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הכרזות – צעד אחר צעד )2( – הפותח הבינוני 
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" תכוונו לירח. גם אם תפספסו, תנחתו בין הכוכבים"
לס בראון שלום חברים,

חודש נוסף חלף לו והשנה נפתחה בניחוח פריחה בינלאומית. 

ראשית הסתיימו משחקי המבחן לקביעת נבחרות ישראל שייצגו אותנו בפעילויות הבינלאומיות במהלך 
השנה הקרובה.

בסוף השבוע האחרון של חודש ינואר שמחנו לארח את נבחרת שוודיה הצעירה )עד גיל 21( לסדרת 
משחקי אימון כנגד נבחרת ישראל הצעירה וזאת כחלק מההכנה לאליפות העולם לצעירים שתתקיים 
בסין בחודש אוגוסט השנה. האימון היה מוצלח מאוד, האורחים נהנו מהאירוח ואין ספק שזכינו לשגרירים 

נוספים בעולם.

באותו סוף שבוע התקיים כנס התאגדויות הברידג' של איגוד הברידג' האירופאי. בכנס השתתפו מעל 20 
מדינות ואת ישראל ייצגו בכבוד איתן לוי – חבר הנהלת האיגוד האירופאי ויו"ר ועדת החוקה האירופאית, 

אוריה מאיר – חברת ועדת שיווק האירופאית וכותב שורות אלו – חבר ועדת הצעירים האירופאית.

במהלך הכנס התקיימו הרצאות בשלל נושאים כאשר נתבקשנו להוביל ולהשתלב בהרצאות שעסקו 
בנושא של אתיקה בברידג', שיווק וחיפוש ספונסרים וכמובן החוקה החדשה. בסיום הכנס קיבלנו חיזוקים 

רבים ואין ספק ששיתופי פעולה בינלאומיים רבים ומוצלחים לפנינו.

ובינתיים בארץ... החודש יצא הביטאון במהדורה דיגיטלית. בחודשים בהם יופק ביטאון דיגיטלי יתווספו 
תכנים חדשים ובנוסף ננסה להנגיש לכם את היתרונות הגדולים של הגרסאות הדיגיטליות – קישורים, 

קישורים, קישורים! 

במקביל, ההתאגדות עושה מאמצים רבים להיות בקשר ישיר עם חבריה ועל כן מפעילה עמוד וקבוצת 
פייסבוק. החל מחודש ינואר ההתאגדות מסתייעת בשירותי תוכן שמאפשרים לה לעדכן אודות פעילויות 

רבות בשלל נושאים, מספר פעמים בשבוע.

ואיך קשור הביטאון הדיגיטלי לקשר ההדוק עם החברים? קישורים כבר אמרנו? לחצו על הקישורים 
מטה והצטרפו אלינו לעולם דיגיטלי, חדשני ובעיקר מחובר וחברתי הרבה יותר.

נתראה על גבי הרשת 

אני עומד לרשותכם וזמין 24/7. תוכלו ליצור עמי קשר ישיר באמצעות בתיבת המייל שלי
Gilado.bridge@gmail.com או באמצעות עמוד הפייסבוק הרשמי שלי

גלעד אופיר – יו"ר ההתאגדות הישראלית לברידג'.

שלכם ובשבילכם,
גלעד אופיר, יו"ר

דבר ועד העמותה

קבוצת ה- של ההתאגדות אתר ההתאגדות עמוד ה- של ההתאגדות
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מהו פותח בינוני?
נקודות   17 או   16  ,15 המכילה  יד  הוא  בינוני  פותח 

גבוהות שיש לה הזדמנות לפתוח את המכרז.

בחירת הכרזת הפתיחה של הפותח הבינוני תלויה בסוג 
החלוקה. עם חלוקה מאוזנת )4333, 4432 או 5332( 
השותף  זו  פתיחה  הכרזת  לאחר   .1NT לפתוח  מומלץ 
15-17. עם חלוקות  יודע שהפותח נמצא בטווח הניקוד 
במקרה  בסדרה.   1 בגובה  לפתוח  לרוב  מומלץ  אחרות 
זה נדרשת לפחות הכרזה אחת נוספת כדי שהמשיב ידע 

מהו טווח הניקוד של הפותח.

הבאות  הדוגמאות  בכל  ידיים.  מספר  ביחד  נכריז  כעת 
נניח לשם הפשטות כי מערב הוא המחלק )אתם יושבים 
וקוראים  מתערבים  אינם  צפון-דרום  וכי  תמיד(,  במערב 

Pass לאורך כל הדרך.

דוגמא 1
♠
♥
♦
♣

4
AJ2
KQ5
KQJT83

חד- מאוזנת  לא  חלוקה  עם  גבוהות  נקודות   16 בידכם 
סדרתית – 6 קלפי ♣, 3 קלפים ב-♦ וב-♥ וסינגלטון ♠.

כיצד תפתחו את ההכרזה?

תשובה: ♣1 – בסדרה הארוכה ביותר.

אבל   ,1NT להכרזת  מתאים  שלכם  הנקודות  מספר 
זו  ביד  בסדרה.  לפתוח  יש  ולכן  מאוזנת,  אינה  החלוקה 

בחירת הסדרה אינה מוטלת בספק.

משמעות  מהי   .1♠ השיב  ושותפכם   ,1♣ פתחתם 
ההכרזה שלו?

 4 ולפחות  נקודות   6 לפחות  תשובה: המשיב מבטיח 
קלפים ב-♠.

אבל  נקודות,   22 לפחות  לשותפות  כי  ידוע  זה  בשלב 
ייתכן בהחלט שהמשיב חזק יותר. יש סיכוי טוב למשחק 
מלא, ועליכם להציג את כוחכם המדויק כדי לעזור לשותף 

להחליט על החוזה הסופי הטוב ביותר.

מהי הכרזתכם השנייה?
על  לחזור  עליכם  חד-סדרתית  יד  מחזיקים  אתם  כאשר 
הסדרה הארוכה בסיבוב השני )הכרזת הפתיחה שלכם 
♣1 הבטיחה רק 3 קלפים בקלאב(. גובה ההכרזה בסיבוב 
השני נקבע לפי דרגת הכוח של הפותח: פותח חלש  - 
בגובה 2; פותח בינוני – בגובה 3; פותח חזק – בגובה 
4 )בסדרות המייג’ור בלבד(. היות שידכם שייכת לתחום 
ההכרזה  גבוהות(  נקודות   17 עד   15( הבינוני  הפותח 

השנייה הנכונה היא ♣3.

האם הכרזת הקפיצה שלכם מחייבת למשחק מלא?
שכל  היא  רבים  שחקנים  של  השגויות  ההנחות  אחת 
הכרזת קפיצה מחייבת את השותף להכריז פעם נוספת. 
בסדרה חדשה )שעוד  הכרזות קפיצה  הדבר נכון לגבי 
נדון בהן בחודש הבא(, אבל כאשר הפותח מכריז בקפיצה 
ניקוד  טווח  מתאר  הוא  קודם,  הוכרזה  שכבר  בסדרה 
מוגבל, והמשיב רשאי לקרוא Pass אם לפי חישוביו סכום 

הנקודות של שני השותפים אינו מספיק למשחק מלא.

השותף  היה  לו  נקודות.   15-17 הראיתם  זה  במקרה 
לכל  שלשותפות  חשבון  עושה  היה  נקודות,   6 מחזיק 

.Pass היותר 23 נקודות וקורא בתורו השני

לאחר שהכרזתם ♣3 שותפכם חוזר על סדרתו ומכריז 
♠3. מה זה אומר?

יחסית  רב  כוח  שהראתה   3♣ שלכם  הקפיצה  הכרזת 
הבסיסי  הכלל  מלא.  למשחק  הזמנה  הכרזת  נחשבת 

הכרזות – צעד אחר צעד )2(
הפותח הבינוני

מאמרים  שישה  בת  בסדרה  השני  הוא  זה  מאמר 
שמטרתה לאמן את השחקן המתלמד בכללי ההכרזה 

וביישומם הנכון. הפעם אנו עוסקים בפותח הבינוני.

רם סופר
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פרט  השותף  של  תגובה  כל  כזו,  הכרזה  שלאחר  הוא 
כלומר,  ההזמנה.  את  מקבל  הוא  כי  מראה   Pass-ל
הכרזת השותף ♠3 מחייבת אתכם להמשיך בהכרזה עד 

משחק מלא לפחות.

בחר  אלא  מלא,  משחק  מיד  הכריז  לא  השותף  מדוע 
בהכרזת ביניים של ♠3? הוא מעוניין להציג סדרת ספייד 
מלא  למשחק  להגיע  בתקווה  קלפים   5-6 בת  ארוכה 
במייג’ור – ♠4. לצערכם, אין לכם תמיכה כלשהי בספייד 
וסדרה זו אינה מתאימה לכם. לעומת זאת, בידכם עוצרים 
ודיאמונד(  )הארט  הוכרזו  שלא  הסדרות  בשתי  טובים 
ומקור מצוין ללקיחות בסדרת הקלאב. עקב  שילובם של 
אתם  מצוין.  יהיה  ללא שליט  מלא  אלה, משחק  גורמים 

.3NT מכריזים

זו ככל הנראה הכרזה סוגרת, אלא אם לשותף יד חזקה 
מאוד והוא מעוניין להתקדם הלאה ממשחק מלא לקראת 
לתחום  ידכם  את  הגבלתם  כבר  שאתם  לב  שימו  סלם. 
הגבילו  בעוד הכרזות השותף טרם  נקודות,   15-17 של 

את ידו.

סינגלטון.  עם   NT להכריז  מותר  אם  שתשאלו  ייתכן 
התשובה היא שאין לעשות זאת בהכרזת הפתיחה. אם 
תכריזו NT בטרם הגיע תורו של השותף, וזה יהיה החוזה 
בספייד.  רבות  לקיחות  להפסיד  עלולים  אתם  הסופי, 
NT רק לאחר שהשותף הבטיח  ביד הנוכחית הכרזתם 
לפחות 5 קלפים בספייד, שככל הנראה מכילים גם קלפים 
בכירים, ועל כן התקפה אפשרית של היריבים בסדרה זו 

אינה מסכנת אתכם.

מהלך המכרז המלא:

West North East South

1♣ Pass 1♠ Pass
3♣ Pass 3♠ Pass

3NT Pass Pass Pass

יד אפשרית של השותף:

♠
♥
♦
♣

AJ9532
87
962
A4

דוגמא 2
♠
♥
♦
♣

KQ7
AQ963
KQT8
5

דו- מאוזנת  לא  חלוקה  עם  גבוהות  נקודות   16 בידכם 
סדרתית מסוג 5431 )5 קלפים בהארט, 4 בדיאמונד, 3 

בספייד וסינגלטון בקלאב(.

מהי הכרזת הפתיחה שלכם?
עם חלוקה לא מאוזנת יש לפתוח בסדרת מייג'ור בת 5 

קלפים – ♥1.

השותף משיב 1NT. מה זה מראה על היד שלו?
הכרזת המשיב 1NT מתארת משיב חלש )6-10 נקודות( 
עם חלוקה שאינה בהכרח מאוזנת. ניתן להסיק מסקנות 
בספייד  קלפים   +4 לו  אין  הכריז:  לא  שהשותף  ממה 
)אחרת היה מכריז ♠1( ואין לו 3+ קלפים בהארט )אחרת 

היה תומך בסדרת ההארט שלכם(.

באופן כללי, מה על הפותח לעשות כעת?
ראשית כל, הוא אינו חייב להמשיך להכריז, שכן הכרזת 
במקרים  זאת,  למרות  מחייבת.  אינה  המשיב  של   NT
רבים הפותח ימשיך להכריז. ראשית כל, בידו 16 נקודות 
אצל  נקודות   8-10 מול  מלא  למשחק  סיכוי  בהחלט  ויש 
המשיב. שנית, עם חלוקה לא מאוזנת עדיף בדרך כלל 
לפותח להמשיך את ההכרזה על מנת להגיע לחוזה עם 

שליט באחת הסדרות הארוכות שלו.

מכילה  הגדרתה  )שלפי  דו-סדרתית  חלוקה  עם  ככלל, 
סדרה בת 5 קלפים לפחות וסדרה נוספת בת 4 קלפים 
לפחות( הפעולה הנכונה של הפותח בסיבוב השני היא 

להציג את סדרתו השנייה.

לרוב  קפיצה,  ללא  זו  סדרה  יציג  בינוני  או  חלש  פותח 
בגובה 2 – הכרזה לא מחייבת )פרט למקרה של הכרזת 

רוורס, שבו נדון בחודש הבא(.

השנייה  סדרתו  את  יכריז  נקודות(   +18( חזק  פותח 
בקפיצה – הכרזה מחייבת למשחק מלא.

מהי הכרזתכם השנייה?
אם קראתם עד כאן והבנתם את הכללים, אתם מסיקים 
כי עליכם להציג את סדרת הדיאמונד ללא קפיצה )היות 
שידכם שייכת לתחום הפותח הבינוני(. ההכרזה השנייה 

הנכונה היא ♦2.

שימו לב: עם חלוקה זו הייתם מכריזים בצורה זהה גם 
עם 12 נקודות בלבד. לעתים נדרש סיבוב הכרזה שלישי 

על מנת להבדיל בין הפותח החלש לפותח הבינוני.

מסתיים  המכרז   .Pass קורא  והשותף   ,2♦ הכרזתם 
בחוזה חלקי ♦2.
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לחוזה  להגיע  אמורים  הייתם  לא  טעות?  כאן  אין  האם 
גבוה יותר עם 16 נקודות? ולא כדאי יותר לשחק בסדרת 

מייג'ור?

משחק  הוא  שברידג'  היא  אלה  לשאלות  התשובה 
נראה  אכן  בלבד,  שלכם  בקלפים  תתבוננו  אם  לשניים. 
אך  בגובה של משחק מלא,  יותר לשחק בהארט  הגיוני 
קלפי השותף אינם מתאימים לכך. ה-Pass שלו בסיבוב 
השני מתאר חולשה )6-7 נקודות(, ובנוסף אין לו התאמה 
 3 שללה  שלו  הראשונה  ההכרזה  כבר  בכלל.  בהארט 
והעדפתו לשחק בחוזה של ♦2 מעידה  קלפים בהארט, 

ככל הנראה על קלף בודד או חוסר בהארט.

קוצר  עם  חלשה  יד  המחזיק  שותפכם  את  לדמיין  נסו 
לו. לעומת  בהארט. כאשר פתחתם ♥1, זה לא התאים 
זאת, הכרזתכם השנייה ♦2 מאפשרת לו למצוא התאמה 

ולעצור בחוזה נוח בגובה 2. 

אם השותף הכריז נכון, רוב הסיכויים ש-♦2 יהיה החוזה 
בסדרת  נמוך  בגובה  חוזה  לבצע  עדיף  ביותר.  הטוב 
מיינור מאשר להיכשל בחוזה יומרני מדי של משחק מלא.

מהלך המכרז המלא:

West North East South

1♥ Pass 1NT Pass
2♦ Pass Pass Pass

יד אפשרית של השותף:

♠
♥
♦
♣

A82
5
J974
Q8742

דוגמא 3
♠
♥
♦
♣

AQT94
K3
KQJT6
2

לא  בחלוקה  מדובר  שוב  גבוהות.  נקודות   15 בידכם 
מאוזנת דו-סדרתית, הפעם מסוג 5521 )שתי חמישיות 
בספייד ובדיאמונד, דאבלטון בהארט, סינגלטון בקלאב(.

מהי הכרזת הפתיחה שלכם?
תשובה: אנו כבר יודעים שיש לפתוח בגבוהה מבין שתי 

החמישיות – ♠1.

משמעות  מהי   .2♠ השיב  ושותפכם   ,1♠ פתחתם 
ההכרזה של המשיב?

 2 בגובה  הפותח  של  המייג'ור  בסדרת  תמיכה  הכרזת 
3 קלפים  בת  התאמה  6-9 נקודות גבוהות עם  מתארת 

לפחות בספייד.

משתמשים  שאתם  ייתכן  מתקדמים:  לשחקנים  הערה 
בשיטות הכרזה המאפשרות להבדיל בין התאמה של 3 
קלפים ובין התאמה של 4 קלפים, אולם בסדרת מאמרים 
כלומר  ביותר,  הבסיסיות  בהכרזות  משתמשים  אנו  זו 
הכרזת השותף ♠2 יכולה להתבצע עם התאמה בת 3 או 

4, ואפילו 5 קלפים.

מה על הפותח לעשות כעת?

הכלל החשוב ביותר אומר כי כאשר נמצאה התאמה עם 
השותף עליכם לעשות הערכת יד מחדש ולצרף לספירה 
גם נקודות קוצר ונקודות עבור התאמה טובה בשליט.

זכרו: ברגע שהשותף תמך בכם, ייתכן כי ידכם שווה יותר!

מציאת  ולאחר  בקלאב,  סינגלטון  בידכם  נראה:  הבה 
 1 תספרו  כמו-כן  נקודות.   2 עבורו  לספור  יש  התאמה 
נקודה עבור דאבלטון בהארט )יש הטוענים כי אין לספור 
נקודות קוצר ונקודות גבוהות באותה סדרה. דברים אלה 
 K או A דאבלטון, אבל במקרה של J או Q נכונים לגבי
דאבלטון יש להם ערך מלא של קלף בכיר בנוסף לערך 
של הקוצר המאפשר חיתוך בסיבוב השלישי(. ערכה של 

ידכם עולה ל-18 נקודות )פותח חזק(. 

החזקה  הדיאמונד  לסדרת  לב  לשים  עליכם  כמו-כן 
כל  אין  לשותף  אם  אפילו  ללקיחות  מצוין  מקור  המהווה 

עזרה בסדרה זו.

אתם מחברים 18 עם 6 עד 9 ומקבלים 24 עד 27 נקודות 
במשותף. בזכות סדרת הדיאמונד, הסיכוי לביצוע משחק 
מלא גדול אפילו עם 24 נקודות. עליכם להיות אופטימיים 

ולהכריז משחק מלא ♠4 )זו הכרזה סוגרת(.

משחק  ובראשונה  בראש  הוא  שברידג'  להדגיש  חשוב 
של לקיחות ולא של נקודות. ייתכן שאתם מכריזים כעת 
משחק מלא כאשר לשותפות פחות מ-25 נקודות גבוהות, 
לוודאי  אבל בזכות החלוקה הטובה שלכם החוזה קרוב 

יתבצע.
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מהלך המכרז המלא:

West North East South

1♠ Pass 2♠ Pass
4♠ Pass Pass Pass

יד אפשרית של השותף:

♠
♥
♦
♣

KJ8
Q754
92
JT63

דוגמא 4
♠
♥
♦
♣

AKQ3
QT6
82
AQ54

מסוג  מאוזנת  חלוקה  עם  גבוהות  נקודות   17 בידכם 
4432 )שתי רביעיות בקלאב ובספייד, 3 קלפים בהארט, 

דאבלטון בדיאמונד(.

מהי הכרזת הפתיחה שלכם?
זו הכרזת הפתיחה של הפותח הבינוני   .1NT תשובה: 

)15 עד 17 נקודות גבוהות( עם חלוקה מאוזנת.

הכרזת פתיחה זו מוסרת מידע רב ומדויק לשותף ומקלה 
על המשך המכרז.

פתחתם 1NT, ושותפכם השיב ♦2. מה זה אומר?
היה  פעם  השותפים.  בין  בהסכם  תלוי  זה  תשובה: 
הפתיחה  להכרזת  טבעיות  בתשובות  להשתמש  מקובל 
1NT. לפי הסכם זה ההכרזה ♦2 מתארת יד חלשה עם 

סדרת ♦ ארוכה.

לשיטת  עבר  של שחקני התחרויות  המכריע  הרוב  כיום 
הטרנספר, שלפיה ההכרזה ♦2 מתארת 5 קלפים לפחות 

בהארט. הכרזה זו מבקשת מהפותח להכריז ♥2.

