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שלום חברים,

אני שמח לבשר כי שרשרת ההישגים במישור הבינלאומי נמשכת! 

נבחרת ישראל לסניורים זכתה במקום ה-1! באליפות אירופה לנבחרות והיא אלופת אירופה 
במקום  זכתה  הנשים  נבחרת  כאשר  הנשים  בגזרת  גם  נרשמה  נוספת  הצלחה  הנכנסת. 
ה-5 והעפילה לאליפות העולם שתתקיים בשנה הבאה. הנבחרת הפתוחה השלימה הופעה 
מכובדת עת סיימה את התחרות בחלק העליון של הטבלה – מקום 13. כל הכבוד לשחקנים 

ולצוות המלווה. את הסיקורים תוכלו למצוא בביטאון זה ובביטאון חודש הבא.

בקרוב יתקיימו אליפויות הארץ לנשים ולסניורים וכמו כן החלה ההרשמה למשחקי הליגות. 
זוהי ההזדמנות שלכם להשתתף בפעילויות מאתגרות ומהנות ולזכות בנקודות אמן ארציות 

ובינלאומיות!

ברצוני לעדכנכם לגבי שיפוץ מתוכנן בבית ההתאגדות ברעננה. בית ההתאגדות הוא המקום 
בשיפוץ  נחל  אנו  הקרובים  בחודשים  השונות.  ההתאגדות  תחרויות  מתקיימות  בו  המרכזי 

המקום על מנת לשדרג את סביבת המשחק עבור כל המשתתפים. יש למה לצפות☺.

ועכשיו נעבור לפינתנו – חמישה דברים מעניינים על פעילות ההתאגדות והפעם –אתר 
ההתאגדות:

למד ברידג'– במדור זה תוכלו למצוא פרטים אודות קורסים למתחילים ומתקדמים . 1
המתקיימים במועדונים השונים.

תקשורת – כאן תוכלו למצוא חומרים שיווקיים רבים שיקלו עליכם להסביר לחבריכם . 2
מהו משחק הברידג'. כמו כן תוכלו למצוא ראיונות בעיתונות, ברדיו ובטלוויזיה. שימו לב 

לסרטון התדמית של ההתאגדות – מומלץ לצפייה ולשיתוף!

ארכיון תוצאות – מדור אשר מרכז את כלל התוצאות העדכניות (והקודמות) של . 3
פעילויות ההתאגדות השונות. הארכיון מסודר בצורה קלה ונוחה.

מידע שימושי – תחת לשונית זו תוכלו למצוא חומרים שונים למנהלי תחרויות, את . 4
ספר החוקים עצמו, דירוג השחקנים ועוד.

פורומים – אתר ההתאגדות מאפשר לשאול כל שאלה שעולה על דעתכם בפורומים . 5
השונים. מוזמנים להשתמש בהם.

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

ההתאגדות הישראלית לברידג'.

שלכם ובשבילכם,
גלעד אופיר, יו"ר

דבר ועד העמותה
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לומדים ברידג’
4

Dealer South, Vul All

♠
♥
♦
♣

A62
T53
AQJ85
97

♠
♥
♦
♣

KQ4
AQ42
9742
A8

חוזה: 3NT. קלף ההובלה: 5♣
West North East South

1NT

Pass 3NT All Pass

החוזה: 3NT )עלינו לבצע 9 לקיחות(
קלף ההובלה: 5♣ – רביעי מלמעלה*.

בקלאב,   1  – לקיחות   6 ברשותנו  בטוחות:   לקיחות 
1 בדיאמונד, 1 בהארט, 3 בספייד.

תכנון המשחק: אפשר לעקוף בהארט, אך גם אם עקיפה 
לעקוף  עדיף  בלבד.  נוספת  אחת  לקיחה  נשיג  תצלח,  זו 
בסדרת הדיאמונד הארוכה, שכן גם אם העקיפה תיכשל, 
ניהנה משלוש לקיחות נוספות, הנדרשות להשלמת החוזה. 

העקיפה   .♦J-ה אל  ונעקוף   ♣A-ב נזכה  המשחק:  דרך 
הצליחה, לכן נעקוף שוב! נחזור ליד עם Q♠ ונעקוף אל 
ה-Q♦. דרך משחק זו מבטיחה הצלחה גם כאשר קלפי 

ה-♦ של היריבים מחולקים 3-1.

 ♠
♥
♦
♣

A62
T53
AQJ85
97

 

♠
♥
♦
♣

87
K97
K63
QT654

♠
♥
♦
♣

JT953
J86
T
KJ32

 ♠
♥
♦
♣

KQ4
AQ42
9742
A8

 

* בהובלה נגד חוזה ללא שליט, כאשר בידנו סדרה בת 4+ 
קלפים ובראשה מכובד )אך ללא רצף( נוביל בקלף הרביעי 

.Q943, K852, K8652 מלמעלה, למשל

תרגול משחק היד
מוטי גלברד

ביום ו', 16 בספטמבר, 10:00
גביעים ל-3 הזוגות הראשונים + פרסים כספיים מוגדלים לזוכים:

מקום 1 – 1500 ש"ח, מקום 2 – 1000 ש"ח, מקום 3 – 300 ש"ח, אחד מתחת לממוצע – 200 ש"ח

הרשמה בווטסאפ 052-5688781 גל וקס או בטלפון: 08-9492829 | מועדון וקס, ארלוזרוב 28, רחובות

מועדון וקס רחובות מזמין
לתחרות ארצית לזכרה של לילי באום ז"ל

מחיר למשתתף – 70 ש"ח 
כולל כיבוד

הרשמה מראש חובה!

מושב 1, 30 ידיים
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מדריך ישראלי צמוד • בטיולי השיט סיורי חוף בנמלי העגינה • תכנית מלאה ללא סיורי אופציה • הסעה בתום הטיול מנתב"ג 
לבתי הנוסעים • בטיולי הגיל השלישי ליווי של רופא צמוד והסעה לנתב"ג הלוך וחזור.

הוואי

15 ימים - כולל 7 ימי שיט 
באוניית תענוגות 21.11

טיולי שיט בנהר הריין

9 ימים – 26.9 )ראה"ש(
9 ימים הריין המיין והדנובה
18.8, 29.9 )ראה"ש(, 3.9 

יפן - כולל שיט 
באוניית קרוז

15 ימים - 12.9 )לגיל השלישי( 
15.9 בתקופת השלכת

אקוודור
וגלאפגוס

16 ימים - כולל 4 לילות 
שיט באיי גלאפגוס

31.12 ,10.11

האיים האזוריים

12 ימים - סן מיגל, פאיאל, 
פיקו, טרסייריה, פלורש, קורבו

19.9

דרום אמריקה
כולל קרוז

20 ימים - 25.11
22 ימים - 6.1 

23 ימים - 20.1 לגיל השלישי

הרי הדולומיטים ופניני 
הים האדריאטי

11 ימים - כולל 7 לילות שיט 
באוניית פאר 8.9

סין

18 ימים - כולל 5 ימי שיט 
בנהר היאנגצה

1.9

אוסטרליה וניו זילנד

כולל שיט באוניית פאר
21 ימים - 22.11,

24 ימים - 5.12, 5.1

אינדונזיה וסינגפור

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

שלכת בניו אינגלנד

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

13.10

יוון ההררית
ושיט בים התיכון

13 ימים - כולל סנטוריני, 
מלטה, סיציליה ודרום איטליה

13.9

קרוז מאורגן לפיורדים 
הנורבגיים

11 ימים - 25.8 לגיל השלישי
9 ימים - 28.8

דרום איטליה 
לגיל השלישי

8 ימים - לינה במלון אחד 
וטיולים באזור 

20.9 ,13.9

דרום אמריקה 
ואנטארקטיקה

26 ימים - קרוז מאורגן 
 Seabourn Quest באוניית הפאר

ברמת 6 כוכבים - 26.11

ויטנאם וקמבודיה

18 ימים 
כולל 8 ימי שיט בנהר המקונג

19.12 )חנוכה(, 2.1

קרוז מאורגן לאיים 
הקנריים ומדירה

13 ימים - 8.9 )לגיל השלישי(
17 ימים - 30.9 )ראש השנה(

15 ימים - 16.10 )סוכות(

אגמי צפון איטליה וקרוז 
אל מערב הים התיכון

11 ימים - כולל קורסיקה, 
סרדיניה מלטה, רומא ומרסיי

16.9

שנסון וזמר בנהרות 
הריין, המיין והדנובה

9 ימים - שיט בניחוח נוסטלגי 
עם הזמרת רקליה 25.8

חבל זלצבורג, הרי 
הדולומיטים ואגם בלד 

11 ימים
 4.9

8 ימים –5.9 )לגיל השלישי(

היער השחור

קרואטיה, סלובניה 
ושיט בים האדריאטי 

13 ימים - כולל מונטנגרו, איי 
יוון, צפון איטליה ו-7 לילות 

קרוז.  27.9 )ראה"ש(

שנסון וזמר בנהרות 
הריין והמוזל

8 ימים – שיט בניחוח נוסטלגי 
עם הזמרת רקליה 

27.10

קרוז מאורגן אל 
איי האוקיינוס ההודי
17 ימים - מאוריציוס - 

סיישל - מדגסקר - ראוניון
17.2 ,3.2 ,20.1 ,6.1

שיט בנהר הסיין

10 ימים - מפריז לנורמנדי
 בספינת נהר. 26.8, 9.9 )סמינר 
מטייל(, 8 ימים 29.9 )ראה"ש(

בורגונדי ופרובנס

שיט בנהרות הרון והסון
8 ימים - 1.9

10 ימים - לגיל השלישי - 23.8

טיולי שיט בנהר 
הדנובה
9 ימים 

 25.8 סמינר שיט מוזיקלי 
כולל הופעת סולני 

האופרטה של בודפשט

9 ימים - 22.8, 5.9
כולל פראג

10 ימים - 26.9 )ראה"ש(
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15.9 בתקופת השלכת

אקוודור
וגלאפגוס

16 ימים - כולל 4 לילות 
שיט באיי גלאפגוס

31.12 ,10.11

האיים האזוריים

12 ימים - סן מיגל, פאיאל, 
פיקו, טרסייריה, פלורש, קורבו

19.9

דרום אמריקה
כולל קרוז

20 ימים - 25.11
22 ימים - 6.1 

23 ימים - 20.1 לגיל השלישי

הרי הדולומיטים ופניני 
הים האדריאטי

11 ימים - כולל 7 לילות שיט 
באוניית פאר 8.9

סין

18 ימים - כולל 5 ימי שיט 
בנהר היאנגצה

1.9

אוסטרליה וניו זילנד

כולל שיט באוניית פאר
21 ימים - 22.11,

24 ימים - 5.12, 5.1

אינדונזיה וסינגפור

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

שלכת בניו אינגלנד

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

13.10

יוון ההררית
ושיט בים התיכון

13 ימים - כולל סנטוריני, 
מלטה, סיציליה ודרום איטליה

13.9

קרוז מאורגן לפיורדים 
הנורבגיים

11 ימים - 25.8 לגיל השלישי
9 ימים - 28.8

דרום איטליה 
לגיל השלישי

8 ימים - לינה במלון אחד 
וטיולים באזור 

20.9 ,13.9

דרום אמריקה 
ואנטארקטיקה

26 ימים - קרוז מאורגן 
 Seabourn Quest באוניית הפאר

ברמת 6 כוכבים - 26.11

ויטנאם וקמבודיה

18 ימים 
כולל 8 ימי שיט בנהר המקונג

19.12 )חנוכה(, 2.1

קרוז מאורגן לאיים 
הקנריים ומדירה

13 ימים - 8.9 )לגיל השלישי(
17 ימים - 30.9 )ראש השנה(

15 ימים - 16.10 )סוכות(

אגמי צפון איטליה וקרוז 
אל מערב הים התיכון

11 ימים - כולל קורסיקה, 
סרדיניה מלטה, רומא ומרסיי

16.9

שנסון וזמר בנהרות 
הריין, המיין והדנובה

9 ימים - שיט בניחוח נוסטלגי 
עם הזמרת רקליה 25.8

חבל זלצבורג, הרי 
הדולומיטים ואגם בלד 

11 ימים
 4.9

8 ימים –5.9 )לגיל השלישי(

היער השחור

קרואטיה, סלובניה 
ושיט בים האדריאטי 

13 ימים - כולל מונטנגרו, איי 
יוון, צפון איטליה ו-7 לילות 

קרוז.  27.9 )ראה"ש(

שנסון וזמר בנהרות 
הריין והמוזל

8 ימים – שיט בניחוח נוסטלגי 
עם הזמרת רקליה 

27.10

קרוז מאורגן אל 
איי האוקיינוס ההודי
17 ימים - מאוריציוס - 

סיישל - מדגסקר - ראוניון
17.2 ,3.2 ,20.1 ,6.1

שיט בנהר הסיין

10 ימים - מפריז לנורמנדי
 בספינת נהר. 26.8, 9.9 )סמינר 
מטייל(, 8 ימים 29.9 )ראה"ש(

בורגונדי ופרובנס

שיט בנהרות הרון והסון
8 ימים - 1.9

10 ימים - לגיל השלישי - 23.8

טיולי שיט בנהר 
הדנובה
9 ימים 

 25.8 סמינר שיט מוזיקלי 
כולל הופעת סולני 

האופרטה של בודפשט

9 ימים - 22.8, 5.9
כולל פראג

10 ימים - 26.9 )ראה"ש(
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האם ספירת הנקודות הגבוהות מספקת כדי להעריך 
לא.  היא  התשובה  ידכם?  של  האמיתי  כוחה  את 
הימצאותן של סדרות ארוכות וחזקות מגדילה את מספר 
ויש  המשחק,  בשלב  שיושג  הפוטנציאליות  הלקיחות 

להתחשב בגורם זה כבר בשלב ההכרזה.

לשם הערכת יד נכונה מקובל להוסיף נקודות אורך לפי 
המפתח הבא:

 3 מתוך   2 לפחות  המכילה  קלפים   5 בת  סדרה  עבור 
נקודות אורך  יש להוסיף   )A/K/Q( המכובדים הבכירים

אחת.

 3 מתוך   2 לפחות  המכילה  קלפים   6 בת  סדרה  עבור 
המכובדים הבכירים )A/K/Q( יש להוסיף 2 נקודות אורך.

 3 מתוך   2 לפחות  המכילה  קלפים   7 בת  סדרה  עבור 
המכובדים הבכירים )A/K/Q( יש להוסיף 3 נקודות אורך.

ההכרזה  על  תשפיע  האורך  נקודות  ספירת  הבאה  ביד 
שלכם:

♠
♥
♦
♣

AQ98652
3
95
AK4

West North East South

1♠

Pass 1NT Pass ?

מה   .1NT השיב  ושותפכם   1♠ ההכרזה  את  פתחתם 
תהיה הכרזתכם השנייה?

גבוהות  נקודות   6-10 לצפון  משמעות הכרזת השותף: 
אינה  ידו  ב-♠.  יותר(  )או  קלפים   3 של  התאמה  לו  ואין 

בהכרח מאוזנת.

שבה  בסדרה  יותר  או  קלפים   6 מחזיקים  אתם  כאשר 
של  השני  בסיבוב  זו  סדרה  על  לחזור  עליכם  פתחתם, 
ההכרזה. גובה ההכרזה שלכם ייקבע על ידי דרגת החוזק 

של ידכם:

פותח חלש )12-14 נקודות( יחזור על סדרתו בגובה 2.

פותח בינוני )15-17 נקודות( יחזור על סדרתו בגובה 3.

פותח חזק )18+ נקודות( יחזור על סדרת המייג'ור שלו 
בגובה 4.

האם  ל-13.  ומגיעים  גבוהות  נקודות  סופרים  אתם 
ההכרזה השנייה הנכונה שלכם היא ♠2 )פותח חלש(?

האורך!  בנקודות  התחשבתם  טרם  זה  בשלב   – לא 
עם שביעייה חזקה ב-♠ בראשות AQ אתם רשאים ואף 
מ-13  ידכם  את  ולשדרג  אורך  נקודות  להוסיף  חייבים 
ל-16 נקודות. ההכרזה שתתאר את ידכם בצורה הנאמנה 

ביותר היא קפיצה ל-♠3 )פותח בינוני(.

בחרתם להכריז ♠3. לאחר מחשבה קלה, שותפכם מעלה 
 Pass ל-♠4. הגעתם למשחק מלא. לאחר שלוש קריאות

מערב מוביל ב-A♦, וזה מצב הקלפים שאתם רואים:

 

שמירת מעברים
רם סופר
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♠
♥
♦
♣

K3
KQ84
764
6532

♠
♥
♦
♣

AQ98652
3
95
AK4

♦A :חוזה: ♠4; קלף ההובלה

West North East South

1♠

Pass 1NT Pass 3♠

Pass 4♠ All Pass

בלקיחה  וגם    ♦A עם  הראשונה  בלקיחה  זוכה  מערב 
 ♦Q משחק  הוא  השלישית  בלקיחה   .♦K עם  השנייה 

)מזרח משרת לסדרה( ואתם חותכים.

תכננו את המשך המשחק!

היא  שליט  עם  מלא  משחק  לתכנן  המומלצת  הדרך 
באמצעות ספירת מפסידים מהיד הדומיננטית, כלומר 

בדרך כלל מהיד שבה מספר השליטים הגדול יותר.

• כבר הפסדתם שתי לקיחות ב-♦.

 ♥A-ש מאחר  נמנע,  בלתי  אחד  מפסיד  לכם  יש  ב-♥   •
בידי היריבים.

שלא  )בהנחה  מפסידים  לכם  אין  הנראה  ככל  ב-♠   •
תיתקלו בחלוקה קיצונית של 4-0(.

• ב-♣ יש לכם שני זוכים )AK(, אבל הקלף השלישי בידכם 
הוא מפסיד איטי. על מנת למנוע הפסד של לקיחה ב-♣ 
בסוף המשחק, חובה עליכם להיפטר ממפסיד זה ויש 
הזדמנות לעשות זאת באמצעות השלכתו על קלף בכיר 

ב-♥ מהדומם.

דרך משחק אפשרית אחת היא להתחיל במשיכת שליטים 
)גבוהים תחילה מהצד הקצר(  עם K♠ מהדומם  מידית 

3 סיבובים. לאחר מכן תשחקו ♥  או  ולסיים אותה ב-2 
לעבר הדומם, בתקווה להשליך את המפסיד שלכם ב-♣.

האם דרך משחק זו תעבוד?

 ♥ אמנם  לכם  יהיה   ♥A-ל לקיחה  שתפסידו  לאחר  לא! 
גבוה בדומם, אך לא תהיה לכם כניסה כדי להגיע אליו. 
כתוצאה מכך לקיחה אחת תרד לטמיון ומול הגנה טובה 
את  לבצע  כדי  ב-♣.  מהמפסיד  להיפטר  תצליחו  לא 
החוזה אתם צריכים לחשוב מראש על השלכת המפסיד 
ב-♣ ולבצע אותה בעוד מועד, כל עוד יש כניסה לדומם. 

במילים אחרות: אסור לבזבז את ה-K♠ מוקדם מדי!

המשחק  ובמהלך  המלא  הקלפים  במערך  כעת  נצפה 
הנכון המוביל לביצוע החוזה:

 ♠
♥
♦
♣

K3
KQ84
764
6532

 

♠
♥
♦
♣

T4
T762
AKQJ
987

♠
♥
♦
♣

J7
AJ95
T832
QJT

 ♠
♥
♦
♣

AQ98652
3
95
AK4

 

חותכים  ואתם   ,♦KQ-ב ממשיך   ,♦A-ב מוביל  מערב 
בסיבוב השלישי.

לשמור  כדי  השליטים  הוצאת  את  דוחים  אתם  כעת 
כניסה לדומם, ומשחקים מיד ♥ מידכם אל ה-Q♥ בדומם. 

.♥A מזרח זוכה עם

וחוזר  האדומות  בסדרות  כלשהו  עתיד  רואה  לא  מזרח 
 ♠K עם  לדומם  נכנסים   ,♣K-ב זוכים  אתם   .♣Q-ב
ומשליכים ♣ נמוך על ה-K♥. כעת הגיע הזמן לסיים את 
הוצאת השליטים עם A♠ ובמידת הצורך גם Q♠. בידכם 
נותרו רק שליטים גבוהים ו-A♣. אם וידאתם כי סיימתם 
כעת  רשאים  אתם  השליטים,  כל  את  ליריבים  להוציא 

לפרוש את קלפיכם ולתבוע את כל שאר הלקיחות.
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אחת  רביעייה  לפחות  המשיב  של  בידו  כאשר  )א( 
במייג'ור

ישאל המשיב סטיימן למייג'ורים. אם ימצא התאמה – יזמין 
.1NT בסדרה; אחרת – יזמין דרך

דוגמא 1
משיב

♠
♥
♦
♣

432
AQ62
4
QT863

פותח משיב

1NT 2♣

2♦ 2NT

 .NT-מאחר שלא נמצאה התאמה במייג'ור, המשיב חוזר ל
להכריז  כדי  מאוזנת  להיות  חייבת  אינה  המשיב  של  ידו 

.1NT
דוגמא 2

משיב

♠
♥
♦
♣

9832
Q2
AK63
982

פותח משיב

1NT 2♣

2♠ 3♠

עם כל רביעייה במייג'ור שואלים סטיימן, ואחרי שנמצאה 
התאמה, המשיב מזמין את הפותח למשחק מלא.

דוגמא 3
משיב

♠
♥
♦
♣

KJ32
43
72
KJT93

פותח משיב

1NT 2♣

2♥ 2NT

על  ששאלנו  היות   ,♠ קלפי  ארבעה  שבידנו  יודע  הפותח 
מייג'ורים )סטיימן(. אם בידו רביעייה ב- ♠ בנוסף לרביעייה 
ב-♥ שכבר הראה, עליו להכריז ♠3 או ♠4 )תלוי במספר 

הנקודות שלו(.

)ב( כאשר ביד המשיב חמישייה אחת בלבד במייג'ור

יכריז טרנספר למייג'ור, ובסיבוב הבא יזמין למשחק מלא 
.2NT באמצעות

דוגמא 4
משיב

♠
♥
♦
♣

AQ732
J54
QT2
42

פותח משיב

1NT 2♥

2♠ 2NT

הפותח יחליט אם החוזה יהיה ב-♠ או ללא שליט )לפי מספר 
קלפי ה-♠ שבידו(, ובנוסף יחליט אם יש משחק מלא או לא 

הכרז ומשול

1NT המשיב הבינוני לאחר פתיחה
אילנה לונשטיין

כאשר השותף פותח 1NT וביד המשיב 8-9 נקודות, 
ההזמנה  מלא.  למשחק  הפותח  את  להזמין  עליו 
הכרזה  העלאת  או   2NT הכרזת  באמצעות  תתבצע 
התאמה  שנמצאה  במידה   ,3 לגובה  בסדרה   2 של 
שימוש  )לאחר  במייג'ור  שאלה  לאחר  במייג'ור 

במוסכמת סטיימן או טרנספר(.
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)לפי מספר הנקודות שבידו(, כלומר: אפשרויות ההכרזה 
של הפותח בסיבוב השלישי הן: 3NT ,3♠ ,Pass או ♠4.

