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שלום חברים,

כמידי חודש גם הפעם הסתיימה לה תחרות מרכזית נוספת ההתאגדות שנערכת זו השנה השניה – ליגות לזוגות 
T.B.. ברצוני לברך את הזוכים בליגה העליונה – קלרה חץ ורון פכטמן, שזכו אך בחודש שעבר באליפות הארץ 
לזוגות מעורבים! כל הכבוד גם לזוכים במקום השני שטרן לוי וליבסטר בני ובמקום השלישי עממי צבי ואופק טל. 

כפי שכתבתי בטורי הקודם, אספר לכם גם בטור זה על חמישה דברים מרכזיים מעניינים שעומדים במרכז העשייה 
של ההתאגדות:

חמישה דברים שלא ידעתם

לכל . 1 ומדליות  גביעים  בו מוענקים  נפרד  בשנה שעברה התחלנו במסורת של טקס  טקס פרסי ההתאגדות: 
הזוכים באליפויות הארץ השונות. גם השנה נערך טקס מכובד כשמרכזו הענקנו מגן הוקרה לנשיא ההתאגדות 

לשעבר, איתן לוי, על פעילותו רבת השנים לקידום הברידג' בארץ ובחו"ל.

פעילות בינלאומית לשנת 2016: גם השנה תשתתף ישראל במגוון פעילויות בינלאומיות ותמשיך להיות גורם . 2
נבחרות   2 אירופה לקבוצות,  ישתתפו באליפות  נבחרות   3  – ומוערך בקהילת הברידג' הבינלאומית  משפיע 

באליפות העולם לצעירים ונבחרת נוספת באולימפיאדת משחקי המחשבה!

מפעל יקירי ההתאגדות: כאשר שחקן מגיע לגיל 80 והינו חבר התאגדות 20 שנה ברציפות הוא מקבל באופן . 3
אוטומטי את התואר יקיר ההתאגדות. כל יקיר זכאי לחברות ללא תשלום בהתאגדות הישראלית לברידג' ואף 

מקבל מגן מהודר כאות להערכתנו. תודה גדולה ליקירים בשם כולנו!

קידום מנהלי תחרויות: ההתאגדות משקיעה רבות בקידום מנהלי תחרויות ועורכת מידי שנה ימי עיון לרמות . 4
השונות. מטרתנו היא לקדם את המנהלים ככל שניתן ולהכשירם לתת לכם את השירות הטוב והמקצועי ביותר. 

על פעילות זו אמונה ועדת החוקה ומתנדבים רבים נוספים. ישר כוח.

חווית . 5 לקבל  כך שתוכלו  הפורמט  ולרענן את  לחדש  היובל החלטנו  פסטיבל  לרגל  ה-50:  פסטיבל הברידג' 
הבוקר,  תחרויות  בכל  מומחים  הרצאות  אישי,  סקור  עמדות  אלקטרונים,  מסכים  הוספנו  משודרגת.  ברידג' 

תחרות למתחילים, מכירת כרטיסים נוחה דרך האינטרנט, עשרות פרסים ועוד ועוד שדרוגים. יהיה מדהים!

 אני כמובן 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'.

יום עצמאות שמח לכולם!

שלכם ובשבילכם,

גלעד אופיר, יו"ר.
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מעבר לשליטה בטכניקה הבסיסית של משחק היד, חשוב 
גם לדעת לנצל הזדמנויות הנוצרות כתוצאה משגיאה או 
ממהלך לא מוצלח של אחד היריבים. הזדמנויות כאלה 

מופיעות לעתים קרובות כבר בלקיחה הראשונה.

נתחיל בשלב ההכרזה:

Dealer North, Vul E/W

♠
♥
♦
♣

J7
AK8743
72
KJ2

West North East South

1♦ Pass 1♥

Pass 1NT Pass ?

בסיבוב   1♥ של  פשוטה  הכרזה  לאחר  המשיב.  אתם 
.1NT הראשון, הגיע תורכם שוב לאחר שהשותף הכריז

מה משמעות ההכרזה 1NT של השותף?	אא 

מה עליכם להכריז כעת?	בא 

תשובות:
חלש פותח  מתארת   1NT של  שנייה  הכרזה   )א( 

)12-14( נקודות עם חלוקה מאוזנת.

כמו-כן, היות שהכרזתם ♥1 בסיבוב הקודם והשותף לא 
תמך בכם ואף לא הכריז את סדרת הספייד, ניתן להסיק 
מהכרזה זו כי לשותפכם אין רביעיות בסדרות המייג'ור.

)ב( מהחלק הראשון של התשובה ניתן להסיק שיש לכם 
כעת מידע רב על ידו של השותף. לפיכך, קביעת החוזה 

הסופי היא באחריותכם. 

שהשותפות  הנקודות  סך  את  לקבוע  ניתן  כל  ראשית 
 12 בידכם  נקודות.   12-14 כאמור  לשותפכם  מחזיקה. 
אורך  נקודות   1-2 להוסיף  הראוי  ומן  גבוהות,  נקודות 
כזו  סדרה   –  AK בראשות  קלפים   6 בת  סדרה  עבור 

מהווה מקור ללקיחות רבות.

נקודות,   25 לפחות  שלכם  לשותפות  כי  מסיקים  אתם 
כלומר יש להכריז משחק מלא.

כמה קלפי ♥ יש לשותפות שלכם?

בידכם 6 קלפי ♥. שותפכם הצהיר בהכרזתו על חלוקה 
מאוזנת, כלומר אין לו סינגלטון או חוסר באף סדרה. 
 8-9 של  התאמה  עם   .♥ קלפי   2 לפחות  שבידו  מכאן 
טובה  שליט  סדרת  תהיה  ש-♥  יודעים  אתם  קלפים 

עבורכם, ואתם מכריזים ♥4.

ניצול הזדמנויות

רם סופר

חנן בר / שחקן ברידג' בתחילת דרכו

"התחלתי ללמוד ברידג' לפני שנתיים בדיוק. כשגלעד הציע 
את הספר למכירה התלבטתי, לא חשבתי שתהייה לי הסבלנות 

לקרוא ספר על ברידג'.....בסוף קניתי ואני כבר בעמוד 225!

הוא  בו  המיוחד  הדבר  לקריאה,  קלה  בצורה  כתוב  הספר 
את  מבינים  באמת  אלא  וחוקים  כללים  לזכור  צריך  שלא 
דוגמאות  מאוד  הרבה  כולל  הספר  הברידג'.  שמאחורי  ההגיון 
אחיד  בסיס  ולשותפתי  לי  משמש  הספר  מאוד.  שמסייעות 
ונוטה  עקבי  מאוד  והוא  מאחר  הברידג'  ומוסכם לשפת/כללי 

לבחור בשיטות הפשוטות וההגיוניות יותר". 

עליזה כהן / שחקנית תחרויות

הקרים  למים  וקפצתי  שנים  ארבע  לפני  ברידג'  ללמוד  "התחלתי 
בתחרויות לפני כשנתים וחצי.

הספר מפתח את ההיגיון של הברידג' וכתוב בצורה קלה וברורה. 
העברת  חשיבות  את  הזמן  כל  מדגיש  למשחק.  הגישה  את  מחדד 
המידע לפרטנר, חוזק היד, חלוקת היד, מתי לעצור ומתי להמשיך. 
ההיגיון,  את  תופסים  אם  החומר.  בהבנת  המון  עוזרים  התרגילים 
המשחק נהיה יותר מעניין וברור. נכון שיש לפעמים ידיים קשות 

להכרזה, בעזרת ההגיון של הספר התגברתי להכריז נכון.

היום בזכות הספר קפצתי בדרגה בברידג'. והיד עוד נטויה."

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

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

מאחורי ההיגיון / גלעד אופיר
הספר שיגרום לכם להבין ויקל עליכם לזכור!

בין נושאי הספר:
היד  להערכת  מתקדמים  כלים  המכרז   של  הזהב  כללי   
קצב  קביעת  והמשיב   הפותח  הכרזות  מאחורי  ההיגיון   

ההכרזה הנכון  בחירת הקפטן של המכרז

ספרו של גלעד אופיר, רב אמן 
בינלאומי ומרצה בכיר.

חומר תיאורטי מקיף בשילוב 
מאות דוגמאות להבנה מעמיקה.

ספר נפרד של תרגילים 
ופתרונות לכל פרק ופרק.

נספח טבלאות מלא וסיכומים 
לכל פרק ותת פרק.

פרק דוגמאות מסכמות כולל 
ניתוח מפורט של משחק היד.

מתאים לכל 
הרמות! 

תלמידים 
ושחקני 
תחרויות.

קוראים כותבים:

מוטי פז / מורה לברידג'

"הספר מאחורי ההגיון הינו ספר יוצא מן הכלל ללימוד תורת הברידג'. הספר אינו ממטיר נוסחאות וכללים ככה סתם. מאחורי כל נוסחה 
וכלל מובא הסבר אשר מבהיר את ההגיון המסתתר מאחוריהם. הדוגמאות הרבות הנילוות בכל שלב ושלב הן מלאכת מחשבת ועוזרות 

להבין יותר לעומק את כוונת הכותב.

כל מי שרוכש את הספר מתוך כוונה למצוא בו רומן מרתק, מחטיא את המטרה. את הכתוב בספר צריך לקרוא ביסודיות ולהתקדם שלב 
אחרי שלב. רק כך יובן ההגיון שבמשחק הברידג'".
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חנן בר / שחקן ברידג' בתחילת דרכו

"התחלתי ללמוד ברידג' לפני שנתיים בדיוק. כשגלעד הציע 
את הספר למכירה התלבטתי, לא חשבתי שתהייה לי הסבלנות 

לקרוא ספר על ברידג'.....בסוף קניתי ואני כבר בעמוד 225!

הוא  בו  המיוחד  הדבר  לקריאה,  קלה  בצורה  כתוב  הספר 
את  מבינים  באמת  אלא  וחוקים  כללים  לזכור  צריך  שלא 
דוגמאות  מאוד  הרבה  כולל  הספר  הברידג'.  שמאחורי  ההגיון 
אחיד  בסיס  ולשותפתי  לי  משמש  הספר  מאוד.  שמסייעות 
ונוטה  עקבי  מאוד  ומוסכם לשפת/כללי הברידג' מאחר והוא 

לבחור בשיטות הפשוטות וההגיוניות יותר". 

עליזה כהן / שחקנית תחרויות

הקרים  למים  וקפצתי  שנים  ארבע  לפני  ברידג'  ללמוד  "התחלתי 
בתחרויות לפני כשנתים וחצי.

הספר מפתח את ההיגיון של הברידג' וכתוב בצורה קלה וברורה. 
העברת  חשיבות  את  הזמן  כל  מדגיש  למשחק.  הגישה  את  מחדד 
המידע לפרטנר, חוזק היד, חלוקת היד, מתי לעצור ומתי להמשיך. 
ההיגיון,  את  תופסים  אם  החומר.  בהבנת  המון  עוזרים  התרגילים 
המשחק נהיה יותר מעניין וברור. נכון שיש לפעמים ידיים קשות 

להכרזה, בעזרת ההגיון של הספר התגברתי להכריז נכון.

היום בזכות הספר קפצתי בדרגה בברידג'. והיד עוד נטויה."

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

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

מאחורי ההיגיון / גלעד אופיר
הספר שיגרום לכם להבין ויקל עליכם לזכור!

בין נושאי הספר:
היד  להערכת  מתקדמים  כלים  המכרז   של  הזהב  כללי   
קצב  קביעת  והמשיב   הפותח  הכרזות  מאחורי  ההיגיון   

ההכרזה הנכון  בחירת הקפטן של המכרז

ספרו של גלעד אופיר, רב אמן 
בינלאומי ומרצה בכיר.

חומר תיאורטי מקיף בשילוב 
מאות דוגמאות להבנה מעמיקה.

ספר נפרד של תרגילים 
ופתרונות לכל פרק ופרק.

נספח טבלאות מלא וסיכומים 
לכל פרק ותת פרק.

פרק דוגמאות מסכמות כולל 
ניתוח מפורט של משחק היד.

מתאים לכל 
הרמות! 

תלמידים 
ושחקני 
תחרויות.

קוראים כותבים:

מוטי פז / מורה לברידג'

"הספר מאחורי ההגיון הינו ספר יוצא מן הכלל ללימוד תורת הברידג'. הספר אינו ממטיר נוסחאות וכללים ככה סתם. מאחורי כל נוסחה 
וכלל מובא הסבר אשר מבהיר את ההגיון המסתתר מאחוריהם. הדוגמאות הרבות הנילוות בכל שלב ושלב הן מלאכת מחשבת ועוזרות 

להבין יותר לעומק את כוונת הכותב.

כל מי שרוכש את הספר מתוך כוונה למצוא בו רומן מרתק, מחטיא את המטרה. את הכתוב בספר צריך לקרוא ביסודיות ולהתקדם שלב 
אחרי שלב. רק כך יובן ההגיון שבמשחק הברידג'".
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ב-4♠  מוביל  מערב  הסופי.  החוזה   –  4♥ הכרזתם 
והדומם נפרש:

♠
♥
♦
♣

AQ5
J65
QJ94
QJT

♠
♥
♦
♣

J7
AK8743
72
K52

חוזה: ♥4; קלף ההובלה: 4♠

עליכם לתכנן את המשחק. איזה קלף תשחקו בלקיחה 
הראשונה מהדומם?

שניות  ל-30  שתעצרו  הראוי  מן  הפתיחה  הובלת  לאחר 
תכנון המשחק. כדאי לתת את הדעת על  לפחות לצורך 
הובלת  וניתוח  ספירת המפסידים  חשובים:  דברים  שני 

הפתיחה.

 ,)♠K-בידכם מפסיד פוטנציאלי בספייד )תלוי במיקום ה
מפסיד פוטנציאלי בהארט )תלוי בחלוקה(, שני מפסידים 
בדיאמונד ואחד בקלאב. אין ספק כי עליכם לצמצם את 

מספר המפסידים.

קלף  כנראה  הוא  ה-4♠  הפתיחה?  הובלת  לגבי  מה 
רביעי מלמעלה מסדרה ארוכה. מקובל כי הובלת הקלף 
הרביעי מלמעלה מבטיחה תמונה. עליכם להניח כי קיים 
סיכוי גבוה שמערב מחזיק ב-K♠ )קלף התמונה היחיד 

החסר לכם בסדרה זו(.

לפיכך, חובה לבצע עקיפה ב-♠. האם זה אומר שהקלף 
היה  Q♠? זה  הוא  הראשונה  בלקיחה  מהדומם  הנכון 
המשחק הנכון אילו היו בידכם קלפים נמוכים בלבד ב-♠, 
אבל במציאות אתם מחזיקים J♠ וקלף זה עשוי לזכות 

בלקיחה הראשונה. 

לאחר מכן תוכלו לחזור על העקיפה.

טיפ: כאשר עקיפה מצליחה, כדאי לחזור עליה כמה 
שיותר פעמים כדי להשיג את מספר הלקיחות המרבי 

בסדרה.

 ♠J-לאור כל זאת אתם מחליטים לשחק 5♠ מהדומם, וה
אכן זוכה בלקיחה. 

מה הצעד הבא?

אפשר לבצע מיד עקיפה נוספת ב-♠, אולם עדיף לפני כן 
.♥AK למשוך שליטים עם

ביד זו אינכם מתכננים לחתוך בדומם, ואין סיבה לדחות 
את משיכת השליטים.

האם יש סיכוי שלא יהיה לכם מפסיד בשליט?

ביחד עם הדומם יש לכם 9 שליטים. ליריבים 4 שליטים. 
אם 4 שליטים אלה מחולקים ביניהם 2-2 תוכלו להפיל 
את כולם עם ה-AK ולא יהיו לכם מפסידים. חלוקה נוחה 

נוספת תהיה Q♥ בודדת אצל אחד היריבים.

אתם משחקים A♥. מערב משרת עם 2♥ ומזרח עם 9♥. 
בלקיחה השלישית אתם משחקים K♥. מערב משליך 3♠ 

.♥T ומזרח משרת עם

מתברר כי חלוקת השליט אינה מאירה לכם פנים. מזרח 
נותר עם Q♥ וקלף זה הינו לקיחה בטוחה עבור ההגנה, 
אולם כעת העקיפה החוזרת ב-♠ תאפשר לכם להיפטר 

ממפסיד בסדרה אחרת.

בלקיחה הרביעית אתם משחקים 7♠. מזרח משחק 8♠ 
כאמור, מדובר בעקיפה   .♠Q ומשחקים עוקפים  ואתם 
שכבר הצליחה בלקיחה הראשונה ואין סיבה לא לחזור 

עליה.

 .♠A הקלף הבא מהדומם הוא כמובן

או  דיאמונד  זו,  בלקיחה  מידכם  תשליכו  קלף  איזה 
קלאב?

תבחרו  אם  ממפסיד.  להיפטר  היא  ההשלכה  מטרת 
להשליך קלאב, יישאר לכם מפסיד בסדרה זו בדיוק כפי 
ההשלכה הנכונה – דיאמונד –  שהיה לפני ההשלכה. 

תצמצם את מספר המפסידים בסדרה זו מ-2 ל-1.

אלא  בספייד  ממפסיד  להימנע  רק  לא  הצלחתם  כעת 
מספר  בדיאמונד.  המפסידים  מספר  את  לצמצם  גם 

המפסידים הכולל ירד ל-3 והחוזה ♥4 יבוצע.
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החלוקה המלאה:

 ♠
♥
♦
♣

AQ5
J65
QJT9
QT5

 

♠
♥
♦
♣

KT843
2
K65
9843

♠
♥
♦
♣

962
QT9
A843
A76

 ♠
♥
♦
♣

J7
AK8743
72
KJ2

 

שתי הערות חשובות לסיום הדיון בחלוקה זו:

עזבתם  ואז   ♥AK עם  שליט  סיבובי  שני  משכתם  )א( 
 ♥Q עם  מזרח  את  והשארתם  השליט  סדרת  את 
נותר  שליט  סיבובי  מספר  משיכת  לאחר  כאשר  גבוה. 
גבוה,  כעת  שהוא  בודד  קלף  היריבים  אחד  של  בידו 
 אין צורך להמשיך בסיבוב שליט נוסף כדי להוציא אותו. 
פעם  בדיוק  בלקיחה  בהמשך  יזכה  מזרח  של   ♥Q-ה

אחת, לא משנה מה תעשו. 

בסיבוב שליט שלישי  הייתם ממשיכים  אם  זו,  בחלוקה 
ולהפיל את   ♣A-וב  ♦AK-יכולה לזכות ב ההגנה הייתה 

החוזה.

)ב( הובלת הפתיחה של מערב הייתה מאוד לא מוצלחת. 
לכך  גורמת  הייתה  אחרת  סדרה  בכל  הובלה  למעשה, 

שלא תוכלו לבצע את החוזה.

טיפ: נגד חוזה ללא שליט חשוב מאוד להוביל בסדרה 
שליט  עם  חוזה  נגד  אולם  שלכם,  ביותר  הארוכה 
הובלה זו אינה הכרחית. לפעמים עדיף לבחור בהובלה 

בטוחה יותר בסדרה אחרת.

אין להסיק מדברים אלה שההובלה ב-♠ נגד החוזה ♥4 
פסולה מכל וכל, אולם מדובר בהובלה מסוכנת למדי מתחת 
מידו של מערב הייתה  ביותר   ל-K♠. ההובלה הבטוחה 
ב-8♣ )קלף שני מלמעלה בסדרה ארוכה ללא מכובדים(. 

את  הביא  לא  המוגן  הדיור  בחוק  הנוכחי  הבטוחות  סעיף 
הבשורה שהדיירים ייחלו לה. 

