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"חבל על ההשקעה, לא נצליח גם בעוד 10 שנים"
שלום חברים,

בחודש האחרון סגרנו מעגל! לפני מספר שנים ישבנו וחשבנו כיצד ניתן לקדם את סגל נבחרת 
הנשים של ישראל ולהגיע להישגים בדומה לשאר הקטגוריות. באותו דיון ישב אחד המשתתפים 
וקבע בנחרצות "חבל על ההשקעה, לא נגיע לאליפות העולם בנשים גם בעוד 10 שנים". טעות, 

טעות קשה וההתנצלות מתקבלת.

כבר באליפות שלאחר מכן )אירלנד, 2012( העפילה הנבחרת לאליפות העולם! באותה אליפות 
נבצר ממנה להשתתף בשל העובדה שהתחרות התקיימה באינדונזיה ובעיות טכניות/פוליטיות 

הפכו את ההשתתפות לבלתי אפשרית.

אירופה  באליפות  המרשים  ה-5  במקום  לנשים  ישראל  נבחרת  סיימה  שעברה,  בשנה  והנה, 
)הונגריה 2017( והעפילה לאליפות העולם שהסתיימה לפני מספר שבועות בליון שבצרפת.

ונגה טל ועדי אסולין – הילה  נטלי סעדה – מיכל נוסצקי, האחיות דנה  הנבחרת בהרכב – 
לוי, סיימו את השלב המוקדם במקום ה-5 המצוין וזכו למפגש קשה מאוד ברבע הגמר כאשר 

הנבחרת השוודית החזקה )שסיימה ראשונה( בחרה לשחק נגדנו.

אך  קטן  בהפרש  הנבחרת  הפסידה  האחרונים,  במשחקים  רק  שהוכרע  איתנים  מאבק  לאחר 
הביאה לנו כבוד גדול. נבחרת הנשים של ישראל בין 8 הנבחרות הטובות בעולם!

הרכב הנבחרת כלל גם את יוסי אנגל הקפטן ומיכאל בראל המאמן. תודה לכם.

ההתאגדות הישראלית לברידג' תמשיך להקצות משאבים ומאמץ בקידום נבחרות ישראל בשלל 
הקטגוריות שמביאות לנו )פעם אחר פעם אחר פעם( גאווה עצומה!

  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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אילנה לונשטיין

א תשובותאבסדרה	.

0-8 נקודות נכריז את סדרתנו בגובה הנמוך ביותר  עם 
נכריז את סדרתנו בקפיצה,  9-11 נקודות  האפשרי, עם 
וחמישייה במייג'ור נקפוץ מיד למשחק  נקודות   +12 עם 
מלא )מפני שלשותף לפחות שלושה קלפים( או נכריז קיו-
ביד )הכרזת סדרת היריב( כאשר בידנו לפחות רביעייה 
אחת במייג'ור ואנו מעוניינים למצוא התאמה עם השותף.

דוגמהא1

	נחנו
♠
♥
♦
♣

32
KJ72
Q9632
42

פותח שותף משיב אנחנו

1♣ Dbl Pass 1♥

צריכים  אנו  ארוכה.  הכי  להראות את הסדרה  חובה  אין 
לבחור היכן לשחק ונעדיף לשחק במייג’ור על פני מיינור. 

בהכרזת ♥1 אנו מראים 0-8 נקודות.

דוגמהא2

	נחנו
♠
♥
♦
♣

32
Q865
9832
1063

פותח שותף משיב אנחנו

3♠ Dbl Pass 4♥

אותנו  מחייב  דבל מהשותף   ,Preemptive הכרזת  לאחר  גם 
לענות )אפילו עם 2 נקודות( כי הכרזת השותף מראה נקודות 
ולא אורך ב-♠ )כלומר, הדבל אינו מעניש. השותף לוקח בחשבון 

שההכרזה מגיעה אלינו בגובה 4(.

דוגמהא3

	נחנו
♠
♥
♦
♣

KQ54
32
76
A8642

פותח שותף משיב אנחנו

1♣ Dbl Pass 2♠

הכרזת ♠1 תראה 0-8 נקודות, נקפוץ ל-♠2 כדי להראות 
9-11 נקודות.

דוגמהא4

	נחנו
♠
♥
♦
♣

QJ987
A632
4
765

פותח שותף משיב אנחנו

2♥ Dbl Pass 3♠

במאמר זה נזכיר מצבים ותשובות לכפל מוציא. כאשר 
פותחים לפנינו פתיחה בסדרה ולנו יש 12-16 נקודות 
עם קוצר בסדרת הפותח ולפחות שלישיות בסדרות 
האחרות, נכריז דבל במטרה לאפשר לשותף לבחור 
גובה לשחק. השותף בתשובה  ובאיזה  באיזו סדרה 
לדבל, יכריז את הסדרה בה הוא מעוניין לשחק וגם 

יראה את כוחו כבר בתשובתו הראשונה.

TakeOut Dbl ותשובות
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לנו חמישייה בספייד  ויש  נקודות אך הואיל   7 בידנו רק 
ואנו יודעים שלשותף יש התאמה, ידנו שווה 10 נקודות 
בהארט  קוצר  מחייב  מהשותף  דבל  ל-♠3.  נקפוץ  ולכן 
בסדרות האחרות.  טובות  לפחות שלישיות  או  ורביעיות 
ובהחלט  נקודות   0 עם  להיעשות  יכולה   2♠ תשובה של 

ייתכן שנפספס כך משחק מלא.

דוגמהא5

	נחנו
♠
♥
♦
♣

A63
KQ964
A83
32

פותח שותף משיב אנחנו

1♦ Dbl Pass 4♥

בידנו  ויש  הואיל   .12 לפחות  ולשותף  נקודות   13 בידנו 
נקפוץ  ולכן  התאמה  שיש  יודעים  אנו  בהארט  חמישייה 

מיד ל-♥4.

דוגמהא6

	נחנו
♠
♥
♦
♣

KQ63
AJ92
A53
42

פותח שותף משיב אנחנו

1♦ Dbl Pass 2♦

בידנו 14 נקודות מול 12 לפחות של השותף. אנו מעוניינים 
להיות במשחק מלא בהארט או בספייד. נכריז קיו-ביד כדי 
להראות כוח ולברר איזו רביעייה יש לשותף. אם לשותף 
שתי רביעיות במייג'ורים אזי לא משנה באיזה חוזה נשחק 
אך אם לשותף רביעייה במייג'ור אחד ושלישייה במייג'ור 
השני, נרצה לשחק בהתאמה של 4 מול 4 )אם השותף 

יכריז ♥2 נעלה ל-♥4 ואם יכריז ♠2 נעלה ל-♠4(.

א תשובותאב-NTב.

עוצר  מאוזנת,  יד  תבטיח  לדבל  כתשובה   NT הכרזת 
1NT תראה  מייג’ורים. הכרזת  ותשלול  בסדרת הפותח 
7-10 נקודות, הכרזת 2NT תראה 11-12 נקודות והכרזת 

3NT תראה 13-15 נקודות.

דוגמהא7

	נחנו
♠
♥
♦
♣

62
Q93
KJ42
A863

פותח שותף משיב אנחנו

1♦ Dbl Pass 1NT

בקלאב.  משחק  פני  על   NT-ב משחק  לשחק  נעדיף 
בסדרת  עוצר  בידנו  שיהיה  חייבים  אנו   NT בהכרזת 
הפותח בלבד. איננו חייבים עוצרים בכל הסדרות. נכריז 

1NT שמראה לשותף 7-10 נקודות.

דוגמהא8

	נחנו
♠
♥
♦
♣

Q4
AJ32
KQ83
J54

פותח שותף משיב אנחנו

1♦ Dbl Pass 3NT

 12 מול  מלא  להיות במשחק  רוצים  אנו  נקודות   13 עם 
מאוזנת  שידנו  משום   3NT נכריז  השותף.  של  לפחות 

ובידנו עוצרים בהארט.

דוגמהא9

	נחנו
♠
♥
♦
♣

754
Q32
9763
J42

פותח שותף משיב אנחנו

1♦ Dbl Pass 1♥

לא ניתן להכריז 1NT כתשובה לדבל עם 3 נק’ בלבד )וגם 
ללא עוצר בדיאמונד(. הואיל ואנו חייבים לענות לשותף 
ביותר  הטובה  סדרתנו  את  נראה  אופציה(,  אינו  )פאס 
)בתקווה   1♥ נכריז  ולכן  האפשרי  ביותר  הנמוך  בגובה 

שהשותף לא יעלה את ההכרזה(.

sept.indd   5 28.8.2017 г.   0:31:10
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א פ	סג.
 0 עם  אפילו  לשותף  להשיב  חייבים  אנו  לדבל  כתשובה 
פאס(.  הכריז  השותף  שאחרי  שהיריב  )בתנאי  נקודות 
מותר לנו להכריז פאס ולהפוך את ה-TakeOut Dbl של 
שאנו  בתנאי  רק   )Penalty Dbl( מעניש  לדבל  השותף 
בטוחים שהפותח ייפול. נהיה בטוחים בכך רק אם תהיה 

לנו חמישייה )לפחות( מצוינת בסדרה של הפותח.

 דוגמהא10

	נחנו
♠
♥
♦
♣

32
104
A753
KQJ108

פותח שותף משיב אנחנו

1♣ Dbl Pass Pass
Pass

נעדיף להשאיר את הפותח בחוזה של ♣1 ולהפיל אותו 
יש  אם  גם  נקודות(.   9-11 )שמראה   2♦ להכריז  מאשר 
בטוח  )לא  מלא  למשחק  נקודות  מספיק  בידי השותפות 
לדוגמה  היריב.  הפלת  יד  על  נקודות  יותר  נשיג  בכלל(, 
אם נצליח לבצע 3NT נקבל 400 נקודות או 600 נקודות 
9 לקיחות בהגנה  ואם נצליח לקחת  )בהתאם לפגיעות( 
 500 3 פעמים, כך שנקבל  ייפול  בחוזה של ♣1, הכרוז 
או 800 נקודות )בהתאם לפגיעות(. יתירה מזאת, אם אין 
לנו מספיק נקודות למשחק מלא עדיין נעדיף להפיל את 
היריבים עם דבל מאשר לשחק משחק חלקי שייתן לנו בין 

90 ל-130 נקודות.
דוגמהא11

אנחנו
♠
♥
♦
♣

3
KJ942
A642
J43

פותח שותף משיב אנחנו

2♥ Dbl Pass Pass
Pass

למרות שהחמישייה שלנו לא מצוינת יש לנו סיכוי מעולה 
להפיל את הפותח גם בגלל שלשותפו אין הרבה שליטים. 
בשל כך הכרוז לא יוכל לבצע עקיפות על ההארטים שלנו 
ואנו נקבל את הלקיחות המגיעות לנו בשליט. סה"כ סביר 
לצפות ל-3 לקיחות בשליט בנוסף ל-A♦ בידנו וכן ל 2-3 

לקיחות מהשותף שהראה פתיחה.

דוגמהא12

	נחנו
♠
♥
♦
♣

4
J752
Q10763
K64

פותח שותף משיב אנחנו

1♦ Dbl Pass 1♥

הפעם החמישייה שבידנו אינה מספיק טובה כדי להפיל 
 0-8 נעדיף להכריז ♥1 שמראה   .1 בגובה  היריבים  את 

נקודות.

כעתאנסואלתרגל!

מהאתכריזואכתשובהאלדבלאבידייםאהב	ותאבמהלךא
ההכרזהארלוונטי:

פותח שותף משיב אנחנו

1♦ Dbl Pass ?

תרגילא1

♠
♥
♦
♣

J752
42
75
K9632

תרגילא2 

♠
♥
♦
♣

4
K1083
AQ10832
42

תרגילא3 

♠
♥
♦
♣

J3
KQ63
A542
K64
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פותח שותף משיב אנחנו

1♥ Dbl Pass ?

תרגילא4

♠
♥
♦
♣

A7632
432
KQJ4
5

תרגילא5 

♠
♥
♦
♣

43
KQ32
A84
Q1094

תרגילא6 

♠
♥
♦
♣

432
K1083
83
Q942

תשובות
תרגילא1

1♠
הכרזת ♠1 תראה 0-8 נקודות. נעדיף להראות את המייג’ור על 
פני המיינור. גם הכרזת ♣2 תראה 0-8 נקודות אך נעדיף עם 

מעט נקודות להישאר בגובה 1.

תרגילא2
Pass

עם שישיית דיאמונד טובה יש סיכוי מצוין להפיל את היריבים 
ולכן נשאיר את הדבל ונהפוך אותו לעונשין ע”י הכרזת פאס.

תרגילא3
2♦

קיו-ביד. נראה לשותף שיש לנו נקודות למשחק מלא במטרה 
ואם  ל-♥4  נעלה  יכריז ♥2  אם  בידו.  יש  רביעיות  איזה  לברר 

.3NT יכריז ♠2 נכריז

תרגילא4
4♠

אמנם רק 10 נקודות אך עם חמישיית ספיידים )כאשר לשותף 
שלושה או ארבעה( וסינגלטון קלאב, ידנו שווה 13 נקודות ולכן 

נקפוץ למשחק מלא.

תרגילא5
2NT

ארבעת ההארטים אינם מספיק טובים כדי להשאיר דבל של 
 2NT בהכרזת   .1♥ של  בחוזה  היריבים  את  ולהפיל  השותף 
נראה לשותף יד מאוזנת, עוצר בהארט ו 11-12 נקודות ונשלול 

רביעייה בספייד.

תרגילא6
2♣

 7-10 שמראה   1NT להכריז  כדי  מספיקות  אינן  נקודות   5
נקודות. הכרזת ♣2 מראה לשותף 0-8 נקודות ושוללת רביעייה 

בספייד.

054-4556111  ,03-6058355  :  

2018  4 - 2017  31
   ‘     ,

     ,   ‘   ...  ,  ,

    -      ‘  
(   )      - 

:    

 • ,     
 , -    ,  

    ,  
. "   

 3-  
‘ -‘  ,‘ -‘

  
“  2,575

  
“  4,255      

 4-  
‘ - ‘

  
“  3,300

  
“ ביום ראשון5,550 
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אפרים בריפמן

Major-מהאב	שראישאהת	אכControlא. הכרזתא

שעל  חלוקות  ישנן  עליו.  שואל  ולא  כח  מציין   Cue Bid
פי מספר הנקודות ניתן להכריז Slam אך בהחלט יתכן 
כיצד  מידיים.  מפסידים  שני  לכם  יש  מסוימת  שבסדרה 
החלשה  בסדרה   Control השותף  בידי  אם  לברר  ניתן 

שבידכם?

השותף  של    Cue Bid-ה ואחרי   Control ציינתם  אם 
 .Slam חזרתם אל סדרת השליט, לכאורה ויתרתם על

	ל	א ה-Slamא עלא ויתרתםא ל	א הדבר.  כך  לא  אולם 
גיליתםאלשותףאכיאישאלכםאבעיהאבסדרהאעליהאפסחתם.

אם לשותף Control בסדרה החלשה שלכם עליו להמשיך 
בהכרזות עד ל-Slam המבוקש.

הנה דוגמה, תחילה מנקודת מבטו של הפותח:

דוגמהא21
♠
♥
♦
♣

AKJ962 
843 
K5 
A8

West East

1♠ 2♦
2♠ 3♠

4♣)1( 4♦)2(

4♠ …

כיון שמזרח הכריז ♦2 ובהמשך תמך בפותח שלב אחד 
מתחת למשחק מלא, הוא ציין +15 נק’. זו הדרך הנכונה 

.Slam-והמועדפת להזמין ל

היד שלכם מורכבת מ-A ו-K וחזקה במידה מספקת על 
.Slam-מנת לבחון אפשרות ל

ב-♣4 הראיתם את ה-A♣ ומזרח הראה Control דיאמונד 
)ה-K♦ בידכם, לכן ה-A♦ אצלו(.

אינכם  בהארט  מידיים  מפסידים  שני  שברשותכם  כיון 
יכולים להמשיך גבוה יותר. לא נותר אלא ‘לחזור הביתה’ 

-  אל סדרת השליט.

אותה החלוקה, הפעם מנקודת מבטו של המשיב:

♠
♥
♦
♣

Q105 
2 
AQJ74 
KQJ6

West East

1♠ 2♦
2♠ 3♠

4♣)1( 4♦)2(

4♠ …

בטוח  לא  אך  מלא  למשחק  מספיק  הכח  נק’.   15 למשיב 
אך  בקלאב,   Control בציון  התחיל  הפותח   .Slam שיש 
נסוג  הוא  בדיאמונד   Control שציינתם  לאחר  מה  משום 
מכוונותיו ו’סגר’ ל-♠4. אתם בהתלבטות: להמשיך או לא?

בשלב זה כדאי לשאול את עצמכם מספר שאלות:
האם הפותח מספיק חזק עבור Slam? הרי הוא . 1

“סגר” ל-♠4.
2 .?R.K.C.B. מדוע הפותח לא שאל על אסים דרך

הכרזות סלם )חלק ג’(
הכרזותאControlא–אשיקוליםאבעדאונגדא

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

sept.indd   8 28.8.2017 г.   0:31:11
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תשובות:
11 בידי הפותח יש מספיק נקודות ו/או חלוקה עבור .

Slam כי לו היה חלש הוא היה מכריז – ♠4 מיד 
אחרי ה-♠3.

21 הפותח ויתר על .R.K.C.B כיוון שברשותו שניים .
או יותר מפסידים מידיים בסדרה כלשהי. הפותח 
פסח על סדרת ההארט וכך הזהיר את שותפו לא 
להתקדם אל ה-Slam אם גם הוא מחזיק שניים 

או יותר מפסידים בסדרת ההארט.

שתי הידיים והמשך המכרז:

♠
♥
♦
♣

AKJ962 
843 
K5 
A8

♠
♥
♦
♣

Q105 
2 
AQJ74 
KQJ6

West East

1♠ 2♦
2♠ 3♠)1(

4♣)2( 4♦)3(

4♠)4( 4NT)5(

5♣)6( 6♠

(1 ) Slam-הזמנה ל
ברשותי ה-A♣. היענות להזמנה( 2)
(3 )♦A-ברשותי ה
אין לי Control בהארט( 4)
מידיים ( 5) מפסידים  שני  לכם  שאין  כיון   –  R.K.C.B.

בהארט, סדרה ממנה ‘חשש’ השותף.
בדרך ( 6) ל-♠6  הגענו  מעולה,   .5 מתוך  אסים   3 או   0

הקשה...