דוגמא 5
משיב

♠
♥
♦
♣

3
J7642
A63
KT84

פותח משיב

1NT 2♦

2♥ 2NT

המשיב אינו יכול להכריז בסיבוב השני ♣3 )שמראה 4+ 
נקודות   10 לפחות  מבטיחה  זו  שהכרזה  כיוון   )♣ קלפי 
להזמין  אלא  ברירה  אין  למשיב  מלא.  למשחק  ומחייבת 
למשחק מלא באמצעות 2NT אף על פי שידו אינה מאוזנת.

)ג( כאשר למשיב יש חמישייה במייג'ור אחד ורביעייה 
במייג'ור השני

עם חמישייה ב-♥ ורביעייה ב-♠ יכריז טרנספר ל-♥ ויראה 
בסיבוב הבא את הרביעייה.

דוגמא 6
משיב

♠
♥
♦
♣

K732
AJT63
4
765

פותח משיב

1NT 2♦

2♥ 2♠

יחליט אם לשחק חוזה ב-♥, ב-♠ או ללא שליט,  הפותח 
ובנוסף עליו להחליט אם להזמין או לקפוץ ישירות למשחק 
אפשרויות  כלומר:  שבידו(,  הנקודות  במספר  )תלוי  מלא 
 ,4♥ ,3NT ,3♠ ,3♥ ,2NT :ההכרזה של הפותח כעת הן

.4♠

עם חמישייה ב-♠ ורביעייה ב-♥, ישאל המשיב למייג'ורים 
)סטיימן(, כאשר בכוותנו להכריז ♠2 בסיבוב הבא במידה 

שהפותח יענה ♦2 )כלומר אין בידו רביעיות במייג'ור(.

דוגמא 7
משיב

♠
♥
♦
♣

AJ765
JT83
Q4
63

פותח משיב

1NT 2♣

2♦ 2♠

המשיב אינו יכול להשתמש בטרנספר ביד זו, כי אם יכריז 
יוכל בסיבוב הבא להראות את  ♥2 )טרנספר ל-♠( הוא לא 
הרביעייה ב-♥ )נדרשות 10+ נקודות על מנת להציג בגובה 
3 סדרה נוספת(. לפיכך, על המשיב להכריז סטיימן ולהראות 

את החמישייה ב-♠ בגובה 2 אם שותפו מכריז ♦2. 

ו-7   6 דוגמאות  בין  להבדל בדרך ההכרזה  הערה: הסיבה 
בהמשך  שתלמדו  יותר  מתקדמים  בסיכומים  מסתתרת 

הדרך.

)ד( כאשר למשיב שישייה )לפחות( במייג'ור

הכרזת  באמצעות  מלא  למשחק  ויזמין  טרנספר  יכריז 
המשיב  יכול  ביותר,  חלוקתית  יד  )עם   3 בגובה  סדרתו 

לשקול הכרזת משחק מלא ישירה בסיבוב השני(.

בבטחה  יודעים  אנו  במייג'ור  קלפים   6 בידינו  כאשר 
שנמצאה התאמה היות והשותף הבטיח יד מאוזנת עם 2 

קלפים לפחות בכל סדרה.

דוגמא 8
משיב

♠
♥
♦
♣

KJ7654
Q2
J73
J3

פותח משיב

1NT 2♥

2♠ 3♠

שישייה  מבטיחה  השני  בסיבוב  המשיב  של   3♠ הכרזת 
ברשותו  אם  מלא  משחק  להכריז  הפותח  את  ומזמינה 

ניקוד מקסימלי או עזרה בסדרה הארוכה של המשיב.
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דוגמא 9
משיב

♠
♥
♦
♣

4
A865432
KJ93
9

פותח משיב

1NT 2♦

2♥ 4♥

 ♥ קלפי   2 הבטיח  )הפותח  ודאית  התאמה  שיש  מאחר 
לפחות(, המשיב יכול לעלות למשחק מלא לאור החלוקה 
המצוינת שבידו ותוספת נקודות ההתאמה עבור הקלפים 

הבודדים וההתאמה הארוכה בסדרת השליט..

)ה( כאשר למשיב שתי חמישיות במייג'ור

הואיל ולבטח יש התאמה באחד המייג'ורים )לפותח לכל 
היותר דאבלטון אחד, ולכן באחת מסדרות המייג'ור יהיו 
לחמישייה  טרנספר  יכריז  המשיב  קלפים(,   3 לפחות  לו 
לפותח  תינתן  כך   .4♥ יכריז  הבא  ובסיבוב   )♠( הגבוהה 

אפשרות לבחור בין ♥4 ל-♠4.

דוגמא 10
משיב

♠
♥
♦
♣

AT973
KJ862
4
76

פותח משיב

1NT 2♥

2♠ 4♥

אם לפותח יותר קלפי ♠  מקלפי ♥, הוא יכריז ♠4; אחרת 
– הוא ישאיר את החוזה ב-♥4.

הסיבה שהמשיב יכול להכריז למשחק מלא עם 8 נקודות 
בלבד היא העובדה כי ידוע שנמצאה התאמה והמשיב יכול 

להוסיף נקודות התאמה עבור הסדרות הקצרות שבידו.

כעת נסו לתרגל!

כיצד תשיבו להכרזת פתיחה של 1NT עם כל אחת מ-6 
הידיים הבאות:

תרגיל 1
משיב

♠
♥
♦
♣

Q762
9863
4
AK63

תרגיל 2
משיב

♠
♥
♦
♣

Q9762
A863
4
Q62

תרגיל 3
משיב

♠
♥
♦
♣

A863
Q9762
4
Q62

תרגיל 4
משיב

♠
♥
♦
♣

AQ976
QT963
4
62

תרגיל 5
משיב

♠
♥
♦
♣

K62
Q97653
K4
32

תרגיל 6
משיב

♠
♥
♦
♣

2
Q62
AJ983
JT32
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תשובות לתרגילים

2♣ )1(
סטיימן – אם השותף עונה ♥2 או ♠2 נעלה אותו למשחק 
מלא היות שברשותנו סינגלטון ב-♦; אם השותף עונה ♦2, 
נכריז בסיבוב הבא 2NT ונסתפק בהזמנה למשחק מלא.

)2( ♣2 ואחר-כך ♠2
נתחיל בהכרזת שאלה ♣2 )סטיימן(. אם ישיב הפותח ♥2 
ב-♦(;  )בגלל הסינגלטון  נעלה אותו למשחק מלא  או ♠2 
אם ישיב הפותח ♦2, נכריז ♠2 ובכך נראה חמישייה ב-♠ 

ורביעייה ב-♥ עם 8-9 נקודות בלבד.

)3( ♦2 ואחר-כך♠2 
טרנספר ל-♥ שמראה חמישייה. בסיבוב השני מכריז ♠2, 

ובכך נראה גם רביעייה ב-♠ עם 8-9 נקודות בלבד.

)4( ♥2  ואחר-כך ♥4
כדי   4♥ נכריז  בהמשך  חמישייה.  שמראה  ל-♠  טרנספר 
להשאיר  אם  יחליט  השותף  ב-♥.  חמישייה  גם  להראות 

את החוזה ב-♥4 או לתקן ל-♠4.

)5( ♦2 ואחר-כך ♥3
שמראה   3♥ בהמשך  חמישייה.  שמראה  ל-♥  טרנספר 

שישייה ומזמין את הפותח למשחק מלא.

2NT )6(
הזמנה למשחק מלא ללא רביעיות או חמישיות במייג'ור. 

ידו של המשיב אינה חייבת להיות מאוזנת.

מועדון הברידג‘ מרום-נווה, רמת-גן מרחיב את פעילותו

הרצאות העשרה וסדנאות בנושאים שונים עם גלעד אופיר
החל מתאריך ה-6.9, ימי שלישי, ב-10:00,

יקיים גלעד הרצאות בנושאים שונים ומעניינים. 
גלעד הוא רב אמן בינלאומי ומחבר סדרת ספרי הברידג' "מאחורי ההיגיון". כולם מוזמנים!

יום א' – משחק מודרך 
לשחקנים בעלי ניסיון של שנתיים עד ארבע שנים

יום ב' – תחרות בוקר
יום ג' – שתי כיתות של משחק מודרך 

כתה אחת לשחקני תחרויות ובכתה נפרדת, לשחקנים בעלי 
ניסיון של חצי שנה עד שנתיים

יום ה' – משחק מודרך בבוקר
לשחקנים ותיקים – בעלי ניסיון של ארבע שנים ומעלה

תחרות אחר הצהריים

פרטים אצל מיכאל גלעדי 050-8553712

בנוסף מתקיימת פעילות, במועדון, לאורך כל השבוע:

aug2.indd   11 25.7.2016 г.   00:24:30 ч.
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תת-פרק זה עוסק במשחק הנכון של היד השנייה כאשר 
הובילו  הדומם  או  שהכרוז  לאחר  לסדרה  לשרת  עליה 

ללקיחה באמצע המשחק.

העיקרון הבסיסי: יד שנייה משחקת קלף נמוך

למשחק  המקרים  ברוב  מוביל  אשר  הבסיסי,  הכלל 
המוצלח ביותר, הוא "יד שנייה נמוך".

יש  זה  כלל  בבסיס  שעומד  ההיגיון  את  להבין  מנת  על 
לבחון את משמעות "היד השנייה":

עלינו לשחק קלף ללקיחה בטרם שותפנו שיחק קלף. . 1
הנוח  המושב  שהוא  הרביעי  במושב  נמצא  שותפנו 
הלקיחה  מהלך  בכל  לצפות  יכול  והוא  היות  ביותר 

ולכן עדיף לרוב לתת לו לנסות לזכות בלקיחה.

אנו משרתים לסדרה שהכרוז בחר להוביל אותה.. 2

אנו יודעים שאם הכרוז החל בקלף קטן )מידו או מיד . 3
הדומם( הוא צפוי להניח קלף גבוה מהיד השלישית 
היות שהוא מנסה לפתח לקיחות. על כן, מדוע עלינו 
לשמור  עדיף  לרוב  השנייה?  ביד  גבוה  קלף  לשחק 
קלפים גבוהים להמשך, לתת "ליד השלישית" לבזבז 
יוכל  הרביעית"  "היד  שותפנו  כי  ולקוות  גבוה  קלף 

לגבור על קלף זה.

הקלפים  את  שומר  נמוך"  שנייה  "יד  הכלל  יישום 
בלקיחות  פוטנציאלית  זכייה  למען  שלכם  הבכירים 

מאוחרות יותר.

דגש: הכלל "יד שנייה נמוך" תופס בין שהקלף הראשון 
שוחק מידו של הכרוז לעבר הדומם או להפך.

יישום הכלל "יד שנייה נמוך" כאשר ההובלה 
מידו של הכרוז

בדוגמאות הבאות נסקור טעויות נפוצות בהגנה שעלולות 
להתבצע ביד השנייה ונדגיש את המחיר שהן גובות.

טעות 1: בזבוז קלף ביניים במקום קלף נמוך

שחקנים רבים מדי "מתנדבים" לשחק קלף ביניים מידם 
לאלץ  על מנת  גבוה מקלפיו הנמוכים של הדומם  אשר 
את הכרוז לשחק קלף גבוה מהדומם, וזאת על אף שהוא 
התכוון לעשות זאת בכל מקרה. בהמשך עלול להתברר 

שבזבוז קלף הביניים היה קריטי.

משחק היד השנייה

גלעד אופיר

3 בספר החדש "מאחורי  מאמר זה לקוח מתוך פרק 
ההיגיון – משחק ההגנה" שיצא לאור לאחרונה.

יד  ההגנה:  של  הבסיסיים  בעקרונות  עוסק  זה  פרק 
שלישית גבוה, יד שנייה נמוך וכיסוי תמונה בתמונה. 
הכלל  מן  היוצאים  המקרים  זה  בפרק  מוצגים  בנוסף 
שבהם יש לשחק נגד העקרונות הללו, ומוסבר ההיגיון 
שבעזרתו נוכל לדעת מתי מדובר במקרה יוצא מהכלל 

שבו אין לשחק לפי העיקרון הבסיסי.

שנייה  "יד  העיקרון  את  מציג  הנוכחי  המאמר 
גם  עוסק  הספר  הנכון.  יישומו  את  ומתאר  נמוך" 
נמוך  אין לשחק קלף  במקריםהיוצאים מהכלל שבהם 

ביד השנייה.
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דוגמא 1

 ♠
♥
♦
♣

QJT9
A6
A82
8543

♠
♥
♦
♣

K6
9753
KT3
QJT9

♣Q חוזה ♠4; קלף ההובלה

West North East South

1NT

Pass 2♣ Pass 2♠

Pass 4♠ All Pass

עם  נקודות   15-17(  1NT פתח  דרום  המכרז:  ניתוח 
 .2♣ סטיימן  במוסכמת  השתמש  צפון  מאוזנת(.  חלוקה 
בתשובה דרום הראה 4 קלפים )או 5 קלפים( ב-♠ ושלל 

4 קלפים ב-♥. צפון העלה למשחק מלא ♠4.

אתם במערב. הובלתם ב-Q♣ )ראש רצף( נגד החוזה 
♠4. דרום זוכה ב-A♣ ומוביל מיד 5♦ מידו. הגיע תורכם 

בלקיחה השנייה: איזה קלף עליכם לשחק כעת? 

אתם  אבל  נמוך",  שנייה  "יד  הכלל  על  כי שמעתם  נניח 
חוששים לשחק 3♦, שמא יזכה הדומם בלקיחה עם ה-8♦. 
 ♦K-ולוודא כי ה ♦T ליתר ביטחון" אתם מחליטים לשחק"

שלכם יזכה בלקיחה בהמשך המשחק. 

את גודל הנזק נוכל להבין רק לאחר עיון בחלוקה המלאה:

 ♠
♥
♦
♣

QJT9
A6
A82
8543

 

♠
♥
♦
♣

K6
9753
KT3
QJT9

♠
♥
♦
♣

743
QJT8
J764
72

 ♠
♥
♦
♣

A852
K42
Q95
AK6

 

ובכן, דרום שיחק 5♦ במטרה להיכנס לדומם לצורך ביצוע 
צפון בכל  A♦ מידו של  והוא התכוון לשחק  עקיפה ב-♠, 

מקרה, ללא תלות בקלף של מערב.

דגש: זכרו שכאשר הכרוז מתחיל בקלף נמוך מידו או 
מהדומם הוא צפוי לשחק קלף גבוה מהיד האחרת ולא 

לוותר על הלקיחה "בזול".

לאחר   .♦T-ה עם  שירת  שמערב  לעצמו  רשם  דרום 
שהעקיפה ב-♠ נכשלה, הוא סיים משיכת שליטים, הגיע 
נגד ה-J♦ של  )עקיפה  2♦ אל ה-9♦  ושיחק  שוב לדומם 
מזרח( כדי לצמצם את מספר המפסידים בדיאמונד ל-1 
ולבצע את החוזה. לו היה מערב דוחה את הפיתוי לשחק 
ההגנה  כלשונו,  נמוך"  שנייה  "יד  הכלל  את  ומיישם   ♦T
הייתה זוכה ב-2 לקיחות בדיאמונד, 1 בספייד ו-1 בקלאב 
טיפשית  שגיאה  היה   ♦T-ה אכן,  החוזה.  את  ומפילה 
ידי  על  תכופות  לעתים  הברידג'  שולחן  ליד  המבוצעת 
מגנים בלתי מנוסים )או כאלה שלא טרחו מעולם ללמוד 

את הכללים הבסיסיים של ההגנה(.

"יד שנייה  דגש: הסיבה העיקרית לכך שצריך לשחק 
גבוה  פוטנציאל  בעל  קלף  הוא   ♦T-שה היא  נמוך" 
לזכות בסיבוב השלישי של הסדרה, ולכן צריך לשמור 

אותו לשלב זה של המשחק. 

A-טעות 2: משחק פזיז של ה

טעות נפוצה אחרת בהגנה היא שימוש ב-A בטרם עת על 
ידי מגן שתורו לשחק שני ללקיחה.

דוגמא 2

 ♠
♥
♦
♣

KJ9
853
K963
T76

♠
♥
♦
♣

643
KQJ
A42
J542

♥K חוזה ♠4; קלף ההובלה

West North East South

1♠

Pass 2♠ Pass 4♠

Pass Pass Pass
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דרום   .4♠ החוזה  נגד   ♥K-ב הובלתם  במערב.  אתם 
כיצד   .♦5 השנייה  בלקיחה  ומוביל   ♥A-ב מיד  זוכה 

עליכם לשחק בלקיחה השנייה?

וימהרו  בודד  קלף  הוא  שה-5♦  יחששו  מהמגנים  חלק 
יש להם רצון עז לקבל את ההובלה   .A-לחטוף" את ה"

.♥QJ-כמה שיותר מהר כדי לגבות שתי לקיחות עם ה

מן  הוא  החיפזון  כי  מבהיר  בחלוקה המלאה  מבט  אבל 
השטן:

 ♠
♥
♦
♣

KJ9
853
K963
T76

 

♠
♥
♦
♣

643
KQJ
A42
J542

♠
♥
♦
♣

52
T942
JT7
Q983

 ♠
♥
♦
♣

AQT87
A76
Q85
AK

 

ניתוח תרחישים:

• לא 	 הכרוז   ,♥QJ וגובה   ♦A-ב מיד  זוכה  מערב  אם 
את  ולבצע  הנותרות  הלקיחות  בכל  לזכות  יתקשה 

החוזה.

• אם מערב פועל בסבלנות על פי הכלל "יד שנייה נמוך" 	
לא  מכן  לאחר  אך   ,♦K-ב יזכה  הדומם   ,♦2 ומשחק 
יוכל הכרוז להימנע מהפסד של 4 לקיחות: 2 בהארט 

ו-2 בדיאמונד.

כדי  עת  בטרם  מערב  ידי  על   A-ב השימוש  דגש: 
לנצח 2 קלפים זוטרים הוביל להגבהת ה-Q של דרום 
ללכוד  כדי  נועדו  אסים  בטוחה.  ללקיחה  ולהפיכתה 
מלכים ו/או מלכות! אם מערב שומר את ה-A להמשך 
ללקיחה  להפוך  שותפו  של   JT-ל עוזר  הוא  המשחק, 

המכשילה את החוזה.

בוודאות שלדרום  יכול לדעת  האם מערב היה  הרחבה: 
אין קלף בודד ב-♦? התשובה שלילית. עם זאת, יש כאן 
שתי סיבות לשחק "יד שנייה נמוך" על אף הסכנה שלא 

:♦A-נזכה בלקיחה עם ה

• ראשית, רוב הסיכויים הם שה-5♦ אינו קלף בודד.	

• 	 ♦K-עדיין ה ,♦A שנית, גם אם ה-5♦ בודד ונשחק מיד
יוגבה להשלכת מפסיד בסדרה אחרת. לו היה מערב 
מסוגל לראות 4 לקיחות מידיות המפילות את החוזה, 
היה זה נכון לעלות מהר ב-A♦ )כפי שנראה בהמשך 
לקיחות   3 רק  לראות  מסוגל  הדיון(. מאחר שמערב 
מידיות, עדיף לגלות סבלנות ולהמתין עם ה-A♦ אם 

ברצונו להכשיל את החוזה.

לו  מכתיב  סינגלטון  הוביל  שהכרוז  המגן  של  החשש 
שנייה  "יד  לכלל  בניגוד  במהירות   A-ב לזכות  לפעמים 
נמוך". לעתים זהו משחק נכון )ראה בהמשך דיון מפורט 
על היוצאים מהכלל לעיקרון "יד שנייה נמוך"(, אבל ישנם 
גם מקרים שבהם עדיף לוותר על ה-A מכיוון שהמחיר של 

זכייה ב-A יהיה יקר יותר.

אנו  בו  למדי  שכיח  מצב  המייצגת  נוספת,  דוגמה  הנה 
ולהחליט  עקיפה  לנחש  עליו  כי  הכרוז  ממשחק  למדים 
האם בידינו ה-A או ה-Q. קפיצה ב-A תסגיר את המצב!

דוגמא 3

 ♠
♥
♦
♣

K97
QJ98
KJ6
AKQ

♠
♥
♦
♣

J432
43
A952
T87

חוזה ♥6; קלף ההובלה 8♣

West North East South

1♥

Pass 4NT* Pass 5♣**

Pass 6♥ All Pass

הסבר המכרז:

4NT – שאלה למספר קלפי המפתח )כלומר 4 האסים + 
K♥( הנמצאים בידו של השותף.

♣5 – 0 או 3 מתוך 5 קלפי מפתח.
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מלמעלה(  )שני  ב-8♣  פסיבית  בהובלה  בוחר  מערב 
נגד החוזה ♥6, והדומם זוכה בלקיחה הראשונה. כעת 
משליך  )מזרח  סיבובים  בשני  שליטים  מושך  הכרוז 

בסיבוב השני 2♣( ומוביל מידו 3♦.

לאבד את  הוא סלם, מערב חושש מאוד  היות שהחוזה 
וממהר  נמוך"  שנייה  "יד  העיקרון  את  שוכח  שלו,   A-ה
להניח על השולחן את ה-A♦. בתגובה, דרום פורש את 

."♦K-קלפיו ומודיע: "כל השאר שלי, אשליך ספייד על ה

החלוקה המלאה:
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♠
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J432
43
A952
T87

♠
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♦
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QT5
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5432
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♥
♦
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A86
AKT752
3
J96

 

ייתכן שמערב חושב שלא היה מה לעשות – לכאורה לא 
ניתן להפיל את הסלם שהוכרז עם נקודות כה רבות.

סיכוי  היה  להגנה   – טועה  כך  החושב  השחקן  אבל 
ליישם  והמפתח הוא לא רק  ממשי להפיל את החוזה, 
את העיקרון "יד שנייה נמוך", אלא גם לעשות זאת ללא 
היסוס מיותר ומבלי להסגיר את מצב הקלפים לכרוז. 
דמיינו שאתם הכרוז, הובלתם 3♦ ומערב שיחק )בשלווה 
 ?♦A-ובקצב רגיל( ♦ נמוך. היכן הייתם ממקמים את ה

היות ששחקנים רבים המחזיקים A♦ במערב היו משחקים 
אותו או מהססים, נכון יותר לשער כי A♦ במזרח ולנסות 

.♦Q-בתקווה שמערב מחזיק את ה ♦J מהדומם

זה אולי משחק נכון, אבל הוא לא יוביל לביצוע החוזה 
בחלוקה הנתונה. ה-J♦ יילקח על ידי ה-Q♦, ומאוחר יותר 

יפסיד הכרוז גם לקיחה בספייד.