נזכיר כי בהתאם לסעיף הנוכחי, בית הדיור המוגן רשאי לבחור 
משכנתא;  בנקאית;  (ערבות  הבטוחות  סוגי   4 מבין  בטוחה 
נועדו  אשר  ביטוח),  פוליסת  נאמן;  אצל   40% של  הפקדה 
למימוש בנסיבות של חדלות פירעון. עוד על פי הסעיף הקיים, 
הוא  מנגד  אך  הבטוחה,  מעלות  של 80%  בשיעור  יישא  הדייר 
סעיפי  מיתר  (להבדיל  בטוחה  לקבלת  זכותו  על  לוותר  זכאי 

החוק, אשר הדייר אינו רשאי לוותר על זכויותיו מכוחם).
בתי דיור מוגן הציעו ערבות בנקאית משום שרישום משכנתא 
לא הייתה עבורם אופציה מסיבות רישומיות של הפרויקט ו/

של  העלות  אולם  אחר.  או  כזה  בנק  לטובת  קודם  שעבוד  או 
ערבות בנקאית גבוהה מאוד, כך שמרביתם המכריע של דיירי 

הבתים הללו ויתרו על הבטוחה.
את  לשנות  הדיירים  מצד  מהלכים  נעשו  חוקק  שהחוק  מאז 
חוק  הצעת  לכנסת  הוגשה  האחרונים  ובחודשים  הגזירה,  

לתיקון סעיף הבטוחות בחוק הדיור המוגן.

בטוחות רבותיי בטוחות – הבטן הרכה של 
ההתקשרות עם דיור מוגן

על פי הצעת החוק, צומצמו סוגי הבטוחות שבית דיור המוגן 
ביטוח  ופוליסת  בנקאית  ערבות  סוגים:  לשני  להציע  יכול 

(שתיהן למקרה של חדלות פרעון).
בית  על  במלואן  יחולו  הערבות  בהעמדת  הכרוכות  העלויות 
נושא  הדייר  פיו  על  הנוכחי  מהמצב  (להבדיל  המוגן  הדיור 
אולם   ,(20% ב-  המוגן  הדיור  ובית  מהעלות   80% של  בשיעור 
ברור לכולנו שהעלויות הללו יתגלגלו על הדיירים על ידי ייקור 

סכומי הפקדון ו/או דמי האחזקה. 
הוא  ביטוח,  פוליסות  או  לערבויות  הדרישה  של  נוסף  אפקט 
או  כליל  (יכחדו  הקטנים  המוגן  הדיור  בתי  של  היעלמותם 
שהרשתות הגדולות ישתלטו עליהם) משום שלא כל בית דיור 
מוגן מסוגל, מבחינה פיננסית, להעמיד ערבות בנקאית וודאי 

שלא לתקופה ממושכת כל כך.
מוגן  דיור  (בתי  המוגן  הדיור  בתי  זעקת  את  שמע  המחוקק 
ציבוריים אף הוציאו אזהרות לבורסה בדבר השפעה שלילית 
על עסקיהם היה והתיקון יעבור) ואחת מחברות הכנסת שיזמו 

את התיקון הודיעה שהכנסת תשב שוב על המדוכה.

שפיים  עו"ד  המוגן.  והדיור  הנדל"ן  בתחום  מתמקצע  שפיים  רקפת  עו"ד  משרד 
שימשה בעבר יועצת משפטית של רשת חברות דיור מוגן וכעת מייצגת לקוחות 
המעוניינים לעבור לדיור מוגן. ניתן להעביר שאלות לעו"ד שפיים בדרכים הבאות:

www.rmslaw.co.il אתר | rakefet@rmslaw.co.il דוא"ל
טלפונים: 09-7655516/052-2654543

הערה: רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כייעוץ משפטי ו/או כתחליף לייעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור 
מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה ו/או קבלת כל החלטה. 

הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת | כל הזכויות במאמר זה שמורות לעו"ד רקפת מרדכי שפיים ואין לעשות בו כל שימוש לרבות העתקתו.
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של  הכלים  "ארגז  החדש  הספר  מתוך  נערך  זה  מאמר 
ההגנה בברידג' "

הלקיחות,  במרבית  לזכות  הכרוז  צפוי  המשחק  במהלך 
בין שבידו ובין שבדומם. ההובלה ללקיחה הבאה תהיה 
השחקן  להיות  המוביל,  לשמאל  היושב  המגן,  ועל  שלו 
המצבים  את  נכיר  זה  בפרק  ללקיחה.  המשרת  השני 
כיצד  ונלמד  השנייה  היד  שחקן  בפני  העומדים  השונים 

לפעול בצורה הטובה ביותר.

הכלל הפשוט ביותר קובע:

יד שנייה משחקת נמוך כאשר הכרוז הוביל קלף נמוך

♥ K73
♥ A95

♥ 4
הכרוז מוביל 4♥. כעת תורו של מערב לשחק. עליו לשרת 
עם קלף קטן )5♥( ולא "לקפוץ" עם ה-A♥. המטרה שלנו 
היא לנסות ולזכות עם הקלפים שלנו כאשר משוחק קלף 
גבוה של המתנגדים. בדרך זו יש סיכוי שנגביה לקיחות 

נוספות בסדרה.

נתבונן בתמונה המלאה של הסדרה מסביב לשולחן:

♥ K73
♥ JT82♥ A95

♥ Q64

אם מערב ישחק A♥ כאשר הכרוז הוביל את ה-4♥, יהיו 
לכרוז שתי לקיחות בסדרה. לעומת זאת, אם מערב ישחק 
קלף קטן וימתין עם ה-A♥ כדי ללכוד את ה-Q♥ שבדרום, 

תהיה לכרוז לקיחה אחת בלבד בסדרה.

נתבונן בדוגמא נוספת:
♣ Q82

♣ AT4♣ K963

♣ J75

כאשר הכרוז מוביל את ה-5♣ מידו, על מערב לשרת עם 
קלף נמוך. בדומה, אם הכרוז מוביל מהדומם את ה-2♣, 

על מזרח לשרת עם קלף קטן.

יד שנייה נמוך, לכרוז לא  אם המגנים יקפידו על הכלל 
תהיינה לקיחות בסדרה זו אם הוא ישחק אותה בעצמו.

יש הבדלים בין מקרים שההובלה מתבצעת מהדומם ובין 
מקרים שההובלה מתבצעת מהיד הסגורה, אולם הכלל 

היבש תקף לשני המקרים.

נמוך עלול  פעמים רבות המגן חושש שמשחק של קלף 
לעלות לו בלקיחה. הדוגמאות הבאות ימחישו כי חשש זה 
לרוב אינו מוצדק, ומשחק של "יד שנייה נמוך" אינו עולה 
בלקיחה. לעתים השמירה על הכלל אף עשויה להרוויח 

לקיחה להגנה.
 ♠

♥
♦
♣

Q972
A75
K53
A76

 

♠
♥
♦
♣

863
Q8
A972
QJT8

♠
♥
♦
♣

5
KJT43
QJT84
92

 ♠
♥
♦
♣

AKJT4
962
6
K543

 

נגד החוזה ♠4 מערב מוביל את ה-Q♣. הכרוז זוכה בידו 
עם K♣ ומשחק שלושה סיבובי שליט כאשר הוא מסיים 

בידו. כעת הוא משחק 6♦.

יד שנייה נמוך
קובי שחר
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נמוך  קלף  ישליך  הכרוז   ,♦A-ה את  ישחק  מערב  אם 
 ♦K-ה על  ב-♥  מפסיד  להשליך  יוכל  ובהמשך  מהדומם 
 ♦K-שהוגבה. אם מערב ישחק נמוך, הכרוז ישחק את ה
בדומם שיזכה בלקיחה, אולם בהמשך יפסיד הכרוז שתי 

לקיחות ב-♥.

במלים אחרות, בין שמערב ישחק A♦ ובין שלא, הכרוז 
עוד  ובהמשך  האדומות,  בסדרות  לקיחות  שתי  יפסיד 
לקיחה ב-♣. לכרוז יהיו 10 לקיחות )הלקיחה העשירית 
מקרה.  בכל  יבוצע  והחוזה  בדומם(,   ♣ מחיתוך  תגיע 
גם אם מערב ציית לכלל "יד שנייה נמוך" ובכך ויתר על 

לקיחה בסדרת ה-♦, אי אפשר להפיל את החוזה.

נשנה מעט את חלוקת הקלפים – נחליף בין Q♦ במזרח 
ל-5♣ בדרום:

 ♠
♥
♦
♣

Q972
A75
K53
A76

 

♠
♥
♦
♣

863
Q8
A972
QJT8

♠
♥
♦
♣

5
KJT43
QJT84
952

 ♠
♥
♦
♣

AKJT4
962
Q6
K43

 

החוזה זהה, וגם המשחק ל-4 הלקיחות הראשונות, ושוב 
הכרוז מוביל מידו 6♦ בלקיחה החמישית.

הפעם אם מערב קופץ עם ה-A♦ הוא מגביה לכרוז שתי 
לקיחות בסדרה, והחוזה יבוצע.

יאפשר  החמישית  בלקיחה  נמוך  משחק  זאת,  לעומת 
למנוע  כדי  נשאר   ♦A-ה אולם  בלקיחה,  לזכות   ♦K-ל
מהכרוז לזכות בלקיחה עם ה-Q♦, ויהיו לו תשע לקיחות 

בלבד.

מנקודת המבט של מערב המצב יכול להיות אחת מבין 
שתי החלוקות שלעיל. משחק של יד שנייה נמוך הוביל 
פי  על  אף  הראשון,  במקרה  לקיחות  של  מספר  לאותו 
הבדל של  יש  שה-A♦ לא זכה בלקיחה. במקרה השני 
לקיחה לטובת ההגנה – הלקיחה שמכשילה את החוזה, 

אם המגן בוחר לציית לכלל "יד שנייה נמוך".

נתבונן בדוגמא נוספת, כאשר אנו רואים את כל ארבע 
הידיים:

 ♠
♥
♦
♣

KQ6
JT6
KQJ
AJ52

 

♠
♥
♦
♣

A984
432
T98
QT4

♠
♥
♦
♣

JT752
8
7632
K93

 ♠
♥
♦
♣

3
AKQ975
A54
876

 

משך  הכרוז  בשליט.  הוביל  ומערב   ,6♥ הוא  החוזה 
שלושה סיבובי שליט ולאחר מכן הוביל מידו את ה-3♠.

מערב יכול לספור את הלקיחות של הכרוז: שש בהארט, 
שלוש בדיאמונד ואחת בקלאב, בסך הכול 10 לקיחות. 
יוגבהו לכרוז שתי לקיחות   ,♠A-אם מערב ישחק את ה

ב-♠ בדומם, כך שסך הלקיחות שלו יגיע ל-12.

 ♠A-ציות לכלל "יד שנייה נמוך" והימנעות ממשחק של ה
ייאלץ  הוא  אולם  שלו,  ה-11  הלקיחה  את  לכרוז  יעניקו 
לקיחות בסדרת הקלאב. מבחינת ההגנה,  למסור שתי 
הפסד הלקיחה האחת ב-♠ הוביל לרווח של שתי לקיחות 

ב-♣ ולהפלת החוזה.

toolbox.bridge@gmail.com :לתגובות
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ארגז הכלים של ההגנה בברידג'
קובי שחר

ניתן להשיג את הספר במועדוני הברידג' ברחבי הארץ
toolbox.bridge@gmail.com :או בפנייה ל

לאלו שכבר רכשו את הספר,
אתם מוזמנים לשתף את דעתכם על הספר בדף ה- :

  ארגז הכלים של השחקן בברידג'
חדש!

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

www.bestbridge.co.il באתר 
 ותיהנו מהתוכנית החינמית שלנו הכוללת מבחר טעימות עשיר, ללא הגבלת זמן

 מעל 1,500 תרגילי הכרזות

 כ 400 תרגילי משחק יד 

 עשרות שיעורי ברידג' בוידיאו

 תרגול משחק הגנה

פתרון כתוב לכל תרגילרמזור הכוונה אישימתאים לכל הרמות

בבית
שלך!

בכיף
שלך!

בקצב
שלך!

הרשמו
עכשיו!

פיצ'ר חדש!
מעכשיו ניתן לתרגל את משחק היד לא רק לפי רמה אלא 

גם לפי טכניקה או מספר טכניקות לבחירתכם. 
רוצים לתרגל רק עקיפות? להתאמן בחיתוכים? בהשלכת 

מפסיד על מפסיד או בטכניקת עיכוב?
אין בעיה, הכנסו למודול משחק היד ובחרו בתצוגה 

המועדפת "תרגול לפי רמות" או "תרגול לפי נושאים".
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 מעל 1,500 תרגילי הכרזות

 כ 400 תרגילי משחק יד 

 עשרות שיעורי ברידג' בוידיאו

 תרגול משחק הגנה

פתרון כתוב לכל תרגילרמזור הכוונה אישימתאים לכל הרמות

בבית
שלך!

בכיף
שלך!

בקצב
שלך!

הרשמו
עכשיו!

פיצ'ר חדש!
מעכשיו ניתן לתרגל את משחק היד לא רק לפי רמה אלא 

גם לפי טכניקה או מספר טכניקות לבחירתכם. 
רוצים לתרגל רק עקיפות? להתאמן בחיתוכים? בהשלכת 

מפסיד על מפסיד או בטכניקת עיכוב?
אין בעיה, הכנסו למודול משחק היד ובחרו בתצוגה 

המועדפת "תרגול לפי רמות" או "תרגול לפי נושאים".
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הקדמה
בתתי-הפרקים הקודמים עסקנו בהובלה בסדרת עצמאית 

וארוכה ובנוסף בהובלה על בסיס הכרזתו של השותף. 

במכרז,  התערב  לא  השותף  כאשר  גם  רבים,  במקרים 
קיים מידע חיוני מהמכרז אשר יכול להשפיע על הבחירה 
הנכונה של קלף ההובלה. לפעמים היריבים מגיעים לחוזה 
ללא שליט לאחר שהכריזו מספר סדרות בדרך והראו אורך 

בסדרות אלה.

כללים לבחירת ההובלה על בסיס הכרזות 
היריבים

כעת נציג מספר כללים וקווים מנחים לבחירת ההובלה נגד 
חוזה ללא שליט על בסיס הכרזות היריבים ואת ההיגיון 

העומד מאחוריהם:

כלל 1: אין להוביל בסדרה שאחד היריבים הראה בה 5 
קלפים ומעלה

להניח  סביר  סדרה,  באותה  קלפים   5 בידנו  כאשר  גם 
בידו  יהיה  הסיכויים שלא  ורוב  זו  בסדרה  קצר  שהשותף 
התוצאה  בסדרה.  לקיחות  לפתח  לנו  שיעזור  בכיר  קלף 
עקיפות  ביצוע  כלל  בדרך  תהיה  כזו  בסדרה  הובלה  של 
עבור הכרוז, לרבות עקיפות שלא היו מצליחות אם הכרוז 
היה משחק את הסדרה בעצמו )זאת במקרה שהיריב בעל 

האורך בסדרה הוא מימיננו(.

המקרה היחיד שבו בכל זאת כדאי להוביל נגד חוזה ללא 
שליט בסדרה שיריב הראה בה 5 קלפים ומעלה הוא כאשר 
בידנו רצף חזק מאוד של מכובדים המבטיח פיתוח לקיחות 
ללא עזרת השותף. לדוגמה: אם בידנו KQJT9♠ הרי ברור 
ולכן כדאי  4 לקיחות בסדרה,  נוביל ב-♠ נפתח מיד  שאם 

להוביל ב-♠ אפילו אם הכרוז פתח את ההכרזה ב-♠1.

דוגמא 1

 ♠
♥
♦
♣

KT53
8
Q75
J8542

 

♠
♥
♦
♣

J6
KJ963
JT8
963

♠
♥
♦
♣

Q987
52
A9642
AT

 ♠
♥
♦
♣

A42
AQT74
K3
KQ7

 

West North East South

1♥

Pass 1♠ Pass 2NT

Pass 3NT All Pass

ניתוח המכרז: הכרזתו השנייה של דרום 2NT הראתה 
18-19 נקודות עם חלוקה מאוזנת. צפון החזיק 6 נקודות 
הם  כך   .19 מחזיק  ששותפו  תקווה  מתוך   3NT והכריז 
כפי  בלבד,  גבוהות  נקודות   24 עם  מלא  למשחק  הגיעו 
18 נקודות  שקורה לעתים קרובות כאשר הפותח מחזיק 

והמשיב 6.

אם נתבונן בקלפים, נראה שלא זו בלבד שהמשחק המלא 
הוכרז עם מספר נקודות מועט יחסית, גם חלוקת הסדרות 
אינה לטובתו של הכרוז. בייחוד אמורים הדברים לגבי מצב 
סדרת ה-♥ אשר אינו מאפשר לדרום לפתח בה אף לקיחה 
פרט ל-A♥. אבל אם מערב יחליט להוביל ב-♥, הוא פשוט 
המשחק.  בתחילת  כבר  במתנה  זולה  לקיחה  לדרום  ייתן 
בפועל זו תהיה הלקיחה התשיעית של הכרוז שתאפשר לו 
לבצע את החוזה. ניתוח מעמיק יותר של היד אף מראה כי 

לאחר הובלה בהארט דרום יכול לבצע 10 לקיחות.

הובלה על בסיס הכרזת 
היריבים כנגד חוזה ללא שליט

גלעד אופיר

1 בספר החדש "מאחורי  מאמר זה לקוח מתוך פרק 
ההיגיון – משחק ההגנה" שיתפרסם בקרוב.
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דגש: שימו לב כי הובלה בסדרה שהיריבים הציגו בה 
חמישה קלפים נותנת אינדיקציה לכרוז כי הסדרה איננה 
מחולקת טוב ועל כן תסייע לו להתרכז בתכנית משחק 
שהייתה  הטבעית  המשחק  תכנית  במקום  חלופית 

אמורה להתמקד בסדרה ארוכה זו.

מערב חייב לשמור על הכלל שאין להוביל בסדרה שאחד 
מהובלה  ולהימנע  יותר  או  קלפים   5 בה  הראה  היריבים 

בסדרה הארוכה שלו )♥(. 

במה כן להוביל? ההובלה המומלצת לאחר פסילת סדרת 
ההארט היא בסדרה הטובה יותר מבין שלושת הסדרות 

הנותרות ובמקרה זה – ♦.

אומנם אין בידינו רצף של שלושה מכובדים בסדרת ה-♦ אך 
רצף של שני מכובדים בסדרה בת שלושה קלפים מצריך 
קלף  הכרוז  ישחק  ההובלה  לאחר  הרצף.  בראש  הובלה 
לפיתוח  ייגש  הכרוז  מזרח.  גם  יעשה  וכך  מהדומם  נמוך 
את  לתקוף  ימהר  בלקיחה  שיזכה  מזרח  אך  ה-♣  סדרה 
כדי  לידו של השותף  ולהגיע  לנסות  מנת  על  ה-♥  סדרת 
בסדרת  מזרח  של  שחזרה  לב  שימו  נוסף.   ♦ יוביל  שזה 
ה-♦ תפתח לכרוז לקיחה בדומם – Q♦ ועל כן מזרח ימנע 

מחזרה בסדרה שמערב הוביל בה.

כעת לכרוז 8 לקיחות גבוהות בלבד והחוזה ייכשל!

כלל 2: מומלץ לא להוביל בסדרה שאחד היריבים הראה 
בה 4 קלפים

שאחד  בסדרה  הובלה  על  שאסר  הקודם  לכלל  בניגוד 
קרובות(  לעתים  )לא  יקרה  קלפים,   5 בה  הציג  היריבים 
שנוביל בכל זאת בסדרה שהיריב הציג בה 4 קלפים, וזאת 

ממספר סיבות אפשריות:

כל . 1 היות שהיריבים הציגו את  ברירה  חוסר  מצב של 
הסדרות.

בידנו סדרה איכותית מאוד בת 4 קלפים.. 2
בידנו סדרה איכותית וארוכה יותר מהסדרה שהוצגה . 3

על ידי היריבים.
הוא . 4 הסדרה  את  שהכריז  ומי  איכותית  סדרה  בידינו 

בשלב  אך  בתחילה  תפסיד  אמנם  זו  הובלה  הכרוז. 
מאוחר יותר יוכל השותף לחזור בסדרה זו דרך סדרת 

הכרוז )נפרט על כך בהמשך(.

