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שלכם ובשבילכם,
גלעד אופיר, יו"ר

Gilado.bridge@gmail.com

שלום חברים,
מטרה,  עומדת  תקציב  כל  מאחורי  תכניות...  תכניות  תכניות 
ולעצב את העתיד  ליזום, להתקדם   - והמטרה שלנו פשוטה 
כפי שאנו רואים לנכון. תקציב 2019 הוכן והוגש וכמו קודמו הוא 
זה השתדלתי  בטור  עבודה חדשות.  ובתכניות  בבשורות  מלא 
מהתכניות  ומקצת  הכללית  מהתמונה  טעימה  לכם  לספק 

קדימה. ביחד – נעשה ונצליח!  
בין היעדים הבולטים שהושגו בשנת 2018

מספר חברי ההתאגדות. 1  
חברים   2,500 מעל  של  גידול  עם  הזמנים  כל  לשיא  הגענו 

חדשים וכיום ההתאגדות מונה מעל 8,000 חברים.
גידול במספר ההשתתפויות. 2  

השנה חל גידול משמעותי במספר ההשתתפויות בתחרויות 
ברחבי הארץ ואנחנו נושקים לחצי מיליון השתתפויות.

התייעלות. 3  
ההתאגדות פועלת בתקציב מוגבל ועל כן משקיע מאמצים 
למנות:  ניתן  מתוכם  תחומים  במגוון  בהתייעלות  רבים 
באמצעות  שוטפות  ישיבות  קיום  אדם,  בכוח  התייעלות 

הסקייפ, קידום אוטומציה לחיסכון בזמן ומשאבים ועוד.
התנהלות מול מוסדות בארץ. 4  

מורכבות  משימות  עם  ההתאגדות  מתמודדת  שנה  בכל 
של  למעמדו  הנוגעות  השונים  הספורט  ממוסדות  שעולות 
קשה  הייתה  האחרונה  השנה  זאת,  עם  כספורט.  הברידג' 
חיוב  לברידג',  המוקצים  התקציבים  בגובה  ועסקה  במיוחד 

בבדיקות רפואיות לכל חבר רשום בעמותת ספורט ועוד.
קשר עם מוסדות בינלאומיים. 5  

באיגודים  מעמדנו  את  לחזק  המשכנו  האחרונה  בשנה 
 )EBL( הבינלאומיים - 2 חברים בהנהלת האיגוד האירופאי
חברה   ,)WBF( העולמי  והאיגוד  האירופאי  האיגוד  ובוועדות 
הליגה  ואירוח   )WBF( האירופאי  באיגוד  יוקרתיות  בוועדות 
האירופאית לקבוצות האלופות שהתקיימה בחודש נובמבר 

במסגרת פסטיבל אילת.
הישגים ופעילות בינ"ל . 6  

אירופה  ✓ באליפות  ומרשימה  מדהימה  כסף  מדליית 
לנבחרת הפתוחה )בלגיה(.

מדליית כסף באליפות העולם לצעירים עד גיל 21 )סין(. ✓
קידום בנות – פרויקט "ספורטאיות עילית". 7  

פרויקט חדש שנפתח השנה כדי לעודד בנות צעירות להיכנס 
למעגל התחרותי ולהביא להקמת נבחרת בנות ייצוגית כבר 

בשנים הקרובות. 
קידום הברידג' במגזר הערבי. 8  

שתפקידו  הערבי  במגזר  פרויקט  רכז  מינתה  ההתאגדות 
לפתח את משחק הברידג' בקרב השחקנים הצעירים במגזר. 
מועדון מקומי  להקים  כוונה  על  הודעה  לאחרונה התקבלה 

בנצרת.

שיפור השירות לשחקנים ולמועדונים. 9  
רמת  והעלאת  המקצוע  לאנשי  והשתלמויות  סדנאות 
השירות, משלוח קבלות און ליין, התאמת מערכת תשלומים 
וחידושים  דיגיטליים מדי חודש, שדרוגים  ביטאונים  מקוונת, 
באתר ההתאגדות ובאתר התוצאות, סיקור ועדכוני פייסבוק 

באופן שוטף.
תמיכה בפיתוח המועדונים . 10

תחרויות  פרסום  הקצבות,  בקבלת  סיוע  החישובים,  תכנת 
לתחרויות,  בורדים  הכנת  עלות,  ללא  ההתאגדות  באתר 
השכרת ציוד במחיר מסובסד, מכירת ציוד במחירים מוזלים, 

מענה שוטף ותמיכה.
מקצת מהתכניות והאתגרים לשנת 2019

מחשוב ושירות לשחקן. 11
בתכנית תהליכי אוטומציה שיאפשרו צפייה במאגר מורחב 
של צבירת נקודות האמן, עדכון נקודות אמן בתדירות גבוהה, 
פיתוח שיטת נקודות אמן הנדי-קאפ, שדרוגים משמעותיים 

באתר התוצאות ועוד דברים מפתיעים.
אוטומציה במשרד. 12

לגמלאות  פרישתו  על  הודיע  האגדי  שזיפי  אילן  לצערנו 
תהליכי  יישום  ידי  על  שאחרי  ליום  נערכת  וההתאגדות 

אוטומציה במשרד ומציאת מחליף. 
הישגיות. 13

ולהכנת הנבחרות להצלחה  רבים לאימונים  הוקצו משאבים 
באליפויות הקרובות – אליפות עולם לבוגרים ואליפויות אירופה 

לנבחרות צעירות ב-3 קטגוריות: עד 26, עד 21 ועד 16. 
נבחרות   2 שליחת  לטובת  נוספת  תמיכה  תינתן  בנוסף 
אירופה  לאליפויות  מעורבת  קבוצה   – חדשות  בקטגוריות 

והעולם לבוגרים ונבחרת נערות לאליפות אירופה לצעירים.
קידום הברידג'. 14

בשנה הקרובה ייפתחו קורסים למנהלי תחרויות – קידום,  ✓
על  בדגש  נהלים  לריענון  כנס  וגם  חדשים  מנהלים  גיוס 

השירות לשחקן. 
גיוס שחקנים חדשים – יושקעו משאבים בהפצה וחשיפה  ✓

סיקורי  אינטרנטית,  פעילות  על  בדגש  המשחק  של 
פייסבוק והפקת סרטונים ויראליים.

בהשבת  ✓ מאמצים  להשקיע  בכוונתנו   – לקוחות  שימור 
שחקנים שפרשו לחיק ההתאגדות.

פעילות אקדמאית - בתכנית קידום מחקר מדעי בשיתוף  ✓
עם אוניברסיטת חיפה למטרות שיווק וקידום הענף.

עוד דברים רבים וטובים בתכנון ואנו משתדלים לעשות את 
הערה  הצעה,  כל  לקבל  נשמח  ולהשתפר.  לקדם  המיטב, 
ולהצעיד את ההתאגדות קדימה  והארה על מנת להמשיך 

ולשמר את מעמדה כאיגוד הספורט המוביל בישראל.

" לא ירד גשם כשנוח החל לבנות את התיבה." )הווארד רוף(
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עם אוניברסיטת חיפה למטרות שיווק וקידום הענף.

עוד דברים רבים וטובים בתכנון ואנו משתדלים לעשות את 
הערה  הצעה,  כל  לקבל  נשמח  ולהשתפר.  לקדם  המיטב, 
ולהצעיד את ההתאגדות קדימה  והארה על מנת להמשיך 

ולשמר את מעמדה כאיגוד הספורט המוביל בישראל.

" לא ירד גשם כשנוח החל לבנות את התיבה." )הווארד רוף(
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הכרזות 

Free Bid – הכרזת סדרה חדשה לאחר התערבות

1 מחייב למשחק מלא -2

כפל מוציא חזק - צעד אחר צעד )9(
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הכרזת סדרה חדשה בגובה 1

המשיב לפתיחת השותף )ללא אוברקול( זקוק ל-6 נקודות 
לאחר  בסדרתו.  יותר(  )או  קלפים  ול-4  יותר  או  גבוהות 

הכרזת האוברקול – הדרישות משתנות.

 Free-הכרזת סדרה חדשה בגובה 1 על ידי המשיב ב
Bid מבטיחה:

)א( 7 נקודות גבוהות או יותר;
)ב( 5 )או יותר( קלפים בסדרה.

דוגמה 1
♠
♥
♦
♣

A973
T52
Q63
854

West North East South

1♣ 1♥ Pass

אילו צפון לא היה מתערב באוברקול, מזרח היה עונה ♠1, 
אך לאחר הכרזת צפון ♥1 אין למזרח 5 קלפים ב-♠ ואין לו 

.Pass 7 נקודות גבוהות כנדרש. מזרח קורא

דוגמה 2
♠
♥
♦
♣

AJ973
52
Q63
854

West North East South

1♣ 1♥ 1♠

למזרח 7 נקודות עם חמישה קלפי ♠. מזרח מכריז ♠1. 
סדרה  הכרזת  של  התנאים  שני  את  תואמת  זו  הכרזה 

חדשה ב-Free Bid בגובה 1.

דוגמה 3
♠
♥
♦
♣

A9
AQJ865
873
K4

West North East South

1♣ 1♦ 1♥

שימו לב, גם יד חזקה יכולה להכריז סדרה חדשה בגובה 1!

למזרח 14 נקודות, שישה קלפי ♥. מזרח מכריז ♥1.

הכרזת סדרה חדשה מחייבת את מערב להמשיך להכריז!

הכרזת סדרה חדשה בגובה 2

 Free-הכרזת סדרה חדשה בגובה 2 על ידי המשיב ב
Bid מבטיחה:

)א( 11 נקודות גבוהות או יותר;

)ב( 5 )או יותר( קלפים בסדרה )מכובדים אינם חובה(.

דוגמה 4
♠
♥
♦
♣

K76
63
AQ965
Q62

Free Bid - הכרזת סדרה חדשה 
לאחר התערבות

מוטי גלברד

מאמר זה לקוח מהספר "הכרז בדרך הנכונה" )חלק 
ב'( מאת מוטי גלברד )2006(, עמ’ 9-11.



הכרזות 

5

West North East South

1♣ 1♥ 2♦

למזרח 11 נקודות ו-5 קלפים בסדרת ה-♦. מזרח מכריז 
.2♦

סדרה  הכרזת  של  התנאים  שני  את  מקיימת  זו  הכרזה 
.Free Bid-חדשה בגובה 2 ב

דוגמה 5
♠
♥
♦
♣

98
AKJT83
QT
64

West North East South

1♠ 2♣ 2♥

למזרח 10 נקודות ו-6 קלפים בסדרת ה-♥. מזרח מכריז 
.2♥

אמנם אין לו 11 נקודות גבוהות כנדרש, אך הקלף השישי 
את  למזרח  מאפשרים  הסדרה  ואיכות  ה-♥  בסדרת 

ההכרזה.

דוגמה 6
♠
♥
♦
♣

92
A
Q53
AKQT864

West North East South

1♥ 1♠ 2♣

שימו לב: הכרזת סדרה חדשה ב-Free Bid הינה מחייבת 
.)Forcing(

למזרח 15 נקודות ו-7 קלפי ♣. מזרח מכריז ♣2.

אין צורך להכריז בקפיצה ♣3.

דוגמה 7
♠
♥
♦
♣

AK72
8
AQJT6
864

West North East South

1♣ 1♥ 2♦

מזרח   .♦ קלפי  ו-5  גבוהות  נקודות   14 מזרח  של  בידו 
מכריז ♦2.

יכריז בסיבוב הבא,  4 הקלפים הוא  את סדרת ה-♠ בת 
 ♦ קלפי  חמישה  המדויקת:  ידו  חלוקת  את  יראה  ובכך 

וארבעה קלפי ♠.

דוגמה 8
♠
♥
♦
♣

JT9872
AK73
KQ
4

West North East South

1♦ 2♣ 2♠

למזרח שישה קלפי ♠ וארבעה קלפי ♥, ולכן יכריז תחילה 
את סדרתו הארוכה. בידו 13 נקודות גבוהות וסדרה בת 

6 קלפים. מזרח מכריז ♠2.

 )A/K/Q( בכירים  קלפים  חייבים  אנו  שאין  להדגיש,  יש 
 .Free Bid-בסדרה המוכרזת על ידינו ב

תחרות ארצית 
יום שישי 15/2/19 בשעה 10:00

גביעים לשלושת המקומות ראשונים     |    כיבוד קל    |    מחיר 75 ש"ח 
הרשמה מראש - מגי 054-4715949

2 מושבים של 18 ידיים

מרכז הברידג' ירושלים, שד. בן צבי 35, )בית בלב(
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♣2-♦1 מחייב למשחק מלא

קובי שחר

ברוב  תבטיח   1♦ פתיחה  על  המשיב  של   2♣ הכרזת 
המקרים חמישייה בסדרה. המקרה היחיד שבו לא תהיה 
למשיב חמישייה הוא כאשר חלוקתו 3-3-3-4 בדיוק, וגם 

אז יוכרז לרוב 3NT אם הנקודות מפוזרות בין הסדרות.

בסדרות  רביעיות  שוללת  אינה   2♣ התשובה  הכרזת 
המייג'ור. כאשר המשיב חזק מספיק כדי לחייב למשחק 
הכרזת  באמצעות  ידו  חלוקת  את  לתאר  יכול  הוא  מלא 
הסדרה הארוכה תחילה. בהמשך יוכל להראות רביעייה 

במייג'ור ללא חשש להחמצת התאמה 4-4 במייג'ור.

רצף ההכרזות ♣2-♦1  על  נמשיך את ההסברים  בטרם 
 1NT תשובה  הכרזת  שנוצר.  החור  את  לסגור  עלינו 
מחייבת  ואינה  נקודות   6-10 מבטיחה   1♦ לפתיחה 
לסיבוב הכרזה נוסף, בעוד הכרזת התשובה ♣2 מבטיחה 
12+ נקודות. מה עושים עם 11 נקודות וסדרת ♣ ארוכה?

אם למשיב רביעייה במייג’ור, הוא יכריז אותה תחילה עם 
בקלאב(  )חמישייה   5332 מסוג  חלוקה  עם  נקודות;   11
 ♣ סדרת  עם   ;2NT להכריז  יכול  המשיב  נקודות  ו-11 
משחקים  כאשר   .3♣ נכריז  קלפים(   +6( יותר  ארוכה 
♣2-♦1 מחייב למשחק מלא, הכרזת התשובה ♣3 הינה 
מזמינה בלבד ומתארת שישייה ב-♣ עם 10-11 נקודות.

הנה יד לדוגמה: 

♠
♥
♦
♣

KJ85
Q743
AKT3
7

♠
♥
♦
♣

Q72
K5
52
KQT654

West North East South

1♦ Pass 3♣ All Pass

10 נקודות גבוהות, אבל עקב השישייה בקלאב  למזרח 
עדיף להראות סדרה זו מאשר להכריז 1NT. מזרח בוחר 
השותף  בסדרת  קוצר  למערב   .3♣ המזמינה  בהכרזה 
גרוע  חוזה  יהיה   3NT-ש מעריך  הוא  ידו.  את  המחליש 

.Pass-ובוחר ב

נחזור  לעיל,  המוצג  המיוחד  במקרה  שטיפלנו  לאחר 
להכרזת התשובה ♣2. כל העקרונות החלים על פתיחה 

במייג’ור ותשובה בגובה 2 תקפים גם במקרה זה:

כאשר הפותח חוזר על סדרת ה-♦ בגובה 2, הוא מתאר 
החלש  בטווח  ניקוד  עם  בסדרה  קלפים  חמישה  לפחות 
 – במייג'ור  רביעייה  שוללת  אינה  זו  הכרזה   .)12-14(
הכרזת  הינה   2♥/2♠ של  שנייה  שהכרזה  משום  זאת 

רוורס המבטיחה 15+ נקודות. דוגמה אופיינית:

♠
♥
♦
♣

KQ3
872
AQJT4
86

West North East South

1♦ Pass 2♣ Pass
2♦

הוכרזו,  שלא  בסדרות  ועוצרים   )12-14( מינימום  עם 
הפותח יכריז כרגיל 2NT. הכרזה זו יכולה להתבצע גם 
כוחו הרב  זה  חזק(. במקרה  )פותח  נקודות   18-19 עם 
של הפותח יתואר בסיבוב הבא שבו הוא עשוי להמשיך 

להכריז אחרי “הכרזה סוגרת” 3NT של המשיב.

גם לאחר הכרזת פתיחה ♦1, תשובה בסדרה חדשה 
בגובה 2 )ללא קפיצה( היא הכרזה מחייבת למשחק 

מלא. הרצף היחיד העונה לדרישה זו הוא ♣2-♦1.
כתבה זו שנערכה בעקבות הרצאתו של שחקן נבחרת 
רצף  לאחר  ההמשכים  את  כוללת  זק,  יניב  ישראל 

הכרזות זה.
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הנה דוגמה להכרזת 2NT בטווח המינימלי )14 נקודות(:

♠
♥
♦
♣

A86
KJ2
KQJ52
93

West North East South

1♦ Pass 2♣ Pass
2NT

עם   4-4-4-1 חלוקה  לפותח  כאשר  הינו  מיוחד  מקרה 
סינגלטון ב-♣ ו- 12-14 נקודות. במקרה זה הפותח יכריז 
זוגות  )קיימים  מאוזנת  הבלתי  החלוקה  למרות   2NT
בכירים שפיתחו מוסכמות מיוחדות לאחר ♣2-♦1 על מנת 

להימנע ממצב זה(.

♠
♥
♦
♣

KJ86
A972
KQ95
4

West North East South

1♦ Pass 2♣ Pass
2NT

הפותח יתמוך ישירות בסדרת ה-♣ של המשיב אך ורק 
עם 4+ קלפים בסדרה.

תמיכה  כזו הן  יד  האפשרויות העומדות בפני פותח עם 
חדשה  סדרה   – ספלינטר  הכרזת  או  ל-♣3  ישירה 
המוכרזת בקפיצה. הכרזת ספלינטר מתארת 4+ קלפים 

בקלאב, קוצר בסדרה המוכרזת ו- 15+ נקודות.

♠
♥
♦
♣

AQ3
2
KQ975
KJ84

West North East South

1♦ Pass 2♣ Pass
3♥*

* ספלינטר

קיים מקרה חריג שבו הפותח נאלץ לתמוך במשיב לגובה 
3 עם שלושה קלפים בלבד ב-♣:

♠
♥
♦
♣

87
AQ52
AT95
Q83

West North East South

1♦ Pass 2♣ Pass
3♣

לפותח אין חמישייה ב-♦ שהוא יכול לחזור עליה ואין עוצר 
ב-♠ שיאפשר הכרזת 2NT. נותר רק לתמוך בשותף עם 

שלושה קלפים בסדרה.

לעוצר  הדרישה  את  להגמיש  אפשר  מסוימים  במקרים 
ארבעה  להחשיב  מומלץ  הוכרזו.  שלא  הסדרות  בכל 
קלפים נמוכים בסדרת מייג’ור כעוצר. בכל אחת מהידיים 

הבאות הפותח יכריז 2NT בסיבוב השני:

♠
♥
♦
♣

8732
AQ5
AT95
Q8

West North East South

1♦ Pass 2♣ Pass
2NT

♠
♥
♦
♣

AQ
8732
AT95
Q85

West North East South

1♦ Pass 2♣ Pass
2NT

הוכרזה  שלא  מייג'ור  בסדרת  בלבד  קלפים  שלושה  עם 
:2NT-נעדיף הכרזה אחרת מ

♠
♥
♦
♣

872
AQ5
AT95
Q83

West North East South

1♦ Pass 2♣ Pass
3♣

שלושה  של  תמיכה  עם   3♣ להכריז  הפותח  יעדיף  כאן 
קלפים במשיב.
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♠
♥
♦
♣

873
AQ52
AT95
Q8

West North East South

1♦ Pass 2♣ Pass
2NT

יד זו בעייתית עוד יותר: לא ניתן לתמוך בסדרת המשיב 
עלינו לבחור בין הכרזת 2NT ללא עוצר ב-♠ להכרזת ♦2 

שתבטיח חמישייה שאינה קיימת.

מציאת התאמה במייג'ור
כאמור, הכרזת התשובה ♣2 אינה שוללת רביעייה ב-♥ 
בסדרת   4-4 התאמה  השותפות  תמצא  כיצד  ב-♠.  ו/או 

מייג’ור?

כאשר לפותח מעל מינימום )15+ נקודות( הוא יכול להציג 
את סדרת המייג’ור בסיבוב השני:

♠
♥
♦
♣

AJ93
84
AQJ54
K3

♠
♥
♦
♣

KQ84
A6
72
QJ962

West North East South

1♦ Pass 2♣ Pass
2♠ Pass 4♠ All Pass

על  יחזור  הוא  נקודות(,   12-14( חלש  הפותח  כאשר 
סדרתו או יכריז 2NT, והמשיב יהיה זה שיציג לראשונה 

את סדרת המייג’ור:

♠
♥
♦
♣

K643
Q6
AQJT2
52

♠
♥
♦
♣

AJ75
K7
87
AKT43

West North East South

1♦ Pass 2♣ Pass
2♦ Pass 2♠ Pass
4♠ Pass Pass Pass

ערכים  מתארת  ל-♠4  השלישי  בסיבוב  הקפיצה  הכרזת 
מינימליים ומזהירה את המשיב מפני הכרזה מוגזמת. עם 

יד טובה יותר הפותח יכול להכריז ♠3.

מצב מיוחד נוצר כאשר הפותח מציג את הסדרת הרביעית, 
למקרה שחלוקתו של המשיב היא בדיוק 4-4-0-5:

♠
♥
♦
♣

K983
A65
KQT72
4

♠
♥
♦
♣

AT72
KQ83
-
KQJ75

West North East South

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

או 

♠
♥
♦
♣

K983
A65
KQT7
42

♠
♥
♦
♣

AT72
KQ83
-
KQJ75

West North East South

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

 3♠ הרביעית"  ב"סדרה  לעיל השימוש  ההכרזה  במהלך 
אינו שואל על עוצר בסדרה – הרי הפותח כבר הבטיח 
עוצר ב-♠ כאשר הכריז 2NT. זוהי הכרזה טבעית המראה 

רביעייה בניסיון למצוא התאמה בסדרה זו.

המשיב חוזר על סדרתו
של  השני  בסיבוב  שלו  ה-♣  סדרת  על  המשיב  חזרת 
חלוקתית  יד  טובה,  סדרה  מתארת   3 בגובה  ההכרזה 
ועניין אפשרי בסלם. עם חלוקה מאוזנת למחצה וללא כוח 

.3NT-עודף, המשיב יסתפק ב

♠
♥
♦
♣

K65
AK3
A765
984

♠
♥
♦
♣

A3
T87
Q8
AKJ752

West North East South

1♦ Pass 2♣ Pass
2NT Pass 3NT All Pass

יד טובה שאינה מספקת לסלם מול פותח חלש  למשיב 
מבלי   3NT-ל לסגור  מוטב  זה  במצב  נקודות(.   12-14(

להציג את הקלף השישי בקלאב.