דגש: השחקן הבוחר לשחק A ביד השנייה כאשר הוא 
יישום  בסדרה.  ניחוש  לכרוז  חוסך   KJ בדומם  רואה 
העיקרון "יד שנייה נמוך" מביע להגנה תועלת אפילו 
כאשר לכרוז קלף בודד בסדרה, ועל אחת כמה וכמה 
נמוך מתוך דאבלטון. חשוב  כאשר הכרוז הוביל קלף 
שינוי  שום  ללא  נמוך  קלף  לשחק  עלינו   – פחות  לא 
בקצב המשחק הרגיל )כלומר במהירות( אחרת נסגיר 

.A-לכרוז שבידינו ה

זו  בחלוקה  הנכון  המשחק  מהו  להסיק  ניתן  הרחבה: 
והסקת  הכרוז  לקיחות  ספירת  של  הטכניקה  באמצעות 
)אשר  הבכירים  הקלפים  מיקום  על  מההכרזה  מסקנות 
תפורט בפרקים 6-7(. מערב כבר ראה שלכרוז 6 לקיחות 
ב-♥. היות ש-A♠ בידו לפי ההכרזה, יש לכרוז 11 לקיחות 
בטוחות )כולל K♠ ו-AKQ♣ שבדומם(. אם מערב ישחק 
היחיד  הסיכוי  לפיכך   – ה-12  הלקיחה  יהיה   ♦K-ה  ,♦A
ולקוות  נמוך  לשחק  הוא  החוזה  את  להפיל  ההגנה  של 

שהכרוז ינחש בצורה בלתי מוצלחת. 

לבצע  זמן  למערב  אין  ה-3♦  שמשוחק  ברגע  זאת,  עם 
יסגיר את  ארוך  – מאחר שהיסוס  כל החישוב הזה  את 
קלפיו. )לפי חוקי הברידג', היסוס ארוך של מגן ללא סיבה 
משחק  ומהווה  חוקי  אינו  אותו  המצדיקה  ברידג'יסטית 

הטעיה אסור(.

חנות הברידג‘ היחידה בישראל

אריה, חברה לקלפים בע“מ
הקישון 16 בני-ברק (ליד קניון אילון)

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
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איתות בסדרה בהתאם למצב בסדרות 
האחרות

במרבית המקרים האיתות יהיה על פי המצב בסדרה שבה 
על תמונת  עלינו להסתכל  כי  ראינו  אולם  הוביל.  השותף 

החלוקה המלאה ולבחור את האיתות בהתאם.
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 .♦Q מחזיק  מזרח   .4♠ החוזה  נגד   ♦A-ב מוביל  מערב 
ההמשך  לעידוד  גבוה  קלף  עם  לאותת  עליו  לכאורה 
בסדרה, אולם בחלוקה זו מזרח מעדיף שמערב יחליף ל-♥ 
על מנת שההגנה תזכה ב-2 לקיחות ב-♥, ולכן עליו לשרת 

בלקיחה הראשונה עם 3♦.

בחינת הדומם מראה מהי "החלפת הסדרה המתבקשת". 
ברור כי אין טעם להחליף ל-♣, אולם הצירוף KJ6♥ מזמין 
הקלפים  את  מחזיק  מזרח  אם  מערב  של  מצדו  התקפה 

.♥AQ הנכונים

יכול להעביר לשותפו מסר מלא, לאיזו סדרה  מזרח אינו 
הבחירה  זה  במקרה  אבל  יחליף,  ששותפו  מעוניין  הוא 
בסדרת  עניין  חוסר  הבעת  הדומם.  קלפי  פי  על  ברורה 
לשותף  רומזת  גבוהים בסדרה,  קלפים  עם  גם  ההובלה, 

.)switch( על עניין בהחלפת סדרה

קלפים  ללא  גם  לעידוד  נאותת  שבהם  מצבים  גם  ייתכנו 
גבוהים בסדרה עצמה.
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לקיחות   2 למזרח   .4♠ החוזה  נגד   ♦A-ב מוביל  מערב 
בטוחות בשליט, ולכן הוא מעוניין ששותפו ימשיך בסדרה 
שבה הוביל ויזכה בלקיחה נוספת. איתות מעודד מצדו עם 
נוסף בסדרה.  ובסיבוב   ♦K-יגרום למערב להמשיך ב  ♦T
אמנם הכרוז יזכה בלקיחה השלישית, אבל לקיחותיו של 

מזרח בסדרת השליט יגרמו להפלת החוזה.

אם מזרח יאותת בסיבוב הראשון עם 3♦, מערב יפרש זאת 
כחוסר עניין בסדרה ובקשה להחלפה לסדרה המתבקשת 
יוכל הכרוז לנצל את החלוקה הנוחה ב-♥ כדי  )♣(. כעת 
סדרת  את  יתקוף  בטרם  ב-♦  השני  מהמפסיד  להיפטר 

השליט.

בסדרה  מהמצב  יושפע  האיתות  שבהם  נוספים  מקרים 
ההובלה,  בסדרת  דאבלטון  בדומם  כאשר  נוצרים  אחרת 

וגם למגן במזרח שני קלפים בסדרה.

ארגז הכלים של ההגנה 
בברידג'

קובי שחר

של  החדש  ספרו  מתוך  נערכו  הבאים  המאמרים  שני 
קובי שחר "ארגז הכלים של ההגנה בברידג' ". הראשון 
כלי  המגנים,  בין  באיתות  העוסק   6 פרק  מתוך  לקוח 
השני  המנצח.  ההגנה  קו  במציאת  לשותפות  הכרחי 

לקוח מתוך פרק 7, העוסק בהשלכות.
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מערב מוביל ב-A♣ נגד החוזה ♠4. למזרח ולדומם 2 קלפים 
בלבד ב-♣ כל אחד. מזרח מעוניין בהמשך בסדרה, מכיוון 
מזרח  השלישי,   בסיבוב  בדומם  יחתוך  הכרוז  אם  שגם 
מזרח  לכן   .♦A-ב גם  ולזכות   ♠K עם  מעליו  לחתוך  יוכל 
ישרת בלקיחה הראשונה עם 8♣ – קלף גבוה המציין רצון 

ששותפו ימשיך בסדרה.

בשתי  הזכייה  לאחר  אחרת  לסדרה  יעבור  מערב  אם 
 ♥K עם  לדומם  יעבור  הכרוז  ב-♣,  הראשונות  הלקיחות 

ויעקוף בסדרת השליט נגד ה-K♠ של מזרח.

במצבים אלה מזרח לא יאותת אוטומטית גבוה-נמוך עם 2 
קלפים בסדרה, והוא יעשה זאת רק כאשר המשך בסדרה 

יאפשר לו לזכות בלקיחה בסדרת השליט.

 ♠
♥
♦
♣

64
QJ84
KQJ93
AT

 

♠
♥
♦
♣

AK982
7
865
9762

♠
♥
♦
♣

T3
95
A742
K8543

 ♠
♥
♦
♣

QJ75
AKT632
T
QJ

 

מערב מוביל ב-A♠ נגד החוזה ♥4. אמנם למזרח 2 קלפים 
בסדרה, אבל ברור כי הכרוז יחתוך בסיבוב השלישי עם 
מעוניין  אינו  מזרח  מעליו.  לחתוך  יוכל  לא  ומזרח   ♥Q

בהמשך בסדרה, ולכן עליו לאותת עם 3♠ )קלף נמוך(.

מערב מבין מהאיתות של שותפו כי להגנה יהיו לכל היותר 
 2 דרושות  החוזה  את  להפיל  מנת  על  ב-♠.  לקיחות   2

כך  ולשם  המינור,  בסדרות  הנראה  ככל  נוספות,  לקיחות 
.♣K-ו ♦A על מזרח להחזיק

להחליף  חייב  מערב  בה,  ולזכות  ב-♣  לקיחה  לפתח  כדי 
ל-♣ כבר בלקיחה השנייה! תהיה זו טעות מצדו להמשיך 
ביד   ♠QJ שהגבהת  מכיוון  ל-♣,  לעבור  אז  ורק   ♠K-ב
הכרוז תאפשר לכרוז להיפטר ממפסיד ב-♣ לאחר הוצאת 

השליטים.

סיכוי.  לכרוז  תותיר  לא  השנייה  בלקיחה  ל-♣  החלפה 
ההגנה עדיין שולטת בסדרות ה-♦ וה-♠, כך שאין אפשרות 
לבצע  לנסות  היחידה  הדרך  מהירה.  מפסידים  להשלכת 
ויחזור אל   ♣K-יזכה ב אולם מזרח  ב-♣,  לעקוף  היא   4♠

.♦A-שותפו ב-♠. בהמשך תזכה ההגנה גם ב

לשמור על אורך עם סדרת הדומם

7 בספר מתייחס לנושא חשוב, שנעשות בו טעויות  פרק 
לשיטת  הכוונה  אין  השלכות.   - הגנה  שחקני  של  רבות 
ניתן  כך  לצורך  קלפים.  משליכים  אנו  שבו  במצב  איתות 
לבחור  או  האיתות  בנושא  הקודם  הפרק  על  להסתמך 
עוסק  לא  הזה  הפרק  למעשה  יותר.  מורכבות  שיטות 

בהשלכות אלא באילו קלפים לא להשליך.

כאשר למגן אין קלפים בסדרה שהכרוז הוביל עליו להשליך 
קלף מסדרה אחרת, מספר אפשרויות הבחירה גדל ומכאן 
להגדיר  ננסה  זה  בפרק  לטעויות.  מקום  יותר  גם  שיש 
מספר כללים שיעזרו לנו בבחירת הקלפים שאותם נשליך.

כלל חשוב אשר מונע מסירת לקיחות מיותרות לכרוז, הוא 
את  להחזיק  היא  הכוונה  הדומם.  עם  אורך  על  לשמור 
אותו מספר הקלפים כמו בסדרה ארוכה הנמצאת בדומם.

קלפים  עם  בלקיחות  לזכות  מהכרוז  למנוע  היא  המטרה 
קלפים  רק  לנו  יש  אם  גם  שלו.  הארוכה  בסדרה  קטנים 

קטנים בסדרה חשוב לא להשליך קלפים בסדרה.
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 .♠Q-1 הוביל מערב את הNT-3NT לאחר הכרזה מהירה
הכרוז זכה בלקיחה בידו עם ה-A♠, שיחק את ה-♥3 אל 
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לאחר  בידו.   ♥AK-ה עם  והמשיך בסדרה  בדומם   ♥Q-ה
ששירת לשני הסיבובים הראשונים בסדרה, איזה קלף על 

מזרח להשליך בסיבוב השלישי?

לכרוז יש חמש לקיחות בסדרות המייג'ור ואם יש בידו את 
והוא מחפש  לשמונה  מגיע  סך הלקיחות שלו  אז   ♣Q-ה

את הלקיחה התשיעית. 
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על  ולכן  ה-♣,  להגיע מסדרת  עשויה  הלקיחה התשיעית 
מזרח לשמור על אורך זהה בסדרה כמו בדומם.

של  היחסית  החולשה  למרות  בסדרה,  קלף  השלכת 
היא תאפשר   – קריטית  תהייה  מזרח,  של  בידו  הסדרה 

לכרוז לפתח את ה-♣ הרביעי בדומם ללקיחה החסרה.

על המגנים לשמור על אותו מספר של קלפים כמו בסדרה 
שלנו  הגבוה  הקלף  כאשר  במיוחד  שבדומם  הארוכה 

בסדרה גדול יותר מקלפי הביניים הנמצאים בדומם.

לגבי  גם  נכון  הדומם"  סדרת  עם  אורך  על  "שמור  הכלל 
משחק עם שליט.
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נמוך  שיחק  הכרוז   .♥J-ה את  הוביל  מערב   4♠ כנגד 
מזרח  שותפו.  של   ♥A-ה אל  המשיך  ומערב  מהדומם 
וגם  העדיף להימנע מלפתוח את אחת מסדרות המיינור 
החזרה ב-♥ תאפשר לכרוז חיתוך והשלכת מפסיד לפיכך 

מזרח חזר בסדרת השליט.

הכרוז שיחק נמוך מידו והפסיד ל-K♠ במערב, שהמשיך 
בשליט נוסף.

על מזרח למצוא קלף להשלכה. 

נתבונן ביד המלאה:

 ♠
♥
♦
♣

QJ76
K7
AK72
J65

 

♠
♥
♦
♣

K4
JT84
QT9
9873

♠
♥
♦
♣

3
AQ532
8543
QT4

 ♠
♥
♦
♣

AT9852
96
J6
AK2

 

ברור כי מזרח חייב לשמור על הלקיחה בסדרת ה-♣ אבל 
צריך להיות ברור לא פחות כי עליו לשמור גם על ארבעה 
קלפים בסדרת ה-♦ בדיוק כמו האורך של הסדרה בדומם. 
ולכן  ה-♥  בסדרת  לקיחות  יותר  יהיו  לא  להגנה  כי  ברור 

מזרח יכול להשליך קלף בסדרה זו.

אם מזרח משליך על הסיבוב השני בסדרת השליט קלף 
ב-♦ הכרוז יכול לשחק שני סיבובים בסדרה זו, לחתוך את 
הרביעי  הקלף  את  להגביה  כך  ידי  ועל  השלישי  הסיבוב 

בדומם ללקיחה החסרה לו לביצוע החוזה.

ואת  הכרוז  לקיחות  את  לספור  המגנים  על  שלב  בכל 
השלכה  לבצע  עליו  כאשר  אולם  להגנה  שיש  הלקיחות 
של  הכלל  המצב.  של  מחודשת  לבחינה  לעצור  כדאי 
בדומם  הארוכה  הסדרה  של  האורך  כמו  האורך  שמירת 
הוא כלל קל לביצוע ועשוי למנוע מהכרוז את האפשרות 

לפיתוח לקיחות בסדרה.

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

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

אוגוסט באביבים

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

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

תחרות
10:00-13:00
יובל בן דוד

תחרות
10:00-13:00

אבי טרגן

תחרות
10:00-13:00

אסף לנגי

תחרות
10:00-13:00

אסף לנגי

תחרות
10:00-13:00

אסף לנגי

תחרות
10:00-13:00

אבי טרגן בוקר

IMP הרצאה הרצאה הרצאה
תחרות

17:00-20:00
איתמר גינוסר

תחרות
16:30-19:30
יובל בן דוד

תחרות
17:00-20:00

אסף לנגי

תחרות
17:00-20:00

יובל לובינסקי

תחרות
17:00-20:00

אסף לנגי

תחרות
17:00-20:00
איתמר גינוסר

תחרות
17:00-20:00

אסף לנגי אחה"צ
הרצאה פרס כספי

כיבוד קל
חוברות ידיים הרצאה הרצאה הרצאה הרצאה

גביע "אמסלם"
20:30-23:30

יובל לובינסקי

ברומטר
20:30-23:30

אבי טרגן

תחרות
20:30-23:30
ללה קושניר

פרס כספיערב
פרסי השתתפות

פרס כספי
IMP

הרצאה

קורס

"הגנה נגד קונבנציות"
בהנחיית אסף לנגי

יפתח בספטמבר
פרטים נוספים במועדון
מספר המקומות מוגבל

ימי שישי החל מ- 5.8.16 
בשעה 10:00 בבוקר תחל

תחרות IMP סדרתית
בהדרכת יובל בן דוד
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17:00-20:00
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תחרות
17:00-20:00

אסף לנגי

תחרות
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תחרות
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אסף לנגי אחה"צ
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החשוב  הוא  הזמנה'.  'הכרזת  בנושא  דן  הנוכחי  הפרק 
ביותר עבור כל שחקן מתקדם. כל פרק מתחיל מן הקל, 
ביותר.  המתקדמות  לרמות  עובר  במהרה  אך  הבסיסי, 
זה, המתפצל למספר מאמרים הוא המהות של כל  פרק 
שחקן בכיר. לא אגזים אם אסכם את הנאמר באופן הבא: 
רוצים לעלות ברמת המשחק שלכם? – אל תפסחו על אף 

משפט ועל אף דוגמא.

את  קובעים  מה  פי  על  פעם  עצמכם  את  שאלתם  האם 
החוזה הסופי? 

לסרב  יש  ומתי  מלא  למשחק  להזמנה  להיענות  יש  מתי 
לה? מה הן אמות המידה לפיהן בוחרים לשחק חוזה עם 

שליט או חוזה ללא שליט? 

אין ספק כי היו מקרים בהם שיחקתם משחק עם שליט 
ונוכחתם בדיעבד כי חוזה ללא שליט היה טוב יותר וההיפך. 
כעיקרון, יש לספור את הנקודות ולנהל את המכרז בהתאם, 
אך למעשה החלוקה היא זו שמכריעה את הכף בבחירת 
החוזה הסופי. על מנת למצוא את החוזה האופטימלי, כל 
שלו.  הכח  וגבולות  החלוקה  את  בהכרזות  מתאר  שחקן 
אולם רק בסיבוב השני של ההכרזות ניתן להעביר לשותף 
תיאור מדויק יותר של הכח והחלוקה. כך תוכל השותפות 
להעריך אם החוזה יהיה בשליט או לא, אם המשחק יהיה 
חלקי או מלא, או שבסופו של דבר יוכרז Slam )הכרזות 

.)Slam Bidding מוסברות בפרק Slam

ראשית, על כל שחקן לשאול את עצמו כמה שאלות לגבי 
היד שלו:

האם ידי מינימלית?. 1
האם היא מתאימה להזמנה למשחק מלא?. 2
האם היא מחייבת הכרזת משחק מלא?. 3

חשוב ביותר: אחרי כל סיבוב של הכרזות יש להעריך 
מחדש את היד!

להוריד  עלולה  או  לשדרג  עשויה  זו  מחודשת  הערכה 
מערכה של היד. הגורמים המשפיעים הם: 

התאמה או אי התאמה עם השותף, - 
 - ,)J-ו Q או K-ו A( סוג הקלפים הבכירים
התערבות או אי התערבות של היריבים,- 
בסדרות -  שלכם  הבכירים  הקלפים  של  מיקומם 

שלהם.

והן  למשיב  וגם  לפותח  גם  משמעותיות  אלה  הערכות 
עוזרות להחליט מה יהיה החוזה הסופי. כאשר לשותפות 
יש יחד +25 נק' ברור כי תשחקו משחק מלא. אולם כאשר 
משמעות  את  לדעת  ניתן  כיצד  ברור,  לגמרי  לא  המצב 
מכריז  הפותח  כאשר  המשיב?  או  הפותח  של  ההכרזה 
נק'. תשובת המשיב   12-21 לראשונה הוא מציין כח של 

מציינת 6 נק' ומעלה.

חזרה על סדרה ע"י הפותח בגובה הנמוך ביותר תציין 
12-14 ובקפיצה 15-17 נק'.

חזרה על סדרה ע"י המשיב בגובה הנמוך ביותר תציין 
6-9 נק' ובקפיצה 10-11 נק'. 

המוזמן רשאי לומר Pass, או להמשיך במכרז כרצונו, 
בהתאם לחוזק ידו.

כאשר הפותח או המשיב מכריזים אותה סדרה פעמיים, 
אלה הכרזות שאינן מחייבות. 

הכרזת הזמנה 
)Invitational Bid(

אפרים בריפמן

שלום חברים, לאחר פסק זמן של מספר חודשים, אני 
חוזר אליכם )על פי בקשתכם( והאמינו לי, בשמחה. 
מאמרים שכתבתי עבורכם בעבר, התמקדו בטכניקה 
הפעם  המגן.  של  מבטו  מנקודת  בעיקר  משחק,  של 
אתעמק בנושא ההכרזות, ברמות של משחק תחרותי/
ספרי  מתוך  לקוחים  כאן,  שתקראו  הפרקים  ארצי. 
2". כל פרק יפוצל למספר  השני - "לקיחות ולקחים 

מאמרים שיפורסמו מדי חודש. 
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דוגמא א
West East

1♥ 1♠

2♥

דוגמא ב
West East

1♥ 1♠

3♥

הפותח מכריז אותה סדרה פעמיים. הוא מציין 12-14 נק' 
והכרזה בקפיצה - 15-17 נק'. בשני המקרים לפותח שישה 
קלפים או יותר, אך ההכרזות אינן מחייבות המשך המכרז.

דוגמא ג
West East

1♦ 1♥

1♠ 2♥

דוגמא ד
West East

1♦ 1♥

1♠ 3♥

בגובה  חזרה  פעמיים.  סדרה  אותה  מכריז  המשיב  כאן 
הנמוך ביותר מבטיחה 6-9 נק' וחזרה בקפיצה – 10-11 
נק'. שתי ההכרזות מבטיחות שישה קלפים בסדרה, אך הן 

אינן מחייבות להמשיך במכרז.

דוגמא ה
West East

1♣ 1♠

2♠

דוגמא ו
West East

1♣ 1♥

3♥

דוגמא ז
West East

1♣ 1♥

4♥

גם כאשר הפותח תומך בסדרה של השותף זו חזרה על 
סדרה, הפעם זו סדרת המשיב.  כאשר הפותח חזר עליה 
בגובה הנמוך ביותר שאפשר, הוא מציין 12-14 נק'. כאשר 
הוא מכריז את הסדרה בקפיצה, הוא מבטיח 15-17 נק' 
ואם ההכרזה בקפיצה כפולה )דוגמא ז'( יש לו 18-21 נק'. 
גם הכרזות אלה אינן מחייבות את המשך המכרז. הדעה 
ו'( מחייבת,  הרווחת כי חזרה על סדרה בקפיצה )דוגמא 
15-17 נק' ומשיב  היא שגיאה נפוצה. ההכרזה מבטיחה 
עם 6-7 נק' לא רק צריך - אלא חייב להכריז Pass. טעות 
היא  ז'  שבדוגמא  ה-4♥  הכרזת  כי  היא  נוספת  נפוצה 
הכרזת "סגירה". הכרזה זו מציינת יד חזקה והמשיב רשאי 

.Slam-להמשיך במכרז אם ברשותו הכח המתאים ל
כאן  גם   - הפותח   של  סדרתו השניה  על  חוזר  המשיב 

:Pass ההכרזה אינה מחייבת וניתן להכריז

דוגמא ח

West East

1♣ 1♥

1♠ 2♠

דוגמא ט
West East

1♣ 1♥

1♠ 3♠

דוגמא י
West East

1♣ 1♥

1♠ 4♠

ערך הידיים נשאר כשהיה: חזרה על סדרה בגובה הנמוך 
ביותר מציינת 6-9 נק', חזרה בקפיצה - 10-11 נק' וחזרה 

בקפיצה כפולה )דוגמא י'( - מראה  12-15 נק'.
:NT כאשר מכריזים

דוגמא יא
West East

1♠ 1NT

2NT
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דוגמא יב
West East

1♦ 1♠

1NT 2NT

המשיב  של   NT הכרזת על  חוזר  הפותח  י"א  בדוגמא 
ובדוגמא י"ב המשיב חוזר על ההכרזה של הפותח.

18-19 נק' – המשיב  בדוגמא הראשונה הפותח מבטיח 
נק'. לכן, אילו בידי הפותח   6-10 ציין   1NT בהכרזה של 
היו 12-14 נק' וחלוקה מאוזנת היה מכריז Pass. אילו היו 
 1NT 1. מסקנה: הכרזה שלNT לו 15-17 נק', היה פותח

בסיבוב השני מחייבת 18-19 נק' וחלוקה מאוזנת. 

