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שלום חברים, 

אני  לפני מספר שבועות הסתיימה אליפות אירופה לנבחרות צעירות שהתקיימה בסלובקיה. 
שמח לבשר שהנבחרות קטפו הישגים מדהימים )כרגיל...( – נבחרות ישראל בקטגוריות גיל 
עד 21 ועד 16 זכו במקום השני וכל אחת מהן היא סגנית אלופת אירופה! הנבחרת עד גיל 26 
סיימה במקום ה-7 ונמצאת במצב מצוין להעפיל לאליפות העולם שתתקיים בסין בשנה הבאה. 

סיקור מורחב של אליפות זו תוכלו למצוא בביטאון הבא. כל הכבוד ילדים! 

הפסטיבל הבינלאומי ה-51 הסתיים אף הוא בחודש הקודם וכבר ניתן לקבוע כי מדובר בהצלחה! 
שמרנו על מספר כמעט זהה של השתתפויות, נהנינו מאולם משחקים ברמה הגבוהה ביותר, 
מאווירה טובה ומאורחים רבים מחו"ל. בנוסף זכינו לחיבוק אוהב של אורחים רמי דרג מהארץ 
ומחו"ל. על הפקת הפסטיבל אחראים גורמים רבים וארצה להודות להם בביטאון זה בטור נפרד. 
חשוב לציין כי לאור המעבר למקום החדש )לראשונה זה שנים רבות( התמודדנו עם לא מעט 
לכם את  על מנת לתת  ולהשתפר  ללמוד  אנו מבטיחים  אך  נעשו שגיאות  ואף  ילדות  מחלות 

השירות הטוב ביותר ולי אישית אין ספק שכך יקרה. 

בימים אלו משוחקת התחרות היוקרתית של גביע המדינה. בתחרות זו ניתן לצבור נקודות מכל 
בניצחונות  ולזכות  להפתיע  ואף  טובות  קבוצות  נגד  לשחק  מהיכולת  ליהנות  ובעיקר  הסוגים 

מספקים. 

ארצה לסיים בחיבוק גדול למשפחות רומיק ולחברתנו נדיה ליבסטר )אחותו( ומשפחתה. איבדנו 
החודש אדם יקר, פנחס רומיק ז"ל. פנחס היה שחקן ברידג' מצוין, חבר התאגדות עשרות שנים 
ושותף מלא להישגים בינלאומיים ענקיים של הברידג' הישראלי. מעבר לכך היה אדם אהוב ונערץ 
על ידי הסובבים אותו. ההתאגדות הישראלית לברידג' משתתפת בצער המשפחה ותפעל על 

מנת להנציח את זכרו.

  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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שלום חברים,

בטור זה אנסה לסקור את הפסטיבל הבינלאומי ה-51 
ממגוון היבטים וחשוב מכל, להודות לפעילים. אל דאגה, 

אעשה זאת בקצרה ��

אתחיל בעובדה הפשוטה – הפסטיבל הבינלאומי ה-51 
הוא אירוע הדגל של ההתאגדות הישראלית לברידג' 
ואחד האירועים המרכזיים ששם את הברידג' על המפה 
זכינו  זה  בפסטיבל  רק  ובחו"ל.  בארץ  הספורטיבית 
לצפות בסרטון ברכה של שרת התרבות והספורט לרגל 
האירוע ולביקורים ופרגונים של מנכ"ל משרד התרבות 
התאגדות  ויו"ר  העולמית  ההתאגדות  יו"ר  והספורט, 

אילת.

בשנים  מעטים  לא  שינויים  עבר  הבינלאומי  הפסטיבל 
אירעו  מאוד  מהותיים  שינויים  שני  כאשר  האחרונות 
בשנתיים האחרונות. בשנת 2016 שונה מועד הפסטיבל 
מחודש פברואר לחודש יוני. השינוי התבצע בשל אירוע 
חדש שקיימה התאגדות הברידג’ האירופאית – “משחקי 
החורף”, שהתקיים בחודש פברואר. שינוי המועד אפשר 
לנו ליהנות מאורחים רבים מחו”ל, משלל מדינות, שפקדו 

את הפסטיבל בשנה שחלפה וגם השנה. 

כל  נורא  אינו  “שהשד  שראינו  ולאחר  לכך  בהמשך 
כך”, התיישבנו למו”מ עם מרכז הירידים בו קיימנו את 
התמודדנו  האחרונות  בשנים  שנים.  עשרות  הפסטיבל 
עם עליות מחירים משמעותיות שנבעו בעיקר מהעובדה 
אלטרנטיבה  לנו  שאין  הירידים(  למרכז  גם  )הידועה 
יצאנו מפגישת הסיכום של שנת  טעות! כאשר  אחרת. 
מחודש  שעברנו  העובדה  את  למנף  החלטנו   2016

משוחקים  בו  למודל  ולעבור  יוני  לחודש  פברואר 
באולמות  משחק   – בעולם  רבים  מצליחים  פסטיבלים 

ספורט )פנויים בחודשי הקיץ(.

ועל הצורך להישאר  חשבנו כמובן על טובת השחקנים 
היכל   – למסקנה  והגענו  המוכר  המשחקים  באזור 
שלמה, היכל כדורסל חדש ומודרני שנמצא בסמוך לגני 
התערוכה – עונה על כל הצרכים ויכול להוות בית חדש 

וטוב לפסטיבל.

מחירים  מעליית  להימנע  להתאגדות  אפשר  המעבר 
נוספת ואף לחסוך סכום משמעותי בעלויות השכירות של 
המקום. זהו המקום לציין כי ההתאגדות נמנעה במשך 
והקפידה  השחקנים  לציבור  מחירים  מהעלאת  שנים 
וזאת על אף שמדובר  על הטבת חניה בחינם לחברים 
אלפי  ומאות  עשרות  של  בסכומים  גרעוני  בפרויקט 
בשנים  הרכביה  )בשלל  ההתאגדות  הנהלת  שקלים. 
האחרונות( החליטה כי זהו פרויקט הדגל של ההתאגדות 
והינו פרויקט חשוב ואהוב ולכן ההתאגדות מוכנה ליטול 
על עצמה לתקצב את הפרויקט מתקציבה על אף שאינו 
לאולם החדש אפשר לצמצם  וכלל. המעבר  כלל  מאוזן 
את הגירעון )כן, עדיין קיים גירעון שכן ההוצאות עולות 
להשתפר  ולהמשיך  החיסכון(  למרות  ההכנסות  על 
הפסטיבלים  בחזית  שיעמוד  כך  הפסטיבל  את  ולקדם 

המצליחים בעולם ללא העלאת מחיר ההשתתפות.

בשל המעבר לאולם החדש זכינו ליהנות ממתקן חדיש 
הגבוהה  ברמה  מקומי  לוגיסטי  צוות  כהלכה,  וממוזג 
הפעילות  אורך  לכל  ונעימים  נקיים  שירותים  ביותר, 
הקפיטריות  בעניין  מפוקחים.  מחירים  עם  וקפיטריות 
בגני  מהמזנונים  דרמטי  שינוי  שחל  אף  על  כי  אציין 
התערוכה אין מדובר בנושא שתלוי בנו )פרט למחירים 
שזכה  הזכיין  לפעילות  כפופים  ואנו  התמודדנו(  עימם 
שהיו  הבעיות  את  הצפנו  שלמה.  היכל  מטעם  במכרז 

לטעמנו ואנו מקווים לשינוי משמעותי נוסף בהמשך.

במסגרת החידושים בפסטיבל הוספנו שירותי שאטלים 
למועד  בסמוך  ביום  פעמים   3( ובחזרה  מהרכבת 
ישראל  נבחרות  בין  ראווה  תחרות  קיימנו  התחרויות(, 
זו ותחרויות מרכזיות נוספות  והולנד הצעירות, תחרות 
שודרו לכל העולם באמצעות ה-BBO והשתמשנו במסכי 

הפסטיבל הבינלאומי ה-51 בת”א –
 סיכום ותודות
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גם   BBO ושידורי  עדכונים  תוצאות,  להקרנת  פלזמה 
באולם הפסטיבל.

משנה  השדרוגים  את  ופיתחנו  שימרנו  לכך  מעבר 
התחרויות  בכל  ממוחשב  בציוד  השתמשנו   – שעברה 
)בדגש על ברידגמייטס ותוצאות(, העמדנו אתר חדשני, 
שלושה ביטאוני פסטיבל, דאגנו להרצאות מומחים בכל 
מיוחדים  פרסים  חילקנו  אחר(,  מרצה  יום  )בכל  בוקר 
לשלל זוגות בפסטיבל, ערכנו הגרלות ל 2 סופי שבוע, 
3 מנויים לקאמרי ו 2 שולחנות ברידג’. על הדלפק היו 
חטיפים וממתקים כדרך קבע וכחידוש מרענן אלו חולקו 
גם במהלך התחרויות המרכזיות בשעות הערב, אירחנו 
צלם מגנטים וקישטנו את המקום בבלונים כדי שתוכלו 

ליהנות מאווירה חגיגית.

חלקן  שוטפות.  בבעיות  נתקלנו  הפסטיבל  במהלך 
חריגות ומהותיות וחלקן קטנות שטופלו ונעלמו מעיניכם. 
חלק מהבעיות נבעו בשל המעבר וההתמודדות עם מקום 
משחקים חדש לגמרי, חלקן מתקלות מחשוביות וחלקן 
מטעויות אנוש. אני יכול להבטיח לכם שעשינו את המיטב 
הפתרון  את  ולספק  אמת  בזמן  הבעיות  עם  להתמודד 
הטוב ביותר שיכולנו לתת נכון לאותה נקודת זמן. דוגמאות 
הוספת  השולחנות,  על  שחולקו  מים  בקבוקי  היו  לכך 
מקומות ישיבה בלובי, תגבור כוח אדם בקפיטריות, פיזור 
שמשיות בחוץ ועוד. בשבועות הקרובים תיערך ישיבת 
סיכום פסטיבל בה יוצגו בעיות אלו ונעשה כל שביכולתנו 

על מנת למנוע מהן לחזור על עצמן. 

בשל הרצון להשתפר ולשפר, העמדנו על הדלפק דפי 
אלו שמילאו את המשובים  לכל  תודה  עבורכם.  משוב 
ולאלו שניגשו ושיתפו. אנו בהחלט נתייחס לכל נקודה 

ונקודה ואל דאגה, נטפל בנושא הכיסאות...

בהקשר זה ברצוני להעביר מסר חד משמעי – אין לנו 
כל בעיה עם ביקורת. גם לא עם הערות ובוודאי לא עם 
הארות. ובכל זאת, מספר שחקנים, ואני שמח שמדובר 
באגרסיביות,  להשתלח  לעצמם  הרשו  קטן,  במספר 
בציניות, בעוקצנות ובאופן בלתי הולם. אסור לשכוח 
אנשים  עשרות  עומדים  שכזה  פרויקט  מאחורי  כי 
שמשקיעים מאות שעות, חלק נכבד מהם בהתנדבות, 
ועושים ככל שביכולתם להנעים את זמנכם ולהעמיד את 
המוצר הטוב ביותר עבורכם. אותם עובדים ומתנדבים 
נפגעו במהלך הפסטיבל עד עמקי נשמתם וחבל. ארצה 
בנימוס  ניגש  המוחלט  הרוב  כי  בשנית  להדגיש 
ובין אם היה מדובר בביקורת מוצדקת או לא,  ובנועם 
ידע לשטוח את טענותיו בצורה מכבדת ואנו כמובן ידענו 

לכבד אותו בחזרה.

תודה ענקית גם לכל אלו שידעו לבוא ולהגיד תודה. 
היה מאוד כיף לשמוע וזה עשה לאנשים רבים טוב על 

הלב. וזה גם בחינם אז בכלל... �� 

ואם בתודות עסקינן... לטור זה מצורפת רשימת פעילי 
הפסטיבל להם אנו חבים תודה ענקית. כל אחד מהם 
עשה ותרם רבות למען הצלחתו של הפסטיבל, בין אם 
המשחקים,  תכנית  יצירת  מימושה,  במדיניות,  מדובר 
של  זמנם  הנעמת  בעיות,  ופתרון  הפסטיבל  תפעול 
חסויות  השגת  הביטאון,  של  לאור  הוצאה  השחקנים, 

לאירוע וכמובן נושא ניהול התחרויות. אתם תותחים!

ארצה לציין את חמשת הפעילים המרכזיים שהתרוצצו 
 – בתחומו  אחד  כל  יתקתק,  שהכל  ודאגו  לשם  מכאן 
את  ניהלה  שגם  ההתאגדות  מנכ"לית  מאיר,  אוריה 
אכפתיות  כמה  דאגה,  כמה  שעות,  כמה  הפרויקט. 
הפעילות  על  מחדש!  פעם  כל  מרשימה  יכולת.   וכמה 
הספורטיבית והצד המקצועי – אילן שזיפי הבלתי נגמר 
שהוביל את כל הנושא התחרותי בהצלחה גדולה ועם 
יד שבורה, יובל בן-דוד שסייע לאוריה בנושא התפעול 
ביד רמה זו השנה השנייה ברציפות, אסף עמית – איש 
המחשבים שלנו, מה היינו עושים בלעדיו וגדי רוזמרין 
)קטנות  החסויות  גיוס  על  הפעם  גם  אחראי  שהיה 
על  וכמובן  לוגיסטית  ותמיכה  המקום  עיצוב  כגדולות(, 

בולטין הפסטיבל בסיוע של רם סופר. 

לאירוע  המרכזיים  החסות  לנותני  גם  גדולה  תודה 
מוגן,  דיור   ”120 “עד   – שנים  כבר  אותנו  שמלווים 
חברת “אחוה” של חברנו לברידג’ יעקב מלאך וחברת 
שתומכת בהתאגדות בכל הקשור לנסיעות  “אמסלם” 

לחו”ל.

תודה  לכם השחקנים!  תודה  חביבים,  וגם  ואחרונים 
שבאתם, תודה ששיחקתם, תודה שחייכתם, שתמכתם, 
מוצלח  אירוע  על  תודה  הערתם.  קצת  וגם  שהארתם 

שהתאפשר אך ורק בזכותכם.

הבינלאומי  הברידג’  בפסטיבל  הבאה,  בשנה  נתראה 
ה-52, עם עוד שיפורים והרבה כיף.

שלכם, 
גלעד
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נשיא ההתאגדות – מודי קניגסברג
גזבר ההתאגדות – ראובן בשביץ

קפטן ספורטיבי ארצי – מיכה מרק
מנכ”ל ההתאגדות ורכזת הפסטיבל – אוריה מאיר

מנהל תפעול פסטיבל – יובל בן דוד
בוחן ערעורים ראשי – איתן לוי

מנהל תחרות ראשי בינלאומי – טוב קוימן
מנהל תחרות ראשי – אילן שזיפי

עוזרת מנהל תחרות ראשי – מיכאלה בלינט
מנהלת תחרות – אאורליה מונטאנו

מנהל תחרות – אביבה בן ארויה
מנהלת תחרות – אילה הילר

מנהלת תחרות – אנדה אנצ’יו
מנהל תחרות – ברי אבנר

מנהל תחרות – דוד רפפורט

מנהל תחרות – דירק פיטרס
מנהל תחרות – דרור שיפטן

מנהל תחרות – מושיקו מיוחס
מנהל תחרות – קובי שחר

ליצן ברידג’ – קובי שחר
יניב  גינוסר,  אופיר, אלדד  גלעד   – מומחים  הרצאות 

זק, אפרים בריפמן, ברק ליברמן
הרצאת צעדים ראשונים – רויטל עסיס

מנהל צוות לוגיסטיקה – לוי שטרן
חישוב ופרסום תוצאות – אסף עמית

עורך בטאון הפסטיבל – רם סופר
מנהלת דלפק ורישום – חגית זילברשטיין

גרפיקה, חסויות והוצאה לאור – רותם פרסום והפקות

תודה לפעילי הפסטיבל
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ויטנאם וקמבודיה 

כולל 8 ימי שיט בנהר המקונג 
18 ימים

18.12 )חנוכה(, 1.1

תעלת פנמה
ודרום אמריקה

קולומביה - אקוודור - פרו
צ'ילה - ארגנטינה 
כולל 15 לילות קרוז

23 ימים – 6.12

מצרים הקלאסית

שיט על הנילוס 
פלאי העולם העתיק

11 ימים - 31.10, 21.11

קובה

כולל האי הקריבי ג'אמייקה 
וקרוז סובב קובה

11 ימים – 11.11, 9.12 

שייט בנופי הפיורדים

קרוז מאורגן באוניית פאר 
כולל קופנהגן
9 ימים – 25.8

אוסטרליה וניו זילנד

חוגגים סילבסטר 
בנהר הריין

מתחילים את השנה החדשה 
בשייט נהרות קסום

8 ימים – 28.12

כולל 5 ימי שייט 
18 ימים 

12.10 

17 ימים – 24.10 כולל האלפים 
היפנים והונג קונג )טיול יבשתי(
19 ימים – 2.11  כולל טאיוואן 

ו-9 לילות קרוז 

כולל 15 לילות קרוז באוניית פאר
26 ימים – 6.12 )הטיול המקיף(

24 ימים – 6.12 
22 ימים – 29.1 )בתקופת הקרנבל(

דרום אמריקה

יפן בתקופת השלכתסין ושייט על היאנגצה הודו והאיים המלדיביים

כולל 7 לילות קרוז 
באוניית תענוגות

15 ימים 
25.2 ,28.1 ,31.12 ,3.12

אגמי צפון איטליה וקרוז
אל מערב הים התיכון

קרוז לאיים הבריטיים

14 ימים
 10.9 ,29.8 ,24.7

לפלנד והזוהר הצפוני 

קרוז מאורגן באוניית פאר
15 ימים 
8.3 ,24.2

האיים הקנריים  אינדונזיה וסינגפור 

קרוז מאורגן אל איי שייט בנהר הדואורו
האוקיינוס ההודי

9 ימים
 24.10 ,9.9

 )טיול יבשתי, לגיל השלישי(

כולל 7 לילות שייט 
15 ימים 
12.2 ,1.1

כולל פורטוגל
11 ימים

4.9, 2.10 )סוכות(

מאוריציוס, סיישל, מדגסקר, ראוניון 
17 ימים 

24.11, 8.12 )חנוכה(, 5.1, 19.1 

11 ימים
5.10 ,28.9 ,14.9 ,7.9

צפון ספרד, הרי הפירנאים 
הוואיוקרוז במערב הים התיכון 

כולל 7 לילות שייט באוניית פאר 
11 ימים

15.9 ,8.9 ,1.9

כולל 7 לילות שיט
באוניית תענוגות 

17 ימים
 26.11 ,29.10

שייט בנהר הריין

שייט בנהרות הריין, המיין והדנובה
8 ימים –  19.8

שייט בנהרות הריין והמוזל
9 ימים - 16.9 )ראה"ש(

 10 ימים - 24.9
8 ימים – 26.9, 3.10 )סוכות(

17.10 )בתקופת השלכת(

היער השחור ושייט בנהר הריין 
11 ימים - 14.9 )ראה"ש(
9 ימים – 9.10 )סוכות(

קונצ'רטו בנהרות הריין והמוזל 
שייט בדגש מוסיקה קלאסית

8 ימים – 24.10

שייט בים הבלטי

12 ימים – 22.8
11 ימים – 9.9

שייט בנהר הדנובה

8 ימים 
20.8 ,12.8

9.12 )בתקופת שוקי חג המולד(

9 ימים – בתקופת השלכת
21.10

22.10 )עם הזמרת רקליה(

10 ימים
17.9 )ראה"ש, לגיל השלישי(

11.10 )סוכות עד לדלתא של הדנובה(

חוגגים סוכות בשייט קסום 
על נהר הסיין

מפריז לנורמנדי בספינת נהר 
10 ימים 

11.10 ,4.10

קרוז לאיים הקנריים 
ומדירה

17 ימים 
1.9, 15.9 )ראה"ש(, 29.9 )סוכות(

11 ימים 
8.10 )לגיל השלישי(, 23.11, 14.1, 2.2

12 ימים
27.10

יפן 

15 ימים -  21.9 
17 ימים – 2.10 )סוכות(

יפן בתקופת פריחת הדובדבן 
ופסטיבלי הפרחים

18 ימים – 12.4 )כולל דרום 
קוריאה ו-8 לילות קרוז(

23 ימים – 20.11, 29.1 כולל סינגפור
20 ימים – 21.11, 30.1 

22 ימים 
5.12 )כולל הונג קונג( 
14.1 )הטיול המקיף(
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יש פתרון ליוצאים לחופשה בארץ ובחו“ל ומתקשים בהליכה
השכרת קלנועית מתקפלת לגודל מזוודה

אתם מתכננים יציאה לחופשה בארץ או לחו"ל ומתקשים בהליכה, או בתקופת שיקום 
לאחר ניתוח? אנו מציעים לכם לשכור קלנועית מתקפלת לגודל מזוודה לרכב ומטוס. 
כך ניתן לנוע בקלות במוזיאונים, מרכזי קניות, אתרי שעשועים, בתי מלון, מעלית קטנה, 

מונית, רחובות העיר וכל מקום אחר אליו תייר רוצה להגיע.

הובלה בראשל"צ – 180 ₪ בגוש דן – 220 ₪ (נתב"ג + 50 ₪ חניה ושהייה). 
מחוץ לגוש דן -220 ₪ + 5 ₪ לק"מ.

ההובלה כוללת הדרכה בבית הלקוח. | התשלום בעת קבלת הקלנועית. | צילום תעודת 
זהות של השוכר. | הפקדת צ'ק ערבון בסך 7000 ₪, שיוחזר בתום ההשכרה.

מחירים כולל מע"מ למשתמש יחיד

הנחה מסחרית למדריכי טיולים וחברות תיירות.