כיצד תדעו למה התכוון שותפכם כשהכריז ♦2?
הראשונה,  בפעם  חדש  שותף  עם  משחקים  אתם  אם 
עליכם לתאם את שיטת ההכרזה לפני המשחק. תחליטו 
אם משתמשים בטרנספר, ואם כן – האם מדובר בהכרזות 
בטרנספר  גם  או  בלבד  המייג'ור  לסדרות  טרנספר 
שלכם  המשחק  שיטת  כי  נניח  הפעם  המיינור.  לסדרות 

ושל שותפכם היא כמו זו של רוב השחקנים:
♦2 = טרנספר להארט.

של  הטרנספר  הכרזת  לאחר  השנייה  הכרזתכם  מהי 
השותף?

שותפכם מבקש מכם להכריז את סדרתו הארוכה )וזאת 
על מנת שהיד החזקה יותר להפוך לכרוז(. כבדו את רצונו 

והכריזו ♥2.

בסיבוב   2NT מכריז  השותף   ,2♥ שהכרזתם  לאחר 
השני. מה קורה כעת?

 2NT הכרזת   ,1NT הפתיחה  הכרזת  לאחר  עקרונית, 
מצד המשיב מהווה הזמנה למשחק מלא עם 8-9 נקודות 
 2NT גבוהות וחלוקה מאוזנת. עם זאת, המשיב לא הכריז
טרנספר  הכרזת  לאחר  רק  אלא  הראשון,  בסיבוב  מיד 
5 קלפים  להארט. מכאן נובע שהוא הראה לכם תחילה 
בסדרת מייג’ור, ולאחר מכן תיאר את כוחו: 8-9 נקודות.

בידכם מידע רב, ועליכם להחליט אם לקבל את הזמנת 
השותף ולבחור את החוזה הסופי. 

מה תכריזו כעת?
ראשית כל, בידכם התאמה טובה של 3 קלפים בהארט 
)עם מכובד( וקוצר בדיאמונד )אשר מסכן אתכם בחוזה 
ללא שליט(. אין ספק כי תעדיפו לשחק בהתאמה של 8 

.NT-קלפים בהארט על פני חוזה חלופי ב

 17  –  1NT לפתיחת  מקסימלי  ניקוד  בידכם  שנית, 
נקודת חלוקה עבור הדאבלטון(.  ניתן להוסיף  )למעשה, 

לשותפות 25-26 נקודות. 

עליכם לקבל את הזמנת השותף ולהכריז משחק מלא 
תהיו  אתם  הטרנספר  הכרזת  בזכות  כי  לב  שימו   .4♥
בידו  נמצאת  פי שסדרת השליט הארוכה  על  הכרוז אף 

של השותף.

מהלך המכרז המלא:

West North East South

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

יד אפשרית של השותף:

♠
♥
♦
♣

73
AJ985
T97
K62
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 ,1NT של  התערבות  והכרזת  בסדרה   1 פתיחה  לאחר 
הכרזותיו של המשיב לפותח משתנות לאור ההתערבות. 
הסיכוי להגיע למשחק מלא קלוש – הרי ליריב שהכריז 
15-18 נקודות גבוהות – ולכן המשיב ינסה לצבור נקודות 

על ידי ביצוע חוזה חלקי או הכשלת היריב.

הינו  המשיב  של   Dbl זה  במצב  המשיב.  של  כפל  )א( 
מעניש! כאשר לנו יותר נקודות מאשר ליריבים, יש סיכוי 
טוב להכשיל את החוזה שלהם ולהרוויח באמצעות משחק 

בהגנה יותר נקודות מאשר ביצוע של חוזה חלקי.

של  מוכפל  חוזה  הכשלת  עבור  הניקוד  טבלת  להלן 
היריבים:

היריבים אינם היריבים פגיעים
פגיעים

מספר לקיחות 
חסרות

200100Down 1
500300Down 2
800500Down 3

 +9 בידו  כאשר   1NT התערבות  הכרזת  יכפיל  המשיב 
נקודות )ואז, ביחד עם 12 נקודות שהבטיח הפותח, הוא 

יודע שלשותפות שלו רוב הנקודות(.

דוגמא 1
♠
♥
♦
♣

KJ752
Q3
T42
A63

West North East South

1♦ 1NT Dbl

1NT מאשר לשחק ♠2. ביצוע ♠2 יעניק  נעדיף להכפיל 
לנו 110 נקודות, אבל הכשלת היריבים ב-1NT כאשר יש 
להם ביחד 18 נקודות לכל היותר תעניק לנו הרבה יותר!

דוגמא 2
♠
♥
♦
♣

KJ63
QT72
K3
432

West North East South

1♣ 1NT Dbl

לאחר   Negative Double קיים  לא  מעניש!  הינו   Dbl
.1NT התערבות היריב

דוגמא 3
♠
♥
♦
♣

KQ72
Q43
Q963
T9

West North East South

1♥ 1NT Dbl

למרות ההתאמה בהארט נעדיף כפל מעניש, בייחוד אם 
110. אם  הוא  ביצוע ♥2  פגיעים. הניקוד עבור  היריבים 

נכשיל את היריבים ב-1NT מוכפל נוכל לקבל יותר.

)ב( תמיכה בשותף. נתמוך בסדרת השותף לגובה 2 עם 
6-8 נקודות בלבד )עם יותר מכך נכפיל(.

דוגמא 4
♠
♥
♦
♣

J763
K92
J983
Q4

West North East South

1♥ 1NT 2♥

למשיב 7 נקודות ותמיכה בסדרת ההארט של הפותח.

הכרזת המשיב לפותח 
1NT לאחר התערבות

אילנה לונשטיין
מחקרים מדעיים שהתפרסמו בשנים האחרונות מצביעים 
כמו  יכולות  ולשפר  המוח  את  לאמן  שניתן  ברור  באופן 
ניתן  ועוד. בנוסף  יכולות מתקדמות  וריכוז,  זיכרון, קשב 
מן  ירידה בסיכוי ללקות בדמנציה כתוצאה  על  להצביע 

 .)CCT( האימון הזה ובמיוחד מאימון באמצעות מחשב
בשנים  משמעותית  שהתפתח  הגמיש  המוח  מודל 
ומדוע  השיפור  מנגנון  עובד  כיצד  מסביר  האחרונות 

יעילותו טובה בעיקר לבני 40+. 
ותירגול של המוח במכוני כושר  במקביל לשיטות אימון 
 )http://brain-train.co.il( בריין-טריין  כגון  למוח 
מתפתחות ומתקדמות תוכנות מחשב הניתנות להורדה 

או לתירגול מעל גבי האינטרנט. 
אם לצטט מאמר אחד מתוך העשרות שפורסמו בשנים 
האחרונות, אומר ד”ר למפיט1 – האימון הממוחשב הינו 
ויכולות  הריכוז  הזיכרון,  לשיפור  ביותר  היעילה  הדרך 
חשיבה אחרות ותורם להקטנת הסיכון ללקות בדמנציה

האחת  אחרת  או  כזו  במידה  דומות  הללו  התוכנות  רוב 
ספרדית,  באנכגלית,  מתנהלות  הן  כלל  ובדרך  לרעותה 

 Brain Train חדר כושר למוח

מי  של  לרשותו  העומד  המבחר  צרפתית.  או  גרמנית 
כן  ועל  ביותר  שמעוניין לאמן את המוח בעברית מצומצם 
בשם  גרמנית  בתוכנה  בריין-טריין,  במכון  אצלנו,  בחרנו 
ניורוביק שכוללת תרגילים שונים מרוב התרגילים הנמצאים 
חזקים  אימון  כלי  למשתמשים  ומביאה  אחרות  בתוכנות 
ויעילים. לטובת המתאמנים בישראל, אנו “מגיירים” אותה 
במלואה ומביאים אותה למשתמשים המעוניינים בה בין אם 

ככלי אימון של המכון ובין כתוכנה הנמכרת בזכות עצמה. 
בימים אלו אנו משלימים את תרגום התוכנה, ואת ההתאמות 
הנדרשות לקהל הישראלי, ובזמן הקרוב התוכנה תותאם גם 
לשימוש באמצעות מחשבי לוח )אייפדים( וטלפונים חכמים 
מוצעת  ניורוביק,  מקום.   בכל  בה  להשתמש  יהיה  וניתן 
בימים אלו לחברי ההתאגדוןת הישראלית לברידג’ במחירי 
טרום שיווק שלא יחזרו – 265 ₪ לשנה במקום 530 ₪ שהוא 

המחיר הרגיל! 
 Hill, Lampit et al.  Am J Psychiatry 174:4, .1

April 2017
הכותב:  אלי גל, מייסד ומנהל מכון בריין טריין

info@brain-train.co.il 

Ynet ( goo.gl/CqpjLK) אומר פרופסור ברזניץ בראיון ל -

חדר כושר למוח ! 
מכון Brain Train פיתח ומפעיל נוסחה ייחודית לשיפור ושמירת כושרו של המוח. 

עבודה עם מגוון רב של תכנות מחשב 	 
תוכנית אימונים מותאמת אישית 	 
מדריכים מנוסים מתחום הפסיכולוגיה 	 

לפרטים נוספים
ורישום לשיעור התנסות
חינם ללא התחייבות:
09-7710036

סניפים חדשים ברחובות וכפר סבא 
www.brain-train.co.il

מבצע
לחברי התאגדות הברידג’ בישראל 
תוכנת נוירוביק ב- 50% הנחה 

265 ש”ח במקום 530 ש”ח
המבצע בתוקף עד ערב פסח 30.03.18



מחקרים מדעיים שהתפרסמו בשנים האחרונות מצביעים 
כמו  יכולות  ולשפר  המוח  את  לאמן  שניתן  ברור  באופן 
ניתן  ועוד. בנוסף  יכולות מתקדמות  וריכוז,  זיכרון, קשב 
מן  ירידה בסיכוי ללקות בדמנציה כתוצאה  על  להצביע 

 .)CCT( האימון הזה ובמיוחד מאימון באמצעות מחשב
בשנים  משמעותית  שהתפתח  הגמיש  המוח  מודל 
ומדוע  השיפור  מנגנון  עובד  כיצד  מסביר  האחרונות 

יעילותו טובה בעיקר לבני 40+. 
ותירגול של המוח במכוני כושר  במקביל לשיטות אימון 
 )http://brain-train.co.il( בריין-טריין  כגון  למוח 
מתפתחות ומתקדמות תוכנות מחשב הניתנות להורדה 

או לתירגול מעל גבי האינטרנט. 
אם לצטט מאמר אחד מתוך העשרות שפורסמו בשנים 
האחרונות, אומר ד”ר למפיט1 – האימון הממוחשב הינו 
ויכולות  הריכוז  הזיכרון,  לשיפור  ביותר  היעילה  הדרך 
חשיבה אחרות ותורם להקטנת הסיכון ללקות בדמנציה

האחת  אחרת  או  כזו  במידה  דומות  הללו  התוכנות  רוב 
ספרדית,  באנכגלית,  מתנהלות  הן  כלל  ובדרך  לרעותה 

 Brain Train חדר כושר למוח

מי  של  לרשותו  העומד  המבחר  צרפתית.  או  גרמנית 
כן  ועל  ביותר  שמעוניין לאמן את המוח בעברית מצומצם 
בשם  גרמנית  בתוכנה  בריין-טריין,  במכון  אצלנו,  בחרנו 
ניורוביק שכוללת תרגילים שונים מרוב התרגילים הנמצאים 
חזקים  אימון  כלי  למשתמשים  ומביאה  אחרות  בתוכנות 
ויעילים. לטובת המתאמנים בישראל, אנו “מגיירים” אותה 
במלואה ומביאים אותה למשתמשים המעוניינים בה בין אם 

ככלי אימון של המכון ובין כתוכנה הנמכרת בזכות עצמה. 
בימים אלו אנו משלימים את תרגום התוכנה, ואת ההתאמות 
הנדרשות לקהל הישראלי, ובזמן הקרוב התוכנה תותאם גם 
לשימוש באמצעות מחשבי לוח )אייפדים( וטלפונים חכמים 
וניתן יהיה להשתמש בה בכל מקום. ניורוביק, מוצעת בימים 
טרום  במחירי  לברידג’  הישראלית  לחברי ההתאגדות  אלו 
שהוא   ₪  530 במקום  לשנה   ₪  265  – יחזרו  שלא  שיווק 

המחיר הרגיל! 
 Hill, Lampit et al.  Am J Psychiatry 174:4, .1

April 2017
הכותב:  אלי גל, מייסד ומנהל מכון בריין טריין

info@brain-train.co.il 

Ynet ( goo.gl/CqpjLK) אומר פרופסור ברזניץ בראיון ל -

חדר כושר למוח ! 
מכון Brain Train פיתח ומפעיל נוסחה ייחודית לשיפור ושמירת כושרו של המוח. 

עבודה עם מגוון רב של תכנות מחשב 	 
תוכנית אימונים מותאמת אישית 	 
מדריכים מנוסים מתחום הפסיכולוגיה 	 

לפרטים נוספים
ורישום לשיעור התנסות
חינם ללא התחייבות:
09-7710036

סניפים חדשים ברחובות וכפר סבא 
www.brain-train.co.il

מבצע
לחברי התאגדות הברידג’ בישראל 
תוכנת נוירוביק ב- 50% הנחה 

265 ש”ח במקום 530 ש”ח
המבצע בתוקף עד ערב פסח 30.03.18



הכרזות 

10

דוגמא 5
♠
♥
♦
♣

432
J7
Q64
K9632

West North East South

1♣ 1NT 2♣

בסדרות המיינור רצוי לתמוך עם חמישייה, שכן הפותח 
הבטיח שלושה קלפים בלבד.

)ג( תמיכה בשותף בקפיצה לגובה 3. זו הכרזת הפרעה 
קלפים   5 או  במייג'ור  קלפים   4 של  תמיכה  המתארת 
להפריע  היא  המטרה  נקודות.  מ-6  פחות  עם  במיינור 
ליריבים להכריז. במצב זה ליריבים ככל הנראה התאמה 
בסדרה אחרת וייתכן שהם מסוגלים לבצע משחק מלא. 

יש לשים לב למצב הפגיעות! היריב שהכריז 1NT הבטיח 
עדיף  פגיע  במצב  בסדרתנו.  עוצר  וגם  רבות  נקודות 
לעתים לוותר ולקרוא Pass מחשש שאם נכריז בגובה 3 

היריבים ישתמשו בכפל מעניש.

דוגמא 6
♠
♥
♦
♣

4
K753
J642
5432

West North East South

1♥ 1NT 3♥

לאחר שניקח בחשבון את הסינגלטון בספייד ידנו שווה 7 
ואנו מעוניינים להפריע  נקודות מול הכרזת פתיחה ♥1, 
ליריבים למצוא התאמה בספייד. הכרזת ♥3 תפריע יותר 

מ-♥2.

דוגמא 7
♠
♥
♦
♣

43
32
Q9863
K764

West North East South

1♦ 1NT 3♦

מציאת  מהיריבים  למנוע  במטרה  הפרעה  הכרזת  שוב 
התאמה במייג'ור.

דוגמא 8
♠
♥
♦
♣

8432
J63
Q52
432

West North East South

1♠ 1NT Pass

ידנו מאוזנת מדי, והנקודות שלנו אינן שוות אפילו לקיחה 
אחת. אם נכריז ♠3 והיריבים יכפילו, העונש עלול להיות 

כבד. על כן נעדיף “לשתוק”.

תראה שישייה עם   2 הכרזת סדרה חדשה בגובה  )ד( 
נכפיל(.  נקודות   +9 )עם  היותר  לכל  גבוהות  נקודות   8
אנו מעוניינים להיאבק על חוזה חלקי בלבד. על שותפנו 
 4 או   3 לגובה  אותנו  להעלות  ולא  זאת  להבין  הפותח 
אינו תקף  מחייבת  הינה  סדרה חדשה  )הכלל שהכרזת 

במקרה זה(.

דוגמא 9
♠
♥
♦
♣

QJ9642
K64
32
32

West North East South

1♣ 1NT 2♠

החלקי.  החוזה  על  להתחרות  ברצוננו  נקודות   6 עם 
 Pass הכרזת ♠2 אינה מחייבת – הפותח מתבקש לקרוא

בתורו הבא.

דוגמא 10
♠
♥
♦
♣

A763
2
KT7632
42

West North East South

1♥ 1NT 2♦

אמנם השישייה בדיאמונד אינה איכותית, אבל החלוקה 
טובה. אנו מעדיפים להתחרות על החוזה החלקי מאשר 

.1NT להגן נגד
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כעת נסו לתרגל: עליכם לבחור את הכרזת המשיב בידיים 
הבאות:

West North East South

1♥ 1NT ?

תרגיל 1
♠
♥
♦
♣

432
QT63
9876
K2

תרגיל 2
♠
♥
♦
♣

K43
QT6
A64
5432

תרגיל 3
♠
♥
♦
♣

432
2
432
KQT986

West North East South

1♣ 1NT Pass ?

תרגיל 4
♠
♥
♦
♣

J42
KQT986
K63
2

תרגיל 5
♠
♥
♦
♣

K3
42
A763
98765

תרגיל 6
♠
♥
♦
♣

Q52
K63
J42
8765

תשובות לתרגילים

3♥ )1(
הכרזת הפרעה עם 5 נקודות גבוהות בלבד והתאמה של 

9 קלפים לפחות בהארט.

Dbl )2(
מעניש.  כפל  נעדיף  השותף  בסדרת  התמיכה  למרות 
והסיכוי  ליריבים  מאשר  נקודות  יותר  שלנו  לשותפות 

להכשיל את החוזה 1NT גבוה מאוד.

2♣ )3(
בידנו רק 5 נקודות, אך כדאי להתחרות על החוזה החלקי 

עם שישייה טובה בקלאב.

Dbl )4(
 1NT למרות השישייה בהארט נעדיף כפל מעניש. הפלת

תעניק לנו ניקוד גבוה יותר מאשר ביצוע ♥2.

2♣ )5(
תמיכה בשותף עם 7 נקודות ו-5 קלפים בסדרת המיינור 

שבה פתח.

Pass )6(
משום   2♣ להכריז  אין  איכותיות.  לא  נקודות   6 בידנו 

שהשותף לא הבטיח 4 קלפים בסדרה זו.
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המשך  בעמוד 22

תשובות להכרזת 
הפתיחה ♣2

מוטי גלברד

♣2 הינה הכרזת הפתיחה החזקה ביותר:
)א( היא מחייבת את המשיב לענות תמיד.

פרט  מלא,  משחק  לפני  ההכרזה  את  לעצור  אין  )ב( 
למקרה אחד: כאשר הכרזתו השנייה של הפותח היא 

2NT )23-24 נקודות גבוהות עם חלוקה מאוזנת(.

לתשובות  דומות   2♣ הפתיחה  להכרזת  התשובות 
לפתיחות חזקות בגובה 2, עם הבדל חשוב אחד:

.)2NT התשובה השלילית היא ♦2 )ולא

דוגמא 1
♠
♥
♦
♣

874
962
873
T532

West North East South

2♣ Pass 2♦

המשיב מכריז ♦2 – הכרזת  0 נקודות גבוהות.  למשיב 
תשובה שלילית )0-7 נקודות גבוהות(.

דוגמא 2
♠
♥
♦
♣

K74
J62
J83
JT95

West North East South

2♣ Pass 2♦

 0-7( שלילית  תשובה  עדיין  גבוהות.  נקודות   6 למשיב 
נקודות גבוהות(. המשיב מכריז ♦2.

המשיב עם 8 נקודות גבוהות או יותר ישתמש בהכרזת 
תשובה חיובית.

5 קלפים לפחות. על  יכול להכריז סדרה משלו בת  הוא 
סדרה זו לכלול שני מכובדים: Q ,K ,A או JT, או יותר.

המשיב עם 8 נקודות גבוהות או יותר שלא מצא תשובה 
חיובית מתאימה, רשאי להתחיל בהכרזת ♦2, ורק לאחר 

מכן להראות כוח.