אינן  גם הכרזות אלה  נק'.   11-12 ובשניה המשיב מציין 
מחייבות המשך המכרז. ההחלטה אם להיענות להזמנה, 
המוטלת על כתפיו של המוזמן -  אינה פשוטה. כיצד עליו 
לדעת אם להמשיך במכרז או להכריז Pass? נבחן מספר 

דוגמאות: 
דוגמא  א

♠
♥
♦
♣

3
J965
JT8
KQ42

West East

1♦ 1♥

3♦ ?

אתם מזרח.
הפותח חזר על סדרת הדייאמונד בקפיצה. הוא תיאר יד 
16 נק'. ברור שאין לו ארבעה  עם שישה דייאמונדים וכ- 
להכריז  חשבתם  אם  ספיידים.  ארבעה  לו  ואין  הארטים 
3NT קחו בחשבון כי בידי צפון-דרום שמונה ספיידים )או 
יותר( והם כנראה יובילו בסדרה זו. כיון שאין 25 נק' יחד- 

.Pass הכריזו
דוגמא ב

♠
♥
♦
♣

AQ
J965
874
KT93

West East

1♦ 1♥

3♦ ?

הפותח חזר על הסדרה בקפיצה. ברשותכם עוצרים בכל 
הסדרות. יחד יש 25 נק' לפחות. הכריזו 3NT. האם בטוח 
 ,Minor-ב התאמה  עם  אך  לא.   – לקיחות?  ב-9  שתזכו 
עדיף  לשחק NT. רק לעיתים רחוקות חוזה המחייב 11 

לקיחות במקום  9 יהיה נכון יותר.

דוגמא ג

♠
♥
♦
♣

QJ2
Q3
KQ93
QT82

West East

1♦ 1♥

1NT 3♥

?

אתם מערב.
המשיב חזר על ההארט בקפיצה. הוא תיאר יד עם שישה 
וכ-11 נק'. להיענות להזמנה או לא? יש לסרב.  הארטים 
עם 12 נק' בלבד, חלוקה מאוזנת והיעדר לקיחות מידיות 

.Pass על כך נדון בהמשך( הכריזו( K-ו A

דוגמא ד

♠
♥
♦
♣

AQJ2
Q63
3
QJT82

West East

1♣ 1♥

1♠ 3♥

?

12 נק'  המשיב חזר על סדרתו בקפיצה. גם כאן בידכם 
יש  לקודמת.  ערך  שוות  לא  הנוכחית  החלוקה  אך  בלבד 
ה ערך  )על    Singleton-ה עבור  קוצר  נקודות  להוסיף 
מינימום  למרות  מקרה,  בכל  בהמשך(.   -  Singleton-

הנקודות החלוקה מצדיקה היענות להזמנה. הכריזו  ♥4.

בחודש הבא: המשך המאמר בנושא 
"תעתועי הכח והחלוקה"

2 20-10 בנובמבר, 16

תחרויות בוקר
מלוות בהרצאה
בשעה 10:00.

פרסים מיוחדים.

משחק מודרך
כל בוקר בשעה 10:30
לשחקנים בתחילת 

דרכם.

נקודות אמן
ארציות

ובינלאומיות

(MIXED)ׂ זוגות מעורבים
I 10.11 יום ה' 20:30 סיבוב
II 11.11 יום ו' 16:00 סיבוב

(T.B) זוגות
I 12.11 שבת 10:30 סיבוב

II 12.11 שבת 15:00 סיבוב

תחרות סימולטנית ארצית
13.11 יום א' 20:30

(IMP) זוגות
I 14.11 יום ב' 20:30 סיבוב
II 15.11 יום ג' 16:00 סיבוב

זוגות פתוח (3 בתי גמר)
I 16.11 יום ד' 20:30 סיבוב

II 17.11 יום ה' 16:00 סיבוב
III 18.11 יום ו' 15:00 סיבוב

(SWISS) תחרות קבוצות
I 19.11 שבת 10:00 סיבוב

II 19.11 שבת 15:15 סיבוב

תוכנית התחרויות

לפרטים והרשמה:
 | birmand@inter.net.il | www.bridgeredsea.com | 03-5465582:טל':03-6058355 | פקס
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נבחרת הסניורים של ישראל לאליפות אירופה בבודפשט 
אדריאן שוורץ- הגיעה לתחרות בהרכב חדש שכלל את 
שלום זליגמן, אבי קליש-לאוניד פודגור, מאיר ברקמן-
רון  והמאמן  אורנשטיין  איתן  הקפטן  עם  טימיאנקר  נח 

פכטמן.

לאירלנד,  דחוק  בהפסד  התחרות  את  התחילה  הקבוצה 
11 ניצחונות  אך עד מהרה עלתה על מסלול הניצחונות. 
רצופים העלו את הקבוצה למקום הראשון באמצע התחרות 
נקטעה  הניצחונות  סדרת  יריבותיה.  מכל  ניכר  במרחק 
אך  הובילה בתחרות,  עדיין  ישראל  הרביעי.  היום  בסיום 
הפער היה דחוק. לאחר מספר סיבובים בינוניים הצליחה 
ישראל לסיים את היום השישי והלפני אחרון של התחרות 
עם שני ניצחונות גבוהים על הונגריה ודנמרק שיצרו פער 

בצמרת.

חיסל  לפולין  האחרון  היום  בתחילת  כבד  הפסד  אולם 
כמעט את כל הפער הזה. בשלב זה היה ברור שהמדליות 
זו  ושוודיה שהיו ממש צמודות  בין ישראל, פולין  יתחלקו 

לזו.

IMP 7 את  בסיבוב הלפני אחרון ניצחה ישראל בהפרש 
אנגליה, בעוד פולין ניצחה רק בהפרש IMP 6 ושוודיה אף 

הפסידה.

בסיבוב האחרון פולין הובסה מול דנמרק ויצאה מהמאבק 
על המקום הראשון. שוודיה זכתה לניצחון גבוה על אנגליה 
כל  לאורך  נהנתה  ישראל  בעוד  לישראל,  אותה  שקירב 

הדרך מיתרון קל על גרמניה.

ואז הגיע הלוח האחרון:

Board 16, Dealer West, Vul E/W

 ♠
♥
♦
♣

AK532
-
T95
KJ842

 

♠
♥
♦
♣

-
AJT52
AKJ7642
A

♠
♥
♦
♣

JT9
Q874
Q8
QT93

 ♠
♥
♦
♣

Q8764
K963
3
765

 

בחלוקה חריפה זו מזרח-מערב מסוגלים לבצע ♦6 או ♥6, 
אבל לצפון-דרום הקרבה זולה ל-♠6. הזוג הגרמני בצפון-

דרום מצא את ההקרבה )תוצאה 500+ לישראל(. וכעת 
ליריביהם  ירשו  לא  ששוורץ-זליגמן  בכך  תלוי  היה  הכול 
לשחק ♦6 או ♥6. סלם מבוצע בכיוון מזרח-מערב פירושו 
אבדן האליפות. לבסוף הגרמנים עצרו ב-♦5, והזוג שלנו 
היה  לא   IMP  3 של  הפסד  זה.  בחוזה  לשחק  להם  נתן 
משמעותי, וישראל זכתה בתחרות עם VP 289.67 לפני 

שוודיה 287.58 ופולין 277.32.

נבחרתנו התבססה כמעט לאורך כל הדרך על שני זוגות 
הפתוחה:  ישראל  בנבחרת  עשיר  עבר  בעלי  מנוסים, 
אדריאן שוורץ-שלום זליגמן )הזוג המצטיין של הקבוצה 
שרק  פודגור  קליש-לאוניד  ואבי  הבאטלר(  דירוג  לפי 
ב-2014 הצטרפו לנבחרת הסניורים. הזוג הפחות מנוסה, 
מאיר ברקמן - נח טימינקר, לקח חלק פעיל ותרם רבות 
להישג וזאת לאחר שהשיג ניצחונות בכל המפגשים בהם 

שיחק. להלן מספר דוגמאות לביצועיהם:

נבחרת ישראל לסניורים 
אלופת אירופה

רם סופר
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Board 2, Dealer East, Vul N/S

 ♠
♥
♦
♣

86
432
K764
KJT2

 

♠
♥
♦
♣

KT973
AK6
A95
A6

♠
♥
♦
♣

AQJ4
QJ985
QJ
Q5

 ♠
♥
♦
♣

52
T7
T832
98743

 

West North East South
קליש פודגור

1♥ Pass

1♠ Pass 2♠ Pass

3♠ Pass 4♠ Pass

4NT Pass 5♦ Pass

5♥ Pass 6♠ All Pass

החלטה יפה של לאוניד פודגור בסיבוב השני להכריז ♠2 
15 נקודות  15 נקודות, היות שאלה  בלבד )ולא ♠3( עם 

.Q/J גרועות במיוחד עם ריבוי קלפי

מקרה  בכל  לסלם  מוביל  והוא  מאוד,  חזקה  יד  למערב 
לאחר מציאת התאמה בסדרתו הארוכה. חשוב לציין כי ♥5 
היא שאלה ל-Q בשליט, והתשובה ♠6 מראה Q בשליט, 
המינור  מסדרות  באחת   K צדדיים.  מלכים  שוללת  אך 
היה מספיק למערב להכרזת סלם גדול לאור האפשרות 
להשליך מפסידים על סדרת ה-♥, אבל בחלוקה הנתונה 
הזוגות שהגיעו ל-♠7 נכשלו לאחר הובלה פאסיבית. קליש 

ביצע 13 לקיחות ב-♠6 לאחר שצפון בחר להוביל ב-2♣.

Board 32, Dealer West, Vul E/W

 ♠
♥
♦
♣

AT73
K876
9
JT76

 

♠
♥
♦
♣

9
AQ954
KQ75
543

♠
♥
♦
♣

K2
JT32
J832
A98

 ♠
♥
♦
♣

QJ8654
-
AT64
KQ2

 

West North East South
שוורץ זליגמן

1♥ Pass 2NT 3♠

Pass 4♠ Dbl All Pass
2NT של מזרח הראתה התאמה ב-♥  הכרזת התשובה 
את  כמובן  הרתיע  לא  זה  אבל  לפחות,  מזמינה  יד  עם 
שידו  העריך  שוורץ   .3 בגובה  להכרזה  מכניסה  זליגמן 
מספיק טובה להכרזת משחק מלא, גם אם היריבים לא 

התחרו ל-♥4.

לו  הייתה  שלא  ייתכן  אבל  מפוקפק,  בכפל  הגיב  מזרח 
ידי  על   Forcing Pass-כ הוגדר  זה  מצב  אם  ברירה 
שני  ה-♣.  סדרת  את  ופיתח   ♠A הוריד  הכרוז  היריבים. 
דיאמונדים מפסידים נחתכו, ואחד הושלך על ה-♣ הרביעי 
בדומם. 11 לקיחות לצפון דרום ו- 690+ מול 450+ בשולחן 
 )Bergen( 3♣-ב )השני שבו הגיב לאוניד פודגור )מזרח

להכרזת הפתיחה של שותפו, וכמובן לא הכפיל ♠4.

Board 29, Dealer North, Vul All

 ♠
♥
♦
♣

532
AT84
QJ92
92

 

♠
♥
♦
♣

AQJ86
95
T5
A853

♠
♥
♦
♣

K4
Q3
A8643
QT74

 ♠
♥
♦
♣

T97
KJ762
K7
KJ6
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West North East South
קליש פודגור

Pass 1♦ 1♥

1♠ 3♥ All Pass

והוציאה  החוזה  את  קנתה  צפון  של  ההפרעה  הכרזת 
לא  נכון  החליט  קליש  אבי  מהמכרז.  מזרח-מערב  את 
להתחרות הלאה )הכרזת הפתיחה ♦1 מראה לפי שיטתם 

11-15 נקודות(. 

פודגור  לאוניד  שותפו  נטל  וכעת   ♦T-ב הוביל  מערב 
ו-♠   ♠K  ,♦A מצוינת:  הגנה  ומצא  המושכות  את  )מזרח( 
את  חתך  פודגור   .♠A ושיחק   ♠J-ב זכה  קליש  נוסף. 
7 נקודות אצל קליש  דרום שכבר ראה  ה-A♠ והוביל ♣. 
11 נקודות והחליט  ויתר על החוזה עם  לא האמין שהוא 
לשחק K♣ – ניחוש לא מוצלח. החוזה ♥3 נפל פעמיים. 
אם מזרח לא ממהר להוביל ♣, ייעלמו מפסידים מסדרה 

זו על הדיאמונדים שבדומם.

בשולחן השני הוביל מערב נגד אותו חוזה בשליט, וזליגמן 
את  פתח  לא  מזרח  זה  בשולחן  בלבד.  אחת  פעם  נפל 
המכרז, וסביר להניח שהכרוז היה מנחש בכל מקרה את 

המצב ב-♣.

Board 8, Dealer West, Vul None

 ♠
♥
♦
♣

84
AKJT3
J
QJ982

 

♠
♥
♦
♣

763
2
AT9764
K53

♠
♥
♦
♣

J952
95
Q82
T764

 ♠
♥
♦
♣

AKQT
Q8764
K53
A

 

West North East South
שוורץ זליגמן

Pass 1♥ Pass 4NT

Pass 5♥ Pass 6♥

Pass Pass Pass

זליגמן בהחלטה פרקטית  לאחר שמערב לא פתח, בחר 
בטרם  שותפו  פתיחת  לאחר  מיד  מפתח  לקלפי  לשאול 

יספיק מערב לרמוז לשותפו על הובלה ב-♦.

מנקודת מבטו של דרום, חסרים רק 3 קלפי מפתח ולאחר 
 6♥ ההכרזה   – מפתח(  קלפי   2(  5♥ השותף  תשובת 

ברורה.

העניינים לא היו כה פשוטים בחלק מהשולחנות האחרים 
לחשוש  עלול  דרום  כעת  חלש.   2♦ מערב  פתח  שבהם 
מהשחקנים  חלק  ב-♦.  הובלה  לאחר  לקיחות   2 מהפסד 
שום  הייתה  לא  חיתוכים  ללא  אך   ,6NT ניסו  אף  בדרום 

אפשרות להגיע ל-12 לקיחות.

Board 12, Dealer West, Vul N/S

 ♠
♥
♦
♣

K9
AQ53
AKQT76
4

 

♠
♥
♦
♣

AQJT763
K6
2
AJ3

♠
♥
♦
♣

84
JT74
853
KT97

 ♠
♥
♦
♣

52
982
J94
Q8652

 

West North East South
שוורץ זליגמן

1♣* 1♦ Pass Pass

1♠ 2♥ Pass 3♦

3♠ 3NT Pass 4♦

Pass Pass Pass

* Precision – 16+ נקודות עם חלוקה כלשהי

לא קל להגיע למשחק מלא מול פתיחה חזקה של היריבים! 
אדריאן שוורץ הכריז יפה )בדרך כלל אוברקול נגד ♣1 חזק 
מתבצע עם יד פחות חזקה, אבל אין דרך אחרת להראות 
את היד מאחר ש-Dbl על ♣1 פירושו לרוב מלאכותי( – 
הוא תיאר את חלוקתו בשני הסיבובים הראשונים והציע 

לשותף משחק מלא עם סיכוי סביר לביצוע.
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3NT של צפון היא רק  נכון שהכרזת  הבין  שלום זליגמן 
הייתה  שלו  היד  אם  היא  הקשה  השאלה  חוזה.  הצעת 
3NT. הפרשן בבולטין הרשמי טען כי  מתאימה להשאיר 
עם עוצר ב-♣ וכניסה צפויה לדומם )J♦( – דרום היה צריך 
להשאיר 3NT מאחר שלא הבטיח דבר בהכרזתו הקודמת 

 .3♦

 3NT לזליגמן הייתה דעה שונה. בפועל לא ניתן להכשיל
שונה   ♣ חלוקת  אולם  ב-♥,  עקיפה  בעזרת  המתבצע 
במקצת הייתה מאפשרת למגנים לזכות ב-4 לקיחות ב-♣ 

ואחת ב-♠.

אדריאן ביצע את החוזה ♦4 בזכות העובדה ששותפו הביא 
לו לא רק J♦, אלא גם 9♦! הוא נכנס לדומם ב-J♦, עקף 
ב-♥, המשיך בסיבוב שלישי בסדרה והספיק לחתוך גבוה 
♥ רביעי עם ה-9♦. הכרוז הפסיד לקיחה אחת בלבד בכל 
סדרה פרט לשליט, והתוצאה 130+ הספיקה כדי להרוויח 
IMP בודד לאחר שבשולחן השני נפל אבי קליש )מערב( 

פעמיים ב-♠4 לאחר ניחוש לא מוצלח ב-♣.

Board 31, Dealer South, Vul N/S
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♥
♦
♣

97
KQT5
J653
876

 

♠
♥
♦
♣

A8
973
AT8
AT953

♠
♥
♦
♣

KT3
642
KQ42
QJ2

 ♠
♥
♦
♣

QJ6542
AJ8
97
K4

 

West North East South
קליש פודגור

2♠

Pass Pass Pass
לפי אמות המידה   2♠ עבור  דרום חזקה במקצת  ידו של 
מזיק  לא  הנחות  הפגיעות  במצב  אבל  אצלנו,  המקובלות 

קצת כוח עודף.

 ,3NT לבצע  יכולים  מזרח-מערב  הקלפים,  שיושבים  כפי 
מכל  נמנע  קליש  אבי  התערב.  לא  הישראלי  הזוג  אולם 
ההובלות באסים, ובחר ב-7♥. ההובלה הפאסיבית עבדה 
עם  שנלקח   ♠J-ה אל   ♠ ושיחק  בדומם  זכה  הכרוז  יפה. 

ה-A♠. קליש המשיך ב-♥. הכרוז החליט לזכות בידו כדי 
באחת  מפסיד  השלכת  לצורך  לדומם  מעבר  על  לשמור 
מסדרות המינור, אבל לאחר שהמשיך ב-♠  מידו פודגור 
 7 והמשיך ב-Q♣. עד מהרה צברה ההגנה   ♠KT-זכה ב

לקיחות, והחוזה נפל פעמיים.

בשולחן השני פתח זליגמן ♠1, וגם כאן החוזה הסופי היה 
 .♣A-2 ללא התערבות. מערב החליט להתחכם והוביל ב♠
כדי  ב-♥  לדומם  פעמיים  נכנס  ובהמשך  לו,  הודה  הכרוז 

להוביל פעמיים ♠ אל המכובדים בידו ולבצע 8 לקיחות.

Board 16, Dealer West, Vul E/W
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West North East South

Pass Pass 1♥ 2♣

?
מצב הפגיעות מסבך את החלטתו של מערב. מצד אחד יש 
לו הגנה נפלאה נגד חוזה ♣2 וקוצר בסדרת השותף ללא 
ודאות שיש משחק מלא בכיוון שלו. השחקן הבולגרי בחר 
ב-Pass, שותפו במזרח הכפיל, ועד מהרה נאלץ זליגמן 
לשחק בחוזה ♣2 מוכפל. מזרח הוביל שליט בכל הזדמנות 
נאלץ  הישראלי  הכרוז  בדומם.   ♥ לחתוך  ניסיון  כל  ומנע 

להסתפק ב-3 לקיחות בשליט, A♦ ו-K♥. ישראל 500-.

כדי  מדי  מעט  הם  שליטים  שארבעה  החליט  קליש  אבי 
להכפיל יריבים לא פגיעים בגובה 2, ובחר בכפל שלילי עם 
קלפיו של מערב. בהמשך הוא העלה את הכרזת שותפו 
♠2 למשחק מלא ♠4. הביצוע היה קל לאחר שדרום הוביל 
בשני האסים שלו, שהיו גם שתי הלקיחות האחרונות של 
ההגנה. לאוניד פודגור הוציא שליטים וביצע עקיפת חיתוך 

ב-♥ כדי לרשום 650+ עם רווח של IMP 4 לישראל.
 הזוג השלישי בקבוצה הישראלית, נח טימיאנקר-מאיר ברקמן,
 בילה זמן רב יחסית על "ספסל המחליפים" אבל הצטיין בכל

המפגשים שבהם שותף ובהחלט תרם להישג הגדול.
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Board 12, Dealer West, Vul N/S
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West North East South
טימיאנקר ברקמן

1NT Dbl Pass Pass

RDbl Pass Pass Pass

השולחנות  ברוב   .1NT כמובן  פתח  טימיאנקר  נח 
1NT לא מוכפל,  בתחרות הסניורים החוזה הסופי היה 
שלרוב בוצע. ספק רב אם 15 הנקודות הבינוניות של צפון 

היו שוות התערבות, אבל השחקן הסרבי החליט להכפיל.

על  חזק  כפל  לאחר  טימיאנקר-ברקמן,  של  שיטתם  לפי 
מצד   Pass-ו טרנספר,  הן  ההכרזות  כל   1NT פתיחה 
המשיב מחייב RDbl של הפותח. מאיר ברקמן החזיק 5 
והעריך שרוב הסיכויים שמזרח-מערב מחזיקים  נקודות 
 Pass-ברוב הנקודות והחוזה יבוצע. לפיכך הוא בחר ב
 ♣Q-1 עם רי-דאבל. צפון הוביל בNT ולאחר מכן השאיר
בכל  כמעט  נבחרה  אשר  ביותר  ההגיוניות  )ההובלה 
והגיע  ה-♣  סדרת  את  פיתח  טימיאנקר  השולחנות(. 
שגו  היריבים  בהמשך  בטוחות.  לקיחות  ל-7  במהירות 
בהשלכות, והוא ביצע גם לקיחה עודפת: 760+ לישראל 
זליגמן  נפל  שבו  השני  בשולחן  לסרביה   +100 לעומת 
)דרום( פעם אחת ב-♠2. ישראל ניצחה במפגש בתוצאה 

.IMP 37:63

יצוין כי באחת הידיים האחרות מאותו מפגש התמזל מזלם 
של טימיאנקר-ברקמן שהכריזו 6NT ללא שני אסים, אבל 
והחוזה  בזמן  הלקיחות  את  לגבות  השכילה  לא  ההגנה 
בוצע. כאשר שוחקה אותה יד באליפות הפתוחה במפגש 
לחוזה  הגדולים  הלגמו-הלנס  גם  הגיעו  מונקו-ישראל 
6NT, אך יריביהם אמיר לוין-יוסי רול הגנו נכון והכשילו 

את הסלם.

 נבחרת ישראל לסניורים – אלופת אירופה 2016! מימין: נח טימיאנקר, מאיר ברקמן, לאוניד פודגור, אדריאן שוורץ, 
איתן אורנשטיין )קפטן(, אבי קליש, סלק זליגמן.

gilado.books@gmail.com | 077-3330775 לפרטים נוספים והזמנות: דבורה

סדרת מאחורי ההיגיון
בין 

כם לה
רמו ל

שיג
רים 

הספ

כור
כם לז

עלי
קלו 

וי

מתאים לכל 
הרמות! 

תלמידים 
ושחקני 
תחרויות

מחיר כל אחד מהמארזים הכולל את ספרי הלימוד והתרגול - 135 ₪
ניתן להשיג במועדונים ברחבי הארץ    מאחורי ההיגיון - לחשוב ברידג'

מאחורי ההיגיון של משחק ההגנה - להבין. להגן. להצליח.
הכל על ההגנה: הובלות, סימונים, הסקת מסקנות נכונה, תכנון ההגנה ועוד.