בת  יחסית,  ארוכה  בסדרה  מדובר  זאת  לזכור שבכל  יש 
4 קלפים, שהיריבים הצהירו עליה ועל כן הובלה בסדרה 
בשל  ממנה  להימנע  לרוב  ונעדיף  נזק  לגרום  עלולה  זו 

הנמוכים  הקלפים  עם  לקיחות  לפתח  הנמוכה  הסבירות 
שלנו בסדרה זו.

דוגמא 2
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962
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West North East South

1♣

Pass 1♠ Pass 1NT

Pass Pass Pass

מהלך  לאחר   1NT-ל הגיעו  צפון/דרום  המכרז:  ניתוח 
הכרזה פשוט. מזרח/מערב לא התערבו, אף שהם מחזיקים 
לא  שמערב  הסיבה  הגבוהות.  הנקודות   40 מתוך  ב-21 

הכפיל ♣1 היא שיש לו רק 2 קלפים בהארט.

במה יוביל מערב? על פי הכללים שלמדנו בתת-פרק 1.2, 
יותר שלו, כלומר  לכאורה עליו להוביל ברביעייה החזקה 

ב-♠, אולם סדרה זו הוכרזה על ידי הדומם.

מה יקרה לאחר הובלה ב-7♠? המשחק הנכון של הכרוז 
כבר  עמוקה  עקיפה  )ביצוע  מהדומם  נמוך  קלף  הוא 
ברור  כבר  וכעת  ב-9♠  יזכה  דרום  הראשונה(.  בלקיחה 
יבצע  דרום  בהמשך  ב-♠.  המכובדים  כל  מצאים  היכן  לו 
עקיפה כפולה לעבר ה-AQT♠ בדומם דרך ה-KJ8♠ של 
מערב ויזכה בכל 4 הלקיחות בסדרה בדרך לביצוע מוצלח 

 .1NT של החוזה

האם הכרוז יבצע את החוזה בכל מקרה?
הכרזת  בגלל  ב-♠  ההובלה  את  פוסל  שמערב  במידה 
 – שלו  השנייה  ברביעייה  להוביל  ומחליט  היריבים 
דיאמונד – החוזה 1NT אינו ניתן לביצוע. ייתכן שהכרוז 
ישחק ♠ בעצמו, אך כל עוד מערב מקפיד לכסות את ה-9♠ 

עם ה-J♠, יהיו לכרוז רק 3 לקיחות בסדרה.
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דוגמא 3
בספרו המצוין על הובלות פתיחה מציין אלוף העולם מייק 
בה  NT בסדרה שהדומם מחזיק  נגד  הובלה  כי  לורנס 
רביעייה )כמו בדוגמה לעיל( תעזור לעתים קרובות לכרוז 
לבצע עקיפות ותגרום לכך שערכם של קלפי המוביל ירד.

של  רביעייה  לתוך  הובלה  כי  טוען  לורנס  זאת,  לעומת 
ובסיבוב  טובה  סדרה  למוביל  אם  להועיל  עשויה  הכרוז 

הבא שותפו יוכל להוביל בסדרה זו דרך הכרוז.
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KJ74
864
AK9

 

West North East South

1♦ Pass 1♥

Pass 1♠ Pass 3NT

Pass Pass Pass

כמו בדוגמא 1 לעיל, למוביל )מערב( חלוקה מסוג 5332 
עם חמישייה בהארט, כאשר סדרת ה-♥ הוכרזה על ידי 

הכרוז. 

1 שבה דרום פתח את ההכרזה ב-♥1, הדגשנו  בדוגמא 
יש  הנוכחית  בדוגמה  וכל.  מכל  פסולה  ב-♥  ההובלה  כי 
הבדל משמעותי – דרום הכריז ♥1 כמשיב והבטיח רק 4 
קלפים בסדרה. למעשה, ממהלך המכרז ניתן להסיק כי 
לדרום 4 קלפי ♥ בדיוק: לו היו לו 5 קלפים בסדרה, היה 
כנראה מנסה לחפש התאמה 5-3 בעזרת הכרזת "סדרה 

רביעית מחייבת". 

יותר מזו  בחלוקה שלפנינו סדרת ה-♥ של מערב ארוכה 
יושבות )כצפוי( לטובת ההגנה היות  של דרום והעקיפות 
מימינו  הכרוז,  בידי  להימצא  צפויים  הגבוהים  שהקלפים 
)בהתאם  הכף  את  מטים  אלה  גורמים  שני  מערב.  של 

להמלצתו של מייק לורנס( לטובת הובלה ב-♥.

מזרח  מלמעלה(.  )רביעי  ב-5♥  להוביל  מחליט  מערב 
יימצא בפרק על  )פירוט השיקולים של מזרח  משחק 9♥ 

"משחק היד השלישית"( ודרום זוכה ב-J♥ )גם עיכוב לא 
להוביל  צפוי  הוא  בלקיחה  יזכה  מזרח  שאם  היות  יועיל 
הכרוז  ב-♥(.  הכרוז  של  המכובדים  דרך  הבאה  בלקיחה 
סופר לקיחות בטוחות ומגיע למסקנה כי חובה עליו לפתח 
לקיחות ב-♦ כדי לבצע את החוזה. הוא משחק ♦ ומזרח 
זוכה ב-A♦.  מזרח פועל על פי ההמלצות בתת-פרק 1.1 
לעיל וחוזר מיד בסדרת שותפו לאחר הזכייה ב-A♦. קלף 
החזרה הנכון הוא T♥ )גבוה מהדאבלטון שנשאר בידו(. 
של   ♥K-ה דרך  מוצלחת  עקיפה  מבצעת  ההגנה  כעת 
כך  נוסף.  ב-♥  ימשיך  מזרח  יכסה,  לא  דרום  אם  הכרוז. 
ולקיחה אחת ב-♦  או כך, ההגנה תגיע ל-4 לקיחות ב-♥ 
הכרוז  ב-♥,  להוביל  לא  יחליט  אם מערב  יוכשל.  והחוזה 

יבצע בקלות 10 לקיחות באמצעות פיתוח סדרת ה-♦.

דוגמא 4
לסיום הדיון על המצב שבו אחד היריבים הראה 4 קלפים 
בסדרה, נציין כי קיימים מהלכי הכרזה שבהם ניתן להסיק 
שלא  אף  המייג'ור,  מסדרות  באחת  קלפים   4 לדומם  כי 

הכריז סדרה זו, לדוגמה:

West North East South

1NT

Pass 2♣ Pass 2♥

Pass 3NT All Pass

שותפו  תשובת  לאחר  אך   ,)2♣( בסטיימן  השתמש  צפון 
♥2 הכריז משחק מלא 3NT )ולא ♥4(. משמעות הדבר כי 
אין לו רביעייה ב-♥. אז מדוע השתמש בסטיימן? ממהלך 
הכרזה זה ניתן להסיק בוודאות כי לצפון רביעייה בספייד 

ולפעול בהתאם.

כלל 3: הובלה בסדרה היחידה שהיריבים לא הכריזו
כאשר היריבים הכריזו 3 מתוך 4 הסדרות והגיעו לחוזה 
ללא שליט, הסדרה שלא הוכרזה היא המועמדת הטבעית 

להובלה, גם כאשר המוביל אינו מחזיק בה אורך.

מהעובדה שהיריבים הגיעו לחוזה ללא שליט ניתן להסיק 
בהכרזה(  בסיסי  ידע  בעלי  בשחקנים  שמדובר  )בהנחה 
8 קלפים בסדרת מייג'ור. בנוסף  שאין להם התאמה של 
הן  היריבים  ידי  על  שהוכרזו  הסדרות  כי  להניח  סביר 
הסדרות הארוכות והחזקות שלהם, והסדרה שלא הוכרזה 

היא הסדרה הבעייתית ועל כן עלינו לתקוף סדרה זו.

דגש: זכרו כי גם אם המוביל קצר בסדרה זו קיים סיכוי 
טוב שאם יוביל בה "ימצא" את סדרתו הארוכה והחזקה 

של השותף.
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דוגמא 5

 ♠
♥
♦
♣

AKQ73
AQ83
T4
T5

 

♠
♥
♦
♣

J94
J972
Q2
9832

♠
♥
♦
♣

T865
T54
KJ987
A

 ♠
♥
♦
♣

2
K6
A653
KQJ764

 

West North East South

1♣

Pass 1♠ Pass 2♣

Pass 3♥ Pass 3NT

Pass Pass Pass

ניתוח המכרז: לפי הכללים הבסיסיים של המכרז ♥2 מצד 
סדרה  )הכרזת  מחייבת  הכרזה  היא  השני  בסיבוב  צפון 
כך  משחקים  כולם  לא  אולם  המשיב(,  של  מצדו  חדשה 
נקודות   6-9 מתארת   2♥ ההכרזה  מסוימים  זוגות  ואצל 
בלבד. בשל כך צפון בחר להכריז ♥3 כדי להבטיח ששותפו 
Pass. כעת דרום בחר להכריז 3NT עם עוצר  יכריז  לא 
שותפו  בסדרות  הקוצר  ולאור   )♦( הוכרזה  שלא  בסדרה 
אשר מחליש את היד. בדיעבד מתברר כי בחוזה ב-♣ צפון/

דרום היו יכולים לבצע 12 לקיחות.

אתם  אם  בטוחים  אינכם  כאשר  המכרז  בשלב  טיפ: 
חשש  וקיים  מסויים  מצב  על  מסוכמים  ושותפכם 
פחות  בהכרזה  לבחור  עדיף  נכון,  לא  יבין  שהשותף 

טובה אך בטוחה לשותפות.

במה יוביל מערב? אם יסתמך אך ורק על הכללים שבתת-
פרק 1.2 ויתעלם מהכרזות היריבים, יבחר מערב בהובלה 
ב-♥ – הרביעייה החזקה ביותר שלו. עם זאת, למי שקרא 
מדובר  כי  ברור  כבר  כאן  עד  והגיע  בעיון  זה  תת-פרק 
בהובלה לא אטרקטיבית. הדומם הראה יד חזקה עם אורך 
בשתי סדרות המייג'ור. ייתכן אפילו שיש לו חמישייה ב-♥. 
במצב עניינים זה הובלה מ-J972♥ יכולה רק לגרום נזק 

להגנה.

בסדרה  הובלה  על  מובהק  באופן  מרמז  המכרז  מהלך 
זו אך הוא  שלא הוכרזה – ♦. אמנם מערב קצר בסדרה 
של  שידו  היות  בה.  ארוך  ששותפו  בטוח  די  להיות  יכול 
מערב חלשה מאוד )4 נקודות בלבד(, ידו של מזרח צפויה 

להיות חזקה יותר. 

מצפים  שאתם  בסדרה  להוביל  רע  רעיון  זה  אין  דגש: 
חזקה  ידו  אם  ביחוד  שותפכם,  אצל  הארוכה  שתהיה 

מידכם!

)גבוה מדאבלטון על מנת   ♦Q-ההובלה הנכונה היא ב
זו מפתחת את סדרתו של  הובלה  להישמר מחסימה!(. 
 .♦T-ה נפילת  לאחר  לקיחות   4 עבורו  ומגביהה  מזרח 
לכישלון.   3NT החוזה  של  גורלו  את  חורצת  זו  הובלה 
לעומת זאת, לאחר הובלה בכל סדרה אחרת דרום יבצע 
בקלי-קלות 12 לקיחות באמצעות הגבהת סדרת הקלאב 

הארוכה שלו.

לב  תשומת  כי  שוב  נדגיש  זה  תת-פרק  סיום  לקראת 
מהן,  המתבקשות  המסקנות  והסקת  היריבים  להכרזות 
ההובלה  לבחירת  במעלה  ראשונה  חשיבות  בעלות  הינן 
הנכונה. דברים אלה אמורים הן לגבי חוזים ב-NT והן לגבי 
חוזים עם שליט. המוביל צריך לחשוב לא רק על הקלפים 
תוך  היריבים,  הכרזת  את  ולהבין  לזכור  גם  אלא  שבידו, 
זה  בתת-פרק  שהוצגו  המנחים  ובקווים  בכללים  שימוש 

בטרם יחליט סופית על סדרת ההובלה.

ברגע שהמוביל בחר בסדרת ההובלה על סמך כל המידע 
שבידו, בחירת קלף ההובלה תתבצע לרוב על פי הכללים 

הסטנדרטיים שהוצגו בתתי הפרקים הקודמים 1.2-1.3.

הובלה  סטטיסטי.  משחק  הוא  שברידג'  זכרו  טיפ: 
המנוגדת לכללים יכולה להצליח במשחקון בודד, אבל 

תוביל לאכזבות גדולות לאורך זמן.

סיכום 
במכרז,  התערב  לא  השותף  כאשר  גם  רבים,  במקרים 
קיים מידע חיוני מהמכרז אשר יכול להשפיע על הבחירה 

הנכונה של קלף ההובלה. 

• אין להוביל בסדרה שאחד היריבים הראה בה 5 קלפים 	
ומעלה

• מומלץ לא להוביל בסדרה שאחד היריבים הראה בה 	
יוצאים מן הכלל  4 קלפים – עם זאת קיימים מקרים 
זו  כאשר  ביחוד  כזו,  בסדרה  להוביל  כדאי  שבהם 
תלויה  ההחלטה  מימיננו.  היושב  הכרוז  של  סדרתו 

כמובן גם באורך ובאיכות של סדרתנו.

• לפעמים ניתן להסיק שאחד היריבים מחזיק 4 קלפים 	
במפורש  כך  על  הצהיר  לא  אם  גם  הסדרות  באחת 

במהלך המכרז.

• והגיעו 	 הסדרות   4 מתוך   3 הכריזו  היריבים  כאשר 
לחוזה ללא שליט, הסדרה שלא הוכרזה היא המועמדת 
הטבעית להובלה, גם אם המוביל קצר בה – במקרה 

זה צפוי שזו תהיה הסדרה הארוכה של השותף.
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ביטוי   - האמריקני  ההוראה  סטנדרט 
ה"רכה"   - הגרסאות  לשתי  אינטואיטיבי 

וה"אגרסיבית"

בארה"ב נהוג ללמד נקודות התאמה בהתבסס על שיטת 
כל,  ראשית  נקודות.  לספירת   )Charles Goren( גורן 
השחקנים  שני  בין  הבדל  יש  האמריקנית  הגרסה  לפי 
הארוכים  השליטים  עם  השחקן  על  הנקודות.  בספירת 
עבור  נק'   3 ו-  בודד  קלף  עבור  נק'   2 לספור  )הפותח( 
	המשיבא  הקצרים  השליטים  עם  השחקן  על  חוסר. 
להבחין בכמות השליטים: עם שלושה שליטים לספור 
2 נק' עבור קלף בודד ו- 3 נק' עבור חוסר )כמו הפותח(, 
קלף  עבור  נק'   3 לספור  עליו  שליטים  ארבעה  עם  אך 
בודד ו- 5 נק' עבור חוסר. נדמה שהשיטה משלבת בין 

הגרסה ה"רכה" לבין הגרסה ה"אגרסיבית".

לדוגמא, הנה 4 ידיים של משיב לפתיחה של ♥1:

West North East South

1♥ Pass ?

South A
♠
♥
♦
♣

3
K76
A654
T6542

ביד A למשיב 3 קלפי התאמה ולכן יספור 2 נקודות עבור 
הקלף הבודד ב-♠ )בסך הכול 9 נקודות( ויכריז ♥2.

South B
♠
♥
♦
♣

3
K762
A654
T652

ביד B למשיב 4 קלפי התאמה ולכן יספור 3 נקודות עבור 
עשוי  והוא  נקודות(   10 הכול  )בסך  ב-♠  הבודד  הקלף 
להכריז ♥2 או ♥3 	הזמנהא היות שידו גבולית בין שתי 

ההכרזות.

South C
♠
♥
♦
♣

-
QT8
KJ765
T9632

ביד C למשיב 3 קלפי התאמה ולכן יספור עבור החוסר 
3 נקודות בלבד )בסך הכול 9 נקודות( ויכריז ♥2  בלבד.

South D
♠
♥
♦
♣

-
QT82
KJ765
T963

נקודות התאמה
)כתבה שנייה בסדרה(

אלדד גינוסר

אפשריות  גרסאות  בשתי  עסקתי  הקודמת  בכתבה 
ביטוי  לתת  במטרה  התאמה  נקודות  של  לתוספת 
הגרסה  שליט:  עם  במשחק  חיתוך  ולכוח  לקוצר 
ה"רכה" לעומת הגרסה ה"אגרסיבית". בעוד הגרסה 
וחוסר  נקודות  כ-2  בודד  קלף  לספור  מציעה  הרכה 
כ-3 נקודות, הגרסה האגרסיבית מציעה לספור עבור 

קלף בודד 3 נקודות ועבור חוסר 5 נקודות. 
בנפרד  הגרסאות  הייתה שאף אחת משתי  מסקנתי 
אינה נותנות תמונה שלמה של הערכת היד במשחק 

עם שליט, ובמובנים רבים הן משלימות זו את זו.
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ביד D למשיב 4 קלפי התאמה ולכן יספור עבור החוסר 
)הכרזת   3♥ ויכריז  נקודות(   11 הכול  )בסך  נקודות   5

הזמנה(.

הגרסה האמריקנית ללימוד נקודות התאמה - 
חסרונות

אינה  כי  הוא  האמריקנית  השיטה  של  העיקרי  החיסרון 
לוקחת בחשבון את כמות השליטים המשותפת - אשר 
מהווה בעיני אלמנט מכריע לכל החלטה לגבי משחק עם 
שליט. חיסרון נוסף הוא טכני: השיטה אינה קלה ללימוד, 
סופר  הפותח  כאשר  מתחילים  תלמידים  עבור  בעיקר 
בצורה  נקודות  שסופר  מהמשיב  שונה  בצורה  נקודות 

שונה עם כמות שליטים שונה... אכן מבלבל.

הנה דוגמא הממחישה את חסרונה של השיטה:

West North East South

1♦ Pass 1♥

Pass 1♠ Pass ?

South E
♠
♥
♦
♣

J652
K8742
A98
6

South F
♠
♥
♦
♣

J652
K8752
A982
-

קלפי תמיכה   4 עם  הוא המשיב  דרום  בשני המקרים 
ו-8 נקודות גבוהות. לפיכך, ביד E עליו להוסיף 3 נקודות 
עבור הקלף הבודד )בסך הכול 11( ולהכריז ♠3, בעוד ביד 
F על דרום להוסיף 5 נקודות עבור החוסר )בסך הכול 13 

נקודות( ולהכריז משחק מלא.

בעיקר   – מוגזמות  אלה  תוספות  האינטואיציה,  פי  על 
משום שאנו מדברים על מצב של 8 שליטים בלבד!

גרסת "ברידג' ב-60 שניות" - ספירת נקודות 
התאמה מודרנית

בתחילת הכתבה הקודמת ציינתי את ספרי החדש "ברידג' 
ב-60 שניות"  כפרויקט המבקש, בין היתר, ליצור סטנדרט 

האתגרים  אחד  בישראל.  הברידג'  הוראת  לגבי  אחיד 
שעמדו בפני היה מציאת גרסה מדויקת ובהירה לספירת 
נקודות התאמה. בבחירתי החלטתי לשלב מודרני, מעשי 

ופשוט בספירת נקודות התאמה.

במסגרת זו התבססתי בעיקר על שיטת נקודות ההתאמה 
האמריקני  התיאורטיקן  בעיניי  שהוא  ברגן,  מרטי  של 
את  למשל  פיתח  ברגן  המודרני.  בברידג'  המוביל 
 )Bergen raise( "הקונבנציות הפופולריות: תמיכת "ברגן
אחראי  והוא   )Disturbing opponents NT(  DONT-ו
החשובה  התיאוריה  לפיתוח   )Larry Cohen עם  )יחד 

.)The Law of Total Tricks( "חוק סך הלקיחות"

לימוד נקודות התאמה לפי "ברידג' ב-60 שניות"
יש להוסיף נקודה עבור כל שליט מעבר להתאמה 

הבסיסית )8(

עם 8 שליטים 
ביחד

עם 9 שליטים 	או יותרא 
ביחד

3 נקודות2 נקודותקלף בודד

5 נקודות3 נקודותחוסר

עם חלוקה של 4-3-3-3 יש להחסיר נקודה

אין לשקלל נקודות התאמה טרם מציאת התאמה
אין לשקלל נקודות התאמה יחד עם נקודות אורך

אין "כפל מבצעים": מכובד בודד אינו נספר פעמיים

לגרסה שאני מציע שלושה יתרונות:

היא לוקחת בחשבון כמות שליטים משותפת )הנתון . 1
זו  גרסה  המשותף(.  החיתוך  כוח  בהערכת  המכריע 
גם מכריחה את התלמיד לחשוב כל הזמן על כמות 
השליטים המשותפת – ולהכין  ואת הקרקע להערכת 
סך  "חוק  בתקופת  יותר  המתקדמת  המודרנית  היד 
הלקיחות". הרי מה שווה קוצר אם אין מספיק שליטים 

לנצלו?
בצורה . 2 ומשלבת  יותר  מדויקת  השיטה  כי  נראה, 

ה"אגרסיבית"  לגרסה  ה"רכה"  הגרסה  בין  עילאית 
שנבחנו במאמר הקודם.

שני הצדדים )פותח ומשיב( מוסיפים נקודות התאמה . 3
באותו אופן, מה שמפשט את העניין עבור תלמידים 

מתחילים.
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נבחן מספר דוגמאות:
West North East South

1NT Pass 2♣

Pass 2♠ Pass ?

 South
♠
♥
♦
♣

QJ32
AJ53
4
8762

למשיב 8 נקודות גבוהות עם התאמה ידועה של 8 קלפים 
בלבד. יש לו 10 נקודות לאחר תוספת 2 נקודות התאמה 

עבור הקלף הבודד, לכן דרום יכריז ♠4.

West North East South

1♠ Pass 2♣

Pass 3♠ Pass ?

 South
♠
♥
♦
♣

Q83
2
KJ2
AKJ654

למשיב 14 נקודות גבוהות, מול 6 קלפים לפחות בספייד. 
נקודות  תוספת  לאחר  קלפים.   9 של  התאמה  יש 
הקלף  עבור  נקודה  נקודות:   18 למשיב  יש  ההתאמה 
התשיעי בשליט ו-3 נקודות עבור הקלף הבודד )בהתאמה 
של 9 קלפים(. הכרזתו של הפותח מתארת 15+ נקודות, 
לכן מספר הנקודות הכולל הוא 33+ ויש להכריז לקראת 

סלם. דרום יכריז 4NT )שאלה על אסים/קלפי מפתח(.

West North East South

1♥ Pass 1NT

Pass 2♦ Pass ?

 South
♠
♥
♦
♣

K32
-
AQ7654
8532

למשיב 9 נקודות גבוהות. לאחר שהשיב 1NT הוא מופתע 
לראות הכרזת המשך של ♦2 מצד השותף. לאחר תוספת 
נקודות ההתאמה יש לו 16 נקודות 	!א: 2 נקודות עבור 
התאמה של 10 קלפים ב-♦ ו-5 נקודות עבור חוסר. מול 

פתיחה של השותף דרום יכריז ♦5. 

יש  התאמה  נקודות  הרבה  כך  כל  יש  כאשר  לב:  שימו 
 3NT להעדיף דווקא את המשחק המלא במינור על פני 

"הרגיל".

West North East South

1♠

Pass 2♠ Pass ?

 South
♠
♥
♦
♣

AJ87654
-
AQ3
654

לפותח 11 נקודות גבוהות. לאחר פתיחה של ♠1 שותפו 
תמך בו ל-♠2 )6-9 נקודות(. בתוספת נקודות התאמה 
2 נקודות עבור התאמה של  יש לדרום 18 נקודות 	!א: 
10 קלפים ו-5 נקודות עבור החוסר, לכן דרום יכריז ♠4.

ומה לגבי נקודות אורך?

"ברידג' ב- 60 שניות" ממליץ גם על ספירה של נקודות 
את  משקפות  אורך  נקודות   .)Length Points( אורך 
הפוטנציאל ללקיחות המתקבל משילוב של סדרה ארוכה 
ואיכותית, בעיקר בחוזה ללא שליט )אך לא באופן בלעדי(.

לימוד נקודות אורך לפי "ברידג' ב-60 שניות"

יש להוסיף נקודה עבור סדרה איכותית )2 מכובדים 
לפחות( של 5 קלפים

יש להוסיף עוד נקודה עבור קלף שישי, שביעי וכו'

יש לספור רק אחרי הכרזת הפתיחה

יש לספור טרם מציאת התאמה, אין לספור ביחד עם 
נקודות התאמה

מומלץ לשקלל נקודות אורך בעיקר במצב של תשובה או 
התערבות. הנה מספר דוגמאות:

West North East South

1♦ Pass ?

 South
♠
♥
♦
♣

652
KJ542
J65
32
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למשיב 5 נקודות גבוהות )לא מספיק לתשובה(. עם זאת, 
עליו לשקלל נקודות אורך, להוסיף נקודה עבור הסדרה 

הארוכה והאיכותית ב-♥ ולהשיב ♥1.

West North East South

1NT Pass ?

 South
♠
♥
♦
♣

75
J32
AQJ763
82

למשיב 8 נקודות גבוהות בלבד. בתשובה ל-1NT מדובר 
לרוב על הכרזת הזמנה. במסגרת שקלול נקודות האורך 
והשישי  עבור הקלפים החמישי  נקודות   2 להוסיף  יש 
בסדרת ה-♦ האיכותית. הוספת נקודות האורך משדרגת 

.3NT את ידו של המשיב להכרזת משחק מלא

המשחק:  יתנהל  כיצד  מראש  להעריך  ניתן  אף  זו  ביד 
ההובלה  בסדרת  שלו  העוצר  עם  בלקיחה  יזכה  הכרוז 
ויפנה לפיתוח סדרת ה-♦ )או פשוט יגבה את כל הלקיחות 
דבר  של  שבסופו  להניח  סביר  בידו(.   ♦K אם  בסדרה 
התוצאה תהיה שדרום יזכה בכמות לקיחות שווה לפחות 
משמעותית  ממנו  חלש  שהוא  העובדה  אף  על  לצפון, 
יעילות  נקודות אורך  מבחינת מספר הנקודות הגבוהות. 
הארוכה  שהסדרה  היכן  שליט,  ללא  במשחק  בעיקר 

והאיכותית מהווה פוטנציאל נפלא ללקיחות.

לסיכום, כפי שציינתי בתחילת הכתבה הקודמת בסדרה 
זו: מטרת נקודות החלוקה 	נקודות התאמה או נקודות 
אורךא היא לשמש "גלגלי עזר" לתלמיד הברידג' עד 
שיפתח אינטואיציה בסיסית לגבי הערכת היד במכרז. 
אירוני שדווקא מרטי ברגן, שעל התיאוריה שלו לספירת 
הברידג'  ספר  את  כתב  התבססתי,  התאמה  נקודות 
שלו  בכותרת  "Points Schmoints" הממחיש  המצליח 
אלא  נקודות  של  משחק  אינו  ברידג'  דבר  של  שבסופו 

משחק של לקיחות!

את "ברידג' ב-60 שניות" ניתן לרכוש במועדון 
ברידג' אביבים, רח' דיסנצ'יק 7 שיכון דן ת"א טל: 

036417470
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במאמרים הקודמים התמקדנו בהכרזות ♦2 מולטי המקיפות 
רק שתי אפשרויות: פתיחה חלשה בגובה 2 ב-♥ או ב-♠. 
מספר  יש  מולטי  של  זה  הראשון, לסוג  במאמר  שצוין  כפי 
יתרונות, אבל זוגות רבים מעדיפים להכניס תחת המטרייה 

של ♦2 מולטי גם אפשרויות חזקות.

שני יתרונות יכולים לנבוע מכך:

)א( לפותח ולמשיב יהיו יותר דרכים לתאר ידיים חזקות, 
או לחילופין הכרזות שמקובל לפרש אותן כחזקות יכולות 

"להשתחרר" לטובת סוגים נוספים של ידיים חלשות.

)ב( היריבים יצטרכו לפעול בתנאים של חוסר ודאות כשהם 
מנסים להתערב נגד פתיחה של ♦2. הם לא יוכלו להניח 

אוטומטית שהפותח חלש.

האפשרות החזקה הנפוצה ביותר היא יד מאוזנת חזקה.
אם משחקים כך, הרי לאחר פתיחה ♦2 )מולטי( והכרזת 
 2NT של שנייה  ♠2. הכרזה  או   2♥ של  תשובה )חלשה( 
תתאר את האפשרות המאוזנת והחזקה )בשלב זה טרם 

הגדרנו את טווח הנקודות(.

לרוב  המתארת  שאלה  )הכרזת   2NT הכריז המשיב  אם 
הפותח  של  השנייה  הכרזתו  לפחות(,  פתיחה  של  כוח 

.3NT המאוזן והחזק תהיה

יתר ההכרזות יתארו את האפשרויות החלשות כפי שפורט 
במאמרים הקודמים בסדרה.

אינני ממליץ להשתמש באפשרויות חזקות נוספות. כמובן 
שנתקלתי בזוגות המשתמשים ב-♦2 מולטי גם עם ידיים 
סדרה  )או  מינור  בסדרת  אורך  עם  לקיחות(   8( חזקות 
חשבון  על  באות  אלה  נוספות  אפשרויות  אבל  כלשהי(, 
לא  כלל  כמו-כן  החלשות.  הידיים  של  יותר  מדויק  תיאור 
 1 של  פשוטה  פתיחה  במקום   2♦ של  פתיחה  אם  ברור 
ידיים  עם  טובות  יותר  לתוצאות  להגיע  תעזור  בסדרה 

כאלה.

מדוע יש יתרונות להשתמש ביד מאוזנת חזקה כאחת 
האפשרויות של המולטי?

כדאי לדעת כי שיטת ההכרזה "הטבעית" אינה מושלמת 
ככל שמדובר בידיים מאוזנות חזקות.

 )20-22( 2NT ראשית, טווח הנקודות המקובל של פתיחה
הינו גדול מדי ומקשה על המשיב לקבל החלטות מדויקות 

במקרים גבוליים.

 2NT שנייה  והכרזה   2♣ חזקה  פתיחה  לאחר   שנית, 
עם   Pass להכריז  רשאי  המשיב  בעיה:  יש   )23-24(
חייב  נקודות   +25 המחזיק  פותח  לפיכך,  נקודות.   0-1
שנייה 3NT, אשר  בהכרזה  לבחור  הטבעית  השיטה  לפי 
של  אפשרויות  הכולל  יקר  הכרזה  מרחב  לאבדן  גורמת 

סטיימן וטרנספרים.

להראות  נוספת  כדרך   2NT מכן  ולאחר  ב-♦2  השימוש 
יד מאוזנת חזקה מאפשר לנו, לדוגמה, לקבוע כי הכרזת 
מחייבת,  ואינה  נקודות   23-24 מתארת   2♦ דרך   2NT
והינה  מתארת 25+ נקודות   2♣ דרך   2NT הכרזת בעוד 
להכריז  הרגילות  האפשרויות  כל  למשיב  כאשר  מחייבת 

סטיימן/פאפט-סטיימן או טרנספר.

נדגיש כי אין חובה להשתמש בטווח ניקוד מסוים כאפשרות 
חזקה של ♦2 מולטי. כל זוג יקבע לעצמו את טווח הניקוד 

בהתאם לשיטתו.

המאוזנת  האפשרות  מהוספת  "להרוויח"  אחרת  דרך 
זו  אפשרות  כי  לקבוע  היא  מולטי   2♦ לפתיחה  החזקה 
הכרזת  ואז   ,2NT של  הרגילה  הפתיחה  את  תחליף 
נקודות(   6-10( חלשה  לפתיחה  הופכת   2NT הפתיחה 

עם אורך )5-5 לפחות( בשתי סדרות המינור.

בהכרזות  מולטי   2♦ עם  ביחד  להשתמש  המלצנו  כזכור, 
פתיחה חלשות דו-סדרתיות ♠2/♥2 המתארות ♥ + מינור 
/ ♠ + מינור. אם מחליטים בנוסף ש-2NT תהיה פתיחה 

הכול על מולטי ♦2

מאמר שישי ואחרון בסדרה: פתיחת 
♦2 מולטי עם אפשרויות חזקות

רם סופר
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לתאר  אפשרויות  לנו  יש  כבר  מינורים, הרי   2 עם  חלשה 
את כל הידיים הדו-סדרתיות החלשות )פרט לידיים עם 2 
סדרות מייג'ור(. זוגות הדוגלים בסגנון הכרזה אגרסיבי עם 

הפרעות תכופות ליריבים יאהבו מאוד את הרעיון הזה.

יתרון מסוג אחר לגמרי הוא בכך שלפעמים היריבים יחששו 
להתערב נגד ♦2 מולטי עם ידיים טובות יחסית, או להיפך 
– לפעמים הם לא יתאפקו וייכנסו למכרז כאשר לפותח יד 

מאוזנת עם 20 נקודות ומעלה.

לקבוצות  צרפת  באליפות  לאחרונה  ששוחקה  הבאה  ביד 
אחד היריבים אכן התערב עם יד חלשה מדי, והתוצאות היו 
הרסניות. אין מדובר בשחקן חלש – דרום היה קז'ישטוף 
מוערך  ברידג'  ומאמן  בעולם  השחקנים  מטובי  מרטנס, 

ביותר.
 ♠

♥
♦
♣

975
73
T86
Q8754

 

♠
♥
♦
♣

AKJ32
AT5
Q52
AK

♠
♥
♦
♣

QT4
K98
KJ7
9632

 ♠
♥
♦
♣

86
QJ642
A943
JT

 

West North East South

Pass

2♦ Pass 3♥ Dbl

RDbl Pass Pass Pass

מאוזנת.  וחלוקה  נקודות   21 עם  מולטי   2♦ פתח  מערב 
המתארת  הפרעה  הכרזת   –  3♥ הכריז  במזרח  שותפו 
תמיכה של 3 קלפים בכל אחת מסדרות המייג'ור. בהנחה 
 3NT שאין התערבות, מערב היה מסיים את ההכרזה עם

ומבצע 11 לקיחות בקלות.

אבל דרום תיאר לעצמו שמערב מחזיק שישייה בספייד עם 
ורצה להראות לשותפו את החמישייה בהארט  יד חלשה 

לאחר שכבר פתח ב-Pass עם 8 הנקודות שלו.

 3♥ Lead Directing Double על  כי  לתומו  סבר  דרום 
נקודות   21 החזיק  מערב  אבל  בטוחה,  התערבות  תהא 
והעריך נכון שניתן יהיה לבצע ♥3 עם רי-דאבל )בהתחשב 
 .)♥ קלפי   3 לפחות  מבטיחה   3♥ השותף  שהכרזת  בכך 

לצפון/דרום לא היה לאן לברוח והם היו צריכים לנסות להגן 
נגד ♥3.

דרום הוביל ב-J♣, והכרוז שיחק נכון כאשר התמקד בסדרת 
ולהתקצר  ושוב  שוב  לחתוך  דרום  את  והכריח  הספייד 
לקיחות  ובשתי   ♦A-ב רק  זכתה  לבסוף ההגנה  בשליטים. 
בשליט. החוזה ♥3 עם רי-דאבל בוצע עם לקיחה עודפת, 

וזה היה הפסד כבד מאוד לקבוצתו של דרום.

בעקבות  מולטי  ל-♦2  התשובות  שיטת  משתנה  כיצד 
הוספת האפשרות המאוזנת החזקה?

לפתיחה  הופכת   2♦ כל,  ראשית  רבים.  אינם  השינויים 
על   Pass כך  )גם   Pass להכריז  אסור  ולמשיב  מחייבת 
פתיחה ♦2 עם אפשרויות חלשות בלבד הוא אירוע נדיר(.

אפשרויות  עם  ל-♦2  המקובלות  התשובה  הכרזות  כל 
חלשות בלבד )אשר תוארו במאמר קודם בסדרה(  בגובה 
2-3 עדיין בתוקף. בהכרזה השנייה, הפותח עם יד מאוזנת 
בעוד  האפשרי,  ביותר  הנמוך  בגובה   NT יכריז  חזקה 
בהכרזה  יבחר  במייג'ור  ושישייה  חלשה  יד  עם  הפותח 

אחרת לפי השיטה.

ו-♦4   4♣ המיוחדות  התשובה  הכרזות  על  לוותר  אפשר 
.2NT ולהמיר אותן בהכרזת תשובה של

להקפיד  צריך   ♥ קלפי   +5 עם  חלשה  יד  המחזיק  משיב 
 +3 המבטיחה  )הכרזה   2♠ הראשון  בסיבוב  להכריז 
יכריז  הפותח  מנת שאם  על  וזאת  ולא ♥2,  ב-♥(  קלפים 
2NT המשיב יוכל להמשיך בהכרזת טרנספר ולבסוף היד 

החזקה תהיה הכרוז.

 2♦-2♥/2♠-2NT ההכרזה  למהלך  להתייחס  יש  לסיום, 
בדיוק כמו להכרזת פתיחה של 2NT ולהשתמש בשיטות 
זהות, לרבות פאפט-סטיימן, טרנספרים וכל שיטה אחרת 

שהזוג משתמש בה.

זהו כל המידע הדרוש על מנת להוסיף בהצלחה אפשרות 
חזקה להכרזת הפתיחה ♦2  מולטי. לסיום סדרה זו נותר 
לי רק לאחל הצלחה לזוגות שיחליטו לאמץ פתיחה של ♦2 
מולטי, עם או בלי אפשרויות חזקות, ליד שולחן הברידג'. 
את  לקרוא  כדאי  זו  במוסכמה  משתמש  שאינו  למי  גם 
המאמר על התגוננות נגד ♦2 מולטי )שהתפרסם בירחון 
נמצאת  המולטי  שיטת  של  שהפופולריות  היות  אפריל( 

בעליה וצריך לדעת כיצד להתמודד מולה.
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התחרות על אליפות ישראל לזוגות טופ-בוטום שהתקיימה 
בעבר במתכונת דומה לאליפויות ישראל האחרות, עברה 
כעת  מתנהלת  והיא  האחרונות  בשנתיים  מרענן  שינוי 
וירידות(:  עליות  )עם  רמות  בשלוש  ליגות  של  במתכונת 

ליגת העל, ליגה לאומית וליגה ארצית.

התחרות היוקרתית ביותר הייתה כמובן ליגת העל שקבעה 
מי יהיו אלופי ישראל לזוגות טופ-בוטום לשנה זו. 28 זוגות 
התחרו ב-6 סיבובים שכללו כל אחד 27 חלוקות, כלומר 

כל זוג שיחק בסך הכול 6 בורדים מול כל זוג אחר.

שני הסיבובים הראשונים של התחרות היו שייכים לזוג לוי 
שטרן-בני ליבסטר. שני הסלמים הגדולים הבאים ביססו 

את יתרונם:

Board 13, Dealer North, Vul All
 ♠

♥
♦
♣

KJT32
K
AJ86
AKT

 

♠
♥
♦
♣

95
Q542
QT95
QJ8

♠
♥
♦
♣

87
3
K432
965432

 ♠
♥
♦
♣

AQ64
AJT9876
7
7

 

West North East South
שטרן ליבסטר
1♠ Pass 2♥

Pass 3♦ Pass 3♠

Pass 4♣ Pass 4♦

Pass 4NT Pass 5♠

Pass 7♠ All Pass

לשני בני-הזוג היה הרבה יותר מהנדרש עבור הכרזותיהם 
כוחו  את  בצדק  העריך  צפון  הראשונים.  הסיבובים  בשני 
של ה-K בסדרת השותף והחליט להכריז סלם גדול ב-♠ 
5 קלפי המפתח  כי השותפות מחזיקה בכל  ברגע שידע 

.♠Q-וה

סלם זה אינו נראה קשה, אך חלק ניכר מהשדה הסתבך 
 7NT או ב-♥, ומי שהחליט לנסות NT-בחוזים נחותים ב

בתקווה לקבל "טופ", הגיע דווקא ל"בוטום".