מחזיק   2NT המכריז  אפשרות שהפותח  תיתכן  כאמור, 
18-19 נקודות. במצב זה אין למשיב מה לדאוג – ההכרזה 

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

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

כוכבים 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.

הברומטר של 

יום שני בערב  

פרסים גביע אמסלם כל 
חמישי בערב 

פרסים כספיים 
לזוכים

קבלת שבת 
כל שישי אחה"צ 
פרסים כספיים 

לזוכים

תחרות שבת 
אחה"צ 

פרסים כספיים 
לזוכים

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

מושיקו מיוחס
קורס

מתקדמים ג'

הצהרייםראשון ושני אחר עם ללה כל יום המודרך החברתי 

דרך 
מו

באוירה 
העשרה 

 שני 
ת ימי

מחוייכ

צהריים

ג'ו טל
עם 

צעדים ראשונים 
בברידג' תחרותי 

כל יום ראשון

בערב עם ללה

חדש ומיוחד!
אימון זוגות בוקר שישי

חודשי עם לנגי אסף



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

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

כוכבים 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.

הברומטר של 

יום שני בערב  

פרסים גביע אמסלם כל 
חמישי בערב 

פרסים כספיים 
לזוכים

קבלת שבת 
כל שישי אחה"צ 
פרסים כספיים 

לזוכים

תחרות שבת 
אחה"צ 

פרסים כספיים 
לזוכים

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

מושיקו מיוחס
קורס

מתקדמים ג'

הצהרייםראשון ושני אחר עם ללה כל יום המודרך החברתי 

דרך 
מו

באוירה 
העשרה 

 שני 
ת ימי

מחוייכ

צהריים

ג'ו טל
עם 

צעדים ראשונים 
בברידג' תחרותי 

כל יום ראשון

בערב עם ללה

חדש ומיוחד!
אימון זוגות בוקר שישי

חודשי עם לנגי אסף
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לא תסתיים ב-3NT, לדוגמה:

♠
♥
♦
♣

KQ5
AK3
A765
Q84

♠
♥
♦
♣

A3
T87
Q8
AKJ752

West North East South

1♦ Pass 2♣ Pass
2NT Pass 3NT Pass
4♣*

* 18-19 נקודות מאוזנות, התאמה ב-♣

יכריז קיו-ביד ♠4. בהמשך הפותח כנראה  כעת המשיב 
ישאל למספר קלפי המפתח, והחוזה הסופי יהיה ♣6 או 

.6NT

עם יד חלוקתית יותר המשיב יחזור על סדרתו בגובה 3, 
לסלם  יגיע  נקודות(   14 )עם  הפותח  של  יד  אותה  ומול 

באופן הבא:

♠
♥
♦
♣

K65
AK3
A765
984

♠
♥
♦
♣

A83
76
8
AKQJ752

West North East South

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

* קיו-ביד

חשוב להבין את משמעות ההכרזות. חזרת המשיב על 
הפותח  הכרזת  בסלם.  עניין  מתארת   3 בגובה  סדרתו 
2NT מתארת לרוב יד מאוזנת עם 12-14 נקודות. לפותח 
לו  יש  ואף  כה  עד  שתואר  מה  במסגרת  מקסימלית  יד 
ב-♣  קלפים  שלושה  של  תמיכה  לסלם:  טובים  קלפים 
כל- יד  עם  האדומות.  בסדרות  מהירות  לקיחות  ושלוש 
הסלם  ניסיונות  עם  פעולה  לשתף  עליו  חובה  טובה  כך 
של השותף. שתי הכרזות הקיו-ביד של מערב )♦3 ו-♥4( 
משכנעות את מזרח שסלם הינו בר-ביצוע. מזרח שואל 

לאסים ומכריז את הסלם.

מתאימה,  פחות  ביד  הפותח  של  ידו  את  נחליף  כעת 
מעוטת קונטרולים. על אף הניקוד המקסימלי )14(, טוב 
ניסיונות  עם  פעולה  משיתוף  יימנע  אם  הפותח  יעשה 
מהירה  )סגירה   3♣ על   3NT ויכריז  המשיב  של  הסלם 

למשחק מלא היא כרגיל ההכרזה החלשה ביותר(.

♠
♥
♦
♣

KJ5
KJ93
KQJ5
94

♠
♥
♦
♣

A83
76
8
AKQJ752

West North East South

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

 6♣ .3NT-ב לעצור  חייבים  והמשיב  זו הפותח  בחלוקה 
ודאי  וגם ביצוע ♣5 אינו  ייכשל בגלל שני אסים חסרים, 
לתוצאה  מקרה  בכל  יוביל   5♣ טופ-בוטום  )בתחרות 

.)3NT-נחותה מ

ארגז הכלים של הכרוז 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'

 
'   

 

 
   

   
  '

 

 
  
  
  
  
'

 
 

 
 

של ההגנה בברידג'ארגז הכלים
קובי שחר

קובי שחר - מהנדס מחשבים במקצועו, חובב משחקים בכלל וברידג' בפרט.
מורה מוסמך לברידג' וכותב קבוע בביטאון הישראלי לברידג'.

לאחר התגובות האוהדות לספר הראשון "ארגז הכלים של הכרוז בברידג'", 

שעסק במשחק היד, יוצא לאור הספר השני המתמקד במשחק ההגנה.

ובו  התיאורטי  הצד  מוצג  פרק  כל  בתחילת  כאן,  גם  הראשון,  בספר  כמו 

הקורא  שבהן  ידיים  מוצגות  ובהמשך  ההגנה  שחקני  את  המנחים  יכול לתרגל את אשר הוא למד.הכללים 

"יד   - ההגנה  של  הזהב  כללי  שלושת  הספר:  עוסק  שבהם  הנושאים  בין 

יש  כן  כמו  תמונה".  עם  תמונה  ו-"לכסות  נמוך"  שנייה  "יד  גבוה",  שלישית 

עוסק הספק  עוד  יש לחרוג מהכללים.  יוצאי הדופן שבהם  הסבר למקרים 

בהובלת הפתיחה, שיטות איתות ופרק מיוחד על הכללים כאשר מגן מבצע 

תעשה בהגנה".השלכות. הפרק האחרון מציג כללים נוספים להרחבת הנושא – "עשה ואל 

חר
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ארגז הכלים של הכרוז
ו- ארגז הכלים של ההגנה

ספרי חובה לשחקני תחרויות
מאת קובי שחר

ניתן להשיג את הספר במועדוני הברידג' ברחבי הארץ
או בפנייה ישירה אל קובי שחר: 054-4341834

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

  ארגז הכלים של השחקן בברידג'



הירשמו לערוץ ותוכלו ליהנות מחידות, הרצאות מרתקות, 
נושאים. במגוון  ברידג’  טעימות  ועוד  מתחרויות  ידיים  ניתוח 

הצטרפו לקבוצת הלימוד המובילה ב- 
ולדיוני  - לקהילה תוססת  אופיר”  גלעד  ברידג’ עם  “לחשוב 

ברידג’ מרתקים.

רב אמן בינלאומי 
ומנהל מיזם

ספריו של גלעד אופיר

135 ₪קטלוגי מחיר

מאחורי ההיגיון של משחק ההגנה
 המדריך המלא והמקיף למשחק ההגנה

 מיועד לשחקנים שמעוניינים לשחק 13 קלפים 
ולא רק את המכובדים

 הובלות, איתותים, המשחק הנכון ביד השניה 
והשלישית ועוד.

Gilad@gobridge.co.il | 077-3330775 להזמנות ופרטים נוספים: דבורה

מבצע שובר שוק 
עד סוף השנה:

ספר אחד לבחירתכם 85 ₪

שני ספרים 160 ₪

שלושה ספרים 200 ₪
תקף בהזמנה טלפונית ועד 31/12/18

לא כולל דמי משלוח

135 ₪קטלוגי מחיר

מאחורי ההיגיון של הברידג' המודרני
1,500 עותקים, אלפי שחקנים 

שעשו קפיצת מדרגה.
כללי הזהב וההיגיון של הברידג' המודרני, קביעת 

קצב ההכרזה הנכון, הקפטן של המכרז ועוד.

להבין יותר = לזכור פחות

ת
מ

של
המתנה המו

מחיר

קטלוגי 

₪ 100

ספר הלימוד 
המוביל למתחילים!

הספר שייקח אתכם, צעד אחר צעד,
אל תוך העולם המופלא של 

משחק הברידג'.
 מותאם לתכנית הלימוד 

במועדוני הברידג' 
 מיועד גם לתלמידים ללא ניסיון 

עם קלפים...

ספר חובה 

לתלמידים 

ושחקני 

תחרויות

העשרת ברידג’ מבית

GoBridge Israel

https://www.facebook.com/groups/1855860754627327/
https://www.youtube.com/channel/UCtGDY8Te_xLAKm7iSEgyYDQ
https://www.youtube.com/channel/UCtGDY8Te_xLAKm7iSEgyYDQ
https://www.youtube.com/channel/UCtGDY8Te_xLAKm7iSEgyYDQ?sub_confirmation=
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הכפל המוציא החזק מבוסס על יד כלשהי המכילה 18+ 
נקודות )או שוות-ערך( עם חלוקה בלתי מאוזנת או 19+ 
נקודות עם חלוקה מאוזנת לאחר שהיריב מצד ימין פתח 

את ההכרזה בסדרה בגובה 1.

 1NT אם קיבלנו יד כזו, הרי שהכרזת אוברקול רגיל או
 Underbidding .תתאר יד חלשה יותר ותטעה את השותף
עלול לגרום לכך שנחמיץ משחק מלא, ולכן מומלץ להכפיל 

בסיבוב הראשון.

 Takeout בהתחלה השותף יתייחס אל הכפל שלנו כאל
עלינו  ביותר.  הארוכה  סדרתו  את  ויכריז  חלש   Double

להראות לו בסיבוב השני את החוזק האמיתי של ידנו.

הנה מספר כללים בסיסיים:

 19-20  = קפיצה  ללא   NT הכרזת  מכן  ולאחר   Dbl
נקודות עם חלוקה מאוזנת.

Dbl ולאחר מכן הכרזת NT בקפיצה = 21-23 נקודות 
עם חלוקה מאוזנת.

 = קפיצה  ללא  הכרזת סדרה חדשה  מכן  ולאחר   Dbl
18-20 נקודות עם 5+ קלפים בסדרה.

= בקפיצה  חדשה  סדרה  הכרזת  מכן  ולאחר   Dbl 
21-23 נקודות עם 5+ קלפים בסדרה.

יד   = )קיו-ביד(  היריב  סדרה  הכרזת  מכן  ולאחר   Dbl
חזקה מאוד, מבקש תיאור נוסף.

Dbl ולאחר מכן Dbl נוסף על הכרזת היריב )עד גובה 
3 בסדרה( = יד חזקה, מבקש מהשותף להכריז.

הדוגמאות הבאות יהיו הזדמנות טובה בשבילכם לתרגל 
את הכללים האלה.

 

דוגמה 1
♠
♥
♦
♣

AK93
QT2
AQ5
KQ2

בידכם 20 נקודות גבוהות עם חלוקה מאוזנת 4-3-3-3. 
צפון פותח ♣1. מהי הכרזתם?

לו הייתם הפותח, היה קל יותר – 2NT. כעת אם תכריזו 
בסדרות  חמישיות  שתי  שבידכם  יבין  השותף   2NT
.Dbl הנמוכות שלא הוכרזו )♥+♦(. הקריאה הנכונה היא

מערב   .Pass קורא  לפותח(  )המשיב  דרום  הכפלתם. 
Pass לאחר שפתח.  )שותפכם( מכריז ♥1. צפון קורא 

כמה קלפי ♥ הבטיח שותפכם?

ידיים  קיימות  כי  אם   ,♥ קלפי  לארבעה  מצפים  אתם 
בלבד.  קלפים  שלושה  עם   1♥ להכריז  ייאלץ  שהשותף 

חמישייה בהארט? זה רצוי, אבל בשלב זה לא הובטח.

מהי הכרזתכם השנייה?

לשותף 0-8 נקודות. משחק מלא אפשרי אך אינו בטוח. 
עליכם לתאר לשותף את מספר הנקודות ואת סוג היד. 

.1NT זאת תעשו באמצעות הכרזה שנייה של

 = קפיצה  ללא   NT הכרזת  מכן  ולאחר   Dbl  כאמור: 
19-20 נקודות עם חלוקה מאוזנת.

קוראים  היריבים   .2♥ השני  בסיבוב  מכריז  שותפכם 
Pass. מה כעת? האם להעלות ל-♥4?

היות ששותפכם יודע על מספר הנקודות שלכם, הכרזת 
♥2 מצדו הינה sign-off )הכרזה סוגרת(. יש לו 5+ קלפי 
לו היו לשותף עם   .)0-4( נמוך  ♥, אבל מספר הנקודות 
6-8 נקודות, היה יכול להכריז מיד משחק מלא ♥4 )עם 
שישייה בהארט(, 3NT )עם רביעיה בהארט( או לבחור 

צעד אחר צעד )9(

כפל מוציא חזק
רם סופר
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שלישייה  לכם  יש  אם  לבדוק  כדי   2♣ קיו-ביד  בהכרזת 
בהארט.

ברגע שהבנתם את משמעות הכרזת השותף, ברור לכם 
אתם  עוד  כל   .Pass לקרוא  עליכם  השלישי  בסיבוב  כי 
אין  הקודמת,  הכרזתם  את  הבין  שהשותף  מאמינים 

לחשוש שהוחמץ כאן משחק מלא.

 מהלך המכרז המלא:

West North East South

1♣ Dbl Pass
1♥ Pass 1NT Pass
2♥ Pass Pass Pass

יד אפשרית של השותף:

♠
♥
♦
♣

86
K98764
T72
654

דוגמה 2
♠
♥
♦
♣

AKQ73
K6
A2
QJ98

5-2- נקודות גבוהות עם חלוקה לא מאוזנת   19 בידכם 
הכרזתכם  מהי   .1♣ פתח  )צפון(  מימין  היריב   .2-4

הראשונה?

.Dbl יד זו חזקה מדי לאוברקול ♠1. עליכם לקרוא

שותפכם השיב ♦1, שני היריבים שתקו. מהו הצעד הבא 
שלכם?

שלכם,  הארוכה  הסדרה  את  להראות  הזמן  הגיע  כעת 
כזכור:

 = קפיצה  ללא  הכרזת סדרה חדשה  מכן  ולאחר   Dbl
18-20 נקודות עם 5+ קלפים בסדרה.

אתם מכריזים ♠1. היריבים ממשיכים לשתוק, ושותפכם 
בוחר בסיבוב השני בהכרזת קפיצה ל-♦3. מה כעת?

נסו קודם כל להבין מה יש לשותף. ההכרזה ♦1 תחמה 
נקודות. בחירתו בסיבוב הבא בהכרזת   0-8 בין  ידו  את 
6-8 נקודות(. בנוסף,  )כלומר  מקסימום  קפיצה מתארת 
 6 לפחות  כלל  )דרך  טובים  דיאמונדים  לו  להיות  חייבים 

מבלי   3 בגובה  סדרה  להכריז  טעם  אין  אחרת  קלפים(, 
שהשותף הראה סימן כלשהו של תמיכה.

בנוסף, אין שום סיכוי שלשותף שלושה קלפי ♠ – אחרת 
הוא היה תומך בכם. 

ברגע שאתם מדמיינים את היד האפשרית של השותף, 
קל לראות מהו החוזה הסופי הנכון: אין התאמה ב-♠, יש 
וב- ב-♦  ללקיחות  אפשריים  מקורות  שני  ויש  ב-♥  עוצר 
 3NT ההכרזה הנכונה שלכם בסיבוב השלישי היא .♠

)הכרזה סוגרת(. בכך יסתיים המכרז.

מהלך המכרז המלא:

West North East South

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

יד אפשרית של השותף:

♠
♥
♦
♣

2
983
KQJT53
T76

דוגמה 3
♠
♥
♦
♣

AKJ7
4
KQ92
AKJ4

בידכם 21 נקודות עם חלוקה לא מאוזנת 4-1-4-4. היריב 
מימין פותח ♥1. מהי הכרזתכם?

 Dbl זו שאלה קלה. עם החלוקה הזאת הייתם מכריזים
גם עם 16 נקודות... וגם עם 11 נקודות. יש לכם חלוקה 
קלאסית לכפל מוציא, עם דרגת כוח של כפל חזק )מאוד(. 
אם שותפכם משיב ♠1, מובן מאליו שתלכו למשחק מלא 
♠4, אבל במקום להכריז מיד ♠4, עדיף לתת צ’אנס לסלם 
ולבחור בהכרזת ספלינטר ♥4, שפחות או יותר מתארת 

מה שיש לכם.

במציאות אין לשותפכם אפשרות להשיב, היות שהמשיב 
לפותח )דרום( קופץ ל-♥4 )הכרזת הפרעה המבוססת על 
התאמה גדולה ב-♥(. לאחר שתי קריאות Pass, תורכם 

שוב. מה לעשות?

מנת  על  שוב  מכפילים  אתם  מסובכת:  אינה  התשובה 
לתאר יד חזקה עם קוצר בהארט. בגובה 4 זה כבר איננו 
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כפל מוציא טהור – השותף רשאי לקרוא Pass עם חלוקה 
מאוזנת. מצד שני, השותף מוזמן להכריז עם חלוקה לא 

מאוזנת וסדרה בת 5 קלפים. 

כל מה שהשותף יחליט לעשות לאחר שתכפילו ♥4, טוב 
לכם. נראה כי בידכם כוח מספיק להכשיל ♥4 וגם לתמוך 
יבחר  ארוכה שהשותף  סדרה  בכל  מלא  משחק  בביצוע 

להכריז.

אתם  מוכפל.   4♥ להשאיר  מחליט  השותף  במציאות 
“יורדים להגנה” ומנסים להכשיל את החוזה בכמה שיותר 

לקיחות. 

מהלך המכרז המלא:

West North East South

1♥ Dbl 4♥
Pass Pass Dbl All Pass

יד אפשרית של השותף:

♠
♥
♦
♣

963
J72
T854
Q86

דוגמה 4
♠
♥
♦
♣

AKJT43
8
A3
AQJ7

 בידכם 19 נקודות גבוהות עם חלוקה לא מאוזנת 6-1-2-4.
היריב מימין פתח בהכרזת ♦1. כיצד תתערבו?

ומעלה עם חלוקה בלתי מאוזנת,  נקודות   18 כרגיל עם 
.Dbl-נכון להתחיל ב

השותף עונה ♥1, היריבים שותקים. מה תכריזו בסיבוב 
השני?

להכריז  טבעי  נראה  המכרז.  של  הקריטי  לרגע  הגעתם 
♠1, אבל הכרזה זו מתארת 18-20 נקודות עם חמישייה 
נקודות עם   19 בספייד ללא חלוקה מיוחדת. ברשותכם 
סדרה איכותית וחלוקה 6-4. יד זו שווה יותר! כדי לעשות 

צדק ליד הזאת מומלץ לקפוץ בסיבוב השני ל-♠2.

חדשה  סדרה  הכרזת  מכן  ולאחר   Dbl הכללים,  לפי 
בסדרה  קלפים   +5 עם  נקודות   21-23 מתאר  בקפיצה 
לכם לשדרג את  )במקרה הזה הכוח החלוקתי מאפשר 

ערך היד מ-19 ל-21(.

שותפכם מכריז ♠4 – הכרזה סוגרת. אתם קוראים כמובן 
.Pass

מהלך המכרז המלא:

West North East South

1♦ Dbl Pass
1♥ Pass 2♠ Pass
4♠ Pass Pass Pass

יד אפשרית של השותף:

♠
♥
♦
♣

985
T942
K964
83

לאחר הכרזת הקפיצה שלכם השותף העריך את שלוש 
ב-♣(  ודאבלטון  ב-♠  תמיכה  )בשילוב  שלו  הנקודות 

כמספיקות למשחק מלא.

לו הייתם מסתפקים בהכרזת ♠1, ייתכן שהייתם משחקים 
בחוזה זה.

 Oticon OPN
 מכשיר השמיעה שמתקשר עם הסביבה שלכם
מכשיר השמיעה היחיד שמתחבר לאינטרנט 
ופועל בטכנולוגיית "הבית החכם", הכוללת חיבור 
ישיר למכשירים חשמליים בבית - לטלוויזיה, 
לטלפון, לטאבלט ולפעמון הכניסה של הדלת. 
הוא מתחבר גם לסמארטפון ולמכשור דיגיטלי 
מגוון – כשהוא מפעיל אותם מרחוק גם באמצעות 

פקודות קוליות. 

 OPN
המכשיר שחולל מהפכה בעולם השמיעה 

לפרטים ולחודש התנסות חינם:

*2254
www.medton-hedim.co.il



 Oticon OPN
 מכשיר השמיעה שמתקשר עם הסביבה שלכם
מכשיר השמיעה היחיד שמתחבר לאינטרנט 
ופועל בטכנולוגיית "הבית החכם", הכוללת חיבור 
ישיר למכשירים חשמליים בבית - לטלוויזיה, 
לטלפון, לטאבלט ולפעמון הכניסה של הדלת. 
הוא מתחבר גם לסמארטפון ולמכשור דיגיטלי 
מגוון – כשהוא מפעיל אותם מרחוק גם באמצעות 

פקודות קוליות. 

 OPN
המכשיר שחולל מהפכה בעולם השמיעה 

לפרטים ולחודש התנסות חינם:

*2254
www.medton-hedim.co.il
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בספירת  מתחיל  שליט  ללא  היד  משחק  תכנון  כזכור, 
הלקיחות הבטוחות.

בהתחלת  בטוחות  לקיחות  מספיק  אין  כאשר  קורה  מה 
המשחק?

היא  נוספות  לקיחות  לפתח  היעילות  הדרכים  אחת 
הגבהת סדרה. אם אנו מחזיקים KQJ באחת הסדרות 
ליריבים  להוציא  כדי  הללו  הקלפים  באחד  ומשתמשים 
ביד  )לפחות(. אם  לקיחות  אנו מפתחים שתי   ,A-ה את 
או בדומם סדרה בת ארבעה קלפים ו-QJT9 ברשותנו, 
וה-K מידי המגנים תגביה עבורנו שתי   A-ה אז הוצאת 

לקיחות.

נסו לתרגל זאת בשתי החלוקות הבאות:

תרגיל 1
♠
♥
♦
♣

Q4
J92
A873
K854

♠
♥
♦
♣

AK3
QT83
K65
A97

West North East South

1NT
Pass 3NT All Pass

מלמעלה(.  )רביעי   ♠6 הוביל  מערב   .3NT הוא  החוזה 
זכיתם ב-Q♠. כיצד תמשיכו?

תרגיל 2
♠
♥
♦
♣

Q42
K5
AJ9762
87

♠
♥
♦
♣

K97
A2
KQ8
QJT95

West North East South

1NT
Pass 3NT All Pass

מלמעלה(.  )רביעי   ♥4 הוביל  מערב   .3NT הוא  החוזה 
 .♥A-זכיתם ב – ♥J מזרח שיחק

תכננו את המשך המשחק!
לאחר שגיבשתם תכנית משחק משל עצמכם בכל אחת 
לצפות בחלוקות המלאות  מוזמנים  הידיים, אתם  משתי 

ובדרך המשחק הנכונה.
פתרון 1

 ♠
♥
♦
♣

Q4
J92
A873
K854

 

♠
♥
♦
♣

J9862
K7
J942
J3

♠
♥
♦
♣

T75
A654
QT
QT62

 ♠
♥
♦
♣

AK3
QT83
K65
A97

 

פיתוח לקיחות 
באמצעות הגבהה

רם סופר
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אתם משחקים 3NT. מערב הוביל 6♠ )רביעי מלמעלה(. 
.♠Q-זכיתם ב

בספייד,  )שלוש  בטוחות  לקיחות  שבע  סופרים  אתם 
שתיים בדיאמונד, שתיים בקלאב(. המקור הטוב ביותר 
לב  שימו  ההארט.  סדרת  הוא  נוספות  לקיחות  לפיתוח 
רצף  לרשותכם  עומד  והדומם  הכרוז  קלפי  בשילוב  כי 
QJT98 ב-♥. כל שנדרש להשגת שתי הלקיחות החסרות 
הוא לשחק מיד ♥ ולהוציא ליריבים כמה שיותר מהר את 
ה-AK. בלקיחה השנייה עליכם להוביל J♥ )גבוה מהצד 
חזרה  בכל  תזכו   ,♥K-ב יזכה  שמערב  לאחר  הקצר(. 

ותמשיכו בהארט.

הצלחתכם מובטחת, כי בעת שתקפתם את סדרת ה-♥ 
עוצרים בכל הסדרות האחרות. לא משנה  היו לכם שני 
מה ישחקו המגנים, תספיקו לזכות בשתי לקיחות בהארט 

לפני שהם יגביהו חמש לקיחות.

בתחילת  בטוחות  לקיחות  משיכת  זו  ביד  כי  לב  שימו 
המשחק חסרת כל תועלת ותוביל לכישלונכם הוודאי.

פתרון 2
 ♠

♥
♦
♣

Q42
K5
AJ9762
87

 

♠
♥
♦
♣

J63
QT843
T54
AK

♠
♥
♦
♣

AT85
J976
3
6432

 ♠
♥
♦
♣

K97
A2
KQ8
QJT95

 

אתם משחקים 3NT. מערב הוביל 4♥ )רביעי מלמעלה(. 
.♥A-זכיתם ב – ♥J מזרח שיחק

בדיאמונד,  )שש  בטוחות  לקיחות  שמונה  סופרים  אתם 
שתיים בהארט(. היכן לחפש לקיחה תשיעית?

עם  ללקיחות  מצוין  מקור  היא  ה-♣  סדרת  לכאורה 
 11 ולהשגת  נוספות  לקיחות  שלוש  להגבהת  פוטנציאל 

לקיחות – אך זו אשליה.

אם תמשיכו ב-♣, מערב יזכה ב-K♣ וימשיך ב-♥. הקלאב 
הבא יילקח עם ה-A♣ של מערב, וכעת המגנים מוכנים 
 ♣AK-ו ♠A למשוך שלוש לקיחות בהארט, אשר ביחד עם

יובילו אותם לשש לקיחות. 

הסיבה שהגבהת ה-♣ אינה עובדת בחלוקה זו היא שאין 
לכם זמן לזה – ההגנה מקדימה במרוץ.

עם זאת, לרשותכם דרך פשוטה ויעילה לבצע את החוזה. 
אבל  איכותית,  לא  ואף  ארוכה  אינה  שלכם  ה-♠  סדרת 
זו שתספק את הלקיחה החסרה להשלמת החוזה  היא 
 ♠7 השנייה  בלקיחה  שחקו  פשוט  הגבהה.  באמצעות 
מידכם אל ה-Q )עדיף להוביל קלף נמוך ולא תמונה – 
אולי אחד היריבים ישגה ויבזבז A♠ על שני קלפים קטנים, 
יזכה ב-A♠, ובהמשך  ואז תשיגו לקיחה עודפת(. מזרח 

K♠ תהיה הלקיחה התשיעית שלכם.

סיכום
טכניקת ההגבהה חשובה מאוד ותעזור לכם לבצע חוזים 
רבים ללא שליט, אך בעת ביצועה יש לקחת בחשבון את 
הסדרות  את  להגביה  מנסים  אתם  בעוד  הזמן.  אלמנט 
בסדרות  דבר  אותו  לעשות  מנסים  היריבים  שלכם, 
תנסו  בטרם  לקיחות.  נגדכם  ולפתח  שלהם  הטובות 
ולדעת  במרוץ  מקדים  מי  לחשב  כדאי  סדרה,  להגביה 
תספיקו  בטרם  לזכות  עלולה  ההגנה  לקיחות  בכמה 

ליהנות מהלקיחות המוגבהות שלכם.

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

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

https://www.facebook.com/%D7%94%D7%94%D7%AA%D7%90%D7%92%D7%93%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%AA-%D7%9C%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%93%D7%92-%D7%94%D7%A2%D7%9E%D7%95%D7%93-%D7%94%D7%A8%D7%A9%D7%9E%D7%99-776246342481662/
https://www.facebook.com/%D7%94%D7%94%D7%AA%D7%90%D7%92%D7%93%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%AA-%D7%9C%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%93%D7%92-%D7%94%D7%A2%D7%9E%D7%95%D7%93-%D7%94%D7%A8%D7%A9%D7%9E%D7%99-776246342481662/
https://www.facebook.com/gilado.bridge/
https://www.facebook.com/search/str/%D7%92%D7%9C%D7%A2%D7%93+%D7%90%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%A8+%D7%99%D7%95+%D7%A8+%D7%94%D7%94%D7%AA%D7%90%D7%92%D7%93%D7%95%D7%AA/keywords_search?epa=SEARCH_BOX
https://www.facebook.com/gilado.bridge/
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ההד של סמית'

אבי וניר רוזנטל

אחרי הצליל בא ההד. זה גם מה שקורה בשיטת האיתות 
של  שמו  על  נקראת  השיטה   .Smith Echo הנקראת 
I.G. Smith, שחקן בריטי מסתורי שהגה אותה – כנראה 

שהיה קצין בכיר בצבא הבריטי.

שמשוחק  למה  מתייחסים  הרגילות  האיתות  בשיטות 
בלקיחה הנוכחית. במקרה של העדפת סדרה מתייחסים 
ללקיחות הבאות. שיטת Smith Echo מתייחסת ללקיחה 
איתות  בשיטת  המשתמש  ללקיחה.  הד  מעין  הקודמת, 
ששוחקה  בסדרה  בהמשך  מעוניין  הוא  אם  מאותת  זו 

בלקיחה הקודמת. 

משתמשים ב־ Smith Echo רק בהגנה נגד חוזה ללא 
הובלת  של  לסדרה  רק  מתייחסת  הקונבנציה  שליט. 
בידו  הראשונה,  בלקיחה  זכה  שהכרוז  בתנאי  הפתיחה 

או בדומם.

בלקיחה השנייה, לאחר הובלה של הכרוז בסדרה אחרת, 
איתותי המגנים מתייחסים לסדרה של הובלת הפתיחה: 
קלף גבוה יסמן עניין בהמשך בסדרה ההיא כשהמגנים 
בהמשך  עניין  חוסר  מראה  נמוך  קלף  בלקיחה,  יזכו 
בסדרה של הובלת הפתיחה. )מי שמשתמש באיתותים 
 Smith Echo-יכול גם להשתמש ב – UDCA – הפוכים

הפוך ולעודד באמצעות קלף נמוך(.

הסכמת בני הזוג להשתמש ב־ Smith Echo נגד חוזים 
השלישית  ביד  האיתות  דרך  את  גם  משנה  שליט  ללא 
במקרה שהדומם זוכה בלקיחה )כלומר יד שלישית אינה 
משחקת קלף גבוה מהדומם(. אין טעם לאותת מעודד-
לא מעודד, שהרי איתות זה יבוא בלקיחה הבאה, ולכן יד 

שלישית שאינה מכסה את הדומם תאותת ספירה.

דוגמה
מערב מוביל ב-3♠ נגד חוזה 3NT מצד דרום. זוהי הובלה 
לפחות.  אחד  מכובד  המבטיחה  מלמעלה  רביעי  בקלף 

מזרח משחק לפי הכלל “יד שלישית גבוה”.

 ♠
♥
♦
♣

86
T874
QJ3
AKT5

♠
♥
♦
♣

AT732
962
K8
J42

 .♠K-ודרום זוכה ב ♠J הכרוז משחק 8♠ מהדומם, מזרח
.♣K בלקיחה השנייה דרום מוביל 6♣ וזוכה בדומם עם

מקרה 1: מזרח מחזיק QJ4 ♣973♠. בידו עדיין קלף בכיר 
ב-♠ שטרם נחשף, והוא מעוניין שמערב ימשיך ב-♠ ברגע 
שיקבל את היד. מזרח משתמש ב-Smith Echo ומשחק 
על  מאותת  גבוה  בקלף  השימוש   .♣9 השנייה  בלקיחה 

עניין בסדרה של הובלת הפתיחה – ♠.

עקיפה  ינסה  )הכרוז   ♦K באמצעות  לידו  כניסה  למערב 
ב-♦ שתיכשל(. 

ברגע שמערב יזכה בלקיחה הוא יפעל בהתאם לאיתות 
שותפו וימשיך ב-♠.

היד המלאה:

 ♠
♥
♦
♣

86
T874
QJ3
AKT5

 

♠
♥
♦
♣

AT732
962
K8
J42

♠
♥
♦
♣

QJ4
KJ53
972
973

 ♠
♥
♦
♣

K95
AQ
AT654
Q86
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את  לדרום  מוציא  מזרח  של   ♠J-ה ב-3♠.  מוביל  מערב 
)מזרח מאותת עם 9♣(  עובר לדומם ב-♣  ה-K♠. דרום 

ועוקף ב-♦.

את  ומבין  שותפו  איתות  את  זוכר   ,♦K-ב זוכה  מערב 
 ♠Q-משמעותו )מעוניין ב-♠(. מערב ממשיך ב-2♠ לכיוון ה

של שותפו. מזרח חוזר ב-4♠ להפלת החוזה.

ששיחק  לאחר   .♠J54 ♣973 מחזיק  מזרח   :2 מקרה 
J♠ לא נותרו בידו קלפים בכירים ב-♠, והוא אינו מעוניין 

שמערב ימשיך ב-♠. 

משחק  והפעם   Smith Echo-ב שוב  משתמש  מזרח 
השימוש בקלף נמוך מאותת על   .♣3 בלקיחה השנייה 

חוסר עניין בסדרה של הובלת הפתיחה – ♠.

ברגע שמערב יזכה בלקיחה עם K♦ הוא יסמוך על שותפו 
 ♠Q עדיין מחזיק  שדרום  לו  ברור  שכן  ב-♠,  ימשיך  ולא 

מוגנת.

היד המלאה:

 ♠
♥
♦
♣

86
T874
QJ3
AKT5

 

♠
♥
♦
♣

AT732
962
K8
J42

♠
♥
♦
♣

J54
AJ53
972
973

 ♠
♥
♦
♣

KQ9
KQ
AT654
Q86

 

את  לדרום  מוציא  מזרח  של   ♠J-ה ב-3♠.  מוביל  מערב 
)מזרח מאותת עם 3♣(  עובר לדומם ב-♣  ה-K♠. דרום 

ועוקף ב-♦.

את  ומבין  שותפו  איתות  את  זוכר   ,♦K-ב זוכה  מערב 
משמעותו )לא מעוניין ב-♠(. 

ברור כי אין טעם לשחק ♣ או ♦. מערב מנסה את הסיכוי 
היחיד להגיע ליד שותפו ומשחק 6♥.

מזרח זוכה ב-A♥, חוזר ב-5♠ ומבצע עקיפה מוצלחת נגד 
ב-4 לקיחות ב-♠. ההגנה  זוכה  ה-Q♠ של דרום. מערב 
מגיעה ל-6 לקיחות והחוזה נופל פעמיים. לו היה מערב 
עם  מבוצע  היה  החוזה  הרביעית,  בלקיחה  ב-♠  ממשיך 

לקיחה עודפת.

 Smith Echo-ב ישתמש  )מערב(  המוביל  גם  אגב, 
בלקיחה השנייה וישרת עם 4♣ לפני 2♣ )גבוה-נמוך( כדי 

לאותת שהוא מעוניין ששותפו יחזור ב-♠. 

והמוביל מעוניין ששותפו  כאשר סדרת ההובלה חלשה, 
בסדרה  נמוך-גבוה  יאותת  הוא  אחרת,  בסדרה  יחזור 

שהכרוז מוביל. 

אז החלטנו להשתמש ב-Smith Echo. על מה 
נצטרך לוותר?

על מנת להשתמש ב-Smith Echo יש לוותר על איתות 
ספירה בלקיחה השנייה. לדעתנו, זהו ויתור כדאי משום 
שבחוזים ללא שליט כל צד מנסה לפתח סדרה שבה יש 
של  הקלפים  מספר  על  המידע  כוח.  גם  ולרוב  אורך  לו 
המגנים בסדרה שהכרוז מנסה לפתח אותה עלול לעזור 
הרכב  היא  נפוצה  דוגמה  למגנים.  מאשר  יותר  לכרוז 
הדוגמאות  בשתי  ה-♣  בסדרת  צפון-דרום  הקלפים של 
לעיל. לאחר שישוחקו AQ♣, המידע על מספר הקלפים 
לכרוז  לעזור  עשוי  אי-זוגי(  או  )זוגי  של המגנים בסדרה 
אל  לעקוף  או   ♣K השלישי  בסיבוב  לשחק  אם  להחליט 

.♣T-ה
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הובלות פתיחה )1(

רם סופר

הפעם, בכל התרגילים מהלך ההכרזה יהיה זהה:

West North East South

1NT
Pass 3NT All Pass

יד 1
♠
♥
♦
♣

KQJT7
A42
875
93

יד 2
♠
♥
♦
♣

AQ5
KT742
J3
T94

פתרונות
יד 1

♠
♥
♦
♣

KQJT7
A42
875
93

העיקרון הראשון של הובלת פתיחה נגד חוזה ללא שליט 
זו  עוד  כל  )לפחות  ביותר  בסדרה הארוכה  לבחור  הוא 
לתקוף  להמשיך  במטרה  היריבים(  ידי  על  הוכרזה  לא 
קלפים,  בה  יישארו  לא  ולדומם  שלכרוז  עד  זו  בסדרה 
זה  במקרה  הנותרים.  הקלפים  עם  בלקיחות  לזכות  ואז 
הסדרה הארוכה ביותר היא גם החזקה ביותר, כך שאין 

ספק שסדרת ההובלה תהיה ♠.

בחירת הקלף תתבצע לפי העיקרון הבסיסי ראש רצף. 
)או  רצף  המוביל  של  בידו  כאשר  זה  עיקרון  ליישם  יש 
קלף  יותר(.  )או  בכירים  רצף שבור( של שלושה קלפים 
יזכה  הדומם(  )או  הכרוז  אם   .♠K הוא  הנכון  ההובלה 
ב-A♠, ובהמשך תקבלו את ההובלה עם A♥, תזכו כנראה 

ביתרת סדרת ה-♠ עם הכשלת החוזה.

יד 2
♠
♥
♦
♣

AQ5
KT742
J3
T94

עליכם לבחור בסדרה הארוכה ביותר ♥, ולא בסדרה החזקה 
ביותר )♠(.ייתכן שבהתחלה תפסידו לקיחה או לקיחות ב-♥, 
אך בהמשך קלפי ה-♠ הבכירים עשויים לשמש כניסות כדי 

לזכות בלקיחות ב-♥ בשלב מאוחר יותר.

כאשר סדרתכם הארוכה אינה מכילה רצף )או רצף שבור( 
בן שלושה קלפים בכירים לפחות, אך יש בה לפחות קלף 
הרביעי מלמעלה.  הוא  הנכון  קלף ההובלה  בכיר אחד, 

במקרה זה עליכם להוביל 4♥.

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

ההובלה.

בעיות בזוגיות - כל התובנות במפגש אחד
אינטנסיבי, תכליתי, ענייני, ללא מריחות, עם מסקנות והחלטות מושכלות

אין סוף ויכוחים ומריבות  חוסר אינטימיות  תקשורת מינימלית  בגידה
תחושת הלבד  חרדות מעתיד המשפחה  מתחים משפחתיים

הורים, האם ילדיכם מתמודדים עם בעיות בזוגיות?
אל תסבלו בחוסר אונים, התקשרו אתם לשיחה דיסקרטית

אפשר לעזור !

)על פי שיטת אדלר(

058-503-9696
30 שנות ניסיון כ-



בעיות בזוגיות - כל התובנות במפגש אחד
אינטנסיבי, תכליתי, ענייני, ללא מריחות, עם מסקנות והחלטות מושכלות

אין סוף ויכוחים ומריבות  חוסר אינטימיות  תקשורת מינימלית  בגידה
תחושת הלבד  חרדות מעתיד המשפחה  מתחים משפחתיים

הורים, האם ילדיכם מתמודדים עם בעיות בזוגיות?
אל תסבלו בחוסר אונים, התקשרו אתם לשיחה דיסקרטית

אפשר לעזור !

)על פי שיטת אדלר(

058-503-9696
30 שנות ניסיון כ-

https://www.ellishtrul.co.il/
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גביע אירופה לאלופות

משחקי גביע אירופה לאלופות התקיימו השנה זו הפעם 
השנייה באילת. זוהי תחרות בת שלושה ימים בהשתתפות 
10 המדינות שסיימו  את  המייצגות  אלופות  קבוצות   10
 12( ההרכב  את  האחרונה.  אירופה  באליפות  ראשונות 
קבוצות( משלימות אלופת השנה הקודמת ונציגת המדינה 
המארחת. עקב הצלחת ישראל באליפות אירופה 2018 
זו, אלופת הליגה הלאומית  זכינו לשתי נציגות בתחרות 
שחר זק-אריאל בראונשטיין, נגה טל-דנה טל שחוזקה 
בזוג יניב זק-מיכאל בראל ומחזיקת גביע המדינה אילן 
אופיר הרבסט- רול,  לוין-יוסי  אמיר  לנגי,  ברקת-אסף 

אילן הרבסט.

12 המתחרות התמודדו ב-11 סיבובי ליגה )10 חלוקות 
לסיבוב( על ארבעה כרטיסי עלייה לשלב הבא: נוק-אאוט 
שהודחו  הקבוצות  גם  חלוקות.   28 של  מפגשים  בשני 
בשלב הראשון השתתפו במשחקי הנוק-אאוט על מקומות 

5-8 ו- 9-12.

בסיבוב הראשון התחרו הקבוצות הישראליות זו בזו. היד 
הבאה הניבה IMP 10 לטובת מחזיקת הגביע.

Board 4. Dealer West, Vul All

 ♠
♥
♦
♣

85
AJT82
KJ75
A2

 

♠
♥
♦
♣

AKT74
Q654
4
QT7

♠
♥
♦
♣

Q632
7
Q98
KJ954

 ♠
♥
♦
♣

J9
K93
AT632
863

 

הנקודות מחולקות כמעט שווה בשווה, אבל למזרח-מערב 
התאמה גדולה בשתי הסדרות השחורות. רול-לוין הכריזו 
וביצעו ♠4, בעוד האחיות טל הסתפקו ב-♠3. ביצוע ♠4 
היה קל לאור החלוקות הנוחות. לבסוף המפגש הסתיים 

בתיקו.

יוסי אנגל

בטקס הסיום חולקו תעודות הוקרה מטעם EBL לראשי ההתאגדות ולמארגנים
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בסיבוב השני אוחז דרום ביד הבאה:

Dealer West, Vul N/S

♠
♥
♦
♣

KJ9543
964
KQ
KJ

West North East South

Pass Pass 1NT ?

 15-17(  1NT היריב  פתיחת  לאחר  להתערב  האם 
נקודות(? לדרום 13 נקודות גבוהות עם שישייה בספייד, 
ירודה.בימינו  הנקודות(  איכות  )וגם  הסדרה  איכות  אבל 
מרבית  פגיע.  במצב  אפילו  להכריז,  אוהבים  כולם 
השחקנים התערבו עם ידו של דרום, וחלקם שילמו בסוף 
המשחק 1100. אילן ברקת היה בר-מזל: הוא לא הוכפל 
ושילם 400 בלבד – רווח של IMP 2 לעומת 3NT+2 לא 

פגיע בשולחן השני.

במפגש בין מונקו לנציגת ישראל השנייה לא נרשם רווח 
מזרח-מערב  שיחקו  השולחנות  שבשני  היות  צד,  לאף 

בחוזה רגוע של ♥4 שבוצע בדיוק.

החלוקה המלאה:

 ♠
♥
♦
♣

7
T3
8753
Q86542

 

♠
♥
♦
♣

QT86
Q85
AJT6
73

♠
♥
♦
♣

A2
AKJ72
942
AT9

 ♠
♥
♦
♣

KJ9543
964
KQ
KJ

 

הזוג לנגי-ברקת הוביל את מחזיקת הגביע לרווח של 11 
IMP בחלוקה הבאה ששוחקה נגד אלופת פולין.

 ♠
♥
♦
♣

54
K6
K5432
AQ75

 

♠
♥
♦
♣

AQJ763
J742
6
93

♠
♥
♦
♣

K9
T983
JT98
JT2

 ♠
♥
♦
♣

T82
AQ5
AQ7
K864

 

של  התערבות  ולאחר   ,1NT בדרום  פתח  ברקת  אילן 
 .5♣ והכריזו  בספייד  הבעיה  את  הזוג  בני  זיהו  מערב 

מערב הוביל ב-6♦, וברקת זכה ב-12 לקיחות קלות.