יום אחד                  120 ₪ ליום
2-3 ימים                    100 ₪ ליום
4-7 ימים                 90 ₪ ליום
8-14 ימים                 70 ₪ ליום
15-21 ימים                60 ₪ ליום
22-31 ימים               50 ₪ ליום
32 ימים ומעלה        40 ₪ ליום

רח' בן זאב 4 ראשל"צ (מפלס חניה)
טל' 077-2194194 | 050-6870873 | פקס 03-5423735
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מתקפלת לגודל מזוודה (101/57/46 ס"מ) 
מטוס,  של  מטען  לתא  בקלות  ונכנסת 
אוטובוס, רכב פרטי, מעלית קטנה, מונית, 
רכבת וכ"ו. השימוש בקלנועית טוב לבני כל 
הגילים, מונע מאמץ פיזי של המלווה ומונע 

עיכוב הקבוצה.
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ויטנאם וקמבודיה 

כולל 8 ימי שיט בנהר המקונג 
18 ימים

18.12 )חנוכה(, 1.1

תעלת פנמה
ודרום אמריקה

קולומביה - אקוודור - פרו
צ'ילה - ארגנטינה 
כולל 15 לילות קרוז

23 ימים – 6.12

מצרים הקלאסית

שיט על הנילוס 
פלאי העולם העתיק

11 ימים - 31.10, 21.11

קובה

כולל האי הקריבי ג'אמייקה 
וקרוז סובב קובה

11 ימים – 11.11, 9.12 

שייט בנופי הפיורדים

קרוז מאורגן באוניית פאר 
כולל קופנהגן
9 ימים – 25.8

אוסטרליה וניו זילנד

חוגגים סילבסטר 
בנהר הריין

מתחילים את השנה החדשה 
בשייט נהרות קסום

8 ימים – 28.12

כולל 5 ימי שייט 
18 ימים 

12.10 

17 ימים – 24.10 כולל האלפים 
היפנים והונג קונג )טיול יבשתי(
19 ימים – 2.11  כולל טאיוואן 

ו-9 לילות קרוז 

כולל 15 לילות קרוז באוניית פאר
26 ימים – 6.12 )הטיול המקיף(

24 ימים – 6.12 
22 ימים – 29.1 )בתקופת הקרנבל(

דרום אמריקה

יפן בתקופת השלכתסין ושייט על היאנגצה הודו והאיים המלדיביים

כולל 7 לילות קרוז 
באוניית תענוגות

15 ימים 
25.2 ,28.1 ,31.12 ,3.12

אגמי צפון איטליה וקרוז
אל מערב הים התיכון

קרוז לאיים הבריטיים

14 ימים
 10.9 ,29.8 ,24.7

לפלנד והזוהר הצפוני 

קרוז מאורגן באוניית פאר
15 ימים 
8.3 ,24.2

האיים הקנריים  אינדונזיה וסינגפור 

קרוז מאורגן אל איי שייט בנהר הדואורו
האוקיינוס ההודי

9 ימים
 24.10 ,9.9

 )טיול יבשתי, לגיל השלישי(

כולל 7 לילות שייט 
15 ימים 
12.2 ,1.1

כולל פורטוגל
11 ימים

4.9, 2.10 )סוכות(

מאוריציוס, סיישל, מדגסקר, ראוניון 
17 ימים 

24.11, 8.12 )חנוכה(, 5.1, 19.1 

11 ימים
5.10 ,28.9 ,14.9 ,7.9

צפון ספרד, הרי הפירנאים 
הוואיוקרוז במערב הים התיכון 

כולל 7 לילות שייט באוניית פאר 
11 ימים

15.9 ,8.9 ,1.9

כולל 7 לילות שיט
באוניית תענוגות 

17 ימים
 26.11 ,29.10

שייט בנהר הריין

שייט בנהרות הריין, המיין והדנובה
8 ימים –  19.8

שייט בנהרות הריין והמוזל
9 ימים - 16.9 )ראה"ש(

 10 ימים - 24.9
8 ימים – 26.9, 3.10 )סוכות(

17.10 )בתקופת השלכת(

היער השחור ושייט בנהר הריין 
11 ימים - 14.9 )ראה"ש(
9 ימים – 9.10 )סוכות(

קונצ'רטו בנהרות הריין והמוזל 
שייט בדגש מוסיקה קלאסית

8 ימים – 24.10

שייט בים הבלטי

12 ימים – 22.8
11 ימים – 9.9

שייט בנהר הדנובה

8 ימים 
20.8 ,12.8

9.12 )בתקופת שוקי חג המולד(

9 ימים – בתקופת השלכת
21.10

22.10 )עם הזמרת רקליה(

10 ימים
17.9 )ראה"ש, לגיל השלישי(

11.10 )סוכות עד לדלתא של הדנובה(

חוגגים סוכות בשייט קסום 
על נהר הסיין

מפריז לנורמנדי בספינת נהר 
10 ימים 

11.10 ,4.10

קרוז לאיים הקנריים 
ומדירה

17 ימים 
1.9, 15.9 )ראה"ש(, 29.9 )סוכות(

11 ימים 
8.10 )לגיל השלישי(, 23.11, 14.1, 2.2

12 ימים
27.10

יפן 

15 ימים -  21.9 
17 ימים – 2.10 )סוכות(

יפן בתקופת פריחת הדובדבן 
ופסטיבלי הפרחים

18 ימים – 12.4 )כולל דרום 
קוריאה ו-8 לילות קרוז(

23 ימים – 20.11, 29.1 כולל סינגפור
20 ימים – 21.11, 30.1 

22 ימים 
5.12 )כולל הונג קונג( 
14.1 )הטיול המקיף(
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הכרזות 
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רם סופר

עקרונית, ה-Dbl של השותף מחייב אותנו להכריז, אבל 
המתנגד  של  כלשהי  הכרזה  לאחר  מתבטלת  זו  חובה 
הבא בתור. במצב זה אין צורך להכריז בצורה מאולצת 
טובה  יד  תתאר  מצדנו  חופשית  הכרזה  חלשה.  יד  עם 
6 נקודות מהוות סיבה  5 או  יחסית. כמה טובה? אפילו 
טובה להתחרות על החוזה בגובה 2. רצוי כמובן שתהיה 

לנו סדרה מתאימה להכריז. 

המשיב ל-Dbl אינו צריך לחשוש להכריז רביעיות במייג’ור 
בגובה 2, מאחר שקיים סיכוי גבוה שלשותפו רביעייה גם 

כן, ובמקרה הגרוע נשחק בהתאמה של 4-3.

נסו את שלוש הבעיות הבאות. בכולן מהלך ההכרזה הוא:

West North East South

1♥ Dbl 2♥ ?

אתם יושבים בדרום. מהי הכרזתכם הבאה עם כל אחת 
מהידיים הבאות? לאחר שהחלטתם מה תכריזו בכל יד, 

השוו את תשובותיכם עם ההמלצות להלן.

)1(
South

♠
♥
♦
♣

K853
A7
954
T962

)2(
South

♠
♥
♦
♣

KQT752
9763
-
K84

)3(
South

♠
♥
♦
♣

53
KQJ98
J54
762

תשובות
)1( 

South

♠
♥
♦
♣

K853
A7
954
T962

למתנגדים  כאשר   2♥ נגד  להגן  משתלם  זה  אין   .2♠
על  להתחרות  חובה  בסדרה.  קלפים   8-9 של  התאמה 
החוזה החלקי. עלינו להניח שלשותף פתיחה לפחות עם 
רביעייה בספייד. במקרה זה יש סיכוי מצוין שנבצע ♠2. 
להתאמץ  נצטרך  בלבד?  ספיידים  שלושה  לשותף  ואם 
אותנו  “יצילו”  היריבים  כי  גם  ייתכן  היד.  במשחק  יותר 

ויתחרו ל-♥3.

)2(
South

♠
♥
♦
♣

KQT752
9763
-
K84

♠4. חלוקה פנטסטית – ההתאמה בספייד מובטחת, בידנו 
בהארט  חוסר(  )או  בודד  לשותף  ואילו  בדיאמונד  חוסר 
ההארטים  וכמות  המכרז  סמך  על  זאת  להסיק  )נוכל 
ממשחק  בפחות  להסתפק  אסור  אופן  בשום  שבידנו(. 
מלא. יתרה מזאת, קיימות ידיים אפשריות של צפון שעמן 
לא  לשותפכם   ,2♠ תכריזו  שאם  לב  שימו  סלם.  נבצע 

תהיה שום סיבה להמשיך את ההכרזה.

הכרזות התערבות
Take Out DBL הכרזות שונות לאחר 

מאמר זו הוא המשכו של המאמר שפורסם בביטאון 
 TakeOut יולי 2017. הפעם נעסוק בתשובות להכרזת
Dbl של השותף לאחר התערבות של המשיב לפותח.

המשך  בעמוד 11
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הכרזות 
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רם סופר

מתנגד שמכריז 1NT מודיע שיש לו נקודות רבות, ליתר 
נקודות  מספיק  לנו  שיהיו  הסיכוי  כך,  אם   .15-18 דיוק 
נשאף  לא  כלל  בדרך  כן,  על  גדול.  אינו  מלא  למשחק 

.1NT למשחק מלא לאחר התערבות של

נקודות(?   9-11( יחסית  חזק  כשהמשיב  עושים  מה  אז 
 20 אפילו  אין  ולשותפו  למתערב  כי  ברור  זה  במקרה 
ולהיכשל  מלא  משחק  על  להמר  במקום  ביחד.  נקודות 
להפיל  עדיף  זעום,  רווח  עם  חלקי  בחוזה  להסתפק  או 
 Dbl 1 ולהגדיל את הרווחים שלנו באמצעותNT-אותם ב

מעניש.

או   Takeout Double על  למדת  כמה  משנה  זה  אין 
על   Dbl-ה תחרותיים  במצבים   –  Negative Double
הכרזת 1NT של המתנגדים הוא מעניש תמיד, אלא אם 

סוכם במפורש אחרת.

2, תמיכה בסדרת הפותח או  הכרזות בגובה  מה לגבי 
הכרזת סדרה חדשה של המשיב? כל ההכרזות הללו הן 
חלשות יחסית )5-8 נקודות( ואינן מחייבות המשך של 
הפותח. מטרתן היא תחרותית גרידא. כאשר למשיב יד 
חלשה עם סדרה בת 6 קלפים, לעתים קרובות הוא יכול 
2 בסדרה זו, בשעה שהמתנגד היה  לבצע חוזה בגובה 

.1NT יכול לבצע

סדרה  או  בשותף  תמיכה  ללא  פחות  או  נקודות   8 עם 
.Pass עצמאית הניתנת להכרזה, המשיב יכריז

West North East South

1♥ 1NT ?

אתם יושבים בדרום. מהי הכרזתכם הבאה עם כל אחת 
מהידיים הבאות? לאחר שהחלטתם מה תכריזו בכל יד, 

השוו את תשובותיכם עם ההמלצות להלן.

)1(

South

♠
♥
♦
♣

KJ4
5
QJT862
852

)2(

South

♠
♥
♦
♣

KT7
52
Q64
AQT63

)3(

South

♠
♥
♦
♣

52
KT7
964
KJ963

תשובות

)1(

South

♠
♥
♦
♣

KJ4
5
QJT862
852

♦2. ברוב המקרים לא ישתלם להגן נגד 1NT. ספק רב 
אם יהיו לך מספיק כניסות כדי לפתח את סדרת הדיאמונד 
וליהנות ממנה. לעומת זאת, בחוזה בדיאמונד ידך שווה 

הכרזות התערבות
1NT-הכרזה לאחר התערבות היריבים ב

לאחר  לפותח  המשיב  בהכרזת  נעסוק  הפעם 
.1NT התערבות של
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סיכוי  יש  ולכן  לפחות,  נקודות   12 לשותף  לקיחות.   5-4
טוב לבצע ♦2. 

מחייבת  חדשה  סדרה  שהכרזת  הכלל  להדגיש:  חשוב 
את השותף להכרזה נוספת אינו חל לאחר התערבות של 

.1NT

)2(

South

♠
♥
♦
♣

KT7
52
Q64
AQT63

Dbl. אם תכריז ♣2. החוזה יבוצע אבל התוצאה תהיה 
גרועה. עדיף בהרבה להכפיל 1NT )וכמובן להוביל בקלאב 
הסדרה  את  לפתח  אם תתקשה  גם  מלמעלה(.  הרביעי 
הזאת, צפויה לכרוז תבוסה קשה. מדוע? אם תספור את 
הנקודות שלך ואת הנקודות שהאחרים הבטיחו, תיווכח 

שלשותפו של המתערב )מערב( 2 נקודות או פחות. גם 
אתה לא היית מסוגל לבצע 1NT עם דומם כזה.

)3(

South

♠
♥
♦
♣

52
KT7
964
KJ963

לולא  מכריז  שהיית  כפי  בדיוק  מכריז  אתה  עכשיו   .2♥
ההתערבות. "תמוך עם תמיכה" הוא עיקרון בסיסי ביותר 
במכרז התחרותי. ידך מכילה גם כוח חיתוך )הדאבלטון 
בשעה   ,2♥ יבצע  ששותפך  בהחלט  אפשרי  בספייד(. 
הנמנע  מן  לא  כמובן,   .1NT לבצע  מסוגל  היה  שמזרח 
שמערב יצטרף גם הוא לחגיגה ויכריז, נניח, ♠2. במקרה 
זה אתה ושותפך תצטרכו לקבל החלטה חדשה אם לתת 

לו לשחק או להעלות ל-♥3.

)3(
South

♠
♥
♦
♣

53
KQJ98
J54
762

Pass. מה קורה כאן? האם מזרח-מערב באמת רוצים 
לשחק ♥2? סביר להניח כי יש להם 8 קלפים במשותף, 
אותם,  להכפיל  רוצה  היית  חוסר בהארט.  למערב  בעוד 
אבל בקרב המומחים מקובל כי הכרזת Dbl אינה מענישה 
במצב זה. תן להם לשחק ולהיכשל בלי Dbl. מי יודע, אולי 
J אם זה  וימשיכו הלאה ל-♥3...  יחושו בסכנה  הם לא 
מה שיקרה, אתה כבר לא תשתוק, אלא תכפיל בשמחה 

רבה.

המשך  מעמוד 8

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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אילנה לונשטיין

כאשר אנו מכריזים אוברקול בגובה 1 אנו מבטיחים חמישייה 
טובה ו- 9-16 נק’. בסיבוב השני עלינו לתאר את היד ולהראות 
 9-11( 3 קטגוריות: חלש  ל-  ניתן לחלק את הכוח  כוחנו.  את 
נק’(, בינוני )12-14 נק’( וחזק )15-16 נק’( – עם 17+ נק’ לא 

מכריזים אוברקול אלא דאבל.
 

א. אוברקול חלש )9-11 נק’(
)אם  בסיבוב השני  פאס  נכריז  מינימלי  אוברקול  לנו  יש  כאשר 
חייבים  )אנו  לענות  אותנו  מכריח  שותפנו  אם  אך  מתאפשר(, 
עלינו  קיו-ביד(,  מכריז  או  סדרה  מחליף  השותף  כאשר  לענות 
ע”י  חולשה  נראה  התאמה,  יש  אם  חלשים.  שאנו  לו  להראות 
תמיכה בשותף בגובה הכי נמוך שאפשר. אם אין התאמה, נראה 

חולשה ע”י חזרה על סדרתנו )אפילו אם אין בידנו שישייה(.

דוגמה 1
מתערב

♠
♥
♦
♣

AQ1093
A52
32
642

פותח אוברקול משיב שותף

1♣ 1♠ Pass 1NT
Pass Pass Pass

בידנו 10 נק’. בהכרזת 1NT מבטיח השותף 9-12 נק’ )ראו ירחון 
קודם( הואיל ואין סיכוי למשחק מלא, נכריז פאס. גם אם השותף 

היה מכריז 2NT )שמראה 13-14 נק’( היינו מכריזים פאס.

דוגמה 2
מתערב

♠
♥
♦
♣

7532
AKJ104
Q2
32

פותח אוברקול משיב שותף

1♦ 1♥ Pass 1♠

Pass 2♠ All Pass

הכרזת ♠2 מראה תמיכה של 4 קלפים )בהכרזת ♠1 השותף 
מראה רביעייה ו- 9+ נק’( ו- 9-11 נקודות.

דוגמה 3
מתערב

♠
♥
♦
♣

KQJ108
432
73
A62

פותח אוברקול משיב שותף

1♣ 1♠ Pass 2♦
Pass 2♠ All Pass

10+ נק’. אנו חייבים  ו-  השותף הכריז ♦2 שמראה חמישייה 
לענות לשותף ואין לנו תמיכה כדי להראות חולשה. נחזור על 

סדרתנו בלית ברירה, אפילו עם חמישייה.

ב. אוברקול בינוני )12-14 נקודות(
את  להראות  עלינו  בינונית,  יד  עם  אוברקול  הכרזנו  כאשר 
עוצר  גם  )שתבטיח   NT הכרזת  ע”י  הבא  בסיבוב  הניקוד 
)עם  בקפיצה  שלנו  הסדרה  הכרזת  ע”י  או  הפותח(  בסדרת 

שישייה(, או ע”י החלפת סדרה.

דוגמה 4
מתערב

♠
♥
♦
♣

AQ1063
KJ4
K102
32

פותח אוברקול משיב שותף

1♥ 1♠ Pass 2♣

Pass 2NT All Pass

נק’   9-11 )עם  נק’   12-14 של  אוברקול  2NT מראה  הכרזת 
היינו מכריזים ♠2 כדי להראות חולשה( ועוצר בהארט.

הכרזה שנייה של מכריז 
האוברקול
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דוגמה 5
מתערב

♠
♥
♦
♣

AK3
8
KQJ963
J64

פותח אוברקול משיב שותף

1♣ 1♦ Pass 1♥

Pass 3♦ All Pass

אם נכריז בסיבוב השני ♦2 השותף יחשוב שבידנו 9-12 נק’. 
עם 14 נק’ ושישייה עלינו לקפוץ ולהראות 12-14 נק’.

דוגמה 6
מתערב

♠
♥
♦
♣

4
AQJ63
KQ72
765

פותח אוברקול משיב שותף

1♣ 1♥ Pass 1♠

Pass 2♦ All Pass

בהכרזת ♦2 נראה יד שבה חמישה הארטים, 4 דיאמונדים ו- 
12-14 נק’. ושוב, עם 9-12 נק’ היינו מכריזים ♥2 כדי להראות 

חולשה(.

ג. אוברקול חזק )15-16 נק’(
נראה בסיבוב הבא את הניקוד  כאשר הכרזנו אוברקול חזק, 
ע”י הכרזת NT בקפיצה )שמבטיח גם עוצר בסדרת הפותח(, 
ע”י סגירה למשחק  או  נוספת בקפיצה,  ע”י הכרזת סדרה  או 
מלא )כאשר אנו יודעים באיזה חוזה לשחק( או ע”י הכרזת קיו-

ביד )כשברור שיש מספיק נקודות למשחק מלא, אך לא ברור 
עדיין מה צריך להיות החוזה הסופי(.

דוגמה 7
מתערב

♠
♥
♦
♣

J2
KQ763
KJ
AQ64

פותח אוברקול משיב שותף

1♣ 1♥ Pass 1♠

Pass 2NT All Pass

הכרזת NT בקפיצה מראה אוברקול מקסימלי של 15-16 נק’ 
ועוצר בסדרת הקלאב.

דוגמה 8
מתערב

♠
♥
♦
♣

AKQ63
3
AQJ42
43

פותח אוברקול משיב שותף

1♥ 1♠ Pass 1NT
Pass 3♦ All Pass

לפחות  בספייד,  חמישייה  לשותף  מראים  אנו   3♦ בהכרזת 
רביעייה בדיאמונד ואוברקול מקיסמלי של 15-16 נק’. השותף 

יחליט איזה משחק מלא נשחק.

דוגמה 9
מתערב

♠
♥
♦
♣

A1093
KQ765
3
AJ4

פותח אוברקול משיב שותף

1♦ 1♥ Pass 1♠

Pass 4♠ All Pass

מבטיח  מאחר שהשותף  נק’.   17 שווה  ידנו  לאחר ההתאמה 
לפחות 9 נקודות נקפוץ ישירות למשחק מלא.

דוגמה 10
מתערב

♠
♥
♦
♣

A10963
KQ4
J82
AQ

פותח אוברקול משיב שותף

1♦ 1♠ Pass 2♣

Pass 2♦ All Pass

שואפים  אנו  נק’.   10 לפחות  הבטיח  והשותף  נק’   16 בידנו 
להגיע למשחק מלא ב-NT אך אין בידנו עוצר בסדרת הפותח. 
נכריז ♦2, קיו-ביד, במטרה להראות לשותף שיש בידנו ניקוד 
למשחק מלא ובתקווה שלשותף יש עוצר בדיאמונד כך שנוכל 
לשחק 3NT )ללא עוצר, יהיה עליו לחזור על סדרתו או לתמוך 

בסדרה שלנו גם עם דאבלטון(.
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לסיכום, לאחר שהכרזנו אוברקול בסיבוב הראשון עלינו להראות 
לשותף, בסיבוב השני, את כוחנו כדי שהוא יוכל להחליט האם 

יש בידי השותפות מספיק נקודות למשחק מלא.

כעת נסו לתרגל!
מה תכריזו בידיים הבאות במהלך ההכרזה הבא:

פותח אוברקול משיב שותף

1♣ 1♥ Pass 1♠

Pass ?

תרגיל 1
♠
♥
♦
♣

Q2
KJ1062
A3
QJ87

תרגיל 2
♠
♥
♦
♣

43
KQJ109
32
QJ87

תרגיל 3
♠
♥
♦
♣

K763
AJ1062
KQ3
2

פותח אוברקול משיב שותף

1♦ 1♠ Pass 2♣

Pass ?

תרגיל 4
♠
♥
♦
♣

KQ1093
KQ102
43
43

תרגיל 5
♠
♥
♦
♣

AJ763
KQ5
Q2
A62

תרגיל 6
♠
♥
♦
♣

AK7632
KJ3
K6
42

תשובות לתרגילים
1NT )1(

הכרזת 1NT תראה אוברקול בינוני של 12-14 נקודות ועוצר 
בקלאב. למרות שהיד חצי מאוזנת אין הכרזה אחרת שתתאר 

את הניקוד.

2♥ )2(
למרות העוצר בקלאב לא ניתן להכריז NT עם 9 נקודות בלבד. 
נחזור ונכריז ♥2 כדי להראות חולשה הכרזה זו לא מבטיחה 

שישייה.

4♠ )3(
לאחר ההתאמה ידנו שווה 16 נקודות. מאחר שהשותף מבטיח 

לפחות 9 נק’, נקפוץ למשחק מלא.

2♠ )4(
לא נוכל להראות את סדרת ההארט מאחר שהכרזת ♥2 תראה 
12-14 נק’. עם 10 נק’ אנו מעוניינים להראות לשותף חולשה 

ולכן נחזור על סדרתנו.

2♦ )5(
בידנו 16 נק’ ואנו רוצים להראות לשותף שיש לנו מספיק נק’ 
למשחק מלא. הואיל ואין לנו עוצר בדיאמונד לא נוכל להכריז 
3NT. נכריז קיו-ביד כדי להראות לשותף כח ולברר אם יש לו 

.3NT עוצר כדי שנוכל לשחק

3♠ )6(
הכרזה זו מראה שישייה )בגלל הקפיצה( ו- 12-14 נק’.
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רם סופר

החל  במונטקטיני  אירופה  אליפות  של  השני  השבוע 
נשים  פתוחה,  קטגוריות:  בשלוש  קבוצות  בתחרויות 
וסניורים. אנו נתמקד בקטגוריה השלישית, היחידה שבה 

זכתה ישראל להצלחה משמעותית.

בבודפשט 2016 זכתה נבחרת ישראל לסניורים במקום 
הייתה  זו  השנה  לנבחרות.  היבשת  באליפות  הראשון 
רשמית  כנבחרת  הופיעה  לא  והקבוצה  פתוחה,  תחרות 
מישראל אלא כקבוצת קמינסקי, אבל היא כללה את שני 
הזוגות המובילים בנבחרת שזכתה לפני שנה: אבי קליש-

אליהם  זליגמן.  שוורץ-שלום  אדריאן  פודגור,  לאוניד 
שהשתתף  לויט  קמינסקי-ישעיהו  עמוס  הזוג  הצטרף 

באופן פעיל במחצית החלוקות במפגש הגמר.

לאחר פתיחה חלשה יחסית הנבחרת הצליחה להתברג 
בין 8 הראשונות בשלב השוויצרי המוקדם ולהעפיל לשלבי 
ביום השלישי של התחרות  יכולת משופרת  הנוק-אאוט. 
הובילה לשני ניצחונות ולשלב הגמר, שכלל 4 סטים של 

.BBO-14 חלוקות ושודר במלואו ב

אליפות אירופה הפתוחה 
– מונטקטיני, 2017 )ב'(

ישראל שוב אלופת אירופה לסניורים

אלופי אירופה הטריים בברידג': אדריאן שוורץ - סלק זליגמן, אבי קליש - ליאוניד פודגור, עמוס קמינסקי - שעיה 
לויט עם איתן לוי, נשיא ההתאגדות לשעבר וחבר הנהלת האיגוד האירופאי
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היריבה  של  כוחה  את  הבליט  השני  הבורד  כבר 
הזוג  שחקנים:   4 רק  שכללה  וולפסון  קבוצת 
האיטלקי  והזוג  וולפסון-סילברמן  האמריקאי 
לגיל  המתקרב  גארוצו  בניטו   גארוצו-מסוארו. 
90 הציג לאורך התחרות כולה רמת ברידג' גבוהה כתמיד. 
אגב, לאחר האליפות החליטו האיטלקים לצרף את הזוג 
הברמודה-בול  לתחרות  איטליה  של  הפתוחה  לנבחרת 
של  התאזרחותם  עקב  מקום  שהתפנה  לאחר  הקרובה 
ורסצ'ה-לוריה במונקו במגמה להצטרף בקרוב לנבחרת 
מונקו שסבלה לאחרונה מהשעייתו של זוג מוביל לשעבר 

עקב רמאות.
Board 2, Dealer East, Vul N/S

 ♠
♥
♦
♣

Q752
JT4
8432
75

 

♠
♥
♦
♣

AK8
7653
9
Q9842

♠
♥
♦
♣

J
AKQ82
6
AKJT63

 ♠
♥
♦
♣

T9643
9
AKQJT75
-

 

West North East South
וולפסון לויט סילברמן קמינסקי

1♣ 3♦
Dbl Pass 4♦ Dbl

Pass Pass 4NT Pass
5♦ Pass 6♥ All Pass

האמריקאים הגיעו ל-♥6 בהכרזה טבעית, כאשר מזרח 
התאמה  שיש   3♦ על  שותפו  של  השלילי  מהכפל  מסיק 
בהארט. שימו לב לקלף המפתח – 9♦ בדומם. אילו היה 
החוזה  את  להכשיל  היה  ניתן  צפון,  של  בידו  זה  קלף 

באמצעות הובלת ♦ נמוך וחזרה ♣ לחיתוך.