דוגמא 3
♠
♥
♦
♣

T9
AQ874
732
Q65

West North East South

2♣ Pass 2♥

למשיב 8 נקודות גבוהות, 5 קלפי ♥. המשיב מכריז ♥2.

דוגמא 4
♠
♥
♦
♣

AKJ983
5
T876
J2

West North East South

2♣ Pass 2♠

למשיב 9 נקודות גבוהות, 6 קלפי ♠. המשיב מכריז ♠2.

האתר המוביל בעולם לשיפור מיומנויות הברידג'

הדרך הקלה והמהירה
ללמוד ולתרגל

הדרך הקלה והמהירה
ללמוד ולתרגל

 תרגול הכרזות וקונבנציות

 תרגול משחק היד של הכרוז

 תרגול משחק ההגנה

 צפיה בשיעורי ברידג' בוידאו

בואו להתרשם מהאתר באמצעות התוכנית החינמית שלנו 
הכוללת  מבחר טעימות עשיר, ללא הגבלת זמן

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

בכייף שלךבקצב שלךבזמן שלךבבית שלך

פתרון לכל תרגילרמזור הכוונה אישימתאים לכל הרמות

לחצו כאן   כדי לעבור לאתר

www.bestbridge.co.il

הנכונה  בדרך  "הכרז  הספר  מתוך  לקוח  זה  מאמר 
)חלק א'(" מאת מוטי גלברד )2005(, פרק 6: פתיחות 

חזקות ותשובות, עמודים 132-133.



האתר המוביל בעולם לשיפור מיומנויות הברידג'

הדרך הקלה והמהירה
ללמוד ולתרגל

הדרך הקלה והמהירה
ללמוד ולתרגל

 תרגול הכרזות וקונבנציות

 תרגול משחק היד של הכרוז

 תרגול משחק ההגנה

 צפיה בשיעורי ברידג' בוידאו

בואו להתרשם מהאתר באמצעות התוכנית החינמית שלנו 
הכוללת  מבחר טעימות עשיר, ללא הגבלת זמן

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

בכייף שלךבקצב שלךבזמן שלךבבית שלך

פתרון לכל תרגילרמזור הכוונה אישימתאים לכל הרמות

www.bestbridge.co.il

לחצו כאן   כדי לעבור לאתר
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 4-4 שהתאמה  שמעתי  "תגיד,  במועדון:  אותי  שאלו 
עדיפה על 5-3. זה נכון?". מדובר בבחירת סדרת השליט, 
כאשר ניתן לבחור בין סדרה שבה לכל אחד מהשותפים 
4 קלפים לסדרה שבה לאחד השותפים 5 קלפים ולשני 

שלושה. האם אכן כדאי להעדיף את המצב הראשון?

התשובה הקצרה היא "כן", וכעת לתשובה הארוכה...

כאשר אנו מחשבים את תכנית המשחק לאחר שהדומם 
הן  בכל סדרה,  נזכה  לקיחות  בודקים בכמה  אנו  נפרש, 

בסדרת השליט והן בסדרות הצדדיות.

בסדרה זו:

♥ KQ3

♥ AJT52

מספר הלקיחות הבטוחות הוא חמש.

גם בסדרה הבאה יש לנו חמישה קלפים בכירים ברצף:

♠ KJT5

♠ AQ83
)במשחק  לארבע  מוגבל  בסדרה  הלקיחות  מספר  אולם 

ללא שליט או עם סדרת שליט אחרת(.

אחת הסיבות להעדפת משחק עם שליט היא האפשרות 
לשליט,  שנבחרה  בסדרה  הלקיחות  מספר  את  להגדיל 

וזאת באמצעות חיתוך ביד הקצרה. 

בדרום(  לא  )אך  בצפון  אחד  חיתוך  הראשונה  בדוגמא 
יגדיל את מספר הלקיחות בהארט מ-5 ל-6.

או  בצפון  חיתוך,  כל  השנייה,  בדוגמא  זאת,  לעומת 
בדרום, יגדיל את מספר הלקיחות בספייד מ-4 ל-5.

נתבונן בחלוקה מלאה המכילה שתי סדרות כאלה:

 ♠
♥
♦
♣

KQT5
AK3
9874
A8

 

♠
♥
♦
♣

742
864
K2
KJ752

♠
♥
♦
♣

96
72
QJT3
QT943

 ♠
♥
♦
♣

AJ83
QJT95
A65
6

 

שדרום  לאחר   .1♠ משיב  וצפון   1♥ פותח  דרום 
התאמות:  שתי  על  יודע  צפון  ל-♠2,  בו   תומך 
5-3 בהארט ו-4-4 בספייד. עליו להעדיף ספייד בסדרת 

השליט.

הזמנה  מצדיק   – גבוהות  נקודות   16  – צפון  של  כוחו 
הניקוד  למרות  כזאת  הזמנה  לקבל  עשוי  דרום  לסלם. 
המינימלי בשל הכוח החלוקתי )סינגלטון בקלאב(. כעת 
בבחירת  תלוי  הדבר  ואם  לביצוע,  ניתן  סלם  אם  נבדוק 

סדרת השליט.

בחוזה ♥6 יש 4 לקיחות בספייד, 5 בהארט ושני אסים 
לא  אך  בטוחות,  לקיחות   11 אלה  כל  המיינור.  בסדרות 
חיתוכים.  בעזרת  הלקיחות  מספר  את  להגדיל  ניתן 

החוזה ♥6 צפוי להיכשל בגלל שני מפסידים בדיאמונד.

מה עדיף, 4-4 או 3-5?

קובי שחר
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בחוזה ♠6 נספור בדיוק אותן לקיחות בטוחות, אבל נוסיף 
אליהן חיתוך קלאב בידו של דרום. החיתוך מגדיל את 
מספר הלקיחות בספייד מ-4 ל-5 ומאפשר להשיג את 12 

הלקיחות הדרושות לביצוע החוזה.

 9 ביחד  זו, שתי סדרות המייג'ור מקנות  דוגמא  לסיכום 
לקיחות בטוחות, אולם חיתוך שעשוי להגדיל את מספר 
יגדיל את  דרום. החיתוך  מידו של  רק  הלקיחות אפשרי 
משום   ,4-4 בהתאמה  נשחק  אם  רק  הלקיחות  מספר 
את  מגדיל  אינו  הארוכה  ביד  חיתוך   5-3 שבהתאמה 

מספר הלקיחות.

קשורה   4-4 בהתאמה  היתרון  על  אחרת  מבט  נקודת 
לספירת מפסידים. אם נבחר בסדרה שבה יש התאמה 
 ,5-3 התאמה  לנו  תהיה  הצדדית  ובסדרה  לשליט,   4-4
אז קיימת אפשרות שנשליך מפסידים על סדרה זו. הנה 

חלוקה מלאה להדגמת העיקרון:

 ♠
♥
♦
♣

KJT5
KQ3
A84
K76

 

♠
♥
♦
♣

742
86
Q752
JT82

♠
♥
♦
♣

96
974
JT3
AQ943

 ♠
♥
♦
♣

AQ83
AJT52
K96
5

 

מהלך המכרז דומה לדוגמא הקודמת. צפון-דרום עשויים 
על  השליט  סדרת  בחירת  תשפיע  כיצד  לסלם.  להגיע 

סיכויי הביצוע?

ואחד  בקלאב  אחד  מפסידים,  שני  לדרום   6♥ בחוזה 
למצוא  חייב  הוא  ממפסיד  להיפטר  מנת  על  בדיאמונד. 
ניתן לבצע את  A♣ במערב. במערך הקלפים הנתון לא 

החוזה.

המגנים  מידי  השליטים  את  הכרוז  ימשוך   6♠ בחוזה 
הארט  סיבובי   4 ישחק  מכן  ולאחר  סיבובים  בשלושה 
וישליך מפסיד בדיאמונד מידו של צפון. בסופו של דבר 
הדיאמונד השלישי של דרום ייחתך בידו של צפון, והחוזה 

יבוצע.

באזור  רק  הכלל  של  לנכונותו  דוגמאות  ראינו  כה  עד 
הסלם, אך גם בחוזים של משחק מלא יש יתרון להתאמה 
נותנת  קלפים(   5( בשליט  האורך  תחושת  אמנם   .4-4

ביטחון כאשר חלוקת השליטים בין המגנים היא 4-1, אבל 
רשת ביטחון טובה  4-4 הינה  מתברר שדווקא התאמה 

יותר נגד קו הגנה המאלץ את הכרוז לחתוך שוב ושוב.
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במבט ראשון החוזה ♥4 נראה בטוח )5 לקיחות בהארט, 
3 בקלאב ו-2 שניתן לפתח בספייד(, אבל ההגנה מתחילה 
ב-3 סיבובי דיאמונד. דרום חותך ומנסה למשוך שליטים. 
בסיבוב השני מזרח לא משרת והכרוז מגלה את החלוקה 

הגרועה.

השליטים  מספר  זו  בנקודה  לכישלון.  נידון  החוזה  כעת 
של דרום שווה לזה של מערב. ברגע שמערב יקבל את 
את  שיכריח  נוסף  דיאמונד  ישחק  הוא   ♠A עם  ההובלה 
ממערב.  שליטים  פחות  עם  אותו  וישאיר  לחתוך  הכרוז 
ל-3  זו ההגנה תקבל לפחות לקיחה אחת בנוסף  בדרך 

הלקיחות הבטוחות שלה.

כעת נעשה שינוי קטן במערך הקלפים ונחליף בין ידיהם 
.♥T-וה ♠T-של צפון ודרום את ה
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כעת החוזה ♥4 משוחק בהתאמה 4-4. קו ההגנה זהה: 
דרום  את  המכריחים  דיאמונד  של  סיבובים  שלושה 
את  ומגלה  שליטים  סיבובי  שני  משחק  הכרוז  לחתוך. 
החלוקה הגרועה, אולם עדיין יש לו דרך לבצע את החוזה 
– הוא משאיר שני שליטים בידו של מערב ומשחק ספייד. 
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דיאמונד,  של  נוסף  סיבובי  ומשחק   ♠A-ב זוכה  מערב 
אולם בידו של דרום עדיין נותר שליט אחרון לטפל בכך. 
את  מוציא   ,♣Q עם  לדומם  עובר  דרום  החיתוך  לאחר 
שני השליטים של מערב עם שני השליטים שנותרו בצפון 

וזוכה ביתרת הלקיחות.

נסיים בדוגמא שבה התאמה בת 8 קלפים )4-4( עדיפה 
על פני התאמה בת 9 קלפים!
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בחוזה בהארט לכרוז מפסיד בקלאב ומפסיד בדיאמונד 
ללא אפשרות להיפטר מאחד מהם. מספר הלקיחות יהיה 

11, ואין אפשרות לבצע סלם.

השליטים  משיכת  לאחר  בספייד  בחוזה  זאת,  לעומת 
הארט  סיבובי  חמישה  לשחק  ניתן  סיבובים  בשלושה 
חיתוך  צפון.  של  בידו  בדיאמונד  ממפסיד  ולהיפטר 
את  יגדיל  בדרום(  הקלאב  חיתוך  )או  בצפון  הדיאמונד 
ל-5  מ-4  )ספייד(  השליט  בסדרת  הלקיחות  מספר 

וכתוצאה מכך מספר הלקיחות יגדל ל-12.

אם תשיבו ♥3  פותח ♥1.  ושותפכם  בצפון  נניח שאתם 
)או ♦3 לפי שיטת Bergen(, אתם עלולים להגיע לתוצאה 
אם   .4♥+1 תשיג  השותפות  הטוב  ובמקרה  שלילית, 
תשיבו ♠1, יש סיכוי להגיע ל-♠6 מבוצע, ובמקרה הגרוע 
תבצעו 2+♠4 – הבדל גדול לטובת מי שמחפש התאמה 

4-4 במייג’ור.

הקוראים מוזמנים לשלוח שאלות לכתובת
.toolbox.bridge@gmail.com 

מעל  ואענה  המומחים  מפי  תשובות  למצוא  אנסה  אני 
דפים אלה.

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'
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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 

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

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

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



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 

פברואר באביבים
בואו ללמוד ברידג'

בביה"ס הטוב ביותר בארץ

כל מה שאתם צריכים לעשות זה לבוא, ללמוד ולהנות מברידג' באביבים!
לצורך התאמה לרמת הפעילות, יש להודיע על הגעה מראש.

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

תחרות מודרכת רמה 1
ללה קושניר

מודרך למתקדמים
אפרת אורן

קורס מתקדמים 
ב'

מושיקו מיוחס 
ואפרת אורן

תחרות מודרכת
רמה 1

מאור ליברמן

תחרות מודרכת 
מתקדמים

מושיקו מיוחס

בוקר
10:00-12:30

סדנת הכנה 
לתחרויות

מאור לידרמן

קורס מתקדמים א'
אפרת אורן

קורס מתחילים א' 
לוי פומרנץ

מודרך למתחילים
ללה קושניר

מודרך קורסים
מאור ואפרת

צהריים
13:30-15:30

מודרך שחקני 
תחרויות
אסף לנגי

צהריים
15:00-16:50

מודרך לשחקני 
תחרויות

יובל לובינסקי

סדנת הכנה 
לתחרויות

ללה קושניר

מודרך למתקדמים
ללה קושניר

אחה"צ
16:30-19:00

מודרך למתקדמים
יובל לובינסקי

קורס מתקדמים 
א'

אפרת אורן

קורס מתחילים ב'
מאור ליברמן

ערב
20:00-22:30

אבי קוגוסובסקי
אוהב את קצב הלימוד הנינוח, את 

ההסברים הבהירים והמדוייקים

ואת האוירה הנחמדה בקבוצה.

אני לא ממהר לשום מקום 

והכל ממש מתאים לי.טוב לי 

שכל החומר מגיע במייל ונוח 

לי שאפרת זמינה ומתייחסת        

לבקשות ולהערות.

רותי וימר
התירגול הנוסף ששלחתם במייל, 

מעולה. פעמיים בעבר ניסיתי 

ללמוד ברידג' אבל לא התחברתי 

למורים ו.. התייאשתי. אצלכם אני 

מבינה ונהנית ומרגישה שבקלות 

אוכל להמשיך ולהתקדם.

אדריאן סגל
מועדון וצוות מדהימים. התחלתי 

ללמוד במאי 2017 והגעתי לרמה 

של מקום ראשון בהרבה מן 

התחרויות המודרכות, במידה רבה 

בזכות הלימוד וההדרכה במועדון. 

תמיד נענים לשאלות שלי, אישית 

ובמייל. ללה ועמליה מנהלות את 

התחרויות בנעימות ובמקצועיות. 

משחק במועדון תמיד חוויה.

                          עלו והצליחו.
        

חולה ששון
תודה על יחסך האישי והמקצועי 

ועל כך שאת חושבת עלי ומציעה לי 

פתרון למחזיק הקלפים. החוברת 

למתחילים מעולה. ההסברים 

מדוייקים והעיצוב נעים ואסתטי. 

החומר מוסבר נפלא ואני מבינה 

ממש כאילו ישבתי בשיעור בכיתה              
עם מורה.

עוזי בכר
תודה רבה עבור המידע והקורס 

המוצלח. מאד מאד מרוצים 

ממאור, מסביר נפלא ואדם ענייני 
וסימפטי.

נמליץ גם לחברינו להצטרף.

דנה גור זאב
לחברי ששואלים אותי למה אני 

לא לומדת ברידג' בקאנטרי שליד 

הבית ונוסעת עד שיכון דן, אני 

עונה: "כי יש במועדון אביבים 

מורה שאין עליה בעולם". נהנית 

במיוחד מההדרגתיות, מחומרי 

הלימוד המושקעים ומהאיכפתיות.
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דוגמא 1 
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A2

חוזה: ♠4 קלף ההובלה: 7♦

West North East South

1♠
Pass 2♠ Pass 4♠
Pass Pass Pass

 4♠ לחוזה  הגעתם  שגרתית.  יום-יומית  בדוגמא  נתחיל 
לאחר מהלך הכרזה פשוט.

לכם  שתבהיר  הראשונה  הפעולה  שליט,  עם  בחוזה 
את המצב ותעזור לכם להגיע לתכנון נכון היא ספירת 

מפסידים בכל סדרה.

בעלת  מהיד  כלל  בדרך  מתבצעת  המפסידים  ספירת 
אחד  מפסיד  רואים  אתם  יותר.  הארוכה  השליט  סדרת 

בהארט, 0 מפסידים בדיאמונד ומפסיד אחד בקלאב.

בסדרת השליט מספר המפסידים אינו ודאי ותלוי בחלוקה. 
עם זאת, בחלוקה הסבירה ביותר 3-2 )68% מהמקרים( 

אין לכם מפסידים בשליט.

עולה  אינו  הכולל  המפסידים  מספר  זו  ביד  כי  לב  שימו 
על מספר הלקיחות שמותר לכם למסור על מנת לבצע 
בהשלכת  בדומם,  בחיתוכים  צורך  כאן  אין  החוזה.  את 
נכון  זו  ביד  כי  רומזים  אלה  כל  בעקיפות.  או  מפסידים 
משיכת  לבצע  ביותר:  הבסיסית  הטכניקה  את  להפעיל 

שליטים בהקדם האפשרי.

המשחק הנכון: לאחר הזכייה בלקיחה הראשונה שחקו 
K ,♠A♠ ו-Q♠ )בסדר כלשהו(. 

כעת, אם חלוקת השליטים היא 3-2 יישארו בידכם שני 
קלפי  ללא  יישארו  השחקנים  יתר  בעוד  נמוכים  שליטים 
בכל  מחזיקים  הדומם  ו/או  הכרוז  שבו  זה,  מצב  שליט. 
אתם  כעת  במשחק.  שליטה  נקרא  שנותרו  השליטים 
יכולים לחתוך את הסדרות הארוכות של היריבים בעוד 
תמסרו  בהמשך  לכם.  זאת  לעשות  יכולים  אינם  הם 
בהארט,   2 בספייד,   5 לקיחות:  ל-11  ותגיעו   ♥A להם 
של  )הפסד  הסופית  התוצאה  בקלאב.  ו-1  בדיאמונד   3
המפסידים  לספירת  בהתאם  צפויה  בלבד(  לקיחות   2

ההתחלתית.

בכ-30% מהמקרים חלוקת השליטים בין המגנים תהיה 
4-1. כעת לאחר משיכת AKQ בשליט יישאר בידי אחד 
המגנים קלף מנצח בסדרת השליט )נניח J♠(. כעת אין 
להגיע  מנת  על  בשליט  רביעי  בסיבוב  להמשיך  צורך 
לסדרות  לעבור  עדיף  "מושלמת".  שליטים  למשיכת 
האחרות ואף להניח לאחד המגנים לחתוך עם J♠ – קלף 
מכן  ולאחר  אחת,  פעם  בדיוק  בלקיחה  לזכות  יכול  זה 
יצטרף  זה  במקרה  במשחק.  מלאה  שליטה  לכם  תהיה 
מראש  המתוכננים  המפסידים  לשני  בספייד  מפסיד 

בהארט ובקלאב, והתוצאה הסופית תהיה 10 לקיחות.

טכניקה בסיסית במשחק היד
משיכת שליטים

ונדגים את  מאמר זה הוא ראשון בסדרה שבה נציג 
שהן  אלו  היד,  במשחק  ביותר  הבסיסיות  הטכניקות 
שוב  עצמן  על  החוזרות  רבות  בידיים  שימושיות 
ושוב. עם זאת, כפי שנראה בהמשך המאמר הטיפול 
במצבים שונים אינו זהה. היישום הנכון של הטכניקה 
ופעולות  זיכרון  על  רק  לא  מבוסס  להיות  חייב 
ומציאת  השולחן  ליד  מחשבה  על  אלא  אוטומטיות 

הפתרון המדויק ביותר לכל חלוקה ספציפית.