ל-7,  להגיע  מאוד  קשה  היה  זאת,  לעומת  הבאה,  ביד 
והרוב המכריע של השדה עצר בגובה 6.

Board 9, Dealer North, Vul E/W
 ♠

♥
♦
♣

KQT653
KJ5
A72
T

 

♠
♥
♦
♣

-
QT2
J984
KQ9864

♠
♥
♦
♣

98742
9764
65
72

 ♠
♥
♦
♣

AJ
A83
KQT3
AJ53

 

West North East South
שטרן ליבסטר
1♠ Pass 2♣

Pass 3♠ Pass 4NT

Pass 5♠ Pass 5NT

Pass 6♥ Pass 7♠

Pass Pass Pass

לזה  יקראו  רבים  צפון.  של   3♠ הייתה  המפתח  הכרזת 
Overbid, אבל קשה להתווכח עם הצלחה. בני ליבסטר 
לקלפי  ושאל  זמן  בזבז  לא  בדרום  נקודות   19 שהחזיק 
מפתח. לאחר שגילה כי A♦ ו-KQ♠ אצל שותפו, הוא שאל 
גם על מלכים ספציפיים, ולאחר ששותפו הראה K♥ הוא 
הכריז ♠7. לו היה מוצא גם K♣ בידו של צפון, היה מכריז 

ליגת העל לזוגות טופ-בוטום

רם סופר
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.7NT כנראה

 7♠ אבל   ,NT-ב והן  ב-♠  הן  לביצוע  ניתן  הסלם  בפועל 
הספיק לתוצאה של 91.42%.

לבצע  שטרן  לוי  לכרוז  הפריעה  לא   5-0 השליט  חלוקת 
והכניס  שבידו  השליטים  כל  את  משך  הוא  החוזה.  את 
את מערב ללחץ בשלוש סדרות. בלקיחה הלפני אחרונה, 
כאשר ביד הכרוז KJ♥, ה-Q♥ של מערב נפלה )הוא לא 

היה יכול להגן עליה( וכך נחסך הצורך בעקיפה.

בהמשך התחרות התברר כי לזוג שטרן-ליבסטר יש יריב 
לפני  שזכה  חץ  פכטמן-קלרה  רון  הזוג  בצמרת,  קשה 
לזוגות מעורבים,  ישראל  אליפות  בגמר  ספורים  שבועות 

הצטיין גם בתחרות זו.

Board 21, Dealer North, Vul N/S
 ♠

♥
♦
♣

QJ86
KT5
J93
T43

 

♠
♥
♦
♣

A92
Q98
AQT74
A6

♠
♥
♦
♣

T53
AJ642
K2
Q52

 ♠
♥
♦
♣

K74
73
865
KJ987

 

West North East South
חץ פכטמן

Pass Pass Pass

1NT Pass 2♣ Dbl

2♦ Pass 3NT All Pass

הפעיל  במזרח  שישב  ורון   ,1NT במערב  פתחה  קלרה 
החמישייה  הצגת  על  לוותר  והחליט  טופ-בוטום  שיקולי 
בהארט. במקום זה השתמש בסטיימן )בכל זאת, לפספס 
לכפל  זאת  ניצל  דרום  מדי(.  יותר  זה   5-4 של  התאמה 
מבקש הובלה, והחוזה הסופי היה 3NT. קלרה חץ קיבלה 

הזדמנות להראות את כשרונה במשחק היד ולא אכזבה:

נמוך  )שיחקה   ♣A-ב זכתה  קלרה   .♣T-ב הוביל  צפון 
כיסה(.  )צפון   ♥Q הובילה  השנייה  ובלקיחה  מהדומם(, 

לאחר מכן ♦ קטן אל היד ו-8♥ )צפון לא כיסה(.

ההארט,  סדרת  גביית   ,K-ה אל   ♦ פשוט:  היה  ההמשך 
לאחר מכן ♠ אל היד וגביית יתרת סדרת ה-♦. בסך הכול 
זכתה קלרה ב-5 לקיחות בכל אחת מהסדרות האדומות 
הזוג  את  שזיכה  מושלם  ביצוע  השחורים  האסים  ובשני 
ב-100%. שאר הזוגות בשדה שיחקו בחוזה ♥4, ורובם 

ביצעו 11 לקיחות בלבד.

Board 19, Dealer South, Vul E/W
 ♠

♥
♦
♣

QT2
6542
T6
AK64

 

♠
♥
♦
♣

874
J73
A42
8732

♠
♥
♦
♣

AK6
AKT98
KJ75
9

 ♠
♥
♦
♣

J953
Q
Q983
QJT5

 

West North East South
חץ פכטמן

Pass

Pass Pass 1♥ Dbl

2♥ Pass 4♥ Pass

Pass Dbl All Pass

דרום   .1♥ במזרח  רון  פתח   Pass קריאות  שלוש  אחרי 
 2♥ הכריזה  וקלרה   ,Passed Hand כ-  להכפיל  בחר 
)מראה 5-7 נקודות אחרי Double(. רון הכריז ♥4, וצפון 

הכפיל.

דרום הוביל ב-Q♣ והמשיך ב-♣ שני אל ה-K♣ שנחתך.

היה   ♥Q-ה נפילת  לאחר   .♥A רון  שיחק  כעת 
הנראה  ככל  היא  דרום  של  ידו  חלוקת  כי   ברור 
רון פכטמן את קו המשחק הבטוח  4-1-4-4. כעת מצא 
להצלחה: ♦ אל ה-A בדומם ו-♦ נוסף אל ה-K ביד. כעת 

AK♠ ו-♦ שלישי.

ההגנה היתה חסרת אונים. ♦ רביעי נחתך עם שליט גבוה 
בדומם, ומכאן זכתה ההגנה רק בלקיחה אחת בספייד.

התוצאה 790+ הניבה 100% למזרח-מערב. רוב הכרוזים 
ב-♥4 נכשלו לאחר ניסיון עקיפה ב-♦ שלא צלח.
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3מועדון אביבים החדש ברח' דיסנצ'יק 7, שיכון דן, ת"א, טל. 03-6417469/70 א, טל. 6417469/70 כון דן, ת ק 7, ש סנצ ם החדש ברח ד ב ועדון אב

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

מאי באביבים

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

פעילות מודרכים וקורסים במועדון ברידג‘ אביבים
יום ה‘ יום ד‘ יום ג‘ יום ב' יום א'

תחרות מודרכת
10:00-13:00
ללה קושניר

משחק מודרך
10:00-12:30

עמליה הכרמלי

תחרות מודרכת
10:00-13:00
ללה קושניר

תחרות מודרכת
09:30-12:00

עמליה הכרמלי בוקר
קורס מתחילים

10:00-12:30
אפרת אורן

קורס מתקדמים
10:00-12:30
מאור לידרמן

קורס מתחילים
17:30-20:00

יובל לובינסקי

מודרך למנוסים
17:30-19:30

יובל לובינסקי

משחק מודרך
18:00-20:00

יובל לובינסקי

מודרך למנוסים
16:30-19:00
ללה קושניר

אחה"צ

משחק מודרך
20:30-22:30

יובל לובינסקי

קורס מתקדמים
20:00-22:30
מאור לידרמן

ערב

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

תחרות
10:00-13:00

אבי טרגן

תחרות
10:00-13:00

אסף לנגי

תחרות
10:00-13:00

אסף לנגי

תחרות
10:00-13:00

אסף לנגי

תחרות
10:00-13:00

אבי טרגן בוקר

הרצאה הרצאה הרצאה
תחרות

17:00-20:00
איתמר גינוסר

תחרות
16:30-19:30
יובל בן דוד

תחרות
17:00-20:00

אסף לנגי

תחרות
17:00-20:00

יובל לובינסקי

תחרות
17:00-20:00

אסף לנגי

תחרות
17:00-20:00
איתמר גינוסר

תחרות
17:00-20:00

אסף לנגי אחה"צ
הרצאה פרס כספי

כיבוד קל
חוברות ידיים הרצאה הרצאה הרצאה הרצאה

גביע "אמסלם"
20:30-23:30

יובל לובינסקי

ברומטר
20:30-23:30

אבי טרגן

תחרות
20:30-23:30
ללה קושניר

פרס כספיערב
פרסי השתתפות

פרס כספי
IMP

הרצאה

קורס מתחילים - ההרשמה בעיצומה!
מחזור א' – קורס בוקר - בהדרכת אפרת אורן

תחילת קורס ב- 18/5/2016 | אחת לשבוע,  יום ד' בין השעות 10:00-12:30

מחזור ב' – קורס אחה"צ - בהדרכת יובל לובינסקי
תחילת הקורס ב- 19/5/2016 | אחת לשבוע,  יום ה' בין השעות 17:30-20:00

20 מפגשים שבועיים | מחיר הקורס 250 ₪ לחודש | פרטים נוספים במשרד ביה"ס - 03-6417470

חץ-פכטמן  של  לטובתם  הוכרע  בצמרת  הצמוד  המרוץ 
בסיבוב האחרון שבו השיגו 56.84% לעומת 52.99 של 

שטרן-ליבסטר. הנה יד מעניינת מסיבוב זה.

Board 18, Dealer East, Vul N/S
 ♠

♥
♦
♣

AKJ8
AK8
42
7642

 

♠
♥
♦
♣

QT7
9764
AQT
K93

♠
♥
♦
♣

9654
QJT5
KJ98
J

 ♠
♥
♦
♣

32
32
7653
AQT85

 

West North East South
פכטמן חץ

Pass Pass

1♦ 1♠ Dbl Pass

2♥ Pass Pass 2♠

Pass Pass 3♥ Pass

Pass Dbl All Pass

לשותפו  לסייע  מנת  על   1♦ שלישית  ביד  פתח  מערב 
בהובלה, ורון שישב בצפון החליט להימנע מכפל שגרתי 
ובמקום זה  להתערב בהכרזת ♠1 עם 4 קלפים מצוינים.

מזרח הכריז כפל שלילי, שותפו במערב התחרה ל-♥2.

כעת מצאה קלרה בדרום הכרזה מצוינת של ♠2, ולאחר 
שתי קריאות Pass מזרח בחרה להתחרות באופן די טבעי 

ל-♥3. חוזה זה הוכפל על ידי צפון.

קלרה מצאה הגנה קטלנית ומדויקת:
צפון הוביל ב-A♠ והמשיך ב-K♠ וב-♠ שלישי שנחתך. כעת 
זכה  צפון   .♥ ושיחק  זכה  הכרוז  בדיאמונד.  קלרה  חזרה 
ב-K♥ ושיחק ♦ שני, שבו זכה הכרוז. המשך ב-♥ נלקח 
 ♣A באמצעות  שותפתו  ליד  רון  נכנס  וכעת   ,♥A-ה עם 
וקיבל ממנה סיבוב שלישי של ♦ לחיתוך. בסך הכול זכתה 
הניבה  אשר   +500 של  ובתוצאה  לקיחות  ב-7  ההגנה 

92.31% בדרך למקום הראשון בתחרות.

סיועם  ולרון פכטמן על  ללוי שטרן  מיוחדת  לסיום, תודה 
בהכנת הידיים לכתבה זו.

התוצאות הסופיות:
קלרה חץ – רון פכטמן 56.11%. 1
בני ליבסטר – לוי שטרן 55.41%. 2
צבי עממי – טל אופק 54.48%. 3

אירוע השנה!
היכונו, לפסטיבל הברידג' הבינלאומי ה-22

2 בים האדום 20-10 לנובמבר 16

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

מאי באביבים

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

פעילות מודרכים וקורסים במועדון ברידג‘ אביבים
יום ה‘ יום ד‘ יום ג‘ יום ב' יום א'

תחרות מודרכת
10:00-13:00
ללה קושניר

משחק מודרך
10:00-12:30

עמליה הכרמלי

תחרות מודרכת
10:00-13:00
ללה קושניר

תחרות מודרכת
09:30-12:00

עמליה הכרמלי בוקר
קורס מתחילים

10:00-12:30
אפרת אורן

קורס מתקדמים
10:00-12:30
מאור לידרמן

קורס מתחילים
17:30-20:00

יובל לובינסקי

מודרך למנוסים
17:30-19:30

יובל לובינסקי

משחק מודרך
18:00-20:00

יובל לובינסקי

מודרך למנוסים
16:30-19:00
ללה קושניר

אחה"צ

משחק מודרך
20:30-22:30

יובל לובינסקי

קורס מתקדמים
20:00-22:30
מאור לידרמן

ערב

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

תחרות
10:00-13:00

אבי טרגן

תחרות
10:00-13:00

אסף לנגי

תחרות
10:00-13:00

אסף לנגי

תחרות
10:00-13:00

אסף לנגי

תחרות
10:00-13:00

אבי טרגן בוקר

הרצאה הרצאה הרצאה
תחרות

17:00-20:00
איתמר גינוסר

תחרות
16:30-19:30
יובל בן דוד

תחרות
17:00-20:00

אסף לנגי

תחרות
17:00-20:00

יובל לובינסקי

תחרות
17:00-20:00

אסף לנגי

תחרות
17:00-20:00
איתמר גינוסר

תחרות
17:00-20:00

אסף לנגי אחה"צ
הרצאה פרס כספי

כיבוד קל
חוברות ידיים הרצאה הרצאה הרצאה הרצאה

גביע "אמסלם"
20:30-23:30

יובל לובינסקי

ברומטר
20:30-23:30

אבי טרגן

תחרות
20:30-23:30
ללה קושניר

פרס כספיערב
פרסי השתתפות

פרס כספי
IMP

הרצאה

קורס מתחילים - ההרשמה בעיצומה!
מחזור א' – קורס בוקר - בהדרכת אפרת אורן

תחילת קורס ב- 18/5/2016 | אחת לשבוע,  יום ד' בין השעות 10:00-12:30

מחזור ב' – קורס אחה"צ - בהדרכת יובל לובינסקי
תחילת הקורס ב- 19/5/2016 | אחת לשבוע,  יום ה' בין השעות 17:30-20:00

20 מפגשים שבועיים | מחיר הקורס 250 ₪ לחודש | פרטים נוספים במשרד ביה"ס - 03-6417470
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הלבן"  "הבית   )25 גיל  )עד  לצעירים  הקבוצות  תחרות 
באמסטרדם היא מפעל שנתי שהפך למסורת ומושך אליו 
הצטיינה  ישראל  נבחרת  באירופה.  הצעירים  טובי  את 
שתי  מישראל  נשלחו  הפעם  רבות.  פעמים  זו  בתחרות 
נבחרות צעירות המתכוננות לאליפות העולם עד גיל 15 
ועד גיל 20: קבוצת Israel White בהרכב תומר לונשטיין-
 Israel אביב זייטק, גל מתתיהו-ניר חוטורסקי וקבוצת
Blue בהרכב אמיר עציון-עמי זמיר, שחף אביטל-עילי 
הקבוצות.  שתי  של  קפטן  שימש  לונשטיין  דני  בנירי. 
לא הגיעו לשלבים הסופיים של התחרות אבל  שחקנינו 
הזוגות:  בתחרות  בהצלחה  והתנחמו  חשוב  ניסיון  צברו 
עמי זמיר-דני לונשטיין זכו במקום הראשון ואמיר עציון 
הגיע למקום הרביעי עם שותף מנבחרת בלגיה. מנצחת 
התחרות הייתה פולין שגברה בגמר על אחת הקבוצות 

שייצגו את המדינה המארחת.

הנה שתי ידיים מוצלחות של נבחרתנו עד גיל 20 שדווחו 
על ידי עילי בנירי.

Board 4, Dealer West, Vul All
 ♠

♥
♦
♣

QJ76
T3
JT753
KQ

 

♠
♥
♦
♣

K952
AK76
Q
JT74

♠
♥
♦
♣

AT4
Q5
96
A86532

 ♠
♥
♦
♣

83
J9842
AK842
9

 

בנירי  אביטל-עילי  שחף  הכריזו  ישראל-דנמרק  במפגש 
לחוזה הנכון:

West North East South
שחף עילי
1♣ Pass 2♣* 2NT

Pass 3♦ 4♣ 4♦

5♣ Pass Pass Pass

 ,Inverted Minors בשיטת  השתמשו  מזרח-מערב 
וההכרזה ♣2 תיארה יד הזמנתית לפחות. דרום התערב 
שלא  הנמוכות  הסדרות  בשתי  אורך  ותיאר  בהכרזה 
הוכרזו. הזוג הישראלי הכריז ♣5 וביצע את החוזה לאחר 
המפסיד  )הספייד  בשליט  ולקיחה  ב-♦  לקיחה  שהפסיד 
מהדומם הושלך על סדרת ההארט(. בשולחן השני נכשלו 

.3NT הדנים בחוזה של

הכרזה  בעיית  עם  אביטל  שחף  התמודד  מפגש  באותו 
לא קלה:

Board 1, Dealer North, Vul None
♠
♥
♦
♣

AQJ6
KQ93
3
AK72

West North East South
שחף עילי

Pass Pass Pass

1♣ Pass 2♦* Pass

?

הכרזת ♦2 של השותף הינה Weak Jump Shift והיא 
 6 עם  נקודות(  מ-6  )פחות  מאוד  חלשה  יד  מתארת 
קלפים ב-♦. על אף 19 הנקודות של מערב, ספק אם יש 
משחק מלא. הזוג הדני הסתפק בחוזה ♦2. שחף החליט 

להכריז 3NT. כך נראתה החלוקה המלאה:

תחרות "הבית הלבן" 
באמסטרדם

רם סופר
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 ♠
♥
♦
♣

K843
T7
K972
Q98

 

♠
♥
♦
♣

AQJ6
KQ93
3
AK72

♠
♥
♦
♣

T7
J5
QT8654
543

 ♠
♥
♦
♣

952
A8642
AJ
JT6

 

)שתיים  לקיחות  ב-5  לזכות  צריכה  הייתה  ההגנה 
שלא  לאחר  אבל  אחרת(  סדרה  בכל  ואחת  בדיאמונד 
 3 לקיחות:   9 שחף  השיג  בזמן  ה-♦  סדרת  את  תקפה 

בספייד, 3 בהארט ו-3 בקלאב.

יום שישי 17.6.2016, בין השעות 10:00-14:00
מושב אחד: 30 חלוקות ידיים

פרסים כספיים בהיקף של 11,000 ש“ח | לפי רשימה המתפרסמת בנפרד | נקודות אמן ארציות

תחרות סימולטנית בארבעת בתי הלוחם:
תל-אביב - אפקה, שמואל ברקאי 49 טל‘: 03-6461646

חיפה - דרך צרפת 101 טל‘: 04-8590820
ירושלים - אהרון שולוב 2 טל‘: 02-6750011

באר שבע - בנץ כרמל 9 טל‘: 08-6251106, 052-3938565
דמי השתתפות 60 ₪ 

40 ₪ לחברי/חברות ארגון נכי צה“ל ובני/בנות זוג, חיילי צה“ל ומשתתפים מתחת לגיל 18

מכירת כרטיסים בבתי הלוחם בבוקר התחרות
תינתן חוברת מהודרת+חלוקות הידיים, ניתוח והסברים

שיטת חישוב: טופ-בוטום מחושב על כל השדה

Wexler - טורניר וקסלר
In Memory of Ruth & Jack Wexler - לזכרם של רות וג‘ק וקסלר

שנה שבע עשרה ברציפות - אל תחמיצו!

תחרות   "הבית הלבן  " אמסטרדם
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קבוצות מעורבות

1
10:00

2
14:00

גברים / נשים
TB 

10:00

זוגות
 IMP

1
15:00

2
19:00

חד-מושבית
TB 

10:00

זוגות מעורבים 
 TB

1
15:00

2
19:00

חד-מושבית
TB 

10:00

קבוצות
 BAM

1
15:00

2
19:00

חד

ששני 6.6ראשון 5.6שבת 4.6שישי 3.6

זוגות 
 HANDICAP

1
15:00

2
19:00

פסטיבל הברידג' ה
6.2016 

במרכז הקונגרסים, גנ

שחקני הקבוצות שהעפילו לשלבי הגמר השונים בתחרות הקבוצות המרכזית,
יוכלו להצטרף לתחרות הזוגות המרכזית המתנהלת במקביל (על פי התקנון).

אורחחבר התאגדותמחיר כרטיס
85 65₪ ₪ במכירה מוקדמת
90 ₪ 70 ₪בדלפק הפסטיבל

ההתאגדות!לחברימחיר מוזל

ןנקודות אמן בינלאומיות וארציות מוג

פרסים כספיים בסך כולל
ובנוסף, פרסים מיוחדים בש

תח

הרצאהרצאת מומחה 9:30הרצאת מומחה 9:30

חדש!
גביע מיוחד למנצחי תחרויות הבוקר בחישוב כללי.
נדרשות 4 תחרויות לפחות, החישוב הכללי יבוצע 

ללא דרגות רב-אמן ומעלה.  



TB חד-מושבית
10:00

קבוצות
מרכזית

1
15:00

2
19:00

TB חד-מושבית
10:00

קבוצות מרכזית שלבי הגמר
19:00 | 15:00 | 13:00

חמישי 9.6רביעי 8.6שלישי 7.6

חד-מושבית
TB 

10:00

זוגות
מרכזית

TB
גמר א'

3
15:00

4
19:00

זוגות מרכזית 
TB

מוקדמות

1 
15:00

2
19:00

תארים נמוכים
 TB

עד אמן כסף

1
15:00

2
19:00

זוגות
מרכזית

TB
גמר ב'

3
15:00

תארים
נמוכים

TB
עד אמן כסף

3
15:00

TB חד-מושבית
19:00

ג' הבינלאומי ה-50 
3-9.6.2

, גני התערוכה, ת"א

ibf@bridge.co.il | www.ibf-festival.org | 03-9794862

צעדים ראשונים בברידג'
ביום ג' 7/6, בשעה 11:00 נקיים שיעור 

ראשון בברידג' למתעניינים,
הזמינו את חבריכם  

מוגדלות בכל תחרויות הפסטיבל!
כולל של כ-120,000 ₪

ם בשווי של כ-20,000 ₪

תחרות מתחילים
10:00

חניה חינם!

שימוש בברידג'מייטס בכל התחרויות!

הרצאת מומחה 9:30הרצאת מומחה 9:30הרצאת מומחה 9:30
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כדאי להמתין שנה שלמה בסבלנות לחודש מרץ כדי 
לחזור וליהנות בפסטיבל הברידג' בים המלח המאורגן 

על ידי משפחת בירמן.
כרגיל הארגון והאירוח מושלמים וגם הפינוקים היו שם. 

שינוי מרענן בשעה המתוקה: מעבר לשתיית יין עם 
גבינות וירקות חלף העוגות רוויות הסוכר והקלוריות. 

מספר הזרים המגיעים מחו"ל עולה מדי שנה, 
והפסטיבל החל לקבל צביון בינלאומי.

היד הבאה הייתה אחת הידיים המעניינות שהופיעו 
בסיבוב השני של תחרות הזוגות IMP )לנוחותכם היד 

סובבה ב-180 מעלות(.

Dealer West, Vul None

 ♠
♥
♦
♣

KQ65
J92
7
Q6543

 

♠
♥
♦
♣

T432
QT6
QJ954
2

♠
♥
♦
♣

J97
AK853
K8
JT9

 ♠
♥
♦
♣

A8
74
AT632
AK87

 

West North East South

Pass Pass 1♥ 2♦

2♥ ?

מזרח פותח ביד שלישית ♥1. לדרום 15 נקודות, אבל רק 
2 קלפים ב-♠, ללא עוצר בהארט. הוא מכריז ♦2. מערב 

תומך בהארט, וצפון?!
כפל  לכאורה  השחורות,  הסדרות  עם  נקודות   8 בידו 
שלילי, אולם קיים סיכוי גדול שהשותף יחזור על סדרת 

לו  עדיף  ולכן  צפון(  של  שבידו  הקוצר  )לאור  הדיאמונד 
להימנע מלהכריז.

כאשר דרום מכריז קלאבים בסיבוב ההכרזה השני, צפון 
משחק  להכריז  שממהר  בשותפו,  ותומך  תאבון  מקבל 

מלא:

West North East South

Pass Pass 1♥ 2♦

2♥ Pass Pass 3♣

Pass 4♣ Pass 5♣

Pass Pass Pass

להגנה שתי לקיחות מהירות בהארט, ועליה לגבות אותן 
סדרת  על  בהארט  המפסיד  את  ישליך  שהכרוז  לפני 

הספייד.
 ♥AK גובה  ההגנה  אם  למערב  קורה  מה  לב  שימו  אך 
סדרות.  בשלוש  לחץ  של  למצב  ייקלע  הוא  בהתחלה! 
דיאמונדים,  להשליך  עליו  קלאבים  מושך  הכרוז  כאשר 
אחרת הספייד הרביעי או ה-J♥ יוגבהו. עתה יכול הכרוז 
להגביה את סדרת הדיאמונד ולבצע את החוזה. ראו את 
המצב לאחר הלקיחה החמישית )בהנחה שמזרח/מערב 

זכו ב-AK♥ והמשיכו בשליט(:

 ♠
♥
♦
♣

KQ65
J
7
65

 

♠
♥
♦
♣

T432
Q
QJ9
-

♠
♥
♦
♣

J97
853
K8
-

 ♠
♥
♦
♣

A8
-
AT632
8

 

פסטיבל הברידג' בים המלח

יוסי אנגל
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כעת דרום משחק A♦, חותך ♦, חוזר ליד עם A♠ וחותך 
את ה-♦ האחרון של מערב כדי להגביה את ידו. ברשותו 

עדיין כניסה ליד באמצעות חיתוך הארט.
אם מזרח ימשיך ♥ בלקיחה השלישית, ייחשף מערב ללחץ 
בשתי סדרות וייאלץ להשליך דיאמונדים על קלאבים. אם 
מזרח ימשיך ב-K♦, הכרוז יחתוך ♦ וישחק 3 סיבובי שליט 

כדי לחזור לאותו מצב.
חיובית.  להפיל את החוזה? התשובה  ניתן  כן, האם  אם 
מערב מוביל ב-♥ נמוך אל ה-K♥ של מזרח, וזה חוזר ב-♥ 
נמוך!! מערב זוכה ב-Q♥ ומשחק דיאמונד! לכרוז מפסידים 
בהארט ובספייד. לכאורה הוא יכול לחתוך בידו, אבל יש לו 

בעיה במעבר לדומם.
זהו מצב הקלפים:

 ♠
♥
♦
♣

KQ65
J
7
Q6543

 

♠
♥
♦
♣

T432
T
QJ954
2

♠
♥
♦
♣

J97
A85
K8
JT9

 ♠
♥
♦
♣

A8
-
AT632
AK87

 

בידו,   ♥J חותך  הוא   .♠AKQ ומשחק   ♦A-ב זוכה  דרום 
חותך ♦ בדומם וחותך ♠ בידו. נוצר המצב הבא:

 ♠
♥
♦
♣

-
-
-
Q654

 

♠
♥
♦
♣

-
-
QJ9-
2

♠
♥
♦
♣

-
A
-
JT9

 ♠
♥
♦
♣

-
-
T6
AK

 

כשירצה  אך  הבכירים,  הקלאבים  שני  את  מושך  הכרוז 
מזרח   ,♣Q-ה את  לגבות  כדי   ♦ בחיתוך  לדומם  להיכנס 

יחתוך ♦ מעליו ויכשיל את החוזה!

בתחרות הארצית לזכר אסתר עצמוני זכו ב-3 המקומות 
הראשונים:

1. מושיקו מיוחס-שושנה רום; 2. גיל בר-דוד ארבל; 3. 
קריסטוף קוטורוביץ-קריסטוף סטריקר.

בתחרות הארצית "גביע עד 120" זכו:

אלברט   .2 סטריקר;  קוטורוביץ-קריסטוף  קריסטוף   .1
איטח-אבי עמר; 3. אליאס ארבל-משה רם.

הזוכים בגביע עד 120 הזוג קוטורוביץ-סטריקר מפולין
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זוהי השנה השניה ברציפות בה מקיימת ההתאגדות טקס 
ייחודי לכבוד זוכי התחרויות המרכזיות בקטגוריות השונות 

בשנת 2015. 

אולם גרניט ברעננה, לבש חג והמוזמנים שהגיעו, הופתעו 
והתקשו לזהות את המקום. דוכן גביעים מהודר, שולחנות 
אוכל שלא היו מביישים את טובי אולמות האירועים, מצגת 

הישגים ברקע וארוחת ערב חגיגית ומפנקת. 

הטקס היה בסימן הוקרה לנשיא ההתאגדות לשעבר, מר 
איתן לוי, שפעל ופועל רבות לקידום הברידג' הישראלי 

והאירופאי. )ראו מסגרת(.

הישראלי  לברידג'  כיפי  מחווה  בערב  מדובר  ספק  ללא 
ולאלופיו שזכה לשבחים רבים מצד הנוכחים.

הטקס השנתי לחלוקת גביעים לזוכים 

בתחרויות ההתאגדות בשנת 2015

אוריה מאיר

אליפות ישראל הפתוחה – מקום 1 דן ישראל וניר גרינברג,  עם אלופי הליגה הלאומית קבוצת ברקת
הילה לוי )מקום 3(

אליפות נשים – מקום 1 אורית מורן ונורית גרייצר, מקום 2 רות 
פרקש ויעל בראונשטיין

אליפות סניורים – מקום 1 אבי טרגן דוד צייטין, מקום 3 דורון 
ידלין, אאידה מינזלי
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אליפות ישראל עד 15 – מקום 1 אביב זייטק ותומר לונשטיין, 
מקום 2 גל מתתיהו וניר חוטורסקי, מקום 3 איתי נרקיס ורועי 

ארגלזי

וניר  בנירי  עילי   1 מקום   – כסף  אמן  עד  ישראל  אליפות 
חוטורסקי, מקום 2 שמואל וינר וארז נחום

ידלין, וישראל  דורון  האחים   –  1 מקום   –  TB לזוגות   ליגה 
מקום 2 מיכה מרק ויובל לובינסקי

אליפות זוגות מעורבים – מקום 1 מיכל ספקטור ועדי כהן

אליפות ישראל עד 25 – מקום 1 אסף יקותיאלי ואורן טולדנו, 
ועילי  אביטל  שחף   3 מקום  זמיר,  ועמי  עציון  אמיר   2 מקום 

בנירי

אלופי גביע המדינה – קבוצת ברקת

אליפות המועדונים – מקום 1 דלילה פירוז ודניאל אסרף
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מי אתה איתן לוי?
מי שפעיל מאחורי הקלעים של עולם הברידג' מכיר היטב את 
איתן לוי. אדם ישר, טוב לב, אדיב הפועל ללא משוא פנים למען 

הברידג' בישראל ובעולם במשך עשרות שנים . 

להתפאר  נוהג  ולא  צנוע  מאוד  אדם  גם  הוא  איתן  זאת,  עם 
יכיר את האיש  ציבור השחקנים  לנו שגם  לכן חשוב  במעשיו, 

המשמש דוגמא לכולנו.

איתן גדל בדרום אפריקה ונחשף שם אל הברידג' בתור קיביצר 
 1965 בשנת   הברידג'.  שחקן  לאביו  שהתלווה  ומצטיין  צעיר 
עלה לישראל שבה פעלו בסה"כ 3 סניפים )ת"א, חיפה, י"ם(. 

בתוך זמן קצר איתן ייסד סניף חדש בנתניה ובהמשך גם את 
סניף הקיבוצים ואת סניף הרצליה. מהר מאוד השתלב כחבר 
ספורטיבי  כקפטן  גם  שימש  היתר  ובין  ההתאגדות  בהנהלת 

ארצי.

1973 שימש כעוזר ארגוני באליפות אירופה באוסטנד שם  ב 
בשנה  שכבר  כך  שכזה  גודל  בסדר  תחרות  לקיים  איך  למד 
שאחרי - 1974 ישראל תוכל לארח את אליפות אירופה בעיר 

הרצליה.

בתקופה שבה לא היתה תשתית של מנהלי תחרויות או נוהלי 
ארגון תחרויות מסודרים, איתן לקח על עצמו להתרוצץ ברחבי 

הארץ ולהכשיר מנהלי תחרויות בקורסים מזורזים .

איתן היה פורץ דרך בתחומים רבים, כך גם  היה זה שהכניס 
ברידג'  פסטיבל  במהלך  לישראל,   SWISS ה  תחרות  את 

שהתקיים בחולון.

הראשון  הברידג'  נופשון  את  יזם   שם  לאילת,  עבר   1976 ב 
בישראל ובכך סלל דרך לנישת הנופשונים המצליחה עד היום.

לצעירים  אירופה  באליפות  תחרות  כמנהל  שימש   1980 ב 
שהתקיימה בכפר המכביה ובין לבין חי כמה שנים על קו אילת 

ואיי הבהמאס שם שימש כסגן נשיא של התאחדות הברידג'. 

ב 1996 השתתף בקורס מנהלי תחרויות של ה EBL )התאגדות 
וקיבל את ההסמכה הרשמית.  הברידג' האירופאית( במילאנו 
וכמנהל   EBL ה  של  ראשי  תחרות  מנהל  כסגן  משמש  כיום 
תחרות ראשי באליפויות אירופה לצעירים. איתן כל כך מוערך 
ה  של  תחרויות  מנהלי  קורסי  על  לממונה  שהפך  עד  בתחום 

.EBL

ההתאגדות  כנשיא  שימש   –  2015 עד   2009 השנים  בין 
הישראלית. בכל התקופה הזו היה גם חבר בועדת חוקה וניהל 

קורסים למנהלי תחרויות, ימי עיון ועוד.

  ,EBL ב 2012 – קיבל את מדליית הכסף של ה
מדליית הוקרה שבה זכו עד כה רק 3 ישראלים.

ב - 2014 – נבחר להנהלת ה EBL ברוב קולות 
 3 7 ועדות  ומשמש כיו"ר של  ומאז משרת ב 
תחרויות,  מנהלי  ועדת  חוקה,  ועדת   - ועדות 
והועדה המארגנת של אליפויות אירופה(  וחבר 

בועדה שאחראית על שינויי תקנון. 

הברידג'  )התאגדות   ,WBF ה  במסגרת 
מנהלי  בועדת  כחבר  משמש  איתן  העולמית(, 

תחרויות.

איתן הוא ללא ספק אדם שעשה רבות לקידום 
הברידג' בארץ ובעולם ואין לנו ספק כי עוד כוחו 
אנו   - איתן  לפניו.  עוד  רבה  ופעילות  במותניו 

גאים בך, מצדיעים לך ומוקירים אותך.
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חידת החודש, מאי 2016
אורן לידור
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מערב הוביל ב-2♦ נגד החוזה ♠6. עליכם לבצע את החוזה 
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.4NT נגד החוזה ♣T-מערב מוביל ב

זכה ב-A♥ )השלך ♠ מהדומם(, המשך ב-8♣ וכסה את 
הקלף של מערב.

  ♦7 )שרת עם   ♦Q גם ב-8♦ לעבר ה-J♦, משוך  המשך 
)הקלף   ♣A ושחק קלאב שני לעקיפה. משוך מהדומם( 
מידך  עליהם  והשלך   ♣6 וגם  נופל(  מערב  של  האחרון 
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שחק כעת 2♦ מהדומם!! מזרח )המופתע( יזכה בלקיחה 
יזכו   ♠AKJ8 -כך ש וייאלץ להמשיך בספייד,  ה-5♦  עם 

כולם בלקיחות, ו- 6♦ ישלים את הלקיחה האחרונה.

פתרון חידת החודש, אפריל 2016

אורן לידור
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למטרה  לעצמה  שמה  לברידג'  הישראלית  ההתאגדות 
לפתח ולקדם את משחק הברידג'.

כחלק ממאמצים אלה קיימים מספר פרויקטים של ההתאגדות, 
אם  ובין  לעתיד"  "מבט  בדמות  בין אם לשחקנים מתחילים 
"אטלס" אבל הפרויקט הגדול  לשחקנים מתקדמים בדמות 
והמעניין ביותר )לטעמי הלא אובייקטיבי( הוא פרויקט "הדור 

הבא" – הוראת ברידג' לצעירים בבתי ספר.

ילדים  רבות  מאות  למשחק  נחשפים  הפרויקט  במסגרת 
בכיתות ד' – י' המהווים את הבסיס לכל פעילות הברידג' 
הצעיר בארץ ומשמשים הלכה למעשה כשגרירים הטובים 
גילאים,  חוצה  כמשחק  בשיווקו  הן  המשחק  של  ביותר 
)בני  הקרובים  במעגלים  בהפצתו  והן  ואנרגטי  מהנה 

משפחה, חברים וכו...(.

בדמות  הקצר  בטווח  קוצרים  אנו  הפרויקט  פירות  את 
בינלאומיים  הישגים  בעלות  פורות,  צעירות  נבחרות 
תקשורתית  חשיפה  פעם,  לא  המקנים,  מאד,  מרשימים 
צעירים  בשחקנים  והן  השונים,  הממשלה  מגופי  והכרה 
אף  כשיגדלו,  הרחוק,  ובעתיד  השונים.   במועדונים 
בברידג'  לבחור  עתידים  אשר  פוטנציאלים  כשחקנים 

כתחביב לשעות הפנאי כמו רובנו.

סדר  בהתאגדות  רשומים  כיום  כי  ולהשוויץ  לומר  אגדיל 
גודל של 150 חברים מתחת לגיל 18.

הפרויקט הוא פרויקט כלל ארצי ובעל פריסה רחבה מאד 
גן,  רמת  לציון,  ראשון  רחובות,  אילת,  בערים  היתר  בין 
ישי, עכו,  גני תקווה, רמת  ת"א, גבעתיים, פתח תקווה, 

נצרת, חיפה, עמק יזרעאל ועוד ועוד...

מספר פעמים בשנה אנו זוכים לאגד את כולם תחת אותה 
קורת גג בתחרויות רשמיות של ההתאגדות, הגדולה בהן 

– אליפות בתי הספר.

שבת"א  דני"  ב"בית  נערכה  הספר  בתי  אליפות  השנה 
כ-80  ותלמידות מתוכם  תלמידים  כ-650  אליה  ומשכה 
תלמידים מהמגזר הערבי בהובלת אוסמה דניאל וכן גם 
תלמידים דתיים ובזאת, כשמו כן הוא, משמש המשחק גם 
כגשר החוצה אוכלוסיות ותרבויות ומאחד את כולם תחת 

קורת גג אחת ליום שכולו הנאה וכיף.

כל זה לא הספיק ושבוע לאחר מכן נערכו משחקי איל"ת 
בעיר אילת.

עולם הילדים
מושיקו מיוחס

איתי נרקיס שחקן נבחרת ישראל עד גיל 15. מקום 9 באליפות 
עולם

בנות רשת דרכא
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הספורט  בענפי  רבות  תומכת  איל"ת  התאחדות 
והספורטאים הלא אולימפיים ומידיי שנה מקיימת תחרויות 
לאורך סופ"ש אחד בחודש מרץ בו לוקחים חלק כל ענפי 

הספורט הלא אולימפיים.

עם  מאד  גדולה  גדולה,  הייתה  הברידג'  נוכחות  השנה 
משלחת של כ70 ספורטאים ועוד כ50 מלווים אשר הגיעו 
לשחקנים  ולהיחשף  אילת  מהעיר  וליהנות  להתחרות 
נוספים איתם הם יוצרים קשרים ואף נפגשים לאחר מכן 

במועדונים או על גבי האינטרנט.