בשולחן הדני הכריזו הפולנים 3NT, והאחים הרבסט לא 
.♠Q-התקשו להכשיל את החוזה לאחר הובלה ממערב ב

במקום  ברקת  קבוצת  הייתה  האחרון  הסיבוב  לקראת 
הרביעי וקבוצת זק במקום השביעי. ברקת התמודדה מול 
אלופת אנגליה שדורגה שנייה, בעוד קבוצת זק שיחקה 
מול אלופת נורווגיה שדורגה חמישית ואיימה על קבוצת 

ברקת.

לאחר 9 מתוך 10 ידיים עדיין תפסה קבוצת ברקת את 
הנורווגים  בעוד  הבא,  לשלב  המוביל  הרביעי  המקום 
כואבת  הייתה  היד האחרונה  VP, אבל  כ-3  בפיגור של 

מאוד לשתי הקבוצות הישראליות.

ראו נא את הבעיה שניצבה בפני אסף לנגי:

West North East South

2 ♦ Pass 3NT All Pass

♠
♥
♦
♣

76
2
KQJT9
T7652
 ♠

♥
♦
♣

AKT5
Q98653
A
J4

אילן  שותפו  נמוך.  בהארט  והוביל  בדרום  ישב  אסף 
לנגי   .♦ כעת שוחק   .A-ב זכה  והכרוז   ,♥J ברקת שיחק 
זכה ב-A, בעוד השותף משרת בקלף נמוך. הוא המשיך 
ב-K♠ בתקווה לאיתות חיובי, אבל ברקת שירת עם 2♠ 
לא מעודד. לנגי יודע כי לכרוז לפחות KT בהארט ביחד 



סיקור תחרויות

24

עם ה-A. כיצד עליו להמשיך?

כך נראתה החלוקה המלאה:

 ♠
♥
♦
♣

982
J74
8543
A93

 

♠
♥
♦
♣

76
2
KQJT9
T7652

♠
♥
♦
♣

QJ43
AKT
762
KQ8

 ♠
♥
♦
♣

AKT5
Q98653
A
J4

 

כדי להכשיל את החוזה, חובה להמשיך ב-♠ נמוך. כעת 
הכרוז יכול לזכות בארבע לקיחות ב-♦, שתיים ב-♥ ואחת 
ב-♠,  וימשיך   ♣A-ב יזכה  צפון   ,♣ שישחק  ברגע  ב-♠. 

וההגנה תשלים חמש לקיחות.

לנגי בחר להמשיך ב-J♣, ועתה החוזה מבוצע ללא תלות 
הסתפקו  ברקת-לוין  השני  בשולחן  צפון.  של  במשחקו 
קבוצת  הפסידה  כך  שבוצע.   3♦ של  יותר  צנוע  בחוזה 

 5 של  אפשרי  רווח  לעומת  זו  בחלוקה   IMP  10 ברקת 
.IMP

גם אחרי התוצאה הזו היה לקבוצת ברקת סיכוי להגיע 
לחצי הגמר, אבל זק-בראונשטיין הכריזו את קלפי מזרח-
מערב לחוזה מוגזם של ♣5. הנורווגים הכפילו וזכו ב-14 

IMP שהעלו אותם לחצי הגמר.

הקבוצות הישראליות התמודדו שוב במשחקי הדירוג 5-8. 
קבוצת ברקת ניצחה, ולבסוף סיימה במקום השישי, בעוד 
מעל האמצע  כלשהו  דירוג  מסיימת שמינית.  זק  קבוצת 
אלופי  שבה  זו,  חזקה  בתחרות  מכובד  הישג  ייחשב 
העולם מאורלנדו לא רוו נחת: הן נבחרת מונקו שחוזקה 
בזוג המפורסם ורסצ’ה-לוריה והן אלופת שוודיה בכיכובם 
של אלופי העולם לזוגות מיקאל ואולה רימשטדט, כשלו 

בשלב הראשון ונאלצו להתמודד על המקומות 9-12.

מנצחת התחרות הייתה אחת משתי נציגות הולנד בהרכב 
סימון דה-וויס-באוקה מולר; בוב דרייבר-בארט נאב; ריקו 
ון-פרויין-לוק ורהייס. הם גברו בגמר על אלופת פולין וזיכו 

את ארצם בתואר שני ברציפות במסגרת זו.

דוכן המנצחים: 1. הולנד 2. פולין 3. אנגליה

בואו להתרשם מהתכנית החינמית שלנו
הכוללת מבחר טעימות עשיר, ללא הגבלת זמן.

info@bestbridge.co.il | 053-7517570  | 052-3292290 – לסיוע ופרטים נוספים
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 תרגול טכניקות בסיס במשחק היד

 תרגול הובלות וטכניקות בהגנה

 רמזור הכוונה אישי 

 פתרון כתוב לכל תרגיל

 צוות מומחים שיסייע בכל בעיה.

עם  אתם לא לבד:



בואו להתרשם מהתכנית החינמית שלנו
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מלווה אותך
בצעדיך הראשונים במשחק הברידג'

בקצב שלךבזמן שלךבבית שלך

סט כלים לשחקן המתחיל:

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

 תרגול הכרזות לשחקן המתחיל
 תרגול טכניקות בסיס במשחק היד

 תרגול הובלות וטכניקות בהגנה

 רמזור הכוונה אישי 

 פתרון כתוב לכל תרגיל

 צוות מומחים שיסייע בכל בעיה.

עם  אתם לא לבד:
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במוקד פסטיבל הים האדום עמדה כמו בכל שנה תחרות 
רבים  אורחים  בהשתתפות  ז"ל  רנד  ניסן  ע"ש  ההזמנה 
מחו"ל ברמה גבוהה ובכירי השחקנים מישראל. האירוע 
ברומטר  במתכונת  בנובמבר,   15 חמישי,  ביום  התקיים 

.BBO-ושודר ב IMP across the field בשיטת חישוב

בתחרות זו גורם המזל יכול להשפיע מאוד, שכן ביד אחת 
שקרה  מה  וזה  נקודות,  של  עצומה  כמות  לאסוף  ניתן 
זה את  לא הבינו  כבר בחלוקה הראשונה: מזרח-מערב 
זו בהכרזה, הגיעו לסלם גרוע מאוד, אך חלוקת הקלפים 

האירה להם פנים. 
Board 1. Dealer North, Vul None
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97632
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West North East South
יניב זק נטלי סעדה

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

ועליי  מלא”,  למשחק  מחייב   2/1“ בשיטת  שיחק  הזוג 
להתעכב על משמעות ההכרזות ♠3 ו-♠4.

בשיטה “טבעית” קפיצה ל-♠3 מתארת 15+ נקודות עם 
שישייה טובה בספייד, אבל בשיטת 2/1 אין צורך לקפוץ 

למשחק  מחויבת  ממילא  השותפות  כי  טובות  ידיים  עם 
מרחב  מלוא  את  לנצל  כדי  לאט  להכריז  ועדיף  מלא 

ההכרזה לקראת סלם אפשרי.

להכרזת הקפיצה של הפותח בסדרתו משמעות מיוחדת: 
היא מראה סדרה חזקה מאוד וקובעת את סדרת השליט 

)גם במקרה המוצג לעיל שלשותף חוסר בסדרה זו(.

 4♠ הכרזת   .4 בגובה  קיו-ביד  להכריז  מתבקש  המשיב 
)סגירה מהירה למשחק מלא( מצד המשיב מתארת את 
היד החלשה ביותר האפשרית. לו הייתה מזרח מבינה 

כך את ההכרזה, לבטח הייתה עוצרת ב-♠4.

משחקת  שאינה  סעדה  נטלי  ישראל  נבחרת  שחקנית 
לדקויות  ערה  הייתה  לא  זק,  יניב  עם  קבועה  בשותפות 
בספייד,  תמיכה  מראה  ש-♠4  לתומה  חשבה  השיטה, 

והתקדמה הלאה לסלם.

התעלמו לרגע מקלפי צפון-דרום. מה דעתכם על החוזה 
כך שהכרוז   )♥A( בטוח מלמעלה  יש מפסיד אחד   ?6♠
)סיכוי  המגנים  של  הידיים  באחת   ♠JTx למצוא  חייב 
של קצת פחות מ-10%(. בנוסף עליו לקוות שצפון אינו 
ייתכן שתידרש גם  זו.  נכון בסדרה  ולנחש   ♥AQ מחזיק 

עקיפה בקלאב.

והנה, במצב הקלפים הנתון היד “תפורה”. דרום מחזיק 
 ♥T להריץ  שליטים,  להוציא  הוא  שנדרש  וכל   ♠JT8

ובהמשך להשליך ♣ מפסיד על סדרת ה-♥. 

על  שהקלה  ב-5♣  מאוד  יצירתית  בהובלה  בחר  דרום 
 ♣K להפיל  שליטים,  להוציא  יכולה  הייתה  נטלי  הכרוז. 
ולהשליך את המפסידים בהארט על סדרת הקלאב, אך 
בקלף  הובלה  של  אפשרות  דעתה  על  העלתה  לא  היא 
מוצלח  ניחוש  לאחר  בוצע  החוזה  דאבלטון.   K-מ נמוך 
הכריזו  בכלל,  אם  בשדה,  שבודדים  מניח  אני  בהארט. 

סלם.

נטלי ויניב ניצלו את “המתנה” עד תום, לא הביטו לאחור 
והמשיכו בסערה לעבר המקום הראשון בתחרות.

פסטיבל הים האדום – 
תחרות ההזמנה

רם סופר
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Board 2. Dealer East, Vul N/S
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הגעה לסלם עם שתי ידיים של 15 נקודות זו מול זו אינה 
מהדברים הפשוטים בברידג'. שימו לב שפרט ל-J♠, אין 

בשתי הידיים שום ערך מבוזבז – כל קלף בכיר עובד.

West North East South
יניב זק נטלי סעדה

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

4NT Pass 5♣ Pass
6♥ Pass Pass Pass

המוסכמה Jacoby 2NT מקלה מאוד על החיים בידיים 
)לפחות(   5-4 התאמה  עם  פתיחה  מול  פתיחה  של 
ללא  נקודות   +15 תיארה   3♥ מזרח  הכרזת  במייג’ור. 
לא  בהכרח  החלוקה   ,15-17 ב-  מדובר  )אם  סינגלטון 
מאוזנת(. ♠3 היה קיו-ביד. ההכרזה הבאה ♥4 הראתה 
מינימום, ויניב זק החליט נכון: אם לשותפתו אין אפשרות 
אך   ,♥AK-ו  ♠K להחזיק  חייבת  היא  במיינור,  לקיו-ביד 

נקודות  לה  להיות  חייבות   3♥ של  הכרזה  להצדיק  כדי 
לאסים,  יניב שאל   .5422 או   6322 חלוקה  עם  במיינור 
השלילית  ההכרזה  ולאור   )3 או   0(  5♣ תשובה  קיבל 
♥4 הסתפק ב-♥6 כאשר כל קלפי המפתח ברשותו ולא 
זכתה  נטלי  מצוין.  היה  הסלם  הפעם  גדול.  סלם  חיפש 
בהובלה ב-♦, משכה שליטים בשלושה סיבובים, השליכה 
♦ מפסיד על סדרת הספייד והייתה חותכת את הקלאב 

הרביעי בדומם במידת הצורך.

ביד הבאה נהנו מנצחי התחרות ממנה נוספת של מזל, 
כאשר יריביהם הלכו רחוק מדי בהכרזה.

Board 19. Dealer South, Vul E/W
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West North East South
מילשבסקי סעדה שנברג זק

3♣
3NT Pass 6NT All Pass

Preempt חריפה  היריבים בהכרזת  על  זק הקשה  יניב 
תוך ניצול מצב הפגיעות )אני סבור שכמעט כל המומחים 
הנקודות  טווח  זו(.  הכרזה  עם  יסכימו 
 Preempt לאחר   3NT אוברקול  של 
רחב ביותר, והוא מתחיל ב-17 נקודות 
)או במקרה שלנו, 16 נקודות ששודרגו 
מכריז  לאחר   ♣AQ מיקום  בשל  ל-17 
ידו  עם  מזרח  לכך,  אי   .)Preempt-ה
יותר  זהיר  להיות  צריך  היה  המצוינת 
כמותית  הזמנה  בהכרזת  ולהסתפק 
 – ב-♥  לשחק  צורך  אין  זו  )ביד   4NT
עדיף שמערב יהיה הכרוז(. מערב היה 
ללא ספק עוצר ב-4NT עם יד מינימלית.

גורל  ועתה   ,♣T-ב הובילה  סעדה  נטלי 
החוזה היה תלוי במיקומו של A♦. כצפוי, 

נטלי סעדה ויניב זק מקבלים את גביע ניסן רנד ז"ל על זכייתם במקום הראשון מידי ג'ודי רנד.
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קלף זה לא היה אצל מכריז ה-Preempt, והחוזה נכשל 
בלקיחה אחת.

בסיבוב האחרון של התחרות כבר היה לזוג נטלי סעדה-
התמקד  והמאבק  לסגירה,  ניתן  בלתי  פעם  זק  יניב 
במקומות השני והשלישי. הנה עימות מעניין בין שני זוגות 

בעלי שאיפות למקומות הגבוהים:
Board 22. Dealer East, Vul E/W
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West North East South
אנגל Sauvage אטוויל Bogacki

Pass 1♣
Pass 1♥ Pass 4♥
Pass 4NT Pass 5♥
Pass 6♥ All Pass

הערכת יד נכונה של השחקן הצרפתי בדרום שהכריז את 
17 הנקודות שלו כאילו היו 18 מאוזנות בזכות החמישייה 
 14 עם  לסלם  בטבעיות  המשיך  צפון  בקלאב.  החזקה 
נקודות והתאמה בהארט. בחלק מהשולחנות פתח דרום 
1NT, והסלם הוחמץ. משחק היד היה פשוט – כל שנדרש 

הוא חלוקה 3-2 בהארט.
Board 23. Dealer South, Vul All
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בין  תחרות  עם  חלקי  משחק  של  ביד  מדובר  לכאורה 
של  הספייד  סדרת  ובין  צפון-דרום  של  ההארט  סדרת 
מזרח- מצאו  לא  מהשולחנות  בחלק  אבל  מזרח-מערב, 
מערב דרך להיכנס למכרז במצב פגיע והרשו ליריביהם 

להגיע לחוזה ♥2 ללא התערבויות.

עם  אוברקול  להכריז  החליט  )מזרח(  אטוויל  ז'אן-פול 
ערכים מפוקפקים למדי:

West North East South
אנגל Sauvage אטוויל Bogacki

Pass 1♦
Pass 1♥ 1♠ 2♥

?

כעת יוסי אנגל )מערב( ראה בקלפים שלו פוטנציאל אדיר 
על אף ה-Pass ההתחלתי של שותפו:

West North East South
אנגל Sauvage אטוויל Bogacki

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

מוכפל  קיו-ביד  על  שותפו  של   Pass-ה את  פירש  יוסי 
והחליט   )3♠ של   sign-off )לעומת  חיובית  כהכרזה   3♥
מוגזמת,  ההכרזה  כי  ברור   .4♠ מלא  למשחק  להמשיך 

אבל ההגנה חייבת להיות ערנית.

דרום הוביל ב-A♥, ולמראה הדומם לא הסיק את המסקנה 
לזכות  שקיווה  מפני  )אולי  לשליט  להחליף  המתבקשת 
בלקיחה עם J♠(. ההחלפה ל-T♣ הייתה פטאלית עבור 
לקיחות  בשש  והמשיך   ♦A  ,♣AK משך  הכרוז  ההגנה: 
בחלוקה  שהסתייעו  האדומות  בסדרות  צולב  חיתוך  של 
נלקחו,  כבר  לקיחות  תשע  הסדרות.  בשתי   4-4 הנוחה 
מידו  יצא  הכרוז  צפון.  של   A-ה אחרי   ♠K8 נותרו  ובידו 
בקלאב שלישי והבטיח את ביצוע החוזה עם רווח גדול. 
הגיע  לא  הזוגות האלה  דבר, אף אחד משני  בסופו של 

לשלושת המקומות הראשונים.

הדירוג הסופי: 

נטלי סעדה – יניב זק 664; פבל פורטנוי – ולרי ליאנדין 
)רוסיה( 324; עילי בנירי – אסף יקותיאלי 283; זאן פול 
אטוויל – יוסי אנגל 273; ינון לירן – פז כץ 207; ולרי סובז' 
יובל  193; מיכאלה באלינט –  – פטריק בוגצקי )צרפת( 

בן דוד 139 וכו'.
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 צופים ומתרגלים עד שמבינים

בקצב שלךבזמן שלךבבית שלך

האתר המוביל בעולם 
לשיפור מיומנויות הברידג'

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

הדרך הפשוטה והמהירה ללמוד ולתרגל

תרגול הגנהתרגול משחק הידתרגול הכרזות

בואו להתרשם מהתכנית החינמית שלנו
הכוללת מבחר טעימות עשיר, ללא הגבלת זמן.

www.bestbridge.co.il

קורס צעדים ראשונים בברידג'
  מוגש באנימציה המאפשרת    

 המחשה ויזואלית מרשימה.

  קל ופשוט להבנה.

  ניתן לתרגל באתר מיד לאחר כל שיעור.

אין דברים כאלה!
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סופשבוע ראשון 
בליגה הלאומית

יוסי אנגל
משחקי הליגה הלאומית נפתחו בתחילת נובמבר. לאחר 
שבעה סיבובים )מתוך 11( בשלב הראשון מובילה בראש 
קבוצת ברקת עם VP 105 לפני הרבסט 97, בירמן 95 

וזק שחר )האלופה המכהנת( 81.

לאחר סיום שלב ה- round robin יתחרו שמונה הקבוצות 
הראשונות בשיטת נוק-אאוט.

בסיבוב הראשון הופיעה היד המעניינת הבאה:

Board 4. Dealer West, Vul All

 ♠
♥
♦
♣

A76
985
AKT6
862

 

♠
♥
♦
♣

KQT842
K742
42
5

♠
♥
♦
♣

J9
QJ63
J
AKQJ97

 ♠
♥
♦
♣

53
AT
Q98753
T43

 

2 חלש  אם מערב “מתעלם” מהרביעייה בהארט ופותח 
בספייד )ישירות או דרך ♦Multi 2(, ייתכן כי שותפו יכריז 

משחק מלא ♠4 או יעצור בחוזה חלקי.

רוב  חלשה,  מפתיחה  מערב  נמנע  שבהם  בשולחנות 
הזוגות מצאו את ההתאמה בהארט והגיעו למשחק מלא 

.4♥

היחידה  הדרך   .♦A יוביל  צפון  ממערב,   4♠ חוזה  נגד 
דרום  להארט.  להחליף  היא  החוזה  את  להכשיל  לנסות 
לשחק  לכרוז  אסור  כעת  בסדרה.  וממשיך   ♥A-ב זוכה 
שליט – עליו לחתוך ♦, להשליך שני הארטים על סדרת 
חלוקת  למזלו,  השליט.  לסדרת  לעבור  אז  ורק  הקלאב, 

הקלאב מאפשרת לבצע את החוזה.

נגד חוזה ♥4 ממזרח, אם דרום מוביל 5♠ וצפון מעכב, 
הכרוז יכול להשליך שני מפסידים ב-♦ על סדרת הקלאב.

 53( רבים   IMP לחילופי  גרמה  הבאה  החלוקתית  היד 
בארבעה שולחנות(.

Dealer South, Vul N/S

 ♠
♥
♦
♣

AQ652
-
AQJ9743
7

 

♠
♥
♦
♣

-
AKQ82
T2
KQJT42

♠
♥
♦
♣

KT8743
754
5
A85

 ♠
♥
♦
♣

J9
JT963
K86
963

 

דרום מתחיל ב-Pass. מערב פותח ♣1 ומכריז בהמשך 
את סדרת ה-♥. צפון עשוי להראות שתי סדרות בשיטת 
מכן  ולאחר   1♦ בהכרזת  מתחיל  פשוט  או   Ghestem
מכריז ♠. ברוב השולחנות החוזה הסופי היה ♦5 מוכפל, 

כאשר צפון נכשל בלקיחה אחת.

במספר שולחנות צפון-דרום הרשו ליריבים, ללא הצלחה, 
לשחק בחוזה נמוך יותר. פעמיים שוחק ♥4 מוכפל ממערב 

שבוצע, ופעם אחת ביצע מערב חוזה של ♣5.

בשולחן אחר זכה צפון להיות מוכפל ב-♦4 שבוצע בקלות. 
בכל המקרים האחרים הוכרזו חוזים גבוהים יותר מ-♦5 

שנכשלו.
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ראו נא את היד המעניינת הבאה:

Board 8. Dealer West, Vul None

 ♠
♥
♦
♣

A972
AJ2
9863
T7

 

♠
♥
♦
♣

KQT
QT987
QJ2
AJ

♠
♥
♦
♣

5
K43
KT5
KQ9865

 ♠
♥
♦
♣

J8643
65
A74
432

 

מערב פותח 1NT. כיצד אמור מזרח להמשיך?

השני  ובסיבוב  לקלאב  טרנספר  להכריז  עליו  לדעתי, 
להראות קוצר בספייד:

West North East South

1 NT Pass 2♠* Pass
3♣ Pass 3♠** Pass
?

ידו של מערב כלל אינה מתאימה לסלם, ועם עוצר כפול 
3NT – החוזה הסופי. בהנחה שההגנה  ב-♠ הוא יכריז 
תתקוף ב-♠, הכרוז יספיק לזכות בשש לקיחות בקלאב, 
 +430 תוצאה  עם  בדיאמונד  ושתיים  בספייד  שתיים 

למזרח-מערב. חוזה של ♣5 ייכשל תמיד.

במחצית השולחנות בחר מזרח להכריז אחרת והשתמש 
למצוא  במטרה   )Puppet Stayman(  3♣ בהכרזת 
)במידה  מבוקשו  את  מצא  הוא  בהארט.   5-3 התאמה 
מזרח  אם  לדעת  קשה  בהארט,  חמישייה  אין  שלשותף 
או  בספייד  עוצר  על  לברר  בלי   3NT להמשיך  מתכוון 

להכריז ♣4(.

לעומת  נחות   4♥ של  חוזה  במייג’ור,  ההתאמה  למרות 
על מנת   ♥J מיקומו של  חייב לאתר את  – הכרוז   3NT
להצליח. מעניין כי ארבעה כרוזים ב-♥4 ביצעו את החוזה 

ורק שניים כשלו.