West North East South
פודגור גארוצו קליש מסוארו

1♣ 1♦
Dbl Pass 2♣ 2♠
4♦ 4♠ 4NT 5♠
Dbl Pass 6♣ Pass

Pass 6♦ Dbl All Pass

קליש-פודגור משתמשים בשיטת Precision. ♣1 הראה 
יד טובה כלשהי )16+(, ורק ♣2 היה טבעי. בינתיים דרום 
 4♦ הספלינטר  הכרזת  סדרות.  שתי  להראות  הספיק 
של מערב הובילה לסלם, אך סדרת ההארט לא הייתה 
בתמונה. לאחר השאלה לאסים, דרום הכריז ♠5 לא רק 
כדי להפריע, אלא כדי לשבש את מערכת התשובות של 

היריבים. למרות זאת קליש-פודגור הגיעו לגובה הנכון.

בסיבוב  גארוצו.  של  החכמה  להכרזתו  לב  שימו  כעת 
הראשון הוא העדיף לא להראות תמיכה ב-♦ כדי לשמוע 
 ,4 בגובה  ב-♠  תמך  הוא  השני  בסיבוב  משותפו.  עוד 
לא  נגד  פגיע  במצב  ב-♦6  להקריב  החליט  לבסוף  ורק 
פגיע. ההקרבה הייתה מוצלחת: הזוג הישראלי מצא את 
 980 800 לעומת  ועדיין כל שללו היה  החיתוך בספייד, 

בשולחן השני. 

ביד הבאה הצליח הזוג האיטלקי פחות:

Board 12, Dealer West, Vul N/S

 ♠
♥
♦
♣

7
Q
AKJ5
AKT8732

 

♠
♥
♦
♣

J952
KJ954
T6
95

♠
♥
♦
♣

T43
8732
983
QJ6

 ♠
♥
♦
♣

AKQ86
AT6
Q742
4

 

West North East South
פודגור גארוצו קליש מסוארו

2♥ Dbl 3♥ 4♥
Pass 6♣ All Pass

פתיחות אגרסיביות בגובה 2 בפגיעות נוחה חשובות מאוד 
ליריבים בידיים של סלם. הכרזת הפתיחה  כדי להפריע 
בסדרה  ורביעייה  בהארט  חמישייה  הראתה  פודגור  של 
נקודות   3 עם  לתמוך  לא התבייש  קליש  כלשהי.  אחרת 
עלובות. לדרום אין משהו יותר טוב מהכרזת סדרת היריב 
גארוצו  לסלם.  שאיפה  עם  מאוד  טובה  יד  להראות  כדי 
 4NT-תיאר את ידו באמצעות קפיצה ל-♣6. אני מניח ש
אם  אפילו  אבל  לאסים,  כשאלה  מתפרש  היה  לא  מצדו 
צפון-דרום היו יכולים לשאול לאסים, ספק אם היה להם 

סיכוי להגיע לסלם גדול בסדרה הנכונה. 
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שתקו  שבו  השני  בשולחן  אך  בדיוק,  בוצע   6♣ החוזה 
הישראלי  הזוג  בידי  עלה  הדרך  כל  לאורך  מזרח-מערב 
להחליף מידע מספיק כדי להגיע לחוזה האופטימלי עם 

 .IMP 13 רווח של

West North East South
וולפסון לויט סילברמן קמינסקי

Pass 1♣ Pass 1♠
Pass 3♦ Pass 4♦
Pass 4NT Pass 5♠
Pass 6♦ Pass 7♦
Pass Pass Pass

אבל  ספלינטר,  הכרזת  תהיה  ש-♦3  מעדיפים  רבים 
יותר מאשר  יד חלוקתית  בשולחן זה ♦3 היה טבעי עם 
♦2. קמינסקי העלה ♦6 ל-♦7 מכיוון שהוא העריך ששותפו 
לא ישאל לאסים עם פחות מ-A + ♦AK♣, והיד שלו נתנה 
השותף  של  מינימלית  יד  מול  גם  גדול  לסלם  טוב  סיכוי 
)שכזכור הראה רוורס חלוקתי(. ביצוע הסלם הגדול היה 

החלק הקל.

המחצית הראשונה הסתיימה ביתרון קל לקבוצה היריבה, 
אבל ברבע השלישי התחולל מהפך משמעותי. זה התחיל 
בהימור לא מוצלח של גארוצו על סלם בבורד 3 ונמשך 

בכמה הובלות לא מוצלחות של האלוף האגדי.

Board 6, Dealer East, Vul E/W

 ♠
♥
♦
♣

9752
T832
74
J98

 

♠
♥
♦
♣

T6
AJ97
AQ5
A743

♠
♥
♦
♣

KQ3
654
KJ963
Q2

 ♠
♥
♦
♣

AJ84
KQ
T82
KT65

 

West North East South
וולפסון שוורץ סילברמן זליגמן

Pass 1♣
Pass Pass Dbl Pass
2♣ Pass 2♦ Pass

3NT Pass Pass Pass
יש שיעדיפו להשיב ל-♣1 עם נקודה אחת לאחר שמערב 
לא התערב כדי לנסות להוציא את היריבים ממשחק מלא, 
ומוצלח  שמרני  באופן  פעל  )צפון(  שוורץ  אדריאן  אבל 
בסדרת   3NT נגד  הוביל  מכן  ולאחר  הכריז  לא  כאשר 
ניצלה  ולא באחת הרביעיות במייג’ור. בכך   )♣( השותף 
ההגנה את ההזדמנות הראשונה והאחרונה שלה לבצע 
עקיפה נגד ה-Q♣ בדומם. הובלת צפון פיתחה עבור דרום 
3 לקיחות בקלאב, אשר ביחד עם A♠ ו-KQ♥ הספיקו כדי 

להפיל את החוזה.

West North East South
קליש גארוצו פודגור מסוארו

Pass 1♣
1♥ Pass 2♣ Pass

3NT Pass Pass Pass

קליש בחר באוברקול עם 4 קלפים בלבד, ולאחר שנסוג 
גארוצו   .4♥ ניסה  ולא  המסר  את  הבין  השותף   3NT-ל
טובה  הובלה  זו  שטחי  במבט  בספייד.  להוביל  החליט 
ההגנה  למעשה  אך  זו,  בסדרה  לקיחות   3 המפתחת 
תוכל  לא  וכעת  בקלאב,  לתקוף  האפשרות  את  מאבדת 
לקיחות  שלוש  אחת.  לקיחה  אפילו  זו  בסדרה  להשיג 
בספייד ואחת בהארט לא הספיקו להפלת החוזה. קליש 
ו-1  בספייד   1 בהארט,   2 בדיאמונד,  לקיחות   5 ביצע 
מהלך  השולחנות  בשני  התרחש  הבאה  ביד  בקלאב. 

הכרזה זהה ללא התערבות:

Board 7, Dealer South, Vul All
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♦
♣
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JT95
K62
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♥
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West East

1♥ 2♦
2♥ 3♣
3♥ 4♥

Pass

שני השחקנים בצפון היו צריכים לבחור בקלף ההובלה. 
ב-J♥. הכרוז  ובחר  חיפש הובלה בטוחה  בניטו גארוצו 
 ♣J הריץ   ,♥KQ משך   ,♦ בחיתוך  ליד  חזר   ,♥A-ב זכה 
בקלאב  שוב  עקף  בספייד,  בחזרה  זכה   ,Q-ל שהפסיד 
בהצלחה ולבסוף השליך ספייד על סיבוב הקלאב הרביעי 

בעוד צפון חותך עם לקיחה טבעית.

כוח  אין  הבין ממהלך ההכרזה שבדומם  אדריאן שוורץ 
עם  ארוכות  מיינור  סדרות  שתי  אלא  משמעותי,  חיתוך 
במיינור  שלו  הבכירים  הקלפים  כאשר  השלכות  סכנת 
הצורך  את  מדגיש  זה  ניתוח  הכרוז.  עבור  טוב  יושבים 
בהובלה אקטיבית, ואכן ה-6♠ עשה את העבודה. כעת 
הכרוז אינו יכול למנוע הפסד 2 לקיחות בספייד, 1 בהארט 

ו-1 בקלאב.

של  יתרון  קמינסקי  קבוצת  צברה  השלישי  הרבע  בסוף 
לממדים  היתרון  גדל  הרביעי  הרבע  במהלך   .IMP  15
התפתו  במזרח  השחקנים  שני   19 בבורד  מכריעים. 
והוכפלו   1♠ פתיחה  נגד  נחות  פגיעות  במצב  להתערב 
ב-♥2. וולפסון-סילברמן הצליחו להפיל את עמוס קמינסקי 
והפילו  בהגנה  יותר  דייקו  שוורץ-זליגמן  אבל  פעמיים, 
לקבוצת   IMP  7 עוד   – פעמים  גארוצו שלוש  בניטו  את 

קמינסקי.

היד הבאה הכריעה סופית את גורל האליפות:

Board 23, Dealer South, Vul All

 ♠
♥
♦
♣

AKQ532
T3
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♠
♥
♦
♣
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AQ7652

♠
♥
♦
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KJT

 ♠
♥
♦
♣

JT
QJ9852
QT4
43

 

West North East South
מסוארו שוורץ גארוצו זליגמן

Pass
Pass 1♠ Pass 1NT
2♣ 3♠ All Pass

יד המאפיינת את סגנונם של שוורץ-זליגמן: ברידג'  עוד 
מדויק  היה  הסופי  החוזה  התחכמויות.  ללא  ונכון  פשוט 

וקל לביצוע.

West North East South
לויט סילברמן קמינסקי וולפסון

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

ישעיהו לויט )מערב( ויתר בצדק על התערבות מסוכנת 
לנקודות  נזקקה  )שקבוצתו  צפון  וכעת  פגיע,  במצב 
אכן  זו  הכרזה   .3NT ולהכריז  להמר  החליט  מהירות( 
מראה שישייה בספייד, אך לא נראה הגיוני להשתמש בה 

עם שתי סדרות חלשות ללא עוצר.

דרום החליט לנסות 3NT )♥4 היה נופל פעם אחת(. לויט 
הוביל בקלף הרביעי מלמעלה בסדרתו הארוכה, וההגנה 
זכתה ב-8 הלקיחות הראשונות. פלוס 400 עם רווח של 
הגמר  במפגש  זכתה  אשר  קמינסקי  לקבוצת   IMP  11

.IMP 33 בפער של

הזוגות  לשני  וביחוד  הישראלית,  לקבוצה  ברכותינו 
המחזיקים כעת בתואר אירופי כפול. נקווה שהם מסוגלים 
לנבחרות  העולם  באליפות  באוגוסט  גם  זה  את  לעשות 
לטובי  בנוסף  כוללים,  היריבים  שבה  בצרפת  סניורים 
אמריקאיות  קבוצות  שתי  גם  אירופה,  של  הסניורים 

חזקות.
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תמונות מפסטיבל הברידג' הבינלאומי ה-51תמונות מפסטיבל הברידג' הבינלאומי ה-51תמונות מפסטיבל הברידג' הבינלאומי ה-51

המשלחות שהגיעו מחו"ל בטקס קבלת הפנים  ראוריה מאי מחלקת גביעים לרני שניידר ומוטי גלברד, זוכי תחח
רות בוקר ביחד עם חיות אבי, חבר בזוג הזוכה במקום השלישי.

קבוצת הצעירים זוכים במדליית הוקרה על זכיתם
באליפות העולם בתחרות שהתקיימה במונטקטיני איטליה

מדליות גם למאמני ומלווי קבוצת הצעירים מושיקו מיוחס 
והקפטן אופיר גלעד

מנכ"ל משרד התרבות והספורט מר יוסי שרעבי נושא דברי 
ברכה בטקס חלוקת הגביעים  

טקס הענקת מדליות לסניורים אלופי אירופה לקבוצות 2017 
בתמונה: אבי קליש, לאוניד פודגור, איתן אורנשטיין,  אדריאן 
שוורץ ושלמה זליגמן. חסרים - נח טימיאנקר ומאיר ברקמן

תמונות מפסטיבל הברידג' הבינלאומי ה-51תמונות מפסטיבל הברידג' הבינלאומי ה-51תמונות מפסטיבל הברידג' הבינלאומי ה-51

בשביץ ראובן רכז האורחים מחו"ל
בחברת חברי הנבחרת הפולנית וההולנדית

אור מנצור ועמית כץ, הזוג שצעיר שזכה בתחרות זוגות 
HandiCup

נשיא התאגדות הברידג' העולמית מר רונה ג'יאנריגו בתמונה 
קבוצתית עם: מודי קניגסברג, גלעד אופיר, איתן לוי,

אוריה מאיר, ומיכה מרק

רני שניידר שזכה במקום הראשון בתחרות זוגות בוקר ביחד 
עם דיוויד ארבל ואיתן אורנשטיין, זוכי המקום השלישי

עדי אסולין, ערן אסרף וגלעד אופיר, חלק מחברי קבוצת 
אסרף שזכתה במקום השני בתחרות הקבוצות המעורבות.

נשיא התאגדות אילת, מר אריק קפלן
מברך את שחקני הברידג'
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תמונות מפסטיבל הברידג' הבינלאומי ה-51תמונות מפסטיבל הברידג' הבינלאומי ה-51תמונות מפסטיבל הברידג' הבינלאומי ה-51

המשלחות שהגיעו מחו"ל בטקס קבלת הפנים  ראוריה מאי מחלקת גביעים לרני שניידר ומוטי גלברד, זוכי תחח
רות בוקר ביחד עם חיות אבי, חבר בזוג הזוכה במקום השלישי.

קבוצת הצעירים זוכים במדליית הוקרה על זכיתם
באליפות העולם בתחרות שהתקיימה במונטקטיני איטליה

מדליות גם למאמני ומלווי קבוצת הצעירים מושיקו מיוחס 
והקפטן אופיר גלעד

מנכ"ל משרד התרבות והספורט מר יוסי שרעבי נושא דברי 
ברכה בטקס חלוקת הגביעים  

טקס הענקת מדליות לסניורים אלופי אירופה לקבוצות 2017 
בתמונה: אבי קליש, לאוניד פודגור, איתן אורנשטיין,  אדריאן 
שוורץ ושלמה זליגמן. חסרים - נח טימיאנקר ומאיר ברקמן

תמונות מפסטיבל הברידג' הבינלאומי ה-51תמונות מפסטיבל הברידג' הבינלאומי ה-51תמונות מפסטיבל הברידג' הבינלאומי ה-51

בשביץ ראובן רכז האורחים מחו"ל
בחברת חברי הנבחרת הפולנית וההולנדית

אור מנצור ועמית כץ, הזוג שצעיר שזכה בתחרות זוגות 
HandiCup

נשיא התאגדות הברידג' העולמית מר רונה ג'יאנריגו בתמונה 
קבוצתית עם: מודי קניגסברג, גלעד אופיר, איתן לוי,

אוריה מאיר, ומיכה מרק

רני שניידר שזכה במקום הראשון בתחרות זוגות בוקר ביחד 
עם דיוויד ארבל ואיתן אורנשטיין, זוכי המקום השלישי

עדי אסולין, ערן אסרף וגלעד אופיר, חלק מחברי קבוצת 
אסרף שזכתה במקום השני בתחרות הקבוצות המעורבות.

נשיא התאגדות אילת, מר אריק קפלן
מברך את שחקני הברידג'
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יומיים.  לתחרות החזקה שנמשכה  קבוצות התייצבו   82
לאחר היום הראשון )8 מפגשים שוויצריים של 6 חלוקות( 
נוק-אאוט. נבחרות  16 קבוצות שהמשיכו בשיטת  שרדו 
ישראל עד גיל 16 ועד גיל 21 הודחו בשמינית הגמר, ושתי 
ומסקוטלנד  הקבוצות הזרות האחרונות בתחרות מהודו 

נשרו ברבע הגמר. 

לחצי הגמר הגיעו ארבע קבוצות ישראליות. קבוצת רוני 
 - אופיר  )גלעד  רוזמרין  גד  קבוצת  על  גברה  בר-בנין 
יובל לובינסקי - מיכה מרק - אלון בירמן - דוד פורר( 
בעוד קבוצת אסא לוינגר גברה על קבוצת טל אופק )צבי 

עממי - איילת סילברמן - אלכס דוב(.

מפגש הגמר שכלל 2 מחציות בנות 12 חלוקות כל אחת 
הפגיש את רוני בר-בנין )יניב זק - מיכאל בראל - אלדד 
גינוסר - אופיר רשף( עם אסא לוינגר )נתן חץ - קלרה 
חץ - אמיר לוין(. המחצית הראשונה הייתה שקולה מאוד 
עם שני סווינגים בולטים שהיו קשורים לשתי ידיים שבהן 
היה אופיר רשף הכרוז בחוזה 3NT שלא הוכרז בשולחן 

השני:

Board 10, Dealer East, Vul All
 ♠
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♣
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West North East South
ק. חץ גינוסר לוין רשף

Pass 1♥
2♦ Dbl Pass 2♥

Pass 3♦ Pass 3NT
Pass Pass Pass

פסטיבל הברידג' הבינלאומי ה-51
תחרות הקבוצות המרכזית

רם סופר

אופיר רשף ואלדד גינוסר, זוכי תחרות הקבוצות הפתוחה, מתמודדים כנגד נתן חץ ואסי לוינגר, הזוכים במקום השני.

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

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

אוגוסט אחה"צ 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
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

הרשמה מראש – חובה!

מועדון ברידג' אביבים מתכבד להזמינכם 
לתחרות ארצית

מושב 1 30 ידיים

יום שלישי 8 באוגוסט 2017 בשעה: 20:30

נפגשים במועדון ברידג' אביבים,  רח' דיסנצ'יק 7, תל אביב

מנהל תחרות : אילן שזיפי

מחיר למשתתף: 70 ש"ח עבור סיבוב 1

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

לפני כל תחרות  תינתן הרצאה , בימי חמישי חלוקת חוברות ידיים , בשישי כיבוד קל

מועדון "אביבים" שמח להזמינכם 

קורס ברידג' למתחילים אוקטובר 2017
10 מפגשים עם אפרת אורן

תשחקו החל מהמפגש הראשון !!
מפגש היכרות ללא התחייבות  

פרטים נוספים והרשמה אצל: אפרת אורן : 050-93-666-76 // מועדון ברידג' אביבים:03-6417470
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מועדון אביבים החדש ברח' דיסנצ'יק 7, שיכון דן, ת"א, טל. 03-6417469/70

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

אוגוסט אחה"צ 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
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

הרשמה מראש – חובה!

מועדון ברידג' אביבים מתכבד להזמינכם 
לתחרות ארצית

מושב 1 30 ידיים

יום שלישי 8 באוגוסט 2017 בשעה: 20:30

נפגשים במועדון ברידג' אביבים,  רח' דיסנצ'יק 7, תל אביב

מנהל תחרות : אילן שזיפי

מחיר למשתתף: 70 ש"ח עבור סיבוב 1

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

לפני כל תחרות  תינתן הרצאה , בימי חמישי חלוקת חוברות ידיים , בשישי כיבוד קל

מועדון "אביבים" שמח להזמינכם 

קורס ברידג' למתחילים אוקטובר 2017
10 מפגשים עם אפרת אורן

תשחקו החל מהמפגש הראשון !!
מפגש היכרות ללא התחייבות  

פרטים נוספים והרשמה אצל: אפרת אורן : 050-93-666-76 // מועדון ברידג' אביבים:03-6417470
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בסיבוב   2♠ היא  צפון  של  ידו  עם  הטבעית  ההכרזה 
סדרה  שהכרזת  מעדיפים  מהזוגות  חלק  אך  הראשון, 
 – מחייבת  תהיה  לא   2 בגובה  תחרותי  במצב  חדשה 
בהכרזה  דיוק  לאבדן  שגורמת  בעייתית  גישה  לדעתי, 
של הידיים הטובות. במקרה זה צפון הראה יד מחייבת 
מפתיע  זה  ואין  לפחות,  ספיידים   4 עם  מלא  למשחק 
שדרום בחר בחוזה 3NT לאחר שבסיבוב הקודם חזר על 

סדרת ההארט הבינונית שלו מחוסר ברירה.

הובלה ב-K♦ הייתה ממוטטת את החוזה הרעוע במהירות 
– מסוג ההובלות שתקראו עליהם בספרים יותר מאשר 
תראו בשולחן. קלרה חץ הובילה ב-9♦ טבעי, וכעת הכרוז 
אפשרויות.  מספר  מבין  שלו  המשחק  בקו  לבחור  צריך 
הקו המוצלח היה להיכנס ליד עם K♠ ולפתח 4 לקיחות 
בקלאב. לאחר זכיית מזרח ב-J♣ ההגנה מוציאה לכרוז 
את העוצר האחרון בדיאמונד, אולם בעת הרצת סדרת 
הקלאב מערב חייבת לשמור על הספיידים שלה ולהשליך 
הוסר  החוזה  את  להפיל  האיום  כעת  דיאמונדים.  שני 

ולכרוז יש זמן לפתח לקיחה בהארט.
במקום זה אופיר שיחק 6♥ אל ה-J. על מנת שקו משחק 
Q במזרח או  3-3 בהארט עם  זה יצליח דרושה חלוקה 
חלוקה 3-2 בקלאב עם KJ♣ במערב. אף אחד מאלה לא 

התרחש, והחוזה נכשל פעמיים.

West North East South
בראל לוינגר זק נ. חץ

Pass 1♥
2♦ 2♠ Pass 3♠

Pass 4♠ All Pass

הכרזה פשוטה של הזוג לוינגר-חץ הובילה אותם לחוזה 
נכון של ♠4 שביצועו דרש עקיפות סטנדרטיות בקלאב + 
 IMP  13 נכון בהארט )לא קשה לאור ההכרזה(.  ניחוש 

לקבוצת לוינגר.
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West North East South
ק. חץ גינוסר לוין רשף

Pass 1♦ 1♥ 1♠
2♥ Pass Pass Dbl

Pass 3♦ Pass 3NT
Pass Pass Pass

הראה  ששותפו  לאחר   3NT להכריז  דרום  החלטת 
נועזת.  הייתה  בדיאמונד  שישייה  עם  מינימלית  פתיחה 
)דרום(  בשולחן השני המכרז היה זהה עד ♦3. נתן חץ 

קרא Pass, ושותפו ביצע ♦3 בדיוק. 

הובלה  לאחר   .3NT נגד  בהגנה  תלוי  היה  הלוח  גורל 
ב-4♥ ומשחק “יד שלישית גבוה” של מזרח יש להגנה 5 
לקיחות מלמעלה )3 בספייד, 1 בקלאב ו-1 בהארט( מול 
7 בטוחות של הכרוז. אבל אמיר לוין לא היה יכול לדעת 
אמור  דרום  ההכרזה  לפי  טובים.  ספיידים  שלשותפתו 
להחזיק יד טובה יותר, ואם ברשותו למשל A♠, אז הסיכוי 
 ♥QT4-היחיד של ההגנה הוא לקוות שמערב הובילה מ
ולהוציא לכרוז את ה-A♥ בלקיחה הראשונה. משיקולים 
אלה אמיר שיחק בלקיחה הראשונה 9♥ )עקיפה עמוקה 
נגד הדומם( ולא K♥ )קיים גם מצב שלכרוז AQ דאבלטון, 
 Top of Nothing אך במקרה זה מערב אמורה להוביל
משימתו   ♥T-ב הזכייה  לאחר  מלמעלה(.  שלישי  ולא 
של הכרוז הייתה קלה. עם 6 לקיחות מלמעלה ב-♦ ו-2 

בהארט נותר רק לפתח לקיחה תשיעית בקלאב.

במחצית השנייה שלטה קבוצת בר-בנין. זה התחיל מאי-
הבנה בהכרזה שגררה את לוינגר - נתן חץ לחוזה גרוע 
מאוד של ♣6 בבורד 15 בעוד בראל - זק מבצעים חוזה 
בעיה  במערב  למגן  הייתה  הבא  בבורד   .4♠ של  נורמלי 

מעניינת שרק אופיר רשף מצא לה פתרון נכון:
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West North East South
ק. חץ בראל לוין זק
רשף לוינגר גינוסר נ. חץ

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

בהכרזה   3NT-ל הגיעו  צפון-דרום  השולחנות  בשני 
שני  מלמעלה.  רביעי  ב-♠  הוביל  ומערב  סטנדרטית 
וזכו בהמשך עם  הכרוזים עיכבו את הלקיחה הראשונה 
K♠. יניב זק שיחק ♥ ל-K והוביל מידו ♣ נמוך. קלרה חץ 
זכתה ב-K♣ והמשיכה בספייד שלישי – מהלך לא תכליתי 
מכיוון שלא הייתה בידה כניסה צדדית. הכרוז גבה את כל 
הלקיחות בהארט ומסר למזרח לקיחה בקלאב. אמיר לוין 
המשיך בדיאמונד והכרוז שיחק K♦ – הסיכוי היחיד לבצע 
במזרח  להיות  אמור   ♦A ההכרזה  לפי  )גם  החוזה  את 
משום שמערב לא התערב באוברקול ♠1(. כעת היו לו 9 

לקיחות: 2 בספייד, 4 בהארט, 1 בדיאמונד ו-2 בקלאב.

 ♣A השלישית  בלקיחה  שיחק  חץ  נתן  השני  בשולחן 
שסדרת  והבין   ♣K-ב זכה  רשף  אופיר  ב-♣.  והמשיך 
הספייד שלו לא תכשיל את החוזה. הוא הגן נכון ושיחק 
6♦ – מספיק למצוא אצל השותף Q♣ ו-K♦. אלדד גינוסר 
זכה ב-A♦ והמשיך בסדרה. כעת היו להגנה 5 לקיחות – 

אחת בספייד, שתיים בדיאמונד ושתיים בקלאב.

חלקיים  חוזים  ביצוע  לאחר  גדל  בר-בנין  קבוצת  יתרון 
בשני הכיוונים ביד הבאה:

Board 17, Dealer North, Vul None
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West North East South
רשף לוינגר גינוסר נ. חץ

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

 5-4 לפחות  הראתה  דרום  של   Balancing-ה הכרזת 
של   2NT-ו  Takeout היה  מזרח  של  הכפל  במייג’ורים. 
מערב היה כנראה הצעה לשחק. צפון הכפיל ומערב ברח 

לחוזה פחות מסוכן בדיאמונד.

החוזה:  הפלת  את  להבטיח  אחת  דרך  רק  להגנה 
רביעי מדרום עם  ו-♠   ♥A  ,♠ חיתוך   ,♠K ,♠A-ב הובלה 
להוביל  בחר  לוינגר  אבל  השליט,  בסדרת   Promotion
קו המשחק  בכרוז.  תלוי  היה  החוזה  ביצוע  כעת  ב-2♥. 
הראה  דרום  הרי   – בצפון   ♣Q נגד לעקוף  היה  ההגיוני 
 +110 כך,  שיחק  רשף  אופיר  המייג’ור.  בסדרות  אורך 

למזרח-מערב.

הזוכה במקום  קבוצת חץ,  לוינגר, חלק מחברי  ואסי  נתן חץ 
השני בתחרות הקבוצות הפתוחה
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West North East South
ק. חץ בראל לוין זק

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

 2♣ כאן  יותר.  קצר  היה  השני  בשולחן  המכרז  מהלך 
לא  כנראה  ולמזרח-מערב  המייג’ור,  סדרות  את  הראה 
היה סיכום לגבי המשמעות של כפל על ♥2. יחד עם זאת, 
להכריז  והיא  נוספת  תחרותית  אפשרות  הייתה  למזרח 

♠2. היות שלא השתמש בטרנספר לאחר 1NT, ♠2 על 
♥2 יכול להראות Takeout עם רביעייה בספייד )העובדה 
שדרום הבטיח רביעייה בספייד לא פוסלת על הסף חוזה 

של ♠2 מצד מזרח(. 
רק  – ההגנה מקבלת  לביצוע  היה קשה  לא  החוזה ♥2 
- דרום.  ו-AK בשתי סדרות המיינור.  110+ לצפון   ♥K
בשלב זה הובילה קבוצת בר-בנין 25:46. ב-7 החלוקות 
האחרונות צומצם הפער ל-43:57 ובסופו של דבר זכתה 
 - זק  יניב   - בר-בנין  רוני  קבוצת  היוקרתית  בתחרות 

מיכאל בראל - אופיר רשף - אלדד גינוסר. 

תחרויות הברידג' שמסוקרות בביטאון זה הן תחרויות מרכזיות נוספות שטרם סוקרו.
ניתן למצוא סיקור של תחרויות קודמות בביטאוני הפסטיבל שנמצאים באתר ההתאגדות

בכיף שלךבקצב שלךבבית שלך

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

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

ספרו לחבריכם, הם יודו לכם

חדש תרגול הכרזות אינטראקטיבי
לתרגול קונבנציית ברגן

אין דברים כאלו!

מה עוד באתר?

קורס צעדים ראשונים בברידג'
  מוגש באנימציה המאפשרת           

    המחשה ויזואלית מרשימה.

  קל ופשוט להבנה.

  ניתן לתרגל באתר מיד לאחר כל שיעור.

 מעל 1,500 תרגילי הכרזות

 כ-600 תרגילי משחק יד והגנה

 עשרות שיעורי ברידג' בוידיאו

מתאים לכל הרמות

רמזור הכוונה אישי

פתרון כתוב לכל תרגיל

הירשמו עכשיוהירשמו עכשיו
 ותיהנו מהתוכנית החינמית שלנו, הכוללת מבחר טעימות עשיר, ללא הגבלת זמןמהתוכנית החינמית שלנו

www.bestbridge.co.il 

 פנחס רומיק
פנחס רומיק נפטר בפתאומיות ובטרם עת בגיל 
שחקני  לצמרת  השתייך  שנה   50 במשך   .71
ושותפי  הטוב  חברי  היה  הוא  בארץ.  הברידג' 
לברידג' כשהצליח לפנות זמן מעיסוקיו הרבים.

הוא הצליח בכל מעשיו: ניהל חברות, פרויקטים 
ולפני מותו היה מנהל חברת תוכנה בינלאומית 
עם מרכזים בארץ ובארה"ב. הוא טיפל במסירות 

במשפחתו ועזר לחברים.

מבקש להזכיר חמש הצלחות מדהימות בקריירה 
הברידג'יסטית שלו: 

לג'וניורים,  ישראל  נבחרת  עם  אירופה  אלוף 
ניצחון על קבוצתו של עומר שריף שכללה את 
שני  מקום  נשכחת,  הבלתי  איטליה  נבחרת 
בגביע ברמודה שהושג במונטה קרלו ב1973, 
בה   1978 בשנת  איירס  בואנוס  בגביע  ניצחון 
דאלאס  האמריקאים  העולם  אלופי  את  ניצחנו 
הפתוחה  אירופה  באליפות  וניצחון  אייסס, 
בתחרות הסניורים באנטליה,טורקיה ב-2007.  

כתב אדריאן שוורץ

עם עומר שריף לאחר הניצחון על קבוצתו 

תמונה קבוצתית עם נבחרת ישראל דאז, לאחר הניצחון 
בבואנוס איירס.
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ספרו לחבריכם, הם יודו לכם

חדש תרגול הכרזות אינטראקטיבי
לתרגול קונבנציית ברגן

אין דברים כאלו!

מה עוד באתר?

קורס צעדים ראשונים בברידג'
  מוגש באנימציה המאפשרת           

    המחשה ויזואלית מרשימה.

  קל ופשוט להבנה.

  ניתן לתרגל באתר מיד לאחר כל שיעור.

 מעל 1,500 תרגילי הכרזות

 כ-600 תרגילי משחק יד והגנה

 עשרות שיעורי ברידג' בוידיאו

מתאים לכל הרמות

רמזור הכוונה אישי

פתרון כתוב לכל תרגיל

הירשמו עכשיוהירשמו עכשיו
 ותיהנו מהתוכנית החינמית שלנו, הכוללת מבחר טעימות עשיר, ללא הגבלת זמןמהתוכנית החינמית שלנו

www.bestbridge.co.il 

aug1.indd   27 31.7.2017 г.   21:11:49



סיקור תחרויות

28

80 זוגות השתתפו בגמר א' של תחרות הזוגות המרכזית 
לזכר פאול לוקץ'. התוצאה הסופית הייתה שקלול של 2 
מהזוגות  חלק  כאשר  גמר,  סיבובי  ו-5  מוקדמות  סיבובי 
קיבלו פטור מסיבובי מוקדמות עקב השתתפותם בשלבי 
עת  באותה  שנערכו  הקבוצות  תחרות  של  הנוק-אאוט 
תוצאות  בהם  השתתפו  שלא  הסיבובים  עבור  וקיבלו 

קבועות מראש על פי התקנון.

זוגות מחו"ל,   4 10 המקומות הראשונים בתחרות כללו 
אסף  ישראלים.  היו  הראשונים  הזוגות  ארבעת  אולם 
לנגי-אילן ברקת הקדימו במאית אחוז את אסא לוינגר 
- נתן חץ וזכו בפרס השלישי עם 57.97%. בפרס השני 
עם תוצאה  חורחה שרו-לוי פומרנץ  זכה הזוג המפתיע 
של 58.70%, ובמקום הראשון... זו בהחלט לא הפתעה 
לראות בראש הדירוג את ישראל ודורון ידלין )58.86%( 
בהמשך לשנה מדהימה שבה זכו במקום הראשון בליגה 
וגמר  לזוגות  הפתוחה  ישראל  אליפות  גמר  הלאומית, 

אליפות ישראל לזוגות סניורים.

כרגיל, ישראל ידלין בחר עבורנו את הבורדים המעניינים 
ביותר מתחרות זו )שלא תמיד היו מוצלחים עבור הזוג( 
עם הסברים מאלפים ומלאי הומור )מופיעים במרכאות( 

שאליהם הוספתי מספר הערות משלי. 

Board 8, Dealer West, Vul None
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West North East South
דורון ישראל

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

Pass Pass Pass

בצפון-דרום ישב זוג חזק מהודו. עקרונית, הכפל השלילי 
אבל  הוכרז,  שלא  במייג'ור  רביעייה  מראה  מערב  של 
דורון החליט בצדק שידו לא מתאימה ל-Pass. הכרזתו 
קונטרול  עם  חזקה  יד  הראתה   4♣ ישראל  של  הבאה 
בקלאב והזמינה לסלם עוד לפני קביעת סדרת השליט. 
מ-♥4  נסוג  הוא  בלבד  הארטים   3 החזיק  שדורון  היות 
ל-♦5, וכך במקום להגיע ל-♥6 מצד מזרח שאין שום דרך 
להפילו נחתו האחים ידלין בחוזה טוב אך חסר מזל של 

♦6 מצד מערב.

“לאחר שהגענו לחוזה מצוין ♦6, דרום חשב שלא עשה 
את כל הדרך מהודו לישראל כדי לרשום 920-”. הכפל של 
דרום על החוזה הסופי ביקש מהשותף הובלה מיוחדת. 
ההובלה  את  למצוא  השכיל  בצפון  ששותפו  לציין  “ראוי 
המפילה )♥( אף על פי שבדרך כלל הכפל מבקש להוביל 
בסדרה הראשונה שהוכרזה על ידי הדומם )במקרה זה 

.”)♠

לאחר חיתוך הארט בלקיחה הראשונה אין דרך להיפטר 
מכל המפסידים בקלאב וגם ללכוד את ה-Q♦. התוצאה 
למנצחי   15.38% ו-  לצפון-דרום  נקודות   100 הסופית: 

התחרות.

פסטיבל הברידג' הבינלאומי ה-51

תחרות הזוגות המרכזית
רם סופר
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Board 25, Dealer North, Vul E/W
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West North East South
דורון ישראל

Pass 2♦* Pass
2♠ Pass Pass Dbl

Pass 2NT* Pass 3♠
Dbl 3NT All Pass

ישראל פתח ♦2 )שישייה במייג’ור עם פחות מפתיחה(. 
דרום התערב בכפל לאחר שהתברר שסדרתו של מזרח 
את  להשאיר  הזדמנות  החמיץ  צפון  כעת  ספייד.  היא 
הכפל לעונשין ולהפיל את היריבים 3 פעמים במצב פגיע. 
)חזק(   3♠ ואחרי  )לבנסול(   2NT הוא הכריז  זה  במקום 
מדרום הגיע הזוג ל-3NT. דורון הכפיל ♠3 כדי להראות 

מכובד בכיר בסדרה ולבקש הובלה.

“הובלתי בספייד ל-K שנלקח על ידי צפון. עיכבתי פעמיים 
העדפה  על  אותת  דורון  השלישי.  בסיבוב  וזכיתי  קלאב 
להארט עם קלף אי-זוגי 7♥. המשכתי ב-T♥. ה-Q♥ של 
ומשכתי   ♠T-ב זכיתי  בספייד.  המשיך  והוא  זכתה  דורון 
ב-7♦.  המשכתי  הארטים.  השליכו  ומערב  דרום   .♠Q
 ,♥K-ועוד ♥. דורון זכה ב ♥A A♦ והמשיך  הכרוז שיחק 
ולבסוף קיבל את ה-T♦. הפלנו את החוזה  המשיך ב-♦ 

פעמיים עם תוצאה מצוינת )96.15%(”.

Board 18, Dealer East, Vul N/S
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West North East South
דורון ישראל

2♥* Dbl
2NT Pass 3♦ All Pass

בשולחן  הוכרע  זו  פרועה  חלוקה  של  גורלה  למעשה, 
במזרח  השחקנים  רוב  הכרזות.  שתי  לאחר  כבר  זה 
פגיע  במצב  כזו  יד  לפתוח  יכולים  הם  כאשר  שמחים 
הראה   2♥( השיטה  לפי  הפרעה  בהכרזת  פגיע  לא  נגד 
חמישייה בהארט + לפחות רביעייה בסדרת מיינור, פחות 
מפתיחה(, אבל בשולחנות שבהם מזרח לא פתח דרום 
היה הפותח, וצפון-דרום הסתבכו עם misfit נוראי. אפילו 
לחמוק  להם  עוזרת  אינה  בספייד   4-4 התאמה  מציאת 
ממפלה כבדה. בדיקת דף התוצאות מראה כי תוצאה של 
500- הייתה שווה מעל הממוצע לצפון-דרום, כאשר זוגות 

רבים מאוד רושמים מינוס בן ארבע ספרות.

למרות  להכפיל  בחר  ישראל  מזרח  פתיחת  לאחר 
השישייה בדיאמונד כדי לשמור על סדרת ה-♠ בתמונה. 
דורון היה מן הסתם משאיר ♥2 מוכפל )החוזה נופל פעם 
וביקש ממזרח להראות   2NT אחת(, אבל מערב הכריז 

את סדרת המינור שלו.

 +100 פעמיים.  הפלנו  המסך  וכשירד   ,♠Q-ב “הובלתי 
הייתי  שלא  מסתבר   .)84.62%( מעולה  תוצאה  הייתה 
צריך להכפיל. גם כך, עצם העובדה שנתנו ליריבים לשחק 

עם misfit כה גדול פעלה לטובתנו”.
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פסטיבל הברידג' הבינלאומי ה-51
שחקן הפסטיבל 

רם סופר

על התואר הבלתי-רשמי "שחקן הפסטיבל ה-51" התחולל 
בתחרות  הראשון  במקום  זכה  מיוחס  מושיקו  עז.  קרב 
בר גילי, מקום שני בתחרות הזוגות  ה-IMP עם שותפו 
מקום  מדנמרק,   Thomsen שותפתו  עם  המעורבים 
דורון   - מרק  סוניה  קבוצות-BAM )עם  בתחרות  שמיני 
יוסף אלגם(  ד"ר   - אורן  - אפרת  גרסטנר  גל   - לבנה 

ומקום ראשון בתחרות הבוקר עם שותפו עדי כהן.

זהו מקבץ תוצאות מרשים בהחלט, אבל איתן אורנשטיין 
פרידלנדר  אהוד  )עם  מעורבות  בקבוצות   1 במקום  זכה 
-סילבי פילוסוף - אאידה מינזלי(, במקום השני בתחרות 
במקום  ארבל,  דיויד  שותפו  עם  פעמי  זוגות IMP חד 
הרביעי בתחרות קבוצות  BAM )עם יהודה שגיב - יהושע 
סלומון -אורי עמי(, במקומות 1, 3, 5 בתחרויות הבוקר עם 
עם  גם  הגברים,  5 בתחרות  ובמקום  ארבל  דיויד  שותפו 
דיויד ארבל – בסך הכול לא פחות מ-7 זכיות באחד מ-5 

המקומות הראשונים, והוא ללא ספק שחקן הפסטיבל. 

להלן מספר חלוקות מעניינות שאיתן היה מעורב בהן:

על היד הראשונה ששוחקה בתחרות הקבוצות המעורבות 
תוכלו לקרוא בסיקור התחרות. נעבור ליד מעניינת נוספת.

בתחרות ה-BAM נפגשה קבוצת שגיב בסיבוב האחרון 
עם הקבוצה החזקה של לוין – רול – לנגי - ברקת לקרב 
על המקום השני לאחר שהקבוצה הפולנית ברחה קדימה. 
לאחר הפסד מינימלי 7:5 הסתפקה קבוצת שגיב במקום 
להכריז,  שגיב   - אורנשטיין  היטיבו  הבאה  ביד  הרביעי. 

אולם התוצאה שוכפלה בשולחן השני.

 ♠
♥
♦
♣

KT32
AJT987
Q2
2

 

♠
♥
♦
♣

Q
Q
K876
KJ98765

♠
♥
♦
♣

654
432
JT9
AQT4

 ♠
♥
♦
♣

AJ987
K65
A543
3

 

West North East South
שגיב אורנשטיין

1♠
Pass 2♥ Pass 3♥
Pass 4NT Pass 5♣
Dbl 6♠ All Pass

העריך  המייג'ור  בסדרות  כפולה  התאמה  מציאת  לאחר 
יהודה שגיב )צפון( היטב את חוזק ידו והוביל לסלם שביצועו 
היה תלוי בלכידת שתי המלכות בסדרות המייג'ור. לאחר 
קו  כל  אבל  קלים,  אינם  הכרוז  של  חייו  בקלאב  הובלה 
משחק סביר כולל משיכת קלף בכיר בסיבוב הראשון בכל 
למרבה  בודדה.   Q מפני  להגן  שנועדה  מהסדרות  אחת 
ההפתעה מערב התגלה עם שתי מלכות בודדות, והחוזה 
בוצע ללא קושי. בעת השוואת התוצאות התאכזבו צפון - 

דרום לראות תוצאה זהה גם בשולחן השני.

איתן אורנשטיין

יש פתרון ליוצאים לחופשה בארץ ובחו“ל ומתקשים בהליכה
השכרת קלנועית מתקפלת לגודל מזוודה

אתם מתכננים יציאה לחופשה בארץ או לחו"ל ומתקשים בהליכה, או בתקופת שיקום 
לאחר ניתוח? אנו מציעים לכם לשכור קלנועית מתקפלת לגודל מזוודה לרכב ומטוס. 
כך ניתן לנוע בקלות במוזיאונים, מרכזי קניות, אתרי שעשועים, בתי מלון, מעלית קטנה, 

מונית, רחובות העיר וכל מקום אחר אליו תייר רוצה להגיע.

הובלה בראשל"צ – 180 ₪ בגוש דן – 220 ₪ (נתב"ג + 50 ₪ חניה ושהייה). 
מחוץ לגוש דן -220 ₪ + 5 ₪ לק"מ.

ההובלה כוללת הדרכה בבית הלקוח. | התשלום בעת קבלת הקלנועית. | צילום תעודת 
זהות של השוכר. | הפקדת צ'ק ערבון בסך 7000 ₪, שיוחזר בתום ההשכרה.

מחירים כולל מע"מ למשתמש יחיד

הנחה מסחרית למדריכי טיולים וחברות תיירות.

יום אחד                  120 ₪ ליום
2-3 ימים                    100 ₪ ליום
4-7 ימים                 90 ₪ ליום
8-14 ימים                 70 ₪ ליום
15-21 ימים                60 ₪ ליום
22-31 ימים               50 ₪ ליום
32 ימים ומעלה        40 ₪ ליום

רח' בן זאב 4 ראשל"צ (מפלס חניה)
טל' 077-2194194 | 050-6870873 | פקס 03-5423735
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מתקפלת לגודל מזוודה (101/57/46 ס"מ) 
מטוס,  של  מטען  לתא  בקלות  ונכנסת 
אוטובוס, רכב פרטי, מעלית קטנה, מונית, 
רכבת וכ"ו. השימוש בקלנועית טוב לבני כל 
הגילים, מונע מאמץ פיזי של המלווה ומונע 

עיכוב הקבוצה.

ביה"ס ומועדון הברידג’ מרום-נווה, רמת-גן  מרחיב את פעילותו

הרצאות העשרה וסדנאות בנושאים שונים	 
עם גלעד אופיר - בכל יום שלישי, 10:00. 

תחרויות ומשחקים מודרכים לכל הרמות.	 

פרטים אצל מיכאל גלעדי 050-8553712

כמו כן ממשיכה הפעילות הרגילה שלנו לאורך כל השבוע:

החל מחודש ספטמבר:
חדש! תחרויות ברידג' לשחקנים עם ניסיון של שנה עד שלוש שנים

חדש! קורס ברידג' למתחילים עם המורה אריה רותם.

חדש! אצלנו גם לומדים ומשחקים מיני ברידג'.
        ברידג' ללא החלק המורכב שבו - כל אחד יכול לשחק בהנאה.

יש פתרון ליוצאים לחופשה בארץ ובחו“ל ומתקשים בהליכה
השכרת קלנועית מתקפלת לגודל מזוודה

אתם מתכננים יציאה לחופשה בארץ או לחו"ל ומתקשים בהליכה, או בתקופת שיקום 
לאחר ניתוח? אנו מציעים לכם לשכור קלנועית מתקפלת לגודל מזוודה לרכב ומטוס. 
כך ניתן לנוע בקלות במוזיאונים, מרכזי קניות, אתרי שעשועים, בתי מלון, מעלית קטנה, 

מונית, רחובות העיר וכל מקום אחר אליו תייר רוצה להגיע.

הובלה בראשל"צ – 180 ₪ בגוש דן – 220 ₪ (נתב"ג + 50 ₪ חניה ושהייה). 
מחוץ לגוש דן -220 ₪ + 5 ₪ לק"מ.

ההובלה כוללת הדרכה בבית הלקוח. | התשלום בעת קבלת הקלנועית. | צילום תעודת 
זהות של השוכר. | הפקדת צ'ק ערבון בסך 7000 ₪, שיוחזר בתום ההשכרה.

מחירים כולל מע"מ למשתמש יחיד

הנחה מסחרית למדריכי טיולים וחברות תיירות.

יום אחד                  120 ₪ ליום
2-3 ימים                    100 ₪ ליום
4-7 ימים                 90 ₪ ליום
8-14 ימים                 70 ₪ ליום
15-21 ימים                60 ₪ ליום
22-31 ימים               50 ₪ ליום
32 ימים ומעלה        40 ₪ ליום

רח' בן זאב 4 ראשל"צ (מפלס חניה)
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מתקפלת לגודל מזוודה (101/57/46 ס"מ) 
מטוס,  של  מטען  לתא  בקלות  ונכנסת 
אוטובוס, רכב פרטי, מעלית קטנה, מונית, 
רכבת וכ"ו. השימוש בקלנועית טוב לבני כל 
הגילים, מונע מאמץ פיזי של המלווה ומונע 

עיכוב הקבוצה.

מרפאת ד“ר עמאשה

נדאג שתצאו עם חיוך!
מחירים מיוחדים לחברי התאגדות הברידג‘!
הנכם מוזמנים לבדיקה ולייעוץ ללא תשלום

השתלות שיניים ושיקום פה בשיטה חדשנית ממוחשבת וללא חתכים  •
אמרו שאין לך עצם? שצריך השתלת עצם והרמת סינוס? מתרחק מניתוחים?  •

השתלה בזאלית למחוסרי עצם ולחולים ססטינים.  
כל סוגי הטיפולים  •
C.T בדיקה וצילום  •

C.T. פנורמי ושיננית חינם בתוכנית טיפול  •

אחריות על כל טיפול      מחירים הוגנים      עזרה ראשונה 24 שעות ביממה
מקבלים מבוטחי חברות הביטוח: פניקס, מנורה וכלל
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יש פתרון ליוצאים לחופשה בארץ ובחו“ל ומתקשים בהליכה
השכרת קלנועית מתקפלת לגודל מזוודה

אתם מתכננים יציאה לחופשה בארץ או לחו"ל ומתקשים בהליכה, או בתקופת שיקום 
לאחר ניתוח? אנו מציעים לכם לשכור קלנועית מתקפלת לגודל מזוודה לרכב ומטוס. 
כך ניתן לנוע בקלות במוזיאונים, מרכזי קניות, אתרי שעשועים, בתי מלון, מעלית קטנה, 

מונית, רחובות העיר וכל מקום אחר אליו תייר רוצה להגיע.

הובלה בראשל"צ – 180 ₪ בגוש דן – 220 ₪ (נתב"ג + 50 ₪ חניה ושהייה). 
מחוץ לגוש דן -220 ₪ + 5 ₪ לק"מ.

ההובלה כוללת הדרכה בבית הלקוח. | התשלום בעת קבלת הקלנועית. | צילום תעודת 
זהות של השוכר. | הפקדת צ'ק ערבון בסך 7000 ₪, שיוחזר בתום ההשכרה.

מחירים כולל מע"מ למשתמש יחיד

הנחה מסחרית למדריכי טיולים וחברות תיירות.

יום אחד                  120 ₪ ליום
2-3 ימים                    100 ₪ ליום
4-7 ימים                 90 ₪ ליום
8-14 ימים                 70 ₪ ליום
15-21 ימים                60 ₪ ליום
22-31 ימים               50 ₪ ליום
32 ימים ומעלה        40 ₪ ליום

רח' בן זאב 4 ראשל"צ (מפלס חניה)
טל' 077-2194194 | 050-6870873 | פקס 03-5423735

www.go1.co.il  |  E-mail : go1@go1.co.il1 18.3.2016   ˆ   ידיעות ראשון
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מתקפלת לגודל מזוודה (101/57/46 ס"מ) 
מטוס,  של  מטען  לתא  בקלות  ונכנסת 
אוטובוס, רכב פרטי, מעלית קטנה, מונית, 
רכבת וכ"ו. השימוש בקלנועית טוב לבני כל 
הגילים, מונע מאמץ פיזי של המלווה ומונע 

עיכוב הקבוצה.

ביה"ס ומועדון הברידג’ מרום-נווה, רמת-גן  מרחיב את פעילותו

הרצאות העשרה וסדנאות בנושאים שונים	 
עם גלעד אופיר - בכל יום שלישי, 10:00. 

תחרויות ומשחקים מודרכים לכל הרמות.	 

פרטים אצל מיכאל גלעדי 050-8553712

כמו כן ממשיכה הפעילות הרגילה שלנו לאורך כל השבוע:

החל מחודש ספטמבר:
חדש! תחרויות ברידג' לשחקנים עם ניסיון של שנה עד שלוש שנים

חדש! קורס ברידג' למתחילים עם המורה אריה רותם.

חדש! אצלנו גם לומדים ומשחקים מיני ברידג'.
        ברידג' ללא החלק המורכב שבו - כל אחד יכול לשחק בהנאה.
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סיקור תחרויות

32

יד מעניינת נוספת הופיעה בתחרות הבוקר של יום 
שלישי.
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West North East South
ארבל אורנשטיין

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

אורנשטיין התערב ב-1NT טבעי לאחר פתיחת צפון ♣1. 
שותפו דיויד ארבל הכריז ♣Garbage Stayman( 2( ולא 
הסתפק בחוזה סביר של ♦2, אלא ניסה למצוא התאמה 
הפך  אורנשטיין  לבסוף  )טופ-בוטום...(.  במייג’ור   4-3

לכרוז בחוזה ♠2 כאשר לרשותו 6 שליטים בלבד. 

 ,♣A-ב והמשיך   ♦A-ב זכה  איתן   .♦Q-ב הוביל  דרום 
נוסף   ♣ חיתוך   ,♥A ב-♥,  מוצלחת  עקיפה   ,♣ חיתוך 
בדומם, חיתוך ♥ ביד וחיתוך ♣ שלישי עם Q♠. עד כה 
צבר הכרוז 8 לקיחות מהירות, ובידו נותר K♠ מוגן מימין 
ל-A♠ של צפון שהיווה לקיחה תשיעית. התוצאה 140+ 

הייתה כמובן מוצלחת מאוד עבור מזרח-מערב.

נסיים בתחרות האחרונה של הפסטיבל, זוגות חד-פעמי 
בשיטת חישוב IMP שנערכה ביום חמישי בערב.
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West North East South
ארבל אורנשטיין

1♥
Pass 1♠ Pass 2♦
Pass 3♣ Pass 3♦
Pass 3♥ Pass 4♥
Pass 4NT Pass 5♥
Pass 6♥ All Pass

 צפון החזיק 17 נקודות מעולות מול פתיחת דרום וכמובן 
Q♥ חסרה, עצרו צפון- כי  דחף לסלם. לאחר שהתברר 
דרום בחוזה ♥6. דיויד ארבל )מערב( מצא את ההובלה 
זכה  הדומם  נמוך.  קלאב   – הכרוז  על  היחידה המקשה 
ולאחר   ,♥K משך  הכרוז   .♣A עם  הראשונה  בלקיחה 
נפילת ה-Q עקף בהארט )משחק נכון(. הוא סיים משיכת 
שליטים, אך מה לעשות עם 4 מפסידים בדיאמונד? סדרת 
הקלאב מספקת 2 השלכות בלבד )הכרוז לא העז לנסות 
T♣ בלקיחה הראשונה(. לרוע מזלו של הכרוז לא הייתה 
חיתוך  באמצעות  הספייד  סדרת  את  להגביה  אפשרות 
בקלאב(,  ההובלה  )לאחר  לדומם  מעבר  היעדר  בשל 
לפיכך הוא ניסה עקיפה בספייד שנכשלה, ומזרח-מערב 

זכו ברווח גדול. מי אמר שלא צריך מזל בברידג’?

*3666
לפרטים ותיאום ביקור:

azrielipalace.co.il

אם אתם אוהבים ליהנות ממשחק ברידג' טוב, ומשאר תענוגות החיים, הגיע הזמן 
שתכירו את בית הדיור המוגן האיכותי והיוקרתי ביותר בישראל, השוכן בלב ליבה 
השוקק של תל אביב, סמוך לכל מוקדי התרבות והבילוי. ב-PALACE תל-אביב תוכלו 

ליהנות מחיי חברה פעילים סביב השעון וממגוון אפשרויות דיור
בסטנדרט גבוה ובלתי מתפשר.

החיים הטובים מתחילים
ב- PALACE תל אביב

פריסה ארצית: תל אביב | מודיעין | ראשל״צ | להבים | רעננה

מקבוצת עזריאלימקבוצת עזריאלי

דיור מוגן
תל-אביב
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שונות
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גלעד אופיר

לרוע  המחלק.  הוא  ושותפכם  במזרח  יושבים  אתם 
מזלכם החליט השותף לפתוח את המכרז בהכרזת ♠2, 
עם  ויד חלשה  ה-♠  קלפים בסדרת   6 הכרזה המציגה 
6-9 נקודות )לעיתים גם 10 רעות(. יריבכם בצפון הכריז 

Pass וההכרזה אצלכם. 

אל ייאוש, אם עברנו את פרעה, נעבור גם את זה...

J בהצלחה

2♠ ?
♠
♥
♦
♣

-
Q98
KJ97652
A87

מאחורי ההיגיון  
חידת אוגוסט

ושותפכם  במזרח  התיישבתם  הקודם,  מהחודש  בחידה 
פתח את המכרז בהכרזת 1NT שמראה 15-17 נקודות 
ויד מאוזנת. היריב בצפון הכריז פאס, זוהי ידכם ותורכם 

להכריז...

1NT ?
♠
♥
♦
♣

Q872 
8762 
Q8642 
-

בידכם 4 נקודות בלבד ואתם מתכוננים להכריז פאס אך 
רגע אחד... זהו הזמן המתאים לחשוב מחוץ לקופסה!

 ,1NT אין ספק כי לידכם אין ערך “התקפי” רב בחוזה של
הסדרות שבידכם חלשות ולא נראה כי יש מספיק כניסות 
בשליט  משחקים  הייתם  אם  שני,  מצד  לקיחות.  לפתח 
)לאור  ידכם הייתה מתחזקת משמעותית   ,♠ או   ♥ ,♦  –
החוסר בסדרת ה-♣( והייתה שווה מספר לא מבוטל של 
לקיחות. האם יש דרך לנווט את השותפות לחוזה עם 

שליט? התשובה היא כן!

אשר  סטיימן  הכרזת  הינה   2♣ הכרזת  כי  יודעים  אנו 
ומבקשת לברר על רביעיות במייג’ור  נקודות   +8 מראה 
הפותח  של  האפשריות  התשובות   .1NT-ה פותח  אצל 
למוסכמת סטיימן הן: ♥2 או ♠2 )הכרזת רביעייה במייג’ור 
או הרביעייה הנמוכה במידה ויש את שתיהן( או לחילופין 

הכרזת ♦2, הכרזה אשר שוללת רביעייה במייג’ור. 

הסטיימן(  )מכריז  המשיב  אמור  הפותח  תשובת  לאחר 
ולפי ההתאמה, אם  ידו לפי חוזקה  להמשיך ולתאר את 

נמצאה. האם אתם מתחילים להבין לאן אני חותר?

ביד זו על המשיב להכריז – ♣2 סטיימן! המשיב מתכנן 
להכריז Pass על כל תשובה של הפותח. במידה ויכריז 
♥2 או ♠2, מצוין! נמצאה התאמה במייג’ור ואין ספק כי 
של  חוזה  פני  על  מונים  עשרות  עדיף   2♥/2♠ של  חוזה 
1NT. כמובן שייתכן שהפותח יכריז דווקא ♦2 אך גם כאן 
Pass והחוזה הסופי יהפוך  יכריז  אין כל בעיה, המשיב 
להיות ♦2 – בידנו חמישייה עם חוסר ואין ספק כי בחוזה 

ב-♦ ידנו משתפרת פלאים. 

מאחורי ההיגיון – פתרון חידת חודש יולי 
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ומה יקרה אם לפותח, שהכריז ♦2 ושלל רביעיות במייג’ור, 
של )חלוקה  קלאבים  וחמישה  דיאמונדים   2 בדיוק   יש 
בהתאמה  אם  אפילו  עדיף,  בחוזה  אנו  עדיין   ,)3-3-2-5

של 7 קלפים.

אם נסכם, כאשר אנו חלשים מאוד בנקודות וקצרים מאוד 
בסדרת ה-♣ )בדרך כלל חוסר או קלף בודד( נוכל להכריז 
השותף.  של  הכרזה  כל  על   Pass להכריז  בכוונה   2♣
לנו תמיכה בכל  יש  נכון רק כאשר  זה  כי מצב  שימו לב 
אחת מ-3 הסדרות הנותרות שאינן ♣. החלוקה בדוגמה 

הינה קלאסית – 4-4-5-0.

 Garbage“ בהקשר זה אציין כי ישנה מוסכמה שנקראת
עם  חלשה  יד  להראות  לנו  מאפשרת  אשר   ”Stayman
2 מייג’ורים )ללא תלות בסדרות המיינור( ועל כך בפעם 

אחרת.

כהערת אגב אציין שחשוב מאוד לא להתבלבל במקרה 
דווקא חמישייה במייג’ור פשוט  - אם הייתה בידנו  הבא 

נכריז טרנספר ולאחריו פאס.

לעיתים  וזכרו,  שגרתי  הלא  מהפתרון  שנהניתם  מקווה 
הפתרון הטוב ביותר נמצא מחוץ לקופסה...

פתרון התשברידג' חודש יולי 2017
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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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חידת אוגוסט
אורן לידור

 ♠
♥
♦
♣

8765432                   
AQJ8                          
K2                                        
-

 

♠
♥
♦
♣

-
K954
QJ1098765
2

♠
♥
♦
♣

KQJ109
76
4
A6543

 ♠
♥
♦
♣

A
1032
A3
KQJ10987

 

כנגד 6NT הוביל מערב ב-Q♦. עליכם לבצע את החוזה 
כנגד כל הגנה.  בהצלחה!!!

 ♠
♥
♦
♣

A43                   
AK65                          
432                                        
K74

 

♠
♥
♦
♣

QJ987
J10
AQ765
8

♠
♥
♦
♣

1065
Q432
1098
1096

 ♠
♥
♦
♣

K2
987
KJ
AQJ532

 

כנגד ♣5 הוביל מערב ב-Q♠. כדי להימנע מהפסד היד 
ולאפשר  הראשונה  הלקיחה  את  לעכב  עליך  למזרח 
 ,♣AQ בהמשך ספייד, שחק ♠K-למערב לזכות. זכה ב
וגבה גם את ה-K♥. שחק כעת   ♥A-ל המשך בהארט 
את ה-A♠ והשלך עליו את ההארט השלישי מידך. זה 

מצב העניינים כעת: 

 ♠
♥
♦
♣

-
65
432
K

 

♠
♥
♦
♣

J9
-
AQ76
-

♠
♥
♦
♣

-
Q4
1098
10

 ♠
♥
♦
♣

-
-
KJ
J532

 

שחק כעת את ה-6♥ לעקיפת חיתוך על מזרח. חתוך 
הגבוה  ה-5♥  ועל   ♣K-ה עם  לדומם  חזור   ,♥Q-ה את 
השלך מפסיד בדאימונד. סה”כ תפסיד דאימונד וספייד. 

פתרון חידת יולי

אורן לידור

25

058-503-9696 
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אורן לידור

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

מאוזן:
1( טכניקה מיוחדת של הכרוז במטרה לגרום למתנגד להשליך קלף אשר יגביה לו קלף אחר )3,4( 
7( מחוז בצפון הודו 11( התבדח 12( כשאי אפשר לחתוך )4,3( 14( המקום הגבוה ביותר בכל בית 
16( מעיין בספר 17( אנוכי 19( כלי המורה בכיתה בעבר הלא רחוק )4,3( 21( הפסקה, השבתה 23( 
נהג ברכב 25( ברית הגוש המערבי שהוקמה לאחר מלחמת העולם השנייה )ר”ת( 27( בקיאות 29( 
דילגו על 31( בסיס 32( התחיבות ל – 12 או 13 לקיחות 34( מחלף מפורסם בגוש דן 36( פרקטי 
38( ממקומות הנופש בארצנו ) 4,2( 40( מספיק 41( משמש למזל 43( שור 44( רטוב 46( שתל 48( 
ממון 50( המצאה, תגלית 52( ימשיך להימצא באותו המקום 54( בקשה מאלוהים 56( אומרים דברי 

רכילות רעה 59( אשכול ענבים 60( הרם למעלה! 61( דרכים 62( קירות הפה

61
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43
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32
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14

11

1

54

33

23
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41

37

17

9

50

34
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45
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59

49

27
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20
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57

46

36

30

21
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44

35

16

5

52

47

25

22

8

55

39

15

53

31

18

56

51

40

24

13

מאונך:
1( אוסף כל הנקודות במישור המרוחקות מרחק זהה מנקודה אחת 2( ארטיק 3( מורה דרך 4( אחת 
הצורות 5( פיסות, חתיכות 6( איור 7( אחת הצורות )לעז( 8( מתנה 9( אופנוע המכשפה 10( דברי 
גנות על גורם שלישי 13( וזיר 15( חג 18( עוזבים 22( יזוז 24( הכרזה נפוצה 26( התקהלות 28( גור 
הפרה 29( מסולם התווים 30( צ’ולנט 31( בסיס 33( אף על פי 35( קביעה 37( מושג הקשור למזג 
האוויר , המבשר גל חום )4,3( 39( אדון 42( מעמיסים 45( נוי 47( איכות 49( נפצע 50( סוג של בד 
רך 51( קבר באדמה 53( יבשה מוקפת ים 55( חלק מתל אביב 57( נסיגת הים 58( נוזל הגוף 60( 

גוף שלישי רבים    

לפרטים והרשמה:
 | birmand@inter.net.il | www.bridgeredsea.com | 03-5465582:טל':03-6058355 | פקס

2 19-9 בנובמבר, 17

תחרויות בוקר
מלוות בהרצאה
בשעה 10:00.

פרסים מיוחדים.

הרצאות הבוקר
יועברו ע"י:

יניב זק
רון פכטמן
גלעד אופיר

דניאלה בירמן
מאוריציו דיסקו
אפרים בריפמן

משחק מודרך
כל בוקר בשעה 10:30
לשחקנים בתחילת 

דרכם.

נקודות אמן
ארציות

ובינלאומיות

)MIXEDׂ( זוגות מעורבים
I 9.11 יום ה' 20:30 סיבוב

II 10.11 יום ו' 16:00 סיבוב

)T.B( זוגות
I 11.11 שבת 10:30 סיבוב

II 11.11 שבת 15:00 סיבוב

תחרות סימולטנית ארצית
12.11 יום א' 20:30

)IMP( זוגות
I 13.11 יום ב' 16:00 סיבוב
II 14.11 יום ג' 15:00 סיבוב

תחרות יחידים
14.11 יום ג' 20:30

זוגות פתוח )3 בתי גמר(
I 15.11 יום ד' 20:30 סיבוב

II 16.11 יום ה' 16:00 סיבוב
III 17.11 יום ו' 15:00 סיבוב

)SWISS( תחרות קבוצות
I 18.11 שבת 10:00 סיבוב

II 18.11 שבת 15:00 סיבוב

תוכנית התחרויות

23
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בחירות למוסדות ההתאגדות  ב-1/9/17
חברי התאגדות, מוזמנים להגיש את מועמדותם עד ל-18/8/17

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

להלן התפקידים העומדים לבחירה:
כלל התפקידים הינם בהתנדבות וללא שכר.

בחירות בועידה הארצית )נציגי הסניפים - מורחב(
התפקידים פתוחים בפני כל חבר התאגדות

נשיא ההתאגדות, סגני נשיא )שניים(, יו"ר ועדת ביקורת, ועדת ביקורת, יו"ר בית דין ארצי, 
חברי בית הדין הארצי )6 חברים נוספים לפחות (, יו"ר ועדת משמעת ארצית,

חברי ועדת משמעת ארצית )4 חברים לפחות(.

בחירות במועצת העמותה
התפקידים פתוחים בפני חברי מועצה*

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

בחירות לועדות מקצועיות – יתקיימו לקראת סוף השנה.
ועדת סגל, ועדת צעירים, ועדת נקודות אמן ומושבים, ועדת חוקה.

*החברות במועצה ומפתח החברים במועצה נקבעים על פי תקנון ההתאגדות. להלן עיקרו:
"היו"ר והקפטנים של הסניפים יהיו חברי מועצה בתוקף תפקידם." 	 
"נבצר מיו"ר הסניף לכהן כחבר מועצה מסיבה אישית או סיבה הנעוצה בהוראות תקנון זה, 	 

יחליפו אותם סגניהם ובהעדרם, יבחר הסניף הנוגע בנציג או נציגים אחרים במקומם, לפי 
העניין, באמצעות הועד של אותו סניף."

"לא יכהן במועצה מי שאינו חבר בעמותה, הוכרז כפסול דין או פושט רגל או מי שמשרת את 	 
ההתאגדות בשכר, חוץ אם נקבע לו שכר בשל התפקיד שהוא ממלא במועצה עצמה הוא 

הדין ביחס לחברים בועדי הסניפים ותת סניפים."

קביעת נבחרות ישראל הצעירות
2018 גוסט,  או  , ן סי לאליפות העולם 

ועדת צעירים מזמינה זוגות צעירים, הרואים עצמם מתאימים להשתתף במשחקי המבחן 
לקביעת נבחרות ישראל, להגיש את מועמדותם לאחת מהקטגוריות הבאות:

1.1.1993 לאחר  שנולדו  לצעירים   -  26 גיל  עד 
1.1.1998 לאחר  שנולדו  לצעירים   -  21 גיל  עד 
1.1.2003 לאחר  שנולדו  לצעירים   -  16 גיל  עד 

ibf@bridge.co.il  ההרשמה תתאפשר עד 15.9.2017 למשרדי ההתאגדות

ועדת צעיריםועדת צעירים

ידיעון ההתאגדות הישראלית לברידג' ן אוגוסט 2017

עורכים: אילן שזיפי ואוריה מאיר,
כתובת משרד ההתאגדות: יערה 27, רעננה מיקוד 4320458

טל. 09-7774031, פקס. 09-7774033
www.bridge.co.il :אתר ההתאגדות ibf@bridge.co.il :דוא"ל

אוקטובר 2017ספטמבר 2017אוגוסט 2017
שמינית ורבע גמר גביע 4 - 5

המדינה*
 2 – 1

8

16 - 15

גביע המדינה לקבוצות, חצי 
גמר וגמר

סימולטנית ארצית, בוקר יום 
שישי

ליגות לקבוצות )ליגה א' ו-ב 
ברעננה, ליגה ב' בקריות(*

21 - 17

 28 – 27

 ספורטיאדה למקומות 
עבודה

ליגות לקבוצות *

תכנית פעילות ספורטיבית ארצית לחודשים:
אוגוסט 2017 - אוקטובר 2017

* ראה מודעה מפורטת

חוקי הברידג' החדשים
במהלך חודש ספטמבר 2017 יכנסו לתוקף חוקי הברידג' החדשים

 .) WBF( כפי שנקבעו ע"י התאגדות הברידג' העולמית
לצורך הטמעת החוקים בישראל, ההתאגדות לברידג' תקיים 4 ימי עיון המיועדים למנהלי 

תחרויות בכל הדרגות. ימי העיון יתקיימו בבית ההתאגדות – רח' יערה 27 ברעננה.

המחיר למשתתף 50 ₪ )כולל כיבוד(.
ההרשמה לימי העיון דרך המערכת המקוונת שבאתר ההתאגדות.

ועדת חוקהועדת חוקה

מנהל תחרות שלא ישתתף בימי העיון יחוייב בבחינה על מנת לשמור על דרגתו 

הודעות חשובות

יום עיון  1

יום עיון  2

יתקיים ביום שבת ה- 9/9/17 , החל מהשעה 10:00.יום עיון  3

יתקיים ביום שישי ה- 18/8/17  החל משעה 10:00 במועדון חיפה כרמל 
)רח' מחניים 9 , חיפה(.

יום עיון  4
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בחירות למוסדות ההתאגדות  ב-1/9/17
חברי התאגדות, מוזמנים להגיש את מועמדותם עד ל-18/8/17

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

להלן התפקידים העומדים לבחירה:
כלל התפקידים הינם בהתנדבות וללא שכר.

בחירות בועידה הארצית )נציגי הסניפים - מורחב(
התפקידים פתוחים בפני כל חבר התאגדות

נשיא ההתאגדות, סגני נשיא )שניים(, יו"ר ועדת ביקורת, ועדת ביקורת, יו"ר בית דין ארצי, 
חברי בית הדין הארצי )6 חברים נוספים לפחות (, יו"ר ועדת משמעת ארצית,

חברי ועדת משמעת ארצית )4 חברים לפחות(.

בחירות במועצת העמותה
התפקידים פתוחים בפני חברי מועצה*

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

בחירות לועדות מקצועיות – יתקיימו לקראת סוף השנה.
ועדת סגל, ועדת צעירים, ועדת נקודות אמן ומושבים, ועדת חוקה.

*החברות במועצה ומפתח החברים במועצה נקבעים על פי תקנון ההתאגדות. להלן עיקרו:
"היו"ר והקפטנים של הסניפים יהיו חברי מועצה בתוקף תפקידם." 	 
"נבצר מיו"ר הסניף לכהן כחבר מועצה מסיבה אישית או סיבה הנעוצה בהוראות תקנון זה, 	 

יחליפו אותם סגניהם ובהעדרם, יבחר הסניף הנוגע בנציג או נציגים אחרים במקומם, לפי 
העניין, באמצעות הועד של אותו סניף."

"לא יכהן במועצה מי שאינו חבר בעמותה, הוכרז כפסול דין או פושט רגל או מי שמשרת את 	 
ההתאגדות בשכר, חוץ אם נקבע לו שכר בשל התפקיד שהוא ממלא במועצה עצמה הוא 

הדין ביחס לחברים בועדי הסניפים ותת סניפים."

קביעת נבחרות ישראל הצעירות
2018 גוסט,  או  , ן סי לאליפות העולם 

ועדת צעירים מזמינה זוגות צעירים, הרואים עצמם מתאימים להשתתף במשחקי המבחן 
לקביעת נבחרות ישראל, להגיש את מועמדותם לאחת מהקטגוריות הבאות:

1.1.1993 לאחר  שנולדו  לצעירים   -  26 גיל  עד 
1.1.1998 לאחר  שנולדו  לצעירים   -  21 גיל  עד 
1.1.2003 לאחר  שנולדו  לצעירים   -  16 גיל  עד 

ibf@bridge.co.il  ההרשמה תתאפשר עד 15.9.2017 למשרדי ההתאגדות

ועדת צעיריםועדת צעירים

ידיעון ההתאגדות הישראלית לברידג' ן אוגוסט 2017

עורכים: אילן שזיפי ואוריה מאיר,
כתובת משרד ההתאגדות: יערה 27, רעננה מיקוד 4320458

טל. 09-7774031, פקס. 09-7774033
www.bridge.co.il :אתר ההתאגדות ibf@bridge.co.il :דוא"ל

אוקטובר 2017ספטמבר 2017אוגוסט 2017
שמינית ורבע גמר גביע 4 - 5

המדינה*
 2 – 1

8

16 - 15

גביע המדינה לקבוצות, חצי 
גמר וגמר

סימולטנית ארצית, בוקר יום 
שישי

ליגות לקבוצות )ליגה א' ו-ב 
ברעננה, ליגה ב' בקריות(*

21 - 17

 28 – 27

 ספורטיאדה למקומות 
עבודה

ליגות לקבוצות *

תכנית פעילות ספורטיבית ארצית לחודשים:
אוגוסט 2017 - אוקטובר 2017

* ראה מודעה מפורטת

חוקי הברידג' החדשים
במהלך חודש ספטמבר 2017 יכנסו לתוקף חוקי הברידג' החדשים

 .) WBF( כפי שנקבעו ע"י התאגדות הברידג' העולמית
לצורך הטמעת החוקים בישראל, ההתאגדות לברידג' תקיים 4 ימי עיון המיועדים למנהלי 

תחרויות בכל הדרגות. ימי העיון יתקיימו בבית ההתאגדות – רח' יערה 27 ברעננה.

המחיר למשתתף 50 ₪ )כולל כיבוד(.
ההרשמה לימי העיון דרך המערכת המקוונת שבאתר ההתאגדות.

ועדת חוקהועדת חוקה

מנהל תחרות שלא ישתתף בימי העיון יחוייב בבחינה על מנת לשמור על דרגתו 

הודעות חשובות

יום עיון  1

יום עיון  2

יתקיים ביום שבת ה- 9/9/17 , החל מהשעה 10:00.יום עיון  3

יתקיים ביום שישי ה- 18/8/17  החל משעה 10:00 במועדון חיפה כרמל 
)רח' מחניים 9 , חיפה(.

יום עיון  4

ע צ ו ב

ע צ ו ב

aug1.indd   41 31.7.2017 г.   21:11:55



הודעות מועדונים

מועדון ברידג' אביבים 
מתכבד להזמינכם לתחרות ארצית

מושב 1 30 ידיים

יום שלישי 8 באוגוסט 2017
בשעה: 20:30

במועדון ברח' דיסנצ'יק 7, תל אביב

מנהל תחרות: אילן שזיפי

מחיר למשתתף 70 ₪
לפרטים והרשמה:

מועדון: 03-6417469, 03-6417470
bridgeavivim@comm.net.il :באתר המועדון

מועדון ברידג' פוינט פולג מתכבד להזמינכם
לתחרות ארצית לזכר חנה מאירי

מושב 1 30 ידיים

יום שישי 11 באוגוסט 2017 | בשעה 10:00

בבית ההתאגדות, רח' יערה 27, רעננה
מנהל תחרות: אילן שזיפי

מחיר למשתתף: 70 ₪
גביעים לשלושת המקומות הראשונים

רישום מוקדם חובה
אורית 052-5673392

ישראל 054-2262642

מועדון ברידג' קריית טבעון וגניגר שמח להזמינכם
לתחרות ארצית "גביע דן בר"

מושב 1 30 ידיים

יום שבת 12 באוגוסט 2017 | בשעה: 10:00 

באולם חדר האוכל של קיבוץ גניגר

גביעים לשלושת המקומות הראשונים
נקודות אמן ארציות

מחיר למשתתף: 60 ₪ | כולל כיבוד קל

מנהל תחרות: אסף עמית
פרטים נוספים והרשמה מוקדמת חובה:

יורם שניידר 04-9832888  |  אריאל בן דרור 050-8565064

מרכז הברידג' ירושלים
מזמינכם לתחרות ארצית ע"ש בריאן זיטמן ז"ל

מושב 1 30 ידיים

יום שישי 18 באוגוסט | בשעה 10:00

בית בלב, שד' בן צבי 35, ירושלים

מנהל תחרות: ברי אבנר

מחיר למשתתף 65 ₪ | כולל כיבוד קל
הרשמה מראש חובה

מגי 054-4715949  |  יונה 050-5932674

מועדוני ההגנה רעננה ו- גל ראש העין
מתכבדים להזמינכם לתחרות ארצית

מושב 1 30 ידיים

יום שישי 25 באוגוסט 2017  |  בשעה 10:00

בבית ההתאגדות, יערה 27, רעננה

מנהל תחרות: אילן שזיפי

מחיר למשתתף 70 ₪
כולל שתיה חמה/קרה וכיבוד קל

פרטים והרשמה:
אריק אורלב 052-3573780 | יוסי גל 054-4955576

מועדון כיכר המדינה מתכבד להזמינכם
לתחרות ארצית
מושב 1 30 ידיים

יום שבת 26  באוגוסט 2017 | בשעה: 20:00

רח' ויצמן 53, תל אביב

מנהל תחרות : אילן שזיפי

מחיר למשתתף: 70 ₪
יישמרו מקומות לנרשמים מראש בלבד

לפרטים והרשמה
במועדון: 03-6969830

ליגות לקבוצות 2017
שימו לב: סיום ההרשמה ב-15 באוגוסט

תחרויות הליגות לקבוצות 2017 בפתח. בימים הקרובים ישלחו לקפטני הקבוצות הזכאיות 
)לפי תוצאות הליגות 2016( הודעות מפורטות ובהן סדרי ההרשמה.

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 09-7774031, פקס 09-7774033 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' 2017 ומיועדת לקבוצות שירדו מליגה ב' 2016, 

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 2016.

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

ההרשמה עד ה 15/8/17,  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 2017 !

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

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

מועדון ברידג' אביבים 
מתכבד להזמינכם לתחרות ארצית

מושב 1 30 ידיים

יום שלישי 8 באוגוסט 2017
בשעה: 20:30

במועדון ברח' דיסנצ'יק 7, תל אביב

מנהל תחרות: אילן שזיפי

מחיר למשתתף 70 ₪
לפרטים והרשמה:

מועדון: 03-6417469, 03-6417470
bridgeavivim@comm.net.il :באתר המועדון

מועדון ברידג' פוינט פולג מתכבד להזמינכם
לתחרות ארצית לזכר חנה מאירי

מושב 1 30 ידיים

יום שישי 11 באוגוסט 2017 | בשעה 10:00

בבית ההתאגדות, רח' יערה 27, רעננה
מנהל תחרות: אילן שזיפי

מחיר למשתתף: 70 ₪
גביעים לשלושת המקומות הראשונים

רישום מוקדם חובה
אורית 052-5673392

ישראל 054-2262642

מועדון ברידג' קריית טבעון וגניגר שמח להזמינכם
לתחרות ארצית "גביע דן בר"

מושב 1 30 ידיים

יום שבת 12 באוגוסט 2017 | בשעה: 10:00 

באולם חדר האוכל של קיבוץ גניגר

גביעים לשלושת המקומות הראשונים
נקודות אמן ארציות

מחיר למשתתף: 60 ₪ | כולל כיבוד קל

מנהל תחרות: אסף עמית
פרטים נוספים והרשמה מוקדמת חובה:

יורם שניידר 04-9832888  |  אריאל בן דרור 050-8565064

מרכז הברידג' ירושלים
מזמינכם לתחרות ארצית ע"ש בריאן זיטמן ז"ל

מושב 1 30 ידיים

יום שישי 18 באוגוסט | בשעה 10:00

בית בלב, שד' בן צבי 35, ירושלים

מנהל תחרות: ברי אבנר

מחיר למשתתף 65 ₪ | כולל כיבוד קל
הרשמה מראש חובה

מגי 054-4715949  |  יונה 050-5932674

מועדוני ההגנה רעננה ו- גל ראש העין
מתכבדים להזמינכם לתחרות ארצית

מושב 1 30 ידיים

יום שישי 25 באוגוסט 2017  |  בשעה 10:00

בבית ההתאגדות, יערה 27, רעננה

מנהל תחרות: אילן שזיפי

מחיר למשתתף 70 ₪
כולל שתיה חמה/קרה וכיבוד קל

פרטים והרשמה:
אריק אורלב 052-3573780 | יוסי גל 054-4955576

מועדון כיכר המדינה מתכבד להזמינכם
לתחרות ארצית
מושב 1 30 ידיים

יום שבת 26  באוגוסט 2017 | בשעה: 10:00

רח' ויצמן 53, תל אביב

מנהל תחרות : אילן שזיפי

מחיר למשתתף: 70 ₪
יישמרו מקומות לנרשמים מראש בלבד

לפרטים והרשמה
במועדון: 03-6969830



BAM תחרות: קבוצות
מושב:1 מתוך 1 תאריך: 03-07-17   |  השתתפו 107 קבוצות

מצטברשמותדרוג
1Walczak Piotr - Ilczuk Piotr - Vainikonis Erikas - Arlovich Andrei69.79%
65.63%ברקת אילן - רול יוסף - לוין אמיר - לנגי אסף2
62.50%בנירי עילי - חוטורסקי ניר - ורשבסקי ארן - ישראלי דן3
61.46%שגיב יהודה - אורנשטיין איתן - אורי עמי - סלומון יהושע4
5Gordon Irving - Duncan Sandy - Haase Gerald - Silverstone Victor61.46%
6Kiljan Veri - Polak Tobias - Van Overbeeke Tom - Tijssen Luc61.46%
61.46%ארנון גדי - קונפינו יוסי - לונשטיין תומר - לונשטיין דני - זיגלמן רונאל - רשתי שאול7
61.46%מרק סוניה - גרסטנר גל - לבנה דורון - אלג'ם יוסף ד"ר - אורן אפרת - מיוחס מושיקו8
60.42%טובביס אלכס - פרקש רות - בן יהודה יהודית - לייבו אדי9

59.38%עציון אמיר - זמיר עמי - גלעדי ירון - אלספל חנן - הירש עמליה - אסרף ערן10

מצטברשמותדרוג
WINבנין בר רוני - זק יניב - בראל מיכאל - גינוסר אלדד - רשף אופיר1
RUלוינגר אסא - חץ נתן - חץ קלרה - לוין אמיר2
SFאופק טל - עממי צבי - סילברמן אילת - דב אלכס3
SFרוזמרין גד - אופיר גלעד - לובינסקי יובל - מרק מיכה - בירמן אלון - פורר דוד4
P/Oסעדה נטלי - נוסצקי מיכל - לידור אורן - פיטרס דירק5
6Shivdasani Jaggy - Satyanarayana Bachiraju - Tewari Rajeshwar - Anklesaria KeyzadP/O
QFידלין דורון - ידלין ישראל - לביא משה - ליפשיץ יותם7
8Haase Gerald - Silverstone Victor - Duncan Sandy - Gordon IrvingQF
1/8שוורץ אדריאן - זליגמן שלמה - פרידריך יוליאן - אנגל יוסי -  )רומיק פנחס(9

1/8בריפמן אפרים - קובאליו סרג'יו - גלבוע אורי - וקס יעקב10

תוצאות כלליות

תוצאות כלליות

HANDICAP תחרות: תחרות
מושב:2 מתוך 2 תאריך: 03/07/17  |  השתתפו 103 זוגות

תחרות מתחילים
מושב:1 מתוך 1 תאריך: 04/07/17 |  השתתפו 40 זוגות

תחרות: קבוצות פתוחה
מושב:1 מתוך 1 תאריך: 04-07-17  |  השתתפו 106 קבוצות

מצטברשמותדרוג
62.88מנצור אור - כץ עמית1
60.55קוזיק סוניה - לוי יוסי2
60.28פאר שוש - שושני אוה3
59.68פרוש יעקב - לביא עמיקם4
58.78קורנט עמית - רויטמן זיו5
58.33שיניצקי יואב - דוידוביץ משה6
58.20רקובר איל - שחר אילנה7
57.61אבני אבי - בן חיון שלמה8
57.35שטרן ורד - נחום ניסים9

57.13מוטיל גלעד - מוטיל יוני10

מצטברשמותדרוג
66.13אלון גיל - רבינוביץ' יונתן1
64.29גל-לוי ארנה - לוי שלמה2
63.93נעים אלגרה - ליכטנברג משה3
63.32פטוסי יצחק - ורד רבקה4
62.60נוה משה - ווליכמן מנחם5
62.21רזניק יוסף - זוקץ בני6
60.07פלץ משה - נוי יצחק7
59.32אפלבוים נעמי - כהן איריס8
59.14בלוך פבל - קליימן יבגני9

58.78בן יאיר הילה - ליפשיץ זיוה10

תוצאות כלליותתוצאות כלליות

תוצאות תחרויות מפסטיבל הברידג' ה-51

תחרות: זוגות IMP גביע אמסלם
מושב:2 מתוך 2 תאריך: 01/07/17  |  השתתפו 254 זוגות

תחרות: זוגות נשים
ושב:1 מתוך 1 תאריך: 01/07/17|  השתתפו 98 זוגות

תחרות: תחרות בוקר
מושב:1 מתוך 5 תאריך: 02/07/17  |  השתתפו 116 זוגות

תחרות: זוגות גברים
מושב:1 מתוך 1 תאריך: 01/07/17  |  השתתפו 69 זוגות

תחרות: זוגות מעורבים
מושב:2 מתוך 2 תאריך: 02/07/17  |  השתתפו 214 זוגות

תחרות: תחרות בוקר
מושב:2 מתוך 5 תאריך: 03/07/17  |  השתתפו 111 זוגות

מצטברשמותדרוג
138.0בר גילי - מיוחס מושיקו1
124.0אופק טל - עממי צבי2
117.0ידלין ישראל - ידלין דורון3
116.0מינץ ורד - מינץ יעקב4
106.0יקותיאלי אסף - אביטל שחף5
101.0מרק מיכה - לובינסקי יובל6
97.0כהן דוד - אלישר שלמה7
90.0ממן אבי - בן צבי אייל8
86.0ברקת אילן - לנגי אסף9

85.0גינוסר אלדד - גינוסר איתמר10

מצטברשמותדרוג
65.97פאור שירי - פאור צביה1
65.16פרץ פנינה - עירשי טובה2
62.38פרקש רות - בן יהודה יהודית3
61.50וירג כרמן - אברון אנית4
60.91לויט יולי - פורם פרידה5
59.69רז צילה - ירדני יעל6
59.64אורן אפרת - קופמן שרה7
59.57חכמי מיכל - מזמור צפורה8
59.11שונק שושנה - רדלר חיה9

58.60הראל תמי - אברהם טניה10

מצטברשמותדרוג
68.55שניידר רני - גלברד מרדכי1
68.50אלספל חנן - זמיר עמי2
67.10פלנר מלכה - חיות אבי3
66.47אלישר שלמה - קריספי ניסים4
64.87ארבל דייויד - אורנשטיין איתן5
63.45זק יניב - וקסלר מיכל6
62.90גני יוסף - חוטר יפה7
60.81אופיר גלעד - גלעדי ירון8
60.34טוויג אהרון - שבת דניס9

60.30רגב יורם - אלול סימה10

מצטברשמותדרוג
66.85פלדבוי גיל - טל ישראל1
63.94זמיר עמי - יקותיאלי אסף2
62.80פרוז משה - דוד נגר בילי3
60.90קלר יצחק - חיות אבי4
59.20ארבל דייויד - אורנשטיין איתן5
58.25רוטשילד חנן - רז עופר6
57.97גינוסר שעיה - גינוסר איתמר7
57.62אסרף אורי - ארגלזי אלירן8
57.60רונן אלי - לביא עמיקם9

57.50טולדנו אורן - אורמן ליאור10

מצטברשמותדרוג
66.10חכמי מיכל - כהן דוד1
2Buus Thomsen Signe - 64.34מיוחס מושיקו
63.78ארבל דייויד - לויט-פורת רות3
63.74טל דנה - חץ נתן4
63.41ניימן עירית - ניימן יוסף5
62.63מולכו רזיאן - אנגל יוסי6
7Zaranovic Jovana - 61.96טולדנו אורן
8Mezei Katalin - Honti Laszlo61.58
61.47ארנון גדי - ריזנברג אורלי9

61.06יוגב דוד - גולדברג כרמן10

מצטברשמותדרוג
65.81מיוחס מושיקו - כהן עדי1
65.18יקותיאלי אסף - גלעדי ירון2
64.38שניידר רני - ניצן רינה3
63.99גילרמן ג'נס - נחום אריה4
63.69מילר בני - בנישטי שלמה5
63.51חיות אבי - בן שמחון אמליה6
63.18טוויג אהרון - לוי יהודית7
62.97וקסלר רבקה - בן דוד יובל8
61.95טל ג'ו - בלס יעקב9

60.820מרקוס עמירם - בלס רמי10

תוצאות כלליות

תוצאות כלליות

תוצאות כלליות

תוצאות כלליות

תוצאות כלליות

תוצאות כלליות
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BAM תחרות: קבוצות
מושב:1 מתוך 1 תאריך: 03-07-17   |  השתתפו 107 קבוצות

מצטברשמותדרוג
1Walczak Piotr - Ilczuk Piotr - Vainikonis Erikas - Arlovich Andrei69.79%
65.63%ברקת אילן - רול יוסף - לוין אמיר - לנגי אסף2
62.50%בנירי עילי - חוטורסקי ניר - ורשבסקי ארן - ישראלי דן3
61.46%שגיב יהודה - אורנשטיין איתן - אורי עמי - סלומון יהושע4
5Gordon Irving - Duncan Sandy - Haase Gerald - Silverstone Victor61.46%
6Kiljan Veri - Polak Tobias - Van Overbeeke Tom - Tijssen Luc61.46%
61.46%ארנון גדי - קונפינו יוסי - לונשטיין תומר - לונשטיין דני - זיגלמן רונאל - רשתי שאול7
61.46%מרק סוניה - גרסטנר גל - לבנה דורון - אלג'ם יוסף ד"ר - אורן אפרת - מיוחס מושיקו8
60.42%טובביס אלכס - פרקש רות - בן יהודה יהודית - לייבו אדי9

59.38%עציון אמיר - זמיר עמי - גלעדי ירון - אלספל חנן - הירש עמליה - אסרף ערן10

מצטברשמותדרוג
WINבנין בר רוני - זק יניב - בראל מיכאל - גינוסר אלדד - רשף אופיר1
RUלוינגר אסא - חץ נתן - חץ קלרה - לוין אמיר2
SFאופק טל - עממי צבי - סילברמן אילת - דב אלכס3
SFרוזמרין גד - אופיר גלעד - לובינסקי יובל - מרק מיכה - בירמן אלון - פורר דוד4
P/Oסעדה נטלי - נוסצקי מיכל - לידור אורן - פיטרס דירק5
6Shivdasani Jaggy - Satyanarayana Bachiraju - Tewari Rajeshwar - Anklesaria KeyzadP/O
QFידלין דורון - ידלין ישראל - לביא משה - ליפשיץ יותם7
8Haase Gerald - Silverstone Victor - Duncan Sandy - Gordon IrvingQF
1/8שוורץ אדריאן - זליגמן שלמה - פרידריך יוליאן - אנגל יוסי -  )רומיק פנחס(9

1/8בריפמן אפרים - קובאליו סרג'יו - גלבוע אורי - וקס יעקב10

תוצאות כלליות

תוצאות כלליות

HANDICAP תחרות: תחרות
מושב:2 מתוך 2 תאריך: 03/07/17  |  השתתפו 103 זוגות

תחרות מתחילים
מושב:1 מתוך 1 תאריך: 04/07/17 |  השתתפו 40 זוגות

תחרות: קבוצות פתוחה
מושב:1 מתוך 1 תאריך: 04-07-17  |  השתתפו 106 קבוצות

מצטברשמותדרוג
62.88מנצור אור - כץ עמית1
60.55קוזיק סוניה - לוי יוסי2
60.28פאר שוש - שושני אוה3
59.68פרוש יעקב - לביא עמיקם4
58.78קורנט עמית - רויטמן זיו5
58.33שיניצקי יואב - דוידוביץ משה6
58.20רקובר איל - שחר אילנה7
57.61אבני אבי - בן חיון שלמה8
57.35שטרן ורד - נחום ניסים9

57.13מוטיל גלעד - מוטיל יוני10

מצטברשמותדרוג
66.13אלון גיל - רבינוביץ' יונתן1
64.29גל-לוי ארנה - לוי שלמה2
63.93נעים אלגרה - ליכטנברג משה3
63.32פטוסי יצחק - ורד רבקה4
62.60נוה משה - ווליכמן מנחם5
62.21רזניק יוסף - זוקץ בני6
60.07פלץ משה - נוי יצחק7
59.32אפלבוים נעמי - כהן איריס8
59.14בלוך פבל - קליימן יבגני9

58.78בן יאיר הילה - ליפשיץ זיוה10

תוצאות כלליותתוצאות כלליות

תוצאות תחרויות מפסטיבל הברידג' ה-51

תחרות: זוגות IMP גביע אמסלם
מושב:2 מתוך 2 תאריך: 01/07/17  |  השתתפו 254 זוגות

תחרות: זוגות נשים
ושב:1 מתוך 1 תאריך: 01/07/17|  השתתפו 98 זוגות

תחרות: תחרות בוקר
מושב:1 מתוך 5 תאריך: 02/07/17  |  השתתפו 116 זוגות

תחרות: זוגות גברים
מושב:1 מתוך 1 תאריך: 01/07/17  |  השתתפו 69 זוגות

תחרות: זוגות מעורבים
מושב:2 מתוך 2 תאריך: 02/07/17  |  השתתפו 214 זוגות

תחרות: תחרות בוקר
מושב:2 מתוך 5 תאריך: 03/07/17  |  השתתפו 111 זוגות

מצטברשמותדרוג
138.0בר גילי - מיוחס מושיקו1
124.0אופק טל - עממי צבי2
117.0ידלין ישראל - ידלין דורון3
116.0מינץ ורד - מינץ יעקב4
106.0יקותיאלי אסף - אביטל שחף5
101.0מרק מיכה - לובינסקי יובל6
97.0כהן דוד - אלישר שלמה7
90.0ממן אבי - בן צבי אייל8
86.0ברקת אילן - לנגי אסף9

85.0גינוסר אלדד - גינוסר איתמר10

מצטברשמותדרוג
65.97פאור שירי - פאור צביה1
65.16פרץ פנינה - עירשי טובה2
62.38פרקש רות - בן יהודה יהודית3
61.50וירג כרמן - אברון אנית4
60.91לויט יולי - פורם פרידה5
59.69רז צילה - ירדני יעל6
59.64אורן אפרת - קופמן שרה7
59.57חכמי מיכל - מזמור צפורה8
59.11שונק שושנה - רדלר חיה9

58.60הראל תמי - אברהם טניה10

מצטברשמותדרוג
68.55שניידר רני - גלברד מרדכי1
68.50אלספל חנן - זמיר עמי2
67.10פלנר מלכה - חיות אבי3
66.47אלישר שלמה - קריספי ניסים4
64.87ארבל דייויד - אורנשטיין איתן5
63.45זק יניב - וקסלר מיכל6
62.90גני יוסף - חוטר יפה7
60.81אופיר גלעד - גלעדי ירון8
60.34טוויג אהרון - שבת דניס9

60.30רגב יורם - אלול סימה10

מצטברשמותדרוג
66.85פלדבוי גיל - טל ישראל1
63.94זמיר עמי - יקותיאלי אסף2
62.80פרוז משה - דוד נגר בילי3
60.90קלר יצחק - חיות אבי4
59.20ארבל דייויד - אורנשטיין איתן5
58.25רוטשילד חנן - רז עופר6
57.97גינוסר שעיה - גינוסר איתמר7
57.62אסרף אורי - ארגלזי אלירן8
57.60רונן אלי - לביא עמיקם9

57.50טולדנו אורן - אורמן ליאור10

מצטברשמותדרוג
66.10חכמי מיכל - כהן דוד1
2Buus Thomsen Signe - 64.34מיוחס מושיקו
63.78ארבל דייויד - לויט-פורת רות3
63.74טל דנה - חץ נתן4
63.41ניימן עירית - ניימן יוסף5
62.63מולכו רזיאן - אנגל יוסי6
7Zaranovic Jovana - 61.96טולדנו אורן
8Mezei Katalin - Honti Laszlo61.58
61.47ארנון גדי - ריזנברג אורלי9

61.06יוגב דוד - גולדברג כרמן10

מצטברשמותדרוג
65.81מיוחס מושיקו - כהן עדי1
65.18יקותיאלי אסף - גלעדי ירון2
64.38שניידר רני - ניצן רינה3
63.99גילרמן ג'נס - נחום אריה4
63.69מילר בני - בנישטי שלמה5
63.51חיות אבי - בן שמחון אמליה6
63.18טוויג אהרון - לוי יהודית7
62.97וקסלר רבקה - בן דוד יובל8
61.95טל ג'ו - בלס יעקב9

60.820מרקוס עמירם - בלס רמי10

תוצאות כלליות

תוצאות כלליות

תוצאות כלליות

תוצאות כלליות

תוצאות כלליות

תוצאות כלליות
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תחרות: זוגות פתוחה ע"ש פאול לוקץ' - גמר א
מושב:7 מתוך 7 תאריך: 06/07/17  |  השתתפו 80 זוגות

מצטברשמותדרוג
58.86ידלין ישראל - ידלין דורון1
58.70שרו חורחה - פומרנץ לוי2
57.97ברקת אילן - לנגי אסף3
57.96חץ נתן - לוינגר אסא4
5Olanski Wojtek - Vainikonis Vytautas57.15
6Haase Gerald - Silverstone Victor57.14
7Simic Olga - Brajovic Ana57.09
57.07טרגן אברהם - צייטין דוד8
57.00ארנון גדי - קונפינו יוסי9

10Chodorowska Irena - Chodorowski Jan56.77

תוצאות כלליות

מצטברשמותדרוג
125.47מינזלי אאידה - פרידלנדר אהוד - פילוסוף סילביה - אורנשטיין איתן1
119.42אסרף ערן - אופיר גלעד - הירש עמליה - אסולין עדי - הרטמן אולגה2
117.39טל נגה - לנגי אסף - שיינמן רמי - ברקת אילן - ערמי רות - סעדה נטלי3
116.39גרייצר נורית - הורוביץ שמשון - מרק מיכה - מרק סוניה4
111.88אנטין דוד - אגוזי נילי - חיות אבי - איטר איריס5
111.05בריפמן הניה - בריפמן אפרים - נוה נורית - מרמלשטיין גבי6
102.50שגיב יהודה - שגיב סטלה - פרנק יוסף - זיידנר חנה7
101.71הרשקוביץ שלמה - פירסט רונית - חן ליאת - הרבסט אילן - הרבסט אופיר - הרבסט מיכאלה8
101.22מורן אורית - ידלין ישראל - ידלין דורון - נוסצקי מיכל9

100.77פז מרדכי - קליין קטי - בלס אביבה - בילר תודי10

תוצאות כלליות

תחרות: קבוצות מעורבות
מושב:1 מתוך 1 תאריך: 30-06-17  |  השתתפו 107 קבוצות

מקבלי תארים חדשים ביום 17 ליולי 2017

דרגות

לבנה דורון, רחובות 
ארבל דייויד, גליל תחתון 

אמן בכיר זהב 
ברנס לורנס, גל - ראש העין 

לבל טליה, לב הצפון 
נביא יהודה, חיפה/כרמל 

שני גילה, חיפה/כרמל 
פירסט רונית, טבעון 
ליפין גנאדי, רמת גן 
אברון אנית, אביבים 

לוי יצחק, מרכז הברידג' ים 
בלס אביבה, ויצו פתח תקוה 

מקוב מרדכי, נס ציונה 
אמן בכיר כסף 
חן ליאת, טבעון 

פטרושקה רועי, עמק יזרעאל 
וקסלר רבקה, אביבים 

בנירי עילי, מושבות-שמריהו 
ברלינגר בן, ירושלים 

פלג אסף, גליל תחתון 
אמן בכיר ארד 

בוך אביטל, ספורט + חולון 
אבן חן טובה, רמת השרון 

בירקנפלד רוני, רמת השרון 
צברי מיכל, רמת השרון 

אבן אדיר, כיכר המדינה ת"א 
וירג כרמן, כיכר המדינה ת"א 
לויטנוס לביאה, קריות/חיפה 

איטר איריס, אביבים 
ענבר דן, ירושלים 

לוי עופר, זכרון יעקב 
הופפלד אריה, רחובות 

אמן בכיר 
אטס יצחק, רמת השרון 

רב אמן כסף 
גיא שרון, רמת השרון 

בן יהודה יהודית, קריות/חיפה 
רב אמן ארד 

זמיר עמי, אביבים 
קופמן שרה, נס ציונה 

רב אמן 
כהן יוסי, הלוחם אפקה 
אדטו אבי, קריות/חיפה 
איתן מוניה, כפר סבא 
בלס יעקב, כפר סבא 
כהן אורה, כפר סבא 
אלספל חנן, אביבים 

גולדרינג אהובה, אביבים 
רוזנטל אבי, ירושלים 

בר גילי, סביון-קרית אונו 
רם משה, באר שבע 

עצמון נורית, רמת השרון 
רוזן גבי, כיכר המדינה ת"א 

שגיב אירית, כיכר המדינה ת"א 
דנק שחר, עמק יזרעאל 

קופרמן זאב, השרון 
ביגון מרים, הדר כפר סבא 

זמיר צחי, אביבים 
מילנר חיה, מושבות-שמריהו 

דר צבי, ויצו פתח תקוה 
בר יצחק, קבוצי דרום 

אמן זהב 
וינר שמואל, הלוחם אפקה 

אלישר נועם, כיכר המדינה ת"א 
שפט מירי, כיכר המדינה ת"א 

אוסדצ'י-קפלן אורנה, חיפה/כרמל 
שיפמן פרנסלין, קריות/חיפה 

משיח רבקה, "הרץ" חיפה 

תחרות: תחרות בוקר
מושב:3 מתוך 5 תאריך: 04/07/17  |  השתתפו 127 זוגות
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תחרות: תחרות בוקר
מושב:4 מתוך 5 תאריך: 05/07/17 |  השתתפו 113 זוגות

תחרות: IMP חד מושבית ערב
מושב:1 מתוך 1 תאריך: 06/07/17  |  השתתפו 106 זוגות

תחרות: בוקר
מושב:5 מתוך 5 תאריך: 06/07/17  |  השתתפו 122 זוגות

מצטברשמותדרוג
68.18קופמן שרה - שניידר רני1
65.25גינוסר איתמר - הלל דן2
65.19גולדמן מרצל - מנחמי אבשלום3
65.14טימיאנקר נח - בר-און רוני4
64.46לוי יוסי - וישניצקי מירי5
64.26ניסנסון בלהה - רובינוב אילנה6
63.83אלספל חנן - מיוחס מושיקו7
62.00ידלין דורון - כץ פז8
61.28רווח מוריס - ערמי רות9

60.99רגב יורם - אלול סימה10

מצטברשמותדרוג
58.92רשתי שאול - זיגלמן רונאל1
57.36בנקר בנימין - חייט מוטי2
56.66קיש תמר - מזרחי יפה3
4Barylewski Marek - Kreminski Cezary55.81
55.54ארואץ אבי - אברנוק חוה5
54.95שורוש נבייה - הרשקוביץ שלמה6
54.61בורק לואיזה - גרינברג שמואל7
54.22שר חנן - מגדל אילן8
54.18רביד מנחם - כהן דני9

53.97לויט ישעיהו - תור רוני10

מצטברשמותדרוג
65.06בן שמחון אמליה - קרוב שמואל1
60.23תורג'מן ארי - פלצי יעקב2
59.80גל-לוי ארנה - לוי שלמה3
59.68בן חיים כרמלה - אדלונד אטי4
57.92אבני אבי - כפיר שושנה5
57.89קרוליצקי אלכס - פירר איגור6
57.58שפירא עטי - שפט מירי7
57.55סומוב מרינה - סוחנוב ולרי8
57.37רייטן חיה - הנדלר יהודה9

57.19קופר ענבר - נוידרפר רמי10

מצטברשמותדרוג
68.28ארבל דייויד - אורנשטיין איתן1
67.07מיוחס מושיקו - רום שושנה2
66.01אנגל  ד"ר שאלי - גלברד מרדכי3
64.37ביגון מרים - הולצר אשר4
64.15ברקמן מאיר - רחימי רחמים5
62.63לב מוניק - איתן מוניה6
61.84גל און נורית - גל און אלכס7
61.52גילרמן ג'נס - שוחט תמר8
61.39וקסלר רבקה - בן דוד יובל9

61.34שמעוני יחיאל - שמעוני כרמלה10

מצטברשמותדרוג
77.0שיינמן רמי - ערמי רות1
61.0אורנשטיין איתן - ארבל דייויד2
59.0סוחר יצחק - ברנר מרים3
58.0ידדוב רמי - שפוצ'ניק גרש4
56.0אבנית אבי - אבנית אסתי5
51.0קסלין ג'רום - טובביס אלכס6
50.0אריאלי אמנון - לרנר משה7
48.0לבל טליה - גלברד מרדכי8
41.0הכרמלי עמליה - לידור אורן9

Simic Olga39.0 - שטרן לוי10

מצטברשמותדרוג
70.83שניידר רני - גלברד מרדכי1
67.38וקס יעקב - קופליוביץ חיה2
65.91ארבל דייויד - אורנשטיין איתן3
64.44אוסדצ'י-קפלן אורנה - ברקוביץ אריה4
63.92בלס אביבה - קליין קטי5
62.35שפירא דני - שפירא ורדה6
62.06בן חיים כרמלה - מיוחס יעקב7
61.84פורם פרידה - אנטין דוד8
61.84גני יוסף - חוטר יפה9

10Covill Laura - 60.95גינוסר איתמר

תוצאות כלליות

תוצאות כלליות

תוצאות כלליות

תוצאות כלליות

תוצאות כלליות

תוצאות כלליות

aug1.indd   46 31.7.2017 г.   21:11:56



תחרות: זוגות פתוחה ע"ש פאול לוקץ' - גמר א
מושב:7 מתוך 7 תאריך: 06/07/17  |  השתתפו 80 זוגות

מצטברשמותדרוג
58.86ידלין ישראל - ידלין דורון1
58.70שרו חורחה - פומרנץ לוי2
57.97ברקת אילן - לנגי אסף3
57.96חץ נתן - לוינגר אסא4
5Olanski Wojtek - Vainikonis Vytautas57.15
6Haase Gerald - Silverstone Victor57.14
7Simic Olga - Brajovic Ana57.09
57.07טרגן אברהם - צייטין דוד8
57.00ארנון גדי - קונפינו יוסי9

10Chodorowska Irena - Chodorowski Jan56.77

תוצאות כלליות

מצטברשמותדרוג
125.47מינזלי אאידה - פרידלנדר אהוד - פילוסוף סילביה - אורנשטיין איתן1
119.42אסרף ערן - אופיר גלעד - הירש עמליה - אסולין עדי - הרטמן אולגה2
117.39טל נגה - לנגי אסף - שיינמן רמי - ברקת אילן - ערמי רות - סעדה נטלי3
116.39גרייצר נורית - הורוביץ שמשון - מרק מיכה - מרק סוניה4
111.88אנטין דוד - אגוזי נילי - חיות אבי - איטר איריס5
111.05בריפמן הניה - בריפמן אפרים - נוה נורית - מרמלשטיין גבי6
102.50שגיב יהודה - שגיב סטלה - פרנק יוסף - זיידנר חנה7
101.71הרשקוביץ שלמה - פירסט רונית - חן ליאת - הרבסט אילן - הרבסט אופיר - הרבסט מיכאלה8
101.22מורן אורית - ידלין ישראל - ידלין דורון - נוסצקי מיכל9

100.77פז מרדכי - קליין קטי - בלס אביבה - בילר תודי10

תוצאות כלליות

תחרות: קבוצות מעורבות
מושב:1 מתוך 1 תאריך: 30-06-17  |  השתתפו 107 קבוצות

מקבלי תארים חדשים ביום 17 ליולי 2017

דרגות

לבנה דורון, רחובות 
ארבל דייויד, גליל תחתון 

אמן בכיר זהב 
ברנס לורנס, גל - ראש העין 

לבל טליה, לב הצפון 
נביא יהודה, חיפה/כרמל 

שני גילה, חיפה/כרמל 
פירסט רונית, טבעון 
ליפין גנאדי, רמת גן 
אברון אנית, אביבים 

לוי יצחק, מרכז הברידג' ים 
בלס אביבה, ויצו פתח תקוה 

מקוב מרדכי, נס ציונה 
אמן בכיר כסף 
חן ליאת, טבעון 

פטרושקה רועי, עמק יזרעאל 
וקסלר רבקה, אביבים 

בנירי עילי, מושבות-שמריהו 
ברלינגר בן, ירושלים 

פלג אסף, גליל תחתון 
אמן בכיר ארד 

בוך אביטל, ספורט + חולון 
אבן חן טובה, רמת השרון 

בירקנפלד רוני, רמת השרון 
צברי מיכל, רמת השרון 

אבן אדיר, כיכר המדינה ת"א 
וירג כרמן, כיכר המדינה ת"א 
לויטנוס לביאה, קריות/חיפה 

איטר איריס, אביבים 
ענבר דן, ירושלים 

לוי עופר, זכרון יעקב 
הופפלד אריה, רחובות 

אמן בכיר 
אטס יצחק, רמת השרון 

רב אמן כסף 
גיא שרון, רמת השרון 

בן יהודה יהודית, קריות/חיפה 
רב אמן ארד 

זמיר עמי, אביבים 
קופמן שרה, נס ציונה 

רב אמן 
כהן יוסי, הלוחם אפקה 
אדטו אבי, קריות/חיפה 
איתן מוניה, כפר סבא 
בלס יעקב, כפר סבא 
כהן אורה, כפר סבא 
אלספל חנן, אביבים 

גולדרינג אהובה, אביבים 
רוזנטל אבי, ירושלים 

בר גילי, סביון-קרית אונו 
רם משה, באר שבע 

עצמון נורית, רמת השרון 
רוזן גבי, כיכר המדינה ת"א 

שגיב אירית, כיכר המדינה ת"א 
דנק שחר, עמק יזרעאל 

קופרמן זאב, השרון 
ביגון מרים, הדר כפר סבא 

זמיר צחי, אביבים 
מילנר חיה, מושבות-שמריהו 

דר צבי, ויצו פתח תקוה 
בר יצחק, קבוצי דרום 

אמן זהב 
וינר שמואל, הלוחם אפקה 

אלישר נועם, כיכר המדינה ת"א 
שפט מירי, כיכר המדינה ת"א 

אוסדצ'י-קפלן אורנה, חיפה/כרמל 
שיפמן פרנסלין, קריות/חיפה 

משיח רבקה, "הרץ" חיפה 

תחרות: תחרות בוקר
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תחרות: IMP חד מושבית ערב
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מצטברשמותדרוג
68.18קופמן שרה - שניידר רני1
65.25גינוסר איתמר - הלל דן2
65.19גולדמן מרצל - מנחמי אבשלום3
65.14טימיאנקר נח - בר-און רוני4
64.46לוי יוסי - וישניצקי מירי5
64.26ניסנסון בלהה - רובינוב אילנה6
63.83אלספל חנן - מיוחס מושיקו7
62.00ידלין דורון - כץ פז8
61.28רווח מוריס - ערמי רות9

60.99רגב יורם - אלול סימה10

מצטברשמותדרוג
58.92רשתי שאול - זיגלמן רונאל1
57.36בנקר בנימין - חייט מוטי2
56.66קיש תמר - מזרחי יפה3
4Barylewski Marek - Kreminski Cezary55.81
55.54ארואץ אבי - אברנוק חוה5
54.95שורוש נבייה - הרשקוביץ שלמה6
54.61בורק לואיזה - גרינברג שמואל7
54.22שר חנן - מגדל אילן8
54.18רביד מנחם - כהן דני9

53.97לויט ישעיהו - תור רוני10

מצטברשמותדרוג
65.06בן שמחון אמליה - קרוב שמואל1
60.23תורג'מן ארי - פלצי יעקב2
59.80גל-לוי ארנה - לוי שלמה3
59.68בן חיים כרמלה - אדלונד אטי4
57.92אבני אבי - כפיר שושנה5
57.89קרוליצקי אלכס - פירר איגור6
57.58שפירא עטי - שפט מירי7
57.55סומוב מרינה - סוחנוב ולרי8
57.37רייטן חיה - הנדלר יהודה9

57.19קופר ענבר - נוידרפר רמי10

מצטברשמותדרוג
68.28ארבל דייויד - אורנשטיין איתן1
67.07מיוחס מושיקו - רום שושנה2
66.01אנגל  ד"ר שאלי - גלברד מרדכי3
64.37ביגון מרים - הולצר אשר4
64.15ברקמן מאיר - רחימי רחמים5
62.63לב מוניק - איתן מוניה6
61.84גל און נורית - גל און אלכס7
61.52גילרמן ג'נס - שוחט תמר8
61.39וקסלר רבקה - בן דוד יובל9

61.34שמעוני יחיאל - שמעוני כרמלה10

מצטברשמותדרוג
77.0שיינמן רמי - ערמי רות1
61.0אורנשטיין איתן - ארבל דייויד2
59.0סוחר יצחק - ברנר מרים3
58.0ידדוב רמי - שפוצ'ניק גרש4
56.0אבנית אבי - אבנית אסתי5
51.0קסלין ג'רום - טובביס אלכס6
50.0אריאלי אמנון - לרנר משה7
48.0לבל טליה - גלברד מרדכי8
41.0הכרמלי עמליה - לידור אורן9

Simic Olga39.0 - שטרן לוי10

מצטברשמותדרוג
70.83שניידר רני - גלברד מרדכי1
67.38וקס יעקב - קופליוביץ חיה2
65.91ארבל דייויד - אורנשטיין איתן3
64.44אוסדצ'י-קפלן אורנה - ברקוביץ אריה4
63.92בלס אביבה - קליין קטי5
62.35שפירא דני - שפירא ורדה6
62.06בן חיים כרמלה - מיוחס יעקב7
61.84פורם פרידה - אנטין דוד8
61.84גני יוסף - חוטר יפה9

10Covill Laura - 60.95גינוסר איתמר
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סידון יוסי, מרכז ספורט רשלצ 
רטנר עמירם, בית מכבי ראשל"צ 

כהן ליאור, אילת 
קפנר משה, כפר מרדכי 
קפנר פנינה, כפר מרדכי 

וינשטיין איגור, וקס - רחובות 
שומרוני גילה, נס ציונה 

סגן אמן זהב 
גנאל גניה, ספורט + חולון 

ג'וסטר מריון, כרמיאל 
זילברשטיין יהודית, נהריה 

קרוליצקי אלכס, נהריה 
בכר דורה, אביבים 
עזוז גילדה, אביבים 

פרפורי שושנה, אביבים 
קובוס מרי, אביבים 
קינן עודד, אביבים 

אמדו דליה, מרום נווה הולצקנר דבורה, 
מרום נווה 

רשינסקי רפאל, מרום נווה
דיין ציון, ירושלים 

צין נאוה, זכרון יעקב 
וינקנפלד עובדיה, מרכז ספורט רשלצ 

לייכטר שרית, באר שבע 
חנונה דוד, אשדוד 

דומניץ רימונד, וקס - רחובות 
מיוחס עליזה, נס ציונה 

סגן אמן כסף 
רק דב, כיכר המדינה ת"א 

נוי רבקה, לב הצפון 
פישר אבי, לב הצפון 

זלצר אביבה, חיפה/כרמל 
ינקוביץ ציפי, חיפה/כרמל 
שוצמן רחל, חיפה/כרמל 
שפירא גילה, חיפה/כרמל 

פירר איגור, נהריה 
פיקסל יואב, עמק יזרעאל 

ישר דוד, רמת גן 
ישר רות, רמת גן 

גל-לוי ארנה, אביבים 
חלוזין נורית, אביבים 
כהן הרצל, אביבים 

פדלון אורה, מרום נווה 
שושני אוה, מת"ב הרצליה 

שפק מרים, לב חולון 
כהן מלכה, ויצו - נוה יוסף 
כרכבי בנו, סביון-קרית אונו 

ביבר תקוה, באר שבע 
שפרמן יעקב, אשדוד 

זלצמן דליה, קבוצי דרום 
סגן אמן ארד 

פישר חנה, לב הצפון 
רחמים אירית, לב הצפון 
בנקי יפתח, עמק יזרעאל 

וייס אורי, עמק יזרעאל 
אהרוני שלמה, ברידג' פוינט פולג 

זכריה ריטה, ברידג' פוינט פולג 
ניצני רחל, רמת גן 

אדלשטיין-וקס רוני, אביבים 
בציה גרינברג לביא, אביבים 

לוי שלמה, אביבים 
ליפמן חיה, מרום נווה 
פריד עדינה, מרום נווה 
צורף רחל, מרום נווה 
טורק דבורה, ירושלים 

אליתים יהודה, מרכז הברידג' ים 
בן-שיטרית ניסים, מרכז הברידג' ים 

שפר יגאל, מרכז הברידג' ים 

יליסבטסקי גנאדי, ברידג' פוינט פולג 
שלומי יאיר, ברידג' פוינט פולג 

בלאט לובומיר, אביבים 
בן שמחון אמליה, אביבים 

מרקוס עידו, מושבות-שמריהו 
שניידר בלה, ירושלים 

פאר שוש, מת"ב הרצליה 
טוביאן אבי, מרכז הברידג' ים 

בנארדטה רחל, אשדוד 
פורמן בארי, וקס - רחובות 

אמן כסף 
בן חיון שלמה, השרון 

כהן איציק, רמת גן 
שחם מוטי, רמת גן 
שפירא עטי, אביבים 

ברגר נועם, מושבות-שמריהו 
כץ עמית, מושבות-שמריהו 

שליבוביץ יונתן, מושבות-שמריהו 
בינט ג'ורג' שמעון, מרום נווה 

טננהאוז אסתר, ירושלים 
מלמד גילה, ירושלים 

גלסברג נדל לזלי, מת"ב הרצליה 
נדל דונלד, מת"ב הרצליה 

פנסקי יעקב, מרכז הברידג' ים 
קולניק יעקב, מרכז הברידג' ים 

דובדבני פנחס, זכרון יעקב 
סלמון ראסל, וקס - רחובות 

קפלן דביר, קבוצי דרום 
גור יונה, גליל תחתון 

אמן ארד 
שוורץ אתי, עמק יזרעאל 

לובצקי חנה, רמת גן 
שינבאום שלמה, רמת גן 
אפלבוים עפרה, אביבים 

הלוי דני, אביבים 
קרוב שמואל, אביבים 

מנצור אור, מושבות-שמריהו 
מסיקה דניאל, מושבות-שמריהו 

גרינברג שמעון, לב חולון 
עפרוני רבקה, מרכז הברידג' ים 

רייטן חיה, חדרה 
ליפצ'וק חנה, מרכז ספורט רשלצ 

בירמן אלה, רעננה ההגנה 
קריב מיכאל, רחובות 
שלום דניאל, אשדוד 

בר-שביט אלי, נס ציונה 
אמן 

באן דוד, כיכר המדינה ת"א 
אבישי עידית, עמק יזרעאל 

כורם שלומית, עמק יזרעאל 
רוטנברג יוסף, ברידג' פוינט פולג 

חן גאולה, רמת גן 
לביא משה, רמת גן 
אלקבץ שלי, אביבים 
גבע אבלין, אביבים 

הורוביץ חנה, אביבים 
גורלנד אלכס, מושבות-שמריהו 

דולב ורדה, מושבות-שמריהו 
קופלביץ דולי, מושבות-שמריהו 

גילאון אריה, מרום נווה 
רונן חנה, מרום נווה 
ברעם מוטי, ירושלים 

גורן עוזי, ירושלים 
שיק אבי, ירושלים 

סיטון מניה, בית בלגיה י"ם 
האס דן, מרכז הברידג' ים 

קריצ'מן לאה, חדרה 
לנדאו גדי, סביון-קרית אונו 

קרל דב, חדרה 
בורוביצקי פסח, נס ציונה 

שפירא ריקי, נס ציונה 
בריסטובסקי אברהם, מועדון לידור 

סגן אמן 
רחמים יעקב, לב הצפון 

בסיס שרית, חיפה/כרמל 
ביודו רוזלינד, השרון 
בר-אל שלי, השרון 
ברקת רוני, אביבים 

כהן ירון, אביבים 
רויטמן זיו, מושבות-שמריהו 

פינטו תמר, מרום נווה 
טסטה סימונה, ירושלים 
כהן זאבה, זכרון יעקב 

יעקב אברהם, מרכז ספורט רשלצ 
אנטרמן מרים, באר שבע 

גרינשטין נליה, רחובות 
פריש אביגיל, כפר מרדכי 

קורנט עמית, נס ציונה 
שחקן מתקדם 

מוטיל גלעד, קנטרי רעננה 
ירוס מיכאל, חיפה/כרמל 
מור אהוד, חיפה/כרמל 

סלומון יפה, נהריה 
אלון גיל, עמק יזרעאל 

אקר איתן, עמק יזרעאל 
וודרובניק סשה, עמק יזרעאל 

ויסמן אור, עמק יזרעאל 
פריג' אלעד, עמק יזרעאל 

מירז אביבה, רקפת קרית טבעון 
שוב רוני, אביבים 

אייזנברג בני, מושבות-שמריהו 
ארדיטי רום, מושבות-שמריהו 
ארם שירה, מושבות-שמריהו 

גולדנברג נועה, מושבות-שמריהו 
גפני הילה, מושבות-שמריהו 

וייסבלט ניתאי, מושבות-שמריהו 
לזרוביץ' צורי, מושבות-שמריהו 

מילויצקי מירה, מושבות-שמריהו 
מרימי שקד, מושבות-שמריהו 

רבינוביץ' יונתן, מושבות-שמריהו 
שמש אריאל, מושבות-שמריהו 

גרינברג דיאן, ירושלים 
גיליס עמנואל, מרכז הברידג' ים 

ויזל קטי, נתניה 
זיידמן עדנה, חדרה 

סבח ירדן, מייזנר פ"ת 
סמואלוב טל, סביון-קרית אונו 

גולדשטיין ניקו, מרכז ספורט רשלצ 
גולדשטיין סולנג', מרכז ספורט רשלצ 

היימן אוסקר, באר שבע 
היימן גרסיאלה, באר שבע 

אזרד אורי, אשקלון 
וידר יעל, אשקלון 

זקרדזה מארק, אשקלון 
מרום נועם, אשקלון 

רוזנפלד גילעד, אשקלון
קראוטגמר ארנון, רחובות 

בינוביץ מישל, וקס - רחובות 
אדר אילנה ,נס ציונה 

דר רז, נס ציונה 
ילין רוני, נס ציונה 

פרלמן דוד, נס ציונה 
שחם רועי, נס ציונה 

ירמנקו ילנה, גליל תחתון

31-27 באוגוסט 2017

נופש, חגיגת סוף הקיץ וברידג'
באחוזת יערות הכרמל

מחיר ל-3 לילות
א’ ד’, ב’-ה’

אדם בחדר זוגי
2,495 ש”ח

אדם בחדר יחיד
4,175 ש”ח

מחיר ל-4 לילות
א’ -ה’

אדם בחדר זוגי
3,230 ש”ח

אדם בחדר יחיד
5,470 ש”ח

המחירים הינם לאדם בחדר זוגי, חצי פנסיון, 	 
בחדר כרמל דה-לקס, כולל טיפול וכולל מע"מ.