בתחרויות  הזוכים  את  לברך  רוצה  אני  זאת  בהזדמנות 
השונות אבל מעל הכל להגיד תודה, תודה גדולה למורים, 
ההשקעה  על  הרבה,  העשייה  על  הארץ,  רחבי  מכל 
בקרב  הענף  לקידום  האינסופית  הנתינה  ועל  העצומה, 

האוכלוסייה הצעירה.

השחקנים  לקבלת  הקוראים  אליכם  פונה  אני  ולסיום 
הצעירים במועדון בחום, בחיוך בסבלנות ובסובלנות. הם 
לא חיים באותו הקצב שלנו, הם לא רואים את הדברים 
כמונו, ולא תמיד הכי נעימים לנו, אך איך שלא נסתכל על 
עליהם  ולהשפיע  להגיע  ונוכל  שלנו  העתיד  דור  הם  זה 
איתם,  שלנו  היחידה  אולי  המשותפת,  השפה  בעזרת 

שפת הברידג'.

בית דני מעל 650 ילדים

תלמידיו של אבי רוזנטל הזוכים בקטגוריית ברידג מתחילים

חופשת הברידג'
היוקרתית באירופה
מלון רויאל המלכותי,

דוביל צרפת

31-17 ביולי 2016

חוויה תיירותית יחידה מסוגה על חופי נורמנדי המטריפים, לחובבי ברידג' בכל הרמות!

חבילות נופש 14-6 לילות

אל תחמיצו!

054-4556111 03-6058355   רותי ליברמן  דניאלה בירמן 
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ידיעון ההתאגדות הישראלית לברידג' ן מאי 2016
עורכים: אילן שזיפי ואוריה מאיר, כתובת משרד ההתאגדות: ת.ד. 1264 שוהם 6085000

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

יולי 2016יוני 2016מאי 2016
7  -  6

15

21 - 20

אליפות ישראל הפתוחה
שלבי הגמר

סימולטנית ארצית

אליפות ישראל הפתוחה
גמר על

פסטיבל הברידג' הבינלאומי 3  -  9
ה-50

8
 

9

23 - 22

30 - 29

סימולטנית בוקר

גביע המדינה לקבוצות 
מוקדמות*

גביע המדינה
שמינית ורבע גמר

גביע המדינה לקבוצות 
חצי גמר וגמר

תוכנית פעילות ספורטיבית ארצית לחודשים:
מאי 2016 – יולי 2016

הודעות חשובות

* ראו מודעה מפורטת

פסטיבל הברידג' הבינלאומי ה-50 
9-3 ביוני 2016

במרכז הקונגרסים, גני התערוכה, ת"א

אל תפספסו את אירועי יום שלישי הגדול בפסטיבל!
מה מצפה לכם ביום ג' - 7 ביוני 2016:

09:30 - הרצאה מיוחדת של מוטי גלברד
10:00 - טקס הוקרה למורי הברידג' בישראל והענקת מגני הוקרה למורים מצטיינים בתחומם,

במעמד יו"ר ההתאגדות גלעד אופיר ובכירים נוספים
10:15 - תחרות בוקר חד מושבית בשיטת חישוב TB לכלל שחקני הברידג'
10:15 - תחרות למתחילים (מתאימה ללומדים ברידג' משנה עד כ-3 שנים)
11:00 - הרצאת "צעדים ראשונים בעולם הברידג'" עם המורה רויטל עסיס

15:00 - תחרות הקבוצות המרכזית
16:00 - הרצאת "צעדים ראשונים בעולם הברידג'" עם המורה רויטל עסיס

כל ההרצאות בפסטיבל ניתנות ללא תשלום וכך גם הרצאות צעדים ראשונים המיועדות לכל מי שמתעניין במשחק.
הזמינו את חבריכם ומכריכם להצטרף אליכם וליהנות מאווירת פסטיבל ברידג' משכרת, עם הרבה כיף הפתעות 

ופעילויות המתאימות לכל הרמות.

מקמה לפסח במועדון ויצ"ו פ"ת
נכתבה ע"י מיודק אילה – חברת המועדון

חג הפסח קרב ובא
 והוא בסימן של ארבעה

ארבע כוסות וארבע קושיות
וכמובן ארבעה בנים

שהם טיפוסים מעניינים
חכם, רשע ותם ושאינו יודע לשאול

גם אצלנו במשחקי הברידג'
ארבעה שחקנים

שבמשחק ביניהם מתחרים

חכם
חכמים יש אצלנו המון

כל אחד בטוח יודע הכל
ומרשה לעצמו להעיר בגדול

הוא יודע טוב מכולם
ובכלל הכי מבריק בעולם
מלמד את כולם ומסביר

כי אין כמוהו ידען ברידג' בעיר
כל ביצוע וכל הכרזה

אצלו מנוהל בכוונה רבה
והוא כמובן באופן קבוע

נמצא בראש הטבלה כל שבוע

רשע
טוב, אין אצלנו ממש רשעים

אולי רק קצת רוע תמים
גם הרשע בטוח שהוא טוב מכולם

ולכן מעיר לכל העולם
הערותיו לא תמיד נעימות

ובוודאי שאינם בונות
למנהל הוא קורא בכל ויכוח

ובכלל עושב המון רוח
הוא מעיר לשותף שמולו

וגם ליריבים שמשחקים נגדו
נגד הרשע לשחק לא נעים
כי הוא בוטה ומזעיף פנים
אין גם טעם לענות ולהשיב

כי בארס מיד מגיב

תם
תמימים יש לנו בכמויות

הם רוב מוחלט בשולחנות
התם לא למד ברידג' בבהירות
אלא בקורס מזורז בהתכתבות
בהמלצת החברות והחברים
הוא כמובן הצטרף לאחרים
לא שזה מעניין אותו במיוחד

אבל הוא חייב להיות כמו כל אחד
קשה לו לתפוס ממש את המשחק

זה עסק יותר מדי מסובך
הברידג' אצלו הוא משחק חברתי ולא יותר

והוא מבחינתו מוכן אף לוותר

שאינו יודע לשאול
הוא בהחלט דומה לחברנו התם

הוא גם אינו מבין את התלהבות העולם
לדידו, ברידג' זו שפה משונה

שאין בה סוף ואין התחלה
הוא לא יודע לשאול על אסים

לא יודע לשאול על קינגים
על מינימום מקסימום לא ישאל לעולם

וכך שלא בכוונה מטעה את כולם
הוא יורה בלי כיוון וחשבון

והפלא ופלא לפעמים יוצא נכון
בקיצור, זה כבר ברור וידוע
שלשחק איתו זה עינוי קבוע
נו, עם כל הטיפוסים הללו
משחקים כל השבוע כולנו
כמובן שיש עוד טיפוסים

אך אינם כלולים במסגרת ארבעה האחים
אז שיהיה לכולנו בהצלחה

ושנמשיך להפיק הנאה
עובדה שזה מה שכולנו עושים
ובכל יום בשבוע שוב נפגשים

ובפרוס חג האביב
המון תודות לצוות החביב

תודה על כל מה שאתם נותנים
בלב רחב ובשפע חיוכים

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

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

יולי 2016יוני 2016מאי 2016
7  -  6

15

21 - 20

אליפות ישראל הפתוחה
שלבי הגמר

סימולטנית ארצית

אליפות ישראל הפתוחה
גמר על

פסטיבל הברידג' הבינלאומי 3  -  9
ה-50

8
 

9

23 - 22

30 - 29

סימולטנית בוקר

גביע המדינה לקבוצות 
מוקדמות*

גביע המדינה
שמינית ורבע גמר

גביע המדינה לקבוצות 
חצי גמר וגמר

תוכנית פעילות ספורטיבית ארצית לחודשים:
מאי 2016 – יולי 2016

הודעות חשובות

* ראו מודעה מפורטת

פסטיבל הברידג' הבינלאומי ה-50 
9-3 ביוני 2016

במרכז הקונגרסים, גני התערוכה, ת"א

אל תפספסו את אירועי יום שלישי הגדול בפסטיבל!
מה מצפה לכם ביום ג' - 7 ביוני 2016:

09:30 - הרצאה מיוחדת של מוטי גלברד
10:00 - טקס הוקרה למורי הברידג' בישראל והענקת מגני הוקרה למורים מצטיינים בתחומם,

במעמד יו"ר ההתאגדות גלעד אופיר ובכירים נוספים
10:15 - תחרות בוקר חד מושבית בשיטת חישוב לכלל שחקני הברידג'

10:15 - תחרות למתחילים (מתאימה ללומדים ברידג' משנה עד כ-3 שנים)
11:00 - הרצאת "צעדים ראשונים בעולם הברידג'" עם המורה רויטל עסיס

15:00 - תחרות הקבוצות המרכזית
16:00 - הרצאת "צעדים ראשונים בעולם הברידג'" עם המורה רויטל עסיס

כל ההרצאות בפסטיבל ניתנות ללא תשלום וכך גם הרצאות צעדים ראשונים המיועדות לכל מי שמתעניין במשחק.
הזמינו את חבריכם ומכריכם להצטרף אליכם וליהנות מאווירת פסטיבל ברידג' משכרת, עם הרבה כיף הפתעות 

ופעילויות המתאימות לכל הרמות.



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

גביע המדינה לקבוצות 2016 
התחרות תתקיים במתכונת של מסלול אחד משותף של גביע המדינה לקבוצות.
התחרות תיערך בחודש יולי 2016 על פי השיטה הבאה (התכנון מניח 30-50 קבוצות, וייתכנו שינויים 

בארגון אם המספר יהיה שונה משמעותית).
כלל הקבוצות שיירשמו במועד, ידורגו לפי מקדם הרמה של השחקנים בקבוצה ולפי השתייכותם 

לליגה בשנת 2016.  כרבע מן הקבוצות הנרשמות (המספר המדוייק תלוי במספר הקבוצות שירשמו 
ובשיקולי אירגון ותפוסת האולם) יוגדרו כ'קבוצות בכירות' ויעלו ישירות לשלב השני. 

מוקדמות - יום שבת 9 ביולי: תשתתפנה כל הקבוצות שלא שוחררו מהשלב הראשון. שיטת התחרות 
SWISS, 4 מפגשים של 12 חלוקות. כרבע עד מחצית מהקבוצות עולות לשלב הבא ואליהן מצטרפות 

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

שלב 32 – יום שישי 22 ביולי: בהשתתפות הקבוצות שעלו מהמוקדמות והקבוצות ששוחררו 
מהמוקדמות.

שמינית גמר - שבת 23 ביולי בבוקר: בהשתתפות 16 קבוצות. שתי מחציות של 12 חלוקות. 8 
הקבוצות המנצחות עולות לרבע הגמר, המפסידות משחקות משחקי דירוג 9-16

רבע גמר – שבת 23 ביולי אחרי הצהריים: בהשתתפות 8 קבוצות. השיטה זהה לשיטת שמינית הגמר, 
4 הקבוצות המנצחות עולות לחצי הגמר.

חצי גמר - יום שישי 29 ביולי: בהשתתפות 4 קבוצות. שתי מחציות של 14 חלוקות, המשחק עם 
מסכי הפרדה. המנצחות עולות לגמר.

גמר - שבת 30 ביולי: בהשתתפות מנצחות חצי הגמר. שלושה מקטעים של 14 חלוקות עם מסכי 
.BBO-הפרדה, שלב הגמר משודר ב

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

נקודות אמן ארציות ומקומיות למנצחים בכל השלבים.

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

ההרשמה עד לתאריך 3 ביולי 2016 !
ההרשמה דרך אתר התשלומים המקוון של ההתאגדות הישראלית לברידג'

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

2. חפשו את אייקון התשלומים בתחתית הדף:  

3. לחצו על:  

לא נוכל להבטיח מקום למאחרים להירשם.



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

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

ועדת חוקהועדת חוקהועדת חוקה
לפי הנחיות ועדת חוקה – 

 בכל התחרויות בהן ניתנות נקודות אמן ארציות חלה חובת שימוש בכרטיס שיטות. כרטיס השיטות הנדרש . 1
בתחרויות ההתאגדות נמצא באתר ההתאגדות וניתן להורדה ולהדפסה מתוך תפריט מידע שימושי / הורדות / טפסים. 

 מומלץ להשתמש בכרטיס השיטות גם בתחרויות בסניפים.. 2
 בכל התחרויות על מנהלי התחרות לאכוף את השימוש ב:. 3

א. STOP - לפני כל הכרזה בקפיצה (ולהשאירו על השולחן לפחות 10 שניות)
ב. ALERT - בכל מקרה שפרוש הכרזת השותף עלול להיות שונה מהמובן לו יכולים היריבים לצפות.  הנוהל 

השלם והמפורט נמצא באתר האינטרנט של ההתאגדות בתפריט 
ג. ANNOUNCEMENTS - ההנחיות המפורטות מפורסמות באתר ההתאגדות בתפריט - מידע שימושי / 

חוקים ונהלים / נהלי התראות והודעות.
4. הנחייה חדשה - את כרטיסי ההכרזה יש לאסוף רק אחרי חשיפת קלף ההובלה.

אנא ראו הסברים מפורטים להנחיות אלו גם ב"פינת החוק" בבטאון זה, בעמוד 38. 

להלן המועדים החדשים לימי עיון
למנהלי תחרויות דרגה 1: 

יש לבחור באחד מהמועדים
במרכז - בבית ההתאגדות ברח' יערה 27 ברעננה.  

26/8/16  החל מהשעה 10:00 ועד 16:00 לערך
2/9/16    החל מהשעה 10:00 ועד 16:00 לערך 

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

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

www.bridge.co.il :הכנסו לאתר

חפשו את אייקון התשלומים בתחתית הדף - 

ולחצו על:   שם יופיע גם הקישור להרשמה ליום העיון.

ועדת חוקהועדת חוקהועדת חוקה

ההשתתפות למנהלי 

התחרויות - חובה!



הודעות מועדונים

מועדון מושבות שמריהו מתכבד להזמינכם:
לתחרות ארצית ע"ש גילה אמודי ז"ל

2 מושבים קצרים של 18 ידיים כל אחד 

יום שבת 14 במאי 2016 
שעה - 10:00   

בבית ההתאגדות ברעננה
רח' יערה 27   

מנהל התחרות – אילן שזיפי
מחיר למשתתף 75 ₪ לשני המושבים

מספר המקומות מוגבל—ההרשמה מראש חובה
ידלין דורון – 052-3933453

מועדון כיכר המדינה מתכבד להזמינכם:
לתחרות ארצית  

2 מושבים של 24 ידיים כל אחד 

מושב 1 ביום ג' 24 במאי 2016 ב-20:30
מושב 1 ביום ג' 31 במאי 2016 ב-20:30  

במועדון שברחוב ויצמן 53 תל אביב   

מנהל התחרות – אילן שזיפי
מחיר למשתתף 120 ₪ לשני המושבים

מספר המקומות מוגבל—ההרשמה מראש חובה
טלפון להרשמה  – 03-6969830

מועדון ירושלים מתכבד להזמינכם:
לתחרות ארצית ע"ש  שלמה לוי ז"ל

מושב 1, 30 ידיים 

יום שישי 27 במאי 2016 
שעה - 10:00

במגדלי הים התיכון
רחוב יבנוסקי 4 ירושלים   

מנהל התחרות – ברי אבנר
מחיר למשתתף 65 ₪

מספר המקומות מוגבל—ההרשמה מראש חובה
עפרה – 050-5562459 | שלומית – 052-2670177

מועדון גבעתיים מתכבד להזמינכם:
לתחרות ארצית  
מושב 1, 30 ידיים  

יום שבת 28 במאי 2016 
שעה - 10:00

 
במועדון ברידג' אביבים

רח' דיסנצ'יק 7 ת"א   

מנהל התחרות – אילן שזיפי
מחיר למשתתף 70 ₪

מספר המקומות מוגבל—ההרשמה מראש חובה
אווה ליבוביץ – 054-4651504

מועדון בית הלוחם מתכבדים להזמינכם לתחרות סימולטנית: טורניר וקסלר שנה 17 ברציפות
מושב 1, 30 ידיים 

יום שבת  17  ביוני , שעה -  10:00 – 14:00 

במועדונים:
בית הלוחם תל אביב אפקה-שמואל ברקאי 49 מנהל תחרות – אילן שזיפי, יעקב מינץ

בית הלוחם חיפה-דרך צרפת 101 חיפה, מנהל תחרות – אסף עמית
בית הלוחם ירושלים-אהרון שולוב 2 ירושלים, מנהל תחרות – אייל עזרי

בית הלוחם באר-שבע-בנץ כרמל 9 באר-שבע, מנהל תחרות – אביבה בן ארויה

מחיר למשתתף 60 ₪ (40 ₪ לחברי ארגון נכי צה"ל ובני/בנות זוגם חיילי צה"ל ומשתתפים מתחת לגיל 18)

אין צורך בהרשמה מראש

מועדון טבעון מתכבד להזמינכם: לתחרות ארצית
מושב 1, 30 ידיים 

יום שבת 18 ביוני, שעה 10:00

במועדון ברידג' גניגר, חדר אוכל קיבוץ גניגר

מחיר למשתתף 65 ₪ | מנהל תחרות – אילן שזיפי

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



מועדון אביבים מתכבד להזמינכם:
לתחרות ארצית

2 מושבים של 24 ידיים 

יום שבת  25  ביוני | שעה -  09:30 – 12:30 | 13:00 – 16:00   

במועדון ברידג' אביבים
רחוב דיסנצ'יק 7 תל-אביב

מנהל התחרות – אילן שזיפי | מחיר למשתתף 120 ₪ לשני המושבים

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

תוצאות תחרויות

מצטברשמותדרוג
65.00מיוחס מושיקו - רום שושנה1
64.76בר גילי - ארבל דייויד2
3STRYKIER KRZYSTOF - KOTOROWICZ KRZYSZTOF62.86
61.74צפריר דב - אינדורסקי שרה4
60.20זק יניב - אורן אפרת5
59.62עמר אבי - זיכרמן דוד6
58.52קופמן שרה - ברוידא שרה7
57.90אגוזי בתיה - אגוזי יורם8
57.58דסקלוב דבש - מושקוביץ יורם9

56.40גולדברג כרמן - גרודצקי שולה10

גביע אסתר עצמוני ז"ל בפסטיבל ים המלח
מושב:2 מתוך 2 תאריך: 19/03/16 | השתתפו 59 זוגות

מצטברשמותדרוג
1STRYKIER KRZYSTOF - KOTOROWICZ KRZYSZTOF74.07
70.78איטח אלברט - עמר אבי2
70.74ארבל אליאס - רם משה3
70.01בלום דוד - ויסר חיים4
69.18רוזן מיכאל - רוזן גבי5
69.04גנס בוב - בלאט לובומיר6
68.76אטלס יעקב - שגיב אירית7
68.28שזיפי חנה - אלספל חנן8
67.17חלמיש משה - סולניק אריה9

67.07שפירו לאה - אסרף ערן

IMP גביע עד 120 בפסטיבל ים המלח
מושב:2 מתוך 2 תאריך: 16/03/16 | השתתפו 58 זוגות

תוצאות כלליות



 רב אמן זהב 
 טרגן אפרים, באר שבע 

 אמן בכיר זהב 
 לוי עמליה, כפר סבא 

 אמן בכיר כסף 
 רהב יוסף, קריות/חיפה 

 כץ פז, השרון 

 אמן בכיר ארד 
 בורקו יפה, מת"ב הרצליה 

 וסטרייך יואל, סביון-קרית אונו 
 בן שלום צבי, מועדון מודיעין 

 אמן בכיר 
 רובינשטיין מלכה, כיכר המדינה ת"א 

 עופר יעל, לב הצפון 
 אדלשטיין פרידה, חיפה/כרמל 

 עומר יותם, טבעון 
 מסד אלכסנדר, "הרץ" חיפה 

 לביא יקיר, השרון 
 שרו יונתן, חדרה 

 אמן זהב 
 מור חנה, מושבות-שמריהו 

 בסקין בן, מרכז הברידג' י-ם 
 טובים רחל, סביון-קרית אונו 

 איבגי דוד, אשדוד 

 אמן כסף 
 גילאור שילה, הלוחם אפקה 

 קורן אשר, לב הצפון 
 הולצמן זאב, חיפה/כרמל 

דדרגות

מקבלי תארים בתאריך 13-04-2016

מצטברשמותדרוג
56.11חץ קלרה - פכטמן רון1
55.41ליבסטר בני - שטרן לוי2
54.48עממי צבי - אופק טל3
53.60גרינבאום ליאוניד - מילשטיין דמיטרי4
53.18מדבדב אולג - צ'ורניי מיכאל5
53.16מרק מיכה - לובינסקי יובל6
53.07אורנשטיין איתן - שגיב יהודה7
52.11ליפשיץ יותם - פטרושקה רועי8
52.05זק שחר - כהן אילן9