12 שולחנות  יד שהיוותה אתגר בהכרזה. מתוך  לסיום, 
המשחק  את  הכריזו  מזרח-מערב  בכיוון  זוגות  שני  רק 

המלא הנכון. עשרת האחרים – כשלו.

אנו נצפה בזוג הצעיר אורן טולדנו – עמי זמיר שהגיעו 

לחוזה ♥4 שלא ניתן להכשילו.

Dealer West, Vul All

 ♠
♥
♦
♣

JT42
74
AKQT7
84

 

♠
♥
♦
♣

Q97
KQ86
942
AJ5

♠
♥
♦
♣

AK83
AT5
85
Q973

 ♠
♥
♦
♣

65
J932
J63
KT62

 

West North East South
טולדנו זמיר

1♣ 1♦ 1♥ )1( Pass
1♠ )2( Pass 2♦ )3( Pass

2♥ Pass 3♣ Pass
3♠ Pass 4♥ All Pass

הסבר ההכרזה:
)1( טרנספר ל-♠ 

)2( שלושה קלפים בדיוק ב-♠ )עם ארבעה ויד מינימלית 
יכריז ♠2(

)3( מחייב למשחק מלא ומבקש המשך תיאור היד

 3NT לשמוע  קיווה  עדיין  הוא   3♣ הכריז  מזרח  כאשר 
משותפו, אבל לאחר שמערב הכריז ♠3 היה ברור למזרח 
שאין לשותפות עוצר ב-♦. מזרח ידע על שתי “התאמות” 
לסדרת  בהארט  בחר  והוא  המייג’ור,  בסדרות   4-3 של 
השליט משום שהקוצר ב-♦ היה ביד עם השליט הקצר. 
לו הייתה השותפות בוחרת לשחק ב-♠4, שלושה סיבובי 
♦ היו מאלצים את מזרח לחתוך, ואז צפון היה נשאר עם 

יותר שליטים משתי הידיים של מזרח-מערב.

בסופו של דבר עמי זמיר )מזרח( הפך לכרוז ב-♥4 בגלל 
הכרזת הטרנספר ♥1.

אפשרות  מההגנה  שולל  בקלאב  הביניים  קלפי  מצב 
לתקוף סדרה זו באופן מוצלח. דרום הוביל ב-♦ – סדרת 
בידו  חתך  ומזרח  לקיחות,  בשתי  זכה  צפון  השותף. 

בסיבוב השלישי.
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הכרוז המשיך בשלושה סיבובי ♥ מלמעלה, והשאיר את 
 ♣J-ועקף אל ה ♠K גבוה. כעת נכנס לידו עם ♥J דרום עם

בהצלחה. הוא המשיך ב-Q♠, וזה המצב שנוצר:

 ♠
♥
♦
♣

JT
-
T
8

 

♠
♥
♦
♣

9
8
-
A5

♠
♥
♦
♣

A8
-
-
Q9

 ♠
♥
♦
♣

-
J
-
KT6

 

בלקיחה העשירית שוחק 9♠ מהדומם אל ה-A♠, ודרום 
נותר ללא מענה: אם יחתוך, ייכנס מיד למשחק סופי ב-♣; 
אם יסרב לחתוך, הכרוז ימשיך ב-♠ רביעי, ולא משנה מה 
נוספות באמצעות  לקיחות  לו שתי  דרום, תהיינה  יעשה 

.♣A-8♥ ו

גם הזוג דני כהן – ניר גרינברג הכריז וביצע חוזה של 
.4♥

בהכרזת  טולדנו-זמיר  השתמשו  ההכרזה  במהלך 
מודרנית  בשיטה  מדובר   .1♦ אוברקול  לאחר  טרנספר 
הצוברת פופולריות בשנים האחרונות: במקום להשתמש 
הוא   Dbl טבעיות,  ובהכרזות   Negative Double-ב

טרנספר ל-♥, ♥1 הוא טרנספר ל-♠ וכך הלאה. 

לזוג המשתמש  זו  בחלוקה  לקרות  עשוי  מה  נבחן  כעת 
ונבין  בשיטה “טבעית” לאחר אוברקול ♦1 של היריבים, 

מדוע רוב הזוגות לא הגיעו לחוזה הנכון.

West North East South

1♣ 1♦ 1♠ Pass
?

אצל רוב הזוגות ♠1 מבטיח במצב זה 4+ קלפים בסדרה. 
מערב אינו יכול להכריז 1NT ללא עוצר ב-♦ וגם אינו יכול 
לבחור ב-♥2 )הכרזת רוורס(. זהו מצב בעייתי, ונראה כי 
הפתרון הסביר היחיד הוא לתמוך בשותף מ-♠1 ל-♠2 עם 
שלושה קלפים בלבד. הכרזה זו תגרור את הזוג לחוזה 

בלתי מוצלח של ♠4.

להכריז  למזרח  מאפשר  הזוג  בני  בין  ההסכם  אם 
שתי  מחייב  זה  הזוגות  רוב  )אצל   Negative Double
רביעיות במייג’ור(, אזי מערב יכריז ♥1. במצב זה מציאת 

החוזה ♥4 אפשרית, אך אינה מובנת מאליה.

לשיטת הטרנספר שני יתרונות:
)א( אם החוזה הסופי בסדרתו של המשיב ישוחק על ידי 
הפותח, מכריז האוברקול יהיה בהובלה ואם אין לו רצף 

בראש הסדרה הוא יהיה בבעיה.
)ב( בהכרזתו השנייה הפותח מבדיל בבירור בין תמיכה 
של שלושה קלפים ותמיכה של ארבעה קלפים בסדרתו 

של המשיב.

נופש, חגיגת סוף שנה וברידג' באחוזת יערות  הכרמל
להרגע, להתפנק, להתחדש... ולשחק ברידג’ באחוזת הבריאות והספא המובילה בישראל

תחרויות ברידג’ והרצאות
בהנחיית שחקניות נבחרת ישראל - דניאלה בירמן ורותי ליברמן

חדש! סדנת קוקטיילים בבר היין )ללא תוספת מחיר(
חבילות אירוח במחירים מיוחדים החל מ-2,655 ש”ח  4 ימים - 3 לילות

המחיר לאדם בחדר זוגי, חצי פנסיון, בחדר כרמל דה-לקס, כולל טיפול לבחירה וכולל מע”מ

לפרטים והרשמה: דניאלה 03-6058355, רותי 054-4556111

30 בדצמבר 2018 - 3 בינואר 2019

מגוון  פעילויות )ללא תשלום( כגון: טאי צ'י, יוגה, מדיטציה, חדר כושר משוכלל.	 
סאונות רטובות ויבשות, חמאם טורקי, בריכת שחייה חיצונית, בריכת שחייה מקורה ומחוממת.	 



הרשמה ופרטים נוספים: בדוא"ל e.ginossar@gmail.com, או בפייסבוק 

שתי הקבוצות בסמינר "2 על 1" מוגבלות בכמות המשתתפים, חובה להירשם מראש!

כל המפגשים יערכו במועדון ברידג' אביבים: רח' אריה דיסנצ'יק 7, ת"א

אלדד גינוסר

הספר השלם 

“2 על 1”

מחייב למשחק מלא

Two Over One Game Forcing

לחשוב ברידג' 
עם אלדד )גינו( גינוסר

1NT קונבנציית לבנסול אחרי פתיחה
שישי 28 דצמבר   |   13:00-10:00

1NT בונוסים וטיפים נוספים: התערבות היריבים נגד-

סמינר "2 על 1" 

קבוצת מתקדמים )דרגת אמן ומעלה( 

ימי ה' 20:00 -17:00

 3 מפגשים החל מ- 20 בדצמבר

קבוצת רבי אמנים

 ימי ב' 22:00-19:00

3 מפגשים החל מה- 24 בדצמבר

עלות שיעור לבנסול: 70 ש"ח למשתתף

עלות הסמינר: 500 ש"ח למשתתף

)כולל הספר החדש "2 על 1" והשיעור על לבנסול(
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יוסי אנגל

תעלולי ברידג'

תעלולים  כחובב  ידוע  ידלין  ישראל  הבינלאומי  השחקן 
בברידג'. לפעמים נדמה שהוא מגיע לשחק רק כדי לתת 
ביטוי לכישרון זה. שימו לב מה אירע ביד הבאה, הלקוחה 
מתחרות לזכר שעיה ליבסטר, כפי שסופר על ידי ישראל:

Board 2. Dealer East, Vul N/S

 ♠
♥
♦
♣

QT63
KJ2
AJ
KJ94

 

♠
♥
♦
♣

A42
953
T7542
QT

♠
♥
♦
♣

8
AT4
Q986
A8752

 ♠
♥
♦
♣

KJ975
Q876
K3
63

 

West North East South

Pass Pass
Pass 1NT 2NT* 3♣**
4♣ Pass Pass 4♦***
5♣ Dbl Pass Pass
5♦ Dbl All Pass

* מנצל את מצב הפגיעות כדי להראות שתי סדרות 
מיינור

** קיו-ביד, כוח כללי ואורך במייג'ורים
*** מבקש מהשותף להכריז מייג'ור

ישראל ידלין )מערב( ששמע משותפו 2NT )אורך בשתי 
סדרות המיינור( התחיל בתעלול והכריז ♣4! הסיבה: הוא 
המשיך  ישראל  מדרום,   4♦ לאחר  ב-♣.  הובלה  מעדיף 
“תיקן”  ידלין  ועתה  הכפיל,  שצפון  כמובן   !5♣  – בשלו 
הזה  החוזה  על התאמה.גם  לו  ידוע  זו  בסדרה   – ל-♦5 
רק  להפסיד  לכרוז  מסייעת  הנוחה  ה-♦  חלוקת  הוכפל. 

בשתי  גם  לזכות  אמורה  ההגנה  בשליט.  לקיחות  שתי 
לקיחות בהארט ואחת בקלאב. שלוש נפילות עם תוצאה 
של 500- היו עדיין שוות 80% למזרח-מערב היות שצפון-

דרום מסוגלים לבצע ♠4.

ומה קרה בשולחן?

צפון מצא לנכון להוביל ♣. הוא היה בטוח שדרום יחתוך. 
 ♦A-ב זכה  צפון   .♦ ושיחק   ♣T-ב זכה  מערב  להפתעתו 
והמשיך שוב ב-♣ נמוך. מערב זכה ב-Q♣! ידלין המשיך 
בשליט שני, הצליח להשליך את שני מפסידי ההארט על 
למזרח- ו”טופ”   +550 עם  החוזה  את  וביצע  הקלאבים 

מערב.

ההנאה שידלין זכה בה בזכות יד זו שווה לו הרבה מעבר 
.Top לקבלת

סלם לשני הצדדים

היד הבאה הופיעה בתחרות הבוקר של מועדון "אביבים". 
יכול  מהזוגות  אחד  העובדה שכל  לאור  מיוחדת  יד  זוהי 

להכריז ולבצע סלם קטן.

Dealer East, Vul E/W

 ♠
♥
♦
♣

Q
KQ864
AKQJ64
T

 

♠
♥
♦
♣

AKJ4
T75
9
KJ872

♠
♥
♦
♣

T9876532
-
8
AQ94

 ♠
♥
♦
♣

-
AJ932
T7532
653
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 למזרח )המחלק( יד מיוחדת מאוד עם חלוקה של 8-0-1-4.
על אף היעדר קלפים בכירים בספייד, מומלץ לו לפתוח 

.4♠

מיוחדת  יד  שלשותפו  מבין  מערב   .Pass קורא  דרום 
)הרי הוא מחזיק בעצמו כמעט את כל הקלפים הבכירים 
בספייד(. למרות זאת, קשה לו לראות סלם מבוצע והוא 

.Pass קורא

West North East South

4♠ Pass
Pass 4NT*

* יד דו-סדרתית )אפשרי כל צירוף של שתי סדרות פרט 
ל-♠(

צפון מתערב כמובן בהכרזה ומתאר יד דו-סדרתית )גם 
במצב פגיע הוא לא היה נותן ליריבים לשחק ♠4(. המכרז 

נמשך כך:

West North East South

4♠ Pass
Pass 4NT* Pass 5♦

5♠ 6♦ Pass Pass
6♠ Dbl Pass ?

* יד דו-סדרתית )אפשרי כל צירוף של שתי סדרות פרט 
ל-♠(

צפון )שאינו פגיע( אינו רואה סיבה לתת ליריבים לשחק 
בסדרות  אורך  עם  יד  שלצפון  מבין  מצדו,  מערב,   .5♠
האדומות. הוא אינו רואה לקיחות בהגנה נגד חוזה של 
♦6 ומכריז ♠6 כהקרבה )או לפחות “ביטוח”(. בשלב זה 
דרום מתחיל להבין שמשהו מוזר קורה כאן, אבל יש לו 
A♥ שלא הובטח. קשה לערער על כפל מעניש של השותף 
 Pass בסדרה שלא הוכרזה. דרום מחליט לקרוא A עם

ולהשאיר חוזה מוכפל של ♠6.

לצערו הרב של דרום, ♠6 מבוצע בקלות. יתרה מזאת, אם 
דרום יבחר להוביל ב-A♥, מזרח יזכה בכל 13 הלקיחות. 
 6♠ ביצוע  לקיחות.   12 “רק”  לכרוז  תותיר  ב-♦  הובלה 
 90% למזרח-מערב  העניק  עודפת  לקיחה  ללא  מוכפל 

בתחרות.

ומבצעים  ב-♥6  או  ב-♦6  בחוזה  זוכים  צפון-דרום  אם 
סלם, הם אלו שיזכו בתוצאה של 90% ומעלה )♦6 ניתן 
ימצא הובלה קטלנית  להכשלה, אך ספק רב אם מערב 

.)♣K-ב-♥ או ב

התוצאה האופטימלית לשני הצדדים מושגת בחוזה ♥7 
מוכפל אשר נכשל בלקיחה אחת בדיוק. תוצאה של 100- 
לצפון-דרום תעניק להם כ-60% ולמזרח-מערב כ-40%.

פרט קטן וחשוב

היד הבאה לקוחה מתחרות TB בכיכר המדינה.

Dealer East, Vul None

♠
♥
♦
♣

AK
A9642
J
AQ762

♠
♥
♦
♣

832
Q73
A974
JT2

West North East South

Pass Pass
1♠ 2♠* Pass 3♥

Pass 4♥ All Pass

 * חמישייה בהארט וחמישייה במיינור 
)Michaels Cuebid(

תיארה  השותף  הכרזת  דרום.  מצד   4♥ לחוזה  הגעת 
או   Michaels שיטת  לפי  הארט+מינור  חמישיות  שתי 
הוסיף  השותף   .Ghestem שיטת  לפי  הארט+קלאב 

למשחק מלא עם ידו החזקה.

מערב מוביל ב-J♠. אתה זוכה ומשחק J( ♥A ממערב( ו-♥ 
נמוך משתי הידיים )K ממערב(. הניחוש היה קל יחסית 
לאור הכרזת הפתיחה של מערב. הוא ממשיך ב-♠. אתה 

זוכה בדומם ומשחק שליט אל ה-Q בידך.
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המצב שנוצר:

♠
♥
♦
♣

-
96
J
AQ762

♠
♥
♦
♣

8
-
A974
JT2

הסיכוי  תשחק?  כיצד  הקלאב.  סדרת  של  תורה  הגיע 
ש-K♣ במערב גבוה מאוד. 

יש  זה  במקרה   ?4-1 מחולקת  הסדרה  אם  יקרה  מה 
נחוץ  בקלאב,   Kxxx למערב  אם  רלוונטיים.  מצבים  שני 
שהקלף הבודד של מזרח יהיה 8 או 9, ואז המשחק הנכון 
יהיה J♣ מהיד שימחץ את הבודד של מזרח. לאחר מכן 

תעקוף פעמיים נוספות בקלאב.

לעומת זאת, אם K♣ בודד במערב אז צריך להתחיל ב-♣ 
נמוך מהיד.

ההסתברות שחלוקת ידו של מזרח היא 3-3-6-1 נמוכה 
יותר  נכון  לפיכך,   .3-3-3-4 לחלוקה  יותר מההסתברות 

לשחק בסיבוב ה-♣ הראשון קלף נמוך מהיד.

הנה החלוקה המלאה:

 ♠
♥
♦
♣

AK
A9642
J
AQ762

 

♠
♥
♦
♣

JT976
KJ
KT863
K

♠
♥
♦
♣

Q54
T85
Q52
9854

 ♠
♥
♦
♣

832
Q73
A974
JT2

 

 96% מעניק  היה  עודפות  לקיחות  שתי  עם   4♥ ביצוע 
בתחרות.

ביצוע ♥4 עם לקיחה עודפת אחת בלבד היה מעניק רק 
.68%

שתי סדרות

במהלך ההכרזה של החלוקה הבאה דרום נתקל בבעיה 
שהיה יכול לפתור אותה בדרך מתוחכמת.

Dealer East, Vul E/W

♠
♥
♦
♣

96
AK976
K9762
9

חמישיות  שתי  ומתאר   2♠ פותח  )המחלק(  מזרח 
ספייד+מיינור.

.Pass ידו של דרום אינה חזקה מספיק והוא נאלץ לקרוא

יותר, למשל AKxxx בשתי  ויד חזקה  עם אותה חלוקה 
הסדרות האדומות,  היה מכריז ♦4.

זוהי מוסכמה מועילה נגד פתיחת יריב בגובה 2 – קפיצה 
בסדרה  חמישייה  מתארת  מיינור  בסדרת   4 לגובה 
כמות  עם  הוכרז  שלא  במייג’ור  חמישייה   + המוכרזת 

נקודות מכובדת. המשך המכרז בשולחן היה:

West North East South

2♠ Pass
3♠ Pass Pass ?

דרום מרגיש ש"עובדים עליו" ורוצה להכריז. האם להכריז 
♥4 או ♦4?

!!3NT לבעיה זו יש פתרון אינטליגנטי יותר – דרום מכריז

West North East South

2♠ Pass
3♠ Pass Pass 3NT

כיצד יפרש צפון הכרזה זו? ה-Pass ההתחלתי של דרום 
שולל אפשרות שהוא מחזיק יד מאוזנת עם נקודות רבות. 
הייתה  שלא  דו-סדרתית  יד  מציינת  ההתערבות  לפיכך, 
או   ♣+♥ הן  האפשרויות  הקודם.  בסיבוב  להיכנס  יכולה 
חמישיות  שתי  עם  ל-♦4   4♣ לתקן  מתכוון  דרום   .♦+♥

בסדרות האדומות.



סיקור תחרויות

37

הנה החלוקה המלאה ומהלך ההכרזה המלא:

 ♠
♥
♦
♣

53
52
AJT85
AKQJ

 

♠
♥
♦
♣

KJ82
QT843
4
653

♠
♥
♦
♣

AQT74
J
Q3
T8742

 ♠
♥
♦
♣

96
AK976
K9762
9

 

West North East South

2♠ Pass
3♠ Pass Pass 3NT

Pass 5♣ Pass 5♦
Pass Pass Pass

שיש  יודע  הוא  מיינור.  סדרות  שתי  עם  חזקה  יד  לצפון 
התאמה באחת מהן ומעוניין במשחק מלא, לכן הוא קופץ 
ל-♣5 בידיעה שדרום יתקן ל-♦5 עם שתי סדרות אדומות. 

ביצוע החוזה קל מאוד.

 ♠
♥
♦
♣

53
52
AJT85
AKQJ

 

♠
♥
♦
♣

KJ82
QT843
A
653

♠
♥
♦
♣

AQT74
J
Q3
T8742

 ♠
♥
♦
♣

96
AK976
K9762
9
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איתן גוליק

הצץ מעבר לכתפי

הייתי מנסה להגדיר כתבה זו – "השיטה".

בשבת 12 במאי השתתפנו בתחרות מוקדמות לאליפות 
בסיבוב  מזרח-מערב.  בקרב  ישבנו  "כרגיל"  הסניורים. 
מוציא  )מזרח(  אני   )13 )מס'  אחרונה  לפני  יד  הראשון, 

מהלוח את הקלפים הבאים:

♠
♥
♦
♣

AT953
Q3
AKQ8
QJ

נקודות.   18 לי  ויש  שוב  סופר  אני  עובר,  המחלק  צפון 
פתיחות  העולם  בכל  כמעט  הסיפור.  מתחיל  זה  בשלב 

1NT הן 15-17 ויד מאוזנת.

או  חוסר  הוא  היחיד  והאיסור   16-18 הוא   1NT אצלנו 
סינגלטון, לכן פתחתי 1NT כשאני משוכנע ששותפי ירצה 
לשחק בסדרות הקצרות שלי, ואכן הוא משיב בטרנספר 
להארט ♦2. עם דאבלטון בהארט ו-QJ♣ שאינם מעודדים 

אני מכריז ♥2 בלבד.

עכשיו אני נדהם – אחי קורא ♣4 )זו לא סדרה אלא שאלה 
 4NT לאסים(. תשובתי ♠4 )2 מתוך 4(. כעת בא ממול
שלנו(.  המצאה  )זו  בשליט  המכובדים  למהות  שאלה   –
 Q או   AK אפשרויות,  משתי  אחת  מראה   5♦ תשובתי 

)כמובן בהארט(.

ממול מוכרז חוזה סופי ♥7. שקלתי לתקן ל-7NT, אבל 
בחישוב IMP זה לא משנה אז ויתרתי. דרום הוביל 9♣ 

ומערב ירד לשולחן:

♠
♥
♦
♣

3
AK9876
72
AKT6

West North East South

Pass 1NT* Pass
2♦** Pass 2♥ Pass
4♣ Pass 4♠*** Pass

4NT Pass 5♦**** Pass
7♥ Pass Pass Pass

 Q או AK *** 16-18 ** טרנספר להארט *** 2 אסים *
בהארט.

זכיתי בידי, משכתי שליטים, ולאחר שאלה התחלקו 3-2 
תבעתי את יתר הלקיחות.

היו  במזרח-מערב  זוגות   4  – פעמים   45 שוחקה  זו  יד 
בחוזה של סלם גדול, 23 בסלם קטן ו-18 במשחק מלא 
היו  שלושה  גדול  בסלם  הארבעה  מתוך  )אגב,  בלבד! 

ממחוז מרכז וזג אחד ממחוז צפון(.

נדמה לי שההסבר פשוט – אילו הייתי פותח ♠1 ידו של 
שותפי פחות אטרקטיבית ומאד קשה להכרזה, לדוגמה: 
פותח ♠1 – משיב ♥2; פותח ♦3 )או 3NT( – מה יכריז 
 14 ובידו  בודד  הוא מחזיק ספייד   – לא לשכוח  מערב? 

נקודות )אמנם נהדרות, אבל...(.

