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דבר ועד העמותה ספטמבר 2019

שלכם ובשבילכם,
גלעד אופיר, יו"ר

שלום חברות וחברים, 
אין ספק שהמציאות במדינתנו היא לא פשוטה. אנו נמצאים ברכבת הרים של עצב ושמחה, כל יום וכל שעה. 
השבועות האחרונים זימנו לנו אירועים מצערים ולא פשוטים אך בד בבד גם לא מעט בשורות טובות ואנחנו 

יכולים להיות גאים שמשחק הברידג עומד מאחורי כמה מחדשות טובות אלו.
אליפות העולם השישית לצעירים מתקיימת בימים אלו באופטיה שבקרואטיה, מאורגנת על ידי איגוד הברידג 

העולמי )WBF( ונחשבת לאחת התחרויות היוקרתיות ביותר בסבב הצעירים.
רק בשבוע האחרון זכו צעירי הברידג במדליית הזהב באליפות העולם לזוגות עד גיל 26 ואם זה לא מספיק, 
שיתוף פעולה בינלאומי של אחד הצעירים שלנו יחד עם צעיר שוודי, הניב מדליית כסף בקטגוריית גיל עד 21.
אני שולח מכאן ברכות ותודות בשם כל חברי ההתאגדות לאמיר עציון וליאור אורמן, אלופי העולם הנכנסים 
עד גיל 26 ולעילי בנירי ואלכס סנדין השוודי שזכו בסגנות אליפות העולם עד גיל 21. השחקנים ייצגו אותנו 

בכבוד, כמו תמיד, והביאו למדינה ולאזרחיה קצת נחת בימים לא פשוטים אלו. גאים בכם.
בחודש ספטמבר תצא הנבחרת הפתוחה שלנו, שזכתה בהישג המדהים של סגנות אליפות אירופה לקבוצות 
לייצג אותנו בתחרות היוקרתית ביותר בעולם הלא היא אליפות העולם לקבוצות שנקראת  בשנת 2018, 
ואלופת העולם  בליון שבצרפת,   2017 אליפות העולם האחרונה התקיימה בשנת   .Bermuda Bowl-גם ה
המכהנת היא ארצות הברית, שתנסה להגן על תוארה. נאחל המון בהצלחה לחברי הנבחרת אילן ברקת – 

אסף לנגי, יוסי רול – אמיר לוין, אלון בירמן – דרור פדון והקפטן יוסי אנגל. 
ברצוני להזמין את כולכם להשתתף בתחרות מיוחדת מאוד שתתקיים בתאריך ה-14 לספטמבר זו הפעם 
השנייה ונקראת "משחקי דורות". תחרות זו מבליטה את אחד המאפיינים היפים ביותר של משחק הברידג 
– משחק חוצה גילאים, מגזרים ומגדרים, משחק המתאים לכל אחד ואחת אשר מאפשר שיתופי פעולה 
מפעימים ומרגשים. תחרות זו היא הזדמנות יוצאת דופן לשתף פעולה עם שחקן "מדור אחר", כך שכל 
נוספים תוכלו למצוא בדפי  ולהצטרף לחוויה. פרטים  שנותר לכם הוא למצוא שותף בפער של 20 שנה 

ההתאגדות בסיומו של ביטאון זה.
לקראת החגים וראש השנה המתקרב, ארצה לאחל לכם ולמשפחותיכם שנה טובה ומהנה, בה תזכו לניצחונות 

מתוקים ולחוויות אינסוף.  

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

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

"ענפים רבים יבולו, יפלו מעלינו, אך גזענו חי וקיים לעד."
 בנימין זאב הרצל 

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


הכרזות
הכרזות

ירחון ההתאגדות הישראלית לברידג'4

תרגול הכרזות בסיסיות
// רם סופר

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

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

להבין היכן ומדוע ולתקן את עצמכם.

הפעם נתמקד במהלך ההכרזה

West North East South
Pass ?

אתם במזרח. עליכם לבחור בהכרזת הפתיחה שלכם 
.Pass לאחר שיריבכם בצפון קרא

תרגיל 1

  AQ963
  AT2
  K5
  AKJ

תרגיל 2

  5
  KJ7
  AKQ3
  AKJ42

תרגיל 3

  6
  93
  AK9876
  KJ52

תרגיל 4

  J98
  52
  AKJ7642
  4

תרגיל 5

  5
  AQ942
  KQT652
  J

תרגיל 6

  AQJT987
  A5
  A2
  A8
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תרגול הכרזות בסיסיות – פתרונות 
פתרון 1

  AQ963
  AT2
  K5
  AKJ

West North East South
Pass 2NT

בידכם 21 נקודות עם חלוקה מאוזנת 5-3-2-3. ככלל, 
יש לפתוח 2NT עם 20-22 נקודות מאוזנות גם כאשר 
 Puppet שיטת  )באמצעות  במייג'ור  חמישייה  בידכם 
Stayman הפופולרית השותף יוכל לברר בסיבוב הבא 

אם בידכם חמישייה במייג'ור(.

פתרון 2

  5
  KJ7
  AKQ3
  AKJ42

West North East South
Pass 1♣

 1 בגובה  בפתיחה  להסתפק  עדיף  נקודות   21 עם 
ולהכריז ♣1.

פתיחת ♣2 אינה מתאימה היות שאין לכם 23 נקודות 
וגם לא 9 לקיחות בטוחות. ודאי שלא תכריזו 2NT עם 

סינגלטון ב-♠. 

 2♦ הבא  בסיבוב  תכריזו  ההזדמנות,  לכם  תינתן  אם 
)הכרזת רוורס( על מנת לתאר את כוחכם הרב.

פתרון 3

  6
  93
  AK9876
  KJ52

West North East South
Pass 1♦

יד זו מתאימה בהחלט להכרזת פתיחה בגובה 1. לפי 
הנקודות  מספר  סכום  אם  לפתוח  ניתן  ה-20"  "חוק 
 20 הוא  הארוכות  הסדרות  בשתי  הקלפים  ומספר 
ואין   ,)11+6+4(  21 יוצא  הסכום  זה  במקרה  לפחות. 

ספק שעליכם לפתוח ♦1.

פתרון 4

  J98
  52
  AKJ7642
  4

West North East South
Pass 3♦

"חוק ה-20"  וגם לפי  נקודות גבוהות בלבד,   9 בידכם 
מצד   .1 בגובה  פתיחה  להכרזת  מתאימה  אינה  היא 
שני, עם 6-9 נקודות ושביעייה איכותית אפשר ואף רצוי 
לפתוח בהכרזת Preempt בגובה 3. הכריזו ♦3 – בכך 
תפריעו ליריבים בעוד אתם מתארים את היד במדויק 

לשותף.

המשך בעמוד 24



הכרזות
הכרזות

התערבות לאחר פתיחה חלשה בגובה 2
// רם סופר

 2 הפתיחות החלשות בגובה 
נועדו להקשות על הזוג השני 
ולהחליף  למכרז  להיכנס 
היריב  כאשר  מדויק.  מידע 
שלנו מצד ימין פתח ♥2 או ♠2 חלש, עלינו להיזהר 
– שותפו עלול להחזיק יד טובה ולהכפיל אותנו אם 
מנת  על  מדי.  הרפתקנית  בצורה  במכרז  נתערב 
לפחות  פתיחה  של  כוח  עם  יד  נדרשת  להתערב 

וסדרה טובה.

West North East South
2♥* ?

* חלש, 6-10 נקודות, 6 קלפים טובים ב-♥

כיצד תכריזו כעת עם כל אחת מהידיים הבאות?

תרגיל 1

  KQJ65
  3
  AQ7
  9532

תרגיל 2

  K4
  QJ86
  AK42
  KJ4

תרגיל 3

  K3
  Q42
  A76
  K9653

תרגיל 4

  AJ2
  9
  KQJT832
  95

ירחון ההתאגדות הישראלית לברידג'6

חנות הברידג’ היחידה בישראל

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

)מול איצטדיון המושבה(
03-6186722

פתוח ימים א-ה 08:00-17:00

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

www.lioncard.co.il

 סט קופסאות הכרזה קלאב
כולל קלפי הכרזה

מפלסטיק סימטריים

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

עברנו!



פתרונות
פתרון 1

  KQJ65
  3
  AQ7
  9532

West North East South
2♥* 2♠

בידכם  יש  מכובדים  עם  וחמישייה  נקודות   12 עם 
שלכם  הקוצר   .2♠ להתערבות  מינימלי   כוח 
ב-♥ מחזק את הצורך בהתערבות. ייתכן ששותפו של 
ויתפתח קרב על חוזה חלקי. אתם  בו,  יתמוך  הפותח 
מקווים שלשותפכם יד טובה והוא יוכל להעלות אתכם 

למשחק מלא.

פתרון 2

  K4
  QJ86
  AK42
  KJ4

West North East South
2♥* 2NT

הכרזת התערבות של 2NT לאחר פתיחת היריב בגובה 
2 מתארת 15-18 נקודות עם חלוקה מאוזנת ועוצר טוב 
ומתאימה  עונה על כל הדרישות  ידכם  בסדרת היריב. 
מאוד להכרזת 2NT. אין להכפיל ♥2 עם קוצר בספייד!

פתרון 3

  K3
  Q42
  A76
  K9653

West North East South
2♥* Pass

רחוקה  זו  יד  עלובה.  שלכם  הקלאב  סדרת  זהירות! 
הכרזת  אם  אפילו   .3 בגובה  להתערבות  מהנדרש 
 Pass הפתיחה הייתה ♥1, מומחים רבים היו מעדיפים
במקום התערבות ♣2. כל שכן, בגובה 3 עליכם להיזהר. 
שותפו של הפותח יודע את המצב בדיוק, ועם יד טובה 

וקלאבים טובים הוא עלול להכפיל.

פתרון 4

  AJ2
  9
  KQJT832
  95

West North East South
2♥* 3♦

הנה יד מתאימה להתערבות בסדרה בגובה 3! רק 11 
 7 לכם  ויש  מצוינת  בדיאמונד  אבל השביעייה  נקודות, 
לקיחות בטוחות, כך שהאפשרות שיכפילו אתכם בגובה 

3 אינה מטרידה יותר מדי.
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משחק היד

חיתוך בדומם
// רם סופר

היא  שליט  עם  חוזים  מעדיפים  שאנו  הסיבות  אחת 
האפשרות לחתוך ביד הקצרה )לרוב הדומם( ולהגדיל 
ידיים  את מספר הלקיחות בסדרת השליט. הנה שתי 

לתרגול:

תרגיל 1

 KQ2
 KJ9
 97653
 Q2

  AT6
  AQT84
  A2
  863

West North East South
1♥

Pass 3♥ Pass 4♥

Pass Pass Pass

מערב מוביל Q♦ נגד החוזה ♥4. תכננו את המשחק!

תרגיל 2

 A3
 Q532
 A2
 A6532

  KQJT98
  76
  K74
  54

West North East South
2♠ )1(

Pass 2NT )2( Pass 3♠ )3(

Pass 4♠ All Pass

הסבר ההכרזה:

)1( 2 חלש )6-9 נקודות עם שישייה טובה(

)Ogust 2( הכרזת שאלה )שיטת(

)3( מקסימום עם סדרה טובה

♠4. תכננו את  נגד החוזה  מערב מוביל בשליט 2♠ 
המשחק!

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

ובדרך המשחק הנכונה.

מנהל קהילה, תרבות וספורט I אגף התרבות והאמנויות

הסופרת הגאונה
בעקבות אלנה פרנטה

ממסדרונות המערכת
100 שנה לעיתון ״הארץ״

מה נתן אלתרמן? 
סיפור של דור ושל תקופה

״בוגדים״
על-פי עמוס עוז

נפלאות המוח
על מוח, רגש ועתיד האנושות

ויסלבה שימבורסקה
להתבונן על החיים מהצד

האמנים שהעזו לחלום
מג'וטו ועד רנואר

 ועוד:
עשרות סדרות שמרחיבות את הדעת

 מרכז הכתיבה הגדול והמוביל בארץ
עם עשרות סדנות

ירחון ההתאגדות הישראלית לברידג'8
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מנהל קהילה, תרבות וספורט I אגף התרבות והאמנויות

הסופרת הגאונה
בעקבות אלנה פרנטה

ממסדרונות המערכת
100 שנה לעיתון ״הארץ״

מה נתן אלתרמן? 
סיפור של דור ושל תקופה

״בוגדים״
על-פי עמוס עוז

נפלאות המוח
על מוח, רגש ועתיד האנושות

ויסלבה שימבורסקה
להתבונן על החיים מהצד

האמנים שהעזו לחלום
מג'וטו ועד רנואר

 ועוד:
עשרות סדרות שמרחיבות את הדעת

 מרכז הכתיבה הגדול והמוביל בארץ
עם עשרות סדנות
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פתרון 1

 KQ2
 KJ9
 97653
 Q2

  AT6
  AQT84
  A2
  863

מערב מוביל Q♦ נגד החוזה ♥4. תכננו את המשחק!

בטרם תשחקו קלף אחד מהדומם יש לתכנן את המשחק 
באמצעות ספירת לקיחות ו/או ספירת מפסידים. 

שלוש  בהארט,  בטוחות  לקיחות  חמש  לכם  יש  כאן 
בספייד ואחת בדיאמונד. מנין תבוא הלקיחה העשירית? 

הסיכוי שלכם טמון בקוצר בקלאב בדומם.

עליכם למסור בשלב מוקדם שני סיבובי קלאב להגנה, 
ואז תוכלו לחתוך את הסיבוב השלישי עם שליט גבוה. 
שימו לב שמשיכת שליטים מוקדמת תקטין את מספר 
הלקיחות שלכם. אפילו סיבוב אחד של שליטים יגרום 
נזק, משום שההגנה – ברגע שתבין מה קורה – תמשיך 

לשחק שליטים ותמנע מכם לחתוך מפסיד בקלאב.

המשחק הנכון: זכו ב-A♦ ושחקו מיד ♣ אל ה-Q. לאחר 
לבסוף תחתכו   .♣ שתקבלו את ההובלה תשחקו שוב 
את  ותגבו  שליטים  ליריבים  תוציאו  ואז  בדומם  קלאב 

עשר הלקיחות שלכם.

פתרון 2

 A3
 Q532
 A2
 A6532

  KQJT98
  76
  K74
  54

את  תכננו   .4♠ החוזה  נגד   ♠2 בשליט  מוביל  מערב 
המשחק!

בספייד,  שש  בטוחות:  לקיחות  תשע  לספור  ניתן  שוב 
שתים בדיאמונד ואחת בקלאב.

תצטרכו  ל-10  הלקיחות  מספר  את  להגדיל  מנת  על 
לחתוך מפסיד בדיאמונד בדומם.

ניתן לבצע  הובלת היריבים בשליט מקשה עליכם, אך 
את החוזה כל עוד לאף אחד מהמגנים אין סינגלטון או 

חוסר בדיאמונד.

זכו בלקיחה הראשונה בידכם )דרום(. מיד נראה מדוע 
השליטים  את  עזבו  כעת  בדומם.   ♠A לשמור  חשוב 
ו-♦ נמוך שאותו תחתכו עם A♠. כעת   ♦K  ,♦A ושחקו 

 .♣A תגבו

שזכיתם  היות  החוזה,  ביצוע  הובטח  כבר  זה  בשלב 
גבוהים  נותרו חמישה שליטים  ובידכם  בחמש לקיחות 

המהווים לקיחות בטוחות.

בדומם   ♠A עם  הראשונה  בלקיחה  זוכים  הייתם  לו 
מסתכנים  הייתם   ,♠3 עם  דיאמונד  חותכים  ובהמשך 
בכך שלאחד היריבים דאבלטון בדיאמונד, והוא יחתוך 

מעליכם.
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משחק היד

כשהכול נראה טוב, פסימיות משתלמת
מתוך הבלוג של אלדד )7 ביוני 2019(

// אלדד גינוסר

ביד הראשונה של הסשן אני בצפון:

Board 16, Dealer West, Vul E/W

 -
  AJT65
 AK7
 QJ985

מערב פותח ♠2. אני מכפיל )ידוע לי שהשותף משחק 
קפיצה  שלפיה   Leaping Michaels בשם  מוסכמה 
בגובה  חלשה  פתיחה  נגד  המתערב  של  במיינור  ל-4 
2 מראה את סדרת המיינור המוכרזת ביחד עם סדרת 
המייג'ור שלא הוכרזה, אולם מעולם לא דיברנו על כך, 

ולכן איני יכול להשתמש כרגע במוסכמה זו(.

בתגובה לכפל שלי השותף מכריז ♥4. יש לו יד טובה. 
מה עכשיו? ידי חזקה מספיק כדי לחקור על סלם. אני 
4 קיוביד משמש לקביעת  מכריז ♠4 – קיוביד. בגובה 
ומהווה  שהוכרזה(  האחרונה  )לרוב  השליט  סדרת 
הזמנה לסלם. אין צורך באחזקה מיוחדת בסדרת היריב 
)ספייד(. במקום זה, הכרזה של ♦5/♣5 לא תראה על 
התאמה, אלא תהא הכרזה טבעית המראה כפל גדול 

עם סדרה ארוכה.

ארוכה  מחשבה  אחרי  לעשות.  מה  יודע  אינו  שותפי 
הוא מכריז ♣5. לאחר קביעת סדרת השליט כל הכרזת 
סדרה חדשה מראה קונטרול. הבעיה בקלאב פתורה. 

זה מספיק לי, ואני מכריז ♥6.