מאחורי ההיגיון של הברידג' המודרני  - להבין. להכריז. להצליח.
בין נושאי הספר: כללי הזהב, הערכת יד מתקדמת, תכנון המכרז, קצב ההכרזה, בחירת הקפטן ועוד.

ספריו של גלעד אופיר, רב אמן בינלאומי 
ומרצה בכיר. כל מארז כולל מאות 

דוגמאות וספר תרגול נפרד.
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סדרת מאחורי ההיגיון
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כם לה
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כור
כם לז

עלי
קלו 

וי

מתאים לכל 
הרמות! 

תלמידים 
ושחקני 
תחרויות

מחיר כל אחד מהמארזים הכולל את ספרי הלימוד והתרגול - 135 ₪
ניתן להשיג במועדונים ברחבי הארץ    מאחורי ההיגיון - לחשוב ברידג'

מאחורי ההיגיון של משחק ההגנה - להבין. להגן. להצליח.
הכל על ההגנה: הובלות, סימונים, הסקת מסקנות נכונה, תכנון ההגנה ועוד.

מאחורי ההיגיון של הברידג' המודרני  - להבין. להכריז. להצליח.
בין נושאי הספר: כללי הזהב, הערכת יד מתקדמת, תכנון המכרז, קצב ההכרזה, בחירת הקפטן ועוד.

ספריו של גלעד אופיר, רב אמן בינלאומי 
ומרצה בכיר. כל מארז כולל מאות 

דוגמאות וספר תרגול נפרד.
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בהרכב  אירופה  לאליפות  יצאה  לנשים  ישראל  נבחרת 
מיכל נוסצקי,  נוגה טל,  דנה טל, נטלי סעדה,  חדש: 
זק  שחר  הקפטן  של  בהובלתם  ועדי אסולין  הילה לוי 
זכה  התחרות  תחילת  לפני  עוד  בראל.  מיכאל  והמאמן 
הברידג' הנשי שלנו להישג אדיר – זכייתן של הילה לוי-
עדי אסולין באליפות אירופה לזוגות נשים שסוקרה בירחון 
הקודם. הנבחרת יצאה לאליפות באווירה טובה ועם תקוות 

להגיע להישג דומה גם בתחרות הקבוצות.

לפנינו סקירת מספר מפגשים חשובים בתחרות ששודרו 
.BBO-ב

סיבוב 1: ישראל-אירלנד
לזוגות,  אירופה  באליפות  המרשימה  זכייתן  לאחר  יום 
אולם  הקבוצות,  תחרות  בפתיחת  נח  לוי-אסולין  הזוג 
ונוגה טל- נוסצקי  נטלי סעדה-מיכל  לקבוצה  חברותיהן 
דנה טל הוכיחו שיש על מי לסמוך. הן ניצלו את חולשתה 
 )IMP( 17:52 של הנבחרת האירית להשגת ניצחון גבוה
על  נוסף  )ומפתיע(  גבוה  לניצחון  הרכב  באותו  והמשיכו 
 .)BBO-אלופות העולם הצרפתיות )שלצערנו לא שודר ב
בצמרת  להתברג  לנשים  ישראל  נבחרת  הצליחה  כך 
לאורך  שמטה  לא  ולמעשה  התחרות,  מתחילת  הגבוהה 
כל הדרך את המקום בשישייה הראשונה המוביל לאליפות 

העולם Venice Cup בשנת 2017.

Board 23, Dealer South, Vul All
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ידי  על  משוחק   ,6♣ הוא  אלה  בקלפים  האידיאלי  החוזה 
דרום, כאשר הכרוז מוגן מהובלה ב-♠ ויש לו זמן להשליך 

♠ על ♥ גם במקרה של ניחוש לא מוצלח ב-♥.

עם זאת, קשה להגיע לחוזה כזה במהלך הכרזה טבעי. 
נוגה ודנה טל שיחקו ♣6 מהצד הלא נכון, ולאחר הובלה 

.♥Q ב-♠ של מזרח הן היו תלויות בניחוש מיקומה של

West North East South
גרינווד דנה טל קני נוגה טל

1♥

Pass 2♣ Pass 4♦

Pass 4♥ Pass 4NT

Pass 5♠ Pass 5NT

Pass 6♣ All Pass

דנה בחרה ב-♣2 כהכרזת ביניים בטרם תתמוך ב-♥, אבל 
סדרת ה-♣ הפכה לשליט בעקבות הכרזת הספלינטר ♦4 

של נוגה, שתיארה קוצר ב-♦ עם 4 קלפי ♣ לפחות.

כאמור, מזרח הובילה ב-T♠ ודנה ניסתה עקיפה שנכשלה. 
לאחר משיכת השליטים היה עליה לאתר את מיקומה של 
 ♥Q נגד והיא עמדה במשימה כאשר בחרה לשחק   ,♥Q
במזרח לאור ההנחה הסבירה שהובלת הפתיחה הייתה 

מסדרת ♠ קצרה יחסית.

בשולחן השני בחרה האירית בצפון להשיב ♦2 לפתיחת 
והזוג  דרום,  את  עודדה  לא  כלל  זו  הכרזה  שותפתה. 

הסתפק במשחק מלא.

קונבנציה  בהצלחה  טל  האחיות  הפעילו  הבאה  ביד 
אך  בה,  משתמשים  בישראל  הבכירים  הזוגות  שמרבית 

היא לא הייתה מוכרת לזוג האירי.

נבחרת ישראל לנשים 
מקום 5 באירופה

רם סופר

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

 הכרזות בסיסיות ומתקדמות

 תכנון משחק היד וההגנה

TB-ו IMP קונבנציות שימושיות בתחרויות 

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

 פיתוח יכולת בניית מערכי שיעורים ולימוד מגוון שיטות הוראה

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

 הרצאות העשרה נוספות של מורים ומנהלי תחרויות בכירים

 שיטות לשיווק עצמי

תעודות הסמכה יוענקו לעומדים בבחינת ההסמכה של
ההתאגדות הישראלית לברידג'

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

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

 המפגשים יתקיימו בבית ההתאגדות ברעננה (רח' יערה 27)

 חומר כתוב יחולק למשתתפים

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

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

מוטי גלברד
רב אמן בינלאומי והמורה הראשי לברידג' בישראל

גלעד אופיר
רב אמן בינלאומי, מחבר סדרת הספרים המצליחה "מאחורי ההיגיון"
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קורס מורים זה, היחיד שהוכר ע"י משרד החינוך, מכיל תכנית לימודים מגוונת 
בדגש על העשרת הידע של התלמידים ולימוד טכניקות להוראת הברידג'

 הכרזות בסיסיות ומתקדמות

 תכנון משחק היד וההגנה

TB-ו IMP קונבנציות שימושיות בתחרויות 

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

 פיתוח יכולת בניית מערכי שיעורים ולימוד מגוון שיטות הוראה

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

 הרצאות העשרה נוספות של מורים ומנהלי תחרויות בכירים

 שיטות לשיווק עצמי

תעודות הסמכה יוענקו לעומדים בבחינת ההסמכה של
ההתאגדות הישראלית לברידג'

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

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

 המפגשים יתקיימו בבית ההתאגדות ברעננה (רח' יערה 27)

 חומר כתוב יחולק למשתתפים

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

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

מוטי גלברד
רב אמן בינלאומי והמורה הראשי לברידג' בישראל

גלעד אופיר
רב אמן בינלאומי, מחבר סדרת הספרים המצליחה "מאחורי ההיגיון"
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Board 24, Dealer West, Vul None
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West North East South
גרינווד דנה טל קני נוגה טל
Pass 1NT Pass 3♠

Pass 4♦ Pass 5♦

Pass Pass Pass

על מנת להימנע מחוזים גרועים של 3NT, מומלץ לשחק כי 
הכרזות התשובה ♠3/♥3 לפתיחה 1NT מתארות סינגלטון 
המינור.  בסדרות   5-4 של  חלוקה  עם  המוכרזת  בסדרה 
המטרה היא לשחק חוזה של 5 במינור כאשר הוא עדיף 
על 3NT, ובמקרים מסוימים ניתן גם לשחק בהתאמה 4-3 

בסדרת המייג'ור השנייה.

ולא  ב-♠  סינגלטון  לשותפתה  כי  ידעה  דנה  שלנו  במקרה 
לא  היריבות  )אשר   ♠Q62 בדמות  רעוע  עוצר  על  סמכה 
יתקשו לעקוף נגדו כל עוד AK♠ מחולקים בין הידיים שלהן(.

מזרח הובילה ב-♠. מערב זכתה ב-A♠ והמשיכה ב-♥. דנה 
שיחקה מידה A♥ ולהפתעתה נפלה בלקיחה זו Q♥ בודדת 
ממזרח. כעת היה לה משחק בטוח לביצוע ♦5 – לעקוף 
נגד מערב – אף על פי שהאורך בשליט נמצא כנראה אצל 
 ♦Q-מזרח, אולם דנה לא יכלה להסתכן בזכייה של מערב ב
עם חיתוך ♥. התוצאה הסופית: 11 לקיחות לאחר הפסד 

.♦Q-ו ♠A

להשיב  בדרום  האירית  השחקנית  בחרה  השני  בשולחן 
הובילה  סעדה  נטלי  פשוט.   3NT-ב שותפתה  לפתיחת 
לא  הישראלי  והזוג  ב-4♠,  שלה  החזקה  מהרביעייה 
התקשה לזכות ב-5 הלקיחות הראשונות לאחר שהקפיד 

להימנע מחסימה בסדרה. 

סיבוב 9: ישראל-טורקיה
סוער  ישראל קרב  נבחרת  מול  ניהלה  הקבוצה הטורקית 
ביד   IMP מ-20  פחות  לא  נבחרתנו  הפסידה  שבמהלכו 
אחת: הזוג הטורקי הכריז 7NT שניתן לבצעו רק באמצעות 
עקיפה )שהצליחה(, בעוד עדי אסולין שיחקה בחוזה ♠7 
שבו עמד לרשותה מגוון של דרכי משחק, והיא לא בחרה 
הזה  "האסון"  על  התגברה  נבחרתנו  המוצלחת.  בדרך 
יותר  קצת  לעדי  היה  הבאה  ביד   .)IMP(  43:50 וניצחה 

מזל:
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West North East South
אסולין אוימן לוי אוזביי

1♠ 3♦ 3♠

3NT Pass Pass Dbl

Pass Pass Pass

דרום  פגיע.  במצב   3♦ להתערב  חששה  לא  לוי  הילה 
תמכה בפתיחה שותפתה. עדי אסולין ציפתה ל-7 לקיחות 
יספיקו  האחרות  בסדרות  והאמינה שהעוצרים שלה  ב-♦ 
ב-♠(.  צפויה  הובלה  לאחר  )ביחוד  נוספות  לקיחות  ל-2 
ב-3NT על אף הכפל המעניש של  הזוג הישראלי נשאר 

היריבות )ב-♦4 המצב היה יותר גרוע(.

הטורקייה בצפון קלטה את המצב ומצאה הובלה מצוינת 
עדי   .♠J-ב נכון  והמשיכה   ♥K-ב זכתה  שותפתה  ב-6♥! 
כיסתה ב-K♠ וצפון זכתה ב-A♠. כעת צפון מיהרה להמשיך 
 3 ייפול  והחוזה   ♠ קלפי   4 שלשותפתה  )בתקווה   ♠Q-ב
פעמים( ו"מכרה" את המשחק המלא המוכפל. לו הייתה 
עוצרת לספור לקיחות הייתה מבינה שהמשך ב-♣ מבטיח 
להגנה 5 לקיחות )אחת ב-♣, AK♥ ו-AQ♠(, בעוד מערב 

יכולה לזכות רק ב-8.
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בנוסף, לדרום לא הייתה סיבה מיוחדת להוביל J♠ מסדרה 
של 4 קלפים, אבל מתוך J54♠ ההובלה ב-J הייתה חובה 

 .♠AQ9xx כדי לזכות ב-5 לקיחות בסדרה אם לשותפה

ייתכן שגישה פרקטית יותר מצד צפון הייתה להוציא את 
הכפל המעניש ל-♠4 עם חלוקה 5-5 ויד חלשה. זהו החוזה 
שהגיעו אליו דנה ונוגה טל בשולחן השני, והן נפלו כצפוי 
פעם אחת לאור החלוקה הגרועה ב-♥. בסך הכול רווח של 

IMP 12 לישראל בדרך לניצחון לא קל.

סיבוב 16: ישראל-הולנד
נבחרת הולנד לנשים נמנית על העילית העולמית זה שנים 
במקום  סיימה  עדיין  אך  הבריקה  לא  זו  באליפות  רבות. 
השישי וזכתה בכרטיס ל-Venice Cup. נבחרתנו הצליחה 

.)IMP( 24:36 לגבור על ההולנדיות בתוצאה של

החלוקה הבאה ממחישה את הפתגם: "תפסת מרובה לא 
תפסת".

Board 20, Dealer West, Vul All
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West North East South
דקרס נוסצקי ון דלפט סעדה
Pass Pass 1♣ Pass

1♥ 1♠ 2♥ 2♠

2NT Pass 3♠ Pass

4♥ Pass Pass Pass

קיימות שתי אסכולות כיצד להשיב לפתיחה של ♣1 עם 4 
קלפים ב-♦ ו-4 קלפים ב-♥. השחקנית ההולנדית במערב 
בחרה להציג את סדרת המייג'ור, מצאה התאמה ולבסוף 

הגיעה למשחק מלא לאחר הזמנה שהתקבלה.

מיכל נוסצקי הובילה ב-Q♠. מערב זכתה בלקיחה והייתה 
סדרת  את  לשחק  אפשרויות  מספר  מבין  לבחור  צריכה 
השליט. ניתן להריץ Q♥ בתקווה למצוא בצפון KTx♥ או 
 .♥Kx בתקווה למצוא בצפון J-להתחיל ב-♥ נמוך לעבר ה
מבחינת תורת הסיכויים, שני קווי המשחק כמעט שווי ערך, 
אולם דקרס בחרה בדרך השנייה ונותרה עם מפסיד בלתי 
נמנע בשליט. לאחר מכן היא השליכה ♦ על ה-♣ הרביעי, 
אולם לא היה ניתן להימנע משני מפסידים ב-♦ כל עוד צפון 
"זוכרת" לכסות תמונה בתמונה. המשחק המלא שהוכרז 

עם 24 נקודות נכשל בלקיחה אחת.

West North East South
נוגה טל וורטל דנה טל מיכילסן
Pass Pass 1♣ Pass

1♦ Pass Pass Pass

מהלך ההכרזה בשולחן השני היה הרבה יותר קצר. נוגה 
ענתה ברביעייה הנמוכה "לפי הסדר" ודנה לא ראתה סיכוי 
משמעותי לביצוע משחק מלא לאחר ששותפתה התחילה 
לה  נראה   4-3 בהתאמה   1♦ של  נמוך  חוזה   .Pass-ב
החליטו  מיכילסן-וורטל  המצוינות  ההולנדיות  בעוד  כדאי, 

לא להתערב.

גם נוגה לא ניחשה את מצב ההארט ואף נתנה ליריבות 
הספיק  לקיחות   8 של  ביצוע  אולם   ,♣ לחתוך  הזדמנות 

.IMP 5 לתוצאה של 90+ ולרווח של

אלו  הן  ודנה  נוגה  הפעם  היוצרות.  התהפכו  הבאה  ביד 
באותו  שישבו  ההולנדיות  בעוד  מלא  משחק  שהכריזו 
כיוון עצרו בגובה 1. גם הפעם התברר שהערכת היד של 

הישראליות הייתה מוצלחת יותר.
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 ♠
♥
♦
♣

K7
KQT5
Q52
9843

 

♠
♥
♦
♣

AQ64
A7
J
KQJT72

♠
♥
♦
♣

983
96432
K876
A

 ♠
♥
♦
♣

JT52
J8
AT943
65

 

aug2.indd   34 25.7.2016 г.   00:24:57 ч.



סיקור תחרויות
35

West North East South
דקרס נוסצקי ון דלפט סעדה

Pass

1♣ Pass 1♦ Pass

1♠ Pass Pass Pass

בברידג' סטנדרטי מותר למשיב להכריז Pass על הכרזה 
עשתה  כך   .♠ קלפי  ו-3  נקודות   6-7 עם   1♠ של  שנייה 
 )+110( לקיחות   8 ביצעה  ושותפתה  )מזרח(,  דלפט  ון 

.♥K-לאחר הובלה ב

West North East South
נוגה טל וורטל דנה טל מיכילסן

Pass

1♣ Pass 1♥ Pass

2♠ Pass 2NT Pass

3NT Pass Pass Pass

ידה  )מערב( בחרה לשדרג את  נוגה טל  בשולחן השני 
הודות לשישייה החזקה ב-♣, והיא הכריזה בסיבוב השני 
♠2 טבעי ומחייב למשחק מלא. שוב משחק מלא שהוכרז 
לאחר  לבצעו  היו קשיים  לא  אך הפעם  נקודות,   24 עם 
)♦(. דנה זכתה  הובלה של דרום בסדרה שלא הוכרזה 
והדומם   ,♣A-ו  ♦K עם  הראשונות  הלקיחות  ב-2  בידה 
סיפק 7 לקיחות בטוחות נוספות ללא צורך בעקיפה ב-♠. 

התוצאה 600+ ועוד IMP 10 לישראל.

סיבוב 20: ישראל-רוסיה
נכונה של האחיות טל הביאה אותן למשחק  יד  הערכת 
מלא במינור עם יד חלוקתית בשעה שהשחקניות הרוסיות 

שהחזיקו אותם קלפים ויתרו על החוזה החלקי.

Board 1, Dealer North, Vul None
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West North East South
יקובלבה דנה טל רחמני נוגה טל

Pass 1♦ 1♥

1♠ Dbl 2♠ 5♣

Pass Pass Pass

טל  דנה  של  הטובה  ההכרזה  את  לציין  יש  כל  ראשית 
אינו  הרביעי  הכריזו  שחקנים  ששלושה  לאחר   – בצפון 
אינו  צפון  של  הכפל  להתערב.  כדי  מדי  רב  כוח  צריך 
מעניש אלא מתאר אורך בסדרה שלא הוכרזה עם נכונות 

לשחק בסדרת השותפה )♥(.

העריכה  וכמו-כן  ב-♣  טובה  התאמה  שיש  הבינה  נוגה 
להצלחת  גבוהים  סיכויים  שיש  מזרח  פתיחת  לאור 
הכרוז  קשה:  היה  לא   5♣ החוזה  ביצוע  ב-♦.  העקיפה 

הוציאה שליטים ומסרה רק שתי לקיחות בהארט.

West North East South
נוסצקי גרומובה סעדה פונומרייבה

Pass 1♦ 1♥

1♠ Pass 2♠ All Pass

על  ויתרה  ודרום  להכפיל,  טרחה  לא  צפון  זה  בשולחן 
החוזה אף על פי שניתן היה לשקול הכרזה נוספת עם 
ששותפתה  העריכה  היא  הנראה  )ככל   5-5 של  חלוקה 
וביצעה ♠2  ארוכה ב-♠(. מיכל נוסצקי שיחקה בזהירות 

בדיוק למרות חלוקת השליטים הגרועה.

ביד הבאה הצליחה דנה טל לבצע משחק מלא שנכשל 
בשולחן השני.

Board 10, Dealer East, Vul All
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West North East South
יקובלבה דנה טל רחמני נוגה טל

Pass 1NT

Pass 2♦ Dbl Pass

Pass 4♥ All Pass

דנה השיבה להכרזת 1NT של שותפתה בטרנספר ♦2. 
מזרח הכפילה, וה-Pass של נוגה הראה 2 קלפים בלבד 
Re- לעשות  בלי   4♥ מיד  להכריז  החליטה  דנה  ב-♥. 

.Transfer

ההובלה של מזרח ב-6♠ מתוך דאבלטון התבררה ככישלון 
חרוץ. שותפתה קיוותה לסינגלטון, זכתה ב-A♠ והמשיכה 
בסדרה. דנה השליכה ♣, זכתה בלקיחה בדומם, משכה 
ו-A♥ והשליכה ♣ נוסף על ♠. היא הפסידה לקיחה   ♥K

אחת בלבד בכל סדרה פרט ל-♣.

West North East South
נוסצקי גרומובה סעדה פונומרייבה

Pass 1NT

Pass 2♦ Dbl 2♥

Pass 4♥ All Pass

הרוסיות שיחקו באותו חוזה, אולם מהצד של דרום. מיכל 
נוסצקי הובילה ב-9♣. נטלי סעדה ספרה בידה ובדומם 
10 קלפי ♦. דרום הבטיחה 2 לפחות בהכרזת הפתיחה 
הסיקה  נטלי  ב-♦,  הובילה  לא  ששותפתה  היות   .1NT
 ,♣A-נכון שלמערב אין ♦ בודד, אלא חוסר. היא זכתה ב
החליפה ל-3♦ ומערב חתכה. עדיין היה ניתן לבצע את 
החוזה באמצעות הוצאת שליטים והשלכת ♦  מפסידים 
על זוכים בסדרות השחורות, אולם דרום לא קראה נכון 
את המצב ואפשרה למזרח לחתוך ♠ ולהפיל את המשחק 
המלא. נבחרת ישראל סיימה את המפגש מול הקבוצה 

.)IMP( 21:35 הרוסית החזקה בניצחון

סיבוב 21: ישראל-פולין
על  שהתמודדו  מהשלוש  אחת  הייתה  פולין  נבחרת 
המקום הראשון בתחרות, ורק יד אחרונה בלתי מוצלחת 
על  לחלוף  ולצרפת  לאנגליה  אפשרה  האחרון  בסיבוב 
סוף  לקראת  התקיים  לפולין  ישראל  בין  פניה. המפגש 
את  לתפוס  כדי  מצוין  במצב  נבחרתנו  כאשר  התחרות, 
הבאה  ביד   .Venice Cup-ל המובילים  המקומות  אחד 
אחת  של  מוצלחת  בלתי  התערבות  אסולין-לוי  ניצלו 

היריבות בהכרזה כדי להשיג רווח גדול.

Board 6, Dealer East, Vul E/W
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West North East South
נוגה טל דופראט דנה טל זמודה

Pass 2♣

Pass 3♠ Pass 4♦

Pass 5♣ Pass 5♥

Pass 5♠ Pass 6♠

Pass Pass Pass
קלאבים(   +5 עם  נקודות   11-15(  2♣ פתיחה  לאחר 
ותשובה חזקה ♠3 הגיעו הפולניות כצפוי לחוזה ♠6 וביצעו 
אותו בדיוק לאחר הובלה בהארט. מיותר לציין שדופראט 
לא הסתכנה בעקיפה ב-♣ כדי לבצע לקיחה עודפת אלא 
חתכה ♦ אחד, הוציאה שליטים ומסרה לקיחה ב-♥ כדי 
הוא החוזה   6♠ אכן,   .♥Q על  ♦J יותר  להשליך מאוחר 
הנכון שצריך להיות בו כל עוד מזרח/מערב אינן מנדבות 

מידע על קלפיהן.