 L ...נראה כי אחרים יגיעו ליעד זה בדרך קצרה בהרבה

יחד עם זאת, הביטואבדוגמהא22:

♠
♥
♦
♣

AKJ962 
843 
K5 
A8

♠
♥
♦
♣

Q105 
Q2 
AQ874 
KQJ

West East

1♠ 2♦
2♠ 3♠)1(

4♣)2( 4♦)3(

4♠)4( Pass)5(

אילו החלוקה הייתה כפי שכאן, עם שני מפסידים בהארט, 
אתם הייתם נעצרים ב-♠4 וצוחקים על כל אלה שחושבים 

J ...כי הדרך המהירה היא גם הדרך הטובה

Minor-מהאב	שראישאהת	אכControlב. הכרזתא

 ,Major-ה בסדרת  בזה  זה  תומכים  השותפים  כאשר 
היא   היחידה  והשאלה  שליט  עם  לרוב  יבוצע  המשחק 
Slam. כאשר יש התאמה   באיזה גובה: משחק מלא או 
ב-Minor,  בדרך כלל המטרה היא לא לשחק בשליט אלא 
הסדרה  למעט  סדרות,  של  ציון  זו  מסיבה   .3NT דווקא 
 3NT-המשותפת, יהיה ניסיון לבירור אם המשחק שייך ל

 .Slam או למשחק עם שליט - ♣5 או ♦5  או אפילו

 Cue כיצד ניתן לדעת אם הכרזת סדרה חדשה מציינת
כוונה  עם  המוכרזת,  בסדרה  כח  מראה  שהוא  או   Bid

?3NT -להגיע ל

חשובאלדעת:
כלאההכרזותאהמתבצעותאמתחתאל-3NTאמבררותא

.NT-אב	פשרותאשלאמשחקאמל	
 Controlוא	3אבהכרחאירNT-ציוןאשלאסדרותאמעלאל

.Minor-אבSlamורצוןאלהכריזא

דוגמהא23:
♠
♥
♦
♣

92 
AJ843 
KJ75 
KQ

♠
♥
♦
♣

QJ10 
K2 
AQ8642 
95

West East

1♥ 2♦
3♦ 3♠)1(

3NT)2( Pass

ברור ( 1) לא  עדיין  בסדרה  תמך  שהפותח  אחרי 
בקלאב,  עוצר  למערב  המועדף אם  החוזה  מהו 
יתכן ש-3NT עדיף על חוזה מלא ב-Minor. לכן 
מראה   3NT-ל מתחת  שלישית  סדרה  הכרזת 

ערכים )כח( בסדרה המוכרזת.
(2 ) ,3NT-ל מתחת  סדרה  הכריז  שהמשיב  כיוון 

לשחק  ניסיון  כאל  זו  להכרזה  מתייחס  הפותח 
יש  כאשר  ביותר  הטוב  המשחק  זהו   .3NT
מיידעת   3NT הכרזת   .Minor-ב התאמה 
לקיחה  מחזיקים  במערב  אתם  כי  המשיב  את 
הקלאב. סדרת  כאן  הרביעית,   בסדרה 
לקיחות:  זוכה בשלוש  ב-♦5 ההגנה  כי  לב  שימו 

.♠AK-ו ♣A
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אולם  הקודמת  לדוגמה  זהה  מערב  של  היד  זו  בדוגמה 
אחרי ה-3NT מזרח מכריז ♦4:

דוגמה 24:
♠
♥
♦
♣

92 
AJ843 
KJ75 
KQ

West East

1♥ 2♦
3♦ 3♠(1)

3NT(2) 4♦(3)

?(4)

)1 ((3NT-כח בסדרה המוכרזת )תחילה בדרך ל
)2 (.3NT עוצר בקלאב, מוכן לשחק
)3 (?... 4♦
לשחק ) 4( מעוניין  והוא  התחרט  המשיב  כי  יתכן  האם 

משחק חלקי? – נשמע לא הגיוני.

מדוע לא אמר Pass אחרי 3NT ולא הכריז ♦5? התשובה 
עם   Slam-ל מזמין  שהמשיב  היא  היחידה  ההגיונית 

דיאמונד כשליט.

למעשה  ה-♠3   ,Slam-ל הזמין  שמזרח  ברגע  מסקנה: 
.(Control ציון של( Cue Bid היה

אותה החלוקה מזווית הראייה של המשיב:

♠
♥
♦
♣

AK5 
K2 
AQ8743 
96

West East

1♥ 2♦
3♦ 3♠(1)

3NT(2) 4♦(3)

יש 1 )) שלכם  בסדרה  תמך  שהשותף  אחרי  אחד,  מצד 
סיכוי לשחק Slam. יחד עם זאת אינכם יכולים לשאול 
בקלאב.  מידיים  מפסידים  שני  בגלל   – האסים  על 
יש להכין את הקרקע ל-Slam, תחילה  מה עושים? 
הכריזו ♠3 )כח בספייד(.  נכון, הפותח יחשוב כי אתם 
בדרך למשחק של 3NT, אך במהרה תבהירו לו את 

המצב האמיתי.
(2 1.3NT יש לי עוצר בקלאב ואני מוכן לשחק

זה הרגע המתאים לעבור מעל השלב של משחק מלא. 1 3)
המשותפת,  הסדרה  הכרזת   ,4♦ שהכרזתם  אחרי 
בשלב אחד מתחת ל-♦5, כאילו אמרתם: “ה-♠3 היה 
 A-ה ממוקמים  היכן  לי  הראה   .Control של  ציון 

וה-K שלך”.

המשך המכרז עם שתי הידיים:

♠
♥
♦
♣

92 
AJ843 
KJ75 
KQ

♠
♥
♦
♣

AK5 
K2 
AQ8743 
96

West East

1♥ 2♦
3♦ 3♠(1)

3NT(2) 4♦(3)

4♥(4) 4♠(5)

4NT(6) 5♠(7)

6♦ Pass

( .Slam-כוח בספייד או הכנה ל
עוצר בקלאב. 2
3 .Slam-הזמנה ל
Control הארט. 4
Control ספייד. 5
6 .R.K.C.B.
7 .♦Q 2 או 5 אסים עם

היה  מזרח  שאילו  רואים  החלוקות,  על  מביטים  כאשר 
את  מכריז  היה  הוא  ה-♦3,  אחרי  אסים  על  מיד   שואל 
ה-Slam בלי כל ה'תסבוכת' הזאת וגם היה זוכה ב-12 
לקיחות, אך האם זה נכון להכריז 4NT עם שני מפסידים 

מידיים בקלאב? בשום אופן – לא.

למשל:  להיות  יכולה  מערב  של  ידו  אחרות   במלים 
Q9 ♥AQJ84 ♦KJ75 ♣Q2♠ למרות שכאן יש 15 נק’, 
ב-♦6  תיכשלו  המקורית,  מהחלוקה  יותר  אחת  נקודה 

בלקיחה אחת.

תגיעו  תמיד  נכון,  להכריז  תקפידו  תמיד  אם  מסקנה: 
לחוזה נכון ובר ביצוע.

 www.senior.co.il • 03-5651152 :לפרטים נוספים

מדריך ישראלי צמוד • בטיולי השייט סיורי חוף בנמלי העגינה • תכנית מלאה ללא סיורי אופציה • הסעה בתום הטיול משדה התעופה לבתי 
הנוסעים בכל רחבי הארץ •  בטיולי הגיל השלישי ליווי של רופא צמוד והסעה לנתב"ג הלוך וחזור.

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 - 21.11, 19.12, 17.1, 14.2

קובה

כולל האי הקריבי ג'אמייקה 
וקרוז סובב קובה

11 ימים – 11.11, 9.12 

שירת הדנובה הכחולה 
בתקופת השלכת

שייט נהרות בניחוח נוסטלגי 
עם הזמרת רקליה
9 ימים – 22.10

שייט למזרח הרחוק 

סינגפור, תאילנד, ויטנאם
הונג קונג 

18 ימים – 3.12, 7.12 )חנוכה(

כולל 5 ימי שייט 
18 ימים 

12.10

כולל קרוז באוניית פאר 
26 ימים – 6.12, 18.1 )מקיף(

24 ימים – 6.12 
22 ימים – 5.1 )לגיל השלישי(

דרום אמריקה

סין ושייט על היאנגצה הודו והאיים המלדיביים 

כולל 7 לילות קרוז 
15 ימים 

25.2 ,28.1 ,31.12 ,3.12 

קרוזים למערב הים התיכון 
בשילוב טיול יבשתי

האיים הקנריים בתקופת 
הקרנבל בטנריף

14 ימים – 9.2 
12 ימים – 12.2 
10 ימים – 12.2 

לפלנד והזוהר הצפוני 

קרוז מאורגן באוניית פאר
15 ימים 
8.3 ,24.2

האיים הקנריים
טיול יבשתי  אינדונזיה וסינגפור 

שייט בנהר הדואורו

קרוז מאורגן אל איי 
האוקיינוס ההודי

9 ימים 
24.10, 25.11 )לגיל השלישי( 

 10.12

כולל 7 לילות שייט 
15 ימים 
12.2 ,1.1

כולל פורטוגל
11 ימים

2.10 )סוכות(

מאוריציוס, סיישל, מדגסקר, ראוניון 
17 ימים 

24.11, 8.12 )חנוכה(, 5.1, 19.1, 2.2 

אגמי צפון איטליה
11 ימים – 6.10 

דרום איטליה
13 ימים  - 8.10 )סוכות(, 15.10

הוואי

כולל 7 לילות שיט
באוניית תענוגות 

17 ימים
11.3 ,14.1 , 26.11 ,29.10

שייט בנהר הריין

8 ימים 
 17.10 )בתקופת השלכת(

24.10 )קונצ'רטו(
 28.12 )סילבסטר(

9 ימים 
9.10 )סוכות(

9.10 )סוכות, לגיל השלישי(

10 ימים
 24.9

)כולל היער השחור(

דרום אמריקה 
בתקופת הקרנבל 

כולל הקרנבל הגדול בריו
איי פוקלנד ו-14 לילות קרוז

22  ימים – 29.1

שייט בנהר הדנובה

9 ימים
 28.10 ,22.10 ,21.10
)בתקופת השלכת(

17 ימים
 11.10

)סוכות עד לדלתא של הדנובה(

8 ימים
 9.12

)בתקופת שוקי חג המולד(

חוגגים סוכות בשייט קסום 
על נהר הסיין

מפריז לנורמנדי בספינת נהר 
9 ימים 
11.10

קרוז לאיים הקנריים 
ומדירה
11 ימים

2.2 ,14.1 ,23.11

יפן
בתקופת פריחת הדובדבן 

17 ימים – 5.4  
כולל אזור אלפים ו-7 לילות קרוז 

18 ימים – 12.4 
כולל פסטיבלי הפרחים, דרום 

קוריאה ו-8 לילות קרוז

23 ימים - 20.11, 29.1 )כולל סינגפור(
20 ימים

21.11, 30.1 )כולל הונג קונג(
5.3 )כולל סינגפור או הונג קונג(

22 ימים 
5.12 )כולל הונג קונג(
14.1 )הטיול המקיף(

אוסטרליה וניו זילנד
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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 - 21.11, 19.12, 17.1, 14.2

קובה

כולל האי הקריבי ג'אמייקה 
וקרוז סובב קובה

11 ימים – 11.11, 9.12 

שירת הדנובה הכחולה 
בתקופת השלכת

שייט נהרות בניחוח נוסטלגי 
עם הזמרת רקליה
9 ימים – 22.10

שייט למזרח הרחוק 

סינגפור, תאילנד, ויטנאם
הונג קונג 

18 ימים – 3.12, 7.12 )חנוכה(

כולל 5 ימי שייט 
18 ימים 

12.10

כולל קרוז באוניית פאר 
26 ימים – 6.12, 18.1 )מקיף(

24 ימים – 6.12 
22 ימים – 5.1 )לגיל השלישי(

דרום אמריקה

סין ושייט על היאנגצה הודו והאיים המלדיביים 

כולל 7 לילות קרוז 
15 ימים 

25.2 ,28.1 ,31.12 ,3.12 

קרוזים למערב הים התיכון 
בשילוב טיול יבשתי

האיים הקנריים בתקופת 
הקרנבל בטנריף

14 ימים – 9.2 
12 ימים – 12.2 
10 ימים – 12.2 

לפלנד והזוהר הצפוני 

קרוז מאורגן באוניית פאר
15 ימים 
8.3 ,24.2

האיים הקנריים
טיול יבשתי  אינדונזיה וסינגפור 

שייט בנהר הדואורו

קרוז מאורגן אל איי 
האוקיינוס ההודי

9 ימים 
24.10, 25.11 )לגיל השלישי( 

 10.12

כולל 7 לילות שייט 
15 ימים 
12.2 ,1.1

כולל פורטוגל
11 ימים

2.10 )סוכות(

מאוריציוס, סיישל, מדגסקר, ראוניון 
17 ימים 

24.11, 8.12 )חנוכה(, 5.1, 19.1, 2.2 

אגמי צפון איטליה
11 ימים – 6.10 

דרום איטליה
13 ימים  - 8.10 )סוכות(, 15.10

הוואי

כולל 7 לילות שיט
באוניית תענוגות 

17 ימים
11.3 ,14.1 , 26.11 ,29.10

שייט בנהר הריין

8 ימים 
 17.10 )בתקופת השלכת(

24.10 )קונצ'רטו(
 28.12 )סילבסטר(

9 ימים 
9.10 )סוכות(

9.10 )סוכות, לגיל השלישי(

10 ימים
 24.9

)כולל היער השחור(

דרום אמריקה 
בתקופת הקרנבל 

כולל הקרנבל הגדול בריו
איי פוקלנד ו-14 לילות קרוז

22  ימים – 29.1

שייט בנהר הדנובה

9 ימים
 28.10 ,22.10 ,21.10
)בתקופת השלכת(

17 ימים
 11.10

)סוכות עד לדלתא של הדנובה(

8 ימים
 9.12

)בתקופת שוקי חג המולד(

חוגגים סוכות בשייט קסום 
על נהר הסיין

מפריז לנורמנדי בספינת נהר 
9 ימים 
11.10

קרוז לאיים הקנריים 
ומדירה
11 ימים

2.2 ,14.1 ,23.11

יפן
בתקופת פריחת הדובדבן 

17 ימים – 5.4  
כולל אזור אלפים ו-7 לילות קרוז 

18 ימים – 12.4 
כולל פסטיבלי הפרחים, דרום 

קוריאה ו-8 לילות קרוז

23 ימים - 20.11, 29.1 )כולל סינגפור(
20 ימים

21.11, 30.1 )כולל הונג קונג(
5.3 )כולל סינגפור או הונג קונג(

22 ימים 
5.12 )כולל הונג קונג(
14.1 )הטיול המקיף(

אוסטרליה וניו זילנד
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אפרים בריפמן

אתם מערב. לפניכם שמונה ידיים עם מהלך הכרזות נתון, 
עד שלב השאלה - מה תהיה ההכרזה שלכם? 

על מנת להפיק את המרב, השיבו לשאלון יחד עם שותף 
באופן הבא: כל אחד ישיב בלי להתייעץ האחד עם השני. 
בתום התרגיל – השוו בין התוצאות. בחלוקות בהן דעתכם 

שונה, יתכן שתשובות המומחים יעזרו לכם. 

תרגילים אלה נועדו לשדרג את רמתכם, לא להראות מי 
“יותר חכם”...

ש	להא1
♠
♥
♦
♣

AKQ2 
K94 
A8764 
5

West East

- 1♣
1♦ 1♥

1♠)1( 3♣
?

הכרזה טבעית המחייבת סיבוב הכרזות נוסף( 1)

ש	להא2
♠
♥
♦
♣

A2 
KQ9853 
A42 
Q7

South West North East

- 1♥ 2♥)1( Dbl
3♦ ?

חלוקה 5-5 עם ספייד ודיאמונד( 1)

ש	להא3
♠
♥
♦
♣

AK9873 
5 
AK43 
76

West East

1♠ 2♦
?

ש	להא4
♠
♥
♦
♣

Q7 
A4 
83 
AQJ9742

South West North East

- - - 1♦
1♠ 2♣ 2♠ Pass

Pass ?

ש	להא5
♠
♥
♦
♣

5 
AKQ642 
A53 
QJ7

South West North East

- 1♥ Pass 3♥)1(

3♠ ?

10-11 נקודות עם שלושה הארטים או יותר( 1)

"בוחן-פתע" עבור 
השחקן המתקדם
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ש	להא6
♠
♥
♦
♣

10432 
Q 
KJ7 
A9642

South West North East

Pass Pass 1♥ Pass
Pass Dbl RDbl Pass
Pass ?

ש	להא7
♠
♥
♦
♣

KJ10642 
AJ4 
632 
4

West East

- 1♦
1♠ 2♥
2♠ 3♠
?

ש	להא8
♠
♥
♦
♣

Q876 
KJ10853 
AQ 
4

West East

- 1♦
1♥ 2NT
3♠ 4♥
?

תשובותאהמומחים
חלוקהאמס’א1:

3♥ = 10  3♠ = 5 6♣ = 4  4NT = 2

♥3 מתאר את החלוקה ובעיקר מרמז על יד חזקה. אם 
יש  גבוה(,  סיכוי  )ולכך  איכותיים  קלאבים  השותף  בידי 
אפשרות לשחק ♣6. איך יודעים כי בידי השותף קלאבים 
איכותיים? בידי מזרח אין נקודות בספייד ובדייאמונד יש 
מעידה ההכרזה  כך  על  נק’,  כ-16  מזרח  בידי  קוצר.  לו 

♣3. אם תמקמו בסדרת ההארט 5± נק’, השאר  9± נק’ 
נותרו לסדרת הקלאב.

חלוקהאמס’א2:

Pass = 10  3♥ = 7  Dbl = 6  3♠ = 4

את  להעניש  כרצון  )לרוב(  מזוהה  השותף  של   Dbl-ה
היריבים באחת מהסדרות שלהם, לכן Pass היא הכרזת 
המתנה ומחייבת את המשך המכרז. הכרזת ♥3 מציינת 

סדרה ארוכה ואיכותית ומזוהה עם יד חלשה יותר.

חלוקהאמס’א3:

4♦ = 10  3♥ = 9  4♥ = 4  3♦ = 1 

 11+ עם  יותר(  )או  דיאמונדים  חמישה  מבטיח  מזרח 
תמיכהא וגם  כי לשותף גם ארבעה דיאמונדים  יתכן  נק’. 
בספייד.אבמקרהאזהאידואחזקהאיותר.אמצ	תםאהת	מה,א
בידכםאAאו-KאוגםאSingleton. יד זו שווה יותר “מסתם” 
14 נק’. יש אפשרות להראות את ה-Singleton או לתמוך 
השותף  את  מזמינות  ההכרזות  שתי  בקפיצה.   בשותף 
מראה  ו-♥4   Singleton מציין   3♥ כי  מקובל   .Slam-ל
עם  יחד  השותף(.  עם  מראש  כך  על  לסכם  )יש   .Void
זאת רוב המומחים מסכימים כי ההכרזה המועדפת כאן 
 Cue( 4♥ היא דווקא – ♦4. אחרי ♦4 שותף יכול להכריז
 Control או ♠4 – תמיכה בספייד וכך לציין היעדר ,)Bid

בהארט.

חלוקהאמס’א4:

3♠ = 10  3♣ = 7  Dbl = 6  4♣ = 4 

בחלוקה זו דעות המומחים היו חלוקות ומגוונות. ♠3 מבקש 
מהשותף להכריז 3NT, אם הוא מחזיק בעוצר בסדרה. 
מאפשרת  זו  הכרזה  ואיכותית.  ארוכה  סדרה  יציין   3♣
לשותף להעריך מחדש את הכח שברשותו. למשל, אם 
הוא מחזיק ב-K♣, ימשיך במכרז וכך תגיעו לחוזה הנכון. 
Double מזוהה באופן חד משמעי כ-Takeout. אם אחרי 
ה-Dbl מזרח יכריז 2NT, תכריזו 3NT. אם יכריז ♣3 או 
♦3, תכריזו ♠3. הכרזה זו תרמז על חצי עוצר בסדרה. 

.3NT הוא צריך להכריז – ♠Jxx אם בידי השותף

חלוקהאמס’א5:

4♦ = 10  3NT = 7  4♣ = 6  4♥ = 4

 Control מצד שני הוא שולל ,Slam-מצד אחד ♦4 מזמין ל
בקלאב. על השותף להעריך את ידו מחדש. 
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לא יתכן כי הייתם מזמינים ל-Slam עם שתי סדרות לא 
מוגנות )סדרת הקלאב והספייד(. לכן, לשותף צריך להיות 
צפון- אם  ועוד:  זאת  בספייד.   Control בידכם  כי  ברור 
על  לשותף שלכם להחליט  עוזר  ♠4, ה-♦4  יכריזו  דרום 
הצעד הבא שלו. משמעות ה-3NT: מקובל כי בהתאמה 
המזמינה  מלאכותית  להכרזה  הופכת   3NT  ,Major-ב
לרוב   ,Cue bid לציין  מהשותף  מבקשת  היא   .Slam-ל

 .A להראות

 חלוקהאמס’א6:

Pass = 10  2♣ = 7  1NT = 3 

Double ביד רביעית )אחרי שני Pass( מבטיח +9 נק’ 
והתאמה בכל הסדרות, למעט סדרת היריב.

ארוכים  הארטים  על  מרמז  השותף  מצד   Pass-ה
ואיכותיים - הוא מוכן לשחק ♥1 עם RDbl. שימו לב כי 
אחרי ה-RDbl שותף יכול היה להכריז סדרה או NT ובכל 
 Takeout Double-הוא הפך את ה .Pass-זאת בחר ב

לעונש ושה-RDbl לא יבלבל אתכם.

חלוקהאמס’א7:

4♣ = 10  4♠ = 6  4♥ = 4

חמישה  הראה   Reverse Bid הכרזת  דרך  השותף, 
ציין  בהמשך  הארטים.  וארבעה  יותר  או  דיאמונדים 
תמיכה בספייד. המסקנה: בידי מזרח אין הרבה קלאבים. 
Cue Bid ומהווה הזמנה ל-Slam בספייד. את  ♣4 הנו 
18± הנקודות של השותף תמקמו בשלוש סדרות )מלבד 
סדרת הקלאב( ותיווכחו כי יש סיכוי גבוה לבצע ♠6 וביום 

טוב אפילו ♠7.

חלוקהאמס’א8:

4NT = 10  5♦ = 6  Pass/5♣ = 4   6♥ = 1

אם בידי שותף מספיק אסים, לרוב זה יספיק ל-♥6. ידיים 
המומחים  רוב  מדעי.  ופחות  מהר  להכריז  יש  זה  מסוג 
הסכימו כי יש לגשת ישר לעניין ולהכריז את החוזה הסופי 

בהתאם לכמות האסים.

לעיתים התחכום עלול להוביל את המתנגדים למצוא את 
ההובלה המכשילה.

24/7

facebook.com/erlich.Ins | www.erlich-insur.co.il | erlich@erlich-insur.co.il

 

!120
120

(

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.

sept.indd   14 28.8.2017 г.   0:31:13



24/7

facebook.com/erlich.Ins | www.erlich-insur.co.il | erlich@erlich-insur.co.il

 

!120
120

(

sept.indd   15 28.8.2017 г.   0:31:13



שחק היד
מ

16

קוביאשחר

עם  הזמן.  כל  מתחדש  ההתאגדות  של  התוצאות  אתר 
ניתן כעת  התרחבות השימוש בברידג'מייטס במועדונים 
לקבל באתר התוצאות לא רק את התוצאה שהושגה בכל 

שולחן אלא גם את החוזה שהוכרז וקלף ההובלה.

טבלת  מופיעה  יד  כל  בעבור  ל	חרונה:  שנוסףא חידושא
כפול.  דומם  של  ניתוח  בעזרת  חוזים  ביצוע  אפשרויות 
כל תוכנה לחלוקה אקראית של קלפים כוללת אפשרות 
ניתוח של החוזים הניתנים לביצוע תוך בחינת כל ארבע 
לכיוון הנכון  יתבצעו העקיפות  זה תמיד  בניתוח  הידיים. 
וקו המשחק יהיה אופטימלי בחלוקה הנתונה ולאו דווקא 

קו המשחק הנכון ע"פ התחשבות בתורת הסיכויים.

איך קוראים טבלה זו? 

הנה צילום מסך מתוך אתר ההתאגדות: 

בשורה העליונה מופיעים החוזים האפשריים: ללא שליט 
השמאלית  בעמודה  מהסדרות.  אחת  בכל  שליט  עם  או 
מארבעת  אחד  כל  האפשריים:  הכרוזים  מופיעים 
יזכה כל  השחקנים. שאר הטבלה מראה בכמה לקיחות 
כרוז בחוזים האפשריים. למשל אם סדרת השליט תהייה 
ספייד ומזרח יהיה הכרוז הוא יזכה ב-10 לקיחות )המספר 

המוקף בעיגול(.

יש לשים לב כי לא תמיד יבוצע אותו מספר של לקיחות 
ע"י שני בני הזוג של השותפות ומספר הלקיחות תלוי בצד 

שנקבע להיות כרוז. הנה יד לדוגמה:

 ♠
♥
♦
♣

K5 
K743 
KQ3
J1043

 

♠
♥
♦
♣

Q108 
J1096 
1062 
652

♠
♥
♦
♣

AJ97 
82 
9754 
A98

 ♠
♥
♦
♣

6432 
AQ5 
AJ8 
KQ7

 

ניתוח דומם כפול מראה את המצב הבא:

נתבונן בעמודת הלקיחות בחוזה ללא שליט. אם הכרוז 
יהיה צפון אז הוא יזכה בתשע לקיחות: שלוש בכל אחת 
מהסדרות האדומות ועוד שלוש יוגבהו בקלאב. אולם אם 
הכרוז יהיה דרום אזי הובלה בספייד מצד מערב תאפשר 
יהיה   ♣A-וה בסדרה  לקיחות  בארבע  לזכות  להגנה 
לקיחות  לשמונה  יוגבל  שהכרוז  כך  החמישית  הלקיחה 

בלבד.

כך  על  הלקיחות האפשרי מתבסס  מספר  ניתוח  כאמור 
שכל ארבע הידיים גלויות לתוכנת החישוב. לעיתים ליד 

השולחן המהלכים הטבעיים יובילו לתוצאות אחרות:

Deep Finesse
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דרוםאמחלק,א	יןאפגיעים
 ♠

♥
♦
♣

K74 
A53 
J1094
KJ3

 

♠
♥
♦
♣

QJ1086 
Q8 
876 
1062

♠
♥
♦
♣

92 
KJ972 
A32 
985

 ♠
♥
♦
♣

A53 
1064 
KQ5 
AQ74

 

West North East South

- - - 1NT
Pass 3NT All Pass

 טבלת ניתוח הלקיחות עבור יד זו היא:

 .3NT לפי הטבלה דרום יזכה רק בשמונה לקיחות בחוזה
יובילו  במערב  השחקנים  מרבית  המשחק  שולחן  ליד 
את ה-Q♠. במקרה זה הכרוז לא יתקשה לבצע הגבהה 
בדיימונד ולזכות בעשר לקיחות. כמובן שתוכנת הניתוח 

זיהתה כי הובלה עם ה-Q♥ תוביל להכשלת החוזה.

אחד  כאשר  דומם-כפול  לניתוח  ‘מנועים’  מספר  קיימים 
 ,Deep Finesse הוא  ה...(  לא  )אם  ביותר  הנפוצים 

 .)Bill Bailey( שנוצר ע”י בילאביילי

המאפשרת  זה  בשם  תוכנה  הוציא  הוא   1999 בשנת 
וידידותי.  נוח  ממשק  בעזרת  הידיים  במנתח  שימוש 
 – אינטראקטיבית  בצורה  הניתוח  את  מבצעת  התוכנה 
כלומר ניתן לראות בכל שלב במהלך המשחק איזה קלף 

יוביל לתוצאה האופטימלית עבור כל שחקן.

הובלת  שלפני  במצב  התוכנה  של  מסך  צילום  הנה 
הפתיחה בדוגמא האחרונה:

מסומנת   ♥Q-ה כי  רואים  ואנו  ‘לשחק’  מערב  של  תורו 
השחקן.  עבור  מנצח  קלף  לציין  כדי  ירוק  בצבע   W-ב
לכישלון: נידון  החוזה  זה  בקלף  הובלה  של  במקרה 

כל קלף שהכרוז יכול לשחק מהדומם מסומן ב-L אדום, 
לציון מהלך מפסיד עבורו.

יוביל את ה-Q♠, ההובלה הטבעית, התוכנה  אם מערב 
ישחק  שהכרוז  קלף  כל  ותסמן  השינוי  את  מיד  תשקף 

כקלף מנצח:

 הקלפים בצפון מסומנים בפלוס ירוק שמשמעותו ביצוע 
החוזה עם לקיחה עודפת.

זוהי אינה תוכנה המשחקת ברידג' – זו תוכנה המנתחת 
את היד כאשר כל הקלפים גלויים עבורה. שחקנים יכולים 
להשתמש בה לניתוח ידיים שהם שיחקו בתחרויות כדי 
תוכנה  כמגן.  והן  ככרוז  הן  שלהם  הביצועים  את  לשפר 
למשחק  ידיים  המכינים  מורים  עבור  שימושית  כמובן  זו 
המשחק  על  הכותבים  כאלו  עבור  וגם  תלמידיהם  עבור 

ומעוניינים לבדוק את הניתוח שלהם. 

וללא  חינם  בתוכנה  ולהשתמש  להוריד  ניתן  כיום 
באתר למצוא  ניתן  נוספים  פרטים  התחייבות!   כל 

.http://deepfinesse.com

תגובות:

toolbox.bridge@gmail.com 
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קוביאשחר

קלף  את  הניח  שלשמאלכם  השחקן  במכרז,  זכיתם 
ההובלה על השולחן והדומם נפרש, זה הזמן לתכנן מה 

תהיה תכנית המשחק שלכם. 

לאחר  הבטוחות.  הלקיחות  ספירת  הוא  הראשון  השלב 
נוספות.  לקיחות  להשיג  הפוטנציאל  מהיכן  נבדוק  מכן 
לעיתים החלוקה מציגה בעיה מיוחדת והפתרון, על אף 
שנשמע כי “לא-יעלה-על-הדעת”, יהיה לחתוך את אחת 

הלקיחות הבטוחות שלנו.

נתבונן  לדומם.  כניסות  תהיה  הבעיה  מסוימים  במקרים 
הכרוז  של  הכלים  “ארגז  הספר  )מתוך  הבאה  בחלוקה 

בברידג’”(:

מחלקאדרום,אכולםאפגיעים
 ♠

♥
♦
♣

8752 
5432 
5
KQJ2

 

♠
♥
♦
♣

QJ10 
9 
107632 
10863

♠
♥
♦
♣

963 
10 
QJ984 
A975

 ♠
♥
♦
♣

AK4 
AKQJ876 
AK 
4

 

West North East South

- - - 2♣
Pass 2♦ Pass 2♥
Pass 4♥ Pass 4NT
Pass 5♣ Pass 6♥

All Pass

יד מצוינת, הכריז רק ♥6 לאחר שבירר  דרום, המחזיק 
עשרה  אחת  יש  כי  לספור  קל  אס.  חסר  לשותפות  כי 
לקיחות בטוחות ואת הלקיחה הנוספת נשיג ע”י הגבהה 
לקיחה  באותה  לזכות  כדי  לדומם  נגיע  איך  אולם  ב-♣, 
 ♦ של  לקיחה  חיתוך  בעזרת  הוא  הפתרון  שהוגבהה? 

בדומם. 

 ,♠A-מהלך המשחק יהיה: נזכה בלקיחה הראשונה עם ה
נמשוך שליטים ונשחק ♣ אל ה-K♣ בדומם. מזרח יזכה 
בלקיחה וכנראה יחזור ב-♠. נזכה עם ה-K♠ ונשחק את 
ה-A♦ ואחריו את ה-K♦ אותו נחתוך בדומם! כעת נשחק 

את ה-Q♣ ועליה נשליך את המפסיד ב-♠.

מספר  את  יש  לכרוז  לעיתים  כניסות,  בעיית  מלבד 
דורשת  השליט  בסדרת  בעיה  אולם  הנדרש  הלקיחות 
ויידרש  ייתכן  המשימה  את  להשלים  כדי  מיוחד.  טיפול 

לחתוך לקיחה בטוחה:

מחלקאדרום,אצפון-דרוםאפגיעים
 ♠

♥
♦
♣

K3 
AKQJ 
AQJ102
J5

 

♠
♥
♦
♣

4 
10763 
9875 
A762

♠
♥
♦
♣

Q762 
9842 
63 
843

 ♠
♥
♦
♣

AJ10985 
5 
K4 
KQ109

 

West North East South

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

לא יעלה על הדעת
חיתוך לקיחה בטוחה
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כי הלקיחה שלו תעלם על אחת  כנגד ♠6 מערב חושש 
מסדרות הדומם ולכן הוא מוביל את ה-A♣ וממשיך עם 
ה-8♦. לכרוז יש לקיחות מעבר לנדרש ונראה כי החוזה 
עם  השנייה  בלקיחה  זוכה  הוא   .♠Q-ה במיקום  תלוי 
ה-K♦ ומשחק אל ה-K♠ בדומם ועקיפה חזרה. החדשות 
הן  הרעות  החדשות  במזרח,  אכן   ♠Q-שה הן  הטובות 
נדרשת  ולכן  בסדרה  קלפים  ארבעה  עם  התחיל  שהוא 
עקיפה נוספת אולם אין לנו יותר קלפים בסדרת השליט 

בדומם. 

בטכניקה  להשתמש  יש  כאלו  מצבים  על  להתגבר  כדי 
הנקראת Trump coup וכדי להצליח יש לקצר את מספר 
נוכל לעשות  השליטים ביד כמספר השליטים שבמזרח. 

זאת ע”י חיתוך הלקיחות הגבוהות בסדרת ה-♥.

 ♥A-מהלך המשחק לאחר העקיפה בשליט: נשחק אל ה
ונחתוך ♥ בדרום. נחזור לדומם עם ה-J♣ ונחתוך ♥ גבוה 

נוסף ביד הסגורה. 

זהו המצב שנוצר:

 ♠
♥
♦
♣

- 
J 
AQJ10
-

 

♠
♥
♦
♣

- 
- 
975 
76

♠
♥
♦
♣

Q7 
9 
3 
8

 ♠
♥
♦
♣

A10 
- 
4 
KQ

 

כעת נמשיך אל ה-♦ ונשחק את הקלפים הגבוהים בדומם. 
השליט  את  נמשוך  מעליו,  נחתוך  אז  יחתוך  מזרח  אם 
הנוסף ושאר הלקיחות שלנו. אם מזרח ישליך אז נשליך 
גם אנחנו. הצורך בקיצור מספר השליטים בדרום הוא כדי 
שלא נהיה חייבים לחתוך מוקדם מדי ואז נאלץ להוביל 

מהיד ולמסור לקיחה למזרח.

כמובןאשגםאבהגנה עלינו להיות ערניים ולעיתים חיתוך 
הלקיחה הזוכה של השותף הוא המהלך המנצח. הדוגמה 
הראשונה נלקחה מתוך הספר “ארגז הכלים של ההגנה 

בברידג”:

מחלקאדרום,א	יןאפגיעים
 ♠

♥
♦
♣

643 
8764 
KJ6
KJ4

 

♠
♥
♦
♣

AKQJ 
5 
10987 
10532

♠
♥
♦
♣

82 
32 
A5432 
9876

 ♠
♥
♦
♣

10975 
AKQJ109 
Q 
AQ

 

West North East South

- - - 1♥
Pass 2♥ Pass 4♥

All Pass

 ♠K-ה את  אחריו   ,♠A-ה את  מוביל  מערב   4♥ כנגד 
ובלקיחה השלישית את ה-Q♠. בשלב זה מזרח יודע כי 
ההגנה תכשיל את החוזה, יש בידו את ה-A♦. האם גם 

מערב יודע זאת? 

כל שותפות חייבת להחליט על שיטת איתות בהגנה כדי 
לעזור זה לזה למצוא את ההגנה הנכונה. במקרה זה אם 
השותפות משתמשת בשיטה טבעית )קלף גבוה מראה 
עניין בסדרה שבה השלכנו( מזרח יכול להשליך את ה-5♦ 
כדי להביע עניין בסדרה זו או את ה-6♣ כדי להביע חוסר 
עניין ב-♣. האם מערב ידע לפענח את ה-5♦ כקלף גבוה 

או את ה-6♣ כקלף נמוך ולחזור ב-♦?

ואולי בכלל מערך הקלפים הוא כזה:
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8764 
KJ6
KJ4

 

♠
♥
♦
♣

AKQJ 
5 
10987 
10532

♠
♥
♦
♣

82 
92 
Q5432 
9876

 ♠
♥
♦
♣

10975 
AKQJ103 
A 
AQ
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 ♠J-והמשחק הנכון מצדו של מערב הוא להמשיך עם ה
כדי שמזרח יחתוך עם ה-9♥.

מזרח יכול למנוע ממערב לעשות טעות ובמקום לאותת 
על המהלך הנכון פשוט לקחת אחריות, לחתוך בלקיחה 
להכשלת   ♦A-ה את  לשחק  ומיד   ♠Q-ה את  השלישית 

החוזה.

במקרים אחרים שחקן הגנה צריך לקחת אחריות כאשר 
יכולה לפתור  שיטת איתות, מתקדמת ככל שתהיה, לא 

את הבעיה:

מחלקאדרום,אמזרח-מערבאפגיעים
 ♠

♥
♦
♣

A1093 
J4 
976
AKQ3
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♦
♣

75 
AK10983 
AQ5 
108

♠
♥
♦
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62 
7 
108432 
97654

 ♠
♥
♦
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KQJ84 
Q652 
KJ 
J2

 

West North East South

- - - 1♠
2♥ 3♥ Pass 3♠

Pass 4♠ All Pass

כנגד ♠4 מערב מוביל את ה-A♥ ואחריו את ה-K♥. על 
בלקיחה השנייה. האמנם?  להשליך  להחליט מה  מזרח 
התבוננות בדומם מבהירה כי להגנה יהיו לכל היותר שתי 
לקיחות בסדרת ה-♥. בסדרות השחורות נראה כי לא יהיו 
נוספות עשויות להיות רק ב-♦.  ולקיחות  לקיחות להגנה 
אלמנט הזמן הוא קריטי ויתכן שיש לתקוף סדרה זו מיד, 
לכן בלקיחה שניה על מזרח לחתוך את ה-K♥ של שותפו 
ולעבור ל-♦. ההגנה תזכה בארבע הלקיחות הראשונות. 
אם ההגנה לא תעבור מיד לתקוף ב-♦ מצד מזרח לכרוז 

יש מספיק לקיחות לביצוע החוזה.

בדוגמה האחרונה נראה מקרה נוסף שבו יש לחתוך את 
להגנה   שאין  היא  הפעם  הסיבה  השותף.  של  הלקיחה 
לקיחות בסדרות הצדדיות והסיכוי היחיד ללקיחה נוספת 

הוא promotion בסדרת השליט.