51.71זיכרמן דוד - טרגן אפרים10

ליגת העל לזוגות טופ-בוטום 2016
מושב:6 מתוך 6 תאריך: 09/04/16
השתתפו 28 זוגות | תוצאות כלליות

 אלקלעי יוסף, טבעון 
 ברונשטיין שלום, הדר כפר סבא 

 קופר מרטין, מת"ב הרצליה 
 מאור מלי, ויצו פתח תקוה 

 סוקול מרים, ויצו פתח תקוה 
 קרני בלהה, סביון-קרית אונו 

 שולמן אברהם, מרכז ספורט ראשל"צ 
 לויזון ירון, ערד 

 ספיבק מיכאל, ערד 
 ששון מאיר, יואב 

 אמן ארד 
 אלישע יוליה, נהריה 

 בר יוסף גדי, רקפת קרית טבעון 
 ברקן יואל, השרון 
 טל ג'ו, כפר סבא 

 סבירסקי מיקי, אביבים 

מצטברשמותדרוג
59.41שרו חורחה - שרו יונתן1
53.71ארנון גדי - קונפינו יוסי2
53.58מגדל אילן - ג'נג'חשווילי רבז3
53.242לוי עופר - קמעו שי4
53.238עזרא משה - מנחם אבינועם5
52.47ידדוב רמי - שפוצ'ניק גרש6

ליגה לאומית לזוגות טופ-בוטום 2016
מושב:4 מתוך 4 תאריך: 26/03/16
השתתפו 28 זוגות | תוצאות כלליות

מצטברשמותדרוג
60.46טל נגה - טל דנה1
59.30אנגל יוסי - מולכו רזיאן2
58.56רשתי שאול - הרפז דורון3
56.70בר גילי - לירן ינון4
55.31אלפרן דן - לזר נעמי5
55.30שטרית אבי - קריספי ניסים6

ליגה ארצית לזוגות טופ-בוטום 2016
מושב:3 מתוך 3 תאריך: 09/04/16
השתתפו 28 זוגות | תוצאות כלליות



 רפאלי אורי, אביבים 
 וילנסקי דורה, מושבות-שמריהו 
 אדמון יהודית, ויצו פתח תקוה 
 קנפלר טינה, סביון-קרית אונו 

 אלרז אהרון, מרכז ספורט ראשל"צ 
 וילר אווי, וקס - רחובות 

 אמן 
 סטרן דוד, קנטרי רעננה 

 גולן רחל, רמת גן 
 שפירו יהודית, אביבים 

 בכר פנחס, מושבות-שמריהו 
 טקסיר מירטה, מושבות-שמריהו 

 פיס יהודית, מושבות-שמריהו 
 חסיד נוריאל, מרכז הברידג' י-ם 

 כהן דוד, רחובות 
 צנעני אילנה, רחובות 

 שחר אתי, רחובות 
 בירנבאום מוניק, אשדוד 

 בירנבאום צבי, אשדוד 
 לוי ביני, כפר מרדכי 

 מושינסקי מירי, כפר מרדכי 

 סגן אמן זהב 
 בן נחום מנשה, גבעתיים 

 זיגלמן יוסי, לב הצפון 
 איוב ראיד, טבעון 

 יצחקי יצחק, רקפת קרית טבעון 
 שמש אורי, השרון 

 פורשר אביטל, כפר סבא 
 בראל ורדה, רמת גן 
 פישר טומי, רמת גן 

 הנדל אביהו, מושבות-שמריהו 
 סידי בתיה, מושבות-שמריהו 

 קוסטיס ג'וש, מושבות-שמריהו 
 קופלביץ דולי, מושבות-שמריהו 

 גורן עוזי, ירושלים 
 שיק אבי, ירושלים 

 לוי רותי, בית בלגיה י-ם 
 קסירר ויויאן, מרכז הברידג' י-ם 
 שרביט טליה, מרכז הברידג' י-ם 

 אשר אשר, חדרה 
 כוגן שושנה, ויצו פתח תקוה 
 בוגנים אתי, סביון-קרית אונו 

 ידגר רפי, ערד 
 ישראל דניאלה, רעננה ההגנה 

 אורן נחמה, באר שבע 
 אלטר אורה, באר שבע 

 לינדה אבניאל, באר שבע 
 גונן יוסף, רחובות 

 יובל דליה, גליל תחתון 

 סגן אמן כסף 
 לוי דורית, רמת השרון 
 דוד אילן, חיפה/כרמל 

 שורוש נבייה, טבעון 
 פרי נאוה, נהריה 

 אבישי עידית, רקפת קרית טבעון 
 זלצר בתיה, השרון 

 הירש הלן, ברידג' פוינט פולג 
 בר שמאי ערן, רמת גן 

 בראל עוזי, רמת גן 
 כץ עמית, מושבות-שמריהו 

 קסירר תמר, ירושלים 
 אלון רפי, מרכז הברידג' י-ם 

 שוחט עזרא, מרכז הברידג' י-ם 
 קנתנר אליזיה, חדרה 

 רייטן חיה, חדרה 
 שוייצר רוזי, ערד 

 סומוב מרינה, באר שבע 
 סער ליאורה, רחובות 

 וינשטיין איגור, וקס - רחובות 
 קרדו אורית, נס ציונה 

 סגן אמן ארד 
 פוקט יצחק, ספורט + חולון 

 ברנדל יוסי, כיכר המדינה ת"א 
 צינמן מיכל, חיפה/כרמל 

 אל-עד נורית, טבעון 
 דהאן צביה, טבעון 
 דינור ציפי, השרון 

 שינבאום שלמה, השרון 
 שריבר פרידה, השרון 

 בן שמחון אבי, ברידג' פוינט פולג 
 אפלבאום מרק, אביבים 

 ורניה כרמל, אביבים 
 בסמן רפאל, מושבות-שמריהו 

 הלר יוסף, מושבות-שמריהו 
 כהן עדנה, מרום נווה 
 קצב לילית, ירושלים 

 כהן מלכה, ויצו - נוה יוסף 
 טל חנה, בית מכבי ראשל"צ 

 קגן יעקב, באר שבע 
 קמפלר יוסף, רחובות 
 אבירי עדי, כפר מרדכי 

 קרני סמדר, כפר מרדכי 
 סולימני ידידיה, יואב 
 גושן יוסי, נס ציונה 

 זלצמן דליה, קבוצי דרום 

 סגן אמן 
 פוגלמן מונסי, רמת השרון 

 גיל הר חוה, כיכר המדינה ת"א 
 פריש חוה, לב הצפון 

 מורוזנסקי לאוניד, כרמיאל 
 נחמיאס מרגלית, כרמיאל 
 זלצר אביבה, חיפה/כרמל 

 גנוסר עמרי, טבעון 
 כוחן צביקה, טבעון 

 זילברשטיין יהודית, נהריה 

 קרפול ניבא, השרון 
 משיח אולגה, מרום נווה 

 טורק דבורה, ירושלים 
 מאירסון מיכאל, אבא חושי חיפה 
 בסקין עמית, מרכז הברידג' י-ם 

 אלפרוביץ יהודית, סביון-קרית אונו 
 לוי משה, מרכז ספורט ראשל"צ 

 עמיחי מזל, מרכז ספורט ראשל"צ 
 ליפנהולץ ליאופולדו, ערד 

 קראים צדוק, רעננה ההגנה 
 אברהם רחל, אשקלון 

 צירניחובסקי זיו, רחובות 
 גרומר מיכאל, נס ציונה 
 מרסל ישראל, נס ציונה 

 שטרן אריה, נס ציונה 

 שחקן מתקדם 
 גואטה שגיא, כרמיאל 

 מיליטיאנו פליצ'ה, חיפה/כרמל 
 אפשטיין אהרון, קריות/חיפה 

 לוין אינה, קריות/חיפה 
 זלץ מאירה, רקפת קרית טבעון 
 שפירא הלן, רקפת קרית טבעון 

 אביב זאב, השרון 
 וויצמן עידית, השרון 

 ישר דוד, רמת גן 
 ישר רות, רמת גן 

 פרס דמיטרי, אביבים 
 שחר אבנר, אביבים 

 ברובסקי אריה, ירושלים 
 גרנות דפנה, ירושלים 

 כהן אביאלי תחיה, ירושלים 
 פלדמן ריקה, ירושלים 

 רוזנפלד אידה, ירושלים 
 אילוז קלוד, "גת" ירושלים 
 גורדון רודן, "גת" ירושלים 

 אבישר מלכה, מרכז הברידג' י-ם 
 רודס מרטין, מרכז הברידג' י-ם 

 רפפורט מיכאל, מרכז הברידג' י-ם 
 תמיר אילנה, מרכז הברידג' י-ם 

 בר אילן חגי, חדרה 
 הישראלי שמעון, חדרה 

 חזיזה איליין, חדרה 
 קניון נורית, בית מכבי ראשל"צ 
 שביט צבי, בית מכבי ראשל"צ 

 שמר בן עמי, בית מכבי ראשל"צ 
 שמר יהודית, בית מכבי ראשל"צ 

 מועלם נירה, רעננה ההגנה 
 מצאפי אורי, רעננה ההגנה 

 אלמוג שושנה, וקס - רחובות 
 בירמן חנן, וקס - רחובות 

 אלקלעי חיים, נס ציונה 



פסטיבל הברידג' הבינלאומי ה-50 
9-3 ביוני 2016

במרכז הקונגרסים, גני התערוכה, ת"א

הרצאות מומחים במהלך פסטיבל הברידג' הבינלאומי ה-50
בכל בוקר, החל מהשעה 09:30 תתקיים הרצאה מומחה – אסור לפספס!

אלדד גינוסר – מבכירי השחקנים בארץ, שחקן 
נבחרת וכן קפטן הנבחרת הפתוחה לשנת 2016.
אלדד בעל השיגים רבים בעשור האחרון ברמה 

לאומית ובינלאומית. עוסק בהוראת ברידג', כתב 2 
ספרי ברידג' - "2 על 1" ו"ברידג' ב-60 שניות".

ההרצאה תינתן
ביום א' 5/6/16

בשעה 09:30 עד 09:50

גלעד אופיר – יו"ר ההתאגדות לברידג', שחקן 
נבחרת בעל הישגים רבים ברמה הלאומית 

והבינלאומית. שימש כקפטן הנבחרות. מרצה בכיר 
ופעיל רבות בתחום הוראת הברידג'.

כתב 2 ספרי ברידג' – "מאחורי ההיגיון של הברידג' 
המודרני" ו"מאחורי ההגיון של משחק ההגנה".

ההרצאה תינתן
ביום ב' 6/6/16

בשעה 09:30 עד 09:50

מוטי גלברד – "אבי המורים" שהכשיר מאות מורי 
ברידג' בישראל ותרם רבות לפיתוח וקידום הברידג' 
בישראל. שחקן נבחרת לשעבר בעל הישיגים רבים 

ברמה הלאומית והבינלאומית. כתב ספרי ברידג' 
רבים ביניהם סדרת "שחק ברידג' בדרך הנכונה" , 

"ספר הטרנספר", מהבעלים של אתר לימוד ותרגול 
.Best e Bridge 'הברידג

ההרצאה תינתן
ביום ג' 7/6/16

בשעה 09:30 עד 09:50

ברק ליברמן – בעלים ומדריך ראשי של ביה"ס 
לברידג' שבעה כוכבים בהרצליה פיתוח. שחקן 

ברידג' מגיל 6, מורה מגיל 16. בין מובילי המורים 
לברידג' בישראל. מרצה בעברית ובאנגלית לכל 

הרמות. טעימות משיעוריו המרתקים תוכלו למצוא 
בסרטוני וידאו המופצים באינטרנט. 

ההרצאה תינתן
ביום ד' 8/6/16

בשעה 09:30 עד 09:50

אפרים בריפמן – אחד מהמורים הוותיקים 
והמצטיינים בישראל , יזם והקים קורסים רבים בהם 
השתתפו מאות תלמידים. אפרים הבעלים של מועדון 

הברידג' "כיכר המדינה", כתב את ספרי הברידג' 
"לקיחות ולקחים 1" ו"לקיחות ולקחים 2".

ההרצאה תינתן
ביום ה' 9/6/16

בשעה 09:30 עד 09:50

הרצאות למתחילים המיועדות למתעניינים במשחק הברידג'
רויטל עסיס – מוותיקי מורי הברידג' בישראל, 

מנהלת תחרויות מוסמכת, לימדה ברידג' גם ילדים. 
רויטל מהווה מקור בלתי נדלה להרחבת מעגל שחקני 
הברידג' ולהנחלת אהבת המשחק בקרב כל מי שלומד 
אצלה. בקורסים המוצלחים של רויטל למדו כבר אלפי 

תלמידים מתחילים ומתקדמים, אשר זכו ליהנות 
ממשחקים מודרכים והשתלבו במועדונים ובפעילויות 

ההתאגדות. זו ההזדמנות שלכם המתעניינים, לקבל 
חשיפה לעולם הברידג' ולהבין את סוד הקסם שלו.

ההרצאות יינתנו
ביום ג' 7/6/16

בשעה 11:00 ובשעה 16:00
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ונופש בסלובניה הירוקה' ברידג
לילות7\ימים 8● 30.08-06.09

הריאה הירוקה של אירופה-סלובניה 
מעיינות מרפא, אגמים ויערות, מים שוצפים, אוויר צלול

קידמה של המערב-אותנטיות של מזרח אירופה 
.זגרב ועודסטראניצהפטוימאריבורבאגם  שייט כולל , בלדאגם לובליאנה

המחיר כולל
)       סאנדור(טיסות ישירות לזגרב וחזרה עם אל על √
העברות למלון ובחזרה√
Grand Hotel Sava, Rogashkaמודרני SPAלילות במלון 7√ Slatina

)עם מרפסת Grandבחדרים מסוג , Superiorכוכבים 4(
כל הארוחות במתכונת מזנון-ארוחות בוקר 7+ ארוחות חמות 11√
חמאם וחדר הכושר של המלון  , סאונה, כניסה חופשית לבריכה√
)'מסג(טיפולים 3√
ימי טיולים באזור  4√
'תחרויות ומשחקי ברידג√
לאורך כל הטיול   , מדריך ישראלי מקצועי ובקיא ביעד√
ל"תשר לנותני השירותים בחו√
סבלות של המזוודות במלון√
ישראל ידלין   -ראש קבוצה √

המחיר אינו כולל
ל  "ביטוח נסיעות לחו√
תשר למדריך הישראלי√

:לפרטים והרשמה
;  052-3933453-דורון ידלין ; 052-5673392-אורית מורן ▪ 

054-2262642-ישראל ידלין 
office.almog@gmail.com; 09-7651231: טל; אלמוג נסיעות ותיירות▪ 

www.almogtravel.co.il: תנאים הכלליים המפורטים באתר אלמוג באינטרנטלבכפוף , ההרשמה

'הרצאות ותחרויות ברידג

אירו215-תוספת לחדר ליחיד ●   אירו  1,530-מחיר לאדם בחדר זוגי  אירו215-תוספת לחדר ליחיד ●   אירו  1,530-מחיר לאדם בחדר זוגי 

תנאי תשלום
)לנרשמים באפריל(תשלומים 5עד √
ללא ריבית והצמדה-ח "תשלומים בש√



המחיר כולל: טיסות סדירות בחברת איבריה | לינה במלונות *4  על בסיס חצי פנסיון במרקש ובאסואירה | משחקי ברידג'
אוטובוס תיירים ממוזג | ההעברות, סיורים וכניסות | מדריכים מקומיים במידת הצורך

מלווה מטעם מועדון הברידג' | ליווי בטחוני בערים הראשיות | ויזה | טיפים לנותני השירותים במרוקו 

המחיר אינו כולל: ביטוח נסיעות | ביטוח ביטול נסיעה | תשר למדריך הישראלי

לפרטים והרשמה: 
משרדי אמסלם 073-2651041 או  073-2650980

מחיר לאדם בחדר זוגי 1,690 $
תוספת לאדם בחדר יחיד 385 $.

 נופשון ברידג' מרוקו הקסומה נופשון ברידג' מרוקו הקסומה
מרקש / אסואירהמרקש / אסואירה

10-17.9.16 [7 לילות / 8 ימים]
בהדרכתו של  דוד אדרי מחבר הספר "לטייל במרוקו"

מרוקו - ארץ מפתיעה ומקסימה. ארץ מרתקת וייחודית שחושפת את המטייל למראות, ריחות, 
צבעים וצלילים מושכים ומפתים. הנוף מדהים ביופיו הרב גוני. 

בתוך הנופים האלה חי העם המרוקני הידוע ביחסו החם והמנומס אל התייר הישראלי...

* בכפוף לזמינות המקומות בחברות התעופה וספקי התיירות, ט. ל. ח.



MS Rostropovich
Marriot

MS Rostropovich

€

€



bnbg.ben@gmail.com

www.bnbg.co.il



במחיר מיוחד של 3,690 $ בלבד לאדם!
תוספת ליחיד בחדר- 1450 $

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

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

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

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

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

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

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

ארץ הבאסקים וחופי נורמנדי
סוכות 14-23.10.2016

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

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



English
55

I have managed to play this trap twice in the last 
50 years, once against my wife )!( and once last 
week. It has been played on me twice as well, 
once by Rami Kook a long time ago and recently 
by Yossi Dvir.

Here is the situation, you play in 3NT:
♠
♥
♦
♣

A32
K93
AKJ75
K8

♠
♥
♦
♣

K85
54
QT64
A764

The Bidding:

West North East South

1♦ Pass 1NT

Pass 3NT All Pass

The lead is ♥Q and dummy goes down. You 
immediately see that partner could have taken 9 
tricks from the top on any lead, but now you have 
to cope with this nasty ♥ attack.   

You have two choices:

1( Go up with the ♥K in the hope that the lead 
was from AQJT2.

2( Play low in the hope that the lead was from 
QJT82 – this would mean that there would 
be a blockage in the suit when the ♥A wins 
the trick.

In all the cases mentioned above, declarer 
chose the latter alternative and played low. The 
continuation was ♥J, low again, and now the ♥A 
ran the suit for one down, as the lead was from 
AQJT2. Oops!

Next time I will go up with the ♥K for 3NT +1.

A Cunning 
Trap

Brian Zietman
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באד רייכנהל
נופשון קיץ 2016 בגרמניה

STEIGENBERGER

15-28 באוגוסט 2016

ליחיד בחדר זוגי
תוספת לחדר יחיד 430 € €

טיסות סדירות, בשעות נוחות
13 לילות, 14 ימים על בסיס חצי פנסיון   

מיסים והעברות
שני טיולים בחבילה (טיולים נוספים יוצעו 

לבחירה)
משחקי ברידג'

שתייה חמה וקרה במהלך המשחקים
מלווה ישראלי צמוד
טיפים לנותני שירות

 2,230

נופש יוקרתי, טיולים, פינוקים, ספא 
וברידג' במלון הקלאסי והמפואר

: ל ל ו כ ר  י ח מ ה

050-5364604 פקס: 03-6040940
גדי בן בסט לפרטים והרשמה:

bnbg.ben@gmail.com

www.bnbg.co.il

לשעבר

הכנסו לאתר הנופשונים של גדי בן בסט: עדכונים, 
פרטים נוספים, הורדת טפסי הרשמה ותמונות
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