רם סופר
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משיכת   – הנכון  המשחק  במהלך  התרכזנו  עתה  עד 
שליטים מידית, וכעת נשאלת השאלה: האם זה הכרחי? 
מה כבר עלול לקרות לנו אם, נניח, נמשיך בסיבוב שני 
הקלפים  מערך  השליטים?  משיכת  לפני  דיאמונד  של 

האפשרי הבא מספק את התשובה:

 ♠
♥
♦
♣

Q52
QJ3
AT4
9876

 

♠
♥
♦
♣

T98
A98652
7
QJ4

♠
♥
♦
♣

J6
4
J98532
KT53

 ♠
♥
♦
♣

AK743
KT7
KQ6
A2

 

הבודד  בקלף  מוביל  מערב  זו.  מלאה  בחלוקה  התבוננו 
A♦ ומשחק ברשלנות סיבוב  7♦. דרום זוכה בדומם עם 

.K-שני של ♦ אל ה

חיתוך  לשותפו  ונותן   ♥A-ב ממשיך  חותך,  מערב  כעת 
♥. ההגנה ממשיכה את החיתוך הצולב וזוכה מידית בעוד 
שתי לקיחות בשליט. בסיום המשחק יזכו מזרח-מערב גם 
בלקיחה בקלאב. לא חבל ליפול שלוש פעמים בחוזה שהיה 

צריך להתבצע בקלות עם לקיחה עודפת?! ☹ 

של  הראשית  המטרה  מהי  היטב  מבהירה  זו  דוגמא 
מניעת מצב שבו היריבים יחתכו את  משיכת שליטים: 

הלקיחות הבטוחות שלנו.

דוגמא 2 
♠
♥
♦
♣

K4
743
K842
Q842

♠
♥
♦
♣

QJ6
AK652
A7
KJ9

West North East South

1♥
Pass 2♥ Pass 4♥
Pass Pass Pass

♦Q :חוזה: ♥4 קלף ההובלה

הגעתם לחוזה ♥4 ומערב מוביל ב-Q♦ )ראש רצף(. בדוגמא 
לעתים  השליט.  בסדרת   AKQ ברשותכם  היו  הקודמת 
סדרת השליט שלכם תהיה חלשה יותר, אך אין זה אומר 
בדוגמא  המשחק.  בתחילת  שליטים  משיכת  לבצע  שאין 
בסדרת   .♠A-ו  ♣A מפסידים:  שני  לראות  קל  הנוכחית 
ביצוע החוזה תלוי בכך  אין מפסידים.  )דיאמונד(  ההובלה 
שיהיה רק מפסיד אחד בשליט )ובנוסף – שלא נבצע טעויות 

שיאפשרו ליריבים לחתוך לנו לקיחות בטוחות(.

.♥AK ושחקו מיד ♦A-המשחק הנכון: זכו ב

לאחר מכן תגלו מהי חלוקת השליטים. אם החלוקה היא 
3-2 )סיכוי של 68%(, ביצוע החוזה מובטח.

לכם שני מפסידים  יהיו   4-1 במקרה העגום של חלוקה 
בשליט והחוזה ייכשל כנראה בלקיחה אחת. אין זה אומר 
להכריז  לא  קשה  טעות  זו  להיפך,  בהכרזה.  שטעיתם 
משחק מלא שיש כ-68% סיכוי להצליח בו. בתחרות רוב 
השחקנים יכריזו גם הם ♥4 וייכשלו כמוכם, כך שאפשר 

לעבור לחלוקה הבאה בראש מורם.

חלוקת  שגילינו  לאחר  המשחק  בהמשך  נתרכז  כעת 
קלף  נותר  היריבים  אצל אחד   .3-2 של  טובה  שליטים 
זוכה בודד בשליט )Q♥(. האם הכרחי להמשיך בסיבוב 
היא  אותו? התשובה  להוציא  כדי  שלישי של שליטים 

בדרך כלל שלילית.

נתבונן בחלוקה המלאה:

 ♠
♥
♦
♣

K4
743
K842
Q842

 

♠
♥
♦
♣

T752
J9
QJT93
76

♠
♥
♦
♣

A983
QT8
65
AT53

 ♠
♥
♦
♣

QJ6
AK652
A7
KJ9
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ושיחקתם   ♦A עם  הראשונה  בלקיחה  שזכיתם  לאחר 
AK♥ נותרה בידו של מזרח Q♥ שהיא קלף זוכה. כעת 
מנת  על  השחורות  הסדרות  את  כלשהו  בסדר  תשחקו 
להוציא ליריבים A♣ ו-A♠ אין זה משנה אם מזרח ימשוך 
בה  ישתמש  או  שלו  האסים  באחד  שיזכה  לאחר   ♥Q
בלקיחה  יזכה  זה  קלף  חיתוך,  באמצעות  יותר  מאוחר 
בדיוק פעם אחת. מזרח יזכה בסדר זה או אחר בשלוש 
את  ותבצעו  לקיחות  ב-10  תזכו  ואתם  שלו,  הלקיחות 
החוזה. במערך קלפים זה, אם תשחקו סיבוב שלישי של 
שליטים לאחר ה-AK♥, זה יהיה בזבוז זמן )אם כי עדיין 

תוכלו לבצע את החוזה(.

לכאורה ניתן לנסח כלל: כאשר בידי המגנים נותר שליט 
בודד והוא גבוה, עדיף להפסיק את משיכת השליטים. 
הבאה  הדוגמא  אבל  רבים,  במקרים  נכונה  זו  טענה 
יוצאים מהכלל,  לו  יש  מוכיחה שזה אינו כלל אבסולוטי. 
וכפי שנדגיש שוב ושוב – אין תחליף לחשיבה עצמאית 

ולתכנון.

דוגמא 3 
♠
♥
♦
♣

T75
743
KQJ6
982

♠
♥
♦
♣

A42
AK652
A8
AT3

♠K :חוזה: ♥4 קלף ההובלה
West North East South

1♥
Pass 2♥ Pass 4♥
Pass Pass Pass

מערב מוביל ב-K♠ נגד החוזה שלכם ♥4.

בספירת  כבר  מתבטא  הקודמת  מהחלוקה  ההבדל 
המפסידים: 2 בקלאב, 2 בספייד, 1 בהארט )אתם יוצאים 
מהנחה אופטימית של חלוקה 3-2, משום שבמקרה של 

חלוקה 4-1 בשליט לא תוכלו לבצע את החוזה(.

שני  להשלכת  זקוקים  אתם  מפסידים,  חמישה  עם 
יכולים  אינכם  שבדומם.  הדיאמונד  סדרת  על  מפסידים 

להרשות לעצמכם שאחד המגנים יוכל לחתוך ולקטוע 
לכם את רצף הלקיחות בדיאמונד – אם זה יקרה, לא 

תהיה לכם כניסה לדומם כדי להמשיך לשחק דיאמונד.

המשחק הנכון:  לאחר שתזכו בהובלה עם A♠ ותשחקו 
להמשיך  עליכם  משרתים(  כולם  )לשמחתכם,   ♥AK

בסיבוב שלישי של הארט.

 4 בהארט,   4 לקיחות:   10 לעצמכם  תבטיחו  בכך 
בדיאמונד, 1 בספייד ו-1 בקלאב, בעוד ההגנה מספיקה 

לזכות רק ב-3 לקיחות )1 בהארט, 2 בספייד(.

שלישי  סיבוב  מדוע  תבהיר  המלאה  בחלוקה  התבוננות 
של שליטים הינו חובה:

 ♠
♥
♦
♣

T75
743
KQJ6
982

 

♠
♥
♦
♣

KQJ
J9
T9743
765

♠
♥
♦
♣

9863
QT8
52
KQJ4

 ♠
♥
♦
♣

A42
AK652
A8
AT3

 

משיכת  את  תפסיקו   ,♥AK-ב תמשיכו   ,♠A-ב תזכו  אם 
לסדרת  ותעברו   )2 מס’  לדוגמא  )בדומה  השליטים 
 .♥Q עם  השלישי  הסיבוב  את  יחתוך  מזרח  הדיאמונד. 
בלקיחה זו תספיקו להשליך ספייד )או קלאב(, אבל לאחר 
מכן ההגנה תעבור לסדרות השחורות ואתם תישארו ללא 
כניסה לדיאמונד הרביעי בדומם. כך בסוף המשחק יהיו 
לכם רק 9 לקיחות. גם אם תצמצמו את מספר המפסידים 
בספייד לאחד, לא תוכלו להימנע משני מפסידים בקלאב.

מקרה אחר שבו נמשוך שליטים למרות הימצאות מפסידים 
בסדרת השליט הוא כשברשותנו )יחד עם הדומם( רצף 
את  להכריח  היא  מטרתנו  בשליט.   QJT או   KQJ של 
היריבים לשחק בשלב מוקדם את קלפי השליט הבכירים 
להפסיד(  חייבים  שאנו  בטוחות  לקיחות  )שהינם  שלהם 
ולבסוף להוציא להם את קלפי השליט הנמוכים כך שלא 
האחרות.  בסדרות  שלנו  הלקיחות  את  לחתוך  יספיקו 
שתי הידיים האחרונות, שאותם נציג רק בחלוקה מלאה, 

מדגימות את המצבים הללו:
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דוגמא 4 
 ♠

♥
♦
♣

J4
Q52
A976
T873

 

♠
♥
♦
♣

52
83
K532
AJ964

♠
♥
♦
♣

AK8
T9764
QJ4
K5

 ♠
♥
♦
♣

QT9763
AKJ
T8
Q2

 

חוזה: ♠2 קלף ההובלה: 8♥

West North East South

1♠
Pass 1NT Pass 2♠
Pass Pass Pass

מערב מוביל ב-8♥ נגד החוזה שלכם ♠2.

)הערה קטנה לגבי ההכרזה: למזרח פתיחה עם חמישייה 
בהארט, אולם אין להתערב באוברקול ♥2 עם סדרה כה 

גרועה ללא מכובדים(.

בחיתוכים  או  מפסידים  בהשלכת  צורך  לכם  אין  זו  ביד 
אחד  בקלאב,  שניים  היא:  המפסידים  ספירת  בדומם. 

בדיאמונד ושניים בספייד.

המשחק הנכון:  לזכות ב-A♥ ולשחק ספייד נמוך אל 
השליט  קלפי  את  ליריבים  להוציא  היא  המטרה   .J-ה
הנמוכים(  השליטים  את  גם  מכן  )ולאחר  הבכירים 

במהירות האפשרית.

משיכת  מדוע  ממחיש  המשחק  המשך  אחרי  מעקב 
וחוזר   ♠K-ב זוכה  מזרח  חיונית.  המוקדמת  השליטים 
בהארט. כעת הדומם זוכה ב-Q♥ והכרוז מוביל ♠ נמוך 
מהדומם. מזרח קופץ ב-A♠ וממשיך בהארט שלישי כדי 
קלפי  למערב  אזלו  מזלו  לרוע  אך  חיתוך,  לשותפו  לתת 
לקיחות   4 עם  בדיוק  החוזה  את  מבצע  דרום  הספייד. 

בספייד, 3 בהארט ו-1 בדיאמונד.

)ומשחק  השליטים  משיכת  את  מזניח  דרום  היה  לו 
לתת  מספיק  היה  מזרח  קלאב(  נניח,  בלקיחה השנייה, 

למערב חיתוך הארט אחד, והחוזה היה נכשל.

דוגמא 5 
 ♠

♥
♦
♣

KJ4
9873
K7
AQJ6

 

♠
♥
♦
♣

97542
AQ
JT98
52

♠
♥
♦
♣

QT8
KJ
6543
T987

 ♠
♥
♦
♣

A3
T6542
AQ2
K43

 

♦J :חוזה: ♥4 קלף ההובלה

West North East South

1♣ Pass 1♥
Pass 2♥ Pass 4♥
Pass Pass Pass

מנסים  אתם   .♦J מוביל  ומערב   ,4♥ לחוזה  הגעתם 
לספור מפסידים, ומגלים שאין מפסידים כלל באף אחת 

מהסדרות הצדדיות.

זהו המצב המובהק ביותר שבו יש למשוך שליטים. הרי 
הסיכוי היחיד של ההגנה להשיג לקיחות הוא בשליט, והם 
יעדיפו לבזבז שליט אחד כדי לחתוך אתכם מאשר לבזבז 

שני שליטים כדי לזכות בלקיחה בשליט.

שליט  ושחקו  הראשונה  בלקיחה  זכו  הנכון:  המשחק 
בכל הזדמנות.

אם תעשו זאת בחלוקה הנתונה, בלקיחה השנייה ייפול 
J♥ על A♥ ובסיבוב השליט הבא Q♥ ו-K♥ יתנגשו זה עם 
תזכו  ואתם  בשליט  לקיחות  בשתי  תסתפק  ההגנה  זה. 

ב-11 לקיחות.

לסיום המאמר, ננסה לבדוק מה יהיה גורלו של כרוז אשר 
בשל חולשת סדרת השליט שלו חושש לגעת בה ומשחק 
סיבובי  עשוי להתחיל בשלושה  הוא  רק סדרות אחרות. 
חיתוך  )עם  ספייד  סיבובי  בשלושה  ולהמשיך  דיאמונד 

בידו( ובשני סיבובי קלאב.

עד כאן לא קרה שום דבר רע, ואלו הקלפים שנותרו לאחר 
8 לקיחות:
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♠
♥
♦
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AQ
T
-

♠
♥
♦
♣

-
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♥
♦
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-
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-
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לביצוע  יוביל  עדיין  התשיעית  בלקיחה  בהארט  המשך 
החוזה, אך מה יקרה אם ישחק דרום סיבוב שלישי של 
קלאב? ההגנה עלולה להתחיל בחיתוך צולב של קלאבים 
השליטים  בארבעת  מזרח-מערב  יזכו  כך  וספיידים. 
את  יכשילו  אשר  לקיחות  ל-4  ויגיעו  בנפרד  שלהם 

החוזה – כישלון צורב ומיותר לחלוטין לדרום. 

אם קראתם את המאמר עד כאן ואתם מתכוונים ליישם 
נעסוק  הבא  בחודש  לכם.  יקרה  לא  שזה  כנראה  אותו, 
בידיים שבהן יש לבצע עקיפות למיניהן תוך כדי משיכת 

השליטים.

המשך  מעמוד 12

דוגמא 5
♠
♥
♦
♣

A52
K
862
QJ9764

West North East South

2♣ Pass 3♣

מכריז  המשיב   .♣ קלפי   6 גבוהות,  נקודות   10 למשיב 
.3♣

דוגמא 6
♠
♥
♦
♣

K532
8
KQJ94
T76

West North East South

2♣ Pass 3♦

למשיב 9 נקודות גבוהות, 5 קלפי ♦. המשיב מכריז ♦3.

♦2 היא הכרזת תשובה שלילית. הכרזת תשובה  זכור: 
חיובית בסדרת ה-♦ תיעשה בקפיצה!

כאשר למשיב הכרזה חיובית )8 נקודות גבוהות לפחות( 
.2NT וחלוקה מאוזנת ללא סדרה בת 5 קלפים, הוא יענה

דוגמא 7
♠
♥
♦
♣

A42
J53
K96
J854

West North East South

2♣ Pass 2NT

 .3-3-3-4 מאוזנת  חלוקה  גבוהות,  נקודות   9 למשיב 
.2NT המשיב מכריז

דוגמא 8
♠
♥
♦
♣

Q6
KJ9
A852
T743

West North East South

2♣ Pass 2NT

 .2-3-4-4 מאוזנת  חלוקה  גבוהות,  נקודות   10 למשיב 
.2NT המשיב מכריז

תיקון 190 מאפשר לחסוך 
אלפי שקלים!

החל מגיל 60 תוכל למשוך את הכספים כקצבה 
חודשית פטורה ממס או במשיכה חד פעמית 

(הונית) עם תשלום מס מופחת של 15%. 

מגוון מסלולי השקעה מניבים המאפשרים פיזור 
רחב, קצבה פטורה ממס, שקיפות בתשואות, 

העברה בין דורית ועלויות מופחתות.

מס מופחת          מגוון מסלולי השקעה

העברה בין דורית          שקיפות בתשואות

רני שניידר, רב אמן בינלאומי בברידג�,
הינו אחד השחקנים הבכירים בארץ וחבר לשעבר בנבחרת ישראל.

מתכנן פיננסי בכיר- שותף בקרני וילנצ�יק פתרונות פיננסים 

מתמחים בבניית אסטרטגיית השקעות ותכנון פיננסי למשפחות ויחידים בעלי עושר פיננסי, תאגידים וחברות בישראל. 
, גישה להשקעות בארץ ובעולם ושירות ברמה גבוהה. וי אובייקטיבי ומקצועי ו אצלנו תהנו מלי
ם י נ ו כ י ס ל  ו ה י נ     | ן     " ל ד נ ו ט  י ר ת  ו נ ר ק     | ר     ו ד י ג ת  ו נ ר ק     | ם     י ס נ נ י פ

קרני וילנצ'יק פתרונות פיננסים

 www.karn i .b i z  | ן  ג ת  מ ר ,1 ל  א ל צ ב  |  0 3 - 5 5 5 6 6 4 6       |  0 3 - 5 5 5 6 6 3 6  

לדעת לבחור נכון את הקלפים 



תיקון 190 מאפשר לחסוך 
אלפי שקלים!

החל מגיל 60 תוכל למשוך את הכספים כקצבה 
חודשית פטורה ממס או במשיכה חד פעמית 

(הונית) עם תשלום מס מופחת של 15%. 

מגוון מסלולי השקעה מניבים המאפשרים פיזור 
רחב, קצבה פטורה ממס, שקיפות בתשואות, 

העברה בין דורית ועלויות מופחתות.

מס מופחת          מגוון מסלולי השקעה

העברה בין דורית          שקיפות בתשואות

רני שניידר, רב אמן בינלאומי בברידג�,
הינו אחד השחקנים הבכירים בארץ וחבר לשעבר בנבחרת ישראל.

מתכנן פיננסי בכיר- שותף בקרני וילנצ�יק פתרונות פיננסים 

מתמחים בבניית אסטרטגיית השקעות ותכנון פיננסי למשפחות ויחידים בעלי עושר פיננסי, תאגידים וחברות בישראל. 
, גישה להשקעות בארץ ובעולם ושירות ברמה גבוהה. וי אובייקטיבי ומקצועי ו אצלנו תהנו מלי
ם י נ ו כ י ס ל  ו ה י נ     | ן     " ל ד נ ו ט  י ר ת  ו נ ר ק     | ר     ו ד י ג ת  ו נ ר ק     | ם     י ס נ נ י פ

קרני וילנצ'יק פתרונות פיננסים

 www.karn i .b i z  | ן  ג ת  מ ר ,1 ל  א ל צ ב  |  0 3 - 5 5 5 6 6 4 6       |  0 3 - 5 5 5 6 6 3 6  

לדעת לבחור נכון את הקלפים 

ranny@karni.biz

www.karni.biz
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עקיפה אחת יותר מדי
"הבלוג של גינו"

לצפות  ניתן   14.8.2017 גינוסר,  אלדד  על הבלוג של  זה מבוסס  מאמר 
בבלוגים נוספים בקישור: 

https://www.60secbridge.co.il/blog

ובחינה  הלקיחה  סיבוב  של  בסיסית  להבנה  מעבר 
תכנון,  דורשת  הכרוז  עבודת  הסדרות,  של  מדוקדקת 
המדען,  כמו  הכרוז,  על  דמיון.  מעט  ולא  זיכרון  ספירה, 
או  אופטימיות  מסוימות,  הנחות  תחת  לעתים  לעבוד 
פסימיות, באשר לחלוקת הקלפים או לדמיין את מיקום 
מרב  את  לו  לתת  כדי  וזאת  היריבים,  אצל  המכובדים 

הסיכויים לעמוד במשימתו – ביצוע החוזה.

במאמר זה אדון ביד אחת שבה כל אלמנט בפני עצמו 
הינו ברמה בסיסית, אבל ריבוי האלמנטים בחלוקה אחת 
לתלמידים  גם  מיועד  זה  מאמר  ולכן  מתקדם,  נחשב 

ולשחקני ברידג’ מנוסים יותר.