מחלקאמערב,אכולםאפגיעים
 ♠

♥
♦
♣
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AKQ 
10972
AKQ
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♦
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AKJ1098 
975 
J3 
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♥
♦
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72 
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♦
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Q3 
86 
AK8654 
J52

 

West North East South

2♠ Dbl Pass 3♦
Pass 3♠ Pass 4♦
Pass 5♦ All Pass

כנגד ♦5 מערב מוביל את ה-A♠ ואחריו את ה-K♠. הוא 
כי מערב  יודע  מזרח  ה-8♠. מתוך ההכרזה  עם  ממשיך 
נותרו  לא  ולכן לדרום  התחיל עם שישה קלפים בסדרה 

קלפים כך שה-8♠ הוא גבוה!

 הקלפים של הדומם מבהירים כי להגנה לא יהיו לקיחות 
בסדרות הצדדיות וגם את הלקיחה הנוכחית הכרוז יחתוך 
בידו. אם כך הסיכוי היחיד ללקיחה נוספת עבור ההגנה 
לחתוך  מזרח  על  השליט.  בסדרת  לקיחה  הגבהת  היא 
את הקלף הזוכה של שותפו עם ה-Q♦. אם הכרוז יחתוך 

מעל, ה-J♦ שבידי מערב יזכה בלקיחה המפילה.

לתגובות:

toolbox.bridge@gmail.com 

*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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*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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התקיימה  בוגרות  לנבחרות  העולם  לאליפות  במקביל 
 4 ייצגו  ישראל  את  צעירים.  לזוגות  העולם  אליפות 
זוגות בקטגורית עד 26 )סה”כ השתתפו 35 זוגות(, זוג 

בקטגורית גיל עד 21 וזוג נוסף בקטגורית עד 16.

לגמר א’ של תחרות הזוגות עד גיל 26 עלו 3 זוגות )מתוך 
14 זוגות שעלו לגמר(. הזוג 	ורןאטולדנואולי	ורא	ורמן, 
מדליה  פספסו במעט   ,26 גיל  עד  ישראל  נבחרת  חברי 
הזוגות  בתחרות  הרביעי  במקום  סיימו  כאשר  יוקרתית 
	מירא הזוג  זכה  השביעי  במקום  והמרכזית!  החזקה 
עציון-עמיאזמיר,אגם הם חברי נבחרת ישראל עד גיל 26 

ובמקום ה-11 סיימו 	יתמראגינוסר-יובלאבן-דוד.

הזוג בןאבסקין-נירארוזנטל, הזוג השלישי שלנו בנבחרת 
עד גיל 26, שיחקו בגמר ב'.

זוג  העפיל   21 גיל  עד  הזוגות  תחרות  של  א'  לגמר  גם 
שילוב כוחות של  יקותי	לי-עיליאבנירי,א 	סףא  – ישראלי 

שני שחקני נבחרת. הם סיימו במקום ה-11.

צור  ושנירא  )14 )בן  כץ  עמיתא לילדים  שייך  נוסף  הישג 
)בן 13( שזכו במקום השני בגמר ב' לילדים וזכו במדליה 

שהוענקה להם על הפודיום.

שלהם  ולמורה  הצעירים  לשחקנים  מאוד  מכובד  הישג 
	דו	רדאויטנברג.

אליפות העולם הפתוחה לזוגות 
צעירים – ליון, צרפת, 2017

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 

ספטמבר באביבים
התחרויות המאתגרות בתל-אביב

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

יובל לובינסקי

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

גביע "אמסלם"
20:30-23:30

יובל לובינסקי

משחק מודרך 
20:30-22:30

יובל לובינסקי

ברומטר
20:30-23:30

אבי טרגן

תחרות
20:30-23:30
ללה קושניר ערב

פרס כספי
פרסי השתתפות

פרס כספי
IMP

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

פתיחת קורס לשחקני תחרויות אוקטובר -2017 לנגי אסף

קורסים למגוון רמות משחק הברידג
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רם סופר

אליפות  בסלובקיה  נערכה  יולי  חודש  של  השני  בשבוע 
הישראלית  ההתאגדות  צעירות.  לנבחרות  אירופה 
מנבחרות  שהורכבה  מכובדת  משלחת  שלחה  לברידג' 

בשלוש קטגוריות גיל – עד 26, עד 21 ועד 16. 

שלוש הנבחרות שייצגו את ישראל הרשימו כרגיל וקטפו 
הישגים נאים. כזכור, בשנה שעברה זכינו במקום הראשון 
16(. שלושה  גיל  )עד  נערים  לנבחרות  באליפות העולם 
גיל  "עלו כיתה" לנבחרת עד  מחברי אותה נבחרת כבר 
בצמרת  עדיין   16 גיל  עד  החדשה  הנבחרת  אבל   ,21
סיימה  מקום  באותו  באירופה.   2 מקום   – הגבוהה 
הנבחרת עד גיל 21 שפתחה את התחרות בצורה בינונית 
וסיימה בפיניש אדיר, ואפילו קצת מאכזב משום שהפער 

מהמקום הראשון היה זעיר. 

 7 במקום  הסתפקה  )צעירים(   26 גיל  עד  הנבחרת 
אחרת  מדינה  של  השתתפות  לביטול  להמתין  ותצטרך 
כדי להיכנס לאליפות העולם – בסך הכול מקבץ תוצאות 
מרשים המוכיח כי פרויקט הצעירים שלנו בדרך הנכונה, 

ולא מהיום.

לפניכם רשימת האלופים:
נבחרת ישראל עד גיל 16 – סגנית אלופת אירפה

שחר דנק – גל מתתיהו
נעם ברגר – יונתן שליבוביץ
אופק סבח – דניאל מסיקה
קפטן ומאמן: מושיקו מיוחס

נבחרת ישראל עד גיל 21 – סגנית אלופת אירופה
אסף יקותיאלי – שחף אביטל

ניר חוטורסקי – עילי בנירי
אביב זייטק – תומר לוינשטיין

קפטן: דני לוינשטיין
מאמן: בר טרנובסקי

נבחרת ישראל עד גיל 26 – מקום 7 באליפות אירופה
אורן טולדנו – ליאור אורמן

עמי זמיר – אמיר עציון
בן בסקין – ניר רוזנטל

קפטן: יותם בר-יוסף
מאמנים: אלון ודוד בירמן

יו"ר המשלחת: גלעד אופיר
בכתבה זו נטעם מעט מטעם ההצלחה...

אליפות אירופה לנבחרות 
צעירות – סלובקיה, 2017
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הבולטין היומי של התחרות בעריכת בריאן סניור מאנגליה 
נבחרות  מעורבות  היו  שבהם  מפגשים  שני  על  דיווח 
התחרותאעדא ישראל. הראשון היה בסיבוב העשירי של 

גילא26, ובו זכתה ישראל לניצחון משכנע על נורווגיה.

Board 17, Dealer North, Vul None
 ♠

♥
♦
♣

-
AKT8764
A75
J92

 

♠
♥
♦
♣
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QJ94
AQ7

♠
♥
♦
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KJ987
QJ
T82
T83
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♦
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AT42
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K63
K654

 

West North East South
טולדנו אורמן

1♥ 1♠ 1NT
2NT 4♥ All Pass

West North East South
זמיר עציון

1♥ 1♠ 1NT
2♥ 4♥ All Pass

למעשה ההכרזה הייתה זהה בשני השולחנות. כל אחד 
טובה  יד  לשיטתו,  בהתאם  הראה,  במערב  מהשחקנים 
עם התאמה בספייד. למרות זאת, בשני השולחנות צפון 

היה הכרוז ב-♥4.
 .♥AK ורןאטולדנו חתך הובלה בספייד והוריד בהצלחה	
 ♦K עם  לדומם  נכנס  הוא  סיום משיכת השליטים  לאחר 
המפסידים  מספר  את  לצמצם  כדי   J-ה לעבר   ♣ והוביל 

בסדרה זו לשניים. תוצאה: 11 לקיחות.

תמונה  נפלה  שממזרח  הבחין  בצפון  הנורווגי  הכרוז 
הבחירה  )חוק  עקיפה  לביצוע  לדומם  ועבר   ♥A-ה על 
לא  ההגנה  בשליט,  בלקיחה  שזכתה  לאחר  המוגבלת(. 
נוספת לדומם( נאלץ  )ללא כניסה  והכרוז  נגעה בקלאב, 
ו-11  לקיחות   9 תוצאה:  לקיחות.   3 זו  בסדרה  להפסיד 

IMP לישראל.

“נכון” את סדרת השליט.  הנורווגי שיחק  דווקא  לכאורה 
לעורך  בלבד?  המזל  פרי  היה  הישראלי  הרווח  האם 

טולדנו:  של  במשחקו  תומך  והוא  שונה,  דעה  הבולטין 
“ברור כי שילוב הסיכויים של משיכת 2 הארטים גבוהים 
של  יהבו  השלכת  על  עדיף  מהדומם  קלאב  של  ומשחק 
הבקיאים  קוראינו  בלבד”.  ההארט  ניחוש  על  הכרוז 

בחישובי הסתברות מוזמנים להביע את דעתם.

Board 20, Dealer West, Vul All
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West East
זמיר עציון

1♥ 2NT
3♠ 4♦
4♠ 4NT
5♦ 5NT
6♥ Pass

הכרזה מעולה של הזוג עמיאזמיר-	מיראעציוןאשהתבססה 
על ההבנה שערכם של אסים ומלכים בחוזים עם שליט 
רב יותר ממה שבא לידי ביטוי בספירת הנקודות. לאחר 
תשובה של Jacoby 2NT לפתיחה ♥1, עמיאזמיר הראה 
)יד  בספייד  רביעייה  עם  למינימום  מעל  יד   3♠ בהכרזת 

מינימלית הייתה מכריזה ♣3(. 

מזרח שמח לשתף פעולה עם קיו-ביד ב-♦, והכרזת מערב 
♠4 הראתה שיש לו גם קונטרול בקלאב. 	מיראעציוןאשאל 
ידע  3. מאחר שהוא  או   0 וקיבל תשובה  לקלפי מפתח 
זקוק  היה  לא  הוא  בשליט,  קלפים   10 של  התאמה  על 
ל-Q♥ ובמקום זה שאל על מלכים צדדיים. הכרזת ♥6 של 
מערב שללה K♣ או K♦. לו היה מערב מכריז ♣6, מזרח 
 K היה מכריז ♦6 ומבקש משותפו להכריז סלם גדול עם
נוסף. הסלם לא הוכרז בשולחן השני, וישראל צברה 13 
הנבחרות  אחת  על  משכנע  לניצחון  בדרך  נוספים   IMP

המצטיינות בתחרות.

ישראל  בין  המפגש  על  דיווח  משוודיה  מלנדרא מיקהא
להולנד בתחרותאעדאגילא21. בחלוקה הבאה נראה היה 
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שנבחרת ישראל בצרות בתום המכרז, אך לבסוף היא זו 
שצחקה אחרונה.

Board 15, Dealer South, Vul N/S
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West North East South
אביטל יקותיאלי

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

אסף יקותיאלי החליט ש-10 הנקודות שלו שוות פתיחה 
המכרז  את  לעצור  מאוד  שמח  היה  הוא  פגיע.  במצב 
ב-♥3, אבל שיטת ההכרזה הייתה ”2/1 מחייב למשחק 
מלא”. אסף הממושמע הכריז ♥4 – חוזה שבו יש להגנה 

4 לקיחות מלמעלה.

West North East South
בנירי חוטורסקי

Pass
1♦ 1♥ 1♠ Pass
2♠ 3♥ 3♠ Dbl

Pass Pass Pass
ההולנדי בדרום לא פתח, שתק גם בסיבוב השני, ושמח 
לראות את יריביו הישראלים "נופלים למלכודת" ומכריזים 

♠3. הכרטיס האדום לא איחר להופיע על השולחן.

ראשונות  לקיחות  ב-2  זכה  לשחק,  היטיב  חוטורסקי  ניר 
בהארט והריץ 8♠ שזכה. כעת פנה לסדרת הקלאב והספיק 
לחתוך 2 קלאבים בידו בעוד דרום חייב לשרת. בסך הכול 
היו לו A♠, 8♠, 2 חיתוכים + AK בשתי הסדרות האדומות. 

ההכפלה של דרום הניבה רק 100+ צנוע.
”שכח”  במזרח  ההולנדי  הראשון,  בשולחן  בינתיים 
ידי היריבים. הובלה  על  להוביל בסדרות שהוכרזו  שאין 

ידידותית ב-T♠ אפשרה לכרוז שחף אביטל לבצע עקיפת 
מפסידים  דיאמונדים  מ-2  מהרה  עד  ולהיפטר  חיתוך 

.)IMP 11 בדרך ל-620+ )רווח של

Board 19, Dealer South, Vul E/W
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North South
אביטל יקותיאלי

1♦
1♥ 2♠
3♥ 3NT

6NT Pass

ידיים חזקות של 4-4-4-1 אינן קלות להכרזה, אבל אסף 
הכריז לפי הכללים ושותפו הבין שיש לו 18+  יקותיאלי 
מיקם  אביטל  שחף  בהארט.  כלשהי  עזרה  ללא  נקודות 
את החוזה נכון ב-6NT, ואסף ביצע את החוזה )בדיוק( 
ללא קושי בעזרת משחק לחץ נגד מזרח. במידת הצורך, 
זו באמצעות משחק  יכול לבצע 7NT בחלוקה  גם  דרום 
לחץ דו-שלבי. הוא פשוט מתחיל ב-4 סיבובי קלאב ומזרח 
נכנס ללחץ ב-3 סדרות. יש לו רק השלכה בטוחה אחת 
העוצר  על  לוותר  חייב  הוא  הרביעית  בלקיחה  בהארט. 
ומזרח  דיאמונד  סיבובי   4 משחק  הכרוז  ואז  בדיאמונד, 

נתון בלחץ בין שתי סדרות המייג’ור.

שאסור  מה  את  בדרום  ההולנדי  עשה  השני  בשולחן 
לעשות ופתח 2NT עם סינגלטון נמוך במייג’ור. הוא קיבל 
והכריז  עליו  סמך  השותף  כאשר  לו  המגיע  העונש  את 

חוזה של ♥6 שנכשל בגלל הפסד 2 לקיחות בשליט.

החוזה ♥6 היה אומלל במיוחד בשל העובדה שכל בחירה 
שליט,  ללא  משחק  )כמו-גם  השליט  סדרת  של  אחרת 
כאמור לעיל( הייתה מאפשרת לצפון-דרום לבצע 12 או 

13 לקיחות.

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 
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דני לונשטיין

אירופה  לאליפות  לדרכנו  יצאנו  רבים,  אימונים  לאחר 
בסלובקיה. הנבחרת מנתה שלושה זוגות:

)בני  חוטורסקי   – בנירי   ,)20 )בני  אביטל   – יקותיאלי 
16.5 ו-15.5( ולונשטיין – זייטק )בני 15(. בדיעבד, היינו 

הנבחרת הצעירה ביותר בתחרות.

שיטת התחרות היתה ראונד רובין כפול – משחקים כנגד 
הסיבוב  של  המפגשים  סדר  כאשר  פעמיים  נבחרת  כל 
נקבע  השני,  הסיבוב  ואילו  מראש,  ידוע  היה  הראשון 
בן  היה  מפגש  כל  הראשון.  הסיבוב  לתוצאות  בהתאם 

עשרה לוחות משחק.

החלטתי  ולחצים,  עומס  עם  ארוכה  תחרות  וזו  מאחר 
די שווה בשווה  מראש שאת הסיבוב הראשון אנו נחלק 
בין שלושת הזוגות, גם על מנת לשמור כוחות וגם בכדי 

שכשאצטרך, כל שלושת הזוגות יהיו “חמים” למשחק.

לאחר היום הראשון, מוקמנו במקום התשיעי בלבד, אולם 
על  יסתכלו  שלא  אותם  והרגעתי  השחקנים  עם  דברתי 

הטבלה, והכל ישתנה בהמשך.

ביום השני, הגיע מפגש מול נבחרת טורקיה כאשר בחדר 
הסגור שיחקו יקותיאלי – אביטל, ובחדר הפתוח – בנירי 

חוטורסקי.

של  החמישית  בחלוקה  הגיעה  המעניינות  הידים  אחת 
המפגש , כאשר שני הצדדים הכריזו סלם קטן בהארט.

Board 25, Dealer N, Vul: E-W
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נבחרת ישראל עד גיל 21 – 
אליפות אירופה בסלובקיה
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בגלל שיטת ההכרזות, אצלנו שוחק החוזה על ידי אסף 
יקותיאלי מצד מערב וקלף ההובלה היה 9♥ מצפון.

הקלאב  להגבהת  אפשרות  וחוסר  ספייד  מסירת  לאחר 
הרביעי, ראה אסף כי יש מפסיד בדיימונד ומשך את כל 
השליטים על מנת להפעיל משחק לחץ על צפון. כאשר 
דבר   ,♦ או   ♣ לזרוק  צפון  חייב  האחרון,  השליט  נמשך 

שמאפשר את ביצוע החוזה.

בצד השני, היד שוחקה ממזרח. עילי בנירי הוביל ב-5♦, ניר 
בצפון היטיב לשחק את ה-Q♦, מה שגרם למבצע לחשוב 
בחוזה.  ונפל  עקיפה  ביצע  הוא  בדרום.  נמצא  שהנסיך 
משחק זה נתן לנו 17 אימפים בדרך לנצחון גדול במפגש.

במקום  ממוקמים  אנו  כאשר  הסתיים  הראשון  הסיבוב 
היה  הראשונות  תשע  כל  בין  המרחק  אולם  השביעי, 
של  ביומיים האחרונים  רגועים.  די  עדין  והיינו  מאד  קטן 
החזקות  הנבחרות  רוב  נגד  מפגשים  לנו  היו  התחרות 
וידענו שעכשיו זה הזמן להתקדם  במעלה הטבלה. היום 
התחיל בנצחון גדול על הולנד, המשיך בנצחון על אנגליה, 

הפסד קטן לצרפת ואז הגענו למפגש מול הבולגרים.

Board 18, Dealer E, Vul: N-S
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West North East South
תומר אביב

- - Pass Pass
1♣ 1♠ Pass 3♠

Pass Pass Dbl All Pass

בחדר הפתוח, תומר פתח את המכרז במערב ב-♣1, צפון 
התערב ב-♠1, אביב במזרח קרא Pass, דרום כהכרזת 
בשמחה  אביב  ועכשיו  פסים  שני   ,3♠ הכריז  הפרעה 
הכפיל - + 800 לישראל. בחדר הסגור שיחקו הבולגרים 
♣3 ולאחר הגנה מדויקת של אסף ושחף החוזה נפל פעם 

אחת – 13 אימפים לישראל בדרך לניצחון גדול נוסף.

מפגשים  ארבעה  עוד  נותרו  כאשר   , האחרון  היום  לפני 
לסוף, הרמנו את ראשנו לטבלה וראינו כי אנו ממוקמים 
אותנו,  מקדימות  וצרפת  שבדיה  כאשר  השלישי  במקום 

ואנגליה ממש צמודה אלינו במקום הרביעי.

על  וניצחון  לגרמניה  קטן  הפסד  אירלנד,  על  גדול  נצחון 
במה  שבדיה,  נגד  האחרון  לסיבוב  אותנו  הביא  איטליה 

שכונה “ הקרבאעלאהזהב “.

ממוקמים  היינו  אנו  הראשון,  הסיבוב  בתום  להזכירכם, 
ידעו  איך  בשמיני...  השבדים  ואילו  השביעי,  במקום 
המארגנים, כי בסיבוב האחרון זה יהיה הקרב על הזהב 

– לאלוהים פתרונים..

עלינו למפגש בידיעה ברורה אחת – מדליה כבר יש לנו 
– עכשיו נשאר לקבוע את הצבע. ממוקמים במקום השני, 
פיגור של 8.7 וי פי משבדיה ומובילים בשלושה וי פי על 

אנגליה, התייצבנו חדורי מטרה למפגש עם השבדים.

שהביאה  השבדים,  של  קשה  טעות  לאחר  ליתרון  עלינו 
אותם להכרזת 7 נו טראמפ בלי ה-A♠ כאשר ניר בהובלה 
עם האס בידו. לעומת זאת בצד השני הוכרז ובוצע ♦6. 
לנו  נתנו  הבאים  הלוחות   2 לשחק.  לוחות   5 עוד  נותרו 
אימפ אחד ולשבדים אימפ אחד , כך שהמצב נשאר ללא 

שינוי.

 3 שנפל  מוכפל  לא  חוזה  נגדנו  שיחקו  השביעי  בלוח 
פעמים לעומת אותו חוזה אבל מוכפל ואיבדנו 8 אימפים 

ואת המקום הראשון.

שני הבורדים האחרונים היו ללא אירועים מיוחדים ובסוף 
 .. פי  וי  ב-0.15  אותנו  עקפו  ראינו שהשבדים  התחרות 
והיינו  במידה  שולחן,  לוחות   320 לאורך  שהוא,  איפה 

עושים לקיחה עודפת אחת, האליפות הייתה שלנו.

מצד אחד, תחושת אכזבה והחמצה להפסיד את אליפות 
גאווה  כולי  שני,  מצד  אך  טריק  של  חודו  על  אירופה 
בחבורת הנערים / גברים הללו, שנתנו באמת הכל וגרמו 

לכך שדגל ישראל יתנוסס על הפודיום.

כשנה  בעוד  תגיע  הספורטיבית  שהנקמה  מקווה  אני 
אחד  מקום  רק  לטפס  ברצוננו  כאשר  העולם,  באליפות 

במעלה הטבלה.

אסיים בקריאה שהדהדה חזק מאד בשאמורין לאורך כל 
התחרות – 	לא	לאישר	ל.
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רם סופר

שוורץ-שלמהא 	דרי	ןא בהרכב  לסניורים  ישראל  נבחרת 
זליגמן,אל	ונידאפודגור-	ביאקליש,אנחאטימי	נקר-מ	ירא
לאליפות  העפילה  )קפטן(א 	ורנשטייןא 	יתןא ברקמן,א
לזכייתה  הודות  בצרפת   )D‘Orsi Trophy( העולם 
רבות  היו  הציפיות  בבודפשט.   2016 אירופה  באליפות 
אירופה  באליפות  דומה(  )בהרכב  נוספת  זכייה  לאחר 

הפתוחה במונטקטיני 2017.

 3 בין  דורגה  מצוין,  התחרות  את  התחילה  הנבחרת 
שתי  על  מרשימים  לניצחונות  זכתה  ואף  הראשונות 

הקבוצות החזקות מארה”ב.

Board 21, Dealer North, Vul N/S
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West North East South
פאסל שוורץ ג'קובוס זליגמן

Pass 1NT Pass
2♣ Pass 2♦ All Pass

של  בטוח  בחוזה  להישאר  החליט  )מערב(  פ	סלא מייקא
♦2 ולהמר על כך שבשולחן השני לא יבוצע משחק מלא. 
שותפו ביצע בקלות 11 לקיחות ונראה שההימור הצליח 
 5 להפסיד  אמור  הכרוז   3NT-וב להגיע  קשה  ל-♦5   –

לקיחות בקלאב ואחת בהארט.

West North East South
קליש ג'. קלרקין פודגור ד. קלרקין

Pass 1♣ Pass
2♦ Pass 3NT All Pass

הייתה   2♦  .Precision בשיטת  הכריזו  פודגור-קליש 
את  העריך  פודגורא ל	ונידא וטבעית.  חיובית  תשובה 
לחפש  סיבה  ראה  ולא  בסדרה  כעוצר   ♣T932 הצירוף 
♦5. בני הזוג קלרקין סיכמו כי הובלה ב-K נגד חוזה ללא 
שליט היא הובלה חזקה המבקשת מהשותף להשליך קלף 
תמונה אם יש לו. לאור הסכם זה, הובלה ב-A♣ הייתה 
 ♣Q וצפון שיחק ♣K-חכמה יותר. לאחר שדרום הוביל ב
בלקיחה הראשונה אכן היה לכרוז עוצר בסדרה, והחוזה 

בוצע.

Board 28, Dealer West, Vul N/S
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West North East South
פאסל שוורץ ג'קובוס זליגמן

1♠ 2♥ All Pass

עם  הכרזה  מצא  לא  מזרח  מצפון,   2♥ אוברקול  לאחר 
לחכות להכרזת  והחליט  נקודות  ו-8  שביעייה בדיאמונד 
היות  במציאות  התרחשה  שלא  ממערב   Reopening
שלפותח היה אורך בהארט. מזרח הוביל ב-5♠. מערב זכה 

נבחרת הסניורים 
באליפות העולם

ליון, צרפת, 2017
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ב-J♠, וכעת המשך בספייד לא היה מועיל להגנה מכיוון 
פאסל  מזרח.  של  מאלה  גבוהים  דרום  של  שהשליטים 
ניסה המשך בשליט. אדריאן שוורץ מצא את קו המשחק 
המדויק ושיחק J♣ אל ה-K♣ לפני משיכת השליטים. כעת 
לכל  תזכה  וההגנה  הסדרה,  את  מגביה  בקלאב  המשך 
בוצע  לקיחות בספייד. החוזה  ושלוש   ♦A  ,♣A-ב היותר 

בדיוק.

West North East South
קליש ג'. קלרקין פודגור ד. קלרקין

1♠ 2♥ Dbl Pass
2♠ Pass Pass Pass

שלו   Pass-וה שלילי  כפל  )בצדק(  העדיף  פודגור  לאוניד 
על ♠2 היה מפתיע במקצת )אולי ♦3 הכרזה מחייבת לפי 
שיטתם(. צפון התחיל את ההגנה עם שני הארטים גבוהים. 
ינסה לחתוך  ו-4 בהארט )אם  לכרוז מפסיד בודד בשליט 
הלקיחה  את  לפתח  כדי  מעליו(.  יחתוך  דרום  בדומם, 
השישית הנדרשת להפלת החוזה צפון היה חייב לשחק ♣ 
בלקיחה השלישית. במקום זה הוא המשיך בהארט שלישי. 
דרום חתך מעל הדומם ושיחק 3♦. קליש זכה ב-K♦, משך 
3 סיבובי שליט, שיחק ♦ ל-A )לצפון אין טעם לחתוך( וחתך 
חותך  צפון  אם  משנה  זה  אין  כעת  דרום.  של   ♦Q-ה את 
מעל מערב או לא – לכרוז עדיין כניסה לדומם כדי להשליך 
את ה-♣ המפסיד שלו על ה-♦ הבא. גם ♠2 בוצע בדיוק 
וישראל זכתה ב-IMP 6 בדרך לניצחון 20:31 על ארה”ב 1. 
נבחרתנו הצטיינה גם מול ארה”ב 2 )יש לציין שזו הקבוצה 

שזכתה בסיום התחרות באליפות העולם(.

Board 6, Dealer East, Vul E/W
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♦
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West North East South
סילברמן שוורץ וולפסון זליגמן

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

לדעתי ידו של מערב חזקה מספיק כדי להשיב ♣2, אבל 
לא  שוורץ  אדריאן  ב-♠1.  להתחיל  העדיף  הוא  בשולחן 
 .2♥ של  פגיעה  לא  להתערבות  ההזדמנות  את  החמיץ 

 .3NT-בהמשך האמריקנים הגיעו ל

וביצע בכך עקיפה חשובה  זליגמן הוביל בסדרת שותפו 
היות  קטלנית  הייתה  זו  הובלה  שבדומם.   ♥T-ה נגד 
החוזה  את  לבצע  )ניתן  בקלאב  עוצרים  שני  שלצפון 
והרצת  ב-♠  לדומם  כניסה  באמצעות  פתוחים  בקלפים 
 ,J-וה T-ו-♣ אל ה ♣A אך איש לא ישחק כך(. לאחר ,♣Q
שוורץ המשיך בהארט ולהגנה היו 7 לקיחות – 3 בהארט, 

2 בדיאמונד, 2 בקלאב. החוזה נכשל ב-3 לקיחות.

West North East South
קליש ברקוביץ פודגור זונטג

1NT Pass
2♦ Pass 3♦ Pass

3NT Pass Pass Pass

פודגור פתח 1NT )13-15( לפי שיטתו. הכרזת התשובה 
חמישייה  הראה  מזרח  החלוקה.  על  שאלה  הייתה   2♦
דיויד   .3NT בחוזה  לבחור  דרום  את  ושכנע  בדיאמונד 
זה  במצב   2♥ של  שהתערבות  החליט  בצפון  ברקוביץ' 

)כאשר היריבים הראו חוזק רב( תהא מסוכנת מדי. 

 ♠A-שותפו אלן זונטג הוביל ב-4♠ טבעי. פודגור זכה ב
ושיחק A♣ וסיבוב שני בסדרה. כעת להגנה לא היה זמן 
לקיחות  היה שתי  וכל שללה  סדרת ההארט  לפתח את 
בקלאב ושתיים בדיאמונד. פלוס 600 לעומת מינוס 300 

.IMP 14 של swing – בשולחן השני

sept-last.indd   31 28.8.2017 г.   10:04:21



סיקור תחרויות

32

Board 14, Dealer East, Vul None
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West North East South
סילברמן שוורץ וולפסון זליגמן

Pass Pass
1♦ 2♣ Dbl 2♥

Pass 2NT Pass 3♥
Pass 3NT Pass 4♥
Pass Pass Pass

הכרזת דרום ♥2 לא הייתה מחייבת, אבל שוורץ המשיך 
תיקן  זליגמן  הרב.  כוחו  עם   3NT מכן  ולאחר   2NT-ב
כמובן ל-♥4 עם ידו המיוחדת. מערב הוביל ב-5♠ הבודד, 
צפון שיחק K♠, ומזרח לא תיאר לעצמו שלדרום חמישייה 
צדדית ב-♠ שלא הוצגה במכרז. ההמשך ב-♦ נלקח עם 
ה-A♦ של צפון. כעת זליגמן משך שליטים, והשאר היה 

.♠A-קל – הכרוז הפסיד רק שתי לקיחות בשליט ו

West North East South
קליש ברקוביץ פודגור זונטג

Pass 2♥
Pass 4♥ All Pass

בשולחן זה דרום החליט שידו מתאימה לפתיחה חלשה 
בגובה 2 בהארט, וצפון העלה ל-♥4 ללא בירורים נוספים. 
קליש הוביל ב-5♠. בהיעדר חזרה מושכת אחרת, פודגור 
סמך על שותפו וחזר ב-6♠ לאחר שזכה ב-A♠. קליש חתך 
ב-T♥ וכעת זונטג לא ניחש את המצב )AT דאבלטון( – הרי 
יכול לחתוך ב-T גם מצירופים אחרים, והסבירות  מערב 
שבידו 10 קלפים בסדרות המינור נראתה נמוכה. לאחר 
ללקיחה  הפך  מזרח  של  ה-9♥   ,♥A-ה אל   ♥K ששוחק 
המפילה וישראל זכתה ב-IMP 10 נוספים בדרך לניצחון 

.17:34

ביד הבאה השיג הזוג טימי	נקר-ברקמן swing של 16 
IMP מול ברזיל.

Board 18, Dealer East, Vul N/S
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רוב הזוגות בצפון-דרום הגיעו לחוזה ♦6 או ♥6. במפגש 
מערב  השולחנות  ובשני  ב-♦6,  היו  הצדדים  שני  שלנו 
הוביל ב-8♠. הכרוז נחאטימי	נקראזכה ב-K♠, שיחק שני 
סיבובי ♦ )סיים בצפון( והוביל ♥ נמוך. כאשר מזרח שיחק 
היה  לו  בוצע.  והחוזה   ,♥T לשחק  נכון  ניחש  הוא  נמוך, 
משחק A♥ ומנסה לחתוך את הסיבוב השלישי, ה-J♦ של 
הכרוז מברזיל  בשולחן השני  בלקיחה.  זוכה  היה  מערב 

נכשל במשימה.

השלב המוקדם נמשך 7 ימים, 3 סיבובים בני 16 חלוקות 
בכל יום. באמצע הדרך נראה היה שישראל עושה דרכה 
עמד  לא  הקבוצה  של  כוחה  אבל  הגמר,  לרבע  בקלות 
לאחר  לקראת הסוף.  באופן משמעותי  נחלשה  והיא  לה 
חייבת  הייתה  ישראל  האחרונים,  ביומיים  ש”התנדנדה” 
ניצחון גבוה על הודו בסיבוב האחרון כדי להעפיל לשלב 
ברגע  וזכו   7:68 שניצחו  הם  ההודים  במציאות  הבא. 
את  מאפיינת  הבאה  היד  הגמר.  לרבע  בכרטיס  האחרון 
של  האחרונים  הימים  בשלושת  לנבחרתנו  שקרה  מה 

התחרות:

sept.indd   32 28.8.2017 г.   0:31:22



סיקור תחרויות

33

Board 16, Dealer West, Vul E/W
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מציאת  על החשיבות של  כל שחקני הברידג’ מתחנכים 
וגם  מלא  במשחק  כשמדובר  )במייג’ור   4-4 התאמה 
במיינור כשמדובר בסלם(, ואנו שוכחים שלפעמים איכות 
הסדרה חשובה יותר ממספר הקלפים בשתי הידיים של 
 ,7♠ לבצע  יכולים  מזרח-מערב  זו  בחלוקה  השותפות. 
♥7 וגם 7NT )החוזה האחרון קצת ממוזל לאחר הובלה 
דאבלטון,   ♠T או  בספייד   3-3 חלוקה  הדורשת  בקלאב 
וכמו-כן 3-3 או 4-2 בהארט(. לרוע מזלם, קליש-פודגור 

התמקדו בהתאמה בדיאמונד.

West North East South
קליש סרידרה פודגור דקרס

1♣ Pass 1♠ Pass
2♥ Pass 2♠ Pass
3♦ Pass 4♦ Pass
4♥ Pass 4NT Pass
5♥ Pass 5NT Pass
7♦ Pass Pass Pass

היו  ההכרזות  כל  )חזק(,   1♣ הפתיחה  להכרזת  פרט 
טבעיות. הזוג הישראלי מצא את ההתאמה ב-♦ והכריז 
סלם גדול ללא K בשליט. העקיפה נגד ה-K “ישבה”, אך 
עדיין חסרו יותר מדי קלפי ביניים בשליט לביצוע החוזה. 
♦7 נכשל פעם אחת מול ♦6 מבוצע בשולחן השני, וישראל 
 .IMP 13 במקום רווח פוטנציאלי של IMP 16 הפסידה
ולפי  מהמקווה,  מוקדם  התחרות  את  סיימה  נבחרתנו 

שעה תסתפק בתואר האירופי הכפול.

פרטים נוספים במועדון ואצל יעקב: רחוב סוקולוב 52, טלפון: 03-5403244,
www.bridgerh.co.il :יעקב מינץ: 052-2783263, פרטים נוספים באינטרנט

הרצאה לשחקני התחרויות על משחק היד עד לרמות 
הגבוהות ביותר, עם דפי תרגול

ולאחריה תחרות עם ורד ויעקב מינץ | פרסים כספיים

36 חלוקות
הרשמה במועדון ואצל יעקב 052-2783263

משחקים מודרכים ברמה הטובה ביותר בארץ!

גביע ראש השנה תשע"ח שבת 23.9  | שעה 9:30
תחרות ארצית

חדש !

T.B החל מיום שני 4.9 ובמשך 6 סיבובים  אליפות המועדון 
ולשלושת הזוגות המנצחים תינתן הזכות לשחק באליפות הארץ למועדונים.

רביעי |  19:30
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יוסי אנגל

כאשר המתנגדים מכריזים חוזים גבוהים במהירות, מצוי 
את  למצוא  עליו  בלחץ.  הנקודות  מירב  שברשותו  הזוג 
במרבית  פשוט  אינו  וזה  מידי  באופן  האופטימלי  החוזה 
המקרים. שימו לב לכמה ידיים מעניינות שהופיעו ברבע 

גמר גביע המדינה.

דרוםאמחלק,אכולםאפגיעים
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 5 בגובה  מיד  מתערב  מערב   ,1♠ ופותח  מחלק  דרום 
מסתיים  ובזאת   5♦ של  קלה  הכרזה  יש  לצפון  בקלאב. 

מהלך ההכרזה.

ממערב  ומקבל  זוכה  אשר   ♣K-ב להוביל  מיטיב  מזרח 
לקיחות   3 ומפסיד  עוקף  הכרוז  לספייד.  להחליף  סימון 

בסך הכל.

בשולחן השני בוחר מערב להכריז לאט ומכריז ♣2, צפון 
לאחר  עתה  ההארט.  סדרת  את  מציג  ודרום   2♦ מכריז 
 5♥ צפון-דרום  משחקים  בהארט,  ההתאמה  שמתגלה 

במקום ♦5.

נדרש  כדי להכשיל את החוזה  ההובלה היא של מערב. 
מערב להוביל בקלאב אל שותפו כדי שזה יחליף לספייד. 

זוהי "הגנה בלתי אפשרית" ולכן החוזה יבוצע.

ביד הבאה הסיפור קצת שונה.

מזרחאמחלק,אכולםאפגיעים.
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מכפיל  מערב   ,3♣ פותח  דרום  מזרח,  של  פאס  לאחר 
ולצפון מספר אפשרויות:

פאס, לתמוך בגובה 4 או בגובה 5.

North East South West

- Pass 3♣ Dbl
?

אם יכריז פאס או יתמוך בגובה 4, מזרח יכריז ♥4. למערב 
יד ענקית והוא אינו זקוק להרבה ניקוד כדי לבצע סלאם 
קטן בהארט והוא צפוי להכריזו. היות וניתן לבצע רק 10 

לקיחות בהארט, צפויים צפון-דרום לקבל ניקוד חיובי.

אם צפון יכריז ♣5, מזרח יכפיל אותו והחוזה יוכשל בשתי 
לקיחות, תוצאה של 500+ למזרח-מערב.

במקרה זה ההכרזה המפריעה ע"י שני השחקנים מובילה 
לתוצאה גרועה.

לחץ בהכרזה  
רבע גמר גביע המדינה
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והיד האחרונה:
צפון מחלק, צפון-דרום פגיעים.
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פאס מצפון. למזרח יד מיוחדת, לא מומלץ לפתוח ב-♣3 
אינה  לבטח  היד  בדיאמונד.  הנוספת  הסדרה  בגלל 

מצדיקה הכרזה של ♣1.

למזרח-מערב  קשה  צפון,  של  הגבוהה  ההכרזה  לאור 
ניתן   5♣ של  חוזה  בדיאמונד.  ההתאמה  את  לגלות 
להכשיל בהובלה של A♦ וחיתוך ♦. הכרוז לא יכול להימנע 

ממפסיד בהארט.

North East South West

Pass Pass 1♠ 2♥
4♠ 5♣ Pass Pass
Dbl All Pass

דרום בוחר להוביל ב-K♥. הכרוז זוכה בדומם מיד, עוקף 
צפון  של  הגבוהה  ההכרזה  לקיחות.  ב-11  וזוכה  ב-♣ 
מנעה ממתנגדיו להגיע להכרזה אופטימלית אבל שותפו 

לא מצא את ההובלה המתאימה.

מרכז הברידג' ירושלים יחד עם אילנה כליף מזמינים אותכם לתחרות ארצית
על שם אמיל ויזנר ז"ל

36 ידיים )2 מושבים של 18( 

ביום שישי, 6/10 בשעה 10 בבוקר
פרסים כספיים וגביעים

כיבוד עשיר
מחיר 70 ש"ח

מנהל תחרות: ברי אבנר

התחרות תתקיים בבית בלב, שדרות בן צבי 35, ירושלים. 
לפרטים נוספים והרשמה מראש: מגי 0544-715949    אילנה כליף 050-3059588
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עופר טל-שחר

בתדירות  רבות  שנים  מזה  מתקיים  ברידג'  מורי  קורס 
של כאחת לשנתיים. את הקורס האחרון שהתקיים בבית 
רבה:  ובמקצועיות  ביחד  הובילו  ברעננה,  ההתאגדות 
מוטי גלברד הוותיק והמנוסה וגלעד אופיר מחבר סדרת 

הספרים "מאחורי ההיגיון". 

המורה  שהוא  יודע  גלברד,  מוטיא את  שמכיר  מי 
האולטימטיבי - בקיא בחומר, בעל יכולת אלתור, מסוגל 
לרתק את הקהל במשך הרצאות ארוכות תוך שמירה על 
מתודות  על  הסברים  בהוראה  משלב  הוא  ועניין.  מתח 

ההדרכה, תוך שימוש בגוון הקול, בתנועה ובהומור. 

אותנו  חשף   Y ה  מדור  מבריק  בחור  	ופיר,  גלעדא
ההתפתחות  שמקנה  נדלות  הבלתי  לאפשרויות 
באמצעות  הרצה  גלעד  הברידג’.  להוראת  הטכנולוגית 
אותנו  לימד  גבוהה.  ברמה  מובנות  ממוחשבות  מצגות 
הוראה  שיעורים,  להכנת  ובאינטרנט  בתוכנה  להיעזר 

מרחוק ושיווק אישי.

ביניהם ותמיד יחד איתם הייתה טליהאלבל שדאגה לחבר 
בין כל הקצוות, שהכל יעבוד והדריכה אותנו בניסיון רב, 
מתחילים  לקורסי  הקשור  בכל  רבה  ובנעימות  בחוכמה 

ולאופן הכנת ההרצאות והעבודות.

לצורך הדרכה בנושאים ייעודיים הוזמנו מספר מרצי חוץ, 
כגון מושיקואמיוחס בנושא הוראת ברידג' לילדים ובבתי 
ספר, 	ילןאשזיפי בנושא ניהול תחרויות ועוד. כן הייתה 
מ	יר(  )	וריהא הברידג'  התאגדות  מנכ"ל  של  מעורבות 

וועדת ההוראה )יו"ר הועדהארוניתא	ופיראוחבריה(.

הגיעו מכל רחבי הארץ.  ברידג'  מורי  התלמידים בקורס 
ומוכשרים  מירקם אנושי  מופלא המשלב אנשים טובים 

שכבר עשו דבר או שניים בחייהם. 

מגיע  שהוא  שחשב  לעתיד  המורים  מבין  מי  היה  אם 
מהר.  די  התנפצה  שהאשליה  הרי  ברידג'",  ל"קייטנת 
מדובר בקורס מקצועי מאוד שנערך במפגשים שבועיים 
חודשים.  כ-8  במשך  פעם,  בכל  שעות   3-5 של  בהיקף 
בתחילה שיערנו שמדובר בקורס כייפי וחווייתי )והוא אכן 

 2016 מורים  קורס  בוגרי 
עם  יחד  הסיום,  בטקס 
מנהלי הקורס )מוטי גלברד 

וגלעד אופיר בשורה 
לבל  וטליה  הראשונה 

בשורה השנייה במרכז(

קורסאהסמכתאמוריא
ברידג'א2016-2017
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היה כזה( אך הופתענו מרשימת הסטנדרטים המקצועיים 
בפנינו  הסגל  ידי  על  שהוצבו  והמשמעותיים  הגבוהים 
חניכי הקורס, וכללו: נוכחות בשיעורים, התמחות/סטאז' 
משמעותית אצל מורה מנוסה, הגשת עבודת גמר מסכמת 
)כל תלמיד בחר נושא בתחום ההכרזה או בתחום משחק 
מורחב  בפורום  בו(, העברת שתי הרצאות  והעמיק  היד 
של הקורס )וקבלת משוב פרטני( ומבחן מסכם. בלי ספק 
רשימת מטלות מכובדת ביותר, המכשירה כיאות את דור 

העתיד של מורי הברידג' בישראל.

מתודולוגיים  בתחומים  והעמקנו  למדנו  הקורס  במהלך 
כיתה,  למול  העמידה  אופן  הוראה,  שיטות  רבים: 
ועוד.  השיעור  ניהול  שיעור,  ומערך  הרצאה  הכנת  אופן 
מי  והיה  ברזי משחק  הברידג',  לא מעט  עסקנו  כן  כמו 
שאמר שרמת משחק הברידג' שלנו, כשחקני תחרויות, 
נחשפנו  בקורס.  הלימוד  בעקבות  פלאים  השתדרגה 
לתוכנת Best e Bridge(  BEB( שבעזרתה ניתן ללמוד 
הגבוהה  לרמה  ועד  המתחילים  מרמת  ברידג’  ולתרגל 
הקורס,  במהלך  שונות  קונבנציות  למדנו  כאשר  ביותר. 
על אף שחשבנו כי אנו שולטים בהן, גילינו היבטים שלא 
אחד  כל  בנוסף  לכן,  קודם  עליהם  חשבנו  ושלא  הכרנו 
מאתנו בנה לעצמו ספריית ספרי הדרכה עשירה בתחום 

הברידג’. 

הקורס התנהל, תוך הקפדה על רמה מקצועית גבוהה, 
בהומור  תובלו  רבות  הרצאות  ונעימה.  חברית  באווירה 
בוגרי  מרבית  ובעולם.  בארץ  מתחרויות  ובדוגמאות 
הקורס נותרו בקשר ברידג’יסטי ובקשר חברי זה עם זה, 

גם לאחר סיום הקורס.

שקורסים  ספק  ואין  מהקורס  מאוד  נהנינו  כחניכים, 
והן  בישראל  הברידג’  לרמת  הן  רבות  תורמים  זה  מעין 
הגיל,  שכבות  לכל  במדינה  המשחק  תפוצת  להרחבת 
כמו גם, מכשירים את דור ההמשך של המורים לברידג’. 

לדעתנו, חשוב להמשיך ולקיים קורסים כאלו גם בעתיד. 
בשם עמיתיי בוגרי הקורס ובשמי, אנו מבקשים להודות 
להתאגדות הברידג’ ולסגל הקורס ובפרט למוטי גלברד 
על הידע והניסיון העצום שחלק עמנו הן בתחומי הברידג’ 
והן בתחומי ההוראה, לגלעד אופיר- על המקצועיות הרבה 
הדיגיטלית  הקידמה  באמצעות  ההוראה  המחשת  ועל 
סייעה,  הקלעים,  מאחורי  תמיד  שעמדה  לבל  ולטליה 
העושים  שכל  ספק  אין  אותנו.  ולימדה  תמכה  הדריכה, 
ועשו הכל על  כיוונו להנחלת הוראת הברידג’  במלאכה, 

מנת לבנות אותנו כמורים טובים לברידג’ .

גל-לויא 	רנהא ברויד	,א 	לירםא זו:א כתבהא בהכנתא סייעוא
ומיכלאעדיןאצינמן

עופר טל-שחר מקבל תעודת מורה מוסמך ממרצי הקורס.

אילן   – ההתאגדות  נציגי 
תחרויות(,  )רמ"ד  שזיפי 
)מנכ"ל(  מאיר  אוריה 
ועדת  )יו"ר  אופיר  ורונית 
 – הקורס  ומרצי  הוראה( 
גלברד  מוטי  לבל,  טליה 

וגלעד אופיר.
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דרור שיפטן

התחיל...  שלי  השותף  לתחרות  בדרך  במכונית  כבר 
"אנחנו נשחק תחרות IMP... אתה יודע מה זה אומר?”, 
עוד לפני שהספקתי להזכיר לו שאני משחק ברידג’ קצת 

יותר זמן ממנו, הוא המשיך: 
“חשוב לבצע את המשחק, פחות חשוב לקיחות עודפות. 

שחק בטוח.”
“ברור” אני עונה, “לא נולדתי אתמול”.

“אז ככה” הוא ממשיך, מבלי בכלל להקשיב לי )כרגיל(, 
“אל תעשה עקיפות אם לא צריך, תזהר מהיד המסוכנת, 
ותתכנן את המשחק עוד לפני שאתה משחק קלף ללקיחה 

הראשונה”.
“בסדר, בסדר” אני עונה, “רק לא עוד הרצאה...”. 

למזלי לפני שקבלתי שטיפה, הגענו למועדון. 

תחרות, 24 לוחות 12 סיבובים. הוגרלנו לשחק בשולחן 9 
)מתוך 13( כצפון-דרום.

שיחקנו  ובנו  אב  נגד   18  ,17 לוחות  ראשון  בסיבוב 
משחקים חלקיים. ♠2 מצד דרום )אני L( שנפל פעם אחר 
)קבלנו 50-( ו-♦3 מצד מזרח שבוצע )שוב קבלנו תוצאה 
שלילית – 110-(. סה”כ הפסד של IMP 3 בשני הידיים 

הללו – לא נורא...

סיבוב שני נגד זוג סבתות נחמדות. יד ראשונה )19(, שוב 
 IMP  + = -90(  1NT ובצעה א’ הכריזה  סבתא  כלום – 

בודד עבורנו(, ואז הגיעה יד 20...

מערב מחלק, כולם פגיעים

אני יושב בדרום וזוהי ידי

♠
♥
♦
♣

K62
AK4
AK32
865

מהלך ההכרזה היה פשוט. שלושה פאסים אליי, פתחתי 
מיד  הוסיף  והשותף  נקודות  ו-17  מאוזנת  יד  עם   1NT

ל-3NT. קלף היציאה מסבתא א' הוא Q♠ והדומם יורד:

♠
♥
♦
♣

A75
873
75
AK732

♠
♥
♦
♣

K62
AK4
AK32
865

North East South West

- - - Pass
Pass Pass 1NT Pass
3NT All Pass

דומם נאה. 11 נקודות וחמישייה ב-♣. יש כאילו שיפתחו 
שניה  ביד  לא  שלי...  השותף  לא  אבל  השותף,  יד  עם 

פגיע... אין מצב.

שצריך  מה  וכל  מלמעלה  לקיחות   8 הבעיה?   מה  אז 
ליד  לעבור  אפשר  ה-♣,  סדרה  את  להגביה  זה  לעשות 
הבאה... אבל לא אצלי... אני נזכר בנאום השותף בנסיעה 
- “חשוב לבצע את המשחק, פחות חשוב לקיחות עודפות. 

שחק בטוח.”

אוקי, מה יותר בטוח? מה אני צריך לביצוע החוזה? לקיחה 
נוספת על ה-8 שכבר יש לי... אז נתחיל בשמירת הכניסה 
בדומם ונזכה ב-K♠ ביד. ונשחק קלאב נמוך משתי הידיים 
– לשמור על קומוניקציה )לקיחה ב-♣ חייבים להפסיד...(. 
סבתא ב’ )מזרח( זוכה עם ה-10♣ וממשיכה ב-♠. שיחקתי 
נמוך משתי הידיים, וסבתא א’ שזכתה עם ה-9♠ המשיכה 
ב- J♠ ואני זכיתי עם ה-A♠ בדומם.  בזווית העין ראיתי 
שסבתא ב’ משרתת עם ה-4♠. חשוב? לא חשוב? – מה 

זה אומר? – אם חשוב, למה חשוב?

 ...IMPתחרותא 
	ניאבעד!א)חלקא	’(
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ובכן, סדרת ה-♠ מחולקת 4-3-3-3, כלומר היריבים יכולים 
לזכות רק בשתי לקיחות בסדרת ה-♠. איך זה משפיע על 
המשחק? אני צריך לבצע את החוזה! בשביל זה אני צריך 
רק לקיחה נוספת. ואותה ניתן לפתח רק מסדרת ה-♣. אם 
הסדרה מחולקת 3-2 )68%(, אני מסודר עם 10 לקיחות 
)4 ב-♣ ו-2 נוספות בכול אחת מהסדרות האחרות(, אבל 

מה אם לא? מה עם החלוקה 4-1 )28%(? 

דרך אגב... כיוון שכבר גילינו שהחלוקה אינה 0-5 – האחוזים 
הנכונים בשלב זה הם בערך 71% ו-29% בהתאמה... אם 
 ?4-1 החלוקה  אם  אבל  בעיה.  שום  אין   –  3-2 החלוקה 
האם יש בעיה? אמרנו שצריך רק 3 לקיחות ב-♣, והיריבים 
יכולים לקחת מקסימום 2 לקיחות ב-♠, מה הבעיה? נשחק 

את ה-A♣ ונראה, מקסימום החלוקה 4-1, לא?

אז זהו – שלא! אם נשחק את ה-A♣ והחלוקה 4-1 אין 
לנו יותר כניסות לדומם לבצע את החוזה. אז מה עושים? 
שוב  ומשחקים  פוטנציאלית  עודפת  לקיחה  על  מוותרים 
ב-   600 =  3NT ומבצעים  הידיים  ב-♣ משתי  קלף קטן 
100%. זה עדיף מ 3NT + 1 )630( בסיכוי של 71%...

היד המלאה:

 ♠
♥
♦
♣

A75
873
75
AK732

 

♠
♥
♦
♣

QJ109
J106
Q6
QJ94

♠
♥
♦
♣

843
Q952
J10984
10

 ♠
♥
♦
♣

K62
AK4
AK32
865

 

על  “כל הכבוד  אומר.  “יפה מאוד”, הוא  השותף מפרגן, 
המשחק הבטוח”. תוצאה של 3NT עשוי 600+ הביאה לנו 
 IMP +11. ב- 10 שולחנות ביצעו רק 8 לקיחות )100-(

ורק כרוז אחד נוסף ביצע את החוזה. 

מצטברת  תוצאה  )עם  עברו  משחקים  מספר  עוד 
במשחקים אילו של IMP  +10 לטובתינו(, והגיע הסיבוב 
השישי )לוחות 1-2( ולשולחן הגיע זוג נשוי בשנות ה-50 
בסיבוב  טוב  להם  הלך  כנראה  מחייכים,  שניהם  לחייו. 

הקודם... בא נקווה שנמחק להם את החיוך...

יד ראשונה )1(, שוב כלום – הזוג הכריז 1NT והצד הנשי 
בנישואין ביצע 8 לקיחות  )IMP  -120 1- עבורינו(, ואז 

הגיעה יד 2:

מזרחאמחלק,אצפון-דרוםאפגיעים

אני בדרום ומחזיק את היד הבאה:

♠
♥
♦
♣

A432
AK54
AJ2
KQ

מהלך ההכרזות היה פשוט:

North East South West

- Pass 2NT Pass
3NT All Pass

מזרח הכריז פאס ואני עם 21 נקודות ויד מאוזנת הכרזתי 
...3NT ...2, והשותף תומךNT כמובן

קלף יציאה מהאדון - J♠ והדומם יורד:

♠
♥
♦
♣

K5
73
8543
A9832

♠
♥
♦
♣

A432
AK54
AJ2
KQ

אכן דומם נאה. 7 נקודות וחמישיה ב-♣. נספור לקיחות: 
2 ב-♠, 2 ב-♥, 1 ב-♦ ו-3 ב-♣ = סה”כ – 8. לקיחה 9? 

כמובן מסדרת ה-♣... נראה לי מוכר...

היכן הבעיות? אני חושב... ובכן, אין שום בעיה לקחת 5 
 ,)1 + 3NT-לקיחות בסדרת ה-♣ אם זו מחולקת 3-3 )ל
 ...)=3NT( 4-2 או אפילו 4 לקיחות אם הסדרה מחולקת

כן?
אז זהו – שלא!

כמו ביד הקודמת, יש בעיה של כניסות...

שמרנו  )אותו  בדומם   K -ל  ♠ ונשחק   ♣KQ נמשוך  אם 
קודם ככניסה(, נזכה ב- 5 לקיחות אם חלוקת ה-♣ 3-3 
)36%(. אבל אם החלוקה 4-2 )48%( אין כניסה נוספת 
לדומם לגבות את הלקיחה הנוספת ב-♣ אותה נגביה... 

אז מה עושים?
אם החלוקה 5-1 אי אפשר לבצע את החוזה, לכן נתמקד 
באפשרות של 4-2. כמה כניסות יש לדומם, ואילו קלפים 
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– תתפלאו  הוא  לעזור? המפתח  יכולים  שאולי  יש  ב-♣ 
לדעת, ה-9 8 ב-♣...

אז איך נשחק? נזכה ב-A♠ ביד, נשחק את ה-K♣ )כולם 
 ♣A-ב נזכה  לקיחה  ובאותה   ♣Q-ה את  ואז  משרתים( 
בדומם... כן? כן! מה עשינו? יצרנו כניסה לדומם...אבל... 

אבל... יש עכשיו רק שתי לקיחות גבוהות ב-♣, ולא 3...
אז מה? אם לא קרה משהו מעניין, אנחנו בדומם ונשחק 

ללקיחה הרביעית את ה-9♣. 

אם החלוקה היתה 3-3, אנחנו הפסדנו לקיחה ב-♣, אבל 
היינו  לא  אבל  טוב,  ביטוח  בסדרה.  לקיחות   4 הבטחנו 
צריכים אותו, וסתם הפסדנו לקיחה L. אבל אם החלוקה 

היתה 4-2? האם הכניסה שיצרנו לדומם עוזרת לנו?

זה עוזר אם ביד עם הדאבלטון ב-♣ יש את ה- J  ,T או 
את שניהם )60% סיכוי(, ואז קלף מפתח יפול בלקיחה 

.)...A-ב  Q-השלישית )הלקיחה בה לקחנו את ה

זו נזרק אחד הקלפים הנ”ל, נמשיך  כלומר אם בלקיחה 
לא  ועדיין  בסדרה,  לקיחות   4 תבטיח  וה-8,  ב-9♣ 
הלקיחות  לגביית  ככניסה  שישמש   ♠K ב  השתמשנו 

שהוגבהו ב-♣.

 5 לקחת  האפשרות  על  מראש  שמוותר  זהיר,  משחק 
יותר של  לקיחות בסדרת ה-♣ תמורת אפשרות בטוחה 
לקיחת 4 לקיחות בסדרה באחוז גבוה יותר. מה עדיף? 
ב-65%   =3NT או   )3-3 )חלוקה   36% ב-   1  +  3NT

)חלוקה 3-3 + חלוקה 4-2 עם “תמונה” בדאבלטון(?

היד המלאה: 

 ♠
♥
♦
♣

K5
73
8543
A9832

 

♠
♥
♦
♣

J1097
J102
Q7
J754

♠
♥
♦
♣

Q86
Q986
K1096
106

 ♠
♥
♦
♣

A432
AK54
AJ2
KQ

 

השותף מפרגן, יפה מאוד, כל הכבוד על המשחק הבטוח. 
תוצאה של 3NT עשוי 600+  הביאה לנו IMP +12. בכל 
השולחנות האחרים 3NT נפל, ורק בשולחן שלנו בוצע...

בתחילת הסיבוב השביעי, יש בקופה IMP +29. לא רע 
בנתיים. ועכשיו?

 )IMP 2 )הפסדנו  מיוחדים  היו  לא   3-4 לוחות   7 סיבוב 
אפילו   ,+75( קשישים  שני  הגיעו  השמיני,  בסיבוב  אבל 
++...(. יד 5 התנהלה לאט, ולא קרה דבר, אבל לצערינו 

הגיעה יד 6...

קשיש א’ במזרח החזיק ביד

♠
♥
♦
♣

K6
AKQ4
AK
J9432

והחליט )עם הגיון( לפתוח את ההכרזות ב- 2NT. ממש 
במערב...  ב’(  )קשיש  שותפו  של  ההשתנקות  את  ראו 
שבתורו הכריז ♣3 סטיימן, ולאחר תשובה של ♥3 ממזרח 

מבלי להתבלבל הכריז 6NT! ידו הייתה:

♠
♥
♦
♣

AQ75
3
QJ65
AQ75

 12 ביצע  א’  קשיש  ישבה,  לא  ב-♣  שהעקיפה  לאחר 
לקיחות בקלות.

היד המלאה: 

 ♠
♥
♦
♣

8432
852
9743
K8

 

♠
♥
♦
♣

AQ75
3
QJ65
AQ75

♠
♥
♦
♣

K6
AKQ4
AK
J9432

 ♠
♥
♦
♣

J109
J10976
1082
106

 

רע.. רע מאוד. 1440 - תוצאה שהושגה בעוד 7 שלחנות 
ולאחר שזוג אחד ניסה כוחו ב-7NT ונפל ו-3 זוגות שמשום 
...IMP 8 3 + 3(, הפסדנוNT( מה רק הכריזו משחק מלא

יצאנו בשן ועין... שאלתי את קשיש ב’, מדוע לא הכריז 
 ,)20-22(  2NT שפתח  ושותף  נקודות   15 עם   7NT

והתשובתו המלומדת היתה... רק גוי מכריז 7!

 IMP 2 סיבוב 9 ו-10 היו קצת יותר מוצלחים והפסדנו רק
בהם L... המשךאיבו	...

25

058-503-9696 
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גלעד אופיר

אתם יושבים במושב המחלק במערב ועליכם לפתוח את 
 2 בגובה  חלשות  בפתיחות  משתמשים  אתם  המכרז. 

)♠2/♥2/♦2(. מה תפתחו ומדוע?

Jבהצלחהא

♠
♥
♦
♣

QJ92
AJ7654
52
2

מ	חוריאההיגיוןאא
חידתאספטמבר

מ	חוריאההיגיוןא–אפתרוןאחודשא	וגוסט
בחידה מהחודש הקודם, התיישבתם במזרח ושותפכם הוא 
המכרז  את  לפתוח  השותף  החליט  מזלכם  לרוע  המחלק. 
בהכרזת ♠2, הכרזה המציגה 6 קלפים בסדרת ה-♠ ויד חלשה 
עם 6-9 נקודות )לעיתים גם 10 רעות(. יריבכם בצפון הכריז 

Pass וההכרזה אצלכם.  מה תכריזו?

2♠ ?
♠
♥
♦
♣

-
Q98
KJ97652
A87

ההכרזהאהנכונהאהי	אפ	ס!

מצב זה מוביל לאחת הטעויות הנפוצות ביותר במשחק 
הברידג' – "הניסיון לתקן את החוזה". 

הכרזות המנע נועדו לתאר את היד במדויק ולהפעיל לחץ 
יוצרת  המנע  הכרזה  מעטים  לא  במקרים  היריבים.  על 
קצת  ועם  המדויק  התיאור  בשל  אך  לשותף  גם  בעיה 

סבלנות נוכל להתמודד איתה בכבוד.

הכלל הבסיסי הנוגע לכל מהלך הכרזה אומר – עצרוא	תא
הכרזת  מל	.  למשחקא סיכויא 	יןא 	םא בהקדםא הרכבתא
 15+ עם  יד  תציג  חלשה  פתיחה  לאחר  חדשה  סדרה 
היא  לכך  הסיבה  המוכרזת.  בסדרה  וחמישייה  נקודות 
שעם +15 נקודות יש עדיין סיכוי למשחק מלא מול פתיחה 

חלשה שמציגה 6-9 נקודות. 

יכול להכריז עליה  מחייבת והשותף לא  הכרזה זו הינה 
את  מובילים  אנו  סדרה  החלפת  ידי  שעל  ומכאן  פאס 
החוזה לפחות לגובה 3 ומרעים את מצבנו. אם נכריז ♦3 
של  חוזרת  בהכרזה  יבחר  שהשותף  סביר  זו,  בדוגמה 

 ...3♠

אם נתחכם ונבחר בסיכום מיוחד בו הכרזת סדרה חדשה 
שכוללת  הבאה  היד  עם  נעשה  מה  מחייבת,  	יננהא

שישייה ב-♥ ו-+15 נקודות?

2♦ ?
♠
♥
♦
♣

2
KJT732
AKJ
A87

מסיבה זו עלינו לבחור בהכרזת פאס כאשר אנו חלשים 
וללא התאמה בסדרת הפותח. באופן זה נעצור את המכרז 
נמוך ככל שניתן ונשיג יתרון על פני הזוגות האחרים שינסו 
בלקיחות  וייכשלו  בגבהים,  יסתבכו  החוזה,  את  לתקן 

רבות.

בהכרחא מובילהא 	ינהא בחוזהא נפילהא לזכור,א חשובא
לתוצ	האל	אטובה,אבסךאהכלאעלינואלבצעאיותראלקיחותא
	ותםא 	תא שמחזיקיםא בתחרותא ה	חריםא מהשחקניםא
"ניצחנו"א ודווק	א ייתכןא נכשלנו,א 	םא שגםא כךא הקלפיםא

	תאהמשחק!

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

אין לכם

שותף?
פנו אלינו !
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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
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אין לכם

שותף?
פנו אלינו !
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חידת ספטמבר
אורן לידור

 ♠
♥
♦
♣

97                   
A543                          
J3                                        
KJ1032

 

♠
♥
♦
♣

865
KQJ10
KQ
Q987

♠
♥
♦
♣

4
9876
A97654
65

 ♠
♥
♦
♣

AKQJ1032
2
1082
A4

 

כנגד ♠6 הוביל מערב ב-K♥. עליכם לבצע את החוזה 
כנגד כל הגנה. בהצלחה!!!

 ♠
♥
♦
♣

8765432                   
AQJ8                          
K2                                        
-

 

♠
♥
♦
♣

-
K954
QJ1098765
2

♠
♥
♦
♣

KQJ109
76
4
A6543

 ♠
♥
♦
♣

A
1032
A3
KQJ10987

 

כנגד 6NT הוביל מערב ב-Q♦. שחק את ה-K♦ מהדומם 
וקח אותו עם ה-A♦ ביד!! המשך עם ה-K♣ ומסור את 
הלקיחה ל-A♣ של מזרח )המשך בקלאבים עד שמזרח 
ממזרח  קלאב(   )או  ספייד  בהמשך  זכה   )♣A-ב יזכה 

ומשוך את כל הקלאבים כדי להגיע למצב הבא:

 ♠
♥
♦
♣

-
AQJ8
2
K

 

♠
♥
♦
♣

-
K954
J
-

♠
♥
♦
♣

KQJ
76
-
-

 ♠
♥
♦
♣

-
1032
3
7

 

 – ישליך הארט  על הקלאב האחרון מערב בלחץ: אם 
ל-4  ב-10♥  ותמשיך  מהדומם  דיאמונד  תזרוק  אתה 
לקיחות בהארט. אם ישליך דיאמונד – אתה תזרוק את 
ה-8♥, תעקוף ל-J♥, תחזור ליד עם ה-2♦ לעבר ה-3♦ 

.♥Q-ותעקוף שוב בהארט לעבר ה

פתרוןאחידתא	וגוסט

אורן לידור
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אורן לידור

תשברידג חודש ספטמבר
הגדרותאומילים:א	ורןאלידור,אשלדאושיבוץאהמילים:אדניאלונשטיין

מ	וזן:
1( ראש השנה, יום כיפור וסוכות )4,3( 7( יצא לגמלאות 11( 24 שעות 12( אינה זכאית 14( חודש עברי 
16( גבעה 17( נחשול 18( מערי הבירה 20( קנה הבליעה 22( שיחק נגד הכרוז 24( מסולם התווים 25( 
חלוקה בברידג’ 27( מודרניזציה 30( פרטיות )4,4( 34( ילדה 35( איסור 36( הפר חוק, מעל 37( הסתכלו 
בסתמיות 38( צמח בר בעל עלים מרים וריחניים 40( אפשר לסמוך עליו 41( מאכל בסיסי 43( בתוכה 
44( עיקרי 46( רסיסי לילה 48( אבן יקרה 49( נציגויות 52( אם ישמעאל 54( קידומת הולנדית 55( אחת 

הסדרות 56( עלעול 57( תעריף 59( ניפה 60( התפייס 61( הדגיש

59

56

52

43

38

35

30

20

16

11

1

53

31

2

61

50

41

28

9

60

54

45

36

32

22

12

4

51

29

10

57

33

18

6

48

25

21

3

49

46

37

24

19

7

40

23

5

47

34

14

8

44

39

26

17

58

42

15

55

27

13

מ	ונך:
1( משחקי שליט לסירוגין מהיד ומהדומם )4,5( 2( חלוקה מאוד לא שגרתית )סלנג( 3( מאגר מים גדול 
4( קושיה 5( עני 6( אחד הצדדים 8( מחגי ישראל 9( ביזה 10( התחייבות ל-12 או 13 לקיחות 13( גבעה 
28( סגור  27( שן הפיל  26( כת   )5,3( 23( אני, אנחנו  נימוק   )21 19( עובר  15( מחילה, נסיגה  נישאה 
במפתח 29( מצולות, בור ללא תחתית 31( שתלה 32( שקט 33( חמלה 37( נשיא ההתאגדות בעבר )ש”מ( 
)5,2( 39( שעובר בבטנה 42( שמו רכבם בצד 45( הקבוצה במקום הראשון בליגה 47( פה 48( מדינה 
שכנה 50( צפוף, לחוץ 51( מבני ההגדה 52( מארבעת המינים 53( מניב ענבים 55( חלק בפנים 57( בא 

בברית אברהם 58( ישן    
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איתן גוליק

משהו עצוב – מצחיק קרה לי בפסטיבל. סיפור מהחיים. 
את הסיפור אני משחזר מהזיכרון.

ישבנו בתחרות האחרונה של הפסטיבל יום ה’ 06.07.17 
IMP בקו מ/מ.

בשתי הידים האחרונות נעשה השינוי בכיוון וקבלתי את 
ידו של דרום )מס’ 25(.

זו היד:

♠
♥
♦
♣

J6 
J6 
AK9
AKQJ98

יד חמודה לכל הדעות )וגם עשירה(.

שותפי פותח ♦better min( 1( אני מתלבט איך להראות 
דבר  של  בסופו  שכמובן  ומחליט  שבידי  האוצרות  את 
נשחק בחוזה של או NT או ♣. בשלב זה יש לנו הכרזה 
מחייבת )לא למשחק מלא אלא לסיבוב אחד בלבד( ♣2 

ואכן שותפי מראה יד חלשה מאוד ♦2.

שאלה  )שזו   4♣ והכרזתי  לפעולה  התעוררתי  עכשו 
לאסים( לשמחתי שותפי עונה ♠4 )2 אסים מתוך 4(, אני 
מציע לכם לספור יחד אתי לקיחות )כמובן בהנחה שביד 
של אחי נוסף ל-2 האסים גם Q ואולי גם J דיאמונד(. ♠ 
קלאבים  שישה  ועוד  דיאמונדים  חמישה  אחד,   ♥ אחד, 

מסתכמים ב-13 לקיחות. ואני כמובן מכריז ♣7.

שותפי שומע כבר בתחילת המכרז את ה-♣2 ומבין שזה 
להוביל,  מה  וחושב  חושב  ומערב  עוברים  כולם  החוזה. 
מכין  שוב  ומתחרט  קלף  עוד  מכין  ומתחרט,  קלף,  מכין 
עוד קלף ומתחרט בשלישית וכך אולי 6 פעמים.בסופו של 

דבר מוצא הובלה קטלנית - את ה-5♣. 

השולחן יורד ואני מתמלא אימה אין שם שום נכבד )ואפילו 

לא נעליים – כמו שאנו רגילים לומר( בדיאמונד. זו היתה 
היד:

♠
♥
♦
♣

A86 
AK108 
108765
4

מוכרח  אני  מצליח.  ולא  מההלם  להשתחרר  מנסה  אני 
שדוד  נופלים   QJ-ה אם  אלא  אחד.  דיאמונד  להפסיד 

מתחת ל-AK )וכבר היו דברים מעולם(.

ואני מתחיל להתאושש,  בעיני  חן  הרעיון מתחיל למצוא 
מבקש את ה-4♣ מהשולחן ובאדישות לוקח את ה-10♣ 

שמזרח מניח.

לתדהמתי, כשאני משחק קלאב גבוה נוסף, מערב נכנס 
לפאניקה ושוב חושב ארוכות ומשליך ♠ - במלים אחרות 
לא  ואופן  פנים  בשום  )הרי  בקלאב  לקיחה  לי  “נמכרה” 
הייתי עושה עקיפה בקלאב בלקיחה א’( ומזרח החל עם 

5 קלאבס ל-10 )לקיחה בטוחה(.

הקלאב  על  משליך  ומזרח  הקלאבס  כל  את  מושך  אני 
הששי את ה-3♦ )!(. בינתיים מערב משליך עוד 2 ספיידס 

ו-2 הארטס.

האם תפילותי נענו וה-QJ דיאמונד יפלו? אני מושך את 
 K ה-  על  משליך  מזרח   - לא  אבל  דיאמונד   K-וה  A-ה

דיאמונד הארט נמוך.

זהו. הגעתי לנקודת האל חזור. שיחקתי את ה-J♥ ממערב 
ה-8♥.  את  מבקש  ואני  קטן  הארט  במהירות  משוחק 
כמובן שה-J♥ מחזיק מעמד וכעת אחרי  עקיפה נוספת 
נזכרתי שלא סיפרתי  )כעת  גבוה  נוסף בהארט השולחן 
שעל חמשת הקלאבס זרקתי 3 דיאמונדס ו-2 ספיידס(. 
אגב, אם מערב מכסה את ה-J♥ התשיעית נופלת גם היא 

והשמינית גבוהה.

מתחרויות  באחת  הסיפור.  של  המצחיק  להמשך  כעת 
הערב פגשתי את אותו שחקן והוא ניסה לשכנע אותי שלו 

הצץאמעבראלכתפיא
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היה זורק על הקלאבס את כל הספיידס שבידו ורק הארט 
אחד הייתי נופל. וכל כך למה “כי הייתי )הוא( מכסה את 
ה-J♥ ולא היית יכול לחזור ליד אחרי משיכת הדיאמונדס”.

להסברי כי אחרי הדיאמונד הראשון בו לא נופל אף מכובד 
לי שתי אפשרויות:   היו  וכעת  את השני  הייתי מושך  לא 
למשוך את ה-A♠ להפעלת לחץ, לחזור ליד עם הדיאמונד 
 ♥9  - עקיפה  שהאחרי  המצב  נוצר  וכעת  השני  הגבוה 
נופלת או – לעשות את ה-עקיפה בהארט לחזור ליד עם 

הדיאמונד השני ושוב עקיפה ל- 8♥.

משום מה לא הצלחתי לשכנעו וכשהגיע לשולחנו במסגרת 
אותה תחרות ערב הציע התערבות בת 500 שקל.

טמבל  הייתי  שהתערבתי  האחרונה  בפעם  נדהמתי.   .1
כמעט בן 18. תפרן מוחלט וטירון של חטיבת גולני, באחד 
השעורים ישבו מאחורי שני בחורים ושוחחו ביניהם. כל 
ואני  ואחרים.  בך  בטהובן,   מוצרט,  היה  שקלטתי  מה 
בור מוחלט במוסיקה מנסה להתערב ביניהם ואומר “מה 
ואומר  אותי  מפסיק  מהם  אחד  מוצרט....”  מה  בטהובן, 
מה  שכל  נתערב  בוא   – המוח  את  מבלבל  אתה  “מה 
שאתה תשרוק אני אזהה ואילו מה  שאני אשרוק אתה 

לא תזהה”.

2. מובן שסרבתי והוא החל להתרברב בלימודי המוסיקה 
לו  ואמרתי  במשהו  נזכרתי  דקות  מספר  כעבור  שלו. 
היצירה  לא תזהו את  ואתם  נתערב שאני אשרוק  “בואו 
קטע  שרקתי  ואני  ההצעה  את  קבלו  השניים  והמלחין”. 

נייבסקי של סרגיי פרוקופייב  מתוך הקנטטה לאלכסנדר 
)לא כאן המקום לספר איך הכרתי יצירה זו(. זכיתי בשני 
אסקימו לימון )כן באמת היה דבר כזה שנקרא “אסקימו 

לימון”(.

יותר לא מתערב. תמיד  3.אז אמרתי לעצמי איתן אתה 
שאתה  חושב  שאתה  מסוים  שבנושא  טמבל  איזה  יגיע 

מכיר אותו לאשורו יודע משהו שאתה אינך יודע.

 4. אלא שהייתי בטוח מחד, שהבחור לא ישלם לי, ומאידך 
אני לא אנסה ל”גבות” והסכמתי ל”התערבות”.

וחיטטתי בפרסום התוצאות ומצאתי את  5. כיתתי רגלי 
החלוקה כלהלן:

 ♠
♥
♦
♣

A86 
AK108 
108765
4

 

♠
♥
♦
♣

K1052 
Q9642 
QJ5 
5

♠
♥
♦
♣

Q763 
75 
73 
107632

 ♠
♥
♦
♣

J6 
J6 
AK9 
AKQJ98

 

מוסר השכל – אין כמו יריב חביב.   
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12

24
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פסטיבל הים האדום

סימולטנית ארצית

אליפות ישראל למועדונים

מוקדמות אליפות ישראל 
לצעירים*

תכנית פעילות ספורטיבית ארצית לחודשים:
ספטמבר 2017 - נובמבר 2017

* ראה מודעה מפורטת

הודעות חשובות

יום עיון חוקי הברידג' החדשים

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 

יום עיון אחרון בנושא החוקים החדשים יתקיים ביום שבת ה- 9/9/17
החל מהשעה  10:00.

מנה"ת שטרם עברו יום עיון נדרשים להירשם ליום עיון זה.

לידיעת ציבור השחקנים ומנהלי התחרויות 
 מועד כניסת החוקים החדשים לתוקף נדחה ל-1/10/17  

  חל איסור על משחק עם משקפי שמש בעת תחרות )אלא מסיבות בריאותיות ובאישור רופא( 

ועדת חוקהועדת חוקה

אליפות ישראל לזוגות צעירים 2017

התחרות תתקיים בשתי קטגוריות גיל : 

עד גיל 16 ו-עד גיל 26

שלב המוקדמות יתקיים בשבת 25 בנובמבר 2017.
שלבי הגמר יתקיימו בסוף השבוע 1 – 2 בדצמבר 2017

ההרשמה מראש חובה עד לתאריך 19/11/17 
ההרשמה דרך המערכת המקוונת שבאתר ההתאגדות )אין גבייה במקום(

קיום שלב המוקדמות תלוי בכמות הנרשמים 

מחיר לזוג 90 ש"ח.
באם לא יתקיים שלב המוקדמות התשלום יזקף עבור שלבי הגמר

הנרשמים יקבלו בסמוך לאירוע מידע על פרטי התחרות, לוח זמנים וכו'

ועדת חוקהועדת חוקה

סדנה למנהלי תחרויות בלרנקה, 2018
סדנה אזורית של התאגדות הברידג' האירופאית )EBL( , תתקיים בקפריסין בעיר לרנקה

בין התאריכים 8 עד 11 בפברואר 2018.
מטרת הסדנה:

לשפר את רמתם של מנהלי תחרויות ולאפשר להם להיחשף למסגרת הבינלאומית,
כמו גם להשתלב בניהול תחרויות ההתאגדות השונות בעתיד. )הקורס מתנהל באנגלית(.

הקורס מיועד למנה"ת בדרגה 1-3
 מחיר: 250 יורו למשתתף בחדר יחיד. 

המחיר כולל: 3 לילות במלון על בסיס פנסיון מלא וכמובן הסדנה עצמה.
מנהלי תחרויות הרואים עצמם מתאימים למסגרת זו ומעוניינים להתקדם ולהשתלב בפעילויות 

   ibf@bridge.co.il ההתאגדות, מוזמנים לשלוח בקשה למשרדי ההתאגדות
<< כמות המשתתפים מוגבלת לכן מומלץ לשלוח בקשה בהקדם. >>

ההשתתפות מותנית באישור ועדת חוקה.

תוצאות התחרות משמשות כקריטריון בבחירת השחקנים לנבחרות ישראל הצעירות
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צרו איתנו קשר גם בפייסבוק:
 "ההתאגדות הישראלית לברידג׳"

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

ליגות לקבוצות 2017
ההרשמה לליגה ב' באזור דרום ומרכז הסתיימה

נותרו מקומות פנויים בליגות במחוז צפון .
שימו לב ! משחקי ליגות, בחלק מהבתים, יתקיימו גם בימי ששי.

תכנית מפורטת תפורסם לכל הקבוצות שירשמו כנדרש.
ההרשמה על בסיס מקום פנוי, כל הקודם זוכה.

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

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

בואו להשתתף בתחרויות הליגות 2017 !

קביעת נבחרות ישראל הצעירות
לאליפות העולם סין, אוגוסט, 2018

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

מהקטגוריות הבאות:

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

ועדת צעיריםועדת צעירים

 ההרשמה תתאפשר עד 15.9.2017
ibf@bridge.co.il דרך משרדי ההתאגדות

הודעות מועדונים

מועדון רמת השרון 
שמח להזמינכם לתחרות גביע ראש השנה תשע"ח

2 מושבים  18 ידיים
יום שבת 23 בספטמבר 2017 | בשעה 9:30

רח' סוקולוב 52 רמת השרון
מנהל תחרות: אילן שזיפי

מחיר למשתתף: 80 ₪
גביעים מהודרים לשלושת המקומות הראשונים

הרשמה מראש חובה
יעקב מינץ – 052-2783263 | מועדון 03-5403244 

www.bridgerh.co.il אתר המועדון

מרכז הברידג' ירושלים
מזמינכם לתחרות ארצית ע"ש אמיל ויזנר ז"ל

2 מושבים  18 ידיים
יום שישי 6 באוקטובר 2017 | בשעה 10:00

בית בלב | שד' בן צבי 35, ירושלים
מנהל תחרות: ברי אבנר

מחיר למשתתף 70 ₪
כולל כיבוד עשיר,

גביעים ופרסים כספיים
הרשמה מראש חובה

מגי 054-4715949 | אילנה 050-3059588

מועדון ברידג' השרון 
מתכבד להזמינכם לתחרות ארצית

2 מושבים  18 ידיים
יום שבת 7 באוקטובר 2017 | בשעה 10:00

רח' ששת הימים 42, כפר סבא
מנהל תחרות: אילן שזיפי

מחיר למשתתף 75 ₪
גביעים לשלושת המקומות הראשונים

נקודות אמן ארציות

מס' מקומות מוגבל – הרשמה מראש חובה
רותי 054-4556111 | מועדון 077-5253001

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

יום שישי 13 באוקטובר 2017 | בשעה 10:00

במועדון הברידג' וקס רחובות
רחוב ארלוזורוב 28 רחובות

מחיר למשתתף 70 ₪ כולל כיבוד
מנהל תחרות: אילן שזיפי     

הרשמה מראש
יעקב וקס 054-6344830 | גל וקס 052-5688781

מועדון אם המושבות מתכבד להזמינכם לתחרות ארצית לזכר חברנו יוני אראל ז"ל
2 מושבים 18 ידיים

יום שבת 14 באוקטובר 2017 | בשעה 10:00

בבית ההתאגדות | יערה 27, רעננה
מנהל תחרות: אילן שזיפי

מחיר למשתתף: 75 ₪     |      גביעים ופרסים כספיים בסך 3000 ₪
באדיבות משפחת אראל לשלושת המקומות הראשונים

לפרטים והרשמה: דורון ידלין 052-3933453
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צרו איתנו קשר גם בפייסבוק:
 "ההתאגדות הישראלית לברידג׳"

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

ליגות לקבוצות 2017
ההרשמה לליגה ב' באזור דרום ומרכז הסתיימה

נותרו מקומות פנויים בליגות במחוז צפון .
שימו לב ! משחקי ליגות, בחלק מהבתים, יתקיימו גם בימי ששי.

תכנית מפורטת תפורסם לכל הקבוצות שירשמו כנדרש.
ההרשמה על בסיס מקום פנוי, כל הקודם זוכה.

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

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

בואו להשתתף בתחרויות הליגות 2017 !

קביעת נבחרות ישראל הצעירות
לאליפות העולם סין, אוגוסט, 2018

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

מהקטגוריות הבאות:

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

ועדת צעיריםועדת צעירים

 ההרשמה תתאפשר עד 15.9.2017
ibf@bridge.co.il דרך משרדי ההתאגדות

הודעות מועדונים

מועדון רמת השרון 
שמח להזמינכם לתחרות גביע ראש השנה תשע"ח

2 מושבים  18 ידיים
יום שבת 23 בספטמבר 2017 | בשעה 9:30

רח' סוקולוב 52 רמת השרון
מנהל תחרות: אילן שזיפי

מחיר למשתתף: 80 ₪
גביעים מהודרים לשלושת המקומות הראשונים

הרשמה מראש חובה
יעקב מינץ – 052-2783263 | מועדון 03-5403244 

www.bridgerh.co.il אתר המועדון

מרכז הברידג' ירושלים
מזמינכם לתחרות ארצית ע"ש אמיל ויזנר ז"ל

2 מושבים  18 ידיים
יום שישי 6 באוקטובר 2017 | בשעה 10:00

בית בלב | שד' בן צבי 35, ירושלים
מנהל תחרות: ברי אבנר

מחיר למשתתף 70 ₪
כולל כיבוד עשיר,

גביעים ופרסים כספיים
הרשמה מראש חובה

מגי 054-4715949 | אילנה 050-3059588

מועדון ברידג' השרון 
מתכבד להזמינכם לתחרות ארצית

2 מושבים  18 ידיים
יום שבת 7 באוקטובר 2017 | בשעה 10:00

רח' ששת הימים 42, כפר סבא
מנהל תחרות: אילן שזיפי

מחיר למשתתף 75 ₪
גביעים לשלושת המקומות הראשונים

נקודות אמן ארציות

מס' מקומות מוגבל – הרשמה מראש חובה
רותי 054-4556111 | מועדון 077-5253001

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

יום שישי 13 באוקטובר 2017 | בשעה 10:00

במועדון הברידג' וקס רחובות
רחוב ארלוזורוב 28 רחובות

מחיר למשתתף 70 ₪ כולל כיבוד
מנהל תחרות: אילן שזיפי     

הרשמה מראש
יעקב וקס 054-6344830 | גל וקס 052-5688781

מועדון אם המושבות מתכבד להזמינכם לתחרות ארצית לזכר חברנו יוני אראל ז"ל
2 מושבים 18 ידיים

יום שבת 14 באוקטובר 2017 | בשעה 10:00

בבית ההתאגדות | יערה 27, רעננה
מנהל תחרות: אילן שזיפי

מחיר למשתתף: 75 ₪     |      גביעים ופרסים כספיים בסך 3000 ₪
באדיבות משפחת אראל לשלושת המקומות הראשונים

לפרטים והרשמה: דורון ידלין 052-3933453

sept.indd   51 28.8.2017 г.   0:31:30



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

מקבלי תארים חדשים ביום 9 לאוגוסט 2017

דרגות

רב אמן בינלאומי 
פרידלנדר אהוד, לב הצפון 

רב אמן ארד 
טולדנו אורן, בית בלגיה י"ם 

רב אמן 
יקותיאלי אסף, אביבים 
מישקין אריה, ירושלים 

אמן בכיר זהב 
חוטורסקי ניר, קריות/חיפה 

אביטל שחף, אביבים 
בן נון אביבה, אביבים 

בנירי עילי, מושבות-שמריהו 
זייטק אביב, נס ציונה 

סגל מתן, נס ציונה 
לונשטיין תומר, מועדון לידור 

אמן בכיר כסף 
דניאלי מיכה, זכרון יעקב 

אמן בכיר ארד 
מתתיהו גל, חיפה/כרמל 
דנק שחר, עמק יזרעאל 

וסרמן גילדה, אביבים 
רדני יעל, ירושלים 

אמן בכיר 
לוי אבי, ספורט + חולון 

לוי יהודית, ספורט + חולון 
גוטפריד שי, ברידג' פוינט 

פולג 
ליבוביץ ג'ורג', ירושלים 

אמן זהב 
ברגר נועם, מושבות-שמריהו 
סבח אופק, מושבות-שמריהו 

שליבוביץ יונתן, מושבות-
שמריהו 

קופר ענבר, מת"ב הרצליה 
אמן כסף 

אביטבול מרדכי, רמת גן 

מסיקה דניאל, מושבות-
שמריהו 

כהן דן, נתניה 
אמן ארד 

רגב נחום, ירושלים 
כהן עליזה, אשדוד 

אמן 
מורוזנסקי לאוניד, כרמיאל 

ברנט דוד, חיפה/כרמל 
זומר יגאל, אביבים 

סגן אמן זהב 
אברמובשצ'יק ריטה, כרמיאל 

טל טובה, כרמיאל 
אהרוני עדה, חיפה/כרמל 
קרומבי אלי, חיפה/כרמל 
פורגס שרי, "הרץ" חיפה 

סומך יפית, רמת גן 
בן אלי מיכל, אביבים 

פורת גאולה, מרכז ספורט 
רשלצ 

ולדמן צילה, נס ציונה 
סגן אמן כסף 

פורת יגאל, מרכז ספורט 
רשלצ 

סקומורובסקי מרה, נס ציונה 
סגן אמן ארד 

גור צבי, גל - ראש העין 
גרינמן שמשון, חיפה/כרמל 

ארבל גדעון, רקפת קרית 
טבעון 

זמיר גורי, אביבים 
קס גינה, אביבים 

פריד אשר, מרום נווה 
סגל ציפי, ירושלים 

בר חנן, מרכז הברידג' ים 
יעקב אברהם, מרכז ספורט 

רשלצ 
ארבל עמוס, וקס - רחובות 

סגן אמן 
שגיא אילנה, חיפה/כרמל 

וויצמן עידית, השרון 
באלינט מיכאלה, אביבים 
פרקש אילנית, מושבות-

שמריהו 
קנור צבי, מושבות-שמריהו 

רסקין דפנה, מושבות-שמריהו 
אברמסקי מוטי, ירושלים 

ליברמן הלינה, ויצו - נוה יוסף 
פלס דגנית, חדרה 
מילר נתן, קיסריה 

דיין קטלין, בית מכבי ראשל"צ 
סובל אריה, ערד 

שפירא דוד, רעננה ההגנה 
רוזנטל שי, נס ציונה 

שחקן מתקדם 
שטמלר יעקב, ספורט + חולון 

כץ אליעזר, חיפה/כרמל 
מנשה ניסים, חיפה/כרמל 
שחר אמיר, חיפה/כרמל 

וינוגרד עודד, מרכז הברידג' ים 
קליינר טניה, מרכז הברידג' ים 

בואנו אביב, סביון-קרית אונו 
ווליך חיים, סביון-קרית אונו 
יולביץ שלומית, בית מכבי 

ראשל"צ 
שגב מנחם, בית מכבי ראשל"צ 

ליבליך דוד, רעננה ההגנה 
פריד פאני, אשקלון 

פיברט גל, יואב 
כוכב הילה, נס ציונה 
שוהם נילי, נס ציונה 
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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

מקבלי תארים חדשים ביום 9 לאוגוסט 2017

דרגות

רב אמן בינלאומי 
פרידלנדר אהוד, לב הצפון 

רב אמן ארד 
טולדנו אורן, בית בלגיה י"ם 

רב אמן 
יקותיאלי אסף, אביבים 
מישקין אריה, ירושלים 

אמן בכיר זהב 
חוטורסקי ניר, קריות/חיפה 

אביטל שחף, אביבים 
בן נון אביבה, אביבים 

בנירי עילי, מושבות-שמריהו 
זייטק אביב, נס ציונה 

סגל מתן, נס ציונה 
לונשטיין תומר, מועדון לידור 

אמן בכיר כסף 
דניאלי מיכה, זכרון יעקב 

אמן בכיר ארד 
מתתיהו גל, חיפה/כרמל 
דנק שחר, עמק יזרעאל 

וסרמן גילדה, אביבים 
רדני יעל, ירושלים 

אמן בכיר 
לוי אבי, ספורט + חולון 

לוי יהודית, ספורט + חולון 
גוטפריד שי, ברידג' פוינט 

פולג 
ליבוביץ ג'ורג', ירושלים 

אמן זהב 
ברגר נועם, מושבות-שמריהו 
סבח אופק, מושבות-שמריהו 

שליבוביץ יונתן, מושבות-
שמריהו 

קופר ענבר, מת"ב הרצליה 
אמן כסף 

אביטבול מרדכי, רמת גן 

מסיקה דניאל, מושבות-
שמריהו 

כהן דן, נתניה 
אמן ארד 

רגב נחום, ירושלים 
כהן עליזה, אשדוד 

אמן 
מורוזנסקי לאוניד, כרמיאל 

ברנט דוד, חיפה/כרמל 
זומר יגאל, אביבים 

סגן אמן זהב 
אברמובשצ'יק ריטה, כרמיאל 

טל טובה, כרמיאל 
אהרוני עדה, חיפה/כרמל 
קרומבי אלי, חיפה/כרמל 
פורגס שרי, "הרץ" חיפה 

סומך יפית, רמת גן 
בן אלי מיכל, אביבים 

פורת גאולה, מרכז ספורט 
רשלצ 

ולדמן צילה, נס ציונה 
סגן אמן כסף 

פורת יגאל, מרכז ספורט 
רשלצ 

סקומורובסקי מרה, נס ציונה 
סגן אמן ארד 

גור צבי, גל - ראש העין 
גרינמן שמשון, חיפה/כרמל 

ארבל גדעון, רקפת קרית 
טבעון 

זמיר גורי, אביבים 
קס גינה, אביבים 

פריד אשר, מרום נווה 
סגל ציפי, ירושלים 

בר חנן, מרכז הברידג' ים 
יעקב אברהם, מרכז ספורט 

רשלצ 
ארבל עמוס, וקס - רחובות 

סגן אמן 
שגיא אילנה, חיפה/כרמל 

וויצמן עידית, השרון 
באלינט מיכאלה, אביבים 
פרקש אילנית, מושבות-

שמריהו 
קנור צבי, מושבות-שמריהו 

רסקין דפנה, מושבות-שמריהו 
אברמסקי מוטי, ירושלים 

ליברמן הלינה, ויצו - נוה יוסף 
פלס דגנית, חדרה 
מילר נתן, קיסריה 

דיין קטלין, בית מכבי ראשל"צ 
סובל אריה, ערד 

שפירא דוד, רעננה ההגנה 
רוזנטל שי, נס ציונה 

שחקן מתקדם 
שטמלר יעקב, ספורט + חולון 

כץ אליעזר, חיפה/כרמל 
מנשה ניסים, חיפה/כרמל 
שחר אמיר, חיפה/כרמל 

וינוגרד עודד, מרכז הברידג' ים 
קליינר טניה, מרכז הברידג' ים 

בואנו אביב, סביון-קרית אונו 
ווליך חיים, סביון-קרית אונו 
יולביץ שלומית, בית מכבי 

ראשל"צ 
שגב מנחם, בית מכבי ראשל"צ 

ליבליך דוד, רעננה ההגנה 
פריד פאני, אשקלון 

פיברט גל, יואב 
כוכב הילה, נס ציונה 
שוהם נילי, נס ציונה 
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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 23
 ♠

♥
♦
♣

104 
Q762 
73
AQ1042

 

♠
♥
♦
♣

K652 
8 
KJ1065 
965

♠
♥
♦
♣

Q873
AJ943 
AQ4 
3

 ♠
♥
♦
♣

AJ9 
K105 
982 
KJ87

 

Contract: 4♠. Lead ♠10.

The main point  - When making a plan, look a 
couple of tricks ahead.

 You should ducked  the queen of spades. Why?
 South is a dangerous opponent who can lead
.through your club tenace

 Play the queen of trumps on first trick. If      
 the trumps behave 3-2, that is enough to make
 the contract. Eric Rodwell ran the trump lead to
 his king and could not make the contract. Why?
 Whe North won the first round of clubs, he had
 played another trump. Two more rounds of
 trump then killed the contract. Playing the queen
 forces the South‘s ace and give you control over
 trumps. You can win a trump return with the king
.and play on diamonds

.Closed room – Contract  2♠, +170 for EW

.If you played the spade queen: +420 = +6 IMP

.You let it run to the king: -50 = -6 IMP

BOARD 24

 ♠
♥
♦
♣

- 
Q652 
QJ972
AJ53

 

♠
♥
♦
♣

AKJ874 
AK10 
3 
K42

♠
♥
♦
♣

Q109532
J 
A106 
1098

 ♠
♥
♦
♣

6 
98743 
K854 
Q76

 

Contract: 6♠. Lead ♦Q

The main point  - Give the opponents a chance 
to go wrong.

Win the diamond lead in dummy and play a club 
to the king.

North may hold up the ace, hoping to give you a 
guess if you hold ♣KQx.

Even if North wins the club ace, he may not to 
play a club back unless he holds the queen.
There is a fair chance that you will be able to 
use your second chance – a finesse against the 
queen of hearts, to set up two club discard from 
the dummy.

Closed room – Contract 4♠, +680 for EW.

You played a club to the king and you are 
rewarded – a shrewd Spaniard holds up the 
ace.

You play differently: -50 = -13 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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