2 הינה הכרזת 
המסייעת לפתח מכרז איטי לקראת סלם. מערב ניסתה 
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לסגור ל-3NT, אבל מזרח המשיך עם 19 הנקודות שלו 
לקלפי  שאלה  לצורך  שליט  סדרת  על  )הסכמה  ל-♣4 
בהחלט  מערב  של  הנקודות   14 זה  בשלב  מפתח(. 
טובות. נטלי שיתפה פעולה בהכרזת קיו-ביד ♦4 )תיקון 
לאחר   .)6 בגובה  לבוא  יכול  ל-♠  מ-♣  השליט  סדרת 
 .♣K או ♦A שאלה לקלפי מפתח התברר למזרח שחסר
לו  שאפשר  יחסית  רב  במידע  מצויד  היה  ברקת  אילן 

.6NT לקבוע את החוזה הסופי המוצלח ביותר

צפון הוביל ב-9♥. נטלי זכתה בדומם והובילה J♦. דרום 
משחק נמוך – מה לעשות כעת?

"נוכחות  של  מובהקים  היבטים  יש  זו  לשאלה  לדעתי, 
שולחן". מבחינה מתמטית עקיפה היא המשחק הנכון 
היות שהסיכוי של משחק לחץ חלופי הוא פחות מ-50% 
)אם נעביר את J♣ מצפון לדרום, משחק לחץ בסדרות 

המיינור לא יצליח מכיוון שצפון משליך אחרי מערב(.

מצד שני, כשמובילים מ-Jx בדומם המשחק המקובל עם 
Qx או Qxx אחרי הדומם הוא לכסות. אי לכך, כאשר 
שחקן ברמה ממוצעת בדרום משחק נמוך ללא כל היסוס 
יש חשד רציני ש-Q♦ בצפון )אפילו לשחקן ברמה גבוהה 
קשה מאוד לא לכסות ללא היסוס(. אם קריאת המצב של 
הכרוז היא ש-Q♦ בצפון, עליו לשים A♦ מידו ולהתחיל 
לגבות את כל הזוכים בסדרות המייג'ור בתקווה למשחק 
הוא  ביותר  המדויק  הסדר  עשר.  האחת  בלקיחה  לחץ 
כמעט תמיד  )צפון  ו-A♣ מהדומם   ♥Q, ♠Q, ♥K, ♣Q
 ♣T ועוד 5 לקיחות ♠ מהדומם. כעת – אם )♣K יכסה עם
אינו גבוה – נשחק K♦ בתקווה לנפילת ה-Q. קו משחק 
זה היה גורף 13 לקיחות בחלוקה הנתונה )עם תוצאה 
של 88%(. נטלי עקפה ב-♦ בלקיחה השנייה והסתפקה 
12 לקיחות ב-♠6 קיבל  64%. מי שביצע  בתוצאה של 

רק 41%.

במקום השני בתחרות זכו אורן לידור – אילנה לונשטיין, 
גם הם עם תוצאה כללית גבוהה של 65.42%.

Board 7. Dealer South. Vul All
 AKQJ6
 A82
 A9
 864

  853   T9
  4   K9653
  KT643   Q85
  A732   KJ9

  742
  QJT7
  J72
  QT5

West North East South
לידור א. לונשטיין

Pass
Pass 1♠ Pass 2♠

Pass 4♠ All Pass

אורן לידור )צפון( קיבל דומם עלוב ב-♠4 ונזקק לעזרת 
ההגנה כדי לבצע את החוזה.

מזרח הוביל בשליט פסיבי. הכרוז משך שלושה סיבובי 
שמא  חשש  מזרח  וב-8♥.   ♥A-ב מידו  והמשיך  שליט 
ומיהר   42 מדאבלטון  גבוה  הוא  שותפתו  של  ה-4♥ 
לזכות ב-K♥ )עיכוב היה מנתק את הכרוז לפחות זמנית 
מהדומם ומקל על ההגנה(. עדיין ניתן להפיל את החוזה 
וממהר   ♦A-ב זוכה  הכרוז  ל-♦:  החלפה  באמצעות 
להשליך ♦ מפסיד על סדרת ה-♥, אך כעת עליו לחתוך 

♦ בידו כדי לפתח לקיחה ב-♣, ולבסוף יאבד שליטה.

 T-ב כיסה  אורן  ב-9♣.  המשיך  מזרח  זה  במקום 
מהדומם, ולאחר זכיית מערב ב-A♣ והמשך ב-♣ הוא 
ב-♦  ב-♥, אחת  ב-♠, שלוש  לקיחות  היה בבית: חמש 

ואחת ב-♣ )87% לצפון-דרום(.

Board 8. Dealer West. Vul None

 8643
 JT5
 T2
  KQ32

  A   Q97
  976432   AKQ
  KQJ6   973
  T4   J986

  KJT52
  8
  A854
  A75

West North East South
לידור א. לונשטיין

Pass Pass 1♣ 1♠

Dbl 3♠ All Pass

ירחון ההתאגדות הישראלית לברידג'
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ה-Pass ההתחלתי של מערב היה זהיר מאוד. לטעמי 
ניתן ליישם את "חוק ה-20" ולפתוח ♥1 עם 10 נקודות, 
זאת,  עושה  מערב  הייתה  לו  פגיע.  לא  במצב  ביחוד 
כנראה מגיעה למשחק מלא בר-ביצוע של ♥4  הייתה 
)לכרוז רק מפסיד אחד ב-♦ לאחר נפילת ה-T בסיבוב 
כדי  ל-♠4  להקריב  נאלצים  היו  צפון-דרום  ואז  השני(, 

למנוע "בוטום משותף".

והכפל   ,1♠ התערבה  דרום  העניינים,  שהתפתחו  כפי 
השלילי ממערב לא הבטיח יותר מ-4 קלפי ♥ עם 6-7 
ל-♠3  )צפון( הקפיץ את ההכרזה  לידור  אורן  נקודות. 
וכעת  בשותפתו,  קלפים   4 של  ותמיכה  חלשה  יד  עם 
היה בלתי אפשרי להכריז ♥4 במערב עם שישה קלפים 

קטנים ללא שום סימן של תמיכה מהשותף.

לאחר שצפון-דרום "ניצחו" בהכרזה, נותר רק לבצע את 
החוזה ולקבל "טופ", אבל לשם כך נדרש ניחוש בסדרת 
השליט. מערב הובילה ב-K♦. אילנה לונשטיין )דרום( 
עיכבה וזכתה ב-A בסיבוב השני. היא שיערה שלמערב 
תמונה כלשהי בהארט ומיקמה את A♠ בידו של מזרח. 
 ♠3 הובילה  בקלאב,  לדומם  נכנסה  היא  זאת  לאור 
ושמה K♠ לאחר שמזרח שיחק נמוך. אכן קשה לנחש 
אין  כעת  נקודה בהארט.  אף  ללא  בודד   ♠A שלמערב
דרך לבצע את החוזה – סדרת הקלאב אינה מתחלקת, 
ואם תנסה דרום לחתוך פעמיים דיאמונד, יחתוך מזרח 

מעל הדומם בסיבוב הרביעי. 

מ-9  פחות  שביצעו  בשדה  הבודדים  בין  שהיו  למרות 
בזכות   59% קיבלו  צפון-דרום  ב-♠,  בחוזה  לקיחות 

העובדה שהוציאו את יריביהם מחוזה ♥4.

השני  הסיבוב  ממצטייני  היו  יונקר  מיכל   – לירן  ינון 
לירן  ינון  גילה  הבאות  החלוקות  בשתי   .)62.20%(
)אלוף עולם לזוגות לשעבר( טפח מיכולתו במשחק היד 

וההגנה.

Board 24. Dealer West. Vul None

 85
 T
 KQT73
 AKJ73

  AK64   T92
  7   AQJ62
  J652   A984
  Q862   9

  QJ73
  K98543
  -
  T54

West North East South
ינון לירן מיכל יונקר

Pass 1♦ 1♥ Pass

Pass 2♣ All Pass

ידו של  אבל  להעניש ♥1,  קיוותה  )דרום(  יונקר  מיכל 
יפה  תיארה  הכרזת ♣2   .Dbl-ל לא התאימה  השותף 
היטיבו  מזרח-מערב  במיינור.  החמישיות  שתי  את 

לשתוק, ו-♣2 הפך לחוזה הסופי.

זכתה  ומזרח   ,Q-ב כיסה  הדומם   .♠T-ב הוביל  מזרח 
 ,♣ לשחק  כאן  חובה  בדומם  ב-♦  החוסר  לנוכח   .K-ב
הסינגלטון  את  והובילה  בפיתוי  עמדה  לא  מערב  אבל 
♥. היה עליה לקחת בחשבון את הכרזת הפתיחה של 

השותף ולהבין שגם לצפון סינגלטון ב-♥.

מזרח זכה ב-A♥ והמשיך ב-9♠. כעת ינון לירן הכרוז 
 J ניצל את שגיאת ההגנה עד תום. הוא כיסה שוב עם
 ,♣A תוך הגבהת ה-7♠ בדומם!(, זכה בחזרה ב-♣ עם(
הריץ K♦ לעקיפת חיתוך, חתך ♦, שיחק K♥ וחתך עם 
7♣ מעל ל-6♣ של מזרח, חתך ♦ נוסף, השליך T♦ על 
 ♣Q8 מעל ♣KJ נותרו לו .♦Q 7♠, חתך ♥ ויצא מידו עם

של מזרח – 9 לקיחות.

הקנה   +110 משמעותית.  הייתה  העודפת  הלקיחה 
לצפון-דרום 76% בעוד 90+ היה שווה 54% בלבד.

Board 27. Dealer South. Vul None

 A2
 Q73
 AK985
 A85

  KQJ95   863
  AK4   J52
  3   T62
  T762   KQ43

  T74
  T986
  QJ74
  J9



42

West North East South
ינון לירן מיכל יונקר

Pass
1♠ 1NT 2♠ Pass

Pass 3♦ Pass Pass

3♠ Dbl All Pass

הייתי אומר שהכפל המעניש של צפון ספקולטיבי למדי. 
מאחר  פגיעים,  מזרח-מערב  כאשר  יותר  הגיוני  הוא 
שבמונחי טופ-בוטום ההבדל בין 100+ ל- 200+ הרבה 

יותר משמעותי מההבדל בין 50+ ל- 100+.

עם זאת, מי שיש לו יכולות הגנה כמו אלה של ינון לירן 
לציין  חשוב  כזה.   Dbl גם  לעצמו  להרשות  יכול  )צפון( 
כי ברוב השולחנות שבהם שיחק מערב בחוזה בספייד 
ינון מצא את הדרך היחידה  10 לקיחות.  9 ואף  בוצעו 
 ♦A-להגביל את מזרח-מערב ל-8 לקיחות. הוא הוביל ב
כדי   ♦Q שיחקה  )השותפה  שנחתך   ♦K-ב והמשיך 
ב-♦  המשיך  וינון   ,♠A עם  מיד  נלקח   ♠K  .)J להראות 
נמוך אל ה-J של שותפתו כדי לקצר את הכרוז. בשלב 
זה מספר השליטים של מערב ודרום שווה. אם מערב 
מסיים משיכת שליטים וממשיך ב-♣, הוא מגביה לצפון 

שתי לקיחות עם 98♦ שאותן כבר לא יוכל לחתוך.

אל   ♣ והוביל  בחוץ  אחד  שליט  השאיר  הכרוז  לכך  אי 
הוא  בהגנה:  ודייק  החלוקה  את  קרא  ינון  אך  הדומם, 
נתן ל-K♣ לזכות בסיבוב הראשון. לאחר שהכרוז חזר 
לידו ב-♥ והוביל ♣ שני, הוא עלה ב-A♣ ונתן לשותפתו 
עדיין  ולכרוז  לקיחות   4 להגנה  זה  בשלב   .♣ חיתוך 
מפסיד בהארט. הכשלת החוזה המוכפל העניקה לצפון-

דרום 96%.

הזוג רוני הרצקה – יולנדה קומיסיונר הצטיין בסיבוב 
הראשון עם 63.68%, אך לא שחזר הישג זה בסיבוב 

השני.

Board 19. Dealer South. Vul E/W

 54
 K4
 QJ53
 T6542

  A832   KJ7
  J63   2
  K76   AT942
  KQJ   A983

  QT96
  AQT9875
  8
  7

West North East South
קומיסיונר הרצקה

4♥

Pass Pass Pass

במצב  כמחלק  דרום  של  ידו  עם  פותחים  הייתם  כיצד 
החלוקה  הרצקה,  רוני  של  לדעתו  עדיף?  פגיעות 

המיוחדת 7-4-1-1 מצדיקה הכרזת הפרעה בגובה 4.

)עם  מערב  מדי.  יותר  הצליחה  ההפרעה  במציאות, 
12 נקודות טובות( "הושתקו"  14 נקודות( ומזרח )עם 
בשעה שעם 26 נקודות אינם מסוגלים לבצע אף חוזה 
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של משחק מלא. אולי זה לא כל-כך מפתיע עבור דרום 
שמחזיק ארבעה ספיידים טובים המונעים מיריביו לבצע 

 .4♠

לאחר פתיחה זהירה יותר של ♥3 או אפילו ♥1, יש סיכוי 
טוב שמזרח-מערב יגלו שיש להם פתיחה מול פתיחה 
 5♦ הצפוי  החוזה  מלא.  ממשחק  בפחות  יסתפקו  ולא 

אמור להיכשל בלקיחה אחת.

בשולחן דרום מצא את עצמו בחוזה גרוע של ♥4. לאחר 
הגנה נכונה )הובלה ב-K♣ והמשך בשליט( החוזה היה 
מערב  בשולחן  למזרח-מערב(.   69%( פעמיים  נופל 
הבינה את ה-8♣ של שותפה בלקיחה הראשונה כאיתות 
דרום  כעת  השנייה.  בלקיחה   ♠A ושיחקה   ♠ להמשיך 
מסר לקיחה ל-J♠ והספיק לחתוך את ה-K♠. החוזה ♥4 
נפל פעם אחת בלבד, אך עדיין צפון-דרום היו מתחת 

לממוצע )44%(.

היד הבאה מהסיבוב הראשון הפכה ל"שיחת היום" של 
התחרות. נציג אותה כבעיית הכרזה.

אתם  לצערכם  מאוד.  מיוחדת  יד  עם  במזרח  אתם 
האחרונים בתור, וההכרזה מגיעה אליכם בגובה 3:

Board 11. Dealer South. Vul None

  AKQT543
  QJT542
  -
  -

West North East South
1♦

2♣ 3♦* ?

* חלש, +5 קלפי ♦

 מה הייתם מכריזים? 

מה  כל  בעצם  אבל  לבטח,  תבצעו  ל-♠4  תקפצו  אם 
לאור  השותף.  אצל   ♥K או   ♥A הוא  לסלם  שדרוש 

ההכרזות עד כה, הסיכוי לכך גבוה.

יותר של ♠3 עלול לעלות ביוקר  ניסיון להכרזה איטית 
 3♠ אם  דנו בשאלה  לא  פעם  אף  הזוגות  משום שרוב 
הכרזה מחייבת במצב כזה. לא הייתם רוצים שהשותף 

ישאיר אתכם ב-♠3.

להגן  שידכם מתאימה  חושבים  אם אתם  כפל שלילי? 
נראה רעיון מעניין, אך  כך. ♦4  נגד ♦3 מוכפל תכריזו 
רוב השותפים יפרשו זאת כהתאמה ב-♣ עם קוצר ב-♦. 
ואולי זה רעיון לא רע – אם השותף ימשיך בקיו-ביד ♥4 

בשלב  ל-♠7(.  יקפצו  בכם  )והאופטימיים  ל-♠6  תקפצו 
זה השותף כנראה יבין. מצד שני, אם לאחר ♦4 השותף 

L ...יכריז ♣5, לא ברור לאן תגיעו

ההגיונית  הדרך  ל-♦6.  לקפוץ  הוא  יותר  יצירתי  רעיון 
היחידה לפרש הכרזה זו היא כבקשה מהשותף לבחור 
קלף  לשותפו  כי  מהמר  כך  שמכריז  מי  ל-♠6.   6♥ בין 

בכיר בהארט.

בקיצור, לשאלה "מה תכריזו" אין תשובה חד-משמעית.

זו הייתה החלוקה המלאה בתחרות:

 J9
 65
 K8743
 T986

  8   AKQT543
  A98   QJT542
  9652   -
  AKJ52   -

  762
  K3
  AQJT
  Q743

לאחר  ב-♠  או  ב-♥  בחוזה  לקיחות   13 למזרח-מערב 
הצלחת העקיפה ב-♥ )וחלוקת ה-3-2 ♠(.

 13 מי שביצע  גדול.  סלם  להכריז  העזו  זוגות  שני  רק 
עצר  השדה  רוב  ב-80%.  זכה  קטן  בסלם  לקיחות 

במשחק מלא וקיבל 39%.

בשני שולחנות התפתח מהלך הכרזה מקורי:

West North East South
1♣

Pass Pass Dbl All Pass

 Michaels השותפות  הסכם  לפי  הינו  ש-♣2  בין 
יד חזקה. מזרח היה  ובין שזה סתם מראה   ,Cuebid

אמור להשתמש בהכרזה זו. 

להגן נגד חוזה ♣1 עם חלוקה של 7-6 במייג'ורים נראה 
הזוי, אבל בשולחן אחד זה הצליח. הכרוז לא ניצל את 
שליטים  שיחק  בדיאמונד,  הפוטנציאליות  הלקיחות 
ו-   +1100 בלבד:  לקיחות  שתי  עם  וסיים  מדי  מוקדם 
 1♣ שוחק  שבו  השני  בשולחן  למזרח-מערב.   96%
מזרח- לקיחות.  בחמש  לזכות  הכרוז  הצליח  מוכפל 

מערב זכו ב- 300+ בלבד, 88% לצפון-דרום.
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 105 השתתפו  נשים  לזוגות  החד-מושבית  בתחרות 
עם  ספקטור  ניימן-מיכל  עירית  היו  המנצחות  זוגות. 
68.11% לפני שושנה רונן – ג'ובינה סדיס 67.85% 

ומרים רונן – מיכל רום 63.30%.

קלרה חץ – עדי  במהלך התחרות עקבתי אחרי הזוג 
אסולין. הן הסתפקו במקום ה-21 בתחרות )56.21%(. 

Board 8. Dealer West. Vul None

 QT32
 K852
 QT8
 K8

  K4   J9
  AJ94   73
  AJ42   K9653
  T53   J972

  A8765
  QT6
  7
  AQ64

West North East South
עדי אסולין קלרה חץ

1♦ Pass Pass 1♠
Pass 2♦* Pass 3♠

Pass Pass Pass

יד גבולית בין חוזה חלקי למשחק מלא. בשיטת חישוב 
בטופ- אבל  המלא,  למשחק  ידחפו  צפון-דרום   IMP
בוטום עצירה בגובה 3 לגיטימית בהחלט. מלאכתן של 
צפון-דרום לא הייתה קלה משום שקשה לדייק בהכרזות 

.Balancing לאחר

עדי )צפון( מתחה במקצת בהכרזת ♦2 עם 10 נקודות 
 14 להחזיק  יכולה  הייתה  שבו  )במצב  אס  אף  ללא 
נקודות ללא אפשרות להתערב(, ולכן לא היססה לקרוא 
Pass לאחר הכרזת ההזמנה של דרום ♠3. יש שיטענו 
ש-12 נקודות עם סינגלטון מספיקות כדי להכריז משחק 
לא  )דרום(  קלרה  אבל  השותף,  של  קיו-ביד  מול  מלא 

אהבה את האס הריק בסדרת השליט.

מערב הובילה נכון בקלאב פסיבי. קלרה זכתה בדומם 
עם ה-K ושיחקה ♠ נמוך מהדומם אל ה-A ועוד ♠ מהיד. 
מערב זכתה ב-K♠ והחליטה לנסות A♦ ועוד ♦. קלרה 
ביקשה T♦ מהדומם, ה-K♦ נחתך ו-Q♦ סיפקה לה את 

הלקיחה העשירית.

מערב לא הייתה צריכה לסטות מההגנה הפסיבית. לו 
קל  לא  פתוחים  בקלפים  אפילו  ב-♣,  ממשיכה  הייתה 
לראות את הדרך לבצע 10 לקיחות, אך הדבר אפשרי: 
 ♦K-מזרח זוכה ב .T-ועוברת ל-♦ אל ה ♣AQ דרום גובה
)מבחינת מערב עדיף לשחק יד שנייה נמוך(. כעת אם 
מזרח ממשיכה ב-♦, דרום תבצע אלימינציה של סדרות 
המיינור באמצעות חיתוך צולב ולבסוף תוביל Q♥ מהיד 
ל-♥  מחליפה  מזרח  אם  סופי.  במשחק  מערב  כעת   –
לאחר K♦, דרום תשחק Q♥ ומערב תמצא את עצמה 

במשחק סופי כבר בלקיחה הבאה.

10 לקיחות בחוזה חלקי )170+( העניק לצפון- ביצוע 
ומבוצע  64% על היד, בעוד משחק מלא מוכרז  דרום 

היה שווה 91%.

הפסטיבל הבינלאומי ה-53

תחרות זוגות נשים
// רם סופר

בתיה מזרחי, נציגת אמסלם טורס, מעניקה סופ"ש זוגי לתקוה 
קורן שכל מה שהייתה צריכה לעשות הוא למלא גלוית הגרלה. 

מזל טוב לתקוה!
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Board 12. Dealer West. Vul N/S

 753
 K8753
 AQ2
  T3

  AJT4   Q9
  J   Q42
  J63   9874
  KQ862   AJ54

  K862
  AT96
  KT5
  97

West North East South
פ. פורם עדי אסולין יולי לויט קלרה חץ

1♣ 1♥ 1NT 2♣
Dbl Pass Pass 2♥

Pass Pass 3♣ 3♥

לאחר שעדי התערבה באוברקול פגיע מינימלי, קלרה 
ניסתה  אך   ,3 לגובה  להתחרות  מוכנה  מראש  הייתה 
"לקנות" את החוזה בגובה 2 במידה שלצפון יד חלשה. 
הכפל  היה  המפתח  הכרזת  כאשר  הצליח  לא  הניסיון 
של מערב על הכרזת הקיו-ביד שהראה קלאבים טובים 
שאינה  )הכרזה   3♣ בביטחון  להכריז  למזרח  ואפשר 
מובנת מאליה כל עוד מערב הבטיחה שלושה קלפים 

בלבד בקלאב(.

מושלמת  הגנה  מול  ולמעשה  מדי,  גבוה   3♥ החוזה 
התוצאה תהיה מינוס 200, הנקרא גם "נשיקת המוות" 
 ,♣A-בטופ-בוטום. מזרח-מערב התחילו יפה: הובלה ב
כיסתה  לא  )עדי   ♠Q-ל יפה  והחלפה   ♣8 עם  איתות 
מהדומם(. בלקיחה הבאה זכתה מערב עם T♠ ומשכה 
מערב  החמישית?  בלקיחה  כעת  להוביל  מה   .♣K
 ♥Q-עדי עקפה נגד ה .♥J ייחתך ושיחקה ♠A-חששה ש

וצמצמה את הנזק לנפילה אחת )49% לצפון-דרום(. 

ולאחר  בלקיחה  שזוכה   ♠A   - יותר  שאפתנית  הגנה 
מכן ספייד רביעי – הייתה יוצרת Promotion בסדרת 
השליט ומבטיחה להגנה לקיחה שישית עם תוצאה של 

93% למזרח-מערב.

המשך מעמוד 32

מלא,  למשחק  באגרסיביות  הכריז  מערב  הבאה  ביד 
ונדרשה הגנה יפה של דרום כדי להכשיל את החוזה:

 J82
 KQJ93
 Q6
 Q95

  Q63   A74
  A86   T4
  72   AJT85
  AT854   K72

  KT95
  752
  K943
  J6

West North East South
Pass 1♦ Pass

2♣ 2♥ 3♣ Pass
3NT Pass Pass Pass

לפי  ה-A פעמיים  ב-K♥. מערב מעכב את  מוביל  צפון 
"חוק ה-7". בינתיים דרום מאותת בלקיחה השנייה עם 
 ♥A-זוכה ב 7♥ על מנת לסמן העדפה לספייד. מערב 
לכסות,  חייב  צפון   .♣T מידו  ומוביל  השלישי  בסיבוב 
לזכות  דרום  של  מסוכנת  הלא  ליד  ייתן  הכרוז  אחרת 
לידו  ליפול  בלי  בסדרה  לקיחות  ארבע  לעצמו  ויבטיח 
ומה  ממזרח,   K  – מצפון   Q  – ממערב   T צפון.  של 
דרום חייב  יעשה דרום? על מנת להכשיל את החוזה 
לזרוק J♣, אחרת קלף זה יזכה בלקיחה הבאה ודרום 
ארבע  לכרוז  תהיינה  זה  במקרה  סופי.  למשחק  ייכנס 
לקיחות בקלאב, אחת בהארט, שתיים בספייד ושתיים 
את  לקבל  לצפון  לאפשר  מבלי  זאת  כל   – בדיאמונד 
ההובלה. השלכת ה-J אינה מאפשרת לכרוז להמשיך 

לפתח את סדרת ה-♣ בבטחה, ולכן החוזה ייכשל.
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בתחרות בת מושב אחד לזוגות גברים שנערכה בשבת 
עם  מינץ  יעקב   – גלברד  מוטי  ניצחו  בבוקר  ביוני   1
66.05% לפני צבי חייט – חיים סלטי 64.62% ועמי 

זמיר – אורן טולדנו 60.50%.

להלן שתי ידיים מעניינות מהתחרות. הראשונה שוחקה 
הצורך  את  ומדגימה  משפחתיים,  הרכבים  שני  בין 

לתמוך בשותף )עם תמיכה( באופן מידי.
Board 19. Dealer South. Vul E/W

 T87
 JT5
 Q2
  AJ876

  QJ3   K96542
  A982   74
  JT4   A985
  QT4   3

  A
  KQ63
  K763
  K952

West North East South
דב רול ת. לונשטיין יוסי רול דני לונשטיין

1♦
Pass 1NT 2♠ Dbl
RDbl 3♣ 3♠ 4♣

Pass Pass Pass

עקב  ההתערבות  על  ויתרו  במזרח  מהשחקנים  חלק 
גרוע  בחוזה  צפון-דרום  את  והשאירו  הפגיעות  מצב 
בעוד  ב-♠,  הובלה  לאחר  אחת  פעם  שנופל   1NT של 
עם קלאב כשליט ביכולתם לבצע 10-11 לקיחות )תלוי 

בניחוש בסדרת השליט(.

ישראל  נבחרת  חבר  של   2♠ ההתערבות  זאת,  בכל 
הפתוחה יוסי רול )מזרח( נראית מוצדקת, אבל שותפו 
היה צריך לתמוך מיד ל-♠3 לאחר הכפל )Takeout( של 
טובה,  יד  למזרח  הראתה  אמנם   RDbl קריאת  דרום. 
 3♣ של  חופשית  להכרזה  לצפון  הזדמנות  נתנה  אבל 
)הרבה יותר קשה להכריז ♣4 מעל ♠3 עם יד כזו(. כעת 
לא היה סיכוי ל-♠3 לזכות במכרז – לדרום הכרזה קלה 
של ♣4, ו-♠4 פגיע זה כבר יותר מדי עבור ידיהם של 

מזרח-מערב.

דיאמונד  בהובלת  להכשיל  ניתן  מזרח  מצד   3♠ חוזה 
ובהמשך חיתוך ♦ לאחר הזכייה ב-A♠, אבל במציאות 
כל השחקנים בדרום יובילו K♥ והכרוז ימסור רק לקיחה 

אחת בכל סדרה.

בשולחן מזרח הוביל 5♠ נגד חוזה של ♣4. הכרוז תומר 
לונשטיין )צפון(, שבאמתחתו כבר הישגים רבים במדי 
החדים  חושיו  את  הפגין  הצעירות,  ישראל  נבחרות 
כאשר שיחק K♣ בלקיחה השנייה ועקף ל-J♣ בלקיחה 
לצפון-  88% ו-  לקיחות   11 של  תוצאה  עם  השלישית 

דרום.

המוטיב המרכזי ביד השנייה הוא סיוע לשותף בבחירת 
קלף ההובלה.

Board 1. Dealer North. Vul None

 KQT74
 KJ
 752
  Q64

  -   962
  T984   AQ32
  QJT9   8643
  AKT53   82

  AJ853
  765
  AK
  J97

הפסטיבל הבינלאומי ה-53

תחרות זוגות גברים
// רם סופר
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אמנם תוכנת המחשב מראה כי מזרח-מערב הם אלה 
הנקודות  אבל   ,)4♥( מלא  משחק  לבצע  המסוגלים 
קשה  צפון-דרום.  אצל  הבכירה  בסדרה  וההתאמה 
מ-♠4. שתי התוצאות  שונה  סופי  חוזה  זו  ביד  לראות 
 -100 ו-   50- )טופ משותף לצפון-דרום(  הסבירות הן 
בשאלה  תלוי  הכול   – למזרח-מערב(  משותף  )טופ 
אם ההגנה תספיק לחתוך קלאב לפני שהכרוז ימשוך 

שליטים.

אותם  הכרוז.  יהיה  מי  היא  נוספת  חשובה  שאלה 
שחקנים בצפון שהעדיפו לא לפתוח והשאירו לשותפם 
את הכרזת הפתיחה, הפכו לדומם ב-♠4. במקרה זה 
למערב הובלה ברורה ב-A♣ )על אף אורכו של הרצף 
ב-♦(, ולאחר איתות נכון מזרח יקבל חיתוך ♣.ובהמשך 

.♥AQ-גם יזכה ב

בשולחן שבו צפיתי צפון פתח ♠1 והפך לכרוז:

West North East South
רמי בלס יובל בן-דוד ויליטובסקי אי. גינוסר

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

Pass Pass Pass

הסבר המכרז:
Jacoby 2NT )1(

)2( מינימום )12-14(, חלוקה כלשהי
)3( מבקש מהשותף להראות קוצר )סינגלטון או חוסר(

כפי שנאמר לעיל, כל מהלך הכרזה סביר יוביל ל-♠4, 
והשאלה היא אם מערב יצליח לסייע לשותפו בבחירת 
בקלף  תלויה  הבורד  תוצאת  )שכן  הנכונה  ההובלה 
ההובלה(. ובכן, לאחר שהפותח והמשיב הכריזו -♠1/♥1
2NT והראו התאמה של 9 קלפים לפחות במייג'ור, גם 
8 קלפים לפחות  יש התאמה מובטחת של  לצד השני 
באחת הסדרות. לכן אין זה מסוכן במיוחד להתערב עם 
ולמערב מומלץ להכריז ♣3   ,3 חמישייה טובה בגובה 
מיד לאחר 2NT )יש להדגיש כי התערבות ♣3 לאחר 

מהלך הכרזה של היריבים ללא התאמה אינה נכונה(.

בשולחן שלנו מערב התעורר מאוחר מדי. הוא הבחין 
שיש לו יד טובה וניסה להכפיל הכרזה מלאכותית של 
♦3, אך בכך רק גרם לשותף להוביל בסדרה הלא נכונה. 
שליטים  משיכת  ולאחר  בדומם,  נלקחה  ב-♦  ההובלה 
מצב הקלפים הוא כזה שצפון יפסיד שתי לקיחות בדיוק 
בקלאב ושתיים בהארט. החוזה נפל פעם אחת בלבד 

– 70% לצפון-דרום.
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במקביל לתחרות קבוצות BAM היוקרתית נערכת מדי 
שנה תחרות זוגות Handicap המושכת בעיקר שחקנים 
100 זוגות. זכו  בעלי תארים נמוכים. הפעם השתתפו 
עם  פיקסל  יואב   – זקרדזה  מארק  הנערים  בתחרות 
תוצאה מצטברת של 59.50%. במקום השני זכו לינדה 
צמח – אבשלום מנחמי עם 56.45%, ובמקום השלישי 

יעקב צויק – אילנה צויק עם 56.20%.

להלן שתי ידיים מעניינות מהתחרות:

Board 11. Dealer South. Vul None

 KQ4
 97
 Q97532
  T3

  AT96   J8532
  QT42   J
  T8   A
  AKQ   J98542

  7
  AK8653
  KJ64
  76

מהלך הכרזה אפשרי:

West North East South
1♥

1NT 2♦ 2♠ 3♦
3♠ Pass 4♠ 5♦
Dbl Pass Pass Pass

לאחר פתיחה ♥1 והתערבות 1NT, צפון מתחרה ל- ♦2 
– הכרזה לא מזמינה המתארת שישייה בדיאמונד. מזרח 
מכריז ♠2 – הכרזה לא מחייבת )לאחר התערבות ♦2 

ומעלה הכרזות הטרנספר מבוטלות(. כעת דרום ומערב 
תומכים בשותפיהם. מזרח מעלה למשחק מלא עם יד 
חלוקתית מאוד )6511(. דרום עושה חשבון שליריבים 
רוב הנקודות עם התאמה טובה ב-♠, ומעדיף להקריב 
התקפית  )יד   6-4 וחלוקה   6-4 התאמה  עם  ל-♦5 

מובהקת(. מערב מכפיל. 

למזרח-מערב,  מלמעלה  לקיחות   4 עם  ייכשל  החוזה 
-300, תוצאה המבטאת  Par Score של  וכך מתקבל 

את המאמצים הטובים ביותר של שני הצדדים.

ברוב  זהירים.  להיות  נטו  השחקנים  עצמה  בתחרות 
השולחנות המכרז דעך אי שם במשחק חלקי. בתשעה 
אותו  וביצעו   4♠ לחוזה  מזרח-מערב  הגיעו  שולחנות 
רק   .79% של  תוצאה  עם   )Dbl עם  אחד  )במקרה 
הטובה  ההקרבה  את  צפון-דרום  מצאו  אחד  בשולחן 
ל-♦5. הם זכו ב-33% בלבד עבור מאמציהם. נראה לי 
שבשדה חזק ♦5 מוכפל היה נותן לצפון-דרום קצת מעל 

הממוצע.

Board 6. Dealer East. Vul E/W

 87652
 J3
 4
 JT953

  AKQJ43   9
  KT6   Q5
  2   AKJT853
  K72   Q84

  T
  A98742
  Q976
  A6

הפסטיבל הבינלאומי ה-53

Handicap תחרות זוגות
// רם סופר



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

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

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

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

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

קורסים למתחילים - ספטמבר 2019 – ההרשמה בעיצומה.

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

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

 שתייה חמה וכיבוד קל בכל הפעילויות

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

מועדון הברידג’ שבעה כוכבים

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

כל הקורסים מועברים ע”י ברק ליברמן!

www.bridgeschool.co.il :בקרו אותנו באתר האינטרנט
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מהלך הכרזה אפשרי:

West North East South
1♦ 1♥

1♠ Pass 2♦ Pass
4♠ Pass Pass Pass

במבחן  הכרוז  את  ומעמיד  ב-4♦  מוביל  שצפון  נניח 
)לאחר הובלה של J♥ הביצוע קל(.

לאחר הזכייה ב-A♦ מפתה לנצל את הכניסה היחידה 
חייב  הכרוז  אבל   ,♦K על  קלאב  להשליך  כדי  לדומם 
שהדומם  בסדרה  מוביל  צפון  מדוע  עצמו  את  לשאול 
ברורה  התשובה  שותפו.  בסדרת  ולא  פעמיים  הכריז 
לכל שחקן ברידג' מנוסה: צפון מוביל מסינגלטון ומחפש 
חיתוכים. אם יתפתה הכרוז להמשיך ב-K♦, צפון יחתוך, 
יחזור ב-J♣ ולאחר זכיית דרום בשני אסים הוא ישחק ♦ 

נוסף שאותו ייאלץ מערב לחתוך גבוה. כעת 8♠ יהפוך 
ללקיחה השנייה בשליט של צפון.

ארבעה  למשוך  היא  החוזה  את  לבצע  היחידה  הדרך 
כעת  הגרועה(.  החלוקה  גילוי  )תוך  שליטים  סיבובי 
הפשוט ביותר הוא למסור לצפון את היד עם 8♠. צפון 
יקבל  והכרוז   ,♣J עם  ה-♣  סדרת  את  לפתוח  ייאלץ 

בסדרה זו שתי לקיחות + כניסה ל-K♦ בדומם.

אם צפון מחליט לשחק J♥ לאחר הזכייה ב-8♠ הוא מונע 
)זמנית( כניסה לדומם אבל מוותר על לקיחה בהארט. 

בהמשך הכרוז יוביל מידו K♣ וייצור כניסה לדומם. 

ו-9   4♠ של  חוזה  לבצע  הצליחו  זוגות   15 בתחרות 
נכשלו. שחקנים אופטימיים מדי עלו לגובה 5-6 ונכשלו. 
עשרה זוגות הגיעו לחוזה האופטימלי 3NT שבו ניתן, 
10 לקיחות. ביצוע  לפחות לפי תוכנת המחשב, לבצע 
של 10 לקיחות במשחק מלא ללא שליט העניק למזרח-

מערב 86%.

חנות הברידג’ היחידה בישראל

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

)מול איצטדיון המושבה(
03-6186722

פתוח ימים א-ה 08:00-17:00

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

www.lioncard.co.il

 סט קופסאות הכרזה קלאב
כולל קלפי הכרזה

מפלסטיק סימטריים

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

עברנו!

שמותסה"כדרוג

אלול סימה - רגב יורם165.48

טימיאנקר נח - בר-און רוני265.13

הראל תמי - אברהם טניה364.96

עמיר מירה - סוחר יצחק462.88

מנחם אבינועם - פורם פרידה560.79

תחרות בוקר – שישי )85 זוגות(
מושב: 1 מתוך 6 תאריך: 31/05/19

מדינהשמותסה"כדרוג

ISRאלון אלכס - אסולין עדי - לוי הילה - אדטו אבי1116.70

ISRברקת אילן - זק יניב - אורן טננבאום אפרת - כץ פז - סעדה נטלי2114.30

ISRגרייצר נורית - הורוביץ שמשון - מרק סוניה - מרק מיכה3114.17

ISRגינוסר איתמר - שפירו לאה - אסרף ערן - הירש עמליה - מיוחס מושיקו - רום שושנה4110.27

ISRיהל נילי - שנפ שולמית - אגרוניק גריגורי - מרמר רוני5108.57

קבוצות מעורבות )86 קבוצות(
מושב: 1 מתוך 1 תאריך: 31-05-19

תוצאות תחרויות

שמותסה"כדרוג

ניימן עירית - ספקטור מיכל168.11

רונן שושנה - סדיס ג'ובינה267.85

רונן מרים - רום מיכל363.30

ביקוביצקי ורדה - סדן נגה463.10

פז שרה - מזרחי יפה562.73

 זוגות נשים )105 זוגות(
מושב: 1 מתוך 1 תאריך: 01/06/19

שמותסה"כדרוג

גלברד מרדכי - מינץ יעקב166.05

חייט צבי - סלטי חיים264.62

זמיר עמי - טולדנו אורן360.50

אלקלעי משה - ארנון גדי459.96

לויט יעקב - מוזסון משה559.83

 זוגות גברים )62 זוגות(
מושב: 1 מתוך 1 תאריך: 01/06/19

ירחון ההתאגדות הישראלית לברידג'



שמותסה"כדרוג

אלול סימה - רגב יורם165.48

טימיאנקר נח - בר-און רוני265.13

הראל תמי - אברהם טניה364.96

עמיר מירה - סוחר יצחק462.88

מנחם אבינועם - פורם פרידה560.79

תחרות בוקר – שישי )85 זוגות(
מושב: 1 מתוך 6 תאריך: 31/05/19

מדינהשמותסה"כדרוג

ISRאלון אלכס - אסולין עדי - לוי הילה - אדטו אבי1116.70

ISRברקת אילן - זק יניב - אורן טננבאום אפרת - כץ פז - סעדה נטלי2114.30

ISRגרייצר נורית - הורוביץ שמשון - מרק סוניה - מרק מיכה3114.17

ISRגינוסר איתמר - שפירו לאה - אסרף ערן - הירש עמליה - מיוחס מושיקו - רום שושנה4110.27

ISRיהל נילי - שנפ שולמית - אגרוניק גריגורי - מרמר רוני5108.57

קבוצות מעורבות )86 קבוצות(
מושב: 1 מתוך 1 תאריך: 31-05-19

תוצאות תחרויות

שמותסה"כדרוג

ניימן עירית - ספקטור מיכל168.11

רונן שושנה - סדיס ג'ובינה267.85

רונן מרים - רום מיכל363.30

ביקוביצקי ורדה - סדן נגה463.10

פז שרה - מזרחי יפה562.73

 זוגות נשים )105 זוגות(
מושב: 1 מתוך 1 תאריך: 01/06/19

שמותסה"כדרוג

גלברד מרדכי - מינץ יעקב166.05

חייט צבי - סלטי חיים264.62

זמיר עמי - טולדנו אורן360.50

אלקלעי משה - ארנון גדי459.96

לויט יעקב - מוזסון משה559.83

 זוגות גברים )62 זוגות(
מושב: 1 מתוך 1 תאריך: 01/06/19
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שמותסה"כדרוג

עציון אמיר - אורמן ליאור1117.0

רשף אופיר - אסרף ערן2112.0

3106.9Capal Tracy - Solomon Warner

פיטרס דירק - לידור אורן4106.5

קלר יצחק - אוציטל בוריס5105.0

 זוגות IMP )245 זוגות(
מושב: 2 מתוך 2 תאריך: 01/06/19

שמותסה"כדרוג

אשכנזי יוסף - בן-הרוש אלברט168.25

טוויג אהרון - לוי יהודית263.69

זמיר עמי - אלספל חנן362.49

פרידלנדר אהוד - גלברד מרדכי461.81

הלל דן - לירן ינון560.55

תחרות בוקר – ראשון )88 זוגות(
מושב:2 מתוך 6 תאריך: 02/06/19

שמותסה"כדרוג

ברקת אילן - סעדה נטלי167.64

לונשטיין אילנה - לידור אורן265.43

חכמי מיכל - כהן דוד361.28

פרידלנדר אהוד - פילוסוף סילביה460.19

לוי הילה - קניגסברג מודי559.49

זוגות מעורבים )229 זוגות(
מושב: 2 מתוך 2 תאריך: 02/06/19

שמותסה"כדרוג

ניצן אדם - מור מוטי165.24

נחום אריה - גרין דורון263.84

בירנבך דוד - חביב משה363.40

כץ פז - וסרמן גילדה463.25

לוי קרן - ניצן רינה562.64

תחרות בוקר – שני )106 זוגות(
מושב: 3 מתוך 6 תאריך: 03/06/19

מדינהשמותסה"כדרוג

רוזמרין גד - קניגסברג מודי - שניידר רני - אופיר גלעד - מיוחס מושיקו - 167.71%
טרנובסקי בר 

ISR

מרק מיכה - לובינסקי יובל - גרינבאום ליאוניד - ברנשטיין גרגורי - שוורץ 266.67%
אדריאן - זליגמן שלמה

ISR

ISRאקסלרוד דרור - אקסלרוד אשר - אלישר נועם - אלישר שלמה363.54%

ISRלונשטיין תומר - ארנון גדי - קונפינו יוסי - לונשטיין דני462.50%

560.42%Rubio Gonzalo - Fernando Alfredo Lema - ישראלי דן - ורשבסקי ארןISR-ARG

 קבוצות BAM )82 קבוצות(
מושב: 1 מתוך 1 תאריך: 03-06-19

תוצאות תחרויות
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שמותסה"כדרוג

אבידור יהודה - נחום ניסים166.24

פילוסוף סילביה - קלופמן שלי264.28

גוטהלף אורי - נוה גל364.04

הלל דן - גינוסר איתמר463.39

מלאך יעקב - פאר יוסף561.60

תחרות בוקר – שלישי )107 זוגות(
מושב: 4 מתוך 6 תאריך: 04/06/19

שמותסה"כדרוג

זקרדזה מארק - פיקסל יואב159.50

צמח לינדה - מנחמי אבשלום256.45

צויק יעקב - צויק אילנה356.20

זומר אילן ד"ר - בלאט לובומיר455.88

בואנו אביב - בן-ארי לורן555.86

זוגות Handicap )100 זוגות(
מושב :2 מתוך 2 תאריך: 03/06/19

שמותסה"כדרוג

בר רותי - הוברמן חיה166.80

רבינוביץ ריטה - קגן יבגני261.81

ישראלי יוני - שפרוך אדוארד360.24

שטרנברג יוספה - פרימן אתי460.07

כרמון אלי - כרמון יעל559.72

תחרות מתחילים )35 זוגות(
מושב: 1 מתוך 1 תאריך: 04/06/19

מדינהשמותסה"כדרוג
1WON)הרבסט אילן - בנין בר רוני - פכטמן רון - רשף אופיר -  )הרבסט אופירISR

2RUאופיר גלעד - רוזמרין גד - לובינסקי יובל - מרק מיכה - טרנובסקי בר - בירמן אלוןISR

3SFאסרף ערן - )Gulevich Anna( -  )Gromov Andrey(  - ארבל דייויד - פרידלנדר אהודISR

3SFורשבסקי ארן - ישראלי דן - לידור אורן - פיטרס דירקISR

5PO)Rubins Karlis - Alfejeva Jelena -  )Kaupara DianaLAT

5POMacura Milan - Kolek Lukas - Medlin Ales - Medlin JiriCZE

7QFארגלזי אלירן - פרנק יוסף - שגב רון - אסרף אורי - לזר אלון - בר יוסף יותםISR

7QFלוין יובל - לוין יואב - נמט שלמה - גרייצר יאירISR

קבוצות פתוחה )81 קבוצות(
מושב: 1 מתוך 1 תאריך: 04-05.06.19

תוצאות תחרויות
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שמותסה"כדרוג

קרמנשהי אריה - קרמנשהי איריס162.55

רגב נחום - דנן אלן ארי262.12

ברמן זאב - צפירה חנה361.88

גיסין איתן - אייזנברג בני461.17

שפירא אניטה - נאמן אריה561.16

עד אמן כסף )102 זוגות(
מושב: 3 מתוך 3 תאריך: 05/06/19

שמותסה"כדרוג

ברקמן מאיר - צדיק ארז166.24

שלומי טובית - חיות אבי265.21

שניר רותי - דרזנר תרצה361.42

מיוחס מושיקו - בלסיאנו אלי460.44

גנוט ישראל - ליבסטר בני560.03

תחרות בוקר – רביעי )82 זוגות(
מושב: 5 מתוך 6 תאריך: 05/06/19

שמותסה"כדרוג

162.99Berger Heinrich - Zelnik Peter

ברקת אילן - לנגי אסף260.79

טולדנו אורן - זמיר עמי360.69

459.80Fabian Moscovici - Rosu Ovidiu

פייקין יותם - גולדפרב איליה559.50

זוגות פתוחה - גמר א )80 זוגות(
מושב: 7 מתוך 7 תאריך: 05-06/06/19

שמותסה"כדרוג

159.42Gromov Andrey - Gulevich Anna

ינר יובל - צדיק ארז259.00

בוברוב ממן מתי - ממן גיא358.13

ליבסטר בני - בנבניסטי רונן457.70

שזר ארנון - שזר עמוס557.57

זוגות פתוחה - גמר ב )149 זוגות(
מושב: 3 מתוך 3 תאריך: 05-06/06/19

שמותסה"כדרוג

ליפין דוד - ליפין סוזי172.20

גלברד מרדכי - פאר יוסף267.94

ליבסטר בני - ברוידא שרה367.75

הרציג רבקה - ארד נויה464.69

זמיר עמי - אלספל חנן562.02

תחרות בוקר - חמישי )97 זוגות(
מושב: 6 מתוך 6 תאריך: 06/06/19 

שמותסה"כדרוג

אברמוב ורדה - גרייצר נורית155.0

שגיב יהודה - אורנשטיין איתן251.3

לירן ינון - יונקר מיכל347.0

טוויג אהרון - מילר בני447.0

546.0Capal Tracy - Solomon Warner

זוגות IMP חד פעמי )105 זוגות(
מושב: 1 מתוך 1 תאריך: 06/06/19

תוצאות תחרויות
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החלה הרשמה 
לקורסי מורים לברידג'

תעודות הסמכה יוענקו לעומדים בבחינת ההסמכה
של ההתאגדות הישראלית לברידג'

 28 מפגשים, 7 חודשים, משך כל שיעור 3-4 שעות אקדמיות
 המפגשים יחלו בשעה 16:00

 יום פעילות קבוע ומיקומי הקורסים יימסרו בהמשך

הקורסים מיועדים להיפתח בנובמבר 2019* 
*פתיחת הקורסים מותנית במספר הנרשמים ובאישור ועדת הוראה

השיעור הראשון 

להיכרות

      ולהתרשמות
        

 

הקורס מקיף את כל תחומי המשחק ומיועד 
למעוניינים להצטרף למעגל ההוראה 

ולשחקנים שרוצים לשפר את משחקם 
ואת תוצאותיהם בצורה דרמטית

  מאחורי ההיגיון של משחק הברידג'
  מוסכמות מתקדמות וקונבנציות פופלאריות        

  תכנון משחק היד וטכניקות מתקדמות בביצוע
  תכנון משחק ההגנה וטיפול בקלפים הקטנים

  אלמנטים בניהול תחרויות

בין נושאי הקורס:
  הוראת ברידג' למבוגרים ולילדים

  מתודיקה נכונה ועזרי לימוד להוראה אפקטיבית
  שיטות לשיווק עצמי ולגיוס תלמידים

  טכניקות הוראה מודרניות והכנת מערכי שיעור
  שימוש באתר ה-BBO, פייסבוק וכלי הוראה מודרניים
ועוד נושאים רבים ומגוונים

מוזמנים להצטרף לחגיגת ברידג' גדולה ולמעגל ההוראה!
Gilad@Gobridge.co.il :ההרשמה מראש אצל גלעד אופיר: 050-6000727 או בדוא"ל

חיפה | אזור המרכז

בשנים האחרונות הכשיר גלעד מאות מורי ברידג'. גלעד הוא שחקן נבחרת 
בעל הישגים רבים ברמה הלאומית והבינלאומית 

ומרצה בכיר לכל הרמות ולכל הגילאים. בנוסף, מחבר ספרי הברידג' 
"מאחורי ההיגיון של הברידג' המודרני", "מאחורי ההיגיון של משחק ההגנה" 

ו"ברידג' - עשה זאת בעצמך". 

בהובלתו ובהדרכתו של
גלעד אופיר



הפעם אנו מביאים בפניכם את סיפורו של זוג ברידג'יסטי שהפך גם זוג בחיים - אורלי ריזנברג וגדי ארנון 
.Bridge 4 Fun המנהלים יחד בתי ספר לברידג' ומועדון. השניים מכנים את ה"בייבי המשותף" שלהם

לפעמים המציאות עולה על כל דמיון. בנובמבר 2008, בפסטיבל 
הים האדום באילת נפגשו גדי ואורלי בשולחן באחת מתחרויות 
הערב. חיש מהר נוצרה אווירה חייכנית ונעימה ובסיום המפגש 
ואל  אליהם  להצטרף  וחברתה  אורלי  את  הזמינו  וחברו  גדי 

חבריהם לבירה.
חורשים  שהם  תוך  הברידג',  למשחק  שותפים  הפכו  השניים 
את הארץ לאורכה ולרוחבה ומשתתפים בכל תחרות ארצית 
קווים  חצתה  הברידג'יסטית  השותפות  לימים  שהתקיימה. 
בחיים.  גם  לזוג  הפכו  כשהשניים  ואישי,  נוסף  מימד  וקיבלה 
הזוגיות המשובחת הזו עשתה טוב לא רק להם, אלא גם לענף 
ממועדון  שחקנים,  מאות  נהנים  בזכותם  שכן  בכלל,  הברידג' 
מעולה, בתי ספר לברידג' ונופשונים מהנים בעולם אחת לכמה 

חודשים.  
אורלי, לשעבר מנהלת במשרד אדריכלים, הפכה את אהבתה 
זמנה  מיטב  את  משקיעה  היא  בו  לעיסוק  מתחביב  לברידג' 
ומירצה. היא בוגרת קורס מורים ומנהלי תחרויות של ההתאגדות 
הישראלית לברידג', ומנהלת את הפעילויות בצוותא עם בן זוגה 
לחיים, גדי, אשר פרש לגמלאות לפני כעשור, לאחר ששימש 
ימק''א  במתחם  והחברה  הנוער  הספורט,  מחלקת  כמנהל 

)YMCA( בירושלים. 
יוסד  גן  רמת  מועדון  גן?  רמת  מועדון  עם  החיבור  נוצר  איך 
ב-1991 ע"י אבי שניידר ואשתו מירה ז''ל. ב- 2009 הצטרפה 
אורלי כשותפה בצוות הניהולי ושנתיים מאוחר יותר )2011( כבר 

רכשה את המועדון מידי המייסדים יחד עם בן זוגה גדי. 
את  שיפצו  הם  ראשית  למועדון.  חדשה  רוח  הביאו  השניים 
המקום, ובהמשך רכשו ציוד חדיש )כולל ברידג'מייטס, מכונת 
חלוקה ועוד(. כמו כן, הם פתחו משבצות נוספות של פעילויות 

ברידג'. 
הם לא מסתפקים בזה ולדבריהם "הכל מתבצע תוך מקצועיות 
ללא פשרות". הם מקפידים לחלק דפי ידיים לטובת ניתוח הידיים 
התחרות  בתום  מיד  מפורסמות  התוצאות  התחרויות,  אחרי 
באתר ההתאגדות המאפשר לראות את כל החלוקות ששוחקו 
בדיקה  לצורך  לשותפים  מצוין  עזר  )כלי   – התחרות  באותה 
עצמית ולימוד(. גדי עצמו מקפיד להעשיר את חברי המועדון 

Bridge 4 fun
מועדון של מקצועיות הנאה והרבה כיף

בהרצאה של כ 20 ד' לפני כל תחרות בשעות אחה"צ, הנוגעת 
יד, הגנה(  לאחד מתחומי הברידג' התחרותי )הכרזות, משחק 
ואחת לחודש מחולקים גביעים לזוכים בתחרות הסדרתית של 

אותה המשבצת.
לבייבי שלהם הם קראו Bridge 4 Fun ואם זה לא מספיק, הם 
העתיקו את הפעילות המרשימה במסגרת ה FUN הכללי גם 
מרגנית  לקאנטרי  וגם   )256 גוריון  בן  )רח'  גבעתיים  לקאנטרי 
בשיכון ותיקים )ברח' רוקח 85 ברמת גן(, המהווה עבור אורלי 

סגירת מעגל, שכן ממש שם החלה ללמוד ברידג' בעצמה.
אז אם כל זה לא מספיק, הנה עוד כמה דברים שמייחדים את 

:Bridge  4 Fun מועדון
אנו  במינה:  מיוחדת  ''הפעילות שלנו מתאפיינת במשפחתיות 
על  ובארץ  בחו''ל  ברידג'  לנופשוני  יוצאים  יחדיו,  חגים  חוגגים 
נוצרו חברויות  בסיס קבוע כ-3 פעמים בשנה. במהלך השנים 

רבות בין השחקנים כתוצאה מהאירועים והמפגשים הללו.
בנוסף, אנו גאים לתמוך בפרוייקט "הדור הבא" של ההתאגדות 
ולאפשר קיום של פעילויות ברידג' לילדים ונוער מעת לעת ללא 
זכות גדולה וההערכה  עלות. התרומה לקהילה מהווה עבורנו 

הגדולה מצד החברים היא הגמול המתוק והמספק ביותר".
מה ה"אני מאמין" שלכם?

גם  אלא  יומי,  קשר  רק  לא  הוא  הברידג'  שחקני  עם  ''הקשר 
קשר עם בני משפחותיהם. אנו חולקים גם ימי שמחה, חגים, ימי 
הולדת, ולצערנו הרב גם ימי משבר וימים עצובים. עצם הנתינה 

היא הקבלה. אשרינו שזכינו לקהל מפרגן ואוהב כמו שלנו. 
בו משחק חברתי  רואים  אנחנו מאוד מאמינים בברידג'. שנינו 
השלישי.  בגיל  לאנשים  והן  לצעירים  הן  עליונה  חשיבות  בעל 
מפתרון  נהנים  לברידג',  יותר  מבוגר  בגיל  שמגיעים  אנשים 
מדהים המאפשר להם לצאת מהבית ולהכיר אנשים חדשים. 
זה לא דבר של מה בכך עבורם לבלות מספר שעות ביום במקום 
מסודר, עם כוס קפה וחברה לנפש. בנוסף, מבחינה בריאותית, 
מחקרים רבים העידו עד כמה המשחק הזה חשוב, מחזק את 
המערכת החיסונית, מחדד את תאי הזיכרון ואף משפר את מצב 
הרוח. הפעילות שלנו ממוקמת במוקדים מרכזיים בלב הערים, 
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אורלי וגדי

ברידג' רמת גן

ומהווה שילוב של חיי קהילה תוססים עם משחק שעבור רבים 
הוא "דרך חיים''.

הברידג'  מורי  של  המסור  לצוות  להודות  לנו  חשוב  לסיום, 
ביניהם:  התחרויות  בניהול  גם  המסייעים  השונים  ולשחקנים 
אבי שניידר, מיכאל בריפמן, ארז נחום, מיקי מאירוביץ', אירית 
גדולה לכולם  ועוד. תודה  גולדברג  קרביץ, דוד רפפורט, חנה 
לביא,  למשה  גם  להודות  שלא  אפשר  אי  מאליו.  מובן  לא   –
אחד  במועדון.  ברידג'  ושידוכי  שיבוצים  כאחראי  המשמש 
הדברים שחשובים לנו הוא שלכל שחקן שמגיע למועדון, ימצא 
לו  אין  כי  רק  הביתה  ילך  לא  אחד  אף  אצלנו  מתאים.  שותף 
שותף ולכן משה מהווה פונקציה חשובה ביותר והוא עושה זאת 
באהבה ומכל הלב. ואחרון חביב תודות לחי דיין ההנדימן האהוב 

שלנו.
אז אם בא לכם ברידג' בשביל הכיף, הנפש, החברה והכושר 
לאחד  או    Bridge 4 Fun-ל להיכנס  מוזמנים  אתם   – למוח 

מסניפיו בקאנטרי גבעתיים או בקאנטרי מרגנית בר"ג. 
ההתאגדות  באתר  למצוא  תוכלו  הפעילות  שעות  על  מידע 

לברידג' תחת תפריט "חפש מועדון".

תחרות ארצית ע"ש יוסי פלג ז"ל

מועדון ברידג' השרון מתכבדים להזמינכם לתחרות "ברומטר" לזכרה.
התחרות תתקיים ביום שני ה-16 בספטמבר 2019

במועדון ברידג' השרון – ששת הימים 42 כפר סבא.

התכנסות: בשעה 19:00 – כיבוד עשיר
התחלת התחרות: 19:30 בניהולו של אילן שזיפי

פרסים: מקום ראשון – 1000 ₪ | מקום שני – 800 ₪ | מקום שלישי – 600 ₪ | מקום ראשון נשים – 600 ₪

דמי השתתפות: 75 ₪ למשתתף )כולל כיבוד ושתיה( מספר המקומות מוגבל.
להרשמה: מועדון השרון - 077-5253001 | רותי – 0544-556111

ההתאגדות הישראלית לברידג' מצדיעה לשחקנית נבחרת נשים בעבר:

ארנונה שפאן ז"ל
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בואו להכיר אותנו

שבועות  לפני  זהב  במדליית  זכה  כבר  אבל   ,13 בן  רק  הוא 
בפסטיבל  ההנדיקאפ  בתחרות  רוזנפלד  גלעד  עם  אחדים, 
לא  זה  ואם  זוגות.  כ-100  מאחור  מותירים  כשהם  הברידג’, 
ואף  בדירוג  להם  שסייע  רב  בניקוד  גם  זכו  השניים  מספיק, 

בפרס כספי בסך 600 ש’’ח כל אחד.

החל  הוא  ח’.  כיתה  את  עתה  זה  סיים  אשקלון,  תושב  מרק, 
ללמוד ברידג’ אצל מתי ממן בבית הספר לאומניות באשקלון. 
עצמו.  על  מרק  מעיד  הראשון’’,  למשחק מהרגע  ‘’התחברתי 
‘’לאחר זמן מה, הצטרפתי לחוג פרטי שמתי מעבירה באזור, 
יחד עם עוד כ 10 ילדים. ככל שהתקדמנו, והיה צורך להשקיע 
יותר שעות, כמות הילדים הצטמצמה ונשארנו רק השותף שלי, 
גלעד ואני. אנחנו מקפידים לשחק ביחד ב-BBO ובימי חמישי 
גם מגיעים באופן קבוע למועדון הברידג’ של מועצה אזורית 

יואב’’.

מרק מנסה להסביר את פשר אהבתו למשחק הברידג’. לדבריו 
אסטרטגיה  משחקי  וגם  קלפים,  משחקי  מאוד  אוהב  ‘’אני 
הללו  האהבות  כל  את  משלב  ספק  ללא  הברידג’  וחשיבה. 
מצדי. בעבר גם שיחקתי שחמט, אבל אבא שלי אמר לי משפט 
זה כמו שחמט, רק  ‘ברידג’   – שלא אשכח לעולם. הוא אמר 
בקלפים’’. מסתבר שהוא צדק. בכל אופן, המשפט הזה רק גרם 
לי להסתקרן לגבי הברידג’. אפשר לומר שאני כאן גם בזכות 

המשפט הזה של אבא שלי’’.

מרק מתעתד לגשת בקרוב לאליפות ישראל עד גיל 16 ולמשחקי 
המבחן לכניסה לנבחרת עד גיל 16 שיתקיימו בנובמבר הקרוב. 

‘’אני חושב שיחד עם גלעד, אנחנו מסוגלים להגיע רחוק בכל 
כמה  להתקדם  כמובן  היא  ‘’השאיפה  מרק.  מכריז  תחרות’’, 
ולייצג את המדינה. אני  שיותר בעתיד, לקחת חלק בנבחרות 

מאמין שאנחנו בדרך לשם’’.

אדל וליה פטלקו
קיבלו לאחרונה דרגת 

אמן ארד  

מרק זקרדזה
קיבל לאחרונה דרגת 

סגן אמן זהב

אור מנצור 
קיבל לאחרונה דרגת 

אמן בכיר

עושים כבוד לארבעה שחקנים שהתכבדו בתארים חדשים. 
כל הכבוד !

האחיות לבית פטלקו הן שחקניות כישרוניות אשר עתידן עוד 
אדוארד  המורה  אצל  ברידג’  ללמוד  החלו  השתיים  לפניהם. 
שהוא  כפי  הברידג’,  בקסמי  אותן  לשבות  שהצליח  ויטנברג, 
מצליח גם עם רבים אחרים. הן המשיכו והתקדמו גם במסגרת 
מועדון מייזנר עם אדוארד. השתיים הינן חלק משני פרויקטים 
יומרניים של ההתאגדות לברידג’, ‘’ספורטאיות עילית’’ לקידום 
הן  במקביל,  מצטיינים.  צעירים  לקידום   – ו’’פסגה’’  נערות 

.BBO-מתאמנות גם בבית, ובאמצעות ה

להפוך  להן  המסייע  נתון  בשנה,  רק  מליה  גדולה   )14( אדל 
בשולחן,  גם  מתבטא  ביניהן  המיוחד  הקשר  טובות.  לחברות 
הן  לציון.  ראויים  הדדית  והבנה  פעולה  שיתוף  מציגות  כשהן 
לקחו  גם  והשנה  ארציות,  בתחרויות  קבוע  באופן  משתתפות 
חלק בפסטיבל הברידג’ השנתי בתל-אביב. ‘’היה מאוד מעשיר, 
שכן יצא לנו לשחק במתכונת מאוד אינטנסיבית ולהכיר דרכים 

ושיטות משחק חדשות’’, מציינת ליה. 

בעוד קצת פחות מחודש, תצאנה השתיים לראשונה לייצג את 
ישראל באליפות אירופה לנערות בנורבגיה, אחרי שבמשך 14 
שנים לא היתה נבחרת נערות כחול לבן בתחרות בינלאומית. 
אדל.  מוסיפה  גדולה’’,  וגאווה  זכות  זו  המדינה  את  ‘’לייצג 
לרגע  להגיע  מנת  על  ולחוד,  ביחד  רבים  מאמצים  ‘’השקענו 
הזה. אני מאמינה שרק כשנגיע לשם, נצליח לעכל את המעמד 

המיוחד הזה שאנחנו נזכה להיות חלק ממנו’’. 

‘’הברידג’ הוא עולם ומלואו, משחק מחשבה מעניין שמפעיל 
הוא משחק  ביום-יום.  חשיבה, מהסוג שלא מפעילים  יכולות 
מרתק שמתאים לכל שכבת גיל. אני מאמינה שכל אדם יכול 

למצוא בו את עצמו’’.  אומרת ליה.

ליד  מתיישבת  שאני  ‘’ברגע  אדל?  חושבת  ומה 
השולחן ואוחזת בקלפים, אני מרגישה כאילו העולם 
לחלוטין.  שונה  לעולם  נסחפת  ואני   , מלכת  נעצר 
יכולות  אחותי,  ואצל  אצלי  פיתח  הזה  המשחק 
מחשבתיות מדהימות. לטעמי זו זכות לגדול יחד עם 

הברידג’.”

 אור הוא תגלית נוספת של המורה אדוארד ויטנברג. אוטוטו בן 
17, משתייך לסגל הנבחרת עד גיל 21 ונחשב לשחקן כישרוני 
במיוחד. אור החל לשחק ברידג’ כבר בכיתה ד’, אצל אדוארד 
שבפתח- מייזנר  במועדון  גם  ולשחק  אצלו  ללמוד  והמשיך 

תקווה, המועדון היחיד בארץ המקודש כולו לילדים ונוער.

‘’הברידג’ תרם לי בפן האישי רבות’’,  מעיד אור על עצמו. ‘’זהו 
משחק מעניין ומרתק שמפתח את החשיבה, מעצם העובדה 

סיטואציות  בו  יש  אולי  משתנה.  הזמן  כל  שהוא 
דומות אחת לשנייה, אבל בכל פעם יש לך יד אחרת 
זו  במשחק.  שלך  היכולות  את  מפתח  אתה  וככה 
הסיבה לדעתי שהברידג’ מצליח למשוך אחריו כל 
כך הרבה שחקנים, שכן הוא משלב במקביל משחק 

תחרותי ומהנה במיוחד’’.

גיל 21 מתכוננים  וחבריו לנבחרת ישראל עד  בימים אלו אור 
לנבחרות  אירופה  לאליפות  אימונים,  מחנה  במסגרת  במרץ 
הוא  המכונן  המעמד  לקראת  בנורבגיה.  שתתקיים  צעירות 
במקום  ולזכות  היסטוריה  לעשות  ניתן  כי  שלם  בלב  מאמין 
הראשון ‘’בשבילי עצם האפשרות לייצג את המדינה זה כבוד 
גדול, במיוחד כשמדובר בתחרות בינלאומית. ברמה האישית, 
השאיפות שלי הן לשחק כמה שיותר טוב ולטעות כמה שפחות. 

בעזרת השם אפשר לעשות את זה ולקחת את התחרות’’.

עם קבלת הדרגה החדשה עצר מנצור להודות לכמה ממורי 
הדרך עבורו בברידג’, בראשם כאמור המורה הראשון אדוארד 
בר  למאמן  מיוחס,  מושיקו  שלנו  הנבחרת  לקפטן  ויטנברג, 
לא  כלום  למנהלי ההתאגדות, שבלעדיהם  וכמובן  טרנובסקי, 

היה קורה’’.
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ליגות לקבוצות*

משחקי דורות*

אליפות ישראל לנשים*
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תכנית פעילות ספורטיבית ארצית לחודשים:
יולי  2019 – ספטמבר 2019  

* ראו מודעה מפורטת

ועדת חוקהועדת חוקה

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

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

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

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

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

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

יתקיים במועדון חיפה כרמל, רח' מחניים 9, חיפה

בין השעות 10:00 עד 15:00.

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

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

ימי עיון למנהלי תחרויות יתקיימו במספר מועדים, להלן הפרטים:

להרשמה

https://bridgepayment.org/contest_list.aspx


בחירות למוסדות ההתאגדות  ב-13/9/19
המעוניינים מוזמנים להגיש את מועמדותם עד ל-30/8/19

את הפניה בצירוף קורות החיים יש לשלוח במייל למשרד ההתאגדות:
ibf@bridge.co.il

כלל התפקידים הינם בהתנדבות וללא שכר.
להלן התפקידים העומדים לבחירה

תפקידים הנבחרים בוועידה הארצית
התפקידים פתוחים בפני כל חבר התאגדות*

נשיא ההתאגדות, עד שני סגני נשיא, יו"ר ועדת ביקורת, חברי ועדת ביקורת, יו"ר בית דין 
ארצי, חברי בית הדין הארצי, יו"ר ועדת משמעת ארצית, חברי ועדת משמעת ארצית.

בחירות במועצת העמותה
התפקידים פתוחים בפני חברי מועצה**

יו"ר ההתאגדות, גזבר ההתאגדות, קפטן ספורטיבי ארצי, שני חברי ועד עמותה.

בחירות לוועדות המקצועיות ולקפטני המחוזות יתקיימו לקראת סוף השנה
ועדת צעירים, ועדת סגל ונבחרות, ועדת חוקה, ועדת נקודות אמן ומושבים

קפטן מחוז צפון, קפטן מחוז מרכז, קפטן מחוז דרום.

**החברות במועצה ומפתח החברים בה נקבעים על פי תקנון ההתאגדות ולהלן עיקרו:
"היו"ר והקפטנים של הסניפים יהיו חברי מועצה בתוקף תפקידם." 

"נבצר מיו"ר הסניף לכהן כחבר מועצה מסיבה אישית או סיבה הנעוצה בהוראות תקנון זה, 
יחליפו אותם סגניהם ובהעדרם, יבחר הסניף הנוגע בנציג או נציגים אחרים במקומם, לפי 

העניין, באמצעות הועד של אותו סניף."
"לא יכהן במועצה מי שאינו חבר בעמותה, הוכרז כפסול דין או פושט רגל או מי שמשרת 
את ההתאגדות בשכר, חוץ אם נקבע לו שכר בשל התפקיד שהוא ממלא במועצה עצמה 

הוא הדין ביחס לחברים בועדי הסניפים ותת סניפים."
כל סניף רשאי למנות חבר אחר במקום חבר מועצה מטעמו אשר נבצר ממנו למלא 

תפקידו או שהתפטר.

 *החברות בוועידה ומפתח החברים בה נקבעים על פי תקנון ההתאגדות ולהלן עיקרו:
"הסניפים יהיו מיוצגים בוועידה ע"י צירים שייבחרו באספותיהן השנתיות, כאמור בתקנות     

אלה להלן."
"הצירים לוועידה ייבחרו ע"י האספות השנתיות ומותר לכלול בתוכם את נבחרי הסניף 

כנציגיו במועצה." 



ליגות לקבוצות 2019

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

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

שימו לב: סיום ההרשמה ב-1 לספטמבר
תחרויות הליגות לקבוצות 2019 בפתח. במהלך חודש יולי ישלחו לקפטני הקבוצות הזכאיות 

)לפי תוצאות הליגות 2018( הודעות מפורטות ובהן סדרי ההרשמה וטופסי רישום.

ההודעות ישלחו בדוא"ל )ולא בדואר כבעבר( – ההודעות ימצאו 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 09-7774031  , פקס 09-7774033 או בדוא"ל

שימו לב ! משחקי ליגות, בחלק מהבתים, יתקיימו גם בימי שישי.
תכנית מפורטת תפורסם לכל הקבוצות שירשמו כנדרש.

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

הרשמת קבוצות חדשות
ההרשמה נועדת למילוי מקומות פנויים בליגה ב' 2019 ומיועדת לקבוצות שירדו מליגה ב' 2018, 

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 2018.

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

 www.bridge.co.il ההרשמה דרך המערכת המקוונת שבאתר ההתאגדות

ניתן להירשם עד לתאריך 1/9/19

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

בואו להשתתף בתחרויות הליגות 2019 !

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


אליפות ישראל לזוגות נשים 2019 
אליפות ישראל לזוגות נשים תתקיים 
בסוף השבוע  21-20 בספטמבר 2019
 במועדון ההתאגדות הכדורת ברעננה.

רח' יערה, 27, רעננה, כניסה לחניון הכדורת העליון.
)נא לא לחנות בחניון ההתאגדות בכניסה מרחוב דוד אלעזר(.

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

מתכונת התחרות:
שלב מחוזי - לא יתקיים שלב מחוזי.  

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

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

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

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

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

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

תקנון - תקנון מפורט יתפרסם בסמוך לתחרות.

לוחות זמנים
ביום ו', 20 בספטמבר: משעה 10:00 ועד 17:00 לערך,
בשבת, 21 בספטמבר: משעה 10:00 ועד 18:00 לערך.

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

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

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

ההרשמה עד לתאריך 16.9.2019
ההרשמה דרך המערכת המקוונת שבאתר ההתאגדות

www.bridge.co.il



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

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

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

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

שירשמו ובשיקולי אירגון ותפוסת האולם( יוגדרו כ'קבוצות בכירות' ויעלו ישירות לשלב השני. 
מוקדמות - יום שישי 19 ביולי: תשתתפנה כל הקבוצות שלא שוחררו מהשלב הראשון. שיטת התחרות, 
ישוחקו 4 מפגשים של 12 חלוקות בשיטת SWISS. כרבע עד מחצית מהקבוצות עולות לשלב הבא ואליהן 

מצטרפות הקבוצות הבכירות ששוחררו מהשלב הראשון.
המשך התחרות בשיטת המפסיד יוצא:

שמינית גמר – יום שבת 20 ביולי בבוקר: בהשתתפות 16 קבוצות. שתי מחציות של 12 חלוקות. 8 
הקבוצות המנצחות עולות לרבע הגמר, המפסידות משחקות משחקי דירוג 9-16

רבע גמר – יום שבת 20 ביולי אחרי הצהריים: בהשתתפות 8 קבוצות. השיטה זהה לשיטת שמינית 
הגמר, 4 הקבוצות המנצחות עולות לחצי הגמר.

חצי גמר - יום שישי 2 באוגוסט: בהשתתפות 4 קבוצות.   שתי מחציות של 14 חלוקות, המשחק עם 
מסכי הפרדה. המנצחות עולות לגמר.

גמר – יום שבת 3 באוגוסט: בהשתתפות מנצחות חצי הגמר. שלושה מקטעים של 14 חלוקות עם מסכי 
.BBO-הפרדה, שלב הגמר ישודר ב

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

נקודות אמן ארציות ומקומיות למנצחים בכל השלבים.

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

ההרשמה עד לתאריך 11 ביולי 2019 !
www.bridge.co.il ההרשמה דרך המערכת המקוונת שבאתר ההתאגדות

לא נוכל להבטיח מקום למאחרים להירשם.

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

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

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


הודעות מועדונים

מועדון ברידג' ויצו פ"ת
מתכבד להזמינכם לתחרות ארצית

2 מושבים 18 ידיים

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

מנהל תחרות : אילן שזיפי
מחיר למשתתף: 75 ₪

כולל כיבוד קל
לפרטים והרשמה מראש:

טלי וולף 052-8087337 | יהודית פרידלנדר 052-3410401

מועדון בית מכבי ראשל"צ
מתכבד להזמינכם לתחרות ארצית

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

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

מחיר למשתתף: 70 ₪
חניה חופשית

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

מועדון הדר כפר סבא
מתכבד להזמינכם לתחרות ארצית

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

יום שישי 12 ביולי 2019 | בשעה: 10:00
באולם ההתאגדות ברח' יערה 27 רעננה

מנהל תחרות : אילן שזיפי
מחיר למשתתף: 70 ₪

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

מועדון נס ציונה
מתכבד להזמינכם לתחרות ארצית

ע"ש רוני שחם ז"ל
מושב אחד  30 ידיים

יום שבת 13 ביולי 2019 | בשעה 10:00
"קניותר" רח' שד' האירוסים 3, נס ציונה 

מנהל תחרות: אילן שזיפי
מחיר למשתתף 75 ₪

גביעים מפוארים ל-3 המקומות הראשונים
לפרטים והרשמה:

Dicko1@walla.com | 054-6892939 יעקב מיוחס

תחרות שנתית - "משחקי דורות"
אנו שמחים להזמינכם לתחרות ייחודית שהצליחה מעבר למשוער בשנה שעברה ומשקפת את היופי במשחק 
הברידג' על ידי שיתוף פעולה בין משפחות או דורות של שחקנים. התחרות מיועדת לזוגות השחקנים שיש 

ביניהם הפרש גילאים של לפחות 20 שנה ועומדים באחד מהתנאים הבאים: 
אחד מבני הזוג הוא שחקן צעיר )מתחת לגיל 26( או שני השחקנים בזוג הם קרובי משפחה.

*במידה והינכם מעוניינים לשחק עם שחקן צעיר, אנא עדכנו אותנו ונשתדל לסייע. 

התחרות תתקיים ביום שבת ה 14/9/19
בבית ההתאגדות ברעננה החל מהשעה 10:00.

36 ידיים )2 מושבים קצרים של 18 ידיים( בשיטת טופ בוטום, נק' אמן ארציות ינתנו למשתתפים שיעברו את הממוצע.

מחיר לזוג – 140 ₪.
ההרשמה עד לתאריך 8/9/19

www.bridge.co.il ההרשמה דרך מערכת התשלומים המקוונת שבאתר ההתאגדות



הודעות מועדונים

מועדון חיפה כרמל בשיתוף מועדון רמת אלון
מתכבדים להזמינכם לתחרות ארצית

מושב אחד 30 ידיים

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

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

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

מועדון ברידג' אביבים
מתכבד להזמינכם לתחרות ארצית

מושב אחד 30 ידיים

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

מנהל תחרות : אילן שזיפי
מחיר למשתתף: 70 ₪

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

מועדון מכללת הברידג' רחובות
מתכבד להזמינכם לתחרות ארצית

2 מושבים 18 ידיים

יום שישי 9 באוגוסט 2019 | בשעה: 10:00
ביה"ס ויצ"ו ברח' ארלוזורוב 9, רחובות
חניה ברח' שמעון דיין פינת ארלוזורוב

מנהל תחרות : יוסי פיברט
מחיר למשתתף: 80 ₪

כיבוד עשיר מאד
: SMS לפרטים והרשמה מראש בטל' או

חן 050-7712396

מועדון רמת השרון
מתכבד להזמינכם לתחרות ארצית

גביע הקיץ 
מושב אחד 30 ידיים

יום שבת 10 באוגוסט 2019 | בשעה: 10:00
רח' סוקולוב 52, רמת השרון

מנהל תחרות : אילן שזיפי
מחיר למשתתף: 75 ₪

לפרטים והרשמה:
יעקב מינץ 052-2783263, מועדון 03-5403244

 vmintz19@gmail.com בדוא"ל
www.bridgerh.co.il צור קשר באתר המועדון

מועדון ההגנה רעננה
מתכבד להזמינכם לתחרות ארצית

2 מושבים 18 ידיים

יום שישי 16 באוגוסט 2019 | בשעה: 10:00
באולם ההתאגדות ברח' יערה 27 רעננה

מנהל תחרות : אילן שזיפי
מחיר למשתתף: 70 ₪

גביעים לשלושת המקומות הראשונים
לפרטים והרשמה מראש:
רחל / אסתר 09-7720707

או לשלוח מסרון לאריק אורלב - 052-3573780



ברכות למקבלי תארים חדשים )נכון ליום 11.06.2019(

דרגות

רב אמן זהב 
עמר אבי, באר שבע 

לונשטיין אילנה, תל אביב האקדמיה 

רב אמן כסף 
ספקטור מיכל, אביבים 

עירשי טובה, אביבים 
חכימי אהרן, סביון-קרית אונו 
גנס בוב, תל אביב האקדמיה 

רב אמן ארד 
שפירו לאה, רמת השרון 

בלוך שרה, כפר סבא 
לוין יובל, כפר סבא 

טובי יעקב, באר שבע 
שזר עמוס, קבוצי דרום 

ארבל דייויד, גליל תחתון 

רב אמן 
לבל טליה, לב הצפון 

קרבי עפר, טבעון 
עומר זך, עמק יזרעאל 

עמיר מירה, הלוחם חיפה 
דגן זבולון, ברידג' פוינט פולג 

איתן יבגניה, כפר סבא 
כץ פז, כפר סבא 

נויברט טדי, כפר סבא 
בן דוד אבישי, אביבים 
קלופמן שלי, אביבים 

אמן בכיר זהב 
יננקו ויאצ'סלב, חיפה/כרמל 

מתתיהו גל, חיפה/כרמל 
סגלוב חנה, חיפה/כרמל 

וקסלבאום אבנר, אביבים 
כהנא ישראל, מרכז ספורט רשלצ 

סקגין מיכאל, וקס - רחובות 

אמן בכיר כסף 
גורן עודד, כיכר המדינה ת"א 

טל משה, קנטרי רעננה 
יונקר מיכל, נהריה 

מילר בני, מושבות-שמריהו 
שיפטן דרור, בית בלגיה י"ם 
סוקול מתי, ויצו פתח תקוה 

חייט צבי, אילת 
מנשה יהושוע, אשדוד 

אמן בכיר ארד 
אבידור יהודה, הלוחם אפקה 

קוטב שושנה, רקפת קרית טבעון 
ביגון מרים, כפר סבא 

אופיר דייל, אביבים 
גריזים יורם, אשדוד 

פריגל דוד, מועדון מודיעין 

אמן בכיר 
אוסדצ'י-קפלן אורנה, חיפה/כרמל 

יליסבטסקי גנאדי, ברידג' פוינט פולג 
כץ עמית, מושבות-שמריהו 

מנצור אור , מושבות-שמריהו 
פיטרס דוד, ירושלים 

דרור אלינה, מרכז ספורט רשלצ 
קישוני יואב, באר שבע 

וילר אווי, מועדון מודיעין 
מאיירס דניאלה, מועדון מודיעין 

גזית צבי, גליל תחתון 

אמן זהב 
בן ציון אביבה, ספורט + חולון 

מור ליבי, רמת השרון 
צבעוני פנחס, כרמיאל 

אסא דויד, כפר סבא 
בירן מיכאל, כפר סבא 

אטוויל ז'אן-פול, אביבים 
מרקוס אסתר, מושבות-שמריהו 

מרקוס דינו, מושבות-שמריהו 
פולק רותי, מושבות-שמריהו 

שינבאום שלמה, מושבות-שמריהו 
אביב שלמה, ירושלים 

רז מזל, ירושלים 
רז ניסן, ירושלים 

פרידלנדר יהודית, ויצו פתח תקוה 
תרוץ טובה, ויצו פתח תקוה 

בר-שביט אלי, נס ציונה 
קוטנר מנחם, נס ציונה 

אמן כסף 
שראל צביקה, רמת השרון 
נאמן אריה, הלוחם אפקה 

זומר אילן ד"ר, כיכר המדינה ת"א 
מורוזנסקי לאוניד, כרמיאל 

שוורץ אתי, עמק יזרעאל 

נוימן יהושע, "הרץ" חיפה 
גוטליב תמי, השרון 

קנטור הלית, השרון 
רוטנברג יוסף, השרון 

שגיב שלמה, ברידג' פוינט פולג 
בכר פנחס, מושבות-שמריהו 
חיבה ראובן, מושבות-שמריהו 

פרג אלי, מושבות-שמריהו 
אביד יוסף, ירושלים 

רום מאירה, ירושלים 
אשכנזי יוסף, נתניה 

בן-הרוש אלברט, נתניה 
וינטר צפורה, חדרה 

מנור שושנה, קיסריה 
יפה אורי, סביון-קרית אונו 

לברם גילה, מרכז ספורט רשלצ 
דומניץ רימונד, וקס - רחובות 

מיוחס עליזה, נס ציונה 
קרדו אורית, נס ציונה 

אמן ארד 
רז יוסף, ספורט + חולון 
לוי דורית, רמת השרון 
ג'וסטר מריון, כרמיאל 

רטר קורן, כרמיאל 
שדות עמק, עמק יזרעאל 

לב פאול, רמת גן 
נשר יאן תמר, אביבים 

שפירא אניטה, אביבים 
פטלקו אדל, מושבות-שמריהו 
פטלקו ליה, מושבות-שמריהו 

פינטו תמר, מרום נווה 
פרנק ישראל, מרום נווה 

יערוני תמי, ירושלים 
קרמנשהי איריס, ירושלים 
סיטון מניה, בית בלגיה י"ם 

פרנקס דוד, מרכז הברידג' ים 
שוובה דני, ויצו פתח תקוה 

אזולאי יחזקאל, ראשון לציון 

אמן 
לוי קרן, כיכר המדינה ת"א 

עמר ג'ו, קנטרי רעננה 
גרינברג טדי, כרמיאל 



דרגות

לעוו קרול, אביבים 
קויפמן בלהה, מרום נווה 

גולן דוד, מרכז הברידג' ים 
שאב יונין, מרכז הברידג' ים 

גורטלר יוסף, סביון-קרית אונו 
יערי ריקי, מרכז ספורט רשלצ 

ברגר שרה סלה, בית מכבי ראשל"צ 
הומי רבקה, בית מכבי ראשל"צ 

נצר גמליאלי, אילת 
נחושתן אביבה, אשדוד 

קושיצקי דבורה, וקס - רחובות 
אבס דן, נס ציונה 

אלקלעי חיים, נס ציונה 

סגן אמן ארד 
ארליך רחל, קריות/חיפה 

עמרי יזן, עמק יזרעאל 
לוי דורין, כפר סבא 

גוברין אבי-ברטי, אביבים 
לרנר צבי, אביבים 

דובין עמליה, מושבות-שמריהו 
אביטל חיים, ירושלים 

גמליאל וולף נטי, אילה הרצליה 
שטרנברג אורי, מרכז הברידג' ים 

כהן זאבה, זכרון יעקב 
מולוקנדוב לאורה' בית הברידג' ב"ש 

עזרא יצחק, בית הברידג' ב"ש 
שמשי הדס, בית הברידג' ב"ש 

וינברג עידו, רחובות 
מיכאלי עדי, רחובות 

צור ברכה, וקס - רחובות 
דור ישראל, נס ציונה 

סגן אמן 
מנדלבוים בני, גל - ראש העין 
מרשנסקי מלכה, רמת השרון 

זלדמן אלי, קנטרי רעננה 
רוזנצויג חנה, טבעון 

סולב אילנה, אביבים 
פרחי ישראל, אביבים 
פרץ אוריאל, אביבים 

לאובר מירה, מושבות-שמריהו 
רוזנטל אריה, מרום נווה 

סמואל זאב, ירושלים 
סימון רבקה, לב חולון 

סטינגר אווה, בית מכבי ראשל"צ 

כוכבא שלומית, חיפה/כרמל 
וגנר-אביטל יעל, קריות/חיפה 

גזית גלי, נהריה 
ברט רוני, השרון 

חשין אסתר, השרון 
שניר אלנתן, כפר סבא 

גוטהלף אורי, אביבים 
גורדון מרטין, קיסריה 

שפיר אבי, זכרון יעקב 
ארליך יהודה, סביון-קרית אונו 

סגל שרה, סביון-קרית אונו 
עמיחי מזל, מרכז ספורט רשלצ 

גיגי שלמה, באר שבע 
זעירי יגאל, רחובות 

צפירה חנה, גליל תחתון 

סגן אמן זהב 
עזר יובל, ספורט + חולון 
הופמן ניצה, רמת השרון 

בינט דוד, כיכר המדינה ת"א 
גינסברג נתליה, כיכר המדינה ת"א 

רחמים יעקב, לב הצפון 
צרקוביץ אבי, נהריה 

חנין יגאל, השרון 
נויפלד שולמית, רמת גן 

אלדן אמיר, הדר כפר סבא 
בקר ג'ני, אביבים 

רוזנברג דוד, אביבים 
רטר יוסי, ירושלים 

קמחין נורית, סביון-קרית אונו 
שוהם יורם, סביון-קרית אונו 
רון תמר, בית הברידג' ב"ש 

זקרדזה מארק, אשקלון 
אלדאג גלילה, רחובות 

עפר מיכאל, רחובות 
Katerina Kapagianidi, נס ציונה 

סגן אמן כסף 
כנען בת-שבא, ספורט + חולון 

קונדה ציפי, רמת השרון 
סאקנאדג' ארלט, כיכר המדינה ת"א 

בלייר שלום, מבואות חרמון 
יוגב פז, מבואות חרמון 

ברק שמעון, השרון 
גולן אתי, הדר כפר סבא 

שני חנוך, רעננה 

רוטשילד יעקב, בית מכבי ראשל"צ 
רוטשילד שולמית, בית מכבי ראשל"צ 

מזרחי שלומית, רעננה ההגנה 
גרוסמן אורנית, נס ציונה 

שרון מזל, נס ציונה 
גיסין איתן, מועדון מודיעין 

שאבי יעקב, תל אביב האקדמיה 

שחקן מתקדם 
אזשי אמירה, רמת השרון 

וידר חנה, רמת השרון 
עמית מנחם, רמת השרון 

פסטובסקי ליאוניד, כיכר המדינה ת"א 
דנציגר בנימין, קנטרי רעננה 

דדיה יעקב, מבואות חרמון 
גוהר טלי, לב הצפון 

מורצקי סמדר, לב הצפון 
גוטמן משה, חיפה/כרמל 

אבירם אפרת, רקפת קרית טבעון 
Leonard Fagen, אביבים 
Nevlle Jackson, אביבים 

איתני אורה, אביבים 
זאב גלד, אביבים 
לוי ז'קלין, אביבים 

סימון לינדה, אביבים 
בכר זהבה, מושבות-שמריהו 

שוייג יהודית, ירושלים 
מריאש יעקב, לב חולון 

זוהר יוסף, נתניה 
ססקל עדנה, חדרה 

קויפמן יששכר, חדרה 
שפיר בתיה, ויצו פתח תקוה 

יחזקאל אבי, סביון-קרית אונו 
יסלסון סופיה, ראשון לציון 

רוזנטל שמואל, ערד 
אביטל דוד, בית הברידג' ב"ש 
לנג מרדכי, בית הברידג' ב"ש 

מלכה ויקטור, בית הברידג' ב"ש 
פרימן אתי, בית הברידג' ב"ש 

רוזנבלט קרול, בית הברידג' ב"ש 
רחמילביץ יעקב, בית הברידג' ב"ש 
שטרנברג יוספה, בית הברידג' ב"ש 

אהרוני ורדינה, באר שבע 
וייס אלכס, וקס - רחובות 
לארדו ג'אק, גליל תחתון 
לארדו שרה, גליל תחתון 



טיסות ישירות בשעות נוחות

5 לילות, 6 ימים על בסיס חצי פנסיון 

 HYATT REGENCY במלון המפואר

חמישה כוכבים

שני טיולים בחבילה (טיול נוסף יוצע 

בתשלום)

משחקי ברידג'

ערב פולקלור

מדריך צמוד

מסים והעברות

טיפים לנותני שירות (לא כולל למדריך)

הפתעות...

המחיר כולל:

המחיר אינו כולל:

לפרטים והרשמה:

 050-5364604
פקס: 03-6040940

bnbg.ben@gmail.com

גדי בן בסט

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

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

באקו
נופשון סוכות 2019 באזרבייג'ן

11-16 באוקטובר | 6 ימים 5 לילות

ליחיד בחדר זוגי

€

€

 1,295
המחיר:

תוספת לחדר יחיד: 245

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

סתירות וניגודים | ארמונות, מסגדים, גורדי שחקים והכנסת אורחים

הוצאת ויזה מראש

(€ 28) 

ביטוח נסיעות

במלון המפואר

מקומות 

אחרונים

מרכז תרבות, כושר ופנאי - מועדון ברידג’ ההגנה רעננה
בשיתוף חברת 

 7 לילות 8 ימים
בתקופה הכי טובה בשנה: 5 עד 12 בספטמבר 2019

טיולי כוכב לכל האתרים המרכזיים באיזור:
קטניה, פלרמו, הר הגעש אטנה, שייט לאיים סטרומבולי וליפארי ועוד

בערבים, תחרות ברידג’, בהנחייתה של נורית גרייצר, שחקנית נבחרת ישראל לנשים
הטיול כולל:

מדריכה מנוסה )אביבית ברוקשטיין( ומלווה, חצי פנסיון, אוטובוס תיירים ממוזג צמוד, 
חדר למשחקי ברידג’, כולל פינת קפה/תה, כל הכניסות, האתרים והשייט

שני מלונות ברמה גבוהה בקטניה ובפלרמו:
Elihotel - Catania

Eurostars Centrale Palace - Palermo
Trip Advisor למלונות הוענק דירוג גבוה ע”י האתר

הסעה מרעננה לשדה התעופה וחזרה | טיסות שכר בחברת אל על בשעות נוחות
אווירה נעימה.... חוויה ייחודית 

מחיר הטיול ליחיד, בחדר זוגי:  1,745 יורו
תוספת לחדר יחיד )כמות מוגבלת(: 280 יורו 
המחיר לא כולל: ביטוח נסיעות חו”ל. טיפ למדריך.

orlev.arik@gmail.com ,052-3573780 ,להרשמה ולתכנית הטיולים המפורטת: אריק אורלב

טיול לסיציליה משולב עם ברידג’

האקדמיה לברידג’ תל אביב-יפו המחודשת! 

האקדמיה לברידג’ מזמינה אתכם לנופשון מיוחד במינו!
 11 ימים חלומיים הכוללים 7 לילות בשייט נהרות 

ו- 3 לילות בקהיר. שימו לב!! תכנית הטיול עשירה במיוחד!! מספר המקומות מוגבל!! 
מלווה הקבוצה – אורן לידור

תאריכי הנופשון: 21/1/2020 – 31/1/2020 
המראה ב– 11:00 , נחיתה ב– 12:10 – בהלוך. המראה ב – 9:00 בחזור

המחיר: $3449 בלבד!!!     
יחיד בחדר: תוספת של 900$ 

התכנית כוללת 10 ימי טיולים: קבר סאדאת, בית כנסת אבו עזרא, הפירמידות בגיזה, לוקסור + מקדש לוקסור, מקדש כנרך 
)המקדש הגדול בעולם( , אל אדפו, אסואן )כולל הסכר הגדול( כולל שייט בפאלוקות, מקדשי אבו סימבל שהקים רעמסס השני 

במאה ה – 13 לפנה”ס, קום אומבו, עמק המלכים – נקרופוליס של תבי, בו קבורים הפרעונים, כיכר א תחריר + מוזיאון מצרים 
בקהיר )מוזיאון ארכיאולוגי עם אוסף האוצרות הקדום(. 

שייט על הנילוס + קהיר

לפרטים נוספים צרו קשר: שירי 054-7999781 | קרנאור 052-4898611 | אורן 054-5252656
אקדמיה לברידג’ : שד’ שאול המלך 8, בניין אמות משפט, קומת מסד

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

https://www.facebook.com/BridgeAcademyTLV/


טיסות ישירות בשעות נוחות

5 לילות, 6 ימים על בסיס חצי פנסיון 

 HYATT REGENCY במלון המפואר

חמישה כוכבים

שני טיולים בחבילה (טיול נוסף יוצע 

בתשלום)

משחקי ברידג'

ערב פולקלור

מדריך צמוד

מסים והעברות

טיפים לנותני שירות (לא כולל למדריך)

הפתעות...

המחיר כולל:

המחיר אינו כולל:

לפרטים והרשמה:

 050-5364604
פקס: 03-6040940

bnbg.ben@gmail.com

גדי בן בסט

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

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

באקו
נופשון סוכות 2019 באזרבייג'ן

11-16 באוקטובר | 6 ימים 5 לילות

ליחיד בחדר זוגי

€

€

 1,295
המחיר:

תוספת לחדר יחיד: 245

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

סתירות וניגודים | ארמונות, מסגדים, גורדי שחקים והכנסת אורחים

הוצאת ויזה מראש

(€ 28) 

ביטוח נסיעות

במלון המפואר

מקומות 

אחרונים



פסטיבל GoBridge ה-3, מאי 2020

פסטיבל ה-2
עם גלעד אופיר )מאי 2019, יוון(

גילה שדה - "חופשה נהדרת ומלאת פעילויות. מלון נפלא. טיולים מעניינים והפתעות לרוב. ניכר שהמארגנים השתדלו 
מאוד להנעים את זמננו וכמובן שהצליחו."

דורית ואבנר אבקין - "חופשה מדהימה באווירה טובה ובנופים יפהפיים. איזון מצוין בין תחרויות, לטיולים ולזמן פנוי 
ומרצים מצוינים. תשומת לב רבה מאד ודאגה של המארגנים לכל פרט ולכל איש."

אלן בקר - "נהנתי מכל הפעילויות, הסמינרים, הטיולים, מהחברה הנעימה, מהטברנה ומהארגון המושלם. חשבתם על 
כל הפרטים הקטנים עד לגדולים."

בלה שניידר - "היה פשוט נפלא בכל המובנים. חשבתם על כל הפרטים הקטנים ופינקתם אותנו כל הזמן! הכל היה 
נהדר, הטיולים, הספא, האוכל והברידג'. השיא מבחינתי היה השיט המפתיע ביום האחרון אל תוך השקיעה... כל הכבוד 

לכם והרבה תודה על הכל!"

רינה ניצן - "מקום קסום עם חבורה מקסימה, מלאת שמחת חיים ונכונות ליהנות! מדובר בקבוצת חברות וידידים איתם 
נועדנו מראש. מדריכים לברידג’ הכי טובים שיש ומארגני הטיול, שהשתדלו ועשו את כל המאמצים להצלחת הטיול."

Save The Date

תודה

Gilad@GoBridge.co.il - צרו קשר במייל ,www.Gobridge.co.il - בקרו אותנו באתר החדש 

פסטיבל GoBridge ישראל ה-1, ינואר 2020





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

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

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

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

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

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

סוכות 13-27 אוקטובר 2019 )15 יום( 

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

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

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

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

המחיר אינו כולל: ויזה לסין, ביטוחים למיניהם, טיפים לנותני השירותים למיניהם ובאוניה )כ-18 דולר ליום(, שתיה בארוחות, טיפ למדריך 
הישראלי וכל מה שלא נכלל במחיר כולל.