מחירים מיוחדים לחדרי צמרת, גן וסוויטות.	 

ניתן לקבל תפריט דיאטה )ללא תוספת תשלום(.	 

הנחה בת 10% לכל הטיפולים המוזמנים מראש!	 
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סידון יוסי, מרכז ספורט רשלצ 
רטנר עמירם, בית מכבי ראשל"צ 

כהן ליאור, אילת 
קפנר משה, כפר מרדכי 
קפנר פנינה, כפר מרדכי 

וינשטיין איגור, וקס - רחובות 
שומרוני גילה, נס ציונה 

סגן אמן זהב 
גנאל גניה, ספורט + חולון 

ג'וסטר מריון, כרמיאל 
זילברשטיין יהודית, נהריה 

קרוליצקי אלכס, נהריה 
בכר דורה, אביבים 
עזוז גילדה, אביבים 

פרפורי שושנה, אביבים 
קובוס מרי, אביבים 
קינן עודד, אביבים 

אמדו דליה, מרום נווה הולצקנר דבורה, 
מרום נווה 

רשינסקי רפאל, מרום נווה
דיין ציון, ירושלים 

צין נאוה, זכרון יעקב 
וינקנפלד עובדיה, מרכז ספורט רשלצ 

לייכטר שרית, באר שבע 
חנונה דוד, אשדוד 

דומניץ רימונד, וקס - רחובות 
מיוחס עליזה, נס ציונה 

סגן אמן כסף 
רק דב, כיכר המדינה ת"א 

נוי רבקה, לב הצפון 
פישר אבי, לב הצפון 

זלצר אביבה, חיפה/כרמל 
ינקוביץ ציפי, חיפה/כרמל 
שוצמן רחל, חיפה/כרמל 
שפירא גילה, חיפה/כרמל 

פירר איגור, נהריה 
פיקסל יואב, עמק יזרעאל 

ישר דוד, רמת גן 
ישר רות, רמת גן 

גל-לוי ארנה, אביבים 
חלוזין נורית, אביבים 
כהן הרצל, אביבים 

פדלון אורה, מרום נווה 
שושני אוה, מת"ב הרצליה 

שפק מרים, לב חולון 
כהן מלכה, ויצו - נוה יוסף 
כרכבי בנו, סביון-קרית אונו 

ביבר תקוה, באר שבע 
שפרמן יעקב, אשדוד 

זלצמן דליה, קבוצי דרום 
סגן אמן ארד 

פישר חנה, לב הצפון 
רחמים אירית, לב הצפון 
בנקי יפתח, עמק יזרעאל 

וייס אורי, עמק יזרעאל 
אהרוני שלמה, ברידג' פוינט פולג 

זכריה ריטה, ברידג' פוינט פולג 
ניצני רחל, רמת גן 

אדלשטיין-וקס רוני, אביבים 
בציה גרינברג לביא, אביבים 

לוי שלמה, אביבים 
ליפמן חיה, מרום נווה 
פריד עדינה, מרום נווה 
צורף רחל, מרום נווה 
טורק דבורה, ירושלים 

אליתים יהודה, מרכז הברידג' ים 
בן-שיטרית ניסים, מרכז הברידג' ים 

שפר יגאל, מרכז הברידג' ים 

יליסבטסקי גנאדי, ברידג' פוינט פולג 
שלומי יאיר, ברידג' פוינט פולג 

בלאט לובומיר, אביבים 
בן שמחון אמליה, אביבים 

מרקוס עידו, מושבות-שמריהו 
שניידר בלה, ירושלים 

פאר שוש, מת"ב הרצליה 
טוביאן אבי, מרכז הברידג' ים 

בנארדטה רחל, אשדוד 
פורמן בארי, וקס - רחובות 

אמן כסף 
בן חיון שלמה, השרון 

כהן איציק, רמת גן 
שחם מוטי, רמת גן 
שפירא עטי, אביבים 

ברגר נועם, מושבות-שמריהו 
כץ עמית, מושבות-שמריהו 

שליבוביץ יונתן, מושבות-שמריהו 
בינט ג'ורג' שמעון, מרום נווה 

טננהאוז אסתר, ירושלים 
מלמד גילה, ירושלים 

גלסברג נדל לזלי, מת"ב הרצליה 
נדל דונלד, מת"ב הרצליה 

פנסקי יעקב, מרכז הברידג' ים 
קולניק יעקב, מרכז הברידג' ים 

דובדבני פנחס, זכרון יעקב 
סלמון ראסל, וקס - רחובות 

קפלן דביר, קבוצי דרום 
גור יונה, גליל תחתון 

אמן ארד 
שוורץ אתי, עמק יזרעאל 

לובצקי חנה, רמת גן 
שינבאום שלמה, רמת גן 
אפלבוים עפרה, אביבים 

הלוי דני, אביבים 
קרוב שמואל, אביבים 

מנצור אור, מושבות-שמריהו 
מסיקה דניאל, מושבות-שמריהו 

גרינברג שמעון, לב חולון 
עפרוני רבקה, מרכז הברידג' ים 

רייטן חיה, חדרה 
ליפצ'וק חנה, מרכז ספורט רשלצ 

בירמן אלה, רעננה ההגנה 
קריב מיכאל, רחובות 
שלום דניאל, אשדוד 

בר-שביט אלי, נס ציונה 
אמן 

באן דוד, כיכר המדינה ת"א 
אבישי עידית, עמק יזרעאל 

כורם שלומית, עמק יזרעאל 
רוטנברג יוסף, ברידג' פוינט פולג 

חן גאולה, רמת גן 
לביא משה, רמת גן 
אלקבץ שלי, אביבים 
גבע אבלין, אביבים 

הורוביץ חנה, אביבים 
גורלנד אלכס, מושבות-שמריהו 

דולב ורדה, מושבות-שמריהו 
קופלביץ דולי, מושבות-שמריהו 

גילאון אריה, מרום נווה 
רונן חנה, מרום נווה 
ברעם מוטי, ירושלים 

גורן עוזי, ירושלים 
שיק אבי, ירושלים 

סיטון מניה, בית בלגיה י"ם 
האס דן, מרכז הברידג' ים 

קריצ'מן לאה, חדרה 
לנדאו גדי, סביון-קרית אונו 

קרל דב, חדרה 
בורוביצקי פסח, נס ציונה 

שפירא ריקי, נס ציונה 
בריסטובסקי אברהם, מועדון לידור 

סגן אמן 
רחמים יעקב, לב הצפון 

בסיס שרית, חיפה/כרמל 
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רויטמן זיו, מושבות-שמריהו 
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אדר אילנה ,נס ציונה 
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ירמנקו ילנה, גליל תחתון

31-27 באוגוסט 2017

נופש, חגיגת סוף הקיץ וברידג'
באחוזת יערות הכרמל

מחיר ל-3 לילות
א’ ד’, ב’-ה’

אדם בחדר זוגי
2,495 ש”ח

אדם בחדר יחיד
4,175 ש”ח

מחיר ל-4 לילות
א’ -ה’

אדם בחדר זוגי
3,230 ש”ח

אדם בחדר יחיד
5,470 ש”ח

המחירים הינם לאדם בחדר זוגי, חצי פנסיון, 	 
בחדר כרמל דה-לקס, כולל טיפול וכולל מע"מ.

מחירים מיוחדים לחדרי צמרת, גן וסוויטות.	 

ניתן לקבל תפריט דיאטה )ללא תוספת תשלום(.	 

הנחה בת 10% לכל הטיפולים המוזמנים מראש!	 
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daganbridge@hotmail.com :לפרטים והרשמה
ג'קי דגן 050-7470016, יעקב מינץ 052-2783263 

מועדון הברידג' רמת השרון בשיתוף ג'קי דגן מזמינכם ל:
La Dolce Vita- נופשון ראש השנה

19-26/9/2017
אבנו טרמה איטליה

DLX – במלון הספא  היוקרה והפאר- 5 כוכבים

Hotel Terme Bristol Buja

אבנו טרמה הוא ללא ספק אחד אתרי המרפא הידועים והמפורסמים ביותר באיטליה. האתר נמצא כ- 40 ק"מ 
מוונציה וכ- 12 ק"מ מהעיר פדובה. האתר ידוע במיוחד במעיינות המים הטרמומינרלים הבאים מהרי הדולומיטים הוולקניים 
הנמצאים באיזור. המים נובעים מהאדמה בטמפ' של 87 צלזיוס. המרכיב העיקרי הנוסף הוא הבוץ הנמצא בקרבת האתר 
שהינו בעל סגולות ריפוי נפלאות. האתר מטפל במיוחד במחלות ראומטיות ומפרקים, ומחלות נשימתיות האתר והמלונות 

מציעים גם מיגוון רחב ומפנק של טיפולי יופי ואסתטיקה.

מלון: Hotel Terme Bristol Buja - מלון ספא 5 כוכבים מפנק ברמה גבוהה.
המלון המצוין ממוקם במרכזה של עיירת המרפא המפורסמת וניתן למצוא בו 3 בריכות תרמיות 

ומרכז בריאות יוקרתי עם בריכת שחיה וטיפולי בריאות ויופי, מגרש טניס, מסלול מיני גולף 
ומסעדה מצויינת.

במחיר מיוחד של 1,890 אירו לאדם בחדר זוגי

החבילה כוללת:
טיסות בינלאומיות לוורונה  7 לילות לינה על בסיס חצי פנסיון  ארוחות צהרים לפי התוכנית  אוטובוס ממוזג ונוח לכל אורך 
הטיול  מדריך ישראלי מומחה לאזור   טיולים לפי הפירוט - כניסה לאתרים   טעימות קולינריות מקומיות  משחקי ברידג' 

כולל שתייה חמה וכיבוד.
המחיר אינו כולל: שתיה בארוחות, ביטוחים למיניהם, טיפים לנותני השירותים בחו"ל )50 אירו לאדם(.

טיפ למדריך הישראלי וכל מה שלא נכלל בסעיף המחיר כולל.

תוספת ליחיד בחדר350 אירו

במסגרת הנופשון נצא מידי בוקר לטיולים מודרכים עם מדריך ישראלי באזור - פירוט הטיולים ישלח במייל/פקס לכל מתעניין

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

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

 “בראשית ברא אלוהים את מאוריציוס ולאחר מכן ברא את גן העדן" כך תאר הסופר והנוסע 
מרק טווין את האי הזעיר והקסום בלבו של האוקיאנוס ההודי. האי התגלה במקרה לפני יותר מ-400 שנה על ידי מלחים 
הולנדים שעשו דרכם אל איי התבלינים באוקיינוס ההודי. ברבות השנים עבר האי לשליטתם של הצרפתים והבריטים, 
ומנהגים משלו. בשילוב עם עבדים שהובאו מאפריקה  פולחנים  לאי מסורות  כל אחד מהפולשים הביא עמו  כאשר 
ומהודו נוצרה באי תערובת של תרבויות, שפות, דתות, מנהגים ואמונות שכל אחת מהן מכבדת את השנייה. אנו יוצאים 
לגלות את מסתרי האי. נסייר באתרי הטבע הייחודיים שלו נפקוד את חופי הים הלבנים והבוהקים שלו, שבהם נמצא 
שלל פעילות ימית, טבע פראי במלוא הדרו, יערות גשם הרי געש, ותופעות וולקניות, חולות צבעוניים ומפלים שוצפים. 
נכיר את האוכלוסייה המגוונת ומסבירת הפנים החיה באי, נלמד את מנהגיה ודרכיה ונדגום מהקולינריה המדהימה 
רבת המטעמים המורכבים מהמטבחים המגוונים: הודי, צרפתי, אפריקאי ולא נשכח להתרגש באי מהנקודה היהודית- 

סיפור גירוש המעפילים למאוריציוס בתקופת העפלה.

ממלוננו המפנק הממוקם  בדרומו של האי נצא כל יום לטיול כוכב ונגלה את "גן העדן" 
במאוריציוס. המלון ממוקם על שפת הים ומציע שפע פעילויות מסעדות ובידור, 3 בריכות 
שחיה ספא מפואר ועוד. המלון מדורג לאחד הטובים באי ומקבל ציון של 9.3 באתר בוקינג.

במחיר הכרות ל-10 הנרשמים הראשונים 2980 אירו לאדם )במקום 3480(
החבילה כוללת:

טיולים יומיים בהדרכת רוני ינובסקי  כל הכניסות לאתרים  טיסות בינלאומיות סדירות למאורציוס  אירוח על בסיס חצי פנסיון 
 אוטובוס נח לביצוע ההעברות והטיולים  משחקי ברידג'.

המחיר לא כולל: ביטוחים למיניהם, שתיה בארוחות, טיפים לנותני השירותים בחול 50 אירו לנוסע,
תשר למדריך הישראלי וכל מה שלא נכלל בסעיף החבילה כוללת.

*תוספת ליחיד בחדר- 750 אירו

תוכנית טיול מלאה ניתן לקבל לפקס/מייל | ההרשמה החלה מס המקומות מוגבל.

מאוריציוס 
גן העדן בין מזרח למערב בלבו של האוקיאנוס ההודי

7-15/2/2018 בהדרכת רוני ינובסקי
DLX בדרגת TAMASSA  RESORT & SPA במלון הנופש והספא המפנק

aug1.indd   50 31.7.2017 г.   21:11:58



מספר המקומות 

מוגבל!!!

ההרשמה בעיצומה!

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

מועדון הברידג' רמת השרון בשיתוף ג'קי דגן מזמינכם ל:
La Dolce Vita- נופשון ראש השנה

19-26/9/2017
אבנו טרמה איטליה

DLX – במלון הספא  היוקרה והפאר- 5 כוכבים

Hotel Terme Bristol Buja

אבנו טרמה הוא ללא ספק אחד אתרי המרפא הידועים והמפורסמים ביותר באיטליה. האתר נמצא כ- 40 ק"מ 
מוונציה וכ- 12 ק"מ מהעיר פדובה. האתר ידוע במיוחד במעיינות המים הטרמומינרלים הבאים מהרי הדולומיטים הוולקניים 
הנמצאים באיזור. המים נובעים מהאדמה בטמפ' של 87 צלזיוס. המרכיב העיקרי הנוסף הוא הבוץ הנמצא בקרבת האתר 
שהינו בעל סגולות ריפוי נפלאות. האתר מטפל במיוחד במחלות ראומטיות ומפרקים, ומחלות נשימתיות האתר והמלונות 
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ומנהגים משלו. בשילוב עם עבדים שהובאו מאפריקה  פולחנים  לאי מסורות  כל אחד מהפולשים הביא עמו  כאשר 
ומהודו נוצרה באי תערובת של תרבויות, שפות, דתות, מנהגים ואמונות שכל אחת מהן מכבדת את השנייה. אנו יוצאים 
לגלות את מסתרי האי. נסייר באתרי הטבע הייחודיים שלו נפקוד את חופי הים הלבנים והבוהקים שלו, שבהם נמצא 
שלל פעילות ימית, טבע פראי במלוא הדרו, יערות גשם הרי געש, ותופעות וולקניות, חולות צבעוניים ומפלים שוצפים. 
נכיר את האוכלוסייה המגוונת ומסבירת הפנים החיה באי, נלמד את מנהגיה ודרכיה ונדגום מהקולינריה המדהימה 
רבת המטעמים המורכבים מהמטבחים המגוונים: הודי, צרפתי, אפריקאי ולא נשכח להתרגש באי מהנקודה היהודית- 

סיפור גירוש המעפילים למאוריציוס בתקופת העפלה.

ממלוננו המפנק הממוקם  בדרומו של האי נצא כל יום לטיול כוכב ונגלה את "גן העדן" 
במאוריציוס. המלון ממוקם על שפת הים ומציע שפע פעילויות מסעדות ובידור, 3 בריכות 
שחיה ספא מפואר ועוד. המלון מדורג לאחד הטובים באי ומקבל ציון של 9.3 באתר בוקינג.

במחיר הכרות ל-10 הנרשמים הראשונים 2980 אירו לאדם )במקום 3480(
החבילה כוללת:

טיולים יומיים בהדרכת רוני ינובסקי  כל הכניסות לאתרים  טיסות בינלאומיות סדירות למאורציוס  אירוח על בסיס חצי פנסיון 
 אוטובוס נח לביצוע ההעברות והטיולים  משחקי ברידג'.

המחיר לא כולל: ביטוחים למיניהם, שתיה בארוחות, טיפים לנותני השירותים בחול 50 אירו לנוסע,
תשר למדריך הישראלי וכל מה שלא נכלל בסעיף החבילה כוללת.

*תוספת ליחיד בחדר- 750 אירו

תוכנית טיול מלאה ניתן לקבל לפקס/מייל | ההרשמה החלה מס המקומות מוגבל.

מאוריציוס 
גן העדן בין מזרח למערב בלבו של האוקיאנוס ההודי

7-15/2/2018 בהדרכת רוני ינובסקי
DLX בדרגת TAMASSA  RESORT & SPA במלון הנופש והספא המפנק

aug1.indd   51 31.7.2017 г.   21:11:58



bnbg.ben@gmail.com

www.bnbg.co.il

/ | -

| KAZBEG-  | |
|  | | | NARIHALA
| ‘ | |

MuseumHotel

( )

'

( )

€

€
bnbg.ben@gmail.com

www.bnbg.co.il

/ | -

| KAZBEG-  | |
|  | | | NARIHALA
| ‘ | |

MuseumHotel

( )

'

( )

€

€

aug1.indd   52 31.7.2017 г.   21:11:59



bnbg.ben@gmail.com

www.bnbg.co.il

/ | -

| KAZBEG-  | |
|  | | | NARIHALA
| ‘ | |

MuseumHotel

( )

'

( )

€

€
bnbg.ben@gmail.com

www.bnbg.co.il

/ | -

| KAZBEG-  | |
|  | | | NARIHALA
| ‘ | |

MuseumHotel

( )

'

( )

€

€

aug1.indd   53 31.7.2017 г.   21:11:59



האירוח כולל:  3 לילות 4 ימים על בסיס חצי פנסיון 
• קבלת פנים עם כיבוד קל • סמינר ברידג' של 

אפרים בריפמן • דפי הסבר בסיום כל הרצאה • 
תחרויות יומיות • משחקים מודרכים • שתייה חמה 

וקרה במהלך הסמינר • ערבי בידור • כניסה חופשית 
לספא

יוצע יום טיול באיזור (בתשלום נוסף)
הסעה הלוך ושוב מ/אל תל-אביב (בתשלום נוסף)

גדי בן בסט: 050-5364604 פקס: 03-6040940
bnbg.ben@gmail.com

אפרים בריפמן: 050-2012011 
מועדון כיכר המדינה. ויצמן 53 תל-אביב

www.bnbg.co.il
הכנסו לאתר הנופשונים של גדי בן בסט: עדכונים, 

פרטים נוספים, הורדת טפסי הרשמה ותמונות

נופשון ינואר
מלון גלי כינרת

ה-6

מועדון הברידג‘ כיכר המדינה וגדי בן בסט 
ממשיכים במסורת זו השנה השישית

1,485 ש“ח
ליחיד בחדר זוגי

על בסיס חצי פנסיון

נופשון ינואר  
מלון גלי כינרת

7-10 בינואר 2018

ה-6

מועדון הברידג‘ כיכר המדינה וגדי בן בסט 
ממשיכים במסורת זו השנה השישית
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Virtual European Championship - part 1

Krzysztof Martens

BOARD 21

 ♠
♥
♦
♣

J107 
87 
AJ95
Q862

 

♠
♥
♦
♣

53 
KQ932 
K84 
AJ10

♠
♥
♦
♣

AQ94 
AJ1065 
72 
43

 ♠
♥
♦
♣

K862 
4 
Q1063 
K975

 

Contract: 4♥. Lead ♠J.
The main point  - Keep the dangerous 
defender off lead.
You should play the four of spades from 
dummy. If South overtakes with spade king, to 
switch to diamonds, you will be able to finesse 
the nine of spades and pitch two clubs. Let’s 
assume that South does not overtake and 
North continues with the spade seven.

Order of play:
2. The ace of spades.
3. A spade ruffed. You may figure out about 
spade distribution and play the right cards; 
queen or the nine. A spade trick would be 
useful if hearts were 3-0.
4. A heart to the dummy.
5. The last spade ruffed.
6. A heart to the dummy.
7. A club to the ten.

North will be end-played when he wins the first 
round of clubs. You would go down only when 
South holds both missing club honours and the 
ace of diamonds is with North.
Closed room – Contract 4♥ )East(, lead ♠2: 
+420 for EW.

You ducked the jack of spades – no swing.
Your card play was different: -50 = -10 IMP.

BOARD 22
 ♠

♥
♦
♣

QJ983 
43 
K3
KQ85

 

♠
♥
♦
♣

4 
KJ10975 
Q52 
AJ10

♠
♥
♦
♣

K107
AQ8 
A8764 
43

 ♠
♥
♦
♣

A652 
62 
J109 
9762

 

Contract: 4♥. Lead ♠Q.

The main point  - Once again, keep the 
dangerous defender off lead.
You should ducked  the queen of spades. 
Why? South is a dangerous opponent who can 
lead through your club tenace.

Order of play:
2-3. North switches to a heart and you draw 
trumps in one more round.
4-5. You then play a club to the ten. North 
winds with the queen and plays a club back 
)a spade or a diamond would give you the 
contract directly(.
6. Cash the ace of clubs and pitch a diamond.
7-8. Play the ace of diamonds and a diamond 
to the queen – this is an extra chance to find 
the king of diamonds doubleton with North, 
who will be end-played.

If hearts are 3-1 with North holding three 
hearts then the defender will draw trumps after 
winning a trick with a club honour. The chance 
of a doubleton king of diamonds with North has 
vanished..

Closed room – Contract 3NT)East(, lead ♠2: 
+600 for EW.
You played accurately: +620 = +1 IMP.
You failed: -100 = -12 IMP.
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לפרטים והרשמה:
  e-mail: birmand@inter.net.il ,03-5465582 :מרכז ההזמנות, טל': 03-6058355, פקס

www.bridgeredsea.com

7.
20

17

 ≤ ± ∑  ¨ ר ב מ ב ו נ ±  ב π ≠π

≤≥ �ה הבינלאומי 
בים האדום¨ אילת

הברידג'פסטיבל

redsea bridge festival : 

אירוע השנה

נקודות אמן ארציות ובינלאומיות.

שחקנים מחו"ל, אלופי אירופה, נבחרות ישראל.
110,000 ₪, עשרות פרסים

למקומות מיוחדים ולדרגות נמוכות.

הכוללות שני סופי שבוע.
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