Dealer East, Vul None
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שלושה  למזרח-מערב  כלל.  מכריזים  אינם  צפון-דרום 
מהלכי הכרזה אפשריים:

הראשון – ללא "שיטות":

West North East South

1NT Pass
4♥ Pass Pass Pass

השני – עם מוסכמת טרנספר )העברה( בגובה 2:

West North East South

1NT Pass
2♦ Pass 2♥ Pass
4♥ Pass Pass Pass

השלישי – עם מוסכמת “טקסס טרנספר” בגובה 4:

West North East South

1NT Pass
4♦ Pass 4♥ All Pass

ניתוח ההכרזה

לשותפו  כי  יודע  המשיב,  מערב,   .1NT פותח  מזרח 
לפחות שני קלפים בהארט )1NT מראה חלוקה מאוזנת( 
ברצונו  בסדרה.  לפחות  קלפים   9 של  התאמה  יש  ולכן 
של מערב לשחק חוזה עם שליט, והוא יכול להוסיף גם 
ושלוש  התשיעי  השליט  עבור  אחת  התאמה:  נקודות 
בסך  קלפים(.   9 של  )בהינתן התאמה  בודד  קלף  עבור 
הכול, יחד עם נקודות ההתאמה, למערב 11 נקודות. מול 
להכריז  עליו  גבוהות  נקודות   15-17 המתארת  פתיחה 
משחק מלא בהארט. ההכרזה הבסיסית )ללא מוסכמות( 

היא ♥4.

יחד עם זאת, לכל שותפות מומלץ לאמץ בשלב מוקדם את 
מוסכמת הטרנספר בתגובה לפתיחה ב-NT )ראה עמוד 
17 בספרי “ברידג’ ב-60 שניות” הדן בנושא(. יתרונה של 
 NT-מוסכמת הטרנספר הוא בעיקר בהפיכת הפותח ב
לכרוז, ובכך ינוצל מלוא הפוטנציאל של קלפיו הגבוהים, 
הראשון  הלקיחה  בסיבוב  תוצב  החזקה  שהיד  היות 

במקום האידיאלי – המושב הרביעי.

מכריז  שבו  ההעברה  שלב  שלבים:  שני  זו  למוסכמה 
המשיב סדרה אחת מתחת לסדרתו האמיתית, וזו כמובן 
הכרזה מלאכותית )במקרה שלנו ♦2( הדורשת מהפותח 
להשלים את הטרנספר )במקרה שלנו ל-♥2( ללא שיקול 

דעת.

בהארט  מלא  משחק  להכריז  יכול  המשיב  השני  בשלב 
)או לבחור בפעולה אחרת(. שימו לב: לחוזה הנכון ♥4 
מגיעים בכל מקרה, אבל השימוש במוסכמה מבטיח כי 

הכרוז יהיה היד החזקה יותר.

חשוב לציין כי גם אם השותפות מתקדמת ומחליטה לאמץ 
את מוסכמת הטרנספר, אין לשכוח לגמרי את ההכרזות 
לאחר  היריבים מתערב  הבסיסות, משום שכאשר אחד 
הטרנספר  שמוסכמת  הוא  הכלל   ,1NT פתיחה  הכרזת 

מבוטלת וחוזרים להכרזות הבסיסיות.

לא  יותר  המתקדמת  טרנספר”  “טקסס  מוסכמת  על 
ארחיב כאן.

הובלת הפתיחה
אם מערב הוא הכרוז, צפון מוביל ב-Q♠. אם מזרח הוא 
הכרוז, דרום מוביל ב-A♠. בשני המקרים מדובר בראש 

אלדד גינוסר

*3666
לפרטים ותיאום ביקור:

azrielipalace.co.il

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

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

החיים הטובים מתחילים
ב- PALACE תל אביב

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

מקבוצת עזריאלימקבוצת עזריאלי

דיור מוגן
תל-אביב
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נגד חוזה עם שליט, רצף של שני קלפים בכירים,  רצף. 
ביחוד AK, ייחשב הובלה אטרקטיבית.

ניתוח המשחק
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שלוש  בהארט,  אחת  "בטוחות":  לקיחות  חמש  לכרוז 
כמובן שסדרת השליט הארוכה  ואחת בקלאב.  בדיאמונד 
טומנת בחובה פוטנציאל ללקיחות רבות נוספות. פוטנציאל 
זה מחושב לפי כמות הקלפים "בצד הארוך" )7 במקרה זה( 
פחות המפסידים האפשריים )ה-K בלבד(, כלומר 6 או 7 
לקיחות. נוסף ל-A שאותו כבר ספרנו מדובר ב-5-6 לקיחות 

נוספות, ודי בטוחות מכיוון שמדובר בסדרת השליט.

רבים  שליטים  הידיים  לאחת  שבהם  בחוזים  זאת,  עם 
מומלץ לספור גם מפסידים: אלה ייספרו מידו של מערב 
כמובן  להתחשב  יש  הארוכה.  השליט  סדרת  בעלת 
בקלפים המנצחים של השותף )מזרח( העשויים "לכסות" 
אפשריים:  מפסידים   5 למערב  זו  ביד  אלה.  מפסידים 
במהלך  בקלאב.  ואחד  בהארט  אחד  בספייד,  שלושה 
לא  אך  מזרח,  של   ♦A-וב  ♣A-ב התחשבנו  הספירה 
ב-KQ♦, זאת משום שבסדרת הדיאמונד של מערב קלף 

אחד בלבד. 

ה-KQ♦ של מזרח אינם “מכסים” מפסידים בסדרה עצמה, 
להיפטר  לסייע  עשויים  הם   – אחר  תפקיד  להם  יש  אך 

ממפסידים בסדרות אחרות, ♠ או ♣.

מפסידים.  וגם  לקיחות  נספור  שליט  עם  בחוזה  עקרונית, 
אך   11 או  ל-10  אותנו  מובילה  הלקיחות  שספירת  היות 
זו  ביד  כי הבעיה  ל-5, על הכרוז להבין  ספירת המפסידים 
היא מפסידים ולא לקיחות. במלים אחרות, על הכרוז לחשוב 
עוד  ליצור  כיצד  ולא  המפסידים  מספר  את  להקטין  כיצד 
ל-9  תוביל  הלקיחות  ספירת  שבו  הפוך  )במקרה  לקיחות. 
וספירת המפסידים ל-3, יש לחשוב איך ליצור יותר לקיחות(.

בשלב הבא על הכרוז למצוא דרכים להיפטר ממפסידים. 
בברידג’ יש שלוש דרכים כאלה:

1. עקיפה

2. השלכה

3. חיתוך "בצד הקצר".

יותר  נחשבות בטוחות  חיתוך  או  האופציות של השלכה 
אחד  של  בידו  מכובד  של  במיקומו  התלויה  מהעקיפה, 
היריבים, אך לא תמיד לכרוז בחירה. ביד זו, למשל, יש 
להשתמש בשתי האופציות הראשונות, השלכה ועקיפה.

לו היו היריבים מובילים בדיאמונד, היה ניתן להשליך שני 
לנו  יש  זו  השלכה  לאחר   .♦AKQ על  בספייד  מפסידים 
שתי עקיפות לביצוע, בקלאב ובהארט, ומיקום ה-K יקבע 

את גורל המפסיד בכל סדרה. במציאות היריבים מקשים 
מפסידים  אנו  הספייד.  סדרת  את  ותוקפים  יותר  עלינו 
מפסידים  עם  ונשארים  בספייד  לקיחות   3 במהירות 
פוטנציאליים בקלאב ובהארט. על מנת לבצע את החוזה 
יש  הסדרות  בשתי  נוספת.  לקיחה  להפסיד  לנו  אסור 

עקיפה אפשרית.

השליט  שבסדרת  )משום  הכרחית  בהארט  העקיפה 
ורצוי  השלכה(  באמצעות  ממפסידים  להיפטר  אפשר  אי 
K הממוקם בדרום  על מנת ללכוד  פעמיים  לחזור עליה 
ההובלה  פעם  כל  כאשר  קטנים,  שליטים  שני  עם  יחד 
תהיה מידו של מזרח. על כן יש לתכנן את מהלך המשחק 
כך שתהיינה שתי כניסות לידו של מזרח לצורך חזרה על 

עקיפה מוצלחת בהארט.

לביצוע  הכרחית  אינה  בקלאב  העקיפה  זאת,  לעומת 
להיפטר מהמפסיד  שיש אפשרות אחרת  מכיוון  החוזה, 
של  הבכירים  הדיאמונד  קלפי  על  השלכה   – בקלאב 
מזרח. במלים אחרות, למפסיד בקלאב יש פתרון בטוח 

יותר מעקיפה.

מהלך המשחק

בשלב זה נציג את החלוקה המלאה. נניח כי מזרח הוא 
טרנספר(.  בהכרזת  השתמש  שמערב  )לאחר  הכרוז 
דרום מוביל ב-A♠. היריבים מגנים נכון ומשחקים שלושה 
 ♠J עם  השלישית  בלקיחה  זוכה  צפון  ספייד.  סיבובי 

וממשיך בקלאב.
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המשחק הנכון של הכרוז מתמקד בשני אלמנטים מרכזיים:

העקיפה בהארט והצורך לחזור עליה. כאן יש להתחשב 
בכניסות לידו של מזרח.

הימנעות מעקיפה בקלאב והשלכת המפסיד בסדרה זו 
על הלקיחות של מזרח בדיאמונד.

בשל הצורך בשתי כניסות לידו של מזרח יש לתזמן את 
המשחק באופן מושלם:

הוא  בהארט.  עקיפה  מיד  ולבצע   ♣A-ב לזכות  הכרוז  על 
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מוביל 3♥ וזוכה בלקיחה עם J♥ לאחר שדרום שיחק קלף 
 ♦K-וממשיך ב A-נמוך. לאחר מכן הוא משחק דיאמונד ל
כעת  זה  מהלך  לבצע  חשוב  מפסיד.  קלאב  מושלך  שעליו 
משום שאין יותר כניסות לידו של מזרח. לאחר מכן הכרוז 
חוזר על העקיפה פעם נוספת: מוביל מידו הארט ומשחק 
 ♥A לאחר שדרום שיחק נמוך. בלקיחה הבאה ♥Q מהדומם

של מערב מפיל את ה-K בדרום, והחוזה מבוצע.

אדגיש שוב עד כמה חשוב התזמון המושלם. לו היה הכרוז 
משחק AK♦ לפני העקיפה הראשונה בהארט, היה מגיע 
למצב שאינו יכול לחזור לידו כדי לבצע עקיפה שנייה, וה-

K♥ של דרום היה זוכה בלקיחה ומכשיל את החוזה.

בשל חשיבות התזמון הנכון, הכרוז הסתכן בכך שהעקיפה 
בהארט תיכשל והוא יפסיד גם K♣ וייכשל בחוזה פעמיים. 
את  לבצע  היא  הכרוז  שמטרת  מכיוון  מוצדק  זה  סיכון 
החוזה ואל לו להטריד את עצמו יותר מדי בחשש שייכשל 

יותר מפעם אחת.

כמה הערות על משחק ההגנה

בחינת קלפי הדומם והבנתם היא האלף-בית של משחק 
ההגנה. ביד זו צפון זכה בלקיחה השלישית בספייד והיה 

צריך להחליט באיזו סדרה להמשיך. 

הוא ראה בדומם קלף בודד בדיאמונד ושני קלפים נמוכים 
בקלאב. לשחקן שתורו לשחק אחרי הדומם מומלץ לתקוף 
את "חולשת הדומם" כלומר סדרה בדומם ללא מכובדים 

שיש בה פוטנציאל טוב להגנה לזכות בלקיחות.

במקרה שלנו בדיאמונד היה להגנה פוטנציאל לזכות בלקיחה 
אחת, ובקלאב – בשתי לקיחות )זאת על פי קלפי הדומם 

)מערב(. על כן ההמשך המומלץ של צפון הוא בקלאב.

בגוון פילוסופי: הרהורים על הפחד של הכרוז מהלא 
נודע – העקיפה

חוזים רבים תלויים בביצועה של עקיפה מוצלחת. עקיפה 
כזו תלויה לא רק בשימוש נכון בטכניקה, אלא גם במיקום 
אין  שלכרוז  דבר   – היריבים  אחד  של  בידו  המכובד 
אי-ודאות  קיימת תמיד  ביצוע עקיפה  עליו שליטה. בעת 

מסוימת, אשר עלולה להלחיץ כרוזים בלתי מנוסים.

באופן הסתברותי, ללא רמזים מההכרזה, הסיכוי שמכובד 
אי   .50% הוא  המגנים  של  הידיים  באחת  ממוקם  יהיה 
אפשר להימלט מהמספרים, אך ההמלצה הגורפת לכרוז 
בעת תכנון המשחק היא לבצע "הנחת עבודה" אופטימית: 
היריב  אצל  ממוקם  לדמיין( שהמכובד החסר  )או  לקוות 

הנכון, או במלים אחרות שהעקיפה "יושבת".

מהנחה  לעתים  יוצאים  יותר  גבוהה  ברמה  שחקנים 
להם  מסייעת  אשר  יושבת"  "לא  שהעקיפה  פסימית 
בטכניקת "המשחק הבטוח". עם זאת, לרוב עדיף להימנע 

מהנחה זו.

על הכרוז להניח באופטימיות – המכובד ממוקם היכן 
שאני רוצה אותו!

סיכום – נקודות חשובות שלמדנו במאמר זה

.1NT-מומלץ ללמוד את מוסכמת הטרנספר בתשובה ל *

* לאחר לימוד המוסכמה, אין לשכוח את הכרזות התשובה 
של  התערבות  לאחר  רלוונטיות  שהן  משום  הבסיסיות 

היריב.

* בחוזה עם שליט מומלץ לספור מפסידים מהיד בעלת 
סדרת השליט הארוכה )גם אם מדובר בדומם(.

מסדרה  מפסידים  או  מפסיד  להשליך  ניתן  כאשר   *
צורך בעקיפה באותה  יש בכלל  יש לבדוק אם  מסוימת, 

סדרה.

במספר  צורך  יש  מוצלחת  עקיפה  על  לחזור  מנת  על   *
מספיק של כניסות ליד הנכונה, ועל הכרוז להתחשב בכך 

בתכנון המשחק ובתזמונו.

* לשחקן שתורו לשחק אחרי הדומם כדאי להוביל סדרה 
שבה הדומם חלש.

“יושב”  שהמכובד  דמיינו  לעקיפה,  זקוקים   אתם  אם   *
במקום הטוב לכם!

להזמנה - בעלות של 50 ש"ח )+דמי משלוח(

03-6417470 
   e.ginossar@gmail.com

ברידג' ב- 60 שניות
ספרון כיס המאגד את כל הכללים והחוקים של המשחק,

כלי עזר אידיאלי לתלמיד ושחקן הברידג'!

אלדד גינוסר
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רם סופר

השנה  כללו  בדצמבר  שהחלו  הלאומית  הליגה  משחקי 
אחת  כל  שיחקה  )ליגה(  הראשון  בשלב  שלבים.  מספר 
מ-12 הקבוצות מול כל יריבותיה. קבוצת שחר זק סיימה 
)נוק- הבא  לשלב  והתקדמה  הראשון  במקום  זה  שלב 

אאוט( ביחד עם 7 הקבוצות שבמקומות 2-8.

בלט  יוצא(  המפסיד  בשיטת  גמר  )רבע  השני  בשלב 
המפגש שבו ניצחה קבוצת אלון בירמן את אאידה מינזלי 
)אלופת הליגה הלאומית 2016( והדיחה אותה מהמשך 
ומשכנעים  גבוהים  ניצחונות  זה  בשלב  עוד  המשחקים. 
שהתבררו  ברקת  ואילן  בר  רוני  זק,  שחר  לקבוצות 
כשלוש הטובות בליגה כאשר המפגשים ביניהם בשלבי 

חצי הגמר והגמר היו צמודים ביותר.

בשלב חצי הגמר )5 בינואר 2018( המשיכה קבוצת שחר 
זק לנצח בצורה משכנעת, הפעם מול אלון בירמן בעוד 
קבוצות אילן ברקת ורוני בר התמודדו בקרב שקול ביותר 
שהוכרע רק בבורדים האחרונים בהפרש קטן לטובת רוני 

בר.

 6( הגמר  לשלב  התייצבו  ביותר  הטובות  שתי הקבוצות 
השלישי  ברבע  למשחק  מצטרפים  אנו   .)2018 בינואר 
אופיר  הם  הזוגות  ארבעת   .BBO-ב ישירות  ששודר 
בעלי  השחקנים  שני  אך  חדש,  )זוג  פכטמן  רשף-רון 
זכה  רשף  אופיר  שעברה  בשנה  ביותר.  מרשים  רקורד 
באליפות הליגה עם קבוצת מינזלי( ואילן הרבסט-אופיר 
דנה  שאותם אין צורך להציג מקבוצת הרבסט;  הרבסט 
טל-נגה טל )הזוג המוביל של נבחרת ישראל המצליחה 
זק.  מקבוצת  בראונשטיין  זק-אריאל  ושחר  לנשים( 
של  בצילו  השנים  כל  עמדה  שחר  של  הברידג'  קריירת 
ישראל  את  וייצג  הליגה  באליפות  שזכה  זק  יניב  אחיו 
פעמים רבות, אך השנה שחר הוא זה שהגיע רחוק יותר 
בליגה הלאומית עם שותפו הקבוע )יניב שיחק בקבוצת 

ברקת שנשרה בחצי הגמר(.

קבוצת זק שניצחה את יריבתה בשלב הראשון של הליגה 
 IMP  3.23 בת  מקדמה  עם  הגמר  מפגש  את  התחילה 

לפי התקנון – יתרון קל, אך כפי שהתברר בסופו של דבר 
 19 לו  נוספו  14 הידיים הראשונות  אין לזלזל בו. בתום 
IMP )23-42 לקבוצת זק(, אך ברבע השני ניצחה קבוצת 

הרבסט 15-28 וצמצמה את הפער.

הרבע השלישי החל בדהירה של קבוצת זק קדימה עם 
שני game swings בזה אחר זה:

Board 1. Dealer North, Vul None

 ♠
♥
♦
♣

K54
J843
AT7
876

 

♠
♥
♦
♣

72
AT
J98542
T32

♠
♥
♦
♣

QT
K652
Q63
AQ94

 ♠
♥
♦
♣

AJ9863
Q97
K
KJ5

 

West North East South
אילן הרבסט נגה טל אופיר הרבסט דנה טל

Pass 1♣ 1♠
3♦ 3♠ Pass 4♠

Pass Pass Pass

צפון-דרום  את  הובילה  מערב  של   3♦ ההפרעה  הכרזת 
השחורות  בסדרות  הקלפים  חלוקת  אך  מוגזם,  לחוזה 
את  להכשיל  היחידה  והדרך  לצפון-דרום,  ידידותית 
הארט  חיתוך  לארגן  היא  מזרח-מערב  עבור  החוזה 
מוקדם. אילן הרבסט בחר להוביל בסדרת השותף 3♣. 
שה- שותפו היות  אצל   K-שה וקיווה   ♣A-ב זכה  אופיר 
3♣ )שני מלמעלה מסדרה גרועה( עשה רושם של קלף 
זקוקה  הייתה  לא  )דרום(  טל  דנה  טובה.  מסדרה  נמוך 
 ♦A ,♠K ,♦K והמשיכה ♣K-לעקיפה בקלאב. היא זכתה ב
)השלכת קלאב( ו-A♠ )Q♠ נפלה(. כעת הובילה ♥ ולאחר 

הופעת T♥ במערב יכלה לתבוע 10 לקיחות.