לי שני  שותפי הסביר את הכרזתו הסופית כך: “הראית 
אסים ו-Q♥. זה 10 נקודות, איפה 6 הנותרות? לו הייתי 
 .♠ או   ♦ K אחד שהוא  לי  היית מראה  על מלכים  שואל 
נעלמים.  הקצרות  בסדרות  המפסידים  המקרים  בשני 

.”♣Q נותר לקוות שאתה קצר בקלאב או שבידך

וגבי מרמלשטיין )חברי משכבר  נווה  נורית  הזוג הוותיק 
הימים( היה אחד מאלה שהכריזו סלם גדול. התעניינתי 
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אצל נורית בדרך שבה הגיעו לחוזה זה:

West North East South

 Pass 1♠ Pass
2♥ Pass 3♦* Pass

3♥** Pass 4♥ Pass
4NT Pass 5♥*** Pass

5NT**** Pass 6♦ Pass
7♥ Pass Pass Pass

* 18+ נקודות ** הכרזה מחייבת *** 2 קלפי מפתח + 
Q בשליט **** שאלה ל-K ספציפי

הייתה  לא  גם  הברידג',  שחקני  לכל  כמו  אגב:  הערת 
שכן  ואלו  נקודות,  מדי  מעט  בממוצע  שקיבלתי  תחושה 
קיבלתי היו בעיקר Q ו-J מפוזרים בין הסדרות. כדי לאשש 
או להפריך את הרגשתי בדקתי את כל הידיים שקיבלתי 
בסיבוב הראשון במזרח – בסך הכול 163 נקודות ב-20 
ידיים או 8.15 בממוצע ליד. בסיבוב השני ישבתי במערב 
וקיבלתי 166 נקודות ב-18 ידיים, ממוצע של 9.22 ליד – 
ושוב הנקודות מאוד מפוזרות. זהו מצב מתסכל כשאתה 
תלוי ביכולות של היריבים להגיע לחוזים הנכונים ולבצעם.

מוסר השכל: למרות התסכול עליך להכריז נכון את אותם 
הידיים שתלויות בך, כפי שנאמר: "רבות מחשבות בלב 

איש, ודבר הברידג' הוא יקום". אמן.

חידת הגנה – דצמבר 2018
רם סופר

♠
♥
♦
♣

T853
AK
K86
QJT9

 

♠
♥
♦
♣

AK62
876
T952
AK

West North East South

1♣ Dbl 3♣*
4♥ Pass Pass Pass

* חלש

תחרות זוגות TB, אתם בצפון. 
 )♠QJ9 חתך ♠ עם 9♥ )שותפכם שירת עם ,♠AK שיחק ,♣K השליך 3♦ על ,♣A-הכרוז זכה ב .♣Q-הובלתם ב

.♥Q והוביל מידו
תכננו את המשך ההגנה!



ציפורים בברידג'
כתבה ואיירה: כלילה בן-עמרם

מועדון הברידג' בירושלים
מלא תמיד עד השוליים

בערב-רב של אנשים
שערב-ערב משחקים.
מהם קבועים וידועים,

וביניהם יש טיפוסים
יפים, טובים, או מאוסים.

בין הנשים והגברים
יש הדומים לציפורים:

כטווס הזוקר את נוצותיו
לזר של טורקיז וזהב
הדור ממקור עד זנב

הבעת עליונות על פניו
כך צועד לו בנחת עכשיו

נעלה מעל כל ערב-רב
סגן-אמן השש אלי קרב.

על רגליו הקצרות מדדה
לעתים גם מבליט החזה

הברווז השמנמן )לא רזה(
טועה בהכרזות )הוא כזה(

ובולע צפרדע, כי זה
מזונו הטבעי )עד שירזה...(.

יונק-הדבש היפיפה
אינו כלל חלוש ורפה.
מרפרף במקום לעוף,

מכל פרח יונק צוף.
נראה כמרחף, בלי נוע,

אך כנפיו מהירות, או-ווה!
כמו כנפיו של יונק-הדבש

מעפעף שחקן לא-חלש,
בריסיו המצלים על עניו,

אך מאום לא נסתר מפניו.
מבט צח ובהיר, ללא עב,

מבזיק במהירות אל שכניו,
כל טעות – מנצל! כל שבב

של היסוס גלוי לפניו.
רק עול-ימים, גמול מחלב,
וכבר הוא אלוף, השובב...

נחליאלי שחור-זנב
מבשר את בוא הסתיו.

כל שנה אלינו שב
מארצות הקור אל השרב.

יש במועדון עכשיו
שחקן אשר אלינו שב

לא מזמן נסע, עזב,
וחזר עם בוא הסתיו.

מתיבת-נח העורב יצא
ולא שב. מי יודע מה מצא...

מאז הפך שמו לבוז ושמצה.
אך עורבנו – השחקן בריצה

יחליף פרטנר. היום עם ניצה
ומחר אולי עם דץ ודצה...

עורב נאמן? – עלבון והשמצה!
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"גם חסידה ועגור 
ידעו את בואנה". שור

כבר בתנך, זה ברור,
שבחו הדיוק – איחור?

מעשה מאוד חמור
בעיניו של כל עגור.

פרטנרך דייקן בזמן?
זוהי חסידה, מובן.

"כמו זוג יונים" זהו ביטוי
כה מטעה! כל-כך שגוי!

אין גרוע ממריבות
בין יונים וצוצלות.

הן הומות והן רבות
ואת זו את זו מנקרות.

יונים כאלה יש רבים
בין צמדי השחקנים.

התוכי יודע לחזור
על כל מלה. לא יעזור

אם תבקשו על תור לשמור.
"פאס" אמרת. והוא: "עבור"...
הוא חזר על הכרזותיך בעבר.

למה לכעוס? - הוא אמר
מה שכולם שמעו מכבר.

*בידו – ה-BID שלו.

"יען טומן ראשו בחול"
זהו כלל ידוע לכל,

בעת איום או סכנה
במקום לפנות אנה ואנה

מוריד הוא את ראשו מהר
עמוק בחול הוא מסתתר!

מבחינתו – כל העולם
לחלוטין אינו קיים.

אם ברצונך להיות יען
ולעולם לא להסתכן

אז מקומך איננו כאן!
הרי בברידג' פה עסקינן
חייב להיות "גשר" הדוק

בין השחקן לבן-הזוג.

בשמיים מרחף העיט
משקיף לו על ברוש ועל זית

רואה כל שמיר וכל שית
מוכן לצלול כהרף עין.

בהשקט ובטחה הוא צופה
)נוצותיו סדורות כה יפה!(

על טרפו יעוט, לא ירפה
בזינוק מהיר ויפה.

מעיט כזה, אין ספק,
יריבו לא יוכל להתחמק.
שחקנים יקרים, זהירות!

פן עליכם הוא יעוט...

היה זה לקט די מקרי,
קצת אמיתי וקצת שקרי,

מוטב לומר: קצת דימיוני,
גם אנושי, וגם ציפורי,

של אחדים מידידיי
שהם לא פעם יריביי
ליד שולחן התחרות.

זה סוף סיפור הצפרות
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)חצי + גמר(
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למועדונים )שישי(

 T.B ליגות לזוגות
ליגת העל + ליגה 

ארצית
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28-2930-31

ליגות לקבוצות

29-30

פעילות 
בינלאומית

22-28 אליפות 
אירופה לקבוצות 

מעורבות
)ליסבון, פורטוגל( 

31/5-6/6
פסטיבל בינלאומי

15-29 אליפות 
אירופה הפתוחה

)קוסדשי, טורקיה(
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טרם נקבע

20-29 אליפות 
העולם הפתוחה 

לצעירים
)אופטיה, קרואטיה(

14-28 אליפות 
העולם לקבוצות

)וואן, סין(

 27/10-2/11
ספורטיאדה

7-10 גביע אירופה 
לאלופות

8-9 יום הזיכרון + 19-27 פסח21-22 פוריםחגים
עצמאות

22-23 ל"ג בעומר

9-10 8-9 שבועות
תשעה באב

8-9 יום כיפור29-30 ראש השנה
13-21 סוכות

22-30 חנוכה

מיכה מרק
2019הקפטן הספורטיבי הארצי תוכנית מעודכנתתכנית ספורטיבית ארצית 

12/2018

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

נשמח לראותכם!

משחקי מבחן לקביעת נבחרות ישראל

משחקי מבחן לקביעת נבחרות בוגרות )מעורבים( לאליפות אירופה לקבוצות 2019: 19-22.12.2018 & 26-29.12.2018.	 
משחקי מבחן לקביעת נבחרת צעירות לאליפות אירופה לקבוצות 2019: 19-22.12.2018 & 9-12.1.2019	 
משחקי מבחן לקביעת נבחרות בוגרות לאליפות אירופה לקבוצות 2020: 1-4.1.2020 & 15-18.1.20	 
משחקי מבחן לקביעת נבחרות צעירות לאליפות אירופה לקבוצות 2020:  25-28.12.19 & 15-18.1.20	 
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הודעות חשובות

פברואר 2019ינואר 2019דצמבר 2018
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7-8

14-15

19-22

ליגות לקבוצות

סימולטנית ארצית בוקר 
)יום ו'(

אליפות ישראל לצעירים - 
חצי גמר וגמר

ליגות לקבוצות -  פיינל פור 
ופלייאוף תחתון

משחקי מבחן לאליפות 
אירופה

1

5

25-26

26

סימולטנית ארצית ערב   
)יום ג'(

אליפות ישראל עד אמן 
כסף*

ליגה לזוגות T.B - ליגת העל 
+ ליגה לאומית

מילוי מקום לליגה ארצית 
לזוגות T.B במחוזות*

1-2

17

23

ליגה לזוגות T.B - ליגת העל 
+ ליגה ארצית

סימולטנית ארצית ערב 
)יום א'(

אליפות ישראל לזוגות 
מעורבים )מחוזי(

תכנית פעילות ספורטיבית ארצית לחודשים:
דצמבר  2018 – פברואר 2019  

* ראו מודעה מפורטת

להתאגדות הישראלית לברידג'

דרוש - רמ"ד ספורט
ביולי 2019 אילן שזיפי היקר, שליווה אותנו במשך שנים ביעילות, מסירות ואחריות, פורש לגמלאות 
ואנו מאחלים לו הצלחה רבה גם בהמשך דרכו. ההתאגדות נערכת ל"יום שאחרי" ומחפשת מועמדים 

מתאימים לתפקיד שנמצא בעיצומו של תהליך רה-ארגון.
עיקרי התפקיד הם ריכוז וניהול הפעילות הספורטיבית של ההתאגדות

הן ברמה המחשובית והן ברמה הלוגיסטית.
דרישות התפקיד המפורטות ותנאי המשרה יועברו וייקבעו אל מול המועמדים המתאימים.

היקף המשרה הצפוי - חצי / מלאה.

מועמדים הרואים עצמם מתאימים, מתבקשים לשלוח קורות חיים מלאים עד 
ibf@bridge.co.il – לתאריך 31/12/18 לכתובת הדוא"ל

דרושים

התאגדות הברידג’ בישראל מברכת את כלל מקבלי התארים החדשים 
בחודש דצמבר 2018.

הפעם נתמקד בשניים מתוכם: יעקב מיוחס וטל טאו 

מדור חדש - בואו להכיר אותנו

מזה  ציונה  נס  מועדון  את  מנהל   ,)63( יעקב 
הוא  שנה.  כ-30  ברידג’  ומשחק  עשורים  שני 
המשחק  נבכי  את  הכיר  כי   עצמו  על  מעיד 

בזכות ‘’הגשם’’. 

כדורסל  לשחק  במטרה  חבר  עם  ‘’הגעתי 
גשם  ירד  יום  באותו  בראשל’’צ.  בקאנטרי 
במקרה  ממש  מקורה.  למקום  לברוח  והחלטנו 
התעניינתי  הגענו,  אליו  באולם  ברידג’  שיחקו 

בנעשה ומאז הכול היסטוריה’’. 

מפעל  של  בעלים  היה  בעברו  אשר  מיוחס, 
כיום  ניהל, מתגורר  טקסטיל בתל-אביב אותו 
בבאר יעקב והינו אביו של מושיקו מיוחס, רכז 
הוא  ההתאגדות.  של  הבא’’  ‘’הדור  פרויקט 
קודם  לברידג’.  מאוד  מהר  ‘’נשאבתי  מספר: 
מאתגר  משחק  בתור  שחמט  שיחקתי  לכן 
מבחינה מחשבתית. מצאתי שהברידג’ מאתגר 
לא פחות. עם השנים ואהבתי למשחק, החלטתי 
ולהקים  לביזנס  מפלז’ר  הברידג’  את  להפוך 
מועדון ייעודי בנס ציונה. כיום חברים במועדון 
כבר כ-200 איש ומתקיימת בו פעילות ענפה 
במשך 5 ימים בשבוע עבור כל הרמות, לרבות 

קורסים ותחרויות. 

ספר  בבתי  ברידג’  לימד  מיוחס  כעשור  לפני 
בראשל’’צ. מאז הספיק להשאיר אחריו מורשת 
ברידג’ יוצאת דופן, שכללה הקמת 3 נבחרות 
ואליפויות  אירופה  באליפויות  שזכו  צעירות 

עולם לבתי ספר. 

מילה אישית: ‘’הברידג’ הוא אהבת חיי. מצאתי 
עבורי  וללמוד.  לגדול  להתפתח,  מקום  בו 
נהנה  פשוט  אני  גדול.  אושר  הוא  הברידג’ 

לעסוק במקצוע ובמשחק הזה מדי יום’’. 

וחברה במועדון  ברידג’ מזה כעשור  משחקת 
השרון בכפר-סבא מאז החלה ללמוד את רזי 
המון  לה  עוזר  הברידג’  כי  מספרת  המשחק. 
בחיים. היא מתמידה לשחק בכל יום, ומעידה 
גדולה  הינה  המשחק  לה  שמסב  ההנאה  כי 

ביותר. 

אנליטית  חשיבה  ומפעיל  מאתגר  ‘’המשחק 
הוא  חברתית  ‘’מבחינה  טל.  אומרת  ולוגית’’, 
מפגיש אותי עם אנשים שונים וזה מעביר את 
למוח.  פיזיותרפיה  ממש  נהדרת,  בצורה  הזמן 
שלימד  למאמן  אישית  להודות  המקום  זה 
אני  כן  כמו  גינוסר.  אלדד  הברידג’,  את  אותי 
רון פכטמן, בני   - מודה למנהלי מועדון השרון 
הייתה  מהם  אחד  לכל  ליברמן.  ורותי  ליבסטר 
השפעה גדולה על הקריירה שלי ועל הקשרים 
הברידג’  קהילת  עם  שפיתחתי  החברתיים 

במהלך השנים’’. 

ככל  שבברידג’  טוענת  ‘’אני  אישית:  מילה 
שלומדים יותר, רב הנסתר על הגלוי. ההתאגדות 
לכל  טובה  מילה  מגיעה  נהדרת.  עבודה  עושה 
העוסקים במלאכה. מאחלת לכל חבריי לענף, 

בריאות איתנה, שלווה ונחת’’.

יעקב מיוחס
קיבל לאחרונה תואר 
רב אמן כסף 

טל טאו
קיבלה לאחרונה תואר 
אמן בכיר ארד  
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הודעות חשובות

פברואר 2019ינואר 2019דצמבר 2018

1

7

7-8

14-15

19-22

ליגות לקבוצות

סימולטנית ארצית בוקר 
)יום ו'(

אליפות ישראל לצעירים - 
חצי גמר וגמר

ליגות לקבוצות -  פיינל פור 
ופלייאוף תחתון

משחקי מבחן לאליפות 
אירופה

1

5

25-26

26

סימולטנית ארצית ערב   
)יום ג'(

אליפות ישראל עד אמן 
כסף*

ליגה לזוגות T.B - ליגת העל 
+ ליגה לאומית

מילוי מקום לליגה ארצית 
לזוגות T.B במחוזות*

1-2

17

23

ליגה לזוגות T.B - ליגת העל 
+ ליגה ארצית

סימולטנית ארצית ערב 
)יום א'(

אליפות ישראל לזוגות 
מעורבים )מחוזי(

תכנית פעילות ספורטיבית ארצית לחודשים:
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להתאגדות הישראלית לברידג'

דרוש - רמ"ד ספורט
ביולי 2019 אילן שזיפי היקר, שליווה אותנו במשך שנים ביעילות, מסירות ואחריות, פורש לגמלאות 
ואנו מאחלים לו הצלחה רבה גם בהמשך דרכו. ההתאגדות נערכת ל"יום שאחרי" ומחפשת מועמדים 

מתאימים לתפקיד שנמצא בעיצומו של תהליך רה-ארגון.
עיקרי התפקיד הם ריכוז וניהול הפעילות הספורטיבית של ההתאגדות

הן ברמה המחשובית והן ברמה הלוגיסטית.
דרישות התפקיד המפורטות ותנאי המשרה יועברו וייקבעו אל מול המועמדים המתאימים.

היקף המשרה הצפוי - חצי / מלאה.

מועמדים הרואים עצמם מתאימים, מתבקשים לשלוח קורות חיים מלאים עד 
ibf@bridge.co.il – לתאריך 31/12/18 לכתובת הדוא"ל

דרושים

התאגדות הברידג’ בישראל מברכת את כלל מקבלי התארים החדשים 
בחודש דצמבר 2018.

הפעם נתמקד בשניים מתוכם: יעקב מיוחס וטל טאו 

מדור חדש - בואו להכיר אותנו

מזה  ציונה  נס  מועדון  את  מנהל   ,)63( יעקב 
הוא  שנה.  כ-30  ברידג’  ומשחק  עשורים  שני 
המשחק  נבכי  את  הכיר  כי   עצמו  על  מעיד 

בזכות ‘’הגשם’’. 

כדורסל  לשחק  במטרה  חבר  עם  ‘’הגעתי 
גשם  ירד  יום  באותו  בראשל’’צ.  בקאנטרי 
במקרה  ממש  מקורה.  למקום  לברוח  והחלטנו 
התעניינתי  הגענו,  אליו  באולם  ברידג’  שיחקו 

בנעשה ומאז הכול היסטוריה’’. 

מפעל  של  בעלים  היה  בעברו  אשר  מיוחס, 
כיום  ניהל, מתגורר  טקסטיל בתל-אביב אותו 
בבאר יעקב והינו אביו של מושיקו מיוחס, רכז 
הוא  ההתאגדות.  של  הבא’’  ‘’הדור  פרויקט 
קודם  לברידג’.  מאוד  מהר  ‘’נשאבתי  מספר: 
מאתגר  משחק  בתור  שחמט  שיחקתי  לכן 
מבחינה מחשבתית. מצאתי שהברידג’ מאתגר 
לא פחות. עם השנים ואהבתי למשחק, החלטתי 
ולהקים  לביזנס  מפלז’ר  הברידג’  את  להפוך 
מועדון ייעודי בנס ציונה. כיום חברים במועדון 
כבר כ-200 איש ומתקיימת בו פעילות ענפה 
במשך 5 ימים בשבוע עבור כל הרמות, לרבות 

קורסים ותחרויות. 

ספר  בבתי  ברידג’  לימד  מיוחס  כעשור  לפני 
בראשל’’צ. מאז הספיק להשאיר אחריו מורשת 
ברידג’ יוצאת דופן, שכללה הקמת 3 נבחרות 
ואליפויות  אירופה  באליפויות  שזכו  צעירות 

עולם לבתי ספר. 

מילה אישית: ‘’הברידג’ הוא אהבת חיי. מצאתי 
עבורי  וללמוד.  לגדול  להתפתח,  מקום  בו 
נהנה  פשוט  אני  גדול.  אושר  הוא  הברידג’ 

לעסוק במקצוע ובמשחק הזה מדי יום’’. 

וחברה במועדון  ברידג’ מזה כעשור  משחקת 
השרון בכפר-סבא מאז החלה ללמוד את רזי 
המון  לה  עוזר  הברידג’  כי  מספרת  המשחק. 
בחיים. היא מתמידה לשחק בכל יום, ומעידה 
גדולה  הינה  המשחק  לה  שמסב  ההנאה  כי 

ביותר. 

אנליטית  חשיבה  ומפעיל  מאתגר  ‘’המשחק 
הוא  חברתית  ‘’מבחינה  טל.  אומרת  ולוגית’’, 
מפגיש אותי עם אנשים שונים וזה מעביר את 
למוח.  פיזיותרפיה  ממש  נהדרת,  בצורה  הזמן 
שלימד  למאמן  אישית  להודות  המקום  זה 
אני  כן  כמו  גינוסר.  אלדד  הברידג’,  את  אותי 
רון פכטמן, בני   - מודה למנהלי מועדון השרון 
הייתה  מהם  אחד  לכל  ליברמן.  ורותי  ליבסטר 
השפעה גדולה על הקריירה שלי ועל הקשרים 
הברידג’  קהילת  עם  שפיתחתי  החברתיים 

במהלך השנים’’. 

ככל  שבברידג’  טוענת  ‘’אני  אישית:  מילה 
שלומדים יותר, רב הנסתר על הגלוי. ההתאגדות 
לכל  טובה  מילה  מגיעה  נהדרת.  עבודה  עושה 
העוסקים במלאכה. מאחלת לכל חבריי לענף, 

בריאות איתנה, שלווה ונחת’’.

יעקב מיוחס
קיבל לאחרונה תואר 
רב אמן כסף 

טל טאו
קיבלה לאחרונה תואר 
אמן בכיר ארד  



2019 TB ליגות לזוגות
השלמת זוגות לליגה ארצית במחוזות

התחרות מיועדת למילוי מקומות פנויים בבית התחתון של הליגה. 1
גם השנה יתקיימו משחקי מוקדמות אזוריות.. 2
3 ..TB שיטת המוקדמות - שני מושבים בני 18 חלוקות. שיטת חישוב

שבת 26 בינואר 2019 | שעה 09:30 סיום משוער 14:30

שני מושבים קצרים בני 18 חלוקות. 
כמות נקודות אמן ארציות מוגדלת תוענק לזוגות מעל הממוצע

מרכזדרוםצפון

במועדון "חיפה כרמל"
רח' מחניים 9, חיפה

מועדון רחובות
המנוף 1, רחובות

מועדון רמת השרון
סוקולוב 52
רמת השרון

פרטים והרשמה

משה מנור
054-6908800

מועדון: 04-8101027
מחיר 140 ש"ח לזוג

ההרשמה מראש – חובה

אביבה בן ארויה 
052-3859335

מחיר 140 ש"ח לזוג
ההרשמה מראש – חובה

יעקב מינץ
052-2783263
03-5403244

מחיר 140 ש"ח לזוג
ההרשמה מראש – חובה

לפחות אחד מבני הזוג חייב להשתייך לסניף במחוז שבו הוא משתתף
)ניתן להשתתף במחוז אחר רק באישור מוקדם של קפטן המחוז המארח(

ככלל, לא מאשרים ממלאי מקום בתחרויות אליפות ישראל

מחזור הליגה השני )ליגה ארצית( יתקיים בסופ"ש 1-2/02/2019
פרסים ונקודות אמן ארציות במתכונת מורחבת.

התחרות מיועדת לחברי התאגדות בתוקף בשנת 2019

אליפות ישראל לזוגות עד אמן כסף 2019
IMP שיטת חישוב

גם השנה: התחרות סימולטנית בין המחוזות משחקים אותן חלוקות, חישוב משותף, רשימת דרוג ארצית
שבת 5 בינואר | שעה 09:30
שני מושבים קצרים בני 18 חלוקות. 

כמות נקודות אמן ארציות מוגדלת תוענק לזוגות מעל הממוצע
מרכזדרוםצפון

במועדון "חיפה כרמל"
רח' מחניים 9, חיפה

בית גילאור
צומת ראם )מסמיה(

במועדון הברידג' "אביבים"
אריה דיסנצ'יק 7, שיכון דן, ת"א

פרטים והרשמה
משה מנור

04-8101030
054-6908800

מחיר 140 ש"ח לזוג
ההרשמה מראש – חובה

אביבה בן ארויה 
052-3859335

מחיר 140 ש"ח לזוג
ההרשמה מראש – חובה

יעקב מינץ
052-2783263
03-5403244

מחיר 140 ש"ח לזוג
ההרשמה מראש – חובה

לפחות אחד מבני הזוג חייב להשתייך לסניף במחוז שבו הוא משתתף
)ניתן להשתתף במחוז אחר רק באישור מוקדם של קפטן המחוז המארח(

התחרות במסגרת מחוזית בלבד – אין שלב ארצי

פתיחת הרשמה לקורס מנהלי תחרויות דרגה 2 
דרגה 2 מאפשרת למנהל תחרות לנהל תחרויות סימולטניות ארציות,

לנהל סקציות בתחרויות ארציות ולסייע בשיפוט בתחרויות ליגה.
שימו לב, החל מינואר 2020, מנהלי תחרויות דרגה 1 לא יורשו לנהל 

תחרויות סימולטניות ארציות.
פרטי הקורס:

מיועד למנה"ת בעלי דרגה 1.	 
יתקיים בבית ההתאגדות ברעננה )רח' יערה 27(.	 
בימי ד' החל מה- 23/1/19, בשעות אחה"צ	 

)שעות מדויקות ימסרו בהמשך(.
מרצה ראשי – איתן לוי, חבר ועדת החוקה העולמית.	 
הקורס יכלול 10 מפגשים של הרצאות וסימולציות.	 

נרשמים עד לתאריך 31/12/18 ,
ייהנו מסבסוד ההתאגדות ועלות הקורס תעמוד על

600 ₪ בלבד! 
במקום 950 ₪

קבלת הסמכה מותנית במעבר מבחן עיוני ומבחן סימולציות.

בואו להוביל!
הצטרפו למערך הבכיר של מנהלי תחרויות הברידג' בישראל
ההרשמה דרך מערכת התשלומים המקוונת עד לתאריך 13 בינואר 2019.

ועדת חוקהועדת חוקה

ועדת חוקהועדת חוקה

שינוי כרטיס השיטות הרשמי 
.EBL-החל מ 1/10/18, כרטיס השיטות הרשמי של ההתאגדות הוא כרטיס ה

זוג ללא כרטיס שיטות רשמי, או כרטיס תואם, יחוייב לשחק 
לפי השיטה הסטנדרטית הישראלית.

לעיון בשיטה הסטנדרטית ולהורדת כרטיס השיטות הרשמי לחצו כאן

להרשמה ותשלום

קפטנים לנבחרת הצעירים של ישראלועדת צעיריםועדת צעירים
נבחרות הצעירים של ישראל )עד 16, עד 21, עד 26 ונערות(, ייצגו השנה את ישראל באליפות 

אירופה לנבחרות צעירות שתתקיים בנורבגיה בקיץ 2019.
מועמדים הרואים עצמם מתאימים לשמש בתפקיד קפטן, מתבקשים להגיש בקשה למשרדי 
ההתאגדות בצירוף קורות חיים המפרטים רקע רלוונטי לתפקיד וזאת עד לתאריך 31/12/18.

יש להגיש את הבקשה בדוא"ל: idf@bridge.co.il או בפקס: 09-7774033

https://main.bridge.co.il/innerpagestatic/Forms 
https://bridgepayment.org/contest_list.aspx


2019 TB ליגות לזוגות
השלמת זוגות לליגה ארצית במחוזות

התחרות מיועדת למילוי מקומות פנויים בבית התחתון של הליגה. 1
גם השנה יתקיימו משחקי מוקדמות אזוריות.. 2
3 ..TB שיטת המוקדמות - שני מושבים בני 18 חלוקות. שיטת חישוב
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שני מושבים קצרים בני 18 חלוקות. 
כמות נקודות אמן ארציות מוגדלת תוענק לזוגות מעל הממוצע

מרכזדרוםצפון

במועדון "חיפה כרמל"
רח' מחניים 9, חיפה

מועדון רחובות
המנוף 1, רחובות

מועדון רמת השרון
סוקולוב 52
רמת השרון

פרטים והרשמה

משה מנור
054-6908800

מועדון: 04-8101027
מחיר 140 ש"ח לזוג

ההרשמה מראש – חובה

אביבה בן ארויה 
052-3859335

מחיר 140 ש"ח לזוג
ההרשמה מראש – חובה

יעקב מינץ
052-2783263
03-5403244

מחיר 140 ש"ח לזוג
ההרשמה מראש – חובה

לפחות אחד מבני הזוג חייב להשתייך לסניף במחוז שבו הוא משתתף
)ניתן להשתתף במחוז אחר רק באישור מוקדם של קפטן המחוז המארח(

ככלל, לא מאשרים ממלאי מקום בתחרויות אליפות ישראל

מחזור הליגה השני )ליגה ארצית( יתקיים בסופ"ש 1-2/02/2019
פרסים ונקודות אמן ארציות במתכונת מורחבת.

התחרות מיועדת לחברי התאגדות בתוקף בשנת 2019

אליפות ישראל לזוגות עד אמן כסף 2019
IMP שיטת חישוב

גם השנה: התחרות סימולטנית בין המחוזות משחקים אותן חלוקות, חישוב משותף, רשימת דרוג ארצית
שבת 5 בינואר | שעה 09:30
שני מושבים קצרים בני 18 חלוקות. 

כמות נקודות אמן ארציות מוגדלת תוענק לזוגות מעל הממוצע
מרכזדרוםצפון

במועדון "חיפה כרמל"
רח' מחניים 9, חיפה

בית גילאור
צומת ראם )מסמיה(

במועדון הברידג' "אביבים"
אריה דיסנצ'יק 7, שיכון דן, ת"א

פרטים והרשמה
משה מנור

04-8101030
054-6908800

מחיר 140 ש"ח לזוג
ההרשמה מראש – חובה

אביבה בן ארויה 
052-3859335

מחיר 140 ש"ח לזוג
ההרשמה מראש – חובה

יעקב מינץ
052-2783263
03-5403244

מחיר 140 ש"ח לזוג
ההרשמה מראש – חובה

לפחות אחד מבני הזוג חייב להשתייך לסניף במחוז שבו הוא משתתף
)ניתן להשתתף במחוז אחר רק באישור מוקדם של קפטן המחוז המארח(

התחרות במסגרת מחוזית בלבד – אין שלב ארצי



הודעות מועדונים

מועדון כיכר המדינה
מתכבד להזמינכם לתחרות ארצית

מושב 1 30 ידיים 
יום שבת 15 בדצמבר 2018 | בשעה 10:00

רח' וייצמן 53, תל אביב

מנהל תחרות: אילן שזיפי
מחיר למשתתף: 70 ₪
הרשמה מראש חובה

לפרטים והרשמה: 03-6969830

מועדון הברידג' נתניה 
מתכבד להזמינכם לתחרות ארצית 
גביע "שמיל" ע"ש כץ שמואל ז"ל

מושב 1 30 ידיים
יום שבת 22 בדצמבר 2018 | בשעה -  10:00
רח' דר' בקמן 2 פינת שמואל הנציב 15 נתניה

מחיר למשתתף: 70 ₪
מנהל תחרות: אילן שזיפי

הרשמה מראש חובה, מוגבל ל-20 שולחנות
מיקי קליין 050-5401475, 09-8337063

מועדון חיפה כרמל
מתכבד להזמינכם לתחרות ארצית

ע"ש אדם פיש ז"ל
2 מושבים  18 ידיים

יום שישי 28 בדצמבר 2018 | בשעה 10:00
רח' מחניים 9 )מול בית 18( חיפה

מנהל תחרות: אסף עמית
מחיר למשתתף 75 ₪

פרסים כספיים בסך 6000 ₪
פרסים כספיים לדרגות נמוכות

כיבוד עשיר חופשי
הרשמה מראש חובה

יניב זק  054-8083015 | אריה ברקוביץ 052-8757855
מועדון 04-8101027

מועדון חולון
מתכבד להזמינכם לתחרות ארצית

ע"ש פרידמן יורם ז"ל
1 מושב  30 ידיים

יום שלישי 15 ינואר 2019 | בשעה 20:00
הקאנטרי חולון רח' הלוחמים 12, חולון

מנהל תחרות: אילן שזיפי
מחיר למשתתף: 85 ₪
הרשמה מראש חובה

לפרטים והרשמה:
רועי טושר 050-9033355 

מועדון ברידג' 4 פאן רמת גן
מתכבד להזמינכם לתחרות ארצית

מושב 1 30 ידיים
יום שלישי 18 בדצמבר 2018 | בשעה 20:15

התחרות תתקיים במועדון אביבים רח' דיסנצ'יק 7, ת"א

מחיר למשתתף: 75 ₪
מנהל תחרות: אילן שזיפי

גביעים לשלושת המקומות הראשונים
הרשמה מראש חובה:

אורלי 054-4429724 | גדי 054-4671721
orlyrizi@gmail.com

מועדון רמת השרון
מתכבד להזמינכם לתחרות ארצית

סוף שנה ברמת השרון
2 מושבים  18 ידיים

יום שבת 29 בדצמבר 2018 | בשעה 09:30
רח' סוקולוב 52, רמת השרון

מנהל תחרות: אילן שזיפי 
מחיר למשתתף 80 ₪
הרשמה מראש חובה

לפרטים והרשמה:
ymintz19@gmail.com | 052-2783263 יעקב מינץ

מצטברשמותדרוג

75.16שזר ארנון - שזר עמוס1

70.78ישראל יעקב - ישראל לאה2

70.50רוטשילד חנן - כהן ישע3

68.91כהן עדי - ספקטור מיכל4

68.47ברקוביץ לאה - מיכלס קלרה5

68.13טולדנו אורן - עציון אמיר6

68.12כהן ליאור - ויסר חיים7

67.84זילברמן שאול - לאופר גבריאל8

67.62ארבל שמואל - לוי אבי9

67.1396וורך יגאל - קפיטנוב בוריס10

מצטברשמותדרוג

71.31ישראל יעקב - ישראל לאה1

70.47שזר ארנון - שזר עמוס2

68.25זילברמן שאול - לאופר גבריאל3

67.85ברקוביץ לאה - מיכלס קלרה4

5Szenberg Stefano - 67.54קמרס יאן

67.38ארבל שמואל - לוי אבי6

67.33גלט אהרון - עוזיאל אסתר7

66.45גלנטי עמית - הלל דן8

65.73כרמי ניסן - גלילי שלמה9

65.56ויינר אסתר - ברוידה ישראל10

בחישוב HANDICAPבחישוב משוקלל

תוצאות תחרויות

סימולטנית נובמבר 2018
תאריך: 11/11/18 |  השתתפו 1064 זוגות 

תחרות: זוגות מעורבים אילת 2018 )86 זוגות(
מושב:2 מתוך 2 תאריך: 8-9/11/18

תוצאות כלליות

תחרות: זוגות טופ בוטום - אילת 2018 )92 זוגות(
מושב:2 מתוך 2 תאריך: 10/11/18

תוצאות כלליות

מצטברשמותדרוג

1Uszynski Woyciech - 61.60וקסמן סופי

2Svobodoa Otakar - Svobodoa Pavia61.41

Winton Sharon61.28 - עמר אבי3

4Sauvage Valerie - Bogacki Patrick60.92

5Krasnoselskiy Mikhal - Dikhnova Tatiana60.73

מצטברשמותדרוג

61.63וסרמן גילדה - לירן ינון1

60.93רונן שושנה - ליבסטר בני2

60.85פופלילוב לילו - חץ קלרה3

60.37אסרף אורי - הרשפנג דן4

60.18פרנק יוסף - גוטפריד שי5

מועדון ברידג' פוינט פולג
מתכבד להזמינכם לתחרות ארצית לזכרה של 

חנה מאירי ז"ל
מושב 1 30 ידיים

יום שישי 18 בינואר 2019 | בשעה 10:00
בבית ההתאגדות, רח' יערה 27, רעננה

מנהל תחרות: אילן שזיפי
מחיר למשתתף 70 ₪

גביעים ל- 3 המקומות הראשונים
שתיה חמה
להרשמה: 

אורית מורן 052-5673392  |  ישראל ידלין 054-2262642 



הודעות מועדונים

מועדון כיכר המדינה
מתכבד להזמינכם לתחרות ארצית

מושב 1 30 ידיים 
יום שבת 15 בדצמבר 2018 | בשעה 10:00

רח' וייצמן 53, תל אביב

מנהל תחרות: אילן שזיפי
מחיר למשתתף: 70 ₪
הרשמה מראש חובה

לפרטים והרשמה: 03-6969830

מועדון הברידג' נתניה 
מתכבד להזמינכם לתחרות ארצית 
גביע "שמיל" ע"ש כץ שמואל ז"ל

מושב 1 30 ידיים
יום שבת 22 בדצמבר 2018 | בשעה -  10:00
רח' דר' בקמן 2 פינת שמואל הנציב 15 נתניה

מחיר למשתתף: 70 ₪
מנהל תחרות: אילן שזיפי

הרשמה מראש חובה, מוגבל ל-20 שולחנות
מיקי קליין 050-5401475, 09-8337063

מועדון חיפה כרמל
מתכבד להזמינכם לתחרות ארצית

ע"ש אדם פיש ז"ל
2 מושבים  18 ידיים

יום שישי 28 בדצמבר 2018 | בשעה 10:00
רח' מחניים 9 )מול בית 18( חיפה

מנהל תחרות: אסף עמית
מחיר למשתתף 75 ₪

פרסים כספיים בסך 6000 ₪
פרסים כספיים לדרגות נמוכות

כיבוד עשיר חופשי
הרשמה מראש חובה

יניב זק  054-8083015 | אריה ברקוביץ 052-8757855
מועדון 04-8101027

מועדון חולון
מתכבד להזמינכם לתחרות ארצית

ע"ש פרידמן יורם ז"ל
1 מושב  30 ידיים

יום שלישי 15 ינואר 2019 | בשעה 20:00
הקאנטרי חולון רח' הלוחמים 12, חולון

מנהל תחרות: אילן שזיפי
מחיר למשתתף: 85 ₪
הרשמה מראש חובה

לפרטים והרשמה:
רועי טושר 050-9033355 

מועדון ברידג' 4 פאן רמת גן
מתכבד להזמינכם לתחרות ארצית

מושב 1 30 ידיים
יום שלישי 18 בדצמבר 2018 | בשעה 20:15

התחרות תתקיים במועדון אביבים רח' דיסנצ'יק 7, ת"א

מחיר למשתתף: 75 ₪
מנהל תחרות: אילן שזיפי

גביעים לשלושת המקומות הראשונים
הרשמה מראש חובה:

אורלי 054-4429724 | גדי 054-4671721
orlyrizi@gmail.com

מועדון רמת השרון
מתכבד להזמינכם לתחרות ארצית

סוף שנה ברמת השרון
2 מושבים  18 ידיים

יום שבת 29 בדצמבר 2018 | בשעה 09:30
רח' סוקולוב 52, רמת השרון

מנהל תחרות: אילן שזיפי 
מחיר למשתתף 80 ₪
הרשמה מראש חובה

לפרטים והרשמה:
ymintz19@gmail.com | 052-2783263 יעקב מינץ

מצטברשמותדרוג

75.16שזר ארנון - שזר עמוס1

70.78ישראל יעקב - ישראל לאה2

70.50רוטשילד חנן - כהן ישע3

68.91כהן עדי - ספקטור מיכל4

68.47ברקוביץ לאה - מיכלס קלרה5

68.13טולדנו אורן - עציון אמיר6

68.12כהן ליאור - ויסר חיים7

67.84זילברמן שאול - לאופר גבריאל8

67.62ארבל שמואל - לוי אבי9

67.1396וורך יגאל - קפיטנוב בוריס10

מצטברשמותדרוג

71.31ישראל יעקב - ישראל לאה1

70.47שזר ארנון - שזר עמוס2

68.25זילברמן שאול - לאופר גבריאל3

67.85ברקוביץ לאה - מיכלס קלרה4

5Szenberg Stefano - 67.54קמרס יאן

67.38ארבל שמואל - לוי אבי6

67.33גלט אהרון - עוזיאל אסתר7

66.45גלנטי עמית - הלל דן8

65.73כרמי ניסן - גלילי שלמה9

65.56ויינר אסתר - ברוידה ישראל10

בחישוב HANDICAPבחישוב משוקלל

תוצאות תחרויות

סימולטנית נובמבר 2018
תאריך: 11/11/18 |  השתתפו 1064 זוגות 

תחרות: זוגות מעורבים אילת 2018 )86 זוגות(
מושב:2 מתוך 2 תאריך: 8-9/11/18

תוצאות כלליות

תחרות: זוגות טופ בוטום - אילת 2018 )92 זוגות(
מושב:2 מתוך 2 תאריך: 10/11/18

תוצאות כלליות

מצטברשמותדרוג

1Uszynski Woyciech - 61.60וקסמן סופי

2Svobodoa Otakar - Svobodoa Pavia61.41

Winton Sharon61.28 - עמר אבי3

4Sauvage Valerie - Bogacki Patrick60.92

5Krasnoselskiy Mikhal - Dikhnova Tatiana60.73

מצטברשמותדרוג

61.63וסרמן גילדה - לירן ינון1

60.93רונן שושנה - ליבסטר בני2

60.85פופלילוב לילו - חץ קלרה3

60.37אסרף אורי - הרשפנג דן4

60.18פרנק יוסף - גוטפריד שי5

מועדון ברידג' פוינט פולג
מתכבד להזמינכם לתחרות ארצית לזכרה של 

חנה מאירי ז"ל
מושב 1 30 ידיים

יום שישי 18 בינואר 2019 | בשעה 10:00
בבית ההתאגדות, רח' יערה 27, רעננה

מנהל תחרות: אילן שזיפי
מחיר למשתתף 70 ₪

גביעים ל- 3 המקומות הראשונים
שתיה חמה
להרשמה: 

אורית מורן 052-5673392  |  ישראל ידלין 054-2262642 



  Rand Invitational Cup - Eilat :תחרות
24( 2018 זוגות(

מושב:1 מתוך 1 תאריך: 15-11-18
תוצאות כלליות

תחרות: זוגות פתוחה - גמר ג )129 זוגות(
מושב:3 מתוך 3 תאריך: 14-16/11/18

תוצאות כלליות

תחרות: גביע אלטושר שחם - אילת 2018 )84 קבוצות(
מושב:1 מתוך 1 תאריך: 17-11-18

תוצאות כלליות

תחרות: זוגות פתוחה - גמר א )60 זוגות(
מושב:3 מתוך 3 תאריך: 14-16/11/18

תוצאות כלליות

תחרות: זוגות פתוחה  - גמר ב )90 זוגות(
מושב:3 מתוך 3 תאריך: 14-16/11/18

תוצאות כלליות

מצטברשמותדרוג

664סעדה נטלי - זק יניב1

2Portnoy Pavel - Lyandin Valeriy324

283בנירי עילי - יקותיאלי אסף3

273אטוויל ז'אן-פול - אנגל יוסי4

207לירן ינון - כץ פז5

מצטברשמותדרוג

57.40לוינשטיין מרים - מרקמן ודים1

56.04שרו שירה - בציה גרינברג לביא2

3Bohmova Jirina - Kupkova Lucie55.99

55.91ברא"ז ינאי - ידלין דורון4

55.42יהל נילי - הס רנה5

מצטברשמותדרוג

1)Hnatova Daniela) -  )Fabian Moscovici)  - 116.79באלינט מיכאלה - בן דוד יובל

Medushevski Hendzi( -  )Gradovski Oleg( 114.02( - גרינבאום ליאוניד - צ'ורניי מיכאל2

112.37לובינסקי יובל - מרק מיכה - ידלין דורון - ליבסטר בני3

106.71שגיב סטלה - שגיב יהודה - ארגלזי אלירן - פרידלנדר אהוד - אורנשטיין איתן - כהן מזל4

104.19ברקת אילן - לנגי אסף - פרלמוטר אריה - זק יניב - בנירי עילי - יקותיאלי אסף5

מצטברשמותדרוג

68.55ברקת אילן - לנגי אסף1

60.63לביא שלומי - גיא חנה2

59.81אנגל יוסי - אטוויל ז'אן-פול3

59.24מרק מיכה - לובינסקי יובל4

59.20רום שושנה - מיוחס מושיקו5

מצטברשמותדרוג

1Zoranovic Jovana - 61.32רום מיכל

2Macura Milan - Macurova Michaela60.02

59.77אברמוב ורדה - לויט-פורת רות3

4Fortova Eva - Fort Tomas58.18

57.59כהן אילן - זק יניב5

תחרות: זוגות IMP - אילת 2018 )200 זוגות(
מושב:2 מתוך 2 תאריך: 13/11/18

תוצאות כלליות

תחרות: סימולטנית ארצית נובמבר 2018 
פסטיבל אילת )161 זוגות( 
מושב:1 מתוך 1 תאריך: 11/11/18

תוצאות כלליות

מצטברשמותדרוג

1Medushevski Genadi - 135.0גרינבאום ליאוניד

2Stock Gill - Stock Lynton130.0

3Medlin Jiri - Hnatova Daniela121.0

4Gradovski Oleg - 103.0צ'ורניי מיכאל

5Akademova - Bavshin Igor102.0

מצטברשמותדרוג

70.60כהן ליאור - ויסר חיים1

67.24טולדנו אורן - עציון אמיר2

67.05ולפר מיכאל - גוטפריד שי3

4Szenberg Stefano - 66.80קמרס יאן

66.53חיות אבי - בן שמחון אמליה5



דרגות

ברכות למקבלי תארים חדשים )נכון ליום 6 בנובמבר 2018(
רב אמן כסף 

מיוחס יעקב, נס ציונה 
רב אמן ארד 

מרום דני, רמת השרון 
רב אמן 

מרקוס קובי, מושבות-שמריהו 
אמן בכיר זהב 

בן שמואל אשר, הלוחם אפקה 
חן ליאת, טבעון 

ובר זאב, ברידג' פוינט פולג 
קניגסברג אייל, סביון-קרית אונו 

סטרניק דוד, רחובות 
אמן בכיר כסף 

ליבר מוניקה, קריות/חיפה 
בנבניסטי רונן, ברידג' פוינט פולג 

אמן בכיר ארד 
טורפשטיין ירון, קריות/חיפה 

טאו טל, השרון 
גבאי רפי, ירושלים 

ברנסון יוסף, ויצו - נוה יוסף 
אמן בכיר 

כספי יואב, כיכר המדינה ת"א 
אילון אנה, קריות/חיפה 
וולברג ג'ון, "הרץ" חיפה 

קרטר בובי, ברידג' פוינט פולג 
ורד רונית, כפר סבא 

עוגן תמרה, סביון-קרית אונו 
אמן זהב 

יונה מזל, ספורט + חולון 
גטניו אבישי, עמק יזרעאל 
שוורץ עופר, עמק יזרעאל 

רובין יחזקאל, "הרץ" חיפה 
הנינה אלון, רקפת קרית טבעון 
לוי שלמה, רקפת קרית טבעון 

כפיר שושנה, השרון 
קוזיק סוניה, אביבים 

ארבל דודו, מושבות-שמריהו 
פארי אהרון, מרום נווה 
פישר פאולה, ירושלים 

קרמן יוחנן, ירושלים 
גינגולד סוזנה, מרכז ספורט רשלצ 

אמן כסף 
דוד אילן, חיפה/כרמל 

צינמן מיכל, חיפה/כרמל 
בלוך ברוך, נהריה 

פיקסל יואב, עמק יזרעאל 
שחר מגי, השרון 

לביא משה, רמת גן 
סגל חנה, הדר כפר סבא 

ויגלר )גל( אורית     אביבים 
לוי אירית, אביבים 

אמדו דליה, מרום נווה 
לוי סיגלית, ויצו - נוה יוסף 

שטיין נחום, ויצו פתח תקוה 
בוגנים אתי, סביון-קרית אונו 

בירמן אלה, רעננה ההגנה 

גינזבורסקי רינה, רחובות 
אמן ארד 

לדרמן גילה, ספורט + חולון 
זיגלמן יוסי, לב הצפון 
דואק שוש, כרמיאל 

נאור יעל, חיפה/כרמל 
פטלאך ריטה, רמת גן 

שגב מאיר, רמת גן 
בן אלי מיכל, אביבים 

טל זיוה, מושבות-שמריהו 
צור דן, מושבות-שמריהו 

רודניק שמואל שחר, מושבות-שמריהו 
מרידך תקוה, מרום נווה 

קצב חיים, ירושלים 
אשר אשר, חדרה 

גבעולי אמנון, חדרה 
צפניה רינה, חדרה 

עזרן רחל, מרכז ספורט רשלצ 
קרפ דוד, רעננה ההגנה 

מחלב צ'רלי, רחובות 
נחשון אבנר, אילת 

וינשטיין איגור, וקס - רחובות 
אמן 

פיזנטי ליאורה, רמת השרון 
צלרמאיר דבורה, רמת השרון 

קאולי רבקה, כיכר המדינה ת"א 
חוטר משה, מבואות חרמון 
גרוס רצארד, חיפה/כרמל 

מיכאילוביץ דניאלה, קריות/חיפה 
גולדשטיין איתן, עמק יזרעאל 

קרפול ניבא, השרון 
זהבי רות, הדר כפר סבא 

אדיב יעקב, מושבות-שמריהו 
בסמן רפאל, מושבות-שמריהו 

ספרן רות, מושבות-שמריהו 
קזדן ולרי, מרכז הברידג' ים 

קנתנר אליזיה, חדרה 
רבינר עמי, חדרה 

ליברמן ארנון, סביון-קרית אונו 
טוינה עשירה, מרכז ספורט רשלצ 
ווליכמן מנחם, בית מכבי ראשל"צ 

שלום לאה, ערד 
לוין ליאורה, רעננה ההגנה 

צייגר מלכה, אשקלון 
חייפץ רון, יואב 
סגן אמן זהב 

בירגר מרטין, כיכר המדינה ת"א 
משה קדם, כיכר המדינה ת"א 

פריש חוה, לב הצפון 
גרשון עודד, חיפה/כרמל 

רוזנבלט יואל, נהריה 
דגן חרמונה, רקפת קרית טבעון 

זנד אליעזר, השרון 
פייס אלה, רמת גן 

אשכנזי אברהם, הדר כפר סבא 
בראל נורית, אביבים 
ברקת רוני, אביבים 

גוטליב מרים, אביבים 
כהן ירון, אביבים 

תמרי גדי, אביבים 
ברנהולץ כרמלה, מושבות-שמריהו 

אלמוג סנדרה, חדרה 
שמיס שמיל, חדרה 

ינאי זאב, סביון-קרית אונו 
רייטר סוזן, רעננה ההגנה 

שגיא יהודה, רעננה ההגנה 
טייב אפי, בית הברידג' ב"ש 

זעירי יגאל, רחובות 
הדר אופיר, וקס - רחובות 

מרסל ישראל, נס ציונה 
סגן אמן כסף 

סחר גדעון, רמת השרון 
פוגלמן יעל, רמת השרון 

פוגלמן מונסי, רמת השרון 
פרנס גיא, מבואות חרמון 

כהן מנחם, לב הצפון 
רחמים יעקב, לב הצפון 

גרינברג טדי, כרמיאל 
אדלשטיין אברהם, חיפה/כרמל 

כוכבא שלומית, חיפה/כרמל 
דהאן אברהם, עמק יזרעאל 

וינברגר גורג, השרון 
סניור מריאן, השרון 

נויפלד שולמית, רמת גן 
סגל קרל, רמת גן 

אלפר אלינור, אביבים 
ברוק מרג'י, אביבים 
זיגלמן ריבי, אביבים 

אלישוב דליה, ויצו פתח תקוה 
שחורי פנחס, ויצו פתח תקוה 

אבני צבי, סביון-קרית אונו 
שוהם יורם, סביון-קרית אונו 
גולן שלומית, רעננה ההגנה 

זעירא יחזקאל, רעננה ההגנה 
מי-טל רינה, רעננה ההגנה 

קמינר שמואל, רעננה ההגנה 
זיו יואל, בית הברידג' ב"ש 
שחף מלי, וקס - רחובות 

גולן קלמן, נס ציונה 
אוליאמפרל יפה, מועדון מודיעין 

רחליס זויה, גליל תחתון 
סגן אמן ארד 

שמחיוב רחל, ספורט + חולון 
וידר חנה, רמת השרון 

שפירא משה, מבואות חרמון 
מיטנוביצקי לאה, קריות/חיפה 
רוזנס מיקי, ברידג' פוינט פולג 

ציטיאט אייב, אביבים 
רבינוביץ ריטה, מושבות-שמריהו 

צור נאוה, מרום נווה 
אהרוני פרידה, רעננה ההגנה 
רוזנפלד אריה, רעננה ההגנה 

ווינשטוק יהודה, בית הברידג' ב"ש 
ענבר אלנה, באר שבע 

שמש ניסים, אשדוד 

  Rand Invitational Cup - Eilat :תחרות
24( 2018 זוגות(

מושב:1 מתוך 1 תאריך: 15-11-18
תוצאות כלליות

תחרות: זוגות פתוחה - גמר ג )129 זוגות(
מושב:3 מתוך 3 תאריך: 14-16/11/18

תוצאות כלליות

תחרות: גביע אלטושר שחם - אילת 2018 )84 קבוצות(
מושב:1 מתוך 1 תאריך: 17-11-18

תוצאות כלליות

תחרות: זוגות פתוחה - גמר א )60 זוגות(
מושב:3 מתוך 3 תאריך: 14-16/11/18

תוצאות כלליות

תחרות: זוגות פתוחה  - גמר ב )90 זוגות(
מושב:3 מתוך 3 תאריך: 14-16/11/18

תוצאות כלליות

מצטברשמותדרוג

664סעדה נטלי - זק יניב1

2Portnoy Pavel - Lyandin Valeriy324

283בנירי עילי - יקותיאלי אסף3

273אטוויל ז'אן-פול - אנגל יוסי4

207לירן ינון - כץ פז5

מצטברשמותדרוג

57.40לוינשטיין מרים - מרקמן ודים1

56.04שרו שירה - בציה גרינברג לביא2

3Bohmova Jirina - Kupkova Lucie55.99

55.91ברא"ז ינאי - ידלין דורון4

55.42יהל נילי - הס רנה5

מצטברשמותדרוג

1)Hnatova Daniela) -  )Fabian Moscovici)  - 116.79באלינט מיכאלה - בן דוד יובל

Medushevski Hendzi( -  )Gradovski Oleg( 114.02( - גרינבאום ליאוניד - צ'ורניי מיכאל2

112.37לובינסקי יובל - מרק מיכה - ידלין דורון - ליבסטר בני3

106.71שגיב סטלה - שגיב יהודה - ארגלזי אלירן - פרידלנדר אהוד - אורנשטיין איתן - כהן מזל4

104.19ברקת אילן - לנגי אסף - פרלמוטר אריה - זק יניב - בנירי עילי - יקותיאלי אסף5

מצטברשמותדרוג

68.55ברקת אילן - לנגי אסף1

60.63לביא שלומי - גיא חנה2

59.81אנגל יוסי - אטוויל ז'אן-פול3

59.24מרק מיכה - לובינסקי יובל4

59.20רום שושנה - מיוחס מושיקו5

מצטברשמותדרוג

1Zoranovic Jovana - 61.32רום מיכל

2Macura Milan - Macurova Michaela60.02

59.77אברמוב ורדה - לויט-פורת רות3

4Fortova Eva - Fort Tomas58.18

57.59כהן אילן - זק יניב5

תחרות: זוגות IMP - אילת 2018 )200 זוגות(
מושב:2 מתוך 2 תאריך: 13/11/18

תוצאות כלליות

תחרות: סימולטנית ארצית נובמבר 2018 
פסטיבל אילת )161 זוגות( 
מושב:1 מתוך 1 תאריך: 11/11/18

תוצאות כלליות

מצטברשמותדרוג

1Medushevski Genadi - 135.0גרינבאום ליאוניד

2Stock Gill - Stock Lynton130.0

3Medlin Jiri - Hnatova Daniela121.0

4Gradovski Oleg - 103.0צ'ורניי מיכאל

5Akademova - Bavshin Igor102.0

מצטברשמותדרוג

70.60כהן ליאור - ויסר חיים1

67.24טולדנו אורן - עציון אמיר2

67.05ולפר מיכאל - גוטפריד שי3

4Szenberg Stefano - 66.80קמרס יאן

66.53חיות אבי - בן שמחון אמליה5



איתן גיורא, וקס - רחובות 
בירמן חנן, וקס - רחובות 

ברנשטיין אבי, וקס - רחובות 
קושיצקי דבורה, וקס - רחובות 

אלקלעי חיים, נס ציונה 
ירמנקו ילנה, גליל תחתון 

סגן אמן 
גרשון שבתאי, ספורט + חולון 

כושר יפה, ספורט + חולון 
צדוק שרה, ספורט + חולון 
קייזמן לילי, הלוחם אפקה 

גטניו שמואל, כיכר המדינה ת"א 
ליברמן הלן, כיכר המדינה ת"א 

רוזנגולד רחל, כיכר המדינה ת"א 
בלייר שלום, מבואות חרמון 

בן ערב שאולי, מבואות חרמון 
בקרמן שרה, מבואות חרמון 

יוגב אייל, מבואות חרמון 
סמסון ברכה, מבואות חרמון 

מנדר ענת, כרמיאל 
טורבוביץ מאיר, חיפה/כרמל 

פרסט רחל, חיפה/כרמל 
רוקח יוסי, חיפה/כרמל 

סגל מקס, טבעון 
סלומי מלי, טבעון 

פורטנוי שלה, טבעון 
וינר חנה, השרון 

מוסקוביץ יורם, השרון 
מרקוב ג'ון, השרון 

רוזנס יהודית, ברידג' פוינט פולג 
נחמני מרים, רמת גן 

סימציס שושנה, רמת גן 
גלנטי עמית, אביבים 

גולדברג גיטה, מושבות-שמריהו 
כץ נעמי, מושבות-שמריהו 

קנובלר שרה, מושבות-שמריהו 
קרמר חנה, מושבות-שמריהו 

אבקין אבנר, מרום נווה 
גודמן לין, ירושלים 

כהן מרגלית, ויצו - נוה יוסף 
רוזגה פאני, ויצו - נוה יוסף 

רוח דרורה, מרכז הברידג' ים 
אורון לורנס, קיסריה 

ז'אק טובה, סביון-קרית אונו 
אלדר יורם, רעננה ההגנה 
ארתור פט, רעננה ההגנה 

ברונר אמירה, רעננה ההגנה 
יופה רונה, רעננה ההגנה 

מצאפי אורי, רעננה ההגנה 
סנדל אברהם, רעננה ההגנה 
קוקירמן אדית, רעננה ההגנה 

שושני רחל, רעננה ההגנה 
היימן אוסקר, בית הברידג' ב"ש 

סיביק אברהם, בית הברידג' ב"ש 
גרינברג לב, באר שבע 

גודר שמעון, וקס - רחובות 
שושני נוגה, וקס - רחובות 

שי טובה, וקס - רחובות 
שלמן יבגני, נס ציונה 

שחקן מתקדם 
וינרבה יוחנן, גל - ראש העין 
פרחי ריטה, גל - ראש העין 

סאקנאדג' ארלט, כיכר המדינה ת"א 
גיא דורה, מבואות חרמון 
גייבסקי נלי, חיפה/כרמל 

ויזל זיוה, חיפה/כרמל 
ליסניאנסקי אלה, חיפה/כרמל 

סברון אורי, חיפה/כרמל 
שוחט נויה, חיפה/כרמל 

נינוה ליאורה, השרון 
שפר אביבה, השרון 

כהן יעקב, רמת גן 
גאנם ג'ודי, אביבים 

ויטלה אלדד, אביבים 
גולן אתי, מרום נווה 
לוי פנינה, ירושלים 

סבג עמרם, ירושלים 

סעדיה מירה, ירושלים 
בריגל מאיר, אילה הרצליה 

משיח שולמית, לב חולון 
יבורסקי גבריאלה, אבא חושי חיפה 

קרן מילה, אבא חושי חיפה 
ברומברגר גילה, ויצו - נוה יוסף 
סטרולוביץ רות, ויצו - נוה יוסף 
סוול ברניס, מרכז הברידג' ים 

קדרנל סולומון, מרכז הברידג' ים 
קדרנל קורין, מרכז הברידג' ים 

חיבה אהובה, נתניה 
קרסיוק אמה, חדרה 

פארן רפי, קיסריה 
שפיר דבורה, קיסריה 

גולבץ  אירנה, ערד 
עובד אורנה, ערד 

וייס רודי, רעננה ההגנה 
מאל פיליס, רעננה ההגנה 

מן בטי, רעננה ההגנה 
זלוסצר ציונה, באר שבע 
מנשקו יוסף, באר שבע 

שפיץ אד, באר שבע 
שפיץ שילה, באר שבע 

מחמלי ציפי, אשקלון 
הוברמן חיה, רחובות 

מגריסו שגיא, רחובות 
סיימונס סמדר, רחובות 

בוזגלו אביבה, וקס - רחובות 
בן-ארי דבורה, וקס - רחובות 

דטרה דוב, וקס - רחובות 
דרור משה, וקס - רחובות 

דרור שולמית, וקס - רחובות 
חצק אהובה, וקס - רחובות 
לוריא אורה, וקס - רחובות 
פוקס סוניה, וקס - רחובות 
שרף טובה, וקס - רחובות 
גוזלן צילה, מועדון מודיעין 

זופניק שושי, מועדון 

פסטיבל הברידג'
הבינלאומי ה-53
2019       31.5-6.6
היכל קבוצת שלמה, ת"א

SAVE THE DATE



חגיגת ברידג' יוונית
עם גלעד אופיר

14-18 למאי, 2019

save the

DATE
 פרטים נוספים בקרוב...
 Gilad@GoBridge.co.il

טעימה קטנה מהנופשון האחרון:
 "בקיצור, הרגשתי ואוו אחד גדול. המון תודה!" )חיה(

 "היה פשוט כמו בפרסומת, במילה אחת נ..פ..ל..א, בשלוש מילים יוצא מן הכלל!" )ענת(

 "עשיתם סלם גדול בכל הצבעים והטעמים" )רותי ויורם(
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West holding a doubleton spade together with 
♦Qxx.

Wolff could now have saved the day by switching 
to hearts, but how could he know that partner 
had king-queen of that suit? In case South had 
♥Q and West had ♥K, a heart switch would have 
been too terrible for words.

So Wolff continued spades. Multon won the ace, 
cashed two top diamonds followed by the jack 
and entered dummy in hearts to cash two more 
diamonds. Thirteen IMPs to France.

In the following deal from the same match, the 
roles were reversed:

Dealer South, Vul All

 ♠
♥
♦
♣

K642
9
KT8
KQT75

 

♠
♥
♦
♣

Q8
AKQ82
9652
J6

♠
♥
♦
♣

AJT73
743
743
82

 ♠
♥
♦
♣

95
JT65
AQJ
A943

 

West North East South
Meckstroth Mouiel Rodwell Multon

1♣
1♥ 1♠ 2♥ Pass

Pass Dbl Pass 2NT
Pass 3NT All Pass

North had 11 HCP with good clubs, vulnerable 
at IMPs he had no choice but the slight overbid 
to 3NT.

Meckstroth kept it simple by leading top-of-
sequence. Rodwell followed suit with ♥7 )UDCA, 
high=discouraging(. Meckstroth certainly 
believed South’s 2NT bid. He knew that declarer 
had four hearts headed by JT, and that any 
further heart play would develop a trick for his 

opponent. In addition, he couldn’t be sure about 
the quality of his partner’s spades, so declarer 
was spared the lethal ♠Q switch.

Meckstroth made a fine switch to clubs )a great 
play, demonstrating why he has won so many 
world championships(. That was enough to beat 
the contract, as declarer couldn’t develop a 9th 
trick.

West North East South
Perron Wolff Chemla Hamman

1♥
Pass 2♣ Pass 2NT
Pass 3NT All Pass

At the replay, Hamman/Wolff were playing strong 
club + four-card majors, and their systemic 
opening bid was 1♥. That stopped East/West 
from competing in hearts, but the final contract 
was identical at both tables.

Perron had the extra information that South 
was holding at least four hearts, and he tried 
to make some intelligent use of it. He imagined 
partner with jack-doubleton, declarer with four 
cards headed by the ten, and made an inspired 
lead of… ♥2!! 

I’m afraid that was too intelligent. Declarer won 
a cheap trick with dummy’s ♥9 and claimed his 
contract )Twelve IMPs back to USA(. Perron 
might have beaten it by keeping it simple, 
leading a high heart )and later defending like 
Meckstroth(.

Granovetter’s reaction: ”You see what happens 
the moment the French try to get brilliant“?

After a very tough struggle, France prevailed 
by 27 IMPs and won the Bermuda Bowl. 
Granovetter’s conclusion: ”It was an exciting 
match, with much sparkling defense, but many 
flaws in the bidding. The team that made fewer 
errors was victorious“.
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Horror Corner (9) – Keep 
It Simple

Ram Soffer

 This series describes some big disasters in
 high-level bridge, then and now. We shall
 turn our attention to the 1997 Bermuda Bowl
Final between two great teams: USA )Nickell-
 Freeman; Hamman-Wolff; Meckstroth-Rodwell(
and France )Mari-Levy; Multon-Mouiel; Chemla-

 Perron(. Some of these players are still there 21
years later, fighting for the big titles.

 That match was neatly summed up by Matthew
Granovetter )Bridge Today, Jan/Feb 1998(: ”…

 both The Frenchmen and the Americans use
 light opening bids, but the Americans, in general,
 seem to play the game of ’put the pressure on
 – do something to create a swing’, while the
 French play a more traditional ’sit there and wait
 for the opponents to make an error’ game. This
 is not to say the French don’t apply pressure by
 bidding aggressively. It’s just that they do it less
intentionally“.

 Do these words have any basis in reality? How
about the following deal?

Dealer West, Vul N/S

 ♠
♥
♦
♣

J87
AT6
T9863
J7

 

♠
♥
♦
♣

643
KQ8
754
8643

♠
♥
♦
♣

KQT2
J732
Q2
QT2

 ♠
♥
♦
♣

A95
954
AKJ
AK95

 

The French East/West pair just sat there and 
made a normal lead against their opponents’ 
game contract.

West North East South
Mari Rodwell Levy Meckstroth

Pass Pass Pass 2NT
Pass 3NT All Pass

Any advanced player knows that leading top-of-
sequence from a three-card major is far superior 
to a small club. The ♥K lead took out dummy’s 
sole entry prematurely. As a result, declarer was 
restricted to three diamond tricks and seven 
tricks in total. East/West +200 – surely a banal 
result which should be duplicated everywhere, 
but…

West North East South
Hamman Mouiel Wolff Multon

Pass Pass 1♠!! Dbl
Pass 2♦ Pass 2♠
Pass 3♥ Pass 3NT
Pass Pass Pass

”Help your partner with his lead during the 
auction“, is the universal advice of all experts. 
On the other hand, when your partner is as good 
as Bob Hamman, perhaps he doesn’t need any 
special help…

Bobby Wolff concocted a special opening bid in 
3rd seat with a clear emphasis on lead-direction 
)by the way, they played four-card majors, but 
still 1♠ is not standard with this shape(.

The French duly reached their normal 3NT 
contract, and of course Hamman led a spade. 
Declarer Franck Multon was also fooled as he 
ducked trick one, catering for the possibility of 
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לפרטים ותיאום ביקור:

azrielipalace.co.il

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

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

החיים הטובים מתחילים
ב- PALACE תל אביב

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

מקבוצת עזריאלימקבוצת עזריאלי

דיור מוגן
תל-אביב