West North East South
2♠ Dbl Pass 4♥

Pass 4♠ Pass 5♣

Pass 6♥ All Pass

הכרוז  אתם  בדרום.  השותף  של  לנעליו  כעת  היכנסו 
בחוזה ♥6. 

 -
  AJT65
 AK7
 QJ985

  AT3
  K9743
  J953
  K

מערב מוביל A♣ וממשיך ב-♣. אתם משחקים בחוזה 
שליטים,  המון  יש  מצוין.  החוזה  הדומם,  למראה   .6♥
פשוטה.  נראית  המשימה  בקיצור,  בצד.  לקיחות  המון 
את  מהר  עצרו  חשדניים,  היו   – טוב  המצב  כאשר 

האופוריה, חשבו רעות. איך ניתן להיכשל בחוזה?

השליט  סדרת  שלכם,  המרכזית  בסדרה  התמקדו 
הסדרה.  חלוקת  לגבי  פסימית  הנחה  הניחו  )הארט(. 
במקרה של חלוקה 0-3 בשליט אתם עלולים להפסיד 
הסדרה  שחלוקת  דמיינו  כעת  בחוזה!  Qולהיכשל  ל- 
היא 3-0. האם ניתן עדיין לבצע את החוזה? כן, בעזרת 
עליכם  ראשית  בכל מקרה,   .♥Q נגד  מוצלחת  עקיפה 
אם  הכרחי  מהלך   – הידיים  מאחת  גבוה  קלף  לשחק 
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חלוקת הסדרה היא 2-1 )הסבירות לכך היא 78%(. עם 
זאת, משחק של קלף גבוה, A או K, מוותר על אפשרות 
אכן  שהחלוקה  במידה  היריבים  אחד  נגד  עקיפה  של 
תהיה 3-0. שאלת המפתח ביד זו היא: איזה קלף גבוה 
בסדרת השליט לשחק תחילה? אתם מנסים להתכונן 

לגרוע מכל – חלוקה של 3-0.

כאשר רק ה-Q חסרה לכם, יש לשאול מי מהיריבים צפוי 
מהיריבים  מי  היא  נוספת  בה. שאלה חשובה  להחזיק 
צפוי להיות ארוך יותר משותפו בסדרה הקריטית. שחקן 
זה גם צפוי )בהסתברות גבוהה יותר( להחזיק את קלף 

.)Q( המפתח בסדרה

השתמשו בתורת "המקומות הפנויים" כדי לקבוע היכן 
ה-Q צפויה להיות. חשבו על סדרה נוספת – האם ידוע 
ידוע  החלשה,  פתיחתו  נוכח  בה?  ארוך  מהיריבים  מי 
אצל  ארבעה  לעומת   ♠ קלפי  שישה  מחזיק  שמערב 
הסתברותית  נטייה  ב-♠  יותר  הקצר  למזרח,  שותפו. 
פנויים  מקומות   9 שבידו  היות  ב-♥,  יותר  ארוך  להיות 
לעומת 7 מקומות פנויים בידו של מערב. מאותה סיבה 
השליט  חלוקת  אכן  אם  בידו.  להיות  צפויה   ♥Q גם 
היא 3-0, סביר יותר שמזרח הוא זה המחזיק שלושה 
קלפים. גם האינטואיציה מובילה אותנו לאותה מסקנה 
יותר  ארוך  כנראה  אחת,  בסדרה  יותר  שקצר  מי   –

בסדרה אחרת(.

.)♥K ולא( ♥A מסקנה: יש לשחק

אם חלוקת הסדרה 2-1, אין בעיה בשום מקרה, אולם 
משחק של A♥ תחילה נחוץ כדי לשמור על אפשרות של 
עקיפה נגד מזרח במידה שבידו Qxx♥ )מצב שהערכנו 
כסביר יותר(. משחק של K♥ תחילה מפסיד נגד חלוקה 
זו. מדובר במשחק בטוח – מהלך זה מצליח נגד חלוקות 
נורמליות )2-1( ועדיין שומר אפשרות להצלחה גם נגד 
חלוקה לא נורמלית )3-0(. במקרה זה אין 100% בטוח, 

המשחק שלכם נשען על ניתוח הסתברותי בלבד.

החלוקה המלאה:

 -
 AJT65
 AK7
  QJ985

  QJ9875   K642
  -   Q82
  86   QT42
  A7432   T6

  AT3
  K9743
  J953
  K

השנייה.  בלקיחה  הזכייה  לאחר   ♥A משחקים  אתם 
בלקיחה  מזרח  נגד  עוקפים  אתם  משרת.  אינו  מערב 
12 לקיחות  הבאה, מסיימים משיכת שליטים ותובעים 

.)♠A המפסיד ב-♦ נזרק על(

סיכום

תבצעו  ספק  של  במצב  פשוט:  הוא  לכרוז  הכלל 
מכובד/ים  נגד  עקיפה/עקיפות  לבצע(  תתכוננו  )או 
.preemptive-הממוקמים ביד של שותפו של מכריז ה

כדי להשיג את הספרים החדשים שלי: 
נא   ,"Power up Your Bridge Game" ו   "2/1"
 077-3330775 בטלפון  רוזמרין  לדבורה  לפנות 

שלוחה 4.
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מועדון אביבים החדש ברח' דיסנצ'יק 7, שיכון דן, ת"א, טל. 03-6417469/70

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

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.

קיץ באביבים
לזוכיםפרסים כספיים כל שישי אחה"צ קבלת שבת 

מושיקו מיוחס
קורס

מתקדמים ג'

אילנה כליףמאור, עמליה,בצוות מתוגבר:  יום א' 13:30 מודרך

חדש 
ומיוחד!
אימון זוגות 

בוקר שישי חודשי 

עם לנגי אסף
מתקדמים אמודרך 

  ימי ראשון 19:00 
עם ג'ו טל

תחרות שבת 
פרסים כספיים אחה"צ 
לזוכים

הברומטר של 

יום שני בערב  

פרסים
בערב עם אילנה כל יום ראשוןבברידג' תחרותי צעדים ראשונים 

לונשטיין

מודרך 
העשרה 

באוירה מחוייכת 
ימי שני צהריים

עם ג'ו טל

המודרך 
החברתי 

עם ללה כל יום 
ראשון ושני אחר 

הצהריים

המודרכים 
של פומרנץ 

בימי רביעי וחמישי 
בוקר

ימי שישי בבוקר 
שיעור ברידג' 
עם אילנה 
לונשטיין 

בית הספר אביבים המוביל בארץ למשחק הברידג', 
בניהולו של מושיקו מיוחס מודיע על פתיחת קורס מתחילים: 

ימי רביעי ערב 04/09/19  משעה 19:00

תוכנה לניהול מועדוני ברידג': 
"מתקדמים למאה העשרים ואחת"

http://bridgeclubcrm.co.il

bridgeclubcrm.co.il

Bridge Club Manager CRM
התוכנה נמצאת בעבודה מתקדמת במועדון ברידג' אביבים.

להמלצות: לנגי אסף 054-4871336
לתיאום פגישה - ארידור תקשורת בע"מ. דורי: 054-4264411

נפתח קורס מתחילים לברידג'

מזמין אותך לקחת חלק במשחקים מודרכים ובתחרויות ברידג’.
גביעים לזוכים בתחרויות במצטבר חודשי.

תחרויות בימי ב’ ו-ד’ משעה 10:00
משחק מודרך בימי ג’ משעה 10:00

קפה, תה, כיבוד קל חופשי.

פרטים: ויצו – סניף הרצליה פיתוח 09-9570910 | 09-9570456 | רח’ הנשיא יצחק בן צבי 132, הרצליה

מועדון ברידג’ 
ויצו – הרצליה פיתוח
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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.

קיץ באביבים
לזוכיםפרסים כספיים כל שישי אחה"צ קבלת שבת 

מושיקו מיוחס
קורס

מתקדמים ג'

אילנה כליףמאור, עמליה,בצוות מתוגבר:  יום א' 13:30 מודרך

חדש 
ומיוחד!
אימון זוגות 

בוקר שישי חודשי 

עם לנגי אסף
מתקדמים אמודרך 

  ימי ראשון 19:00 
עם ג'ו טל

תחרות שבת 
פרסים כספיים אחה"צ 
לזוכים

הברומטר של 

יום שני בערב  

פרסים
בערב עם אילנה כל יום ראשוןבברידג' תחרותי צעדים ראשונים 

לונשטיין

מודרך 
העשרה 

באוירה מחוייכת 
ימי שני צהריים

עם ג'ו טל

המודרך 
החברתי 

עם ללה כל יום 
ראשון ושני אחר 

הצהריים

המודרכים 
של פומרנץ 

בימי רביעי וחמישי 
בוקר

ימי שישי בבוקר 
שיעור ברידג' 
עם אילנה 
לונשטיין 

בית הספר אביבים המוביל בארץ למשחק הברידג', 
בניהולו של מושיקו מיוחס מודיע על פתיחת קורס מתחילים: 

ימי רביעי ערב 04/09/19  משעה 19:00

תוכנה לניהול מועדוני ברידג': 
"מתקדמים למאה העשרים ואחת"

http://bridgeclubcrm.co.il

bridgeclubcrm.co.il

Bridge Club Manager CRM
התוכנה נמצאת בעבודה מתקדמת במועדון ברידג' אביבים.

להמלצות: לנגי אסף 054-4871336
לתיאום פגישה - ארידור תקשורת בע"מ. דורי: 054-4264411

נפתח קורס מתחילים לברידג'



משחק ההגנה

הובלות פתיחה )7(
// רם סופר

את  סוקרת  זו  סדרת מאמרים 
הכללים הבסיסיים של הובלות 
מאמר  בכל  בברידג'.  פתיחה 
המדגימות  ידיים  שתי  יופיעו 

את היישום הנכון של עקרונות ההובלה.

החודש נמשיך לדון בקשר בין מהלך המכרז ובין הובלת 
הפתיחה. לפעמים נחשף במהלך המכרז מידע רב. מגן 
אשר שומר על ריכוז, שם לב למהלך ההכרזה ומנתח 
להם  אין  מה  ולדומם,  לכרוז  יש  מה  להבין  יכול  אותו 
ומהי תכנית המשחק הצפויה של הכרוז. ברגע שהמגן 
יודע מה מתכנן הכרוז, הוא יכול לנקוט בצעדי נגד החל 

מהובלת הפתיחה. 

תרגיל 1

  AQ74
  QJ82
  AJ3
  QT

West North East South
Pass Pass 1♦

1NT 2♣* Dbl** Pass

Pass 2♦ All Pass

לקלאב  קשר  אין  המייג'ור,  בסדרות   4-4 לפחות   * 
** כוח בקלאב

אילו מסקנות ניתן להסיק מהמכרז, וכיצד זה ישפיע 
על קלף ההובלה נגד החוזה ♦2?

תרגיל 2

  K862
  A53
  652
  984

West North East South
1♦

Pass 1♥ Pass 3♣
Pass 3♦ Pass 4♦

Pass 5♦ All Pass

אילו מסקנות ניתן להסיק מהמכרז, וכיצד זה ישפיע 
על קלף ההובלה נגד החוזה ♦5?

פתרון 1

  AQ74
  QJ82
  AJ3
  QT

West North East South
Pass Pass 1♦

1NT 2♣* Dbl** Pass

Pass 2♦ All Pass

לקלאב  קשר  אין  המייג'ור,  בסדרות   4-4 לפחות   * 
** כוח בקלאב
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במהלך המכרז שותפכם הכפיל הכרזה מלאכותית של 
בקלאב?  להוביל  חייבים  שאתם  אומר  זה  האם   .2♣

כדאי קודם לנתח את המכרז.

 4-4 לפחות  הראה  )הדומם(  צפון  המכרז:  ניתוח 
עושה  היה  לא  הוא  ב-♦.  תמך  מכן  ולאחר  במייג'ורים 
זאת בלי שלושה קלפים ב-♦. על כן הוא קצר בקלאב 

וחלוקת ידו תהיה כנראה 4-4-3-2 או 5-4-3-1.

דרום )הכרוז( לא הכריז סדרת מייג'ור על אף שהתבקש 
שלישייה  אפילו  בידו  שאין  להניח  סביר  זאת.  לעשות 
במייג'ור. כמו-כן אין בידו שישייה בדיאמונד כי לא חזר 
חמישייה  היא  ביותר  הסבירה  החלוקה  הסדרה.  על 

בדיאמונד עם 4-5 קלאבים בצד.

קצר  הדומם  בעוד  בקלאב,  צדדית  סדרה  לכרוז  ובכן, 
בקלאב. לשותף קלאבים טובים. כעת ברור כי תכניתו 
של הכרוז תהיה לחתוך בדומם קלאבים מפסידים. אם 

נוביל "כמצוות השותף" בקלאב, אז רק נעזור לכרוז.

השחקן   .1983 בשנת  עולם  באליפות  הופיעה  זו  יד 
האמריקני שישב במערב עשה את הניתוח הנכון והגיע 
וזו   ,♦3 למסקנה הנכונה – הובלה בשליט. הוא הוביל 

אכן הייתה הדרך להפיל את החוזה.

פתרון 2

  K862
  A53
  652
  984

West North East South
1♦

Pass 1♥ Pass 3♣
Pass 3♦ Pass 4♦

Pass 5♦ All Pass

את  לשאול  כדאי  מוגבל,  שלכם  הניתוח  כושר  אם  גם 
עצמכם: איזו סדרה לא הוכרזה? במקרה זה התשובה 

היא ספייד, והדבר כבר רומז לכיוון הובלה בספייד.

אבל בואו ננסה להבין מה אומר בעצם המכרז. קפיצת 
דרום ל-♣3 מראה יד חזקה עם 18+ נקודות. ליריבים 
כוח למשחק מלא ללא התאמה במייג'ור, והיינו מצפים 
מהם להגיע ל-3NT, אבל הם לא הגיעו לשם – מדוע? 
הסיבה ההגיונית היחידה היא היעדר עוצר בספייד. הרי 
צפון היה יכול להכריז 3NT לאחר ♣3 עם עוצר בספייד, 
ובאותה מידה דרום היה יכול להכריז 3NT לאחר ♦3. 
ככל הנראה שניהם חלשים בספייד – ללא עוצר. על כן 
מובן מאליו שתתקפו בספייד בטרם הלקיחות המגיעות 

להגנה בספייד ייעלמו.

אחר  רעיון  טובה.  הובלה  היא  מלמעלה(  )רביעי   ♠2
את  ולשמור  בלקיחה  לזכות  בציפייה   ♠K להוביל  הוא 
שולחן"(.  "לראות  שמטרתה  )הובלה  אצלנו  ההובלה 
לאחר מכן נראה את הדומם ואת איתותי השותף ונחליט 

מה לשחק בלקיחה הבאה.

ולפעמים  סיפור,  מספר  תמיד  המכרז  מהלך  לסיכום, 
של  ידיהם  על  רב  מידע  החושף  ארוך  בסיפור  מדובר 
הכרוז והדומם. כדאי להתאמץ ולפענח את הסיפור הזה, 
כי אז תעברו ממצב של "הובלת פתיחה עיוורת" למצב 
שבו אתם יודעים בדיוק את תכנית הכרוז ונלחמים נגדה 

החל מהלקיחה הראשונה.
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מרגיש שאתה דורך במקום? 
משחק ולא מתקדם?

מועדון הברידג' רמה"ש הוא המקום בשבילך
הרצאות ברמה הגבוהה ביותר לפני תחרויות 

שני ורביעי בערב
חוברות ניתוחי ידיים מלוות את התחרויות בימים ראשון ושני ערב וביום שלישי אחה"צ

משחקים מודרכים עם המדריכים הטובים ביותר בימים ראשון בוקר, ראשון אחה"צ וימי רביעי אחה"צ
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היכל אמנויות הבמה הרצליה

מיטב התזמורות הסימפוניות 
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התזמורת הסימפונית הישראלית ראשון-לציון   19.9.2019

דביסי: מנוחת אחר הצהרים של פאון   
גריג: קונצ׳רטו לפסנתר ולתזמורת  

צ׳ייקובסקי: סימפוניה מס.5  

מנצח: ג׳אקופו סיפארי, איטליה  
סולנית: דוראל גולן  

תזמורת נתניה הקאמרית הקיבוצית   24.11.2019

סאליארי: סימפוניה ונציאנה  
בטהובן: קונצ׳רטו לפסנתר ולתזמורת מס.1   

מוצארט: סימפוניה מס.41 ״יופיטר״  

מנצח: ד״ר יוהנאס שטיינוואנדר, אוסטריה  
סולן: אור ראם  

התזמורת הסימפונית חיפה    31.12.2019

קונצרט סילבסטר וינאי:  
יוהאן שטראוס הבן – הדנובה הכחולה, קולות האביב,   

טריטש-טראטש, ההונגרים, פרפטום מובילה,    
 גאלופ השודדים, מארש מצרי, העטלף – 

פתיחה ו-וואלס את ואתה,
פולקה רעם וברק, פתיחה ברון הצוענים.  

שטראוס האב: מארש רדצקי.  
להאר - פתיחה האלמנה העליזה.  

סיפא – המשורר והאיכר, הקאוואלריה הקלה,  
בקר צהרים וערב בוינה.  

שוסטקוביץ׳ – ואלס מתוך סוויטת ג׳אז מס.2  

מנצח: עמוס טלמון  

התזמורת הסימפונית חיפה   27.1.2020

ליסט: האמלט  
שופן: קונצ׳רטו לפסנתר ולתזמורת מס.2   

דבוז׳אק: סימפוניה מס.8  

מנצח: רנצ׳אנג פו, סין   
סולנית: ד״ר עפרה יצחקי  

התזמורת הסימפונית חיפה   23.4.2020

בן-חיים: תרועה לישראל  
מירון אגר: ״ילד המדבר״ לזמר, דרבוקה ומיתרים.    

השמעת בכורה עולמית.
סיבליוס: קונצ׳רטו לכינור לתזמורת  

בטהובן: סימפוניה מס.7  

מנצח: ג׳ובאני פומפאו, איטליה  
סולנית: הדר רימון  

התזמורת הסימפונית ירושלים   14.5.2020

רחמנינוב: ריקודים סימפוניים  
פגאניני: קונצ׳רטו לכינור ולתזמורת מס.1  

בטהובן: סימפוניה מס.5  

מנצח: מייקל לאסקי, אוסטריה  
סולן: מיכאל שחם  

התזמורת הסימפונית הישראלית ראשון-לציון  16.6.2020

קטעי המקהלה המפורסמים:  
ורדי – נבוקו, אאידה, נשף המסכות, טרובטורה, רקויאם   

מסקאני – קנאת בן-הכפר,   
מוצארט – לקרימוזה/ רקויאם,   

רוסיני - סטאבאט מאטר, הספר מסביליה ,  
בטהובן – פידליו, הנדל – משיח ועוד.  

מנצח: עמוס טלמון  

התזמורת הסימפונית חיפה  25.6.2020

פסי הקול הבלתי נשכחים:  
מחרוזת ג׳יימס בונד, המלאך, היו זמנים במערב, גשר על הנהר   

קוואיי, חלף עם הרוח, הנזירות בלוז, אקסודוס, מלחמת הכוכבים, 
אידיאנה ג׳ונס, הפנתר הורוד, האדם השלישי, גבירתי הנאווה, 

הסנדק, רשימת שינדלר, קזאבלנקה, משימה בלתי אפשרית, רוי 
רוג׳רס, בוננזה, היי יו יה / כוורת

מנצח: עמוס טלמון  

מנויים: 1-700-70-29-29 
** יתכנו שינויים **

www.hoh-herzliya.co.il
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דביסי: מנוחת אחר הצהרים של פאון   
גריג: קונצ׳רטו לפסנתר ולתזמורת  

צ׳ייקובסקי: סימפוניה מס.5  

מנצח: ג׳אקופו סיפארי, איטליה  
סולנית: דוראל גולן  

תזמורת נתניה הקאמרית הקיבוצית   24.11.2019

סאליארי: סימפוניה ונציאנה  
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סיקור תחרויות

אחת לשנתיים נערכת אליפות אירופה לנבחרות צעירות 
שבנורבגיה.   Stokke-ב התקיימה  התחרות  והשנה 
ההתאגדות הישראלית לברידג' שלחה ארבע נבחרות 
שהתחרו בקטגוריות השונות – עד גיל 26, עד גיל 21, 

עד גיל 26 )בנות( ועד גיל 16.

אני שימשתי קפטן הנבחרת עד גיל 16 שזכתה במקום 
הראשון ובתואר אלופת אירופה.

לפני כשמונה חודשים, נקבע סגל הנבחרת שהורכבה 
מושיקו  המאמן  של  הנחייתו  ותחת  זוגות,  משלושה 
יומה  את  האליפות.  לקראת  להתאמן  החלה  מיוחס 
הראשון של התחרות , הנבחרת סיימה במקום השביעי, 
ביום השני התקדמו למקום השני, עליו גם שמרו כתום 
היום השלישי לתחרויות. ביום האחרון, לאחר המפגש 
לראשונה  הנבחרת  העפילה  הכללי(,  )ה-15  השני 

למקום הראשון, עליו שמרה עד סוף התחרות.

מושיקו  עם  ביחד  אותם  להנהיג  והעונג  הכיף  לי  היה 
ממפגשים  ידיים  מספר  אביא  להלן  בתחרות.  לזכייה 

שונים במהלך האליפות, שתרמו להישג הגדול.

Dealer West. Vul All 

AQ753
 AJ62

  T
  KJ7

  86   T2
  Q5   K987
  AKJ64   Q853
  9643   A52

  KJ94
  T43
  972
  QT8

West North East South
מסיקה סבח

Pass 1♠ Pass 3♣*

Pass 4♠ All Pass

* 6-9 נקודות, 4 קלפי ♠

הכרזה זהה בשני השולחנות, כאשר צפון מתח במקצת 
והמשך   ♦A-ב זכייה   ,♦3 הובלה  לאחר  מלא.  למשחק 
ב-K♦, חתך דניאל מסיקה בידו וראה כי הסיכוי לביצוע 
וחלוקה  ההארט  בסדרת  מפוצלות  תמונות  הינו  היד 
של שני הארטים במערב, או ששתי התמונות במערב, 
אחרת אין סיכוי לחוזה. בהתאם לכך הוא משך שליטים 
 ,♥K-ב זכה  מזרח  בידו.   J-ה אל  נמוך  הארט  ושיחק 
נפלה   Q-ה השנייה,  בפעם  שוחק הארט  כאשר  אולם 
השני  בשולחן  העשירית.  ללקיחה  הפך  בדרום   T-וה
הכרוז הריץ T♥ לעקיפה והפסיד שתי לקיחות בהארט 
פרט ללקיחות שהיה חייב להפסיד בדיאמונד ובקלאב. 

IMP 12 לישראל.

Dealer East. Vul E/W

 AQJ62
 Q4

  KT62
 K3

  -   94
  KT9832   A
  985   AQ743
  AT76   Q8542

  KT8753
  J765
  J
  J9

אליפות אירופה לנבחרות עד גיל 16

// דני לונשטיין
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מהלכי ההכרזה:

West North East South
מסיקה סבח

1♦ 2♠

Dbl 4♠ All Pass

West North East South
בציה-גרינברג ברגר

1♦ Pass
1♥ 1♠ 2♣ 4♠

Pass Pass Pass

בשני השולחנות החוזה היה זהה, אבל הוא שוחק פעם 
מצפון ופעם מדרום.

איתות  ולאחר   ,♥A-ב הוביל  )מזרח(  סמואלוב  טל 
את  הפילו   ♦A-ו  ♣A, ♥K בקלאב.  המשיך  משותפו 

הכרוז.

מול אופק סבח )דרום( הובילו ב-8♦, ולאחר שההגנה 
A♦. אופק  וניסה למשוך גם  זכתה ב-Q♦, מזרח שגה 
ועל שני הדיאמונדים שהוגבהו בדומם זרק  חתך בידו 
 IMP  10  – החוזה  את  וביצע  בקלאב  מפסידים  שני 

לישראל.

Dealer East. Vul None

 K6
 K

  97632
 A8753

T9853   AJ42
 AT5   QJ963
 AJT   KQ
 Q4   J6

  Q7
  8742
  854
  KT92

כאן בשני השולחנות הגיעו מזרח-מערב לחוזים שונים.

West North East South
מסיקה סבח

1♥ Pass
3♥ Pass 4♥ All Pass

West North East South
בציה-גרינברג ברגר

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

אלופי אירופה עד גיל 16 )מימין(: טל סמואלוב, עידו מושקוביץ, 
נועם ברגר, לביא בציה-גרינברג, מושיקו מיוחס )מאמן(, 

גלעד אופיר )יו"ר ההתאגדות(, דניאל מסיקה, אופק סבח, 
דני לונשטיין )קפטן(.
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הובלה בקלאב הכשילה את החוזה ♥4, היות שלמזרח 
אין שום סיבה לשחק על K בודד בצפון בסדרת השליט.

לכרוז  אפשר  והדבר  ב-♦,  הייתה  ההובלה   4♠ נגד 
להשליך מידית קלאב מפסיד מידו. לביא בציה-גרינברג 
)מערב( מסר לדרום Q♠, וזה המשיך בהארט. על מנת 
החליט  לחיתוך  חשש  ללא  החוזה  ביצוע  את  להבטיח 
לביא לשחק מידו A♥ וגרם לצניחתו של ה-K♥ בצפון. 
על ההארטים שהוגבהו במזרח הושלכו שני מפסידים 
בקלאב, כך שהחוזה ♠4 בוצע עם שתי לקיחות עודפות 

ו-IMP 11 לישראל.
Dealer East. Vul All

 JT852
 AT

  JT86
 J2

 K4   AQ
 Q85   732
  KQ9   732
  AKQ85   T9743

  9763
  KJ964
  A54
  6

בשני  מלאים  משחקים  לבצע  שחקנינו  הצליחו  זו  ביד 
הכיוונים.

West North East South
מסיקה סבח

Pass Pass
1♣ 1♠ 3♣ 4♠

Pass Pass Pass

West North East South
בציה-גרינברג ברגר

Pass Pass
1♣ Pass 3♣ Pass

3NT Pass Pass Pass

בציה- לביא  הכרוז  בספייד.  צפון  הוביל   3NT נגד 
שיחק פעמיים דיאמונד לכיוון ה-KQx שבידו  גרינברג 

והשלים תשע לקיחות.

בשולחן השני הכרזה אגרסיבית מאד של אופק ודניאל 
הביאה אותם לחוזה ♠4. היריבים הובילו בשני קלאבים 
בשליט.  והמשיך  חתך  מסיקה  דניאל  הכרוז  גבוהים. 
להגביה  לכרוז  עזר  בכך  בהארט.  והמשיך  זכה  מזרח 
את הסדרה. בהמשך נמסר ספייד נוסף להגנה, והכרוז 

זרק את כל המפסידים שלו ב-♦ על סדרת ההארט.

600 בצד אחד ו-620 בצד השני הביאו לתוצאה של 15 
IMP לישראל.

Dealer South. Vul E/W

 -
 AJ7
AQJT9853
 92

 T6  J8542
 Q86542  3
  -   K642
  AJT73   864

AKQ973
KT9
7
KQ5

ביד זו הבין הזוג הישראלי כי יד המכילה סדרה טובה 
בחוזה  דומם  לשמש  נועדה  לא  קלפים  שמונה  בת 

בסדרה אחרת.

West North East South
מסיקה סבח

1♠

2♠* 5♦ All Pass

* חמישייה בהארט וחמישייה במיינור

West North East South
בציה-גרינברג ברגר

1♠
2♠* 3♦ Pass 4♠

Pass Pass Dbl All Pass

* חמישייה בהארט וחמישייה במיינור

בחוזה ♠4 מוכפל הכרוז כשל פעמיים: 500+ לישראל.
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חיה רמתי – פתרונות דיור לגיל השלישי
ייעוץ והכוונה ללא תשלום

052-7456272 | 03-9235223
www.haya-r.co.il | info@haya-r.co.il

 חיה רמתי – בתי אבות ייעוץ והכוונה לקשיש ולמשפחה

שמי חיה רמתי, הידע 
המקצועי והניסיון העשיר 
שצברתי במהלך השנים 
מאפשרים לי לעזור לכם 
במציאת הפתרון הנכון, 
בהתאם לתקציב העומד 

לרשותכם, המצב הבריאותי, 
המיקום וסל שירותים מיטבי.

ליווי אישי צמוד בתהליך החל מהשיחה הראשונה 	 
ועד להצלחה.

מעל 20 שנות ניסיון בייעוץ וליווי, במציאת בתי 	 
אבות, היכרות מעמיקה עם כל בית האבות בארץ.

חוות דעת מקצועית - ללא תשלום.	 
קיצור תהליכים הנוגעים למימוש אפשרויות 	 

מימון, זכויות והתנהלות מול הגופים השונים.
זמינה עבורכם לאורך כל הדרך – גם במקרים 	 

הדחופים ביותר.

יחד נמצא את פתרונות הדיור האידיאליים עבורכם!

מחפשים 
את הדיור 

המוגן 
המושלם?
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סיקור תחרויות
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בשולחן השני דניאל החליט להכריז ♦5 ואופק שהחזיק 
את סדרת הספייד לא המשיך במכרז.

לישראל  העניק  הוא  הקל.  החלק  היא  החוזה  ביצוע 
600+ ועוד IMP 14 בדרך לניצחון.

חבורה של שישה ילדים שעמדו בלחץ הצליחו להשיג 
דגל  עם  הפודיום  על  לעמוד  הנכספת.  המטרה  את 
כל  כאשר  באולם,  והתקווה מתנגנת  ישראל מאחורינו 
חברי המשלחת הישראלית נמצאים וכולם שרים ביחד, 

היה עונג צרוף.

 – מסיקה  דניאל  שלנו:  לאלופים  כבוד  כולם  תנו  אז 
טל  בציה-גרינברג,  לביא   – ברגר  נועם  אופק סבח, 
ותודה אחרונה להנהלת  סמואלוב – עידו מושקוביץ, 
הבלתי  התמיכה  על  הצעירים  ולוועדת  ההתאגדות 

פוסקת בעתיד הברידג' הישראלי.

פתרון 5

  5
  AQ942
  KQT652
  J

West North East South
Pass 1♥

זה  במקרה  או  ♦1.   1♥ לפתוח  אם  היא  כאן  הבעיה 
עדיף לא לפתוח בסדרה הארוכה ביותר, כי אם תתחילו 
1NT. תצטרכו בסיבוב הבא  יענה ♠1 או  ♦1 והשותף 
להכריז ♦2 ולהתעלם מסדרת ההארט או להכריז ♥2 
 +17 ותתאר  השותף  את  שתטעה  רוורס  הכרזת   –

נקודות.

כך תתארו את   .2♦ ולהמשיך  לכם להתחיל ♥1  עדיף 
חלוקתכם בלי לעלות גבוה מדי. לרוב לא מזיק להראות 

חמישייה במייג'ור כבר בהכרזה הראשונה.

פתרון 6

  AQJT987
  A5
  A2
  A8

West North East South
Pass 2♣

בספייד   6( בטוחות  לקיחות   9 עם  נקודות   19 בידכם 
מהשותף  מאוד  מעט  לכם  חסר  אסים(.  שלושה  ועוד 

לביצוע ♠4, ולכן עדיף לפתוח ♣2. 

 1♠ בחוזה  לשחק  שתצטרכו  ייתכן   ,1♠ תפתחו  אם 
כאשר יש 10 לקיחות בטוחות.

המשך מעמוד 5

חנות הברידג’ היחידה בישראל

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

)מול איצטדיון המושבה(
03-6186722

פתוח ימים א-ה 08:00-17:00

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

www.lioncard.co.il

 סט קופסאות הכרזה קלאב
כולל קלפי הכרזה

מפלסטיק סימטריים

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

עברנו!



לדאוג  יכול  לא  אדם  חלילה  כאשר 
אשר  קרוב  לאדם  זקוק  הנו  לענייניו 
עליו הוא סומך שיעזור לו וידאג במקומו 

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

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

קרוב. 

ייפויי כוח מתמשך 

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

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

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

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

המשפטים.

לבירור פרטים נוספים 
וביצוע ייפוי כוח מתמשך

מוזמנים לפנות למשרדנו המתמחה בנושא.

 08-9415022

 054-5677805

 ran@sadehlaw.com
 08-9495258 



סיקור תחרויות

במקום  סיימה   26 גיל  עד  לצעירים  ישראל  נבחרת 
אירופה שנערכה  באליפות  קבוצות   24 השביעי מתוך 
שתתקיים  העולם  לאליפות  והעפילה  בנורווגיה  ביולי 
בשנה הבאה. חברי הקבוצה: אורן טולדנו – עמי זמיר; 
ליאור   – עציון  אמיר  בנירי;  עילי   – יקותיאלי  אסף 

אורמן. קפטן: בר טרנובסקי.

להלן מספר ידיים מעניינות ששודרו במהלך האליפות 
.BBO-ב

סיבוב 4 )ישראל – איטליה 16:25(

בתחרויות קבוצות מושם לרוב דגש על הכרזת משחקים 
מלאים גבוליים, אך לפעמים צריך גם לדעת לעצור.

All Vul .West Dealer .20 Board

 AK8
 QJ73
 9874
  A8

  QT543   J2
  A962   T8
  K   T65
  764   KQJT92

  976
  K54
  AQJ32
  53

West North East South
Donati יקותיאלי Scata בנירי
Pass 1♣* Pass 1♦
Dbl Pass 2♣ 2♦

Pass 3♦ All Pass

* 12-14 עם חלוקה מאוזנת או ♣1 טבעי

אסף  מאוזנת(.   12-14 מול  )לשחק   2♦ הכריז  דרום 
נקודות   14 עם  )מזמין(  ל-♦3  העלה  )צפון(  יקותיאלי 
ותמיכה ב-♦, אבל עילי בנירי )דרום( לא ראה אפשרות 

למשחק מלא על אף הפגיעות.

הכרוז לא ניחש את המצב בסדרות האדומות והסתפק 
במשחק בטוח ל-9 לקיחות עם מפסיד אחד בכל סדרה 

לאחר הובלה ב-♣.

West North East South
זמיר Percario טולדנו Sau
Pass 1♦ Pass 2♠*
Pass 2NT Pass 3♦
Pass 3♥ Pass 3NT

Pass Pass Pass

* יד מזמינה עם תמיכה ב-♦

אבל  ב-♦3,  לעצור  רצה  ולא  אופטימיות  הפגין  צפון 
לאחר הובלה בקלאב מצבו היה נואש. אפילו היה מנחש 
להפיל K♦ היו לו רק שמונה לקיחות. במציאות ההגנה 
זכתה ב-A ,♦K♥ וחמש לקיחות קלאב: +300 עם רווח 

של IMP 9 לישראל.

סיבוב 8 )ישראל – הולנד 38:14(

סגנית אלופת אירופה רשמה IMP 28 ללא מענה כבר 
בשלוש החלוקות הראשונות:

אליפות אירופה עד גיל 26

// רם סופר
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Board 18. Dealer East. Vul N/S
 QT2
 K4
 JT982
  T76

  J9643   AK7
  -   QJ5
  AK73   Q654
  AK98   QJ4

  85
  AT987632
  -
  532

West North East South
טולדנו Kiljan זמיר Tijssen

1♣ 3♥
Dbl Pass Pass Pass

מצב הפגיעות אינו מושך להכרזת Preempt, אבל בכל 
זאת לדרום שמינייה. מערב הכפיל – קצת בעייתי עם 
חוסר בהארט. עמי זמיר )מזרח( השאיר לעונשין בגלל 
מצב הפגיעות, וההגנה זכתה בשש הלקיחות הצפויות 
שלה. +500 לישראל, אבל בשולחן השני מערב לא ניסה 
ההולנדים  ומחייב.  טבעי   3♠ הכריז  אלא   3♥ להכפיל 
הגיעו לחוזה ♠6 מוכפל שבוצע ללא קושי לאחר שצפון 
בדומם  בהארט  לקיחה  שהגביה   ♥K-ב להוביל  בחר 
)לאחר עקיפת חיתוך( להשלכת ♦ מפסיד. הזוג ההולנדי 

 .IMP 12 רשם +1210 עם רווח של

ישראל התאוששה לקראת סיום המפגש.
Board 26. Dealer East. Vul All

 AQ4
 -
 QJT83
  Q7652

  3   T96
  AKQ9632   J75
  A4   K952
  A93   JT8

  KJ8752
  T84
  76
  K4

West North East South
טולדנו Kiljan זמיר Tijssen

Pass 2♠
Dbl 4♠ Pass Pass
5♥ Pass Pass Pass

מול  לבדו  להחליט  צריך  היה  )מערב(  טולדנו  אורן 
הקרבת היריבים, והוא הימר נכון על גובה 5. השותף 
הביא קלפים שהספיקו לביצוע מדויק של החוזה לאחר 

עקיפה כפולה בקלאב.

West North East South
Sprinkhuizen בנירי M. De Leon יקותיאלי 

2♦
Dbl Pass Pass Pass

מהלך הכרזה מוזר: דרום פתח ♦2 מולטי. לאחר הכפל 
 2♦ לשחק  מוכן  שהוא  אומר  מצפון   Pass מערב,  של 
מוכפל עם דיאמונדים טובים )עילי בנירי ציפה ששותפו 
מערב  וכך  להשאיר,  החליט  מזרח  הארטים(.  מחזיק 
הוביל  מערב  סדרתו.  את  להראות  הזדמנות  איבד 
בהארט שנחתך בדומם, והכרוז אסף יקותיאלי שיחק 
הארט  במערב.   ♣A עם  שנלקח   K-ה אל  קלאב  מיד 
ו-♠   ♠K כעת   .♣ וחתך   ♣Q שיחק והכרוז  נחתך,  שני 
שני שנחתך במערב. הארט שלישי נחתך בצפון וקלאב 
נחתך במזרח, אשר שיחק שליט אל ה-A. הארט נחתך 
עם השליט האחרון של הכרוז. מזרח חתך מעליו אך 
בספייד.  האחרונה  הלקיחה  את  לדרום  למסור  נאלץ 
200+ למזרח-מערב,  בסך הכול 7 לקיחות לכרוז ורק 

כלומר IMP 10 לישראל.
סיבוב 14 )ישראל – טורקיה 15:21(

Board 18. Dealer East. Vul N/S
 Q9542
 JT2
KT64
 A

  KT6   J8
  A8543   K96
  7   J53
  9643   KT875

  A73
  Q7
  AQ982
  QJ2
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ינואר 2021דצמברנובמבראוקטוברספטמבראוגוסטיולייונימאיאפרילמרץפברוארינואר 2020
 T.B ליגות לזוגות

ליגת העל 
וליגה ארצית

אליפות ישראל 
לסניורים

)חצי + גמר(

אליפות ישראל 
לנשים

)חצי + גמר(

פסטיבל הים האדום 
5-14

אליפות ישראל
למועדונים )שישי(
אליפות ישראל 

לצעירים )מוקדמות(

431-17425-6414-5374-52

אליפות2 סימולטנית )א'(5 סימולטנית )א'(
ישראל למעורבים

)מחוזי-שבת(

אליפות ישראל 
הפתוחה 

)חצי גמר + גמר(

פסטיבל הברידג’ 
הבינלאומי ה-54

9 - 16.7

גביע המדינה
מוקדמות
)שישי(

שמינית + רבע
)שבת(

3 סימולטנית )א'(6 סימולטנית )א'(8 סימולטנית )א'(6 סימולטנית )א'(

ליגות לקבוצות 
פלייאוף

ליגות לזוגות 
T.B ליגת העל + 

פסטיבל הים האדום לאומית
5-14

אליפות ישראל 
לצעירים

)גמר(

משחקי דורות
אליפות ישראל עד 

אמן כסף 
)מחוזי-שבת(

מילוי מקום לליגה 
 .T.B ארצית לזוגות

)מחוזי-שבת(
10-11814118-913117-812101411-128-9

אליפות ישראל 15 סימולטנית )א'(
הפתוחה 
)גמר על(

פסטיבל הברידג’ 
הבינלאומי ה-54

9 - 16.7

ליגות לקבוצותליגות לקבוצות14 סימולטנית )ו'(

אליפות ישראל 
לסניורים

)מחוזי-שבת(

1815211815-162018151916-1720-211916
אליפות

ישראל למעורבים
)חצי + גמר(

גביע המדינה23 סימולטנית )ג'(17 סימולטנית )א'(22 סימולטנית )ד'(
)חצי + גמר(

ליגות לקבוצות

אליפות ישראל 
הפתוחה 

)מחוזי-שבת(

252227-282523272521-2226242825-2623

293029

ליגות לקבוצות

30-3130

פעילות 
בינלאומית

 29.2-7.3
משחקי החורף 

EBL
)מונקו(

17-27
אליפות אירופה 

לקבוצות
)מדירה, פורטוגל(

אליפות אירופה 
הפתוחה לצעירים

)טרם נקבע(

אליפות העולם 
לנבחרות צעירות

)טרם נקבע(

אולימפיאדת 
משחקי המחשבה 

)טרם נקבע(

12-14
גביע אירופה 

לקבוצות אלופות

8-15 פסח 9-11 פוריםחגים
20-21 יום השואה
27-28 יום הזיכרון  
28-29 יום העצמאות

11-12 ל"ג בעומר
28-29 שבועות

18-20 ראש השנה5 ט"ו באב29-30 תשעה באב
27-28 יום כיפור

10-18 חנוכה2-10 סוכות

מיכה מרק
2020הקפטן הספורטיבי הארצי גרסת תכנית ספורטיבית ארצית 

*09/2019

ההתאגדות הישראלית לברידג’ והקפטן הספורטיבי הארצי, שמחים להזמינכם לקחת חלק במגוון 
הפעילויות המוצעות לכם, המותאמות לכל רמה ולכל גיל. מובטחת לכם הנאה גדולה.

נשמח לראותכם!

משחקי מבחן לקביעת נבחרות ישראל

משחקי מבחן לקביעת נבחרות בוגרות לאליפות אירופה 2020: 1-4.1.2020, 15-18.1.2020	 
משחקי מבחן לקביעת נבחרת המעורבים לאליפות אירופה 2020: 12-15.2.2020, 19-22.2.2020	 
משחקי מבחן לקביעת נבחרות בוגרות לאליפות עולם 2021: 13-16.1.2021, 27-30.1.2021.	 
משחקי מבחן לקביעת נבחרות צעירים לאליפות עולם 2020 ואליפות אירופה 2021: יפורסמו בהמשך. 	 

* ייתכנו שינויים במועדי התחרויות. המועדים הקובעים והסופיים הם המועדים שיצוינו בפרסומים בסמוך למועד התחרויות.



ינואר 2021דצמברנובמבראוקטוברספטמבראוגוסטיולייונימאיאפרילמרץפברוארינואר 2020
 T.B ליגות לזוגות

ליגת העל 
וליגה ארצית

אליפות ישראל 
לסניורים

)חצי + גמר(

אליפות ישראל 
לנשים

)חצי + גמר(

פסטיבל הים האדום 
5-14

אליפות ישראל
למועדונים )שישי(
אליפות ישראל 

לצעירים )מוקדמות(

431-17425-6414-5374-52

אליפות2 סימולטנית )א'(5 סימולטנית )א'(
ישראל למעורבים

)מחוזי-שבת(

אליפות ישראל 
הפתוחה 

)חצי גמר + גמר(

פסטיבל הברידג’ 
הבינלאומי ה-54

9 - 16.7

גביע המדינה
מוקדמות
)שישי(

שמינית + רבע
)שבת(

3 סימולטנית )א'(6 סימולטנית )א'(8 סימולטנית )א'(6 סימולטנית )א'(

ליגות לקבוצות 
פלייאוף

ליגות לזוגות 
T.B ליגת העל + 

פסטיבל הים האדום לאומית
5-14

אליפות ישראל 
לצעירים

)גמר(

משחקי דורות
אליפות ישראל עד 

אמן כסף 
)מחוזי-שבת(

מילוי מקום לליגה 
 .T.B ארצית לזוגות

)מחוזי-שבת(
10-11814118-913117-812101411-128-9

אליפות ישראל 15 סימולטנית )א'(
הפתוחה 
)גמר על(

פסטיבל הברידג’ 
הבינלאומי ה-54

9 - 16.7

ליגות לקבוצותליגות לקבוצות14 סימולטנית )ו'(

אליפות ישראל 
לסניורים

)מחוזי-שבת(

1815211815-162018151916-1720-211916
אליפות

ישראל למעורבים
)חצי + גמר(

גביע המדינה23 סימולטנית )ג'(17 סימולטנית )א'(22 סימולטנית )ד'(
)חצי + גמר(

ליגות לקבוצות

אליפות ישראל 
הפתוחה 

)מחוזי-שבת(

252227-282523272521-2226242825-2623

293029

ליגות לקבוצות

30-3130

פעילות 
בינלאומית

 29.2-7.3
משחקי החורף 

EBL
)מונקו(

17-27
אליפות אירופה 

לקבוצות
)מדירה, פורטוגל(

אליפות אירופה 
הפתוחה לצעירים

)טרם נקבע(

אליפות העולם 
לנבחרות צעירות

)טרם נקבע(

אולימפיאדת 
משחקי המחשבה 

)טרם נקבע(

12-14
גביע אירופה 

לקבוצות אלופות

8-15 פסח 9-11 פוריםחגים
20-21 יום השואה
27-28 יום הזיכרון  
28-29 יום העצמאות

11-12 ל"ג בעומר
28-29 שבועות

18-20 ראש השנה5 ט"ו באב29-30 תשעה באב
27-28 יום כיפור

10-18 חנוכה2-10 סוכות

מיכה מרק
2020הקפטן הספורטיבי הארצי גרסת תכנית ספורטיבית ארצית 

*09/2019

ההתאגדות הישראלית לברידג’ והקפטן הספורטיבי הארצי, שמחים להזמינכם לקחת חלק במגוון 
הפעילויות המוצעות לכם, המותאמות לכל רמה ולכל גיל. מובטחת לכם הנאה גדולה.

נשמח לראותכם!

משחקי מבחן לקביעת נבחרות ישראל

משחקי מבחן לקביעת נבחרות בוגרות לאליפות אירופה 2020: 1-4.1.2020, 15-18.1.2020	 
משחקי מבחן לקביעת נבחרת המעורבים לאליפות אירופה 2020: 12-15.2.2020, 19-22.2.2020	 
משחקי מבחן לקביעת נבחרות בוגרות לאליפות עולם 2021: 13-16.1.2021, 27-30.1.2021.	 
משחקי מבחן לקביעת נבחרות צעירים לאליפות עולם 2020 ואליפות אירופה 2021: יפורסמו בהמשך. 	 

* ייתכנו שינויים במועדי התחרויות. המועדים הקובעים והסופיים הם המועדים שיצוינו בפרסומים בסמוך למועד התחרויות.



West North East South
עציון Sari אורמן Kuscu

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

Pass Pass Pass

הזוג הישראלי הגן בצורה מדויקת: אמיר עציון )מערב( 
הוביל ב-7♦. הכרוז זכה ושיחק מידו A♠ ו-♠ נמוך. מערב 
המשיך  ומערב  עודד,  מזרח   .♥A ושיחק   ♠K-ב זכה 
)מזרח( זכר את ההובלה, ולאחר  ליאור אורמן  ב-3♥. 
הזכייה ב-K♥ העניק לשותפו חיתוך 100+ ,♦ לישראל.

זהות  ראשונות  לקיחות  שלוש  לאחר  השני,  בשולחן 
עם  שותפו  ליד  להיכנס  במערב  הטורקי  המגן  ניסה 
לשחק  מבלי  לדיאמונד(  סדרה  העדפת  )איתות   ♥8
A♥. אבוי, השותף פירש קלף זה כשולל תמונה ונמנע 
 IMP 13 – החוזה בוצע עם לקיחה עודפת .♥K מלשחק

לישראל.

Board 28. Dealer West. Vul N/S

 K63
 983
Q872
  832

  AQ7   J9
  A2   KQJT754
  A65   JT4
  AK975   Q

  T8542
  6
  K93
  JT64

West North East South
עציון Sari אורמן Kuscu
2NT Pass 4♣* Pass
4♦ Pass 5♣ Pass
6♥ Pass Pass Pass

*  טרנספר להארט

שיטת הטרנספר שבה השתמש הזוג הישראלי אפשרה 
מצדו  מזרח   .4♦ בהכרזת  טובה  יד  להראות  למערב 
מבלי  ל-♥6  לסגור  החליט  מערב   .5♣ קיו-ביד  הכריז 
שסלם  מכיוון  החמצה   – גדול  לסלם  אפשרות  לבדוק 
גדול ניתן תמיד לביצוע כל עוד חלוקת הקלאב היא 4-3.

לאחר הובלה בדיאמונד, הכרוז אמיר עציון שיחק בצורה 
בטוחה וויתר על ניסיון להגבהת הקלאב החמישי. הוא 

הוציא שליטים מיד והסתפק ב-12 לקיחות מלמעלה. 

 13 חוזה  באותו  ביצע  הטורקי  הזוג  השני  בשולחן 
לקיחות לאחר שצפון הוביל בספייד.

סיבוב 20 )ישראל – אסטוניה 38:24(

Board 25. Dealer North. Vul E/W

 K63
 T872
9
  AK543

  AQJ7   982
  3   Q954
  AKQ8   7432
  J986   Q2

  T54
  AKJ6
  JT65
  T7

West North East South
Vasar טולדנו Laan זמיר

Pass Pass 1NT*
Dbl Pass 2♦ Pass

Pass Dbl All Pass

 1NT פתיחה  זמיר-טולדנו,  של  השיטות  כרטיס  לפי 
במצב פגיעות עדיף ביד שלישית מראה 9-14 נקודות! 
זה חוקי ומפריע מאוד ליריבים. לאחר Dbl ממערב, הזוג 
 ,Takeout הטורקי נחת בחוזה ♦2. הכפל של צפון היה
תוצאה  לקבל  במטרה  לעונשין  להשאיר  החליט  ודרום 

גבוהה ממה שאפשר להשיג ב-♥2.

צפון  לקלאב.  והחליף   ♥A-ב הוביל  )דרום(  זמיר  עמי 
את  ואילץ  הכרוז  דרך  הארט  פעמיים  לשחק  הספיק 
הדומם לחתוך פעמיים. כך קיבלה ההגנה שתי לקיחות 
בשליט, נוסף ל-AK, ♥A♣ ולבסוף גם K♠. החוזה נפל 

פעם אחת, 200+ לישראל.

ירחון ההתאגדות הישראלית לברידג'30



West North East South
יקותיאלי Maide בנירי Piibeleht

Pass Pass 1♥
Dbl 4♥ Pass Pass
Dbl Pass Pass Pass

פתיחה  ניסה  מיוחדות,  שיטות  ללא  בדרום,  האסטוני 
קלפים.  ארבעה  עם  השלישי  במושב   1♥ של   light
הכפיל  מערב  ל-♥4.  מדי  גבוה  אותו  העלה  השותף 

)Takeout(, ומזרח השאיר לעונשין.

ניסה  הכרוז  שלו,  האסים  בשני  זכה  שמערב  לאחר 
שתי  למזרח  למסור  נאלץ  לבסוף  אך  צולב,  חיתוך 
פעם  נפל  הזה  המוכפל  החוזה  גם  בהארט.  לקיחות 
במפגש   IMP  7 של  רווח  עם  לישראל   +100 אחת, 
זו הצליחה  למרות תוצאה  מאכזב שהסתיים בהפסד. 
להעפיל  כדי  גבוה  מספיק  במקום  לסיים  הנבחרת 

לאליפות העולם בשנה הבאה. 

נבחרת ישראל עד גיל 26 )מימין(: איתן לוי )חבר הוועד 
המנהל EBL(, בר טרנובסקי )קפטן ומאמן(, עילי בנירי, 

אסף יקותיאלי, עמי זמיר, אורן טולדנו. 
חסרים: אמיר עציון, ליאור אורמן.

31גיליון 193 ספטמבר 2019

האקדמיה לברידג’ תל אביב-יפו 

האקדמיה לברידג’ תל אביב יפו, שאול המלך 8 תל אביב
לפרטים והרשמה )חובה(: שירי 054-7999781, קרנאור 052-4898611

ימי ראשון | 19:00-21:00 מ- 1/9
ימי חמישי | 10:00-12:00 מ- 5/9

שיעור ניסיון חינם 
בשעות הערב החניה בבנין חינם )כניסה מלאונרדו דה וינצ’י 21(

  הדרכה אישית וצמודה
 תרגולים נוספים במהלך השבוע בחינם!

קורס מתחילים חדש
בהדרכת קרנאור גרינשטיין
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  KQT83
  94
  T976
  83

  4
  AK7
  8432
  76542

West North East South
1♠ 3♥ 4♠ Pass
6♠ Pass Pass Pass

תחרות קבוצות IMP, אתם בדרום. 

 ♥A-המשכתם ב .♥K-זכיתם ב .♥Q-השותף הוביל ב
 ♠ סיבובי  שישה  משחק  הכרוז  כעת  חתך.  והכרוז 
)שותפכם אינו משרת בסיבוב הראשון(. כיצד תשליכו 

בלקיחות אלה?

חידת הגנה – ספטמבר 2019
// רם סופר

  J643
  KQJT
  75
  KQ4

  AKQ52   75
  952   A4
  AK63   942
  73   AJT962

  T98
  8763
  QJT8
  85

.♥K 3; כרוז מערב; קלף ההובלהNT חוזה

בסיבוב   ♥A-ב זכה   1NT שפתח  הכרוז  בצפון.  אתם 
השני, עבר לידו ב-♠ והוביל ♣.

 ♣Q לפי ההכרזה, בידו שני קלפי ♣ לפחות. אם תשחקו
נגד הקלף  לעקוף בהמשך  לעכב,  יוכל  או K♣, הכרוז 

הבכיר שנותר בידכם ולזכות בחמש לקיחות ב-♣. 

אם לכרוז שלושה קלפי ♣ והוא ינחש נכון  שחקו 4♣. 
בלבד,   ♣ קלפי  שני  לכרוז  אם  יבוצע.  החוזה  לעקוף, 
הוא ישיג לכל היותר שתי לקיחות בסדרה, ולא יהיו לו 

מספיק לקיחות לביצוע החוזה.

פתרון חידת הגנה אוגוסט 2019
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בואו להתרשם מהתכנית החינמית שלנו
הכוללת מבחר טעימות עשיר, ללא הגבלת זמן.

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

www.bestbridge.co.il

מלווה אותך
בצעדיך הראשונים במשחק הברידג'

בקצב שלךבזמן שלךבבית שלך

סט כלים לשחקן המתחיל:

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

 תרגול הכרזות לשחקן המתחיל
 תרגול טכניקות בסיס במשחק היד

 תרגול הובלות וטכניקות בהגנה

 רמזור הכוונה אישי 

 פתרון כתוב לכל תרגיל

 צוות מומחים שיסייע בכל בעיה.

עם  אתם לא לבד:

https://bestbridge.co.il/?lps=61238564
https://bestbridge.co.il/?lps=61238564
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בחוץ חם ויבש, המוני אנשים ברחובות ואנחנו נכנסים 
למלון הענק והמפואר.

מין מציאות מדומה   - וזהב   כסף  ומסביב  חשוך מעט 
של עושר.

ניגשים  ואנחנו  ווליום  בפול  עובדים  המזגנים  קריר, 
לעבר דוכן הקבלה. 

רעש עצום , שקשוק מכונות הקזינו, נדמה שכולם כאן. 
זה בכלל לא מלון, זו עיר ענקית שבה עוברים ממקום 
לבנים,  תינוקות,  ילדים,  נשים,  אנשים,  המוני  למקום 
אלגנטיים  ספורטיביים,  מלוכסנים,  צהובים,  שחורים, 
ומה לא. בנות צעירות חצי-עירומות מדדות על עקבים 
מוסיקה  נוצצות,  בחליפות  גברים  ודקיקים,  גבוהים 

רועשת.

ניגשים  אנחנו  המפוארים  בחדרים  התמקמות  לאחר 
הברידג'.  תחרויות  של  הזמנים  לוח  בירור  למשימה, 
אך  לירח,  אנשים  הגדולה ששלחה  אמריקה  זו  אמנם 
קומה  בכל  קורה.  מה  להבין  מאוד  קשה  לתדהמתנו 
עומדת אישה עם שלט גדול שעליו כתוב ask me, אך 

עדיין הבלגן גדול.

שונות  ברמות  מקבילות  תחרויות  המון  שיש  מסתבר 
אולמות  המון  הנכון,  למקום  ולהתברג  להחליט  וצריך 

שבהם משחקים בו זמנית אלפי אנשים.

אנחנו מתקדמים למשרד שבו צריכים להירשם כחברים 
לאחר  האמריקנית(.  הברידג’  )התאגדות   ACBL-ב
כל  מזכה  הוא  שלנו  הברידג’  רמת  מה  חוקר  שהאיש 

אחד מאתנו בנקודות שיתייגו אותנו.

כל  סביבנו.  רב  המון  התחרויות.  לאזור  מתקרבים 
אחד מהם מחזיק בידו מין קלסר אדום קטן ובו כרטיס 
השיטות שלו. חשבנו שאולי נרכוש אחד כזה ואז נהיה 

כשאר האדם, ואולי לא.

קצת  וממתינים.  התחרויות  עבור  מעט  לא  משלמים 
מוזר, מפני שאנחנו רגילים למסכי מחשב שיורו לנו את 
מקומנו, אך להפתעתנו יש קיר ועליו בריסטול גדול עם 
כיסים ושני אנשים עם כרטיסיות נייר קטנות מתחילים 
יילך. כמובן  ולאן הוא  להכניס לכיסים את מספר הזוג 

תתחיל  לא  שהתחרות  וכמובן  זמן,  הרבה  לוקח  שזה 
בזמן, אך נראה שלאיש זה לא מפריע. ואז לאט לאט 

מתחיל כל אחד לתפוס את מקומו.

שאסור  ומודיע  לשבת  לכולם  מורה  התחרות  מנהל 
בתכלית האיסור להחזיק טלפון גלוי גם אם הוא סגור, 
ידידם  את  ותוחבים  מצייתים  כולם   – פלא  זה  וראו 
אינו  מסך  שום  התחרות  סוף  ועד  לתיק,  האלקטרוני 
מנצנץ מלבד של חבר ישראלי שבסך הכול רצה לצלם 

את האירוע, ומיד נקנס על כך.

מרחק  יש  באולם.  דומיה  שקט  מתחילים.  המשחקים 
גדול בין שולחן לשולחן. איש אינו צועק, איש אינו מדבר. 
בורדים  רק בהעברת  עסוק  מנהל התחרות משועמם, 

מפה לשם ולעיתים נדירות נקרא לשיפוט.

את  לוקחים  היריבים  משחקים  אנו  שבו  שולחן  בכל 
כרטיס השיטות שלי וקוראים אותו בעניין רב כאילו היה 

זה ספר מתח.

הרמה מאוד גבוהה. מאוד מנומסים: אף אחד לא מתאר 
מה היה לו ומה יהיה לו. רושמים תוצאה, מכניסים את 

הקלפים ללוח וממשיכים.

אני משתוממת האם זה אמיתי?

הפסקת  על  מכריזים  בורדים  שמונה  לאחר  ולפתע 
נשארים  חלק  יוצאים,  חלק  דקות.  עשר  של  שירותים 
ואני תוהה: האם יחזרו כולם בזמן? מסתבר שכן, ואלה 

ששיחקו לאט הדביקו בהפסקה את הפער.

שוב ממשיכים לשחק. ממש נעים באולם, שקט ורגוע.

חוזרים  מהאולם.  יוצאים  אנחנו  מסתיימת.  התחרות 
לפגוש את ידידנו האלקטרוני הקטן, מחפשים תוצאה.

לאתר  מתגעגעת  אני  עשינו?  מה  נדע  איך  תעלומה. 
תוצאת  על  משוב  נותן  דקה  שתוך  שלנו  הברידג' 

המשחק.

רק לאחר זמן רב אני מצליחה למצוא ולראות מה ומי. 
חוויה!

נשיונלס קיץ 2019 בלאס-וגאס

// סוניה מרק
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הנה שתי ידיים מעניינות:

Board 5. Dealer North, Vul N/S

 J76 
 AJT9432
 J
 T5

  AKT95   Q84
  -   85
  86   AT972
  AQ8763   K92

  32
  KQ76
  KQ543
  J4

West North East South
3♥ Pass 4♥

Dbl Pass 5♦ Pass
5♠ Pass Pass Pass

התלבטתי  היריבים  הפרעת  ולאחר  במערב  ישבתי 
ל-4NT. לבסוף נחתנו בחוזה ♠5 שבוצע עם   Dbl בין 
)480+(. אם מזרח משאיר ♥4 מוכפל  עודפת  לקיחה 

התוצאה יכולה להיות 500+.

Board 14. Dealer East, Vul None

 J74
 A2
 AKJ742
 72

  A9863   K5
  T7   KQ98643
  853   T6
  853   T6

  QT2
  J5
  Q9
  AKQJ94

West North East South
3♥ Dbl

4♥ 5♦ All Pass

כאן ההפרעה של מזרח-מערב הובילה את צפון-דרום 
לחוזה ♦5 )במקום 3NT(. הובלה יצירתית ב-K♠ הייתה 
“הנורמלית”  ההובלה  לאחר  אך  החוזה,  את  מכשילה 
צפון- )440+(. תוצאתם של  לקיחות   13 בוצעו   ♥K-ב

.3NT דרום הייתה עדיין נחותה לעומת

מרכז הברידג' ירושלים מזמינים אותכם 

לתחרות ארצית 
לזכר בריאן זיטמן ז"ל

30 ידיים 

ביום שישי, 27/9 בשעה 10 בבוקר
גביעים לשלושת המקומות הראשונים

מחיר 65 ש"ח כולל כיבוד
מנהל תחרות: ברי אבנר

התחרות תתקיים בבית בלב, שדרות בן צבי 35, ירושלים. 
לפרטים נוספים והרשמה מראש: מגי 054-4715949    יונה 050-5932674

35גיליון 193 ספטמבר 2019



כל מי שמשחק ברידג' בישראל ב-25 השנים האחרונות מכיר את השם אילן שזיפי. מאז שהתחלתי 
להחזיק קלפים הוא היה מנהל התחרויות הראשי בישראל וארגן כל שנה אליפויות, פסטיבלים, 
סימולטניות, קורסים, ימי עיון, ומה לא. עם פרישתו לגמלאות מעבודתו בהתאגדות הישראלית 

לברידג', שאלנו אותו כמה שאלות.

זה עתה יצאת לגמלאות אחרי שנים רבות של עבודה מסורה עבור 
תחרויות  לנהל  תמשיך  האם  כעת?  מרגיש  אתה  איך  ההתאגדות. 

בארץ ובעולם?

אני כבן 76, יצאתי לגמלאות ברגשות מעורבים, אחרי עשרים שנים 
וחמש  מעשרים  ויותר  תחרויות  מדור  כראש  ההתאגדות  במשרד 
החלטתי  המרכזיים.  האירועים  ברוב  ראשי  תחרות  כמנהל  שנים 
תוכניתי  אך  ונכדיי,  ילדיי  רעייתי,  עם  מהחיים  להנות  בכדי  לפרוש 

לשנים הקרובות היא להמשיך לנהל תחרויות כמקודם.

ספר לנו קצת, מה היה בעצם כרוך במשרה שאותה מלאת בשנים 
האחרונות בהתאגדות הברידג'?

בהתאגדות  תפקידי  במסגרת 
פעילויות,  של  גדול  במגוון  עסקתי 
חלקן  מהן,  חלק  רק  כאן  אמנה 
קשור ישירות בארגון אירועי ברידג' 
כגון : אליפויות ישראל השונות, גביע 
לקבוצות  ליגות  לקבוצות,  המדינה 
הברידג'  פסטיבל  השיא:  ואירוע 

השנתי. 

קובץ  על  אחראי  הייתי  בנוסף, 
את  וניהלתי  ההתאגדות  חברי 
חידוש  להתאגדות,  החברים  רישום 
יקיר  תואר  הענקת  החברות, 
ההתאגדות לאלו שמגיע להם, מעקב אחרי ההישגים הספורטיביים 
של החברים והענקת תארים חדשים לחברים הזכאים לכך, הפקת 
רשימות דוור למשלוח בטאון ההתאגדות לחברים, כל זאת באמצעות 

יישומי מחשב שאני כתבתי ושכללתי בחלוף השנים.

הבינלאומיות  לתחרויות  ישראל  נבחרות  להכנת  סייעתי  כמו-כן 
באמצעות הכנת בורדים מעניינים לאימוני נבחרת, וסיוע בהכנת כרטיסי 
השיטות לפי דרישות EBL )ההתאגדות האירופית( ו- WBF )ההתאגדות 

העולמית(, ארגון תחרויות מבחן לקביעת הנבחרות, ועוד ועוד ....

תפקיד חשוב ביותר שאותו מלאתי הוא סיוע למועדוני הברידג', סיוע 
החישובים  תוכנות  בהפעלת  סיוע  תחרויות,  בתכנון  סיוע  בשיפוט, 
ובשנים האחרונות סיוע בתפעול מערכת הברידג'מייטס. אם בעבר 
רוב הפניות היו קשורות לחוקים וליישומם בתחרויות, כיום רוב הפניות 
לסיוע הן בנושאי תפעול הברידג'מייטס, צריך לזכור כי פניות כאלו 
לבעיה  פתרון  ללא  שכן  מיידי,  מענה  ודורשות  דיחוי  סובלות  אינן 
שהתעוררה, לעתים לא ניתן להמשיך בתחרות. על כן היה עלי להיות 
וגם בערבים בשעות מאוחרות.  יום  זמין במשך שעות ארוכות בכל 

לעיתים מתבקש גם סיוע בתפעול ותחזוקה של מכונות חלוקה.

השינויים  מהם  רבות,  שנים  הישראלי  הברידג'  את  שמלווה  כמי 
העיקריים שקרו מאז התחלת פעילותך בהתאגדות ועד היום? האם 

רם סופרראיון: אילן שזיפי

לגבי  ומה  וכיצד?  הישראלי  השחקן  של  הברידג'  חווית  השתפרה 
מעמדו של משחק הברידג' בחברה הישראלית?

ההתקדמות בעולם הטכנולוגי מוצאת את ביטויה גם בעולם הברידג'. 
אם בעבר תוצאות של תחרות היו זמינות רק זמן רב אחרי התחרות, 
לעתים ימים אחדים, כיום התרגלו השחקנים לקבל תוצאות מיד בסיום 
תחרות על צג או בהדפסה במועדון, במחשב או בטלפון החכם. זה 
משפר כמובן את חוויית המשחק. השימוש במכשירי הברידג'מייטס 
מאפשר לדעת מיד בסיום משחקון מה "שווה" תוצאתך בהשוואה 

לאלו שכבר שיחקו את החלוקה לפניך. 

במועדונים רבים מקבלים כיום חלוקות מחשב מוכנות למשחק, דבר 
המאפשר לראות גם את החלוקות וגם את ניתוח החלוקות ומאפשר 
לשחקנים לנתח את משחקם ובכך להתקדם במשחק. לאור ההישגים 
שהברידג' הישראלי משיג בעולם, אליפויות עולם ואירופה והצלחה 
משחק  של  מעמדו  בחו"ל,  בתחרויות  ישראלים  שחקנים  של  רבה 

הברידג' ומעמדם של שחקני הברידג' הלך ועלה בחלוף השנים.

אתה נחשב כאחד מבכירי מנהלי התחרויות בישראל. בנוגע לרמת 
אירופה.  של  בצמרת  שישראל  רבות  פעמים  כבר  הוכח  המשחק 

האם גם רמת השיפוט שלנו בצמרת האירופית?

ניהול תחרויות ברידג' זה מקצוע הדורש לימוד והשתלמות מתמדת, 
מעת  ומתחדשים  מתעדכנים  והתקנונים  הברידג'  שחוקי  גם  מה 
לניהול  מתייחסים  תחרויות  שמנהלים  מהאנשים  חלק  לצערי,  לעת. 
תחרות כאל חלטורה לשעות הפנאי, משהו להשלמת הכנסה. ישנם 
משתתפים  בעצמם,  המשקיעים  אחדים  ישראלים  תחרויות  מנהלי 
בהשתלמויות בארץ ובאירופה, קוראים פרשנות לחוקה ועוקבים אחרי 
ובעיקר בינלאומיים. רמתם בהחלט  מקרי שיפוט בפורומים לאומיים 
טובה וממשיכה להשתפר. לצערי, ישנם רבים מדי שאינם נוהגים כך. 
רבים נוהגים להתייעץ איתי ועם אחרים לגבי פתרון בעיות המתעוררות 
הבעיות  את  פותרים  אחרים  תחרות.  כמנהלי  עבודתם  בעת  אצלם 
לדעת  לא  שגויה.  בצורה  רבות  פעמים  בעצמם,  אצלם  המתעוררות 
מבלי  כלל,  בדרך  שגוי  פתרון,  לאלתר  אנושי;  זה  בעיה  לפתור  כיצד 

לנסות לקבל עצה מבעלי הניסיון  - זו שיטת עבודה  לא נכונה.

שעסקת  בתחומים  כעת  לעצמו  להציב  מחליפך  צריך  יעדים  אילו 
בהם? אילו פעולות ניתן לעשות כדי להגדיל את כמות ההשתתפויות 

בתחרויות ברידג' בישראל?

קורסים  היא  הברידג'  שחקני  מעגל  את  להגדיל  היחידה  הדרך 
כאלו,  קורסים  מקיימים  שאינם  מועדונים  ולמתקדמים.  למתחילים 
בעיקר בפריפריה, נידונים להקטנה במספר החברים ולהתנוונות. אנו 
רואים שחקנים היוזמים קורסים ובהמשך פותחים מועדונים חדשים, 

ובדרך כלל מצליחים לקיים ולהגדיל את מועדונם.

לפרסום  פעילות  עושה,  וגם  לעשות,  צריכה  מצדה  ההתאגדות 
הברידג' והתועלת שהוא מביא לשחקנים. כיום הדבר מתבצע בעיקר 

במדיה החברתית.
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יעקב כהן
קיבל לאחרונה 
דרגת סגן 
אמן ארד

מקבל התואר שלפניכם מגיע אלינו הישר מהצפון הרחוק. 
במועדון  כשנה  מזה  משחק  קצרין,  תושב   ,)65( יעקב 
כהן.  בני  עם  פעולה  משתף  הוא  שם  חרמון,  מבואות 
השניים מתמידים להגיע אחת לשבוע לטובת משחקים 

שוטפים המשתלבים עם אווירה חברתית משעשעת. 

יעקב משחק בפועל ברידג’ כבר למעלה מ-4 עשורים, אז 
החל לשחק במועדון הישן בקצרין ובהמשך באיילת השחר, 
אולם עם עזיבתו את היישוב, נאלץ לזנוח גם את המשחק. 
לפני כ-7 שנים יצא לגמלאות מטעם משרד החינוך, כמורה 
למתמטיקה. עם זאת, גם בימים אלו הוא ממשיך לעבוד 
מלמד  הוא  שם  הבשן,  אלוני  בישיבת  משרה  בשליש 
תלמידים הסובלים מבעיות קשב וריכוז. ‘’מדובר בילדים 
חכמים, שרק צריכים שמישהו יאמין בעצמם. עבורי זוג סוג 

של שליחות, ואני עושה זאת באהבה גדולה’’, כך לדבריו.

מיני  משפחתו  בני  עם  יחד  יעקב  שיחק  השנים  במהלך 
משפחתיים  במפגשים  בעיקר  משחקים  ‘’היינו  ברידג’. 
למשחק,  לחזור  הצלחתי  כשנה  לפני  לשמחתי  בבתים. 
יחד  ובהמשך  בקצרין,  לימוד  מועדון  תחילה עם פתיחת 
נוספים העתקנו את עצמנו למועדון  עם ארבעה חברים 
בתחרויות  אנחנו משחקים שם  חרמון.  במבואות  החדש 

סימולטניות ארציות, ופשוט נהנים מהחברותא’’. 

ביותר  הצפוני  הברידג’  מועדון  לייחודיות  מתייחס  כהן 
שוב  והכי  משחק,  שולחנות   11-8 בין  לנו  ‘’יש  בישראל: 
ערים,  מושבים,  קיבוצים,  הצפון,  מכל  נהדרים  חבר’ה 
עיירות פיתוח. מבחינתי מדובר במועדון לתפארת שמארח 
הערב,  בשעות  אנחנו משחקים  בו.  החברים  את  למופת 
מכל  שחקנים  יש  מפגש.  אף  על  לוותר  לא  ומשתדלים 
הרמות, מהם אני לומד על מושגים חדשים, ובמקביל זוכה 
לזמן איכות של מספר שעות עם חברים ישנים וחדשים. 
ביום הבחירות הקרוב למשל, אחד החברים יארח מפגש 
משותף על האש, כך שאפשר לומר שהמועדון הזה הוא 

הרבה מעבר לברידג’ ‘’.

‘’אני  החדשה?  הדרגה  קבלת  עם  ליעקב  נאחל  מה  אז 
במעלה  להתקדם  להמשיך  וכן  בריאות  לעצמי  מאחל 
הדרגות. זכיתי לבן זוג נהדר למשחק, בני. יש בינינו כימיה 
נהדרת, והבנה משותפת שלא כועסים אחד על השני, גם 
ליהנות  חשוב  עבורנו  מהחיים.  חלק  זה  שכן  טועים,  אם 

מהדרך והמשחק, להתרכז בעיקר ולא בטפל."

העוסקים  ולכל  למחליפך  נותן  היית  עצות  אילו  הרב,  מניסיונך 
בברידג' הישראלי כיום?

היריעה כל כך רחבה, עד כי אי אפשר בראיון קצר אחד למצות 
שהמשחק  לי  נראה  אבל  לעשות,  וניתן  שאפשר  מה  כל  את 
הנהדר הזה, שכולנו שחקני הברידג' נהנים מנפלאותיו, יוכל לגדול 
ולהתרחב אם כל אחד מאתנו השחקנים ישתדל להפיצו בין בני 
משפחתו, קרוביו ומכריו. מחליפי, אסף עמית הוא איש רב-ניסיון 
תחרויות  מנהל  ההתאגדות,  בשימוש  תוכנות  מפתח  כשחקן, 
ומארגן תחרויות מנוסה. בטוחני שיצליח לקדם את ענף הברידג'. 
אני עומד לרשותו ולרשות בעלי התפקידים האחרים בהתאגדות 

ובסניפים לכל סיוע שיידרש.

דברי תודה :

תודה לנושאי התפקידים בהתאגדות לאורך שנות עבודתי, תודה 
ולנשיאות  אופיר  גלעד  ובראשו  המכהן  העמותה  לועד  מיוחדת 
בראשותו של מודי קניגסברג, אשר אפשרו לי להמשיך בתפקידי 
שנים רבות לאחר גיל פרישה, תודה לכל אנשי המועדונים ולחברי 
ההתאגדות מהשורה אשר שיתפו פעולה ולכל מי שתרם בעזרה, 
מאיר  לאוריה  רבות  תודות  השנים,  במהלך  ובתמיכה  בעצה 
מנכלית העמותה אשר פועלה הבלתי נלאה, בכישרון ובהתמדה 
ולסיום  שלנו,  את  ההתאגדות  לקדם  ימשיכו  כי  ובטוחני  קידמו 
במחיצתה  לעבוד  התענוג  לי  שהיה  המשרד  מנהלת  ריף,  לחגי 

בשנים האחרונות. 

 

בואו להכיר אותנו
עושים כבוד לשחקנים שהתכבדו בתארים חדשים. כל הכבוד !
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בואו להכיר אותנו

אופק סבח 
ודניאל מסיקה 

קיבלו לאחרונה 
דרגת אמן 
בכיר ארד  

עושים כבוד לשחקנים שהתכבדו בתארים חדשים. 
כל הכבוד !

הקיץ  היסטוריה  עשו  תקוווה  מפתח  הטובים  החברים 
הזהב  במדליית  הצעירה  הנבחרת  במסגרת  זכייתם  עם 
בעלי  בכישרונות  מדובר  כי  והוכיחו  אירופה,  באליפות 
הישראלית  הברידג’  בצמרת  להתבסס  גדול  פוטנציאל 

והבינלאומית כאחד.

פרויקט  דרך  המשחק  לנבכי  לראשונה  נחשפו  השניים 
באם  למדו  בו  היסודי  הספר  בבית  מחוננים  תלמידים 
ויטנברג.  אדוארד  המורה  של  הדרכתו  תחת  המושבות, 
הפרויקט כלל משחקי מיני ברידג’ ובאמצעותו נחשפו סבח 
ומסיקה לתחרויות רחבות היקף כמו אליפות בתי הספר 
השניים  של  טובות  תוצאות  רצף  הילדים.  ואולימפיאדת 
הובילו אותם לקחת את הברידג’ צעד אחד קדימה, הפעם 
כחוג בשעות אחר הצהריים בהובלתו של המורה אדוארד.

אופק )14.5( ודניאל )15( כבר מתהדרים כיום בדרגת אמן 
בכיר ארד, תוצר של עבודה קשה והתמדה. הם משתתפים 
הן  מקומיות,  בתחרויות  קבע  כדרך  האחרונות  בשנים 
במועדון ‘אם המושבות’ בפתח תקווה )מועדון הבית של 
אופק( ו’מושבות שמריהו’ )מועדון הבית של דניאל( וכן 
בתחרויות ארציות המעניקות להן נקודות אמן. במקביל, 
השניים מספרים כי הם משתדלים להתאמן 3-4 פעמים 
 BBO-ב אימונים  לרבות  יותר(,  אפילו  )לעיתים  בשבוע 

ובמסגרת נבחרות ישראל.

השניים נחשבו לזוג הבכיר במסגרת נבחרת הנוער עד גיל 
16, שכאמור השלימה הישג בלתי רגיל עם זכייה במדליית 
הזהב באליפות אירופה. ‘’אין דבר יותר מרגש מלעמוד על 
הפודיום, ולשמוע את התקווה מתנגנת כשמדליית הזהב 
מונחת על הצווארך, וכל זאת שלצידך החברים הכי טובים 
שלך’’, סיפר סבח בהתרגשות. ‘’עשינו אליפות מדהימה, 
ולמרות שהתחלנו אותה בצורה קצת מהוססת עם מקום 7 
בטבלת הנבחרות, השגנו סדרה של 5 ניצחונות ביום השני, 
כולל ניצחון על המוליכה פולין, שהבטיח לנו את מדליית 
הכי  הגרסה  את  שהציגו  הזוגות  ליתר  הכבוד  כל  הזהב. 

טובה שלהם באליפות, וכמובן למאמנים, אדוארד 
ויטנברג שחשף בפנינו את המשחק, מאמן הנבחרת, 
מושיקו מיוחס והקפטן דני לונשטיין, שליוו אותנו 
לאורך כל התחרות. גם כשפיגרנו מאחור, הם דאגו 
להזכיר לנו שאנחנו הנבחרת הטובה ביותר, ושאין 

מי שיכול לעצור אותנו’’. 

ומה באשר למערכת היחסים ושיתוף הפעולה בין הצמד 
הגן  מתקופת  עוד  שלי  טוב  חבר  הוא  ‘’דניאל  הצעיר? 
ובית הספר’’, מוסיף לציין אופק. ‘’התחלנו ללמוד ברידג’ 
ביחד, והפכנו לחברים טובים גם מחוץ לעולם הברידג’. אני 
נהנה מאוד לשחק איתו. האליפות השנה בנורווגיה הייתה 
להציג  הצלחנו  ולשמחתי  בחו’’ל,  ביחד  שלנו  החמישית 
רמה גבוהה תוך שיתוף פעולה מצוין שהניב הישג אדיר’’.

גם מסיקה מצידו לא שוכח לפרגן לחברו ואומר: ‘’ביני לבין 
אופק יש תיאום מצוין. בכל תחרות יש לנו שיטה מפורטת, 
האחד  בוטחים  אנחנו  ומנטלית  חברתית  כשגם מבחינה 
בשני במהלך המשחק. אנחנו ממעטים להתווכח, ודואגים 

לכך שהחברות בינינו תהיה מעל לכל’’. 

ביחס לערך המוסף של משחק הברידג’ הוסיפו השניים כי: 
‘’המשחק עזר לנו להתגבר על בעיות ולפתח דרכי חשיבה 
חדשות, וגם מאוד עזר לנו בפן החברתי והמנטלי, מה גם 
שהוא העיסוק האהוב עליי ונותן לנו הרבה הנאה ושמחה 
בחיים. הברידג’ הוא משחק עמוד שמשלב הרבה מאוד 
רבדים ותחומים. תמיד יש בו לאן לשאוף – עוד הכרזה, 
בהגנה.  נוסף  סימון  או  טכניקת משחק  עוד  שיטה,  עוד 
המשחק הזה שיפר את היצירתיות שלנו וכן את המחשבה 

על דרכים עקיפות במציאת פתרונות לאתגרים קשים’’.

‘’ההתאגדות  להתאגדות?  תודה  מילת  בלי  אפשר  ואיך 
לטוס  כשהחלטנו  הזמן.  כל  מאוד  לנו  מסייעות 
לחו’’ל באופן פרטי ולא כחלק מהנבחרת, קיבלנו 
גם  מההתאגדות.  מבוטלת  לא  כספית  תמיכה 
בעבר כאשר קרה מקרה של התנהגות לא ראויה 
כלפי דניאל, ההתאגדות מיד נחלצה לעזרתנו’’, 

הם מספרים. 
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תעודות הסמכה יוענקו לעומדים בבחינת ההסמכה
של ההתאגדות הישראלית לברידג'

קורס מורים חיפה
ימי שני, 16:00-19:00, החל מה-18/11/19.

קורס מורים רעננה
ימי רביעי, 16:00-19:00, החל מה-20/11/19.  

 28 מפגשים, 7 חודשים, מפגש פעם בשבוע
 השיעורים כוללים חומר תיאורטי, יישום ומשחק בפועל, דגשים דידקטיים וסיכומים כתובים

 פתיחת הקורסים מותנית במספר הנרשמים ובאישור ועדת הוראה

  מאחורי ההיגיון של משחק הברידג'
  מוסכמות מתקדמות וקונבנציות פופלאריות        

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

  אלמנטים בניהול תחרויות

בין נושאי הקורס:
  הוראת ברידג' למבוגרים ולילדים

  מתודיקה נכונה ועזרי לימוד להוראה אפקטיבית
  שיטות לשיווק עצמי ולגיוס תלמידים

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

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

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

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

ו"ברידג' - עשה זאת בעצמך". 

בהובלתו ובהדרכתו של
גלעד אופיר

נמשכת ההרשמה 
לקורסי מורים לברידג'

הקורס מקיף את כל תחומי המשחק ומיועד 
למעוניינים להצטרף למעגל ההוראה 

ולשחקנים שמעוניינים לשפר את משחקם 
ואת תוצאותיהם בצורה דרמטית

לראשונה בחיפה | רעננה

וללא התחייבותלהיכרותהשיעור הראשון



מועדון הברידג' 
''עמיחי'' זיכרון יעקב

שנה.  כ-30  מזה  ברציפות  פועל  ''עמיחי''  הברידג'  מועדון 
הפעילות מתבצעת במתנ''ס זכרון יעקב בימי ראשון ורביעי 
ההתאגדות  ובחסות  כמקובל  תחרותית  במתכונת  בערב 

הישראלית לברידג'. 

''ויצו''  במועדון  פעילות  מתקיימת  לשבוע  אחת  בנוסף, 
במושבה המשמש מחד חממה לשחקנים חדשים, ומאידך 
מעניק אפשרות נוספת לשחק ברידג' עבור אלו המעדיפים 

לעשות זאת בשעות הבוקר. 

במועדון כ-120 חברים רשומים והוא קרוי על שמו ולזכרו של 
עמיחי שפק ז''ל, ממקימי המועדון ומורה לברידג' לקבוצות 
מדי  המרכזית  התחרות  המועדון.  את  שהקימו  הראשונות 
שנה הינה לזכרו של עמיחי ולזוכים מוענקים גביעים מהודרים 
גם  במועדון  לשחק  ממשיכה  עדיין  תמי,  אלמנתו,  במיוחד. 
בימים אלה ומעניקה מדי שנה גביע נוסף לאחד המתנדבים 

הפעילים במועדון.

המועדון משמש בית לא רק לתושבי זיכרון אלא גם ליישובי 
הסביבה ולעיתים מגיעים אליו שחקנים אפילו מת"א! בסה"כ 
המועדון מציג פעילות מרשימה בערבים של כ- 15 שולחנות.

כל ההכנסות מיועדות אך ורק למימון הוצאות תפעול המועדון, 
לרבות שי לחג המוענק לחברים בראש השנה ובפסח. יתר על כן, 
במועדון תורמים מדי שנה סכום השתתפות עבור חוג מוסיקה 
הפן  את  מעצימה  זו  התנהלות  נזקקות.  ממשפחות  לילדים 
החברתי ותורמת לאווירה הטובה והנינוחה השוררת במועדון הן 

במהלך הפעילות השוטפת והן במהלך התחרויות השונות.

היכרות עם המועדון מציג פעילות ענפה מזה 3 עשורים הכוללת לימודי ברידג' מעשירים, 
תחרויות ופעילויות חברתיות למען הקהילה. 

בהיבט המקצועי מתקיימים בשורות המועדון לימודי ברידג' 
למתחילים ולמתקדמים להגדלת מספר המשתתפים ושיפור 
רמת הברידג'. חלק משחקני המועדון משתתפים בתחרויות 
רשמיות המאורגנות על ידי ההתאגדות הישראלית לברידג'.

מנהל המועדון כיום הוא אפי וינשטוק, תושב זכרון, פנסיונר 
של משרד הבטחון ומורה לברידג', אשר נעתר לבקשתם של 
מזה  בהתנדבות  המועדון  את  מנהל  ומאז  המועדון  שחקני 
כ-15 שנה! בעולם החומרני והקפיטליסטי בו אנו חיים, ללא 
ספק אפי מייצג את הצד האחר, זה שעדיין מונע מתוך רצון 

לתת ולהעניק והוא עושה את זה לא רק בתחום הברידג'.

אפי מתנדב כנציג ציבור בבית דין לעבודה. כן יש דבר כזה אם 
לא ידעתם. הוא מונע מתוך הרצון לאפשר לאנשים להאמין 

שעושים איתם צדק, איש מיוחד, כבר אמרנו?  

היא  ''השאיפה  המועדון?  לגבי  שלך  החזון  מה  אפי,  אז 
להגדיל את היקף המועדון תוך שמירה על האווירה והצביון 
שילוב  של  המוסף  הערך  הדגשת  תוך  שלו,  המיוחדים 

מקצוענות ותחרותיות יחד עם אווירה של שיתוף וחברות''.

מעוניינים להכיר את אפי ואת חברי המועדון?
 לשחק במקום הייחודי והיפיפה הזה?

כל הפרטים על המועדון 
באתר ההתאגדות בתפריט 

"חפש מועדון".

ירחון ההתאגדות הישראלית לברידג'40

אפי במרכז יחד עם צוות מתנדבי המועדון
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ליגות לקבוצות 2019
תחרויות הליגות לקבוצות 2019 בפתח. במהלך חודש יולי ישלחו לקפטני הקבוצות הזכאיות 

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

ההודעות ישלחו בדוא"ל )ולא בדואר כבעבר( – ההודעות ימצאו באתר ההתאגדות. 

שחקן יקר, אנא בדוק אם קפטן הקבוצה שלך קיבל את ההודעה ואת הפרטים להרשמה. 
בכל בעיה  )קפטן  בחו"ל / פרש מהקבוצה וכו'(, פנה מייד למשרד ההתאגדות 
     ibf@bridge.co.il טלפון 09-7774031  , פקס 09-7774033 או בדוא"ל

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

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

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

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

הודעה מפורטת על סדרי ההרשמה לתחרות זו, באמצעות המערכת המקוונת של אתר ההתאגדות, 
יפורסמו באתר ההתאגדות וישלחו בדוא"ל לקפטנים של קבוצות שירדו מליגה ב' בעונת 2018.

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

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

הרשמה עד ל- 15 בספטמבר או עד מילוי המקומות, הראשון מביניהם

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

בואו להשתתף בתחרויות הליגות 2019 !

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

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

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


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

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

מתכונת התחרות:
שלב חצי גמר - ביום שישי יתקיימו 2 מושבים, משותפים לכולן.  

שלב  גמר - בתום השלב המוקדם יופרדו הזוגות ל 2 בתים על סמך ההישג המצטבר:  
 גמר א'  )בערך שליש מהזוגות(  

 גמר ב' המספר המדויק יוחלט לפי מספר הזוגות שירשמו וישתתפו בתחרות, ועל פי  שיקולי ארגון 
התחרות.

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

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

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

אם לא יתקיים שלב חצי הגמר אלא ישירות שלב הגמר )בהתאם לכמות הזוגות( יוענקו נקודות אמן ארציות 
ובינלאומיות לתחרות כולה.

תקנון - תקנון מפורט יתפרסם בסמוך לתחרות.

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

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

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

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

ההרשמה עד לתאריך 16.9.2019
ההרשמה דרך המערכת המקוונת שבאתר ההתאגדות

www.bridge.co.il



ועדת סגלועדת סגל

קביעת נבחרות ישראל הבוגרות  
לאליפות אירופה לקבוצות 2020

משחקי המבחן לקביעת הנבחרות בקטגוריות פתוח, נשים וסניורים 
יתקיימו בתאריכים 1-4/1/2020  ו- 15-18/1/2020.

המעוניינים לקחת חלק במשחקים מתבקשים לשלוח בקשה מנומקת 
למשרד ההתאגדות עד תאריך ה-1 באוקטובר

משחקי המבחן לקביעת הנבחרת בקטגוריית המעורבים יתקיימו בנפרד 
בתאריכים 12-15 ו- 19-22 לחודש פברואר, 2020 )כל הימים או חלקם(.

מימון 
1. מימון מלא לנבחרת הפתוחה, נשים, סניורים.

2. מימון דמי הרשמה לנבחרת המעורבים. 

כללי
1. שחקן שנבחר לאחת משלושת הנבחרות לא יוכל להתחרות במשחקי המבחן לקבוצות מעורבות. 

2. שחקנים המבקשים להשתתף במשחקי המבחן יחתמו על מסמך רלוונטי בטרם השתתפותם.
3. כלל השחקנים המשתתפים במשחקי המבחן מקבלים על עצמם את הזכות והחובה לשחק 

בנבחרת ישראל במידה ויסיימו במקום הראשון או יבחרו כזוג שלישי. התנהגות שלא ברוח זו, תילקח 
בחשבון על ידי הוועדה בקביעת נבחרות בעתיד.

4. במידה והקבוצה תכלול 3 זוגות, כל אחד מהשחקנים יהיה מחויב לשחק מינימום בורדים כפי שיוגדר.

הגשת מועמדות
1. ההרשמה למשחקי המבחן לנבחרות פתוח, נשים, סניורים תתאפשר עד תאריך ה- 1 לאוקטובר.

2. ההרשמה למשחקי המבחן לנבחרת המעורבים צפויה להיפתח יפתח ב- 19/1/20.

שיטת קביעת נבחרת פתוחה
1. קבוצות של 4 שחקנים בלבד )2 זוגות(. השתתפות הקבוצות מותנית באישור ועדת סגל.

2. שיטת התחרות תיקבע במדויק לאחר סיום ההרשמה. 
3. בחירת זוג שלישי – תעשה ע"י ועדת הסגל מבין כלל הזוגות שלקח חלק במשחקי המבחן. 

הבחירה תעשה בתיאום עם הקבוצה המנצחת ומשיקולים ספורטיביים.

שיטת קביעת נבחרת הסניורים
1. משחקי המבחן יתקיימו בשיטת זוגות. השתתפות הזוגות מותנית באישור ועדת סגל.

2. השיטה המדויקת תיקבע על בסיס כמות הזוגות שיירשמו. 

שיטת קביעת נבחרת הנשים
1. ישנו מיעוט זוגות נשים המעוניינות להתחרות ברמות הגבוהות.

2. שיטת התחרות וההחלטה על שליחת נבחרת תיקבע על בסיס ההרשמה המוקדמת.
3. תישקל יישום שיטת סלקטור לקביעת הנבחרת.

שיטת קביעת נבחרת המעורבים
1. הנבחרת תמומן בדמי ההרשמה וישנה עלות לשחקנים. נושא זה נלקח בחשבון בקביעת השיטה.

2. שיטת המשחקים תהיה בקבוצות של 4 או 6 שחקנים.
3. במידה והקבוצה הזוכה תכלול 2 זוגות, תהא רשאית )אך לא חייבת( לבחור זוג שלישי מבין 

הקבוצות שעלו לשלבי הגמר כפי שיוגדר בהמשך לאחר קביעת שיטת התחרות המדויקת.
4. הזוג השלישי הנבחר, רשאי לסרב להצטרף לקבוצה.



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

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

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

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

36 ידיים )2 מושבים קצרים של 18 ידיים( בשיטת טופ בוטום, נק' אמן ארציות ינתנו למשתתפים שיעברו את הממוצע.
מחיר לזוג – 140 ₪.

ההרשמה עד לתאריך 8/9/19
www.Bridge.co.il ההרשמה דרך מערכת התשלומים המקוונת שבאתר ההתאגדות

החלפת שחקן בתחרויות ההתאגדות
כעיקרון, לא יאושרו החלפות שחקנים בתחרויות ההתאגדות.
במקרים חריגים, או במקרי חירום, יש למלא "טופס בקשה להחלפת שחקן" 

ולצרף מסמכים תומכים. את הטופס יש להגיש לפחות שבועיים לפני התחרות.
הטופס נמצא באתר ההתאגדות תחת תפריט: מידע שימושי / הורדות / טפסים.

מיכה מרק
הקפטן הספורטיבי הארצי

www.Bridge.co.il

ועדת צעירים מודיעה על פתיחת ההרשמה 
לקביעת סגל נבחרות ישראל לצעירים 2020

בשנת 2020 תתקיים אליפות העולם לקבוצות צעירים. העולות לאליפות הן 
הנבחרת עד גיל 26, הנבחרת עד גיל 16 וככל הנראה גם הנבחרת עד גיל 21.

זוגות המעוניינים להירשם ולהתחרות במסגרת סגל הנבחרות מתבקשים 
לשלוח מייל להתאגדות עם ציון שמותיהם המלאים, ניסיון רלוונטי, מספרי חבר 

ותאריך לידה של כל אחד מבני הזוג.
ibf@bridge.co.il

ההרשמה פתוחה עד תאריך 1.10.19.

ועדת צעיריםועדת צעירים



הודעות מועדונים

עמותת ברידג' ירושלים
שמחה להזמינכם לתחרות ארצית

לזכרו של עו"ד אבישי ספיר
מושב אחד 30 ידיים

יום שישי 13 בספטמבר 2019 | בשעה 10:00
"מגדלי הים התיכון" רח' ינובסקי 4, ירושלים

מנהל תחרות: ברי אבנר
מחיר למשתתף 70 ₪

גביעים ל-3 המקומות הראשונים
חנייה, כיבוד ושתייה

להרשמה:
עפרה 050-5562459, רחל 050-9934499

מועדון קריית טבעון
מתכבד להזמינכם לתחרות ארצית ביום הבחירות

לזכר אפרים גולדשטיין
מושב אחד 30 ידיים 

יום שלישי 17 בספטמבר 2019 | בשעה 10:00
 

באולם האוכל של קיבוץ גניגר
מנהל תחרות : אסף עמית

מחיר למשתתף: 60 ₪ כולל כיבוד קל
גביעים לשלושת המקומות הראשונים

לפרטים והרשמה מראש:
יורם שניידר 054-5763983, אריאל בן דרור 050-8565064

ועדת חוקהועדת חוקה

החל מה-1 בספטמבר 2019 יכנס לתוקף "נוהל גילוי נאות" אשר יחליף את נוהל התרעות והודעות. 
הנוהל המלא יפורסם באתר ההתאגדות ומפרט את האופן בוא יש ליידע את המתנגדים אודות הסכמים 

מיוחדים של השותפות. 

הודעה )announcement(: הודעה מתייחסת לתגובה של שחקן לאחר קריאת שותפו בסיבוב ההכרזות הראשון 
]סיבוב ההכרזות הראשון מתחיל בהכרזה הראשונה )שאיננה פאס( ומסתיים לאחר 3 קריאות נוספות.[ 

ובמקרים המפורטים להלן. השותף מודיע ליריבים באופן מיידי את פירוש הקריאה - בטרם קרא המתנגד מימין 
)ההודעה תינתן כאילו שנשאל על פירוש קריאת השותף(:

א. על כל קריאה הדורשת גילוי נאות )מלאכותית או שעלולה להיות לא מובנת למתנגדים(.
.1NT / 1♣ / 1♦ ב. על פתיחה של
ג. על כל פתיחה בגובה 2 ומעלה.

תיקון הסבר שגוי )חוק 20(: תיקון הסבר שגוי יעשה בנוכחות מנהל תחרות. כל שחקן נדרש לתקן הסבר שגוי 
שהוא נתן ברגע בו גילה זאת. תיקון הסבר שגוי של שותף:

א. עבור הצד המבצע - לאחר הפאס האחרון ולפני חשיפת הובלת הפתיחה )כאשר כלל    
ההכרזות גלויות על השולחן(.

ב. עבור הצד המגן - אך ורק בתום המשחק.

הובלת הפתיחה: בתחילת תקופת המשחק הצד המגן יתריע על הובלות מיוחדת, אשר מוסכמות על 
השותפות ועלולות להיות לא מובנות לכרוז. המגן מימין לכרוז יניח את כרטיס ה-ALERT על השולחן מיד 

לאחר הובלת הפתיחה - נותן ההתרעה אחראי לוודא כי זו נקלטה ע"י הכרוז.

חובת השחקנים להגן על עצמם: כל שחקן צריך לעשות כל מה שנחוץ כדי להגן על עצמו, ולשאול להסבר אם 
מי מהמתנגדים קרא קריאה חריגה או שאיננה ברורה, או שהקריאה אינה "נורמלית" - לרבות הכרזת סדרה 

שצויינה על ידי המתנגדים או הכרזות עם קפיצה. כמו כן, על הכרוז לתשאל את המתנגדים על שיטת ההגנה 
שלהם: הובלות, חזרות וסימונים. אי מיצוי חובה זו, גם כאשר לא ניתנה התרעה )או הודעה( לפי הוראות הנוהל, 

עלול לפגוע בזכויותיו של השחקן.

יובל בן דוד 
יו"ר ועדת חוקה

נוהל גילוי נאות – עיקרי דברים



מועדון ברידג' אביבים 
מתכבד להזמינכם לתחרות ארצית 

2 מושבים  18 ידיים

יום שבת 19 באוקטובר 2019 | בשעה 10:00
ברח' דיסנצ'יק 7, תל אביב

מנהל תחרות : אילן שזיפי
מחיר למשתתף: 80 ₪

ישמרו מקומות לנרשמים מראש בלבד.
לפרטים והרשמה: מועדון: 03-6417469, 03-6417470

מועדון כיכר המדינה
מתכבד להזמינכם לתחרות ארצית

 מושב אחד 30 ידיים 

יום שבת 28 בספטמבר 2019 | בשעה 10:00 
רח' וייצמן 53, תל אביב

מנהל תחרות : אילן שזיפי
מחיר למשתתף: 70 ₪

יישמרו מקומות לנרשמים מראש בלבד
פרטים והרשמה במועדון: 03-6969830

מרכז הברידג' ירושלים
מתכבד להזמינכם לתחרות ארצית

לזכר בראיין זיטמן
מושב אחד 30 ידיים

יום שישי 27 בספטמבר 2019 | בשעה 10:00
רח' שד' בן צבי 35, ירושלים
מנהל תחרות: ברי אבנר
מחיר למשתתף 65 ₪

כולל כיבוד
לפרטים והרשמה: 

מגי זייטמן 054-4715949, יונה 050-5932674

מועדון ברידג' השרון
מתכבד להזמינכם לתחרות ארצית

ע"ש שעיה ליבסטר ז"ל
2 מושבים  18 ידיים

יום שישי 11 באוקטובר 2019 | בשעה 10:00
אולם ההתאגדות רח' יערה 27, רעננה

מנהל תחרות: אילן שזיפי
מחיר למשתתף 75 ₪

גביעים מהודרים ל 3 מקומות ראשונים
4 פרסים כספיים תרומת המשפחה: 

3  מקומות ראשונים + זוג צעירים ראשון
כיבוד עשיר וחנייה בשפע

הרשמה מראש חובה - מועדון: 077-5253001
רותי 054-4556111 בני 050-3139173

מועדון אם המושבות 
מתכבד להזמינכם לתחרות ארצית

לזכר אראל יוני
2 מושבים  18 ידיים

יום שבת 12  באוקטובר 2019 | בשעה 10:00
באולם ההתאגדות -רח' יערה 27 , רעננה

מנהל תחרות: ברי אבנר
מחיר למשתתף 80 ₪
כולל כיבוד עשיר מאד

לפרטים והרשמה: דולי 052-2903629

הודעות מועדונים



תוצאות תחרויות

נאאשמותסה"כדרוג

6הלל דן - גלנטי עמית173.24

6אלון יהודה - לוין יובל272.04

6בן יהודה איאן - טאו טל370.79

5בן-מיור אריה - באני רחל469.73

5מנצור אור - פטלקו ליה569.51

5שמיר יעקב - צרפתי דרי669.24

5בן-שיטרית ניסים - פרנקס דוד769.03

5בן שמחון אמליה - חיות אבי867.98

5ירוקר מתן - ספירה אבנר967.51

5תמיר יעקב - אייזן בריאן1066.91

סימולטנית יום ג' ערב יולי 2019 
תאריך: 23/07/19
מושב 1 מתוך 1 

Handicap חישוב
נאאשמותסה"כדרוג

16אלון יהודה - לוין יובל173.39

15מנצור אור - פטלקו ליה271.14

14בן שמחון אמליה - חיות אבי371.09

13בן יהודה איאן - טאו טל470.61

12הלל דן - גלנטי עמית570.05

11בן-שיטרית ניסים - פרנקס דוד670.01

10מאירוביץ מיקי - גרינברג שוש769.76

10גיסין איתן - טימיאנקר נח869.51

9אלול סימה - רגב יורם969.14

9פיברט גל - גולדפרב איליה1068.87

סימולטנית יום ג' ערב יולי 2019 
תאריך: 23/07/19
מושב 1 מתוך 1 

 חישוב משוקלל

סה"כ)3()2()1(שמותדרוג

41273199ישראלי דן - פיטרס דירק - גינוסר איתמר - בן דוד יובל - גינוסר אלדד1

8631687ארגלזי אלירן - לזר אלון - )פרנק יוסף( - אסרף אורי - בר יוסף יותם - )מיוחס מושיקו(2

סה"כ)3()2()1(שמותדרוג

4640-86לירן ינון - ליבסטר בני - אורן טננבאום אפרת - )פכטמן רון( - )רשף אופיר( - ידלין דורון3

726-33לונשטיין תומר - ארנון גדי - קונפינו יוסי - לונשטיין דני4

תחרות: גמר גביע המדינה לקבוצות 2019 
תאריך: 03-08-19

משחק גמר הגביע 

משחק על מקום 3-4



דרגות

רב אמן כסף 
פיטרס דירק, סביון-קרית אונו 

אמן בכיר זהב 
רהב יוסף, חיפה/כרמל 

אמן בכיר כסף 
שטרק איתי, הלוחם אפקה 

אמן בכיר ארד 
מסיקה דניאל, מושבות-שמריהו 

סבח אופק, מושבות-שמריהו 
אמן בכיר 

ירושלמי אמנון, ברידג' פוינט פולג 
צור שניר, מושבות-שמריהו 

אמן זהב 
בירן מיכאל, כפר סבא 

בציה גרינברג לביא, אביבים 
רגב נחום, ירושלים 

מושקוביץ עידו, נס ציונה 
סמואלוב טל, נס ציונה 

אמן כסף 
בר שמאי ערן, רמת גן 

גלצר יוסי, אביבים 
אמן ארד 

הזנפרץ אתי, בית מכבי ראשל"צ 
אמן 

עזר יובל, ספורט + חולון 
רחמים אירית, לב הצפון 

בקר ג'ני, אביבים 
מזרחי מרים, ירושלים 

סגן אמן זהב 
לבנהר הגר, עמק יזרעאל 

סגל קרל, רמת גן 
סטין ריטה, אביבים 

ברובסקי אריה, ירושלים 
ברגר מיכאל, רחובות 

נצר גמליאלי, אילת 
בלומשטיין נחמה, וקס - רחובות 

סגן אמן כסף 
כהן יעקב, מבואות חרמון 
שרון רותי, מבואות חרמון 

אלוני ישי, חיפה/כרמל 
גוברין אבי-ברטי, אביבים 

שורץ צבי, מרום נווה 
אביטל חיים, ירושלים 

הורבט מיקי, זכרון יעקב 
הורבט רבקה, זכרון יעקב 

וינברג עידו, רחובות 
מיכאלי עדי, רחובות 
גבע קובי, נס ציונה 

סגן אמן ארד 
בלקין מייקל, ברידג' פוינט פולג 

צרפתי דרי, רעננה 
שפרינגר גילה, זכרון יעקב 

אמבר אסתי, להבים 
מלכנר זאב, להבים 
המר מיקי, אשקלון 

קליר איתן ד"ר, אשקלון 
אבן רות, מועדון לידור 

סגן אמן 
כוגן מיכאל, רמת השרון 
נדל אילנה, רמת השרון 

סובוצקי נינה, רמת השרון 
מן רות, כיכר המדינה ת"א 

סהר דעה, כיכר המדינה ת"א 
פטרוק ג'ניס, כיכר המדינה ת"א 

נסצקי חיה, קנטרי רעננה 
כרמלי מיכל, מבואות חרמון 

גליל יונה, לב הצפון 

מחרז רוזי בריזיט, לב הצפון 
זהבי לאה, טבעון 

דניאלי לאה, רקפת קרית טבעון 
שרון דוריאן, ברידג' פוינט פולג 

זינמן גק, כפר סבא 
חלפון סימה, רמת גן 
אביטל יעל, אביבים 
גולן אבנר, אביבים 

שחם סטלה, אביבים 
שחק שרגא, אביבים 

אלוני חגי, מושבות-שמריהו 
זילברברג אבי, מושבות-שמריהו 
מילויצקי מירה, מושבות-שמריהו 
סורקיס שרגא, מושבות-שמריהו 
שנקמן מנחם, מושבות-שמריהו 

אמירי הילרי, ירושלים 
לדרמן וונדי, ירושלים 

נגר ז'אן קלוד, ירושלים 
קשטן אפרים, לב חולון 

קשטן טובה, לב חולון 
דוהן לאה, ויצו - נוה יוסף 

רונן אילנה, ויצו - נוה יוסף 
שלומקוביץ רחל, ויצו - נוה יוסף 

גולדמן אלן, מרכז הברידג' ים 
להב מיכאל, מרכז הברידג' ים 

קולמן טרודה, נתניה 
אטינגר דפנה, ויצו פתח תקוה 

דוידוב דליה, ויצו פתח תקוה 
ויינשטוק דורה, ויצו פתח תקוה 
שושן איתמר, סביון-קרית אונו 

גת זיוה, מרכז ספורט רשלצ 
יהל חזי, מרכז ספורט רשלצ 

אביב מרילואיז, רעננה ההגנה 
כץ אילנה, רעננה ההגנה 

צ'כנובר דב, רעננה ההגנה 
היימן גרסיאלה, להבים 

חוזמן אלכסנדר, להבים 
פרג אורית, באר שבע 

הינדי שרה, וקס - רחובות 
מוטט שרה, וקס - רחובות 

פלר חיים, וקס - רחובות 
קופמר זויה, וקס - רחובות 

ריינהרט מרלן, וקס - רחובות 
לוי שושנה, מועדון מודיעין 

גרי מלכה, גליל תחתון 
ויינר ענת, מועדון לידור 

שחקן מתקדם 
סימקוביץ שרה, גל - ראש העין 

שנרך בטי, כיכר המדינה ת"א 
בלייר עודד, מבואות חרמון 

גרינבלט זיוה, לב הצפון 
פליט מירה, לב הצפון 

פישר מירי, כרמיאל 
אנגלשטיין ישראל, חיפה/כרמל 

ברמן דיאנה, חיפה/כרמל 
זליקוביץ יעקב, חיפה/כרמל 
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קאופמן שרון, טבעון 
הלל חלי, השרון 
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רובנשטוק ישראל, רמת גן 

אהרון ענת, אביבים 
אילוז מוריס, אביבים 
ויצמן עליזה, אביבים 

כהנא רבקה, אביבים 
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בוגן זאב, "הרץ" חיפה 
אשד רחל, רמת גן 

ביכלר יהודית, רמת גן 
ווינריץ דויד, רמת גן 
רייכמן חיים, רמת גן 

חסון דרור, רעננה 
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שאצקי שבתי, שבעה כוכבים 
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ברכות למקבלי תארים חדשים )נכון ליולי 2019(



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

בהדרכת רוני ינובסקי
טיול ושייט מרתקים בוייטנאם וקמבודיה, שתיים מהמדינות המסקרנות, המעניינות והיפות במזרח הרחוק. מסלול ייחודי זה כולל 
אתרי חובה היסטוריים, מקדשי ענק, ערים תוססות, ואתרי נוף עוצרי נשימה. הטיול יפגישנו עם שרידי אימפריות מפוארות, קסמי 
העולם הקולוניאלי וטביעות האצבע של מלחמות העידן המודרני. רמת שירותי התיירות הגבוהה והמוקפדת תוסיף לעוצמת החוויה: 
מלונות 5 כוכבים, תא מפואר על סיפון ה-AMADARA ספינת הפאר אשר זכתה בתואר מס 1 בשייט במקונג, חוויות קולינאריות 
מסעירות, מופעים מקומיים ולסיום שלושה ימי נופש באחד המקומות היפים בעולם מפרץ הלונג ביי שם נשהה ונחגוג את כניסת 

Vinpearl Resort & Spa Ha Long :שנת 2020 בריזורט הפאר עטור הכוכבים
הפאר  ספינת  סיפון  על  המקונג  בנהר  שבוע  בן  שייט  נערוך  בהמשך  שבקמבודיה.  ריפ  ובסיאם  באנגקור  המרשימים  מהמונומנטים  נתחיל 
AMADARA בעלת דירוג 5 כוכבים, שבו נתרשם מהנופים היפים ונלמד על אורח החיים בקמבודיה ווייטנאם. נבקר בכפרים ועיירות מעניינות, 
כולל פנום פן, בירת קמבודיה הבירה שבנויה בסגנון צרפתי קולוניאלי. השייט יסתיים בגדולה בערי וייטנאם-הוצ’י מין סיטי )סייגון(, נבקר באתרייה 
המיוחדים, שם תטעמו את האוכל של המטבח המקומי שנחשב לאחד מהמשובחים בעולם. נמשיך להנוי הקסומה נחווה את הקסם המיוחד של 
הרובע העתיק של האנוי ומשם לגולת הכותרת למפרץ הלונג ביי. שם נבלה יממה בשייט מרהיב בין אלפי האיים. את ערב השנה החדשה נחגוג 

בריזורט הנופש המפואר ביותר בצפון ויטנאם הנמצא על אי פרטי במפרץ הלונג ביי.

מועדון הברידג' רמת השרון וג'קי דגן שמחים להזמינכם
סוד הקסם של וייטנאם וקמבודיה

טיול חוויה ונופש של פעם בחיים
13/12/19-2/1/20 )21 יום(

מחיר מבצע מיוחד ל-10 הנרשמים הראשונים )במקום 6,880( – 6,480 דולר )ליחיד בחדר בתפוסה זוגית(

המחיר כולל: טיסות בינלאומיות סדירות ונוחות בחברת טורקיש  אירוח פאר ומפנק במלונות 5 כוכבים דלקס לאורך כל המסלול 
על בסיס חצי פנסיון  7 לילות שיט נהרות מפנק בתא חיצוני בסיפון מרכזי ))Main Deck עם חלון צרפתי ומרפסת חיצונית על סיפון 
Amadara * בפנסיון מלא.  לילה שייט במפרץ הלונג על ספינת פאר חדישה ומפנקת.  כל ההעברות הטיסות הטיולים והסיורים 

כלולים בהדרכה בעברית ע"י מדריך מומחה לאזור.  טעימות קולינריות.  משחקי ברידג' בשייט.
המחיר אינו כולל: ויזה לווייטנאם וקמבודיה. ביטוחים אישיים למיניהם - תשר לנותני השירותים בחול )$15 ליום( תשר למדריך הישראלי 

וכל מה שלא נכלל במחיר כולל.
תוספת לשדרוג עבור חדר בסיפון עליון ))Upper Deck בספינה 190 דולר לאדם.

תוספת ליחיד בחדר 3,100 דולר

Yo u r  l i n k  t o  a  w o r l d  o f  t r a v e l
Est. 1983

3-11 November 2019
8 nights half board at the popular Dan Panorama Hotel

Annual ‘Bridge’ Holiday to Eilat
Escorted by the Bridge expert,
Harold Schogger

ONLY £675PP PLUS FLIGHTS

https://tinyurl.com/HSBridge

A full Bridge programme including 
tournament with prizes.
Non-Bridge players welcome, call for full details.

To book call Adele +44 20 8931 8811
or email groups@travelinkuk.com

   המחיר $895  לאדם בחדר זוגי .  תוספת ליחיד  $235                                                                 
 .BB טיסה ישירה, העברות למלון וחזרה, 7 ימים 6 לילות במלון מריוט המפואר

כניסה חופשית לספא )בריכת שחיה, סאונות וכו’(, הרצאות ומשחקי ברידג, טיול באוטובוס עם מדריך. 

נופשון סוכות 10-16.10.2019 בסוצ’י חביבת פוטין
7 ימים 6 לילות במלון מריוט המפנק

לפרטים והרשמה: מכללת הפנאי חיפה 
סיורי אדריכלות + וברידג' כל השנה

נשיאי המכללה : אדריכל T.P.  ראובן הרץ וציפי - 0522-691467
  E-mail: hertz64@netvision.net.il
www.hertzbridge.com :אתר חדש
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www.bnbg.co.il
הכנסו לאתר הנופשונים של גדי בן בסט: עדכונים, 

פרטים נוספים, הורדת טפסי הרשמה ותמונות

נופשון ינואר ה-8
סוף שבוע ארוך בנצרת

הסעה הלוך ושוב מ/אל תל-אביב (בתשלום נוסף)

האירוח כולל:  
חצי פנסיון במלון הבוטיק גולדן קראון נצרת • 

קבלת פנים עם כיבוד קל • סמינר ברידג' של אפרים בריפמן 
דפי הסבר בסיום כל הרצאה • תחרויות יומיות • 

משחקים מודרכים • שתייה חמה וקרה במהלך הסמינר • 
תכנית בידור • כניסה חופשית לספא

 050-5364604 בסט:  בן  גדי 
03-6040940 פקס: 
b n b g . b e n @ g m a i l . c o m

 050-2012011 בריפמן:  אפרים 
 53 ויצמן  המדינה.  כיכר  מועדון 
ב י ב א - ל ת

ליחיד בחדר זוגי 
על בסיס חצי פנסיון

₪ 1,630
ה מ ש ר ה ו ם  י ט ר פ ל

: ר י ח מ ה

במלון ”גולדן קראון נצרת“
4 ימים / 3 לילות | 8-11 ינואר 2020



היכונו לפסטיבלי  2020
עם גלעד אופיר

Save The Date

לטעימה מהחופשה האחרונה גלשו לאתר 
magazine.rotemltd.co.il/porto_sikum 

או לחצו על הקישור בגרסה הדיגיטלית
Gilad@GoBridge.co.il  שלחו לנו מייל והישארו מעודכנים

  ינואר )ישראל(,  מאי )חו"ל(

האקדמיה לברידג’ תל אביב-יפו המחודשת! 

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

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

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

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

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

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

שייט על הנילוס + קהיר

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

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

http://magazine.rotemltd.co.il/porto_sikum/
http://magazine.rotemltd.co.il/porto_sikum/
mailto:Gilad%40GoBridge.co.il?subject=
https://www.facebook.com/BridgeAcademyTLV/


It turns out that the most unlikely lead of a 
diamond would be a killer.

Why? Declarer can't draw trumps immediately 
because that would leave him with three club 
losers, only one of which may be discarded on 
a diamond. He may draw one round, but then 
he has to play a club and prepare for a ruff.

At that moment the defense plays a second 
round of diamonds, and… dummy is dead. In 

fact, declarer can't even enjoy his third diamond 
trick without being ruffed. Try it yourself – after 
a diamond lead declarer has no answer.

The actual spade lead was also good, provided 
that North wins the ♠K and switches immediately 
to a diamond, not the easiest defense even for 
a Spingold Cup finalist.

ירחון ההתאגדות הישראלית לברידג'54
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חושבים להפיק ספר ייחודי ואישי? 
בחברתנו עורכים, מעצבים, מדפיסים, כורכים 

ושולחים אליך עד הבית

ביוגרפיה משפחתית 
סיפור המשפחה וחיי הנפשות בה, תמונות, אילן יוחסין מעוצב ועוד

ספר זיכרון
תיעוד חיי יקירכם, ראיונות אישיים עם בני המשפחה והמקורבים, תמונות, שירים ועוד

ספר מתכונים משפחתי
מתנה מתוקה לסבתא, אמא ולכל בני המשפחה, עריכת המתכונים העוברים 

במשפחה, מלווה בסיפורים, בתמונות ועוד 

וכל רעיון שיעלה על דעתכם...

ספרים שנשארים במשפחה



English

The main event of the 
Summer Nationals in Las 

Vegas was the Spingold Knockout Teams, 
where European bridge prevailed over 
American bridge.

The final match was contested by 
ZIMMERMANN )Multon-Zimmermann, 
Gawrys-Klukowski, Martens-Hellness( and 
TEAM BLASS )Nowosadzki-Kalita, Pszczola, 
Brink-Drijver(.

This was a curious confrontation, as 
Nowosadzki-Kalita teamed up with Gawrys-
Klukowski to win the 2015 Bermuda Bowl for 
Poland, while Brink-Drijver have announced 
their intentions to represent Switzerland in the 
future together with… Zimmermann.

The first interesting moment came as early as 
the third board in the first session.

Board 3. Dealer South. Vul E/W
 AK654
 T
 T7654
  98

  QJ972   T3
  875   AKQJ43
  AQ82   K9
  7   532

  8
  962
  J3
  AKQJT64

West North East South
Klukowski Drijver Gawrys Brink

1♣
1♠ Pass 2♣ 4♣

Pass Pass 4♥ All Pass

Notably, East didn't bid 2♥, probably because 
this bid was not forcing in their system. Those 
who play new suit non-forcing over an overcall 
prefer to use a general-force cuebid 2♣ even 
without spade support.

In this case South preempted with 4♣, and 
then East showed his hearts at level 4, which 
became the final contract.

At the other table, South opened with a 
gambling 3NT bid )a convention not used by 
the Dutch pair( and ended up in five clubs 
doubled, down one.

The intriguing question is: Can North-South 
defeat a contract of four hearts?

At the table they didn't. Brink led his singleton 
spade )he expected at least one opponent to 
be very short in clubs(. Drijver cashed ♠AK 
and tried another spade.

Declarer ruffed high, drew trumps and used 
♠QJ to discard all his clubs. East/West +650.

As a matter of fact, four hearts can be defeated, 
but it is not easy to see this even in double-
dummy mode.

Did South miss a killing lead? Leading trumps 
in order to cut down club ruffs is insufficient. 
Spades didn't help at the table. Is there 
anything else?

The Spingold Final )1)

// Ram Soffer

55גיליון 193 ספטמבר 2019



B
A

S
M

A
N

/T
E

N
E

N
B

A
U

M
4.

20
19

 25

ל ב י ט ס פ

- ה י  מ ו א ל נ י ב ה  
ת ל י א  , ם ו ד א ה ם  י ה  ,2 1 9  , ר ב מ ב ו נ ב  1 7 - 7

�  תחרויות מידי יום לכל הרמות

�  ארועים חגיגיים לרגל שנת ה-25

�  הרצאות של בכירי המורים

�  נקודות אמן ארציות ובינלאומיות

�  שחקנים מחו"ל, אלופי אירופה, נבחרות ישראל

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

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

�  טיסות במחירים מועדפים

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

www.bridgeredsea.comredsea bridge festival : 

ל ב ו י י  צ ח ע  ו ר י א

)מתכונת מורחבת(

והסדרי הסעה