גמר הליגה הלאומית 
לקבוצות 2017
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West North East South
בראונשטיין פכטמן זק רשף

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

מהלך ההכרזה בשולחן השני דורש הסברים: 1NT חלש 
)12-14(; ♦2 מולטי )שישייה באחת מסדרות המייג’ור(; 
Lebensohl – 2NT )מנסה להגיע ל-signoff ב-♦3(; ♥3 

– מעוניין לשחק בגובה 3 בסדרת המייג’ור של השותף.

כעת דרום הפגין הערכת יד אופטימית ביותר כשהתחיל 
בהכרזות קיו-ביד עם ♣4, ולבסוף הזוג עצר במשחק מלא 
♠4. אריאל בראונשטיין )מערב( בחר להוביל ב-9♦. לאור 
הכרזת הפתיחה של מזרח נראה הגיוני לקוות למצוא אצלו 
Q♠ וגם AQ♣ ולשחק בהתאם )משיכת שליטים בתחילת 
ולהוביל   ♦K-ב לזכות  בחר  רשף  אופיר  אבל  המשחק(. 
9♥. ההגנה קפצה על המציאה:  בלקיחה השנייה דווקא 

K ,♥A♥, חיתוך ♥, A♣ – והחוזה נכשל בלקיחה אחת.

Board 2. Dealer East, Vul N/S
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West North East South
אילן הרבסט נגה טל אופיר הרבסט דנה טל

1NT Pass
3NT Pass Pass Pass

אילן  ואחיו  נקודות,  ל-15  ידו  את  שדרג  הרבסט  אופיר 
1NT למשחק מלא מבלי להשתמש בסטיימן עם  העלה 
חלוקה מסוג 4333. גורלו של החוזה נחרץ לאחר הובלה 
של דרום ב-2♣. ה-K♣ של הדומם זכה בסיבוב השלישי, 
הייתה  לקיחות   9 להשיג  לנסות  ביותר  הסבירה  והדרך 
עקיפה בדיאמונד. דנה טל זכתה ב-K♦ הבודד שלה ביחד 

עם 4 לקיחות בקלאב.

West North East South
בראונשטיין פכטמן זק רשף

1♦ Dbl
Rdbl Pass Pass 1♥
1NT Pass 3NT All Pass

 1NT פתח  ולא  מזרח  של  ידו  את  שדרג  זק  שחר   גם 
)12-14 לפי שיטתם(. דרום הכפיל את הכרזת הפתיחה 
♦1 )עדיף בהרבה על אוברקול ♣2(, וההכרזה חזרה אליו 
עם Rdbl ממערב. במצב זה מטרתם של צפון-דרום היא 
למהר  מה  ואין  אליו,  לברוח  יחסית  בטוח  מקום  לחפש 
להכריז ♣2. אופיר רשף ניסה ♥1. מערב ויתר על הניסיון 
יכלו  מזרח-מערב  גרועה,  )החלטה  יריביו  את  להעניש 
להשיג 800+ לפחות נגד כל חוזה של צפון-דרום( והכריז 
מזרח  מאוזנות.  נקודות   10-11 לתאר  מנת  על   1NT

.3NT-העלה ל

כעת צפון היה בהובלה ללא מידע מספיק על חלוקתו של 
החליט  פכטמן  ורון  להארט,  מוכן  נראה  מערב  השותף. 
לנסות ספייד – בחירה אומללה שהגביהה לכרוז 3 לקיחות 
בסדרה בעודו מחזיק עוצר בקלאב. כעת בראונשטיין כבר 
 ♦K-ה את  הפיל  הוא  בדיאמונד.  לעקיפה  זקוק  היה  לא 

הבודד וביצע את החוזה עם שתי לקיחות עודפות.

קבוצת הרבסט ניסתה להשיב מלחמה, אך כל שהשיגה 
המצב  מענה.  ללא   IMP  4 היה  הבאים  הבורדים  ב-6 
השתנה בבורד הבא שבו הכרזה נועזת של אילן הרבסט 

השתלמה.

Board 9. Dealer North, Vul E/W
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West North East South

1♥ 2♦ 3♥
?
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הכרזת  הינה   3♥ השולחנות.  בשני  המכרז  כך התפתח 
הפרעה חלשה. במצב פגיעות הפוך שבו צפון-דרום אינם 
בפגיעות  אבל  נקודות,   0-6 מראה  הייתה  היא  פגיעים 
הנתונה אין היגיון להכריז גבוה עם ידיים חלשות מאוד. 
שני השחקנים בדרום בחרו להפריע עם 7 נקודות ותמיכה 
של  ידו  עם  מכריזים  הייתם  מה  בהארט.  קלפים   4 של 
בדיאמונד,  עזרה  עם  נקודות   9 מחזיקים  אתם  מערב? 
רביעייה )חלשה אמנם( במייג’ור שלא הוכרז ועוצר שביר 

למדי בהארט.

 Responsive( להכפיל  בחר  בראונשטיין  אריאל 
Double(. זה מראה כ-10 נקודות לפחות, והשותף שחר 
שנכשל   5♦ פגיע  מלא  משחק  באגרסיביות  הכריז  זק 
הספייד  אך  מפסידים,   4 לכרוז  )לכאורה  אחת  בלקיחה 

הרביעי בדומם הוגבה להשלכת קלאב(.

אילן הרבסט בחר להפעיל את "חוק Hamman” ולבחור 
3NT על אף הניקוד הנמוך והעוצר הלא  באפשרות של 
בטוח בהארט. לו היה דרום מחזיק A♥ או K♥ הוא היה 
לקיחות   9 לו  היו  הקלפים  שישבו  כפי  אך  מיד,  נכשל 

.IMP 12-בטוחות שזיכו את קבוצתו ב

ביד הבאה הופיעה בעיית הכרזה נוספת. הפעם קבוצת 
:IMP 12 זק החליטה טוב יותר והחזירה לעצמה

Board 10. Dealer East, Vul All
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West North East South

1♠ 1NT
Dbl ?

כאשר שותפכם מכריז אוברקול של 1NT ומוכפל, מדובר 
במצב מסוכן ביותר שעלול לעלות לשותפות ביוקר. על כן 
מומחי הברידג’ פיתחו מספר שיטות להתמודד עמו. רוב 
השיטות הללו מבוססות על העיקרון ש-Pass מצדו של 

צפון מחייב את השותף להכריז Rdbl, או במלים אחרות 
השותפות לעולם לא תישאר ב-1NT מוכפל ובמקרה של 

חולשה תנסה לברוח לחוזה בסדרה.

ונשאר  כזו  שיטה  באף  השתמש  לא  רשף-פכטמן  הזוג 
ב-1NT מוכפל. לאחר הובלה טבעית בדיאמונד נגזר על 
 ,-500 של  תוצאה  ולרשום  פעמיים  בחוזה  ליפול  הכרוז 

.♥K-ו ♠AK ,♦AK-היות שהוא יכול לזכות רק ב

לעומתם, האחיות טל )שמשחקות הרבה יותר זמן ביחד( 
שתי  הראה  צפון  של  הרי-דאבל  עושות.  הן  מה  ידעו 
רביעיות בסדרות לא צמודות, והזוג מצא את ההתאמה 

4-4 בקלאב.

הסופי  לעונשין את החוזה  הכפיל  )מערב(  אילן הרבסט 
♣2, אבל במשחק עם שליט מצבן של צפון-דרום טוב יותר 
והן היו אמורות להיכשל בחוזה רק פעם אחת )רווח של 
IMP 7(. התפתחות העניינים בפועל הייתה שונה: דנה 
)משחק   ♣Q והובילה  ♠K עם בלקיחה הראשונה  זכתה 
נכון( בתקווה למחוץ J בודד אצל אחד היריבים. אילן ביצע 
משגה גס ועלה ב-K♣ שהתנגש עם ה-A♣ של השותף. 
בשלב זה אפשר עדיין להכשיל את החוזה בהגנה מדויקת 
מאוד, אבל האחים הרבסט לא מצאו את הדרך הקשה 
 ♣K-ודנה רשמה 180+! )כמובן שאם מערב לא עולה ב

על Q♣, ההגנה מפילה ♣2 בקלות(.

 68-101.23 זק  קבוצת  הובילה  השלישי  הרבע  בתום 
)כולל המקדמה( ונראתה בדרך לזכייה מוצדקת באליפות 
לאחר ששלטה בכל שלבי הליגה הלאומית, אך יריביהם, 
שכולם בעלי שלל תארים ארציים ובינלאומיים, לא מיהרו 

לוותר. 
Board 17. Dealer North, Vul None
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West North East South
אילן הרבסט נגה טל אופיר הרבסט דנה טל

Pass Pass 1♠
Pass 1NT Pass 4♠
Pass Pass Pass

בהחלט  הגיוני  נראה  לעיל  המוצג  ההכרזה  מהלך 
להכריז  יעדיפו  רבים  מומחים  אך  מן השורה,  לשחקנים 
יד  להראות  כדי  דרום  של  ידו  עם  השני  בסיבוב   3NT
את  לשותף  ולהשאיר  בספייד  סגורה  שישייה  עם  חזקה 
בהארט,  טוב  עוצר  לשותף  אם  המלא.  בחירת המשחק 

3NT יהיה לעתים קרובות חוזה עדיף.

האחים הרבסט לא החמיצו הפעם את ההדמנות שלהם 
בהגנה: אילן הוביל בסינגלטון 8♣. אופיר זכה ב-A♣ וחזר 
ב-T♣ )העדפת סדרה(. אילן חתך וחזר יפה ב-♥2 מתחת 

ל-A. אופיר זכה ב-K♥ ונתן לו חיתוך שני. 

)חמישייה   2♥ בצפון  פתח  פכטמן  רון  השני  בשולחן 
בהארט + רביעייה במיינור, פחות מפתיחה(, אופיר רשף 
3NT משוחק על  השיב ♠2 )מחייב( והחוזה הסופי היה 
ידי צפון, שביצע )עם סיוע קל מההגנה( 3 לקיחות עודפות 

.IMP 11 עם רווח של

 2 כעבור  האחרון.  הרבע  של  הפתיחה  יריית  הייתה  זו 
לפני  לעצור  קשה  לצפון-דרום  שבה  יד  הופיעה  חלוקות 
♠4 שנופל פעמיים )זה מה שקרה לאחיות טל(, אבל הזוג 
רשף-פכטמן עצר ב-♠3 ואף ביצע את החוזה לאחר טעות 

.IMP 6 של ההגנה – רווח נוסף של

מיד לאחר מכן איבדה קבוצת זק IMP 13 נוספים ונשארה 
חלוקות   10  )IMP  3.23( המקדמה  של  היתרון  עם  רק 

לפני הסוף.

Board 20. Dealer West, Vul All

 ♠
♥
♦
♣

KQ54
AQ87
QJ5
A2

 

♠
♥
♦
♣

AT
J962
76
Q8764

♠
♥
♦
♣

J976
543
A32
KJ3

 ♠
♥
♦
♣

832
KT
KT984
T95

 

ואסביר  אקדים  זו  בחלוקה  שקרה  מה  את  להבין  כדי 
טבעית  הכרזה  בשיטת  משתמשות  טל  שהאחיות 
דפי  ומעל  הברידג’  קורסי  ברוב  שמלמדים  כפי  )בדיוק 
בשיטה  משתמש  רשף-פכטמן  הזוג  בעוד  זה(,  ביטאון 
בכירים  זוגות  בקרב  מאוד  )ופופולרית  יותר  מודרנית 
הידיים  כל  עם   1♣ פותחים  שלפיה  האחרון(  בעשור 
 המאוזנות ללא חמישייה במייג’ור בטווחי הניקוד 12-14 
ו- 18-19 בעוד הכרזת הפתיחה ♦1 מתארת ידיים בלתי 
מאוזנות עם 4 קלפי ♦ לפחות )ולעתים קרובות חמישייה(. 
נראה כי יישום מוצלח של שיטה זו פותר הרבה מהבעיות 
הכרוכות בשיטה הטבעית. במקרה הנוכחי החוזה הסופי 
הכרזת  לאחר  יותר  קשה  היה  להגנה  אבל  זהה,  היה 

פתיחה של ♣1.

West North East South
אילן הרבסט נגה טל אופיר הרבסט דנה טל

Pass 1♦ Pass 3♦
Pass 3NT All Pass

דנה  יותר(.  הארוכה  המיינור  )סדרת   1♦ פתחה  נגה 
השיבה ♦3 לפי המוסכמה Inverted Minors ונגה סגרה 

.3NT-ל

בסדרתו  מלמעלה  הרביעי  בקלף  הוביל  הרבסט  אופיר 
הארוכה ביותר 6♠. אילן הרבסט התעלה הפעם בהגנה 
לא  נוגה  של  לצערה  לקלאב.  והחליף   ♠A-ב זכה  כאשר 
 ♦A-פעמיים, והכניסה של מזרח ב ♣A היה ניתן לעכב את
4 לקיחות בקלאב ולהפיל את  הספיקה על מנת למשוך 

החוזה פעמיים.

West North East South
בראונשטיין פכטמן זק רשף

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

רבים משתמשים בתשובות טרנספר לפתיחה ♣1 שיכולה 
במייג’ור.  חמישייה  ללא  מאוזנת  חלוקה  כל  להראות 
לאותו  והגיעו  טבעיות  בתשובות  השתמשו  פכטמן-רשף 
אריאל  אבל   ,)♠6( זהה  הייתה  ההובלה   .3NT חוזה 
מהחלפה  ונרתע   1♣ צפון  הכרזת  את  זכר  בראונשטיין 
לקלאב. ההמשך שלו בספייד אפשר לכרוז לפתח בנחת 

את סדרת הדיאמונד ולהגיע לבסוף ל-11 לקיחות.

אותו  שבה  הרביעי  הרבע  מהמשך  נוספת  חלוקה  הנה 
הבדל בשיטה העניק רווח נוסף לקבוצת הרבסט.
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Board 27. Dealer South, Vul None
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West North East South
אילן הרבסט נגה טל אופיר הרבסט דנה טל

1♦
Pass 3♦ All Pass

West North East South
בראונשטיין פכטמן זק רשף

1♣
Pass 1♦ Pass 1NT
Pass Pass Pass

הכרזת הפתיחה ♦1 הובילה את האחיות טל לחוזה של 
♦3 שבו הכרוז צריך להפסיד 5 לקיחות – שתיים בקלאב, 
התוצאה  הייתה  גם  זו  בספייד.  ואחת  בהארט  שתיים 

הסופית: 50+ למזרח-מערב.

ההובלה  קלף   .1NT-ב יפה  עצרו  רשף-פכטמן  לעומתן, 
היה 3♣. רשף זכה מיד ב-A♣ ופיתח את הלקיחה האחת 
 .♠A-ה עם  נלקחה  צפון  של   ♠Q-ה בספייד.  לו  שחסרה 
שחר זק לא מצא את הדרך היחידה להקשות על הכרוז 
)החלפה להארט המחייבת את דרום לנחש נכון על מנת 
מערב  בקלאב.  שותפו  אל  חזר  הוא  החוזה(.  את  לבצע 
זכה ב-4 לקיחות בסדרה זו, אך כעת A♥ הייתה הלקיחה 
 +90 רשמו  צפון-דרום  ההגנה.  של  והאחרונה  השישית 

.IMP 4 עם רווח של

בינתיים היו גם לקבוצת זק כמה בורדים טובים: בבורד 
מס’ 23 הגיעו האחים הרבסט לחוזה ♥4. ביצוע החוזה 
דרש חלוקה של 3-2 בהארט ו- 3-3 בדיאמונד. רק החלק 
הראשון של התנאי התקיים, וגם ניסיונו של אופיר הרבסט 
למצוא אותו מגן עם שני דאבלטונים בסדרות האדומות 
קלפים  אותם  עם  ב-♥2  עצרו  בראונשטיין-זק  צלח.  לא 

.IMP 6 וקבוצתם הרוויחה

בבורד מס’ 26 הגיעו שני הזוגות במזרח-מערב למשחק 
מלא חסר סיכוי של 3NT. האחיות טל דייקו יותר בהגנה 
והפילו את החוזה פעמיים. לעומתן רשף-פכטמן “שחררו” 

.IMP 3 לקיחה אחת עם הפסד של

28 חל מהפך: אופיר הרבסט )מזרח( פתח  בבורד מס’ 
♥3 לא פגיע, השתיק את יריביו ונפל בחוזה פעם אחת. 
בשולחן השני התפתח מהלך הכרזה הזוי למדי שהסתיים 
בחוזה 3NT מצד דרום שהוכרז עם 23 נקודות גבוהות. 
החוזה נראה גרוע, אבל אופיר רשף ביצע אותו בעזרת 

הובלה ידידותית וחלוקות נוחות.

חלוקה אחת לפני הסוף הובילה קבוצת הרבסט -110.23
שהחלוקה  העובדה  לנוכח  התעצם  זה  יתרון   .115
פוטנציאל  בעלת  חלקי  חוזה  של  יד  הייתה  האחרונה 
בדיווחי  נכללות  אינן  זה  מסוג  חלוקות  כלל  בדרך  דל.  

התחרויות בביטאון, אבל...

Board 30. Dealer East, Vul None
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West North East South
אילן הרבסט נגה טל אופיר הרבסט דנה טל

Pass Pass
1♣ Dbl Pass 1♥

Pass Pass Pass

כפל מוציא גבולי של צפון ותשובה זהירה ♥1 של דרום 
)המשדרגת את ידה כלפי מטה עקב החלוקה מסוג 4333( 
הובילו לחוזה סופי בטוח, אשר בוצע בדיוק: 80+ לצפון-
דרום )בתחרות זוגות זה היה קרוב לממוצע לחלוקה זו(.

West North East South
בראונשטיין פכטמן זק רשף

Pass Pass
1NT Pass Pass Pass
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 12-14 עם   1NT שיטתם  לפי  פתחו  בראונשטיין-זק 
נקודות והשתיקו את יריביהם. נותרה רק בעיה אחת: אין 

להם מספיק נקודות כדי לבצע את החוזה.

ההגנה נראית פשוטה: הובלה ב-A♥, דרום מעודד וצפון 
 ♥T-ה נגד  השלישי  בסיבוב  עקיפה  עם  בסדרה  ממשיך 
דרום  של  חזרה  בהארט,  לקיחות   4 לאחר  שבדומם. 
בדיאמונד או בספייד תספיק על מנת להפיל את החוזה. 
הגנה מושלמת )הובלה ב-A♥ והחלפה ל-Q♦( תכשיל את 

החוזה פעמיים.

החליף  השנייה  בלקיחה  אבל   ,♥A-ב הוביל  פכטמן  רון 
זולה  בלקיחה  זכה  בראונשטיין  אריאל  נמוך.  לדיאמונד 
החוזה.  את  לבצע  איך  ברור  לא  כלל  עדיין  אך   ,♦9 עם 
הקלפים   52 בכל  המתבוננת   Deep Finesse תוכנת 

.♣Q קובעת כי ההמשך המנצח היחיד )!( הוא דווקא

הכרוז בחר להמשיך מידו ב-5♠. עכשיו כל שנדרש מצפון 
הוא לזכות בלקיחה המוצעת לו עם Q♠ ולהמשיך בהגנה 
ולזכות  אחת  פעם  החוזה  את  להפיל  מנת  על  נורמלית 
באליפות הליגה הלאומית, אבל רון פכטמן חשש שלכרוז 
AJ♠ והעדיף ששותפו יזכה בלקיחה. משום מה, זה לא 
קרה. זכיית דרום ב-A♠ )מהלך טבעי ונכון( הייתה עדיין 

מספקת להפלת החוזה.

לאחר שאופיר רשף החליט לעכב את ה-A♠, בראונשטיין 
שיחק ♠ נוסף לעבר ה-K, ושתי הלקיחות הבטוחות של 
צפון-דרום בספייד הצטמצמו ללקיחה אחת. כעת כבר לא 
נותר להגנה מה לעשות. מערב צבר 3 לקיחות בדיאמונד, 

3 לקיחות בספייד ו-A♣ וביצע את החוזה.