West North East South
סרניאק אסולין בלדיש לוי

Pass 1♣

Pass 1♠ Pass 1NT

Pass 2♣ Pass 3♥

Pass 3♠ Pass 4♣

Pass 4♦ Pass 4NT

Pass 5♣ Dbl RDbl

Pass 6♠ Pass 7♠

Pass Pass Pass
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38
סיקור תחרויות

לדרום יד חלשה מדי להכרזת רוורס. בהכרזתו השנייה ניתן 
לבחור גם ב-♣2 או ♠2. הילה לוי בחרה ב-1NT והמשיכה 
ב-♥3 לאחר "צ'ק בק סטיימן" כדי להראות מקסימום עם 
בסדרה  שישייה  הראתה   3♠ צפון  הכרזת  ב-♥.  רביעייה 
עם עניין בסלם. לאחר שתי הכרזות קיו-ביד הילה שאלה 
קלפי המפתח  כל  את  מחזיקה  וגילתה ששותפתה   4NT

החסרים.

נמצא במזרח, באדיבותה   ♣K-הייתה ש נוספת  "תגלית" 
שהיה  פי  על  אף   5♣ שהכפילה  הפולנית  השחקנית  של 
די ברור שהיא בהובלה )ולא שותפתה(. הילה לוי הבינה 
שעקיפה אחת מוצלחת עשויה להוות את ההבדל בין סלם 

קטן לסלם גדול מבוצע, והחליטה להעלות ♠6 ל-♠7.

מזרח הובילה בהארט, אולם עדי אסולין כבר ידעה איזו 
וב-A♦, עקפה   ♥A-ב זכתה  עקיפה עתידה להצליח. היא 
ל-Q♣, השליכה ♥ על A♣, המשיכה ב-A♠ וב-K♦ וסיימה 
בחיתוך צולב גבוה. בחלוקה הבאה )בורד מס' 7( נראה כי 

קטי בלדיש )מזרח( איבדה את עשתונותיה. היא הכפילה 
תשובת  את  והעלתה  נקודות   12 עם  פגיע  במצב   1♠
אסולין-  .3 לגובה  נקודות(   0 )שהבטיחה   2♣ שותפתה 
עם  נקודות   1100 וגרפו   3♣ על  מעניש  בכפל  הגיבו  לוי 
רווח נוסף של IMP 15. על אף כל זאת, פולין התאוששה 

.)IMP( 33:35 וניצחה במפגש

פגע  לא  קטן  בהפרש  הפולנית  הנבחרת  של  ניצחונה 
במיקומה של נבחרת ישראל, והמצב אף השתפר לאחר 
ניצחון גבוה על נורווגיה בסיבוב 22. הפסד לדנמרק בסיבוב 
האחרון לא השפיע על המיקום – נבחרתנו סיימה במקום 
נבחרת  החמישי, ללא ספק אחד ההישגים הבולטים של 

הנשים של ישראל בהיסטוריה של אליפויות אירופה.

נבחרת הנשים של ישראל: )מימין( דנה טל, נטלי סעדה, נוגה טל, שחר זק )קפטן(, מיכל נוסצקי, הילה לוי, עדי אסולין.

הפתרון והכיוון - במפגש מרוכז אחד!

עזרה להורים בקשיים של ילדיהם המבוגרים
עם או בלי ידיעת הילדים!

058-503-9696
התקשרו עכשיו!

SMS ניתן גם לשלוח

שידוכים לחילונים ומסורתיים בשנות ה- 20 30 40
ייעוץ, הכוונה ואימון אישי, קונפליקטים זוגיים

וסכסוכים משפחתיים

> בעיות בזוגיות של הילדים הנשואים, מסוכסכים עם החתנים/כלות, סכסוכים בין הילדים

אל תישארו חסרי אונים, הפסיקו לריב ולהתווכח ביניכם, אפשר לעזור!

הורים, אם אחד מהסעיפים הבאים רלוונטי לילדכם, התקשרו עכשיו!

עתיד ותעסוקה:

> מתקשים למצוא כיוון ולהתמיד בו
> חוסר עצמאות ותלות מוחלטת בהורים

> רוב הזמן בבית, נסוגים ומתנתקים

זוגיות:

> מעולם או מזה שנים, לא חוו זוגיות
> תקועים בזוגיות שלא מתקדמת

> מסתבכים עם בני זוג לא מתאימים

מרכז אלי שטרול – בוגר מכון אדלר מזה למעלה מ-20 שנים מתמודד עם רווקים, זוגות, הורים וילדיהם המבוגרים. עבודתו 
מאופיינת בגישה ייחודית, ממוקדת, עניינית ותכליתית ללא "חפירות" מיותרות ומבט אל העתיד. כישוריו ויכולותיו באים לידי 
קו  וליישר  שנים  של  משקעים  לנטרל  ההורים,  בין  הדעות  חילוקי  את  ליישב  מצליח  הוא  כאשר  הראשון  במפגש  כבר  ביטוי 

בגישתם ביחס לילדים והמשפחה.

באליפות  הפתוחה  הנבחרת  של  המשחקים  סיקור 
אירופה יתפרסם בביטאון ספטמבר.
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הפתרון והכיוון - במפגש מרוכז אחד!

עזרה להורים בקשיים של ילדיהם המבוגרים
עם או בלי ידיעת הילדים!

058-503-9696
התקשרו עכשיו!

SMS ניתן גם לשלוח

שידוכים לחילונים ומסורתיים בשנות ה- 20 30 40
ייעוץ, הכוונה ואימון אישי, קונפליקטים זוגיים

וסכסוכים משפחתיים

> בעיות בזוגיות של הילדים הנשואים, מסוכסכים עם החתנים/כלות, סכסוכים בין הילדים

אל תישארו חסרי אונים, הפסיקו לריב ולהתווכח ביניכם, אפשר לעזור!

הורים, אם אחד מהסעיפים הבאים רלוונטי לילדכם, התקשרו עכשיו!

עתיד ותעסוקה:

> מתקשים למצוא כיוון ולהתמיד בו
> חוסר עצמאות ותלות מוחלטת בהורים

> רוב הזמן בבית, נסוגים ומתנתקים

זוגיות:

> מעולם או מזה שנים, לא חוו זוגיות
> תקועים בזוגיות שלא מתקדמת

> מסתבכים עם בני זוג לא מתאימים

מרכז אלי שטרול – בוגר מכון אדלר מזה למעלה מ-20 שנים מתמודד עם רווקים, זוגות, הורים וילדיהם המבוגרים. עבודתו 
מאופיינת בגישה ייחודית, ממוקדת, עניינית ותכליתית ללא "חפירות" מיותרות ומבט אל העתיד. כישוריו ויכולותיו באים לידי 
קו  וליישר  שנים  של  משקעים  לנטרל  ההורים,  בין  הדעות  חילוקי  את  ליישב  מצליח  הוא  כאשר  הראשון  במפגש  כבר  ביטוי 

בגישתם ביחס לילדים והמשפחה.

aug2.indd   39 25.7.2016 г.   00:25:07 ч.



שונות
40

חידת החודש
אורן לידור
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♠Q :חוזה: ♦7; קלף הובלה
מערב הוביל ב-Q♠ נגד החוזה ♦7. עליכם לבצע את החוזה 

נגד הגנה כלשהי. בהצלחה!!

מערב הוביל ב-Q♣ נגד החוזה ♠7. 

זכה ב-K♣, חתוך ♥, והמשך ב-AK♠ )מערב משליך ♥(. 
יכול להשליך  ומשוך Q♠. מערב אינו  כעת חתוך ♥ שני 
בדומם  החמישי  ה-♥  את  להגביה  תוכל  אז  כי  נוסף,   ♥

באמצעות חיתוך ♥ נוסף. לפיכך הוא ישליך ♣ או ♦.

המשך  מהדומם,   ♦ אתה  גם  השלך   –  ♦ ישליך  אם 
A♥ )השלך ♣( וחתוך ♥ רביעי ביד. זהו  ב-AK♦, שחק 

המצב הסופי:
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כפול:  בלחץ  היריבים  האחרון.  השליט  את  כעת  שחק 
מערב חייב לשמור על J♥ ולכן ישליך ♣. מהדומם יושלך 
ישליך ♣,  אם  ל-♣.   ♦ בין  מכריע  בלחץ  מזרח  וכעת   ,♥

תשחק ♣ אל ה-A וה-3♣ גבוה.
 ,6 בלקיחה   ♠Q על   ♣ ישליך  מערב  אם  אופן,  באותו 
השלך גם אתה ♣ מהדומם, משוך A♣, שחק A♥ )השלך 
♦( וחתוך הארט. גם הפעם יופעל על היריבים לחץ כפול 
שיביא להגבהת ה-♦ השלישי בדומם אם מערב ישמור ♥ 

ומזרח ישמור ♣.
הטכניקה שבה השתמש הכרוז נקראת משחק לחץ מורכב 
)Compound Squeeze(. אחד המגנים )מערב במקרה 
בשלב  סדרות.   2 על  מגן  ושותפו  סדרות,   3 על  מגן  זה( 
מוקדם של המשחק מערב צריך לוותר על ההגנה באחת 
הסדרות, ואז נוצרות שתי אפשרויות של משחק לחץ כפול.

פתרון חידת מאי

אורן לידור

ידיעון ההתאגדות הישראלית לברידג' ן אוגוסט 2016
עורכים: אילן שזיפי ואוריה מאיר, כתובת משרד ההתאגדות: ת.ד. 1264 שוהם 6085000

טל. 03-9794862, פקס. 03-9794319
www.bridge.co.il :אתר ההתאגדות ibf@bridge.co.il :דוא"ל

אוקטובר 2016ספטמבר 2016אוגוסט 2016
אליפות ישראל לזוגות 20-19

נשים 
(אין שלב מחוזי)

3

11

17 - 16

 24 – 23

אליפות ישראל לזוגות סניורים
מחוזי*

סימולטנית ארצית

אליפות ישראל לזוגות סניורים
שלבי גמר

ליגות ב' צפון וליגות א'+ב' רעננה
(לפי תכנית)

ליגות לקבוצות28 – 29 
(לפי תכנית)

תוכנית פעילות ספורטיבית ארצית לחודשים:
אוגוסט – אוקטובר 2016

הודעות חשובות

* ראו מודעה מפורטת

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

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

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

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

www.bridge.co.il :הכנסו לאתר

חפשו את אייקון התשלומים בתחתית הדף - 

ולחצו על:   שם יופיע גם הקישור להרשמה ליום העיון.

ועדת חוקהועדת חוקה

ההשתתפות למנהלי 

התחרויות - חובה!
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ידיעון ההתאגדות הישראלית לברידג' ן אוגוסט 2016
עורכים: אילן שזיפי ואוריה מאיר, כתובת משרד ההתאגדות: ת.ד. 1264 שוהם 6085000

טל. 03-9794862, פקס. 03-9794319
www.bridge.co.il :אתר ההתאגדות ibf@bridge.co.il :דוא"ל

אוקטובר 2016ספטמבר 2016אוגוסט 2016
אליפות ישראל לזוגות 20-19

נשים 
(אין שלב מחוזי)

3

11

17 - 16

 24 – 23

אליפות ישראל לזוגות סניורים
מחוזי*

סימולטנית ארצית

אליפות ישראל לזוגות סניורים
שלבי גמר

ליגות ב' צפון וליגות א'+ב' רעננה
(לפי תכנית)

ליגות לקבוצות28 – 29 
(לפי תכנית)

תוכנית פעילות ספורטיבית ארצית לחודשים:
אוגוסט – אוקטובר 2016

הודעות חשובות

* ראו מודעה מפורטת

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

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

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

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

www.bridge.co.il :הכנסו לאתר

חפשו את אייקון התשלומים בתחתית הדף - 

ולחצו על:   שם יופיע גם הקישור להרשמה ליום העיון.

ועדת חוקהועדת חוקה

ההשתתפות למנהלי 

התחרויות - חובה!
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אליפות ישראל לזוגות נשים 2016 
אליפות ישראל לזוגות נשים תתקיים 

בסוף השבוע 20-19 באוגוסט 2016 במועדון הכדורת ברעננה
רח' יערה, 27 , רעננה, כניסה לחניון הכדורת העליון.

(נא לא לחנות ברחוב דוד אלעזר).

אליפות הנשים היא בנוסף לאליפות הפתוחה והנשים יכולות להשתתף בשתיהן. 
התחרות פתוחה לנשים הרשומות בהתאגדות בשנת 2016.

ההרשמה על בסיס מקום פנוי.
מתכונת התחרות:

שלב מחוזי – לא יתקיים שלב מחוזי.
שלב חצי גמר - ביום ששי יתקיימו 2 מושבים, משותפים לכולן.  

שלב  גמר - בתום השלב המוקדם יופרדו הזוגות ל 2 בתים על סמך ההישג המצטבר:  
גמר א'  (בערך שליש מהזוגות).  • 
גמר ב' המספר המדויק יוחלט לפי מספר הזוגות שירשמו וישתתפו בתחרות, ועל פי  שיקולי ארגון • 

התחרות.
שלב הגמר ישוחק בשבת ב-2 מושבים של כ- 24 חלוקות (או 3 מושבים קצרים של 16-18 חלוקות).  
אם מספר הזוגות הנרשמים לתחרות יהיה קטן מהצפוי, תשתנה מתכונת התחרות לשלב אחד עם 

מספר מושבים סדרתיים.
נקודות אמן

בשלב המוקדם יוענקו נקודות אמן ארציות לזוגות מעל הממוצע.
בשלב הגמר - נקודות אמן בינלאומיות וארציות יוענקו בשני הבתים, לפי מפתח שקבעה ועדת נקודות 

אמן ומושבים. כמו כן יינתנו פרסים כספיים.
אם לא יתקיים שלב מוקדם אלא שלב גמר (בהתאם לכמות הזוגות) יוענקו נקודות אמן ארציות 

ובינלאומיות לתחרות.
תקנון

תקנון מפורט יתפרסם בסמוך לתחרות.
לוחות זמנים

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

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

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

הרשמה  מראש חובה (לא תהיה גביה במקום).

ההרשמה דרך אתר התשלומים המקוון של ההתאגדות הישראלית לברידג'

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

2. חפשו את אייקון התשלומים בתחתית הדף:  

3. בדף הבא לחצו על:  

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

נקודות אמן 
ארציות 

ובינלאומיות 
יחולקו עפ"י 

התקנון

ליגות לקבוצות 2016 
שימו לב: סיום ההרשמה ב-25 באוגוסט

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

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

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

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

תכנית מפורטת תפורסם לכל הקבוצות שירשמו כנדרש.

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

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

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

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

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

ההרשמה עד ה- 25/8/16,  דרך המערכת התשלומים המקוונת באתר ההתאגדות.

חפשו את האייקון בתחתית הדף 

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

בואו להשתתף בתחרויות הליגות 2016 !

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

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

נקודות אמן 
ארציות 

ובינלאומיות 
יחולקו עפ"י 

התקנון
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אליפות ישראל לזוגות נשים 2016 
אליפות ישראל לזוגות נשים תתקיים 

בסוף השבוע 20-19 באוגוסט 2016 במועדון הכדורת ברעננה
רח' יערה, 27 , רעננה, כניסה לחניון הכדורת העליון.

(נא לא לחנות ברחוב דוד אלעזר).

אליפות הנשים היא בנוסף לאליפות הפתוחה והנשים יכולות להשתתף בשתיהן. 
התחרות פתוחה לנשים הרשומות בהתאגדות בשנת 2016.

ההרשמה על בסיס מקום פנוי.
מתכונת התחרות:

שלב מחוזי – לא יתקיים שלב מחוזי.
שלב חצי גמר - ביום ששי יתקיימו 2 מושבים, משותפים לכולן.  

שלב  גמר - בתום השלב המוקדם יופרדו הזוגות ל 2 בתים על סמך ההישג המצטבר:  
גמר א'  (בערך שליש מהזוגות).  • 
גמר ב' המספר המדויק יוחלט לפי מספר הזוגות שירשמו וישתתפו בתחרות, ועל פי  שיקולי ארגון • 

התחרות.
שלב הגמר ישוחק בשבת ב-2 מושבים של כ- 24 חלוקות (או 3 מושבים קצרים של 16-18 חלוקות).  
אם מספר הזוגות הנרשמים לתחרות יהיה קטן מהצפוי, תשתנה מתכונת התחרות לשלב אחד עם 

מספר מושבים סדרתיים.
נקודות אמן

בשלב המוקדם יוענקו נקודות אמן ארציות לזוגות מעל הממוצע.
בשלב הגמר - נקודות אמן בינלאומיות וארציות יוענקו בשני הבתים, לפי מפתח שקבעה ועדת נקודות 

אמן ומושבים. כמו כן יינתנו פרסים כספיים.
אם לא יתקיים שלב מוקדם אלא שלב גמר (בהתאם לכמות הזוגות) יוענקו נקודות אמן ארציות 

ובינלאומיות לתחרות.
תקנון

תקנון מפורט יתפרסם בסמוך לתחרות.
לוחות זמנים

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

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

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

הרשמה  מראש חובה (לא תהיה גביה במקום).

ההרשמה דרך אתר התשלומים המקוון של ההתאגדות הישראלית לברידג'

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

2. חפשו את אייקון התשלומים בתחתית הדף:  

3. בדף הבא לחצו על:  

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

נקודות אמן 
ארציות 

ובינלאומיות 
יחולקו עפ"י 

התקנון

ליגות לקבוצות 2016 
שימו לב: סיום ההרשמה ב-25 באוגוסט

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

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

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

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

תכנית מפורטת תפורסם לכל הקבוצות שירשמו כנדרש.

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

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

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

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

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

ההרשמה עד ה- 25/8/16,  דרך המערכת התשלומים המקוונת באתר ההתאגדות.

חפשו את האייקון בתחתית הדף 

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

בואו להשתתף בתחרויות הליגות 2016 !

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

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

נקודות אמן 
ארציות 

ובינלאומיות 
יחולקו עפ"י 

התקנון
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אליפות ישראל לזוגות סניורים 2016
שלב מוקדמות מחוזיות

IMP שיטת חישוב .(18X2),ישוחקו 36 חלוקות
כמות נקודות אמן ארציות מוגדלת תוענק לזוגות מעל הממוצע

שבת 3 בספטמבר 2016
שעה 09:30 עד 14:40 לערך

מרכזדרוםצפון

במועדון "חיפה כרמל"
רח' מחניים 9, חיפה

במועדון מרכז הברידג'
 בן צבי 35, ירושלים

במועדון רמת השרון
סוקולוב 52, רמה"ש

פרטים והרשמה
משה מנור

054-6908800
מועדון: 04-8101027
מחיר 140 ש"ח לזוג

ההרשמה מראש – חובה

אביבה בן ארויה 
052-3859335

מחיר 140 ש"ח לזוג
ההרשמה מראש – חובה

יעקב מינץ
052-2783263
03-5403244

מחיר 140 ש"ח לזוג
ההרשמה מראש – חובה

סניור = מי שנולד ב : 31.12.1956 או לפני כן
לפחות אחד מבני הזוג חייב להשתייך לסניף במחוז שבו הוא משתתף

(ניתן להשתתף במחוז אחר רק באישור מוקדם של קפטן המחוז המארח) 
חלוקות זהות בכל המחוזות וחישוב משותף

ככלל, לא מאשרים ממלאי מקום בתחרויות אליפות ישראל 

שלבי הגמר ב: 16-17 בספטמבר 2016.
פרסים ונקודות אמן ארציות ובינלאומיות בגמר במתכונת מורחבת מאד.

התחרות מיועדת לחברי התאגדות בתוקף בשנת 2016

הודעות מועדונים

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

יום שישי 5 באוגוסט 2016

שעה - 10:00

במועדון השרון כפר סבא
רחוב ששת הימים 42 כפר-סבא

מחיר למשתתף 70 ₪

מנהל תחרות – אילן שזיפי

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

מועדון – 077-5253001

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

מושב 1, 30 ידיים 

יום שבת 6 באוגוסט 2016

שעה - 10:00

במועדון הברידג' נס ציונה
שד' המעפילים פינת השייטת

מחיר למשתתף 65 ₪

מנהל תחרות – אילן שזיפי

פרסים כספיים ל-3 המקומות הראשונים
מספר המקומות מוגבל—ההרשמה מראש חובה

יעקב מיוחס – 054-6892939

מועדון מרכז הברידג' ירושלים מתכבד להזמינכם:
לתחרות ארצית

2 מושבים של 24 ידיים 

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

שעה - 17:00

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

מחיר למשתתף 120 ₪

מנהלת תחרות – זייטמן מגי

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

זייטמן מגי – 054-4715949

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

לתחרות ארצית
מושב 1, 30 ידיים

  
יום שישי 12 באוגוסט 2016, שעה - 10:00

בבית ההתאגדות ברעננה

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

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

 seven_nt@bezeqint.net :דוא"ל

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

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

יום שבת 13 באוגוסט 2016
שעה - 10:00

במועדון ברידג' עמק יזרעאל
חדר אוכל-קיבוץ גניגר

מחיר למשתתף 65 ₪ כולל ארוחת צהריים

מנהל התחרות – אילן שזיפי

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

מועדון חיפה כרמל מתכבד להזמינכם:
לתחרות ארצית
מושב 1, 30 ידיים

  
יום שישי 26 באוגוסט 2016

שעה - 10:00

במועדון חיפה כרמל
רחוב מחניים חיפה

מחיר למשתתף 60 ₪

מנהל תחרות – אסף עמית

מספר המקומות מוגבל—ההרשמה מראש חובה
מועדון – 04-8101027 | זק יניב - 054-8083015

מועדון אביבים מתכבד להזמינכם:
לתחרות ארצית

2 מושבים של 18 ידיים 

יום שבת 27 באוגוסט 2016
שעה - 10:00

במועדון הברידג' אביבים
רח' דיסנצ'יק 7, תל-אביב

מחיר למשתתף 75 ₪

מנהל התחרות – אילן שזיפי

מספר המקומות מוגבל—ההרשמה מראש חובה
מועדון – 03-6417469 | 03-6417470

מועדון ירושלים מתכבד להזמינכם:
לתחרות ארצית ע"ש דינאי עמי

2 מושבים של 18 ידיים
  

יום שישי 9 בספטמבר 2016
שעה - 10:00

במגדלי הים התיכון תלפות
רח' ינובסקי 4, ירושלים

מחיר למשתתף 75 ₪ כולל כיבוד

מנהל תחרות – ברי אבנר
גביעים ופרסים כספיים לשלושת המקומות הראשונים

מספר המקומות מוגבל—ההרשמה מראש חובה
עפרה קידר – 050-5562459 
ניימן עירית – 050-6202682
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אליפות ישראל לזוגות סניורים 2016
שלב מוקדמות מחוזיות

IMP שיטת חישוב .(18X2),ישוחקו 36 חלוקות
כמות נקודות אמן ארציות מוגדלת תוענק לזוגות מעל הממוצע

שבת 3 בספטמבר 2016
שעה 09:30 עד 14:40 לערך

מרכזדרוםצפון

במועדון "חיפה כרמל"
רח' מחניים 9, חיפה

במועדון מרכז הברידג'
 בן צבי 35, ירושלים

במועדון רמת השרון
סוקולוב 52, רמה"ש

פרטים והרשמה
משה מנור

054-6908800
מועדון: 04-8101027
מחיר 140 ש"ח לזוג

ההרשמה מראש – חובה

אביבה בן ארויה 
052-3859335

מחיר 140 ש"ח לזוג
ההרשמה מראש – חובה

יעקב מינץ
052-2783263
03-5403244

מחיר 140 ש"ח לזוג
ההרשמה מראש – חובה

סניור = מי שנולד ב : 31.12.1956 או לפני כן
לפחות אחד מבני הזוג חייב להשתייך לסניף במחוז שבו הוא משתתף

(ניתן להשתתף במחוז אחר רק באישור מוקדם של קפטן המחוז המארח) 
חלוקות זהות בכל המחוזות וחישוב משותף

ככלל, לא מאשרים ממלאי מקום בתחרויות אליפות ישראל 

שלבי הגמר ב: 16-17 בספטמבר 2016.
פרסים ונקודות אמן ארציות ובינלאומיות בגמר במתכונת מורחבת מאד.

התחרות מיועדת לחברי התאגדות בתוקף בשנת 2016

הודעות מועדונים

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

יום שישי 5 באוגוסט 2016

שעה - 10:00

במועדון השרון כפר סבא
רחוב ששת הימים 42 כפר-סבא

מחיר למשתתף 70 ₪

מנהל תחרות – אילן שזיפי

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

מועדון – 077-5253001

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

מושב 1, 30 ידיים 

יום שבת 6 באוגוסט 2016

שעה - 10:00

במועדון הברידג' נס ציונה
שד' המעפילים פינת השייטת

מחיר למשתתף 65 ₪

מנהל תחרות – אילן שזיפי

פרסים כספיים ל-3 המקומות הראשונים
מספר המקומות מוגבל—ההרשמה מראש חובה

יעקב מיוחס – 054-6892939

מועדון מרכז הברידג' ירושלים מתכבד להזמינכם:
לתחרות ארצית

2 מושבים של 24 ידיים 

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

שעה - 17:00

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

מחיר למשתתף 120 ₪

מנהלת תחרות – זייטמן מגי

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

זייטמן מגי – 054-4715949

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

לתחרות ארצית
מושב 1, 30 ידיים

  
יום שישי 12 באוגוסט 2016, שעה - 10:00

בבית ההתאגדות ברעננה

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

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

 seven_nt@bezeqint.net :דוא"ל

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

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

יום שבת 13 באוגוסט 2016
שעה - 10:00

במועדון ברידג' עמק יזרעאל
חדר אוכל-קיבוץ גניגר

מחיר למשתתף 65 ₪ כולל ארוחת צהריים

מנהל התחרות – אילן שזיפי

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

מועדון חיפה כרמל מתכבד להזמינכם:
לתחרות ארצית
מושב 1, 30 ידיים

  
יום שישי 26 באוגוסט 2016

שעה - 10:00

במועדון חיפה כרמל
רחוב מחניים חיפה

מחיר למשתתף 60 ₪

מנהל תחרות – אסף עמית

מספר המקומות מוגבל—ההרשמה מראש חובה
מועדון – 04-8101027 | זק יניב - 054-8083015

מועדון אביבים מתכבד להזמינכם:
לתחרות ארצית

2 מושבים של 18 ידיים 

יום שבת 27 באוגוסט 2016
שעה - 10:00

במועדון הברידג' אביבים
רח' דיסנצ'יק 7, תל-אביב

מחיר למשתתף 75 ₪

מנהל התחרות – אילן שזיפי

מספר המקומות מוגבל—ההרשמה מראש חובה
מועדון – 03-6417469 | 03-6417470

מועדון ירושלים מתכבד להזמינכם:
לתחרות ארצית ע"ש דינאי עמי

2 מושבים של 18 ידיים
  

יום שישי 9 בספטמבר 2016
שעה - 10:00

במגדלי הים התיכון תלפות
רח' ינובסקי 4, ירושלים

מחיר למשתתף 75 ₪ כולל כיבוד

מנהל תחרות – ברי אבנר
גביעים ופרסים כספיים לשלושת המקומות הראשונים

מספר המקומות מוגבל—ההרשמה מראש חובה
עפרה קידר – 050-5562459 
ניימן עירית – 050-6202682
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מועדון ככר המדינה מתכבד להזמינכם:
לתחרות ארצית

2 מושבים של 18 ידיים 

יום שבת 10 בספטמבר 2016
שעה - 10:00

במועדון הברידג' ככר המדינה
רח' ויצמן 53, תל אביב

מחיר למשתתף 70 ₪

מנהל התחרות – אילן שזיפי

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

מועדון מרכז הברידג' ירושלים מתכבד להזמינכם לתחרות ארצית ע"ש אמיל ויזנר ז"ל
מושב 1, 30 ידיים  

יום שישי 30 בספטמבר 2016, שעה - 10:00

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

מחיר למשתתף 65 ₪ כולל כיבוד | מנהל תחרות – מגי זייטמן
גביעים ופרסים כספיים לשלושת המקומות הראשונים | מספר המקומות מוגבל—ההרשמה מראש חובה

בריאן זייטמן – 054-4715950 | מגי זייטמן – 054-4715949

תוצאות תחרויות

מצטברשמותדרוג
63.66גלעדי ירון - רייטר אדם - עציון אמיר - זמיר עמי - אלספל חנן1

57.83בר גילי - ארבל דייויד - לירן ינון - ליבסטר בני2

55.12הרפז דורון - רשתי שאול - קונפינו יוסי - לונשטיין דני3

54.56זייטק אביב - לונשטיין תומר - מתתיהו גל - חוטורסקי ניר - אופיר גלעד - אסולין עדי4

53.69סגל מתן - שגב חן - אביטל שחף - בנירי עילי5

52.41טרגן אברהם - צייטין דוד - ספקטור מיכל - כהן עדי - (שפי רון) - (צדיק ארז)6

51.79מינץ יעקב - פרידמן שמואל - קליש אבי - אורנשטיין איתן7

51.64(מנחם אבינועם) - עזרא משה - בריפמן מיכאל - פלאי רענן - פיוטרו קלוד8

47.83טמס חיים - קריספי ניסים - שטרית אבי - בורק לואיזה9

47.11סגלוביץ דוד - אדלשטיין פרידה - דורי ישראל - דורי צביה - (שפט מירי) - (ענבר דוד)10
47.03טל ג'ו - גנוט ישראל - ליבסטר שעיה - ליבסטר נדיה - אורי עמי11
46.42קופמן שרה - וישניצקי מירי - פרידלנדר דודי - בר-שוע רן - מזרחי יפה - (קיש תמר)12
44.32שכטר קרין - שכטר דב - אנג'ל אביאלה - אנג'ל דוד13

תחרות: מוקדמות גביע המדינה לקבוצות 2016
מושב:4 מתוך 4 תאריך: 06-07-16

השתתפו 36 קבוצות
13 הקבוצות הראשונות בצירוף 3 קבוצות בכירות ששוחררו עלו לשלב שמינית הגמר

מועדון וקס רחובות מתכבד להזמינכם:
לתחרות ארצית
מושב 1, 30 ידיים 

יום שישי 16 בספטמבר 2016
שעה - 10:00

במועדון הברידג' וקס רחובות
רחוב ארלוזורוב 28 רחובות

מחיר למשתתף 70 ₪ כולל כיבוד
גביעים ופרסים כספיים לשלושת המקומות הראשונים

מספר המקומות מוגבל—ההרשמה מראש חובה
יעקב וקס – 054-6344830 | גל וקס – 052-5688781

דדרגות

מקבלי תארים חדשים ביום 12 ביולי 2016

 רב אמן בינלאומי 
 טל דנה, חיפה/כרמל 

 רב אמן זהב 
 אורי עמי, כפר סבא 
 אורן אפרת, אביבים 

 טימיאנקר נח, רחובות 
 אסולין עדי, נס ציונה 

 רב אמן כסף 
 בריפמן מיכאל, כיכר המדינה ת"א 

 רב אמן ארד 
 אנטונוב לריסה, כפר סבא 

 לב מוניק, כפר סבא 
 רונן מרים, סביון-קרית אונו 

 אורמן ליאור, נס ציונה 

 רב אמן 
 טל ישראל, קנטרי רעננה 

 לוין יואב, כפר סבא 
 בלו אבי, רמת גן 
 כהן מזל, אביבים 

 שנפ שולמית, ירושלים 
 כהן-טל ישי, סביון-קרית אונו 

 אמן בכיר זהב 
 ארד נויה, רמת השרון 

 לוי יוסי, כפר סבא 
 דנציגר אלכס, רמת גן 

 חוטר יפה, הדר כפר סבא 
 צויק אילנה, סביון-קרית אונו 

 ארבל דייויד, גליל תחתון 

 אמן בכיר כסף 
 בוחניק אשר, חיפה/כרמל 

 ארזיל אתי, קריות/חיפה 
 טל ג'ו, כפר סבא 

 פוקס קנט, כפר סבא 
 ליפין גנאדי, רמת גן 

 קניגסברג אייל, רמת גן 
 שורץ שחר, רחובות 
 זינגר דן, כפר מרדכי 

 כהן שרה, כפר מרדכי 
 וקסמן סופי, ארצי - התאגדות

 
 אמן בכיר ארד 

 סדן נגה, הלוחם אפקה 
 טל משה, קנטרי רעננה 

 ולפר מיכאל, חיפה/כרמל 
 חן ליאת, טבעון 

 ליפשיץ יותם, עמק יזרעאל 
 באר מרכוס, כפר סבא 

 אביטל שחף, אביבים 
 לובינסקי אורנה, אביבים 
 רקובסקי צפורה, אביבים 

 וקשלק רן, ירושלים 
 קופליוביץ חיה, נס ציונה 

 אמן בכיר 
 שליט בועז, הלוחם אפקה 

 טורפשטיין ירון, קריות/חיפה 
 הפטקה מיכאל, עמק יזרעאל 

 וסרמן גילדה, אביבים 
 גבאי רפי, ירושלים 

 לוטן דפנה, ירושלים 
 בסקין בן, מרכז הברידג' ים 

 זייטמן אורן, מרכז הברידג' ים 
 נוה ראובן, מרכז הברידג' ים 

 קמעו שי, זכרון יעקב 
 שבירו גדי, מועדון מודיעין 

 אמן זהב 
 נחמיאס סימה, רמת השרון 

 שניר חוה, רמת השרון 
 אביב יוסי, קנטרי רעננה 

מצטברשמותדרוג
76.43כהן-טל ישי - נסלרוט אברהם1
73.27בילגוראי שרה - אורון דוד2
69.50חיות אבי - בן שמחון אמליה3
69.29רשתי שאול - קרפלק מרים4
68.67פרידלנדר דודי - פרץ חוה5
68.65מגל אלדד - שרו יונתן6
68.42גורדון דן - מנדלבאום יצחק7
68.38אלון אדל - ג'קסון נויל8
68.31קורן תקוה - בנבניסטי רונן9

68.18רגב יורם - אלול סימה

סימולטנית ארצית בוקר יולי 2016 
בחישוב ארצי - משוקלל

מושב 1 מתוך 1 תאריך: 08/07/16 | השתתפו 722 זוגות

מצטברשמותדרוג
72.64כהן-טל ישי - נסלרוט אברהם1
69.81ברגר נועם - כץ עמית2
69.47אלון אדל - ג'קסון נויל3
68.23קורן תקוה - בנבניסטי רונן4
68.13אבני אבי - גוטליב נדב5
67.99בילגוראי שרה - אורון דוד6
66.52אבישר שוש - אצבעוני זהבה7
66.42חיות אבי - בן שמחון אמליה8
66.29ריטר אהרן - כהן אורי9

65.75פיזנטי ליאורה - דילנברגר זיוה

סימולטנית ארצית בוקר יולי 2016 
Handicap- בחישוב ארצי
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מועדון ככר המדינה מתכבד להזמינכם:
לתחרות ארצית

2 מושבים של 18 ידיים 

יום שבת 10 בספטמבר 2016
שעה - 10:00

במועדון הברידג' ככר המדינה
רח' ויצמן 53, תל אביב

מחיר למשתתף 70 ₪

מנהל התחרות – אילן שזיפי

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

מועדון מרכז הברידג' ירושלים מתכבד להזמינכם לתחרות ארצית ע"ש אמיל ויזנר ז"ל
מושב 1, 30 ידיים  

יום שישי 30 בספטמבר 2016, שעה - 10:00

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

מחיר למשתתף 65 ₪ כולל כיבוד | מנהל תחרות – מגי זייטמן
גביעים ופרסים כספיים לשלושת המקומות הראשונים | מספר המקומות מוגבל—ההרשמה מראש חובה

בריאן זייטמן – 054-4715950 | מגי זייטמן – 054-4715949

תוצאות תחרויות

מצטברשמותדרוג
63.66גלעדי ירון - רייטר אדם - עציון אמיר - זמיר עמי - אלספל חנן1

57.83בר גילי - ארבל דייויד - לירן ינון - ליבסטר בני2

55.12הרפז דורון - רשתי שאול - קונפינו יוסי - לונשטיין דני3

54.56זייטק אביב - לונשטיין תומר - מתתיהו גל - חוטורסקי ניר - אופיר גלעד - אסולין עדי4

53.69סגל מתן - שגב חן - אביטל שחף - בנירי עילי5

52.41טרגן אברהם - צייטין דוד - ספקטור מיכל - כהן עדי - (שפי רון) - (צדיק ארז)6

51.79מינץ יעקב - פרידמן שמואל - קליש אבי - אורנשטיין איתן7

51.64(מנחם אבינועם) - עזרא משה - בריפמן מיכאל - פלאי רענן - פיוטרו קלוד8

47.83טמס חיים - קריספי ניסים - שטרית אבי - בורק לואיזה9

47.11סגלוביץ דוד - אדלשטיין פרידה - דורי ישראל - דורי צביה - (שפט מירי) - (ענבר דוד)10
47.03טל ג'ו - גנוט ישראל - ליבסטר שעיה - ליבסטר נדיה - אורי עמי11
46.42קופמן שרה - וישניצקי מירי - פרידלנדר דודי - בר-שוע רן - מזרחי יפה - (קיש תמר)12
44.32שכטר קרין - שכטר דב - אנג'ל אביאלה - אנג'ל דוד13

תחרות: מוקדמות גביע המדינה לקבוצות 2016
מושב:4 מתוך 4 תאריך: 06-07-16

השתתפו 36 קבוצות
13 הקבוצות הראשונות בצירוף 3 קבוצות בכירות ששוחררו עלו לשלב שמינית הגמר

מועדון וקס רחובות מתכבד להזמינכם:
לתחרות ארצית
מושב 1, 30 ידיים 

יום שישי 16 בספטמבר 2016
שעה - 10:00

במועדון הברידג' וקס רחובות
רחוב ארלוזורוב 28 רחובות

מחיר למשתתף 70 ₪ כולל כיבוד
גביעים ופרסים כספיים לשלושת המקומות הראשונים

מספר המקומות מוגבל—ההרשמה מראש חובה
יעקב וקס – 054-6344830 | גל וקס – 052-5688781

דדרגות

מקבלי תארים חדשים ביום 12 ביולי 2016

 רב אמן בינלאומי 
 טל דנה, חיפה/כרמל 

 רב אמן זהב 
 אורי עמי, כפר סבא 
 אורן אפרת, אביבים 

 טימיאנקר נח, רחובות 
 אסולין עדי, נס ציונה 

 רב אמן כסף 
 בריפמן מיכאל, כיכר המדינה ת"א 

 רב אמן ארד 
 אנטונוב לריסה, כפר סבא 

 לב מוניק, כפר סבא 
 רונן מרים, סביון-קרית אונו 

 אורמן ליאור, נס ציונה 

 רב אמן 
 טל ישראל, קנטרי רעננה 

 לוין יואב, כפר סבא 
 בלו אבי, רמת גן 
 כהן מזל, אביבים 

 שנפ שולמית, ירושלים 
 כהן-טל ישי, סביון-קרית אונו 

 אמן בכיר זהב 
 ארד נויה, רמת השרון 

 לוי יוסי, כפר סבא 
 דנציגר אלכס, רמת גן 

 חוטר יפה, הדר כפר סבא 
 צויק אילנה, סביון-קרית אונו 

 ארבל דייויד, גליל תחתון 

 אמן בכיר כסף 
 בוחניק אשר, חיפה/כרמל 

 ארזיל אתי, קריות/חיפה 
 טל ג'ו, כפר סבא 

 פוקס קנט, כפר סבא 
 ליפין גנאדי, רמת גן 

 קניגסברג אייל, רמת גן 
 שורץ שחר, רחובות 
 זינגר דן, כפר מרדכי 

 כהן שרה, כפר מרדכי 
 וקסמן סופי, ארצי - התאגדות

 
 אמן בכיר ארד 

 סדן נגה, הלוחם אפקה 
 טל משה, קנטרי רעננה 

 ולפר מיכאל, חיפה/כרמל 
 חן ליאת, טבעון 

 ליפשיץ יותם, עמק יזרעאל 
 באר מרכוס, כפר סבא 

 אביטל שחף, אביבים 
 לובינסקי אורנה, אביבים 
 רקובסקי צפורה, אביבים 

 וקשלק רן, ירושלים 
 קופליוביץ חיה, נס ציונה 

 אמן בכיר 
 שליט בועז, הלוחם אפקה 

 טורפשטיין ירון, קריות/חיפה 
 הפטקה מיכאל, עמק יזרעאל 

 וסרמן גילדה, אביבים 
 גבאי רפי, ירושלים 

 לוטן דפנה, ירושלים 
 בסקין בן, מרכז הברידג' ים 

 זייטמן אורן, מרכז הברידג' ים 
 נוה ראובן, מרכז הברידג' ים 

 קמעו שי, זכרון יעקב 
 שבירו גדי, מועדון מודיעין 

 אמן זהב 
 נחמיאס סימה, רמת השרון 

 שניר חוה, רמת השרון 
 אביב יוסי, קנטרי רעננה 

מצטברשמותדרוג
76.43כהן-טל ישי - נסלרוט אברהם1
73.27בילגוראי שרה - אורון דוד2
69.50חיות אבי - בן שמחון אמליה3
69.29רשתי שאול - קרפלק מרים4
68.67פרידלנדר דודי - פרץ חוה5
68.65מגל אלדד - שרו יונתן6
68.42גורדון דן - מנדלבאום יצחק7
68.38אלון אדל - ג'קסון נויל8
68.31קורן תקוה - בנבניסטי רונן9

68.18רגב יורם - אלול סימה

סימולטנית ארצית בוקר יולי 2016 
בחישוב ארצי - משוקלל

מושב 1 מתוך 1 תאריך: 08/07/16 | השתתפו 722 זוגות

מצטברשמותדרוג
72.64כהן-טל ישי - נסלרוט אברהם1
69.81ברגר נועם - כץ עמית2
69.47אלון אדל - ג'קסון נויל3
68.23קורן תקוה - בנבניסטי רונן4
68.13אבני אבי - גוטליב נדב5
67.99בילגוראי שרה - אורון דוד6
66.52אבישר שוש - אצבעוני זהבה7
66.42חיות אבי - בן שמחון אמליה8
66.29ריטר אהרן - כהן אורי9

65.75פיזנטי ליאורה - דילנברגר זיוה

סימולטנית ארצית בוקר יולי 2016 
Handicap- בחישוב ארצי
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 מתתיהו גל, חיפה/כרמל 
 בנבניסטי רונן, השרון 
 פרולינגר איל, השרון 
 ורד רונית, כפר סבא 
 כליף יערה, רמת גן 

 צ'פרוט בטי, אביבים 
 בנירי עילי, מושבות-שמריהו 

 שניצר אריה, סביון-קרית אונו 

 אמן כסף 
 ירדני אהוד, רמת השרון 

 נחום ארז, הלוחם אפקה 
 ולדמן אסנת, כיכר המדינה ת"א 
 דקל אברהם, ברידג' פוינט פולג 

 קרביאן מרדכי, אביבים 
 רומן חנה, אביבים 

 חריש שרה, ירושלים 
 שמש סמי, סביון-קרית אונו 
 שמש רותי, סביון-קרית אונו 
 בנדהיים אורי, מועדון מודיעין 

 רביב דוד, מועדון מודיעין 

 אמן ארד 
 לוי אורי, השרון 

 שחם מוטי, רמת גן 
 גבאי אסתר, אביבים 

 לוי אורי, אביבים 
 פרידמן רונית, אביבים 

 קינן תמר, אביבים 
 אבני אבי, רעננה ההגנה 

 בן יהודה איאן, רעננה ההגנה 
 אדלונד אטי, נס ציונה 

 בן חיים כרמלה, נס ציונה 

 אמן 
 עמיעז רום, כיכר המדינה ת"א 

 אליעז רות, חיפה/כרמל 
 איוב ראיד, עמק יזרעאל 

 סצ'י קלר, אביבים 
 פרידן איבון, אביבים 

 פרג אלי, מושבות-שמריהו 
 פרג רחל, מושבות-שמריהו 

 בינט ג'ורג' שמעון, מרום נווה 
 אשכנזי יוסף, נתניה 
 הנדלר יהודה, חדרה 

 כוגן שושנה, ויצו פתח תקוה 
 בוגנים אתי, סביון-קרית אונו 
 פרקש עליזה, רעננה ההגנה 

 מזור רוזה, אשדוד 
 לידור יונתן, מועדון לידור 

 סגן אמן זהב 
 סידון יוסף, ספורט + חולון 

 מילר אלכסיי, לב הצפון 
 דונצ'ס דוד, כרמיאל 

 מומבלט גריגורי, קריות/חיפה 
 שורוש נבייה, עמק יזרעאל 

 קון  אנריך, השרון 
 בר שמאי ערן, רמת גן 

 גבע אבלין, אביבים 
 וכולדר איתן, אביבים 
 נאמן אריה, אביבים 

 שפירא אניטה, אביבים 
 כץ עמית, מושבות-שמריהו 

 בורבסקי אברהם, ירושלים 
 סיטון מניה, בית בלגיה ים 

 רייטן חיה, חדרה 
 שליבוביץ יהונתן, ויצו פתח תקוה 

 לנדאו גדי, סביון-קרית אונו 
 וייסמן ויויאן, רחובות 

 קפנר משה, כפר מרדכי 
 קפנר פנינה, כפר מרדכי 

 וינברג דסי, נס ציונה 
 קרדו אורית, נס ציונה 

 סגן אמן כסף 
 אבן צור דליה, רמת השרון 

 קיויתי חנה, לב הצפון 
 שטרן ורד, קריות/חיפה 

 דהן יצחק, נהריה 
 לקס נתנס, נהריה 

 קמרס יאן, כפר סבא 
 פרפורי שושנה, אביבים 
 קוטלצקי טובה, אביבים 

 קרוב שמואל, אביבים 
 שינבאום שלמה, אביבים 

 שמלצר יזהר, אביבים 
 כהן שוש, מושבות-שמריהו 

 לוינובסקי רות, מושבות-שמריהו 
 כהן עדנה, מרום נווה 

 בקל אירית, מרכז הברידג' ים 
 ברזק רונדה, מרכז הברידג' ים 

 אצבעוני זהבה, סביון-קרית אונו 
 לוין ליאורה, רעננה ההגנה 

 שומרוני גילה, נס ציונה 

 סגן אמן ארד 
 מורוזנסקי לאוניד, כרמיאל 

 אביטבול מרדכי, רמת גן 
 דואדי רבקה, אביבים 

 גרבינר דבי, מושבות-שמריהו 
 דדשוב בן, מושבות-שמריהו 

 שמשי אפרים, מושבות-שמריהו 

 ובר שרה, מרום נווה 
 רובין דניאל, סביון-קרית אונו 

 לוי דניאל, כפר מרדכי 
 בר-שביט אלי, וקס - רחובות 

 גרומר מיכאל, נס ציונה 

 סגן אמן 
 בנימיני דליה, רמת השרון 

 טופלברג יצחק, רמת השרון 
 נחמיאס יוסף, "הרץ" חיפה 
 שי רחל, רקפת קרית טבעון 

 תדמור אורי, רמת גן 
 בן אלי מיכל, אביבים 

 גלט אהרון, אביבים 
 רוטקוף סילבן, אביבים 

 צור שניר, מושבות-שמריהו 
 שלייפר חיים, מושבות-שמריהו 

 רגב עשירה, מרכז הברידג' ים 
 מרצ'וק יוסף, באר שבע 
 שפילמן מרים, אשקלון 
 לביא אברהם, רחובות 
 שליטין נעמי, רחובות 

 שחקן מתקדם 
 קובאליו קלרה, רמת השרון 

 ארן חביבה, חיפה/כרמל 
 לפר דבורה, חיפה/כרמל 

 סליגסון בברלי, קריות/חיפה 
 שוסטר שמואלה, קריות/חיפה 

 ברקאי בלה, נהריה 
 ברקאי זאב, נהריה 

 היילבורן מיכאל, "הרץ" חיפה 
 דיאמנטשיין מריאנה, רקפת קרית טבעון 

 וינר חנה, כפר סבא 
 גורביץ איטה, אביבים 

 סגל מקסימה, אביבים 
 עשת יעקב, מושבות-שמריהו 

 אמדו דליה, מרום נווה 
 גוטמן שירה, ירושלים 

 זוהר גבריאל, בית בלגיה ים 
 ביגון דורית, חדרה 

 בל ג'ניפר, רעננה ההגנה 
 טאוב ניצה, רחובות 

 הספריה/חיים אביטן, ארצי - התאגדות 
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 מתתיהו גל, חיפה/כרמל 
 בנבניסטי רונן, השרון 
 פרולינגר איל, השרון 
 ורד רונית, כפר סבא 
 כליף יערה, רמת גן 

 צ'פרוט בטי, אביבים 
 בנירי עילי, מושבות-שמריהו 

 שניצר אריה, סביון-קרית אונו 

 אמן כסף 
 ירדני אהוד, רמת השרון 

 נחום ארז, הלוחם אפקה 
 ולדמן אסנת, כיכר המדינה ת"א 
 דקל אברהם, ברידג' פוינט פולג 

 קרביאן מרדכי, אביבים 
 רומן חנה, אביבים 

 חריש שרה, ירושלים 
 שמש סמי, סביון-קרית אונו 
 שמש רותי, סביון-קרית אונו 
 בנדהיים אורי, מועדון מודיעין 

 רביב דוד, מועדון מודיעין 

 אמן ארד 
 לוי אורי, השרון 

 שחם מוטי, רמת גן 
 גבאי אסתר, אביבים 

 לוי אורי, אביבים 
 פרידמן רונית, אביבים 

 קינן תמר, אביבים 
 אבני אבי, רעננה ההגנה 

 בן יהודה איאן, רעננה ההגנה 
 אדלונד אטי, נס ציונה 

 בן חיים כרמלה, נס ציונה 

 אמן 
 עמיעז רום, כיכר המדינה ת"א 

 אליעז רות, חיפה/כרמל 
 איוב ראיד, עמק יזרעאל 

 סצ'י קלר, אביבים 
 פרידן איבון, אביבים 

 פרג אלי, מושבות-שמריהו 
 פרג רחל, מושבות-שמריהו 

 בינט ג'ורג' שמעון, מרום נווה 
 אשכנזי יוסף, נתניה 
 הנדלר יהודה, חדרה 

 כוגן שושנה, ויצו פתח תקוה 
 בוגנים אתי, סביון-קרית אונו 
 פרקש עליזה, רעננה ההגנה 

 מזור רוזה, אשדוד 
 לידור יונתן, מועדון לידור 

 סגן אמן זהב 
 סידון יוסף, ספורט + חולון 

 מילר אלכסיי, לב הצפון 
 דונצ'ס דוד, כרמיאל 

 מומבלט גריגורי, קריות/חיפה 
 שורוש נבייה, עמק יזרעאל 

 קון  אנריך, השרון 
 בר שמאי ערן, רמת גן 

 גבע אבלין, אביבים 
 וכולדר איתן, אביבים 
 נאמן אריה, אביבים 

 שפירא אניטה, אביבים 
 כץ עמית, מושבות-שמריהו 

 בורבסקי אברהם, ירושלים 
 סיטון מניה, בית בלגיה ים 

 רייטן חיה, חדרה 
 שליבוביץ יהונתן, ויצו פתח תקוה 

 לנדאו גדי, סביון-קרית אונו 
 וייסמן ויויאן, רחובות 

 קפנר משה, כפר מרדכי 
 קפנר פנינה, כפר מרדכי 

 וינברג דסי, נס ציונה 
 קרדו אורית, נס ציונה 

 סגן אמן כסף 
 אבן צור דליה, רמת השרון 

 קיויתי חנה, לב הצפון 
 שטרן ורד, קריות/חיפה 

 דהן יצחק, נהריה 
 לקס נתנס, נהריה 

 קמרס יאן, כפר סבא 
 פרפורי שושנה, אביבים 
 קוטלצקי טובה, אביבים 

 קרוב שמואל, אביבים 
 שינבאום שלמה, אביבים 

 שמלצר יזהר, אביבים 
 כהן שוש, מושבות-שמריהו 

 לוינובסקי רות, מושבות-שמריהו 
 כהן עדנה, מרום נווה 

 בקל אירית, מרכז הברידג' ים 
 ברזק רונדה, מרכז הברידג' ים 

 אצבעוני זהבה, סביון-קרית אונו 
 לוין ליאורה, רעננה ההגנה 

 שומרוני גילה, נס ציונה 

 סגן אמן ארד 
 מורוזנסקי לאוניד, כרמיאל 

 אביטבול מרדכי, רמת גן 
 דואדי רבקה, אביבים 

 גרבינר דבי, מושבות-שמריהו 
 דדשוב בן, מושבות-שמריהו 

 שמשי אפרים, מושבות-שמריהו 

 ובר שרה, מרום נווה 
 רובין דניאל, סביון-קרית אונו 

 לוי דניאל, כפר מרדכי 
 בר-שביט אלי, וקס - רחובות 

 גרומר מיכאל, נס ציונה 

 סגן אמן 
 בנימיני דליה, רמת השרון 

 טופלברג יצחק, רמת השרון 
 נחמיאס יוסף, "הרץ" חיפה 
 שי רחל, רקפת קרית טבעון 

 תדמור אורי, רמת גן 
 בן אלי מיכל, אביבים 

 גלט אהרון, אביבים 
 רוטקוף סילבן, אביבים 

 צור שניר, מושבות-שמריהו 
 שלייפר חיים, מושבות-שמריהו 

 רגב עשירה, מרכז הברידג' ים 
 מרצ'וק יוסף, באר שבע 
 שפילמן מרים, אשקלון 
 לביא אברהם, רחובות 
 שליטין נעמי, רחובות 

 שחקן מתקדם 
 קובאליו קלרה, רמת השרון 

 ארן חביבה, חיפה/כרמל 
 לפר דבורה, חיפה/כרמל 

 סליגסון בברלי, קריות/חיפה 
 שוסטר שמואלה, קריות/חיפה 

 ברקאי בלה, נהריה 
 ברקאי זאב, נהריה 

 היילבורן מיכאל, "הרץ" חיפה 
 דיאמנטשיין מריאנה, רקפת קרית טבעון 

 וינר חנה, כפר סבא 
 גורביץ איטה, אביבים 

 סגל מקסימה, אביבים 
 עשת יעקב, מושבות-שמריהו 

 אמדו דליה, מרום נווה 
 גוטמן שירה, ירושלים 

 זוהר גבריאל, בית בלגיה ים 
 ביגון דורית, חדרה 

 בל ג'ניפר, רעננה ההגנה 
 טאוב ניצה, רחובות 

 הספריה/חיים אביטן, ארצי - התאגדות 
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במחיר מיוחד של 3,690 $ בלבד לאדם!
תוספת ליחיד בחדר- 1450 $

החבילה כוללת:
טיסות סדירות וישירות ללונדון אל על  1 לילה בסאוטהמפטון במלון 4 כוכבים סופריור על בסיס חצי פנסיון

יום סיור באיזור סאוטהמפטון  יום סיור בלונדון  כל הטיולים והסיורים במקומות העגינה השונים
7 לילות הפלגה על סיפון ספינת התענוגות רויאל קריביאן Navigator of the seas בחדרים עם מרפסות לים על בסיס פנסיון מלא

 מדריך ישראלי מומחה לאזור - רוני ינובסקי  אוטובוס תיירים מפואר לטיולים  דמי כניסה לאתרים  משחקי ברידג'
המחיר אינו כולל:  ביטוחים למיניהם, שתיה בארוחות, טיפ לנותני השירותים השונים בחו"ל ובאוניה,

(15 אירו ליום). טיפ למדריך הישראלי, וכל מה שלא נכלל בסעיף החבילה כוללת.

מספר המקומות מוגבל - ההרשמה בעיצומה! ניתן לקבל תוכנית מפורטת לפקס/לדוא"ל.

מועדון הברידג' רמת השרון בשיתוף ג'קי דגן מזמינכם ל:

 טיול שייט מרתק לפניני צפון 
ספרד, אל חבל גליסיה, אסטוריאס, 

ארץ הבאסקים וחופי נורמנדי
סוכות 14-23.10.2016

Navigator of the seas על סיפון ספינת התענוגות - רויאל קריביאן
הלינה בחדרים עם מרפסות לים כל הטיולים והסיורים כלולים, טיסות אל על, מדריך ישראלי + לילה באיזור סאוטהמפטון

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

המחיר כולל:  טיסות סדירות בחברת אייר ברלין • 5 ימים מלאים
 לינה במלון לאונרדו מיטה ע"ב חצי פנסיון • אוטובוס תיירים ממוזג • מדריך ישראלי • מדריכים מקומיים

ביקורים, כניסות וסיורים לכל האתרים כמפורט בתוכנית הטיול • טיפים לנותני השירות 

המחיר אינו כולל: ביטוח נסיעות, ביטוח ביטול נסיעה ותשר למדריך.

הצטרפו אלינו לטיול יוצא דופן
להרשמה ולקבלת פרטים נוספים: 

משרדי אמסלם 073-2651041 או 073-2650907
* התכנית נתונה לשינויים.

 845 אירו לאדם בחדר זוגי
תוספת ליחיד בחדר 250 אירו

 נופשון ברלין
חגיגת שווקי חג המולד באווירה נעימה וחמימה 

24.11.16 – 20.11.16 (5 ימים / 4 לילות)
בואו איתנו לחוות את אווירת חג המולד בברלין.

שווקי החג ממוקמים בשדרות הגדולות של העיר וחלקם ברחובות צדדיים.
כל ברלין אורות, שמחה ואווירה נהדרת של חג חורפי אך מחמם את הלב.
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במחיר מיוחד של 3,690 $ בלבד לאדם!
תוספת ליחיד בחדר- 1450 $

החבילה כוללת:
טיסות סדירות וישירות ללונדון אל על  1 לילה בסאוטהמפטון במלון 4 כוכבים סופריור על בסיס חצי פנסיון

יום סיור באיזור סאוטהמפטון  יום סיור בלונדון  כל הטיולים והסיורים במקומות העגינה השונים
7 לילות הפלגה על סיפון ספינת התענוגות רויאל קריביאן Navigator of the seas בחדרים עם מרפסות לים על בסיס פנסיון מלא

 מדריך ישראלי מומחה לאזור - רוני ינובסקי  אוטובוס תיירים מפואר לטיולים  דמי כניסה לאתרים  משחקי ברידג'
המחיר אינו כולל:  ביטוחים למיניהם, שתיה בארוחות, טיפ לנותני השירותים השונים בחו"ל ובאוניה,

(15 אירו ליום). טיפ למדריך הישראלי, וכל מה שלא נכלל בסעיף החבילה כוללת.

מספר המקומות מוגבל - ההרשמה בעיצומה! ניתן לקבל תוכנית מפורטת לפקס/לדוא"ל.

מועדון הברידג' רמת השרון בשיתוף ג'קי דגן מזמינכם ל:

 טיול שייט מרתק לפניני צפון 
ספרד, אל חבל גליסיה, אסטוריאס, 

ארץ הבאסקים וחופי נורמנדי
סוכות 14-23.10.2016

Navigator of the seas על סיפון ספינת התענוגות - רויאל קריביאן
הלינה בחדרים עם מרפסות לים כל הטיולים והסיורים כלולים, טיסות אל על, מדריך ישראלי + לילה באיזור סאוטהמפטון

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

המחיר כולל:  טיסות סדירות בחברת אייר ברלין • 5 ימים מלאים
 לינה במלון לאונרדו מיטה ע"ב חצי פנסיון • אוטובוס תיירים ממוזג • מדריך ישראלי • מדריכים מקומיים

ביקורים, כניסות וסיורים לכל האתרים כמפורט בתוכנית הטיול • טיפים לנותני השירות 

המחיר אינו כולל: ביטוח נסיעות, ביטוח ביטול נסיעה ותשר למדריך.

הצטרפו אלינו לטיול יוצא דופן
להרשמה ולקבלת פרטים נוספים: 

משרדי אמסלם 073-2651041 או 073-2650907
* התכנית נתונה לשינויים.

 845 אירו לאדם בחדר זוגי
תוספת ליחיד בחדר 250 אירו

 נופשון ברלין
חגיגת שווקי חג המולד באווירה נעימה וחמימה 

24.11.16 – 20.11.16 (5 ימים / 4 לילות)
בואו איתנו לחוות את אווירת חג המולד בברלין.

שווקי החג ממוקמים בשדרות הגדולות של העיר וחלקם ברחובות צדדיים.
כל ברלין אורות, שמחה ואווירה נהדרת של חג חורפי אך מחמם את הלב.
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מרכז אמריקה, בין צפונה של אמריקה לדרומה, הוא חבל ארץ מרהיב ביופיו, חופיו ומפרציו, יערות הגשם, הרי הגעש, הצמחייה, 
בעלי הכנף, הזוחלים היונקים הם מהמגוונים והמרהיבים, שביבשות. אך מעל כולם, התרבות שהותירו לנו צאצאי המאיה.

במסע השייט שלנו נהנה מאיי קיימן ונבקר בעיר הבירה ג'ורג' טאון, בקרטחנה העיר הקולוניאלית של קולומביה. נראה את 
העיר התוססת פנמה סיטי ונבקר באתריה נעמיק בפרויקט האדיר של תעלת פנמה, נבקר באחת המדינות היפות בעולם, 

קוסטה ריקה שיערות הגשם והעננים שלה פרסמו אותה ברחבי העולם, נרחף מעליהם ונאזין לזמרת בעלי הכנף ועם מעט מזל, 
נפגוש יונקים שונים ומוזרים. נגיע ל"גן העדן" באי קוזומל במכסיקו ונבקר באתרי המאיה שבחצי האי יוקטן.

במחיר מבצע מיוחד לנרשמים הראשונים 4,900 $ לאדם (לאדם בחדר זוגי)
(תוספת ליחיד בחדר 1,800 $)

החבילה כוללת:
טיסות סדירות ונוחות למיאמי ארה"ב• 
2 לילות במיאמי במלון DLX על בסיס חצי פנסיון.• 
11 לילות הפלגה באוניית הפאר Celebrity Equinox בתאי מרפסות עם נוף לים.• 
על בסיס פנסיון מלא.• 
3 ימי טיול וסיור באיזור מיאמי, כולל יום טיול לשמורת אברגליידס המדהימה.• 
מדריך ישראלי מומחה לאזור - רוני ינובסקי.• 
אוטובוס תיירים מפואר להעברות ולטיולים. דמי כניסה לאתרים. משחקי ברידג'.• 

המחיר אינו כולל: ביטוחים למיניהם, שתיה בארוחות, טיפ לנותני השירותים השונים בחו"ל ובאוניה
(15 $ליום). טיולים במקומות העגינה (מוצע במחיר מוזל של 590 $) טיפ למדריך הישראלי, ויזה לארה"ב

וכל מה שלא נכלל בסעיף החבילה כוללת.

מועדוני הברידג' רמת השרון  וג'קי דגן שמחים להזמינכם:

שייט למרכז אמריקה
בעקבותיהם של ספנים ומגלים אל תרבויות נעלמות בקאריביים:
מיאמי-איי קיימן-קולומביה-פנמה-קוסטה ריקה-מכסיקו-חצי האי יוקטן-קוזומל

 26/11-10/12/2016 (14 ימים)
באונית הפאר חמישה כוכבים - Celebrity Equinox (אוניית הדגל של חברת סלברטי)

בהדרכת: רוני ינובסקי

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

מס' המקומות מוגבל ההרשמה בעיצומה!
ניתן לקבל פירוט מפורט של הטיול במייל/פקס.
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English
55

The 50th International Festival of Tel Aviv )June 
2016( hosted a strong Turkish team. This team 
took 1st place in the open Teams event. In 
the following hand, Gur Okay demonstrated 
declarer ability of the highest level.

Here is the full distribution and the bidding:

 ♠
♥
♦
♣

A975
852
Q987
J3

 

♠
♥
♦
♣

KJT84
Q6
J3
AK97

♠
♥
♦
♣

2
9
KT6542
86542

 ♠
♥
♦
♣

Q63
AKJT743
A
QT

 

West North East South

Pass 1♥

1♠ 2♥ Pass 2NT

Pass 3♦ Dbl 4♥

Pass Pass Pass

South holds a special hand, intending to bid 
game anyway. His 2NT bid is forcing, asking 
partner to describe his hand further. North's 3♦ 
bid showed something in that suit, and East 
intervened with a lead-directing double.

However, West led ♣A, followed by the ♣K. The 
distribution of the suit was clear due to the fall 
of ♣QT from South and East's count signal.

After long deliberation, West decided to 
continue with ♥Q, as he didn't want to assist 
South in the play of the other suits.

Declarer took the ♥AK and cashed ♦A as well, 
West dropped the ♦J under the ace in order to 
avoid an endplay in case South has a small 
diamond in addition to the ace )In such case, 
South could try a small diamond, not covering 
the ♦J(.

Next, declarer played a spade towards dummy, 
overtaking West's ♠T with the ♠A. He continued 
with ♦Q! East covered with ♦K and South 
discarded a spade.

Poor East won the trick but he was endplayed. 
He didn't have a spade to give his partner a 
trick with the ♠K. He had to choose between 
giving a ruff and discard in clubs and playing 
another diamond.

He tried a small diamond to keep declarer 
guessing, but declarer read the distribution 
perfectly and discarded the ♠Q while dummy's 
♦9 won the trick. This was indeed a brilliant 
performance.

Brilliant 
Turkish 

Performance

Joseph Engel

מרכז אמריקה, בין צפונה של אמריקה לדרומה, הוא חבל ארץ מרהיב ביופיו, חופיו ומפרציו, יערות הגשם, הרי הגעש, הצמחייה, 
בעלי הכנף, הזוחלים היונקים הם מהמגוונים והמרהיבים, שביבשות. אך מעל כולם, התרבות שהותירו לנו צאצאי המאיה.

במסע השייט שלנו נהנה מאיי קיימן ונבקר בעיר הבירה ג'ורג' טאון, בקרטחנה העיר הקולוניאלית של קולומביה. נראה את 
העיר התוססת פנמה סיטי ונבקר באתריה נעמיק בפרויקט האדיר של תעלת פנמה, נבקר באחת המדינות היפות בעולם, 

קוסטה ריקה שיערות הגשם והעננים שלה פרסמו אותה ברחבי העולם, נרחף מעליהם ונאזין לזמרת בעלי הכנף ועם מעט מזל, 
נפגוש יונקים שונים ומוזרים. נגיע ל"גן העדן" באי קוזומל במכסיקו ונבקר באתרי המאיה שבחצי האי יוקטן.

במחיר מבצע מיוחד לנרשמים הראשונים 4,900 $ לאדם (לאדם בחדר זוגי)
(תוספת ליחיד בחדר 1,800 $)

החבילה כוללת:
טיסות סדירות ונוחות למיאמי ארה"ב• 
2 לילות במיאמי במלון DLX על בסיס חצי פנסיון.• 
11 לילות הפלגה באוניית הפאר Celebrity Equinox בתאי מרפסות עם נוף לים.• 
על בסיס פנסיון מלא.• 
3 ימי טיול וסיור באיזור מיאמי, כולל יום טיול לשמורת אברגליידס המדהימה.• 
מדריך ישראלי מומחה לאזור - רוני ינובסקי.• 
אוטובוס תיירים מפואר להעברות ולטיולים. דמי כניסה לאתרים. משחקי ברידג'.• 

המחיר אינו כולל: ביטוחים למיניהם, שתיה בארוחות, טיפ לנותני השירותים השונים בחו"ל ובאוניה
(15 $ליום). טיולים במקומות העגינה (מוצע במחיר מוזל של 590 $) טיפ למדריך הישראלי, ויזה לארה"ב

וכל מה שלא נכלל בסעיף החבילה כוללת.

מועדוני הברידג' רמת השרון  וג'קי דגן שמחים להזמינכם:

שייט למרכז אמריקה
בעקבותיהם של ספנים ומגלים אל תרבויות נעלמות בקאריביים:
מיאמי-איי קיימן-קולומביה-פנמה-קוסטה ריקה-מכסיקו-חצי האי יוקטן-קוזומל

 26/11-10/12/2016 (14 ימים)
באונית הפאר חמישה כוכבים - Celebrity Equinox (אוניית הדגל של חברת סלברטי)

בהדרכת: רוני ינובסקי

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

מס' המקומות מוגבל ההרשמה בעיצומה!
ניתן לקבל פירוט מפורט של הטיול במייל/פקס.
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לפרטים והרשמה:
  e-mail: birmand@inter.net.il ,03-5465582 :מרכז ההזמנות, טל': 03-6058355, פקס

www.bridgeredsea.com

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

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

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

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

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

5.2016
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הברידג'פסטיבל

redsea bridge festival : 

אירוע השנה
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