תוצאה של 90+, ביחד עם 80+ מהשולחן השני, העניקה 
תוצאה  לה.  שחסר  מה  בדיוק   –  IMP  5 זק  לקבוצת 
:הסיום  זק  שחר  קבוצת  לטובת   115-115.23 סופית: 
הצמוד ביותר בליגה הלאומית זה שנים רבות, ואולי בכל 

הזמנים. 

אופייני מאוד לברידג' תחרותי ברמה גבוהה – ההכרעה 
מיותרות  טעויות  בגלל  אלא  הברקות  בזכות  לא  נופלת 
במצב של לחץ ועייפות, שבהחלט היה ניתן להימנע מהן.

ספורטיבית  רוח  המפסידים  הפגינו  המפגש  בסיום 
שחר זק-אריאל  וגם אנו נברך את  יריביהם,  ובירכו את 
בראונשטיין-נגה ודנה טל על העונה המדהימה שלהם. 
עבור שלושה מתוך הארבעה זו זכייה ראשונה באליפות 

הליגה הלאומית.

 אלופי הליגה הלאומית לשנת 2017-18 )מימין(: 
אריאל בראונשטיין, דנה טל, שחר זק, נגה טל
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פיש  אדם  של  הפתאומי  למותו  שנים  שלוש  במלאת 
היה  אדם  לזכרו.  המסורתית  התחרות  בחיפה  נערכה 
יקר בעל לב ענק שזכה  מבכירי עורכי הדין בארץ, איש 
שחקן  היה  הרחוק  בעברו  למתנדב.  הנשיא  באות 
הנבחרת הצעירה של ישראל בברידג', ובמרוצת השנים 
נתן סיוע משפטי להתאגדות הישראלית לברידג', כמובן 

בהתנדבות.

ידיים מעניינות מתוך התחרות שבהן בחירת  להלן שתי 
בניחוש  הצורך  את  לכרוז  חוסכת  בהכרזה  הנכון  הסלם 

מיקומה של ה-Q בסדרת השליט.

אתה מחזיק את היד הבאה:

♠
♥
♦
♣

Q92
AT432
AKQ
KT

משמאלך,  היריב  של   Pass ולאחר   1♥ פותח  אתה 
נקודות   +12 המתאר   )Jacoby(  2NT מכריז  השותף 
ותמיכה של 4 קלפים בהארט. מה הלאה? כמובן שאתה 
באזור הסלם. אפשרות אחת היא להראות 18-19 נקודות 
מאוזנות באמצעות 3NT ולהעביר את ההחלטה לשותף. 
ולהכריז  לידך  היוזמה  את  ליטול  היא  שנייה  אפשרות 
4NT – שאלה למספר קלפי המפתח. נניח שעשית זאת, 
והשותף הכריז ♣5 )0 או 3, אך לא ייתכן שיש לו 0 קלפי 
מפתח(. שאלת על המלכה בשליט באמצעות ♦5 והשותף 

 .♥Q מכריז ♥5 – אין לי

מה עושים עכשיו?

West North East South

1♥ Pass 2NT
Pass 4NT Pass 5♣
Pass 5♦ Pass 5♥
Pass ?

אתה יודע שיש מפסיד פוטנציאלי בהארט. ייתכן גם מפסיד 
 ♣AK ברשותך  שני,  מצד   .♠K אין  לשותף  אם  בספייד 
ו-AKQ♦. ההכרזה הנכונה והמוצלחת, על אף ההתאמה 
בת 9 הקלפים בהארט, היא 6NT היות שמדובר בתחרות 

.Top Bottom בשיטת חישוב

להלן החלוקה המלאה:

 ♠
♥
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♣

Q92
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AKQ
KT
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6
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5
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♦
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A

 

יבוצע תמיד כי אין צורך בלכידת  6NT או ♠6  חוזה של 
Q♥ – לכרוז 5 לקיחות בספייד, 2 בהארט, 3 בדיאמונד 

ו-2 בקלאב.

 34 נכון. מתוך  לעומת זאת, חוזה של ♥6 תלוי בניחוש 
שולחנות בתחרות, ארבעה זוגות הכריזו 6NT וזכו בכל 
הקופה. שלושה זוגות הכריזו ♠6 ושלושה זוגות נוספים 

הצליחו לבצע ♥6 )חוזה שמן הסתם רבים נכשלו בו(.

תחרות ארצית לזכרו של 
אדם פיש ז"ל

איתן אורנשטיין
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אתה ממשיך לשבת בצפון ומקבל את היד הבאה:

♠
♥
♦
♣

5
3
KQ75
AKJ9763

סלם  לבצע  אפשרות  רואה  ואתה   ,1NT פותח  שותפך 
בקלאב או בדיאמונד. נשאלת השאלה, אם במחסן הנשק 
למצוא  שתאפשר  שיטה  נמצאת  שלכם  השותפות  של 
התאמה בדיאמונד. אם כן, השתמש בה, אבל אני מאמין 
שלמרבית הזוגות אין שיטה לחפש התאמה 4-4 במיינור 
ברירה  לך  אין  המצב,  זה  אם   .1NT של  פתיחה  לאחר 
אלא להכריז ♠2 )טרנספר לקלאב(.  השותף מכריז ♣3. 
הכרזה שנייה של ♦3 אינה טבעית כעת. כל הכרזת סדרה 
חדשה בגובה 3 לאחר טרנספר למיינור מראה קוצר, ולכן 

אתה מכריז ♥3. השותף מכריז 3NT. מה עכשיו?

West North East South

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

ההכרזה הטובה ביותר העומדת לרשותך היא ♦4, אבל 
איני בטוח שהשותף יבין שמדובר בהכרזה טבעית. הגיוני 
עם  בדיאמונד  קונטרול  כהצגת  זאת  יפרש  שהוא  יותר 
חוסר קונטרול בספייד. על כן אתה מכריז ♣4 – הזמנה 

.)3NT כללית לסלם בקלאב )הרי עברנו את

בדיאמונד  קונטרול  יראה  אם  היוזם.  הוא  השותף  כעת 
בספייד  הבודד  הקלף  את  לו  להראות  תוכל   ,)4♦(

באמצעות קיו-ביד ♠4 בדרך לסלם אפשרי בקלאב.

החלוקה המלאה:

 ♠
♥
♦
♣

5
3
KQ75
AKJ9763

 

♠
♥
♦
♣

K32
J9754
32
Q85

♠
♥
♦
♣

AJT984
T862
96
4

 ♠
♥
♦
♣

Q76
AKQ
AJT84
T2

 

יבוצע אף הוא  יבוצע תמיד. חוזה של ♣6  חוזה של ♦6 
הובלה  לאחר  אך  ספייד,  הובלה שאינה  לאחר  בוודאות 

.♣Q בספייד ההצלחה תלויה בהחלטה לעקוף נגד

האומרים:  יש  השלטת?  הסדרה  את  לשחק  עדיף  כיצד 
Eight Ever, Nine Never. לדעתי, היות שבידו של צפון 
קלף בודד בהארט וקלף בודד בספייד. סביר בהחלט שגם 
לאחד המגנים קלף בודד. אם הסבירות לחלוקה של 3-1 
גדולה יותר מהסבירות לחלוקה 2-2, עדיף לבצע עקיפה.

מתוך 34 שולחנות שבהם הופיעה חלוקה זו, רק שלושה 
זוגות הצליחו להכריז ולבצע ♦6. 12 זוגות הכריזו וביצעו 

חוזה של ♣6.
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גלעד אופיר

והפעם חידה בנושא משחק היד. 

אתם במערב והפכתם לכרוז בחוזה של ♠4  וקלף 
ואין  K♥. מטרתכם לבצע את החוזה  ההובלה הוא 

"צורך" בלקיחות עודפות. תכננו משחקכם.

בהצלחה!

מאחורי ההיגיון  
חידת פברואר   

♥K
♠
♥
♦
♣

KQJ87
A5
A83
A82

1♠
4♠

2♠
Pass

♠
♥
♦
♣

T92
J92
5432
KQJ

פתרון התשברידג’ מירחון ינואר 2018
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מאחורי ההיגיון – פתרון חידת חודש ינואר
אתם יושבים במערב. פתחתם את המכרז בהכרזת ♥1, 

 .Dbl היריב בצפון התערב ♠1 ושותפכם הכריז

דרום התחרה ל-♠2 וכעת תורכם להכריז...

1♠
♠
♥
♦
♣

83 
A9765 
KQ42 
A8

1♥
? X

2♠

למה התכוון השותף? מה תבחרו להכריז?

פתרון: כאשר אחד השחקנים מכריז Dbl עלינו לזהות 
את סוג ה-Dbl. במקרה זה מדובר ב-Dbl של המשיב, 

 .Negative Dbl כלומר

Negative Dbl אמור לסייע למשיב להציג סדרת מייג’ור 
להכריז בשל ההתערבות. המיוחד  היה  יכול  לא  אותה 
במצב המתואר בחידה הוא ששתי סדרות המייג’ור כבר 

הוכרזו – אחת על ידי הפותח ואחת על ידי המתערב ועל 
כן הכרזת Negative Dbl על ידי מזרח תקבל משמעות 

שונה.

במקרה זה הכרזת Negative Dbl תציג דווקא את שתי 
 Dbl-סדרות המיינור. היות ומדובר בסדרות המיינור ה
יציג את שתיהן ולא אחת מהן. Dbl זה יתאר יד של 8+ 

נקודות ו-4 קלפים לפחות בכל סדרה.

ידיים מהסוג הזה  היתרון הגדול בשימוש ב-X לתיאור 
יכול להתחרות באחת מסדרות המיינור  הוא שהפותח 

בלי חשש.

ודרום   Negative Dbl-ב השתמש  מזרח  זו,  בחידה 
תמך ל-♠2. אם לא היה סיכום מיוחד למזרח ומערב, לא 
יכול היה מערב להכריז את סדרת ה-♦ מהחשש שאין 
לשותפות תמיכה והוא בגובה 3. כמו כן, הכרזת סדרה 
לא  ובוודאי  יחסית  חזקה  יד  מציגה   3 בגובה  חדשה 
.)Dbl מינימאלית )בהנחה שמזרח היה מכריז פאס ולא

לאור הניתוח והסיכום בין מזרח ומערב יוכל הפותח 
החוזה  על  ולהתחרות  השנייה  בהכרזתו   3♦ להכריז 

הסופי.

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

<< יום ראשון אחה"צ בשעה 17:00   תחרות  עם הרצאה בשעה 16:30

<< יום רביעי בערב בשעה 20:00      תחרות עם פרס כספי
    ולפניה הרצאה על משחק היד וההגנה ברמה הגבוהה ביותר.

<< בימי שני בערב תחרות בשעה 20:00 עם חוברת ניתוחי ידיים
    ולפניה הרצאה על הכרזות ודגש על 2/1

חדש במועדון רמת השרון!

במועדון הברידג' שלנו 
תחרויות ברידג' מיוחדות,

לשחקנים בעלי דרגת "אמן" ומעלה 
בשכונת מרום-נווה

ברמת-גן

מרום נווה
בית-ספר ומועדון ברידג’

במרום-נווה, רמת-גן 

פרטים אצל מיכאל גלעדי:
mzy.giladi@012.net.il   |   050-8553712

ה
רי

ט
ס

או
ג, 

ור
צב

זל

חדש
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חידת פברואר
אורן לידור

 ♠
♥
♦
♣

KQ754
-
876543
K4

 

♠
♥
♦
♣

JT
KQ6
2
QJ98765

♠
♥
♦
♣

8
JT987
AKQJT9
T

 ♠
♥
♦
♣

A9632
A5432
-
A32

 

נגד החוזה 6♠ הוביל מערב ב-Q♣. עליכם לבצע את 
החוזה כנגד כל הגנה.בהצלחה!!

 ♠
♥
♦
♣

AQ64
76
Q102
J1043

 

♠
♥
♦
♣

2
9843
J653
Q985

♠
♥
♦
♣

KJ1053
52
874
762

 ♠
♥
♦
♣

987
AKQJ10
AK9
AK

 

נגד ♥6 הוביל מערב ב-2♠. 

זכה ב-A♠, משוך 4 סיבובי הארט, את ה-AK♣, והמשך 
ב-A♦ ובדאימונד נוסף לעבר ה-T♦ שבדומם. זה המצב 

כעת:

 ♠
♥
♦
♣

Q
-
Q
JT

 

♠
♥
♦
♣

-
-
J6
Q9

♠
♥
♦
♣

KJ
-
8
7

 ♠
♥
♦
♣

98
T
K
-

 

 ♣Q-מערב יזכה ב !♦K מהדומם והשלך עליו ♣J שחק
אבל יחזיר אותך לדומם עם קלאב או דיאמונד, ואז תוכל 

.♦Q-ו ♣T להשליך את שני הספיידים מהיד על

בעית דומם כפול / פתרון חידת ינואר

אורן לידור
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אורן לידור

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

מאוזן:
1( המן ואחשוורוש מזוהים עימו )5,2( 7( סדר 11( מקווה מים 12( קניית ידע, חינוך 14( חברת כבלים 15( 
שם על וו 17( ברכה על יין 18( אשפה לחיצים 19( אשתו של אחשורוש 21( משמש למאור 22( שמיכה 23( 
משק, שוק ההון 25( שאיפה, משאלה 27( אינה אוכלת 28( חיה איטית 31( מאברי הגוף 33( מילת קריאה 
34( מונרכיה 35( מצב בשחמט 36( גם ברידג’ שייך לקטגוריה הזו 37( מכלי הסכו”ם 39( צד 40( נוזל סמיך 
42( מתכת מסולסלת 44( חומר מאכל בסיסי 45( כאב 46( עיר שהוחזרה לאחר ההסכם עם מצרים 48( אחת 
הסדרות 50( אחת הסדרות 52( לא טוב 53( עבורו 54( לא היו שקטים 56( מנוע 58( סיטואציה 59( עיר 

אירופאית 60( פור 

מאונך:
1( טכניקת כרוז במשחק עם שליט )4,5( 2( מן החרקים )4,3( 3( נהר ידוע 4( שאין בו כלום 5( אחד הצדדים 
6( משחק עם הסבר 7( תעודה, מתן הסכמה 8( גבוה 9( פרגוד 10( קלף בכיר 13( מסולם התווים 16( המסה 
18( פרי נפוץ 20( מנעול פטנטי 24( שגשוג 26( שניים, דו 29( סוג עץ 30( לתת דאבל 32( מתחילה במועדון 
אחרי 20:00 )3,5( 34( מקצוע )2,4( 35( חזר 36( דליל 38( כפול 41( למשל להכריז מ – 1 ל – 3 42( גומי 
על השיער )סלנג( 43( קהל, אוכלוסיה 47( השתמשו בכלי נשק 48( התחייבות ל- 12 או 13 לקיחות 49( ריחף 

51( בעל חיים יונק 55( מכסה 57( רסיסי לילה 

58

53

48

40

33

27

23

19

15

11

1

44

41

2

57

39

22

18

59

49

28

24

17

4

32

10

50

42

6

36

16

56

51

38

25

7

55

45

29

21

5

46

43

31

26

8

54

34

20

12

3

52

47

35

14

9

60

37

30

13
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הצץ מעבר לכתפי

איתן גוליק

בקו  האחרונה  ביד  ואנחנו  ברומטר,  ערב  תחרות  שוב 
 – 22 מזרח-מערב נגד זוג מהמובילים בארץ. יד מספר 

אנחנו פגיעים והם לא. שותפי מחלק במזרח.

אני קיבלתי את הקלפים הבאים:

♠
♥
♦
♣

QT9752
K4
T6
KJ4

ואני   Pass דרום   .)Better Minor(  1♣ פותח  שותפי 
 1NT מכריז  ושותפי   Pass צפון  גם  צנוע.   1♠  עונה 
חש  אני   .2♦ ומכריז  מתעורר  דרום  נקודות(.   12-15(
שזכותי להראות שוב את סדרת הספייד ומכריז ♠2. צפון 
Pass ושותפי מכריז 2NT. דרום חוזר על סדרתו ♦3 ואני 

מתחצף ומכריז ♠3.

.Pass שותפי מוסיף למשחק מלא ♠4, דרום מכפיל וכולם

.♦K-תורו של צפון להוביל, וללא התלבטות הוא בוחר ב

הדומם יורד, ואלה הקלפים שנפרשו:

♠
♥
♦
♣

AK6
T652
AJ5
Q92

אני סופר לקיחות ורואה שאפילו אם כל ארבעת הספיידים 
באותה יד, אבצע את החוזה )בהנחה ש-A♥ אצל דרום 
שהכריז פעמיים( משום שאמסור לקיחה אחת בכל סדרה 

פרט לספייד.

בסופו של דבר השליטים מחולקים 2-2 ואנו רושמים ♠4 
בדרום,  יריבי  על  בתמיהה  מסתכל  אני  ומבוצע.  מוכפל 
כלא מבין על מה הכפל, והוא מצדו תוקף את שותפו: לא 

היה ברור לך שעליך להוביל קלאב לחיתוך? והתשובה: 
 ♦A-כן, אבל הכרזת פעמיים דיאמונד. הייתי משוכנע ש

אצלך.

נדהמתי. צפון ישב עם 7 קלפי קלאב בראשות A. ברור 
כי לאחר הובלה ב-A♣ והמשך בקלאב נמוך הייתי נאלץ 

להפסיד ארבע לקיחות.

אלא מא? צפון כנראה קיווה שלשותפו A♦ ואז אם יגבה 
יוכל בהמשך לקבל גם  אולי  K♦ בלקיחה הראשונה  את 

חיתוך דיאמונד.

זו הייתה החלוקה כולה:

 ♠
♥
♦
♣

J3
Q73
K
AT87653

 

♠
♥
♦
♣

QT9752
K4
T6
KJ4

♠
♥
♦
♣

AK6
T652
AJ5
Q92

 ♠
♥
♦
♣

84
AJ98
Q987432
-

 

ולכן  1 בתחרות,  המדובר ביד האחרונה בשולחן מספר 
משמעות התוצאה הייתה הרבה יותר מסתם יד.

מוסר השכל:

קנאה  גאוותנות,  עצלנות,  אף,  חרון  חמדנות,  זללנות, 
)האנושיים(.  החטאים  לשבעת  נחשבים  ותאוותנות 
על  בא  ובהחלט  החמדנות  בחטא  לקה  שצפון  כנראה 
עונשו, אם כי טענתו כלפי שותפו הייתה נכונה: איך אתה 
מכריז פעמיים סדרה עם יד כל-כך חלשה. אחרי ♣1 על 
דרום להכריז ♦2 )חלש(, אבל החטא נשאר חטא והעונש 

נשאר עונש.

ידיעון ההתאגדות הישראלית לברידג' ן פברואר 2018
עורכים: אילן שזיפי ואוריה מאיר,

כתובת משרד ההתאגדות: יערה 27, רעננה מיקוד 4320458
טל. 09-7774031, פקס. 09-7774033

www.bridge.co.il :אתר ההתאגדות ibf@bridge.co.il :דוא"ל

אפריל 2018מרץ 2018פברואר 2018

3 - 2

 3

 9

10

ליגת העל לזוגות + ליגה 
 TB לאומית לזוגות

ליגה לזוגות TB )מוקדמות 
במחוזות למילוי מקום(

TB ליגה ארצית לזוגות

ליגת העל לזוגות + ליגה 
TB ארצית לזוגות

3

11

24 - 23

אליפות ישראל לזוגות 
מעורבים – מחוזי *

סימולטנית ארצית

אליפות ישראל לזוגות 
מעורבים – שלבי גמר

3

 14

 28 – 27

סימולטנית ארצית יום 
שלישי*

אליפות ישראל הפתוחה 
מחוזי *

אליפות ישראל הפתוחה 
חצי גמר וגמר

תכנית פעילות ספורטיבית ארצית לחודשים:
פברואר 2018 - אפריל 2018

* ראו מודעה מפורטת

כל תחרויות ההתאגדות פתוחות רק לחברי ההתאגדות
בתוקף לשנת 2018.

מנעו אי נעימות ודאגו לחדש חברותכם בהקדם.

הודעות חשובות

לידיעת ציבור השחקנים –תחרויות סימולטניות בשנת 2018
בשנת 2018 יתקיימו 10 תחרויות סימולטניות

7 בערב )5 בימי א' ו 2 בימי ג'( ו 3 בבוקר בימי שישי.
להלן כל מועדי הסימולטניות :

מיכה מרק
הקפטן הספורטיבי הארצי

יום תאריך יום תאריך
יום שישי בבוקר 24/8/18 התקיים 21/1/18

יום שישי בבוקר 12/10/18 יום א' בערב 11/3/18

יום א' בערב 11/11/18 יום ג' בערב 3/4/18

יום שישי בבוקר 7/12/18 יום א' בערב  6/5/18

יום ג' בערב 1/1/19 יום א' בערב  8/7/18

חדש

חדש

חדש
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פתיחת קורס מנהלי תחרויות 2018 
קורס מנהלי תחרויות נועד להכשיר מנהלי תחרות ברידג' ברמה המאפשרת ניהול עצמאי של תחרויות 

ברידג' על כל המשתמע מכך: הכנה, פרסום מוקדם, אירגון, ניהול, שיפוט, חישובי תוצאות ופרסומם, 
הפעלת תוכנת החישובים, שימוש במכשירי ברידג'מייטס, פרסום באתר התוצאות ועוד...

הקורס מיועד לרוצים לשמש בתפקיד מנהל תחרות ומתאים גם לקפטנים ספורטיביים  ופעילים בסניפים.

הקורס יתקיים בבית ההתאגדות ברעננה, מפגש ראשון יתקיים ב 7/3/18 מפגש אחרון ב 13/6/18.

הקורס יכלול 43 שעות לימודיות בהנחיית אילן שזיפי:
11 מפגשים בימי ד' בין השעות 16:00 עד 19:00
2 מפגשים בימי ו' בין השעות 10:00 עד 15:00 

כדי לקבל תעודת הסמכה כמנהל תחרות בהתאגדות יש לעמוד בדרישות אלה:
מבחני הסמכה מטעם ההתאגדות אחרי סיום הקורס )בתשלום נפרד(. . 1
התמחות ולאחריה מבחן מעשי )לעוברים בהצלחה את מבחן ההסמכה(.. 2
קבלת אישור הועדה להסמכת שופטים של משרד הספורט.. 3

עלות למשתתף 1250 ₪. משתתפי הקורס יקבלו במתנה את ספר החוקים החדשים 2017.
ההרשמה לקורס באמצעות המערכת המקוונת שבאתר ההתאגדות -  להרשמה לחצו כאן

ועדת חוקהועדת חוקה

אליפות ישראל לזוגות מעורבים 2018
שלב מוקדמות מחוזיות

מועד התחרות 3.3.2018 | שעה 09:30 

TB שני מושבים קצרים בני 18 חלוקות. שיטת חישוב
יחולקו נקודות אמן במתכונת מורחבת השמורה רק לאליפויות המחוזיות.

מרכזדרוםצפון
במועדון "חיפה כרמל"

רח' מחניים 9, חיפה
מועדון אשדוד

הרב שאולי 4, אשדוד
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(

זוג מעורב = שחקנית ושחקן
שלבי הגמר :

שלבי הגמר יתקיימו בסוף השבוע 24-23 במרץ.
המשך התחרות במתכונת החדשה, סוף שבוע אחד בלבד.

פרסים כספיים ונקודות אמן ארציות ובינלאומיות במתכונת מורחבת מאד.
התחרות מיועדת לחברי התאגדות בתוקף בשנת 2018



אליפות ישראל הפתוחה לזוגות 2018
שלב מוקדמות מחוזיות

IMP שיטת חישוב
שבת 14 באפריל 2018, שעה 09:30 עד 14:40 לערך

שני מושבים בני  18 חלוקות, חלוקות זהות וחישוב משותף בכל המרכזים
יוענקו נק' אמן ארציות במתכונת מורחבת לכל הזוגות המסיימים מעל הממוצע.

מרכזדרוםצפון

במועדון "חיפה כרמל"
רח' מחניים, חיפה

מועדון רחובות
רח' המנוף 1, רחובות

מועדון הברידג' "אביבים"
דיסנצ'יק 7, תל אביב

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 מאושרים מחליפים.

לתשומת לב המשתתפים באליפות ישראל לזוגות: 
המשך התחרות במתכונת : שלב חצי גמר משותף )ללא בתים(, 

שלב גמר: בית א' בשיטת בתים )מפגשים(, גמר-על בהשתתפות 14 זוגות,
12 מבית א' ושני הראשונים מגמר ב'

תאריכי המשך האליפות : חצי גמר וגמר – 27 - 28 באפריל, גמר-על : 11 - 12 במאי
פרסים ונקודות אמן ארציות ובינלאומיות במתכונת מורחבת מאד.

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

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

בקשה לקבלת הצעות
לניהול לוגיסטי בפסטיבל.

 22-28/6/18 לפסטיבל הברידג' בת"א שיתקיים השנה בין התאריכים 
בהיכל קבוצת שלמה בת"א דרוש מנהל צוות לוגיסטיקה. 

על המועמד להיות גוף עצמאי )עדיפות לעוסק פטור( שמסוגל לשמש 
קבלן ביצוע בנושא ולגייס את צוות הלוגיסטיקה. 

האתגר,  עם  להתמודד  יכולים  שאתם  וחושבים  מעוניינים  אתם  אם 
שלחו פניה להתאגדות על מנת שנחזור אליכם עם כל הפרטים.

. ibf@bridge.co.il  | 09-7774031



  הודעה לחברי ההתאגדות

רישום להתאגדות לשנת 2018
בשנים האחרונות שחקנים חברי התאגדות ושחקנים שאינם חברי התאגדות נהנים 
מאותם השירותים כאשר הם משחקים במועדוני הברידג' הרשמיים של ההתאגדות 

ובתחרויות ההתאגדות השונות.

על פי החלטת האסיפה הכללית, החל מתאריך 1/2/18, שחקן שאינו חבר בהתאגדות 
ישלם 5 שקלים נוספים עבור כל תחרות במועדונים. 

שחקנים שאינם חברי התאגדות לא יוכלו להשתתף בתחרויות ההתאגדות ודמי 
ההשתתפות בפסטיבל הבינלאומי יהיו יקרים יותר עבורם.

יובהר כי תשלומי חברי התאגדות נותרו ללא שינוי
ודמי החברות השנתיים עומדים על 120 ₪, 10 ₪ בלבד לכל חודש.

אנו עושים את המרב על מנת לאפשר לכם, חברי ההתאגדות, לקבל את השירות הטוב 
ביותר ולקדם בעזרתכם את משחק הברידג' אותו אנו כל כך אוהבים, בארץ ובעולם.

אנו מזמינים אתכם להצטרף עוד היום למשפחת הברידג' ולסייע לנו לספק 
לכם את תנאי המשחק הטובים ביותר. במסגרת החברות תוכלו ליהנות מ:

חיסכון כספי ניכר בדמי ההשתתפות בתחרויות במועדונים.. 1

תכנת חישובים מתקדמת ותנאי משחק מודרניים בדומה לנעשה בעולם.. 2

נתונים ותוצאות באתר התוצאות המתקדם בעולם.. 3

מחירים מוזלים בתחרויות ההתאגדות ובפסטיבל הבינלאומי.. 4

צבירת נקודות אמן ועליה בסולם הדרגות.. 5

בטאון התאגדות מהודר ועשיר בתכנים החשובים לכל שחקן ברידג'. . 6

מהדורה דיגיטלית מורחבת בכל חודש ומהדורה מודפסת פעם בחודשיים.

שירות אישי לכל חבר על ידי משרד ההתאגדות.. 7
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חיסכון כספי ניכר בדמי ההשתתפות בתחרויות במועדונים.. 1
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קפטנים לנבחרות ישראל 
נבחרות הסניורים, הנשים והפתוחה ייצגו השנה את ישראל באליפות 

אירופה לקבוצות, שתתקיים בבלגיה בין 6-16 ליוני 2018.
מועמדים הרואים עצמם מתאימים לשמש בתפקיד קפטן, מתבקשים להגיש בקשה

למשרדי ההתאגדות בצירוף קורות חיים המפרטים רקע רלוונטי לתפקיד וזאת עד לתאריך 15.2.18
יש להגיש את הבקשה בדוא"ל: ibf@bridge.co.il או בפקס: 09-7774033

הודעות מועדוניםועדת סגלועדת סגל

עמותת ירושלים
מתכבדת להזמינכם לתחרות ארצית

מושב 1,  30 ידיים
יום שישי 16 בפברואר 2018 | בשעה 10:00

במועדון ויצ"ו ברח' החלוץ 47, ירושלים

מנהל תחרות: ברי אבנר
מחיר למשתתף: 65 ש"ח
הרשמה מראש חובה

רחל פורת 054-7883731 | עופרה קיידר  050-5562459

מועדון ברידג' קלאב רחובות
מתכבד להזמינכם לתחרות ארצית

מושב 1,  30 ידיים
יום שבת 17 בפברואר 2018 | בשעה 10:00

רח' המנוף 1, רחובות

מנהל תחרות: אילן שזיפי
מחיר למשתתף 70 ₪

כולל שתיה חמה וכיבוד קל
הרשמה מראש חובה

מאיר 050-7353303  |  נעמי 050-8844494

מועדון ברידג' 4 פאן רמת גן
מתכבד להזמינכם לתחרות ארצית

 2 מושבים 18 ידיים
יום שישי 23 בפברואר 2018 | בשעה 10:00

בבית ההתאגדות ברח' יערה 27, רעננה

מחיר למשתתף: 75 ₪
גביעים לשלושת המקומות הראשונים

הרשמה מראש חובה:
אורלי 054-4429724 | גדי 054-4671721

מועדון כיכר המדינה מתכבד להזמינכם
לתחרות ארצית
מושב 1, 30 ידיים

יום שלישי 6  במרץ 2018 | בשעה 20:00
רח' וייצמן 53, תל אביב

מנהל תחרות: אילן שזיפי
מחיר למשתתף: 70 ₪

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

מועדון הקריות מתכבד להזמינכם
לתחרות ארצית
מושב 1, 30 ידיים

יום שישי 9 במרץ 2018 | בשעה 10:00
מרכז שיקום וספורט אילן, קריית חיים

)לרשום ב-WAZE  חיפה במקום קריית חיים(

מנהל תחרות: אסף עמית
מחיר למשתתף: 70 ₪

פרטים, הוראות הגעה והרשמה באתר הסניף:
www.micha-amit.com

מספר המקומות מוגבל - הרשמה מראש חובה!
ניתן להרשם באמצעות כפתור הרישום באתר

או להשאיר הודעה אצל אסף בטלפון 04-8712764

מועדון ההגנה רעננה מתכבד להזמינכם
לתחרות ארצית
מושב 1 - 30 ידיים

יום שישי 9 במרץ 2018 | בשעה:10:00

בבית ההתאגדות ברח' יערה 27, רעננה 

מנהל תחרות: אילן שזיפי
מחיר למשתתף: 70 ₪

גביעים לשלושת המקומות הראשונים
לפרטים והרשמה:

רחל/אסתר - 09-7720707 | אריק אורלב - 052-3573780

מועדון רמת השרון 
שמח להזמינכם לתחרות גביע פסח תשע"ד

2 מושבים  24 ידיים
ביום שלישי 20 במרץ 2018 | בשעה: 20:00  //  וביום שלישי 27 במרץ 2018 | בשעה: 20:00

רח' סוקולוב 52 רמת השרון

מנהל תחרות: אילן שזיפי | מחיר למשתתף: 110 ₪ לשחקן ל-2 מושבים
גביעים מהודרים לשלושת המקומות הראשונים

הרשמה מראש חובה
www.bridgerh.co.il יעקב מינץ – 052-2783263 | מועדון 03-5403244 | אתר המועדון



תוצאות תחרויות

מצטברשמותדרוג
82.0מילכטייך ריטה - ברק רוני1

73.0מנצור אור - כץ עמית2

67.0קורנט עמית - שרו שירה3

53.0דוד נגר בילי - בנעים מרסל4
48.2פיברט גל - חייפץ רון5
48.0מנחם אמנון - יונה מזל6
46.0בר-שביט אלי - מיוחס עליזה7
46.0פולק רותי - ליימן וייס ענת8
45.0מילשטיין טוביה - נוי לאודין9

44.4אגמון יצחק - שוב-עמי אלנברג רינה10

מצטברשמותדרוג
145.26זק שחר - בראונשטיין אריאל - טל נגה - טל דנה1

137.89ברקת אילן - לנגי אסף - זק יניב - בראל מיכאל - רול יוסף - לוין אמיר2

135.73הרבסט אילן - פכטמן רון - בנין בר רוני - רשף אופיר - )הרבסט אופיר( - גלבוע אורי3

127.83בירמן אלון - אלטשולר גלעד - פרידריך יוליאן - )פורר דוד( - אנגל יוסי - פרידריך יוליאן4
119.61אופיר גלעד - ידלין ישראל - ידלין דורון - אסולין עדי - אסרף ערן - מינזלי אאידה5
106.04גרייצר נורית - מורן אורית - נוסצקי מיכל - סעדה נטלי - קובאליו סרג'יו - גרינברג ניר6
105.51צ'ורניי מיכאל - מדבדב אולג - גרינבאום ליאוניד - ברנשטיין גרגורי - לובינסקי יובל - מרק מיכה7
102.70עמית מיכה - עמית אסף - לוינגר אסא - חץ נתן - גלברד מרדכי8
94.81שזר ארנון - בן צבי אייל - ממן אבי - וורך יגאל - קפיטנוב בוריס - שזר עמוס9

91.43לזר אלון - בר יוסף יותם - פיטרס דירק - לידור אורן - יקותיאלי אסף - )אביטל שחף(10
79.20קניגסברג מודי - מוזס דני - שניידר רני - תור רוני - ישראלי דן - ורשבסקי ארן11
68.99מרקוס עמירם - פרידלנדר טוביה - שמיר יעקב - מרום דני - מרקוס קובי - בן-דור איתי12

אליפות ישראל עד אמן כסף
מושב:2 מתוך 2 תאריך: 06/01/18

תוצאות כלליות
השתתפו 81 זוגות בשלושת מחוזות ההתאגדות

ליגה לאומית לקבוצות 2017 - שלב ראשון
מושב:11 מתוך 11 תאריך: 22-12-17

חצי גמר רבע גמרגמר
שלבי גמר ליגה לאומית 2018

זק שחר

זק שחר

זק שחר
זק שחר

בירמן אלון

הרבסט אילן

ברקת אילן

בירמן אלון

גרייצר נורית

מינזלי אאידה

צ'ורניי מיכאל
הרבסט אילן

ברקת אילן
הרבסט אילן

עמית מיכה

דרגות

ברכות למקבלי תארים חדשים )נכון ליום 9 בינואר 2018(

רב אמן בינלאומי 
מרק מיכה, כפר סבא 

רב אמן זהב 
לוי הילה, נס ציונה 

רב אמן כסף 
מורד אורי, מושבות-שמריהו 
ישראלי דן, סביון-קרית אונו 

אורמן ליאור, נס ציונה 
רב אמן ארד 

טל לביאה, חיפה/כרמל 
טל עפר, נהריה 

רב אמן 
שפיר ערן, ברידג' פוינט פולג 

אילת אוזן יובל, באר שבע 
בן ארויה אילן, אשקלון 

אמן בכיר זהב 
ליפשיץ יותם, עמק יזרעאל 

צביקל אריה, נתניה 
אמן בכיר כסף 

שפירא דני, רמת השרון 
רפפורט לאה, קריות/חיפה 

עומר יותם, עמק יזרעאל 
לאור דני, כפר סבא 

אקסלרוד דרור, ירושלים 
אמן בכיר ארד 

גורדון אושרה, קריות/חיפה 
טבשי חיים, זכרון יעקב 

בוגוסלבסקי אלכסיי, ראשון לציון 
גלילי נתן, מועדון מודיעין 
סוכמן גידי, קבוצי דרום 

אמן בכיר 
ינון חגי, רמת השרון 

דניאל אוסאמה, עמק יזרעאל 
בצלאל רות, ברידג' פוינט פולג 

כליף יערה, רמת גן 
בן שמחון אמליה, אביבים 

גרייף יגאל, אביבים 
גוטמן בטי, ראשון לציון 

אמן זהב 
הולצמן זאב, חיפה/כרמל 

קשת מרים, כפר סבא 
כץ עמית, מושבות-שמריהו 

שילה ראובן, ירושלים 
ספיר מרים, בית בלגיה י"ם 

פדון עמליה, סביון-קרית אונו 
רוזנטל מרטין, באר שבע 

וילר אווי, וקס - רחובות 
מלכה דוד, נס ציונה 

אמן כסף 
וולך רחל, חיפה/כרמל 

ברקן יואל, השרון 
וולפגור אתי, רמת גן 
בירן מיכאל, רעננה 

באלינט מיכאלה, אביבים 
קוזיק סוניה, אביבים 

פולק רותי, מושבות-שמריהו 
לב ברוך, ירושלים 

פורת רחל, ירושלים 
עמרם ציפי, מרכז הברידג' ים 

ויזל לילי, נתניה 
מימון מרים, נתניה 

אלימלך דוריס, קיסריה 
סוחנוב ולרי, באר שבע 

סומוב מרינה, באר שבע 
פוסטר עופרה, רחובות 

מזובר אמיר, מועדון מודיעין 
אמן ארד 

בליקוף אידה, כרמיאל 
דוד אילן, חיפה/כרמל 

פיקסל יואב, עמק יזרעאל 
בן שמחון אבי, ברידג' פוינט פולג 

ברק רות, רמת גן 
לביא משה, רמת גן 

בציה גרינברג לביא, אביבים 
קופלביץ דולי, מושבות-שמריהו 

רונן חנה, מרום נווה 
ברק רוני, לב חולון 

מילכטיין ריטה, לב חולון 
בן-הרוש אלברט, נתניה 

לוי משה, מרכז ספורט רשלצ 
שבתאי אלי, אשדוד 

קרדו אורית,נס ציונה 
שוב-עמי אלנברג רינה, נס ציונה 

אמן 
גודוביץ צילה, חיפה/כרמל 

פורטונה ארנון, חיפה/כרמל 
בן ארי תמר, עמק יזרעאל 
סויסה לב טוב אופיר, עמק 

יזרעאל 
דיין חי, רמת גן 

וכולדר איתן, אביבים 
קינן עודד, אביבים 

שפירא אניטה, אביבים 
גלעדי ציפי, מרום נווה 

רשינסקי רפאל, מרום נווה 



תוצאות תחרויות

מצטברשמותדרוג
82.0מילכטייך ריטה - ברק רוני1

73.0מנצור אור - כץ עמית2

67.0קורנט עמית - שרו שירה3

53.0דוד נגר בילי - בנעים מרסל4
48.2פיברט גל - חייפץ רון5
48.0מנחם אמנון - יונה מזל6
46.0בר-שביט אלי - מיוחס עליזה7
46.0פולק רותי - ליימן וייס ענת8
45.0מילשטיין טוביה - נוי לאודין9

44.4אגמון יצחק - שוב-עמי אלנברג רינה10

מצטברשמותדרוג
145.26זק שחר - בראונשטיין אריאל - טל נגה - טל דנה1

137.89ברקת אילן - לנגי אסף - זק יניב - בראל מיכאל - רול יוסף - לוין אמיר2

135.73הרבסט אילן - פכטמן רון - בנין בר רוני - רשף אופיר - )הרבסט אופיר( - גלבוע אורי3

127.83בירמן אלון - אלטשולר גלעד - פרידריך יוליאן - )פורר דוד( - אנגל יוסי - פרידריך יוליאן4
119.61אופיר גלעד - ידלין ישראל - ידלין דורון - אסולין עדי - אסרף ערן - מינזלי אאידה5
106.04גרייצר נורית - מורן אורית - נוסצקי מיכל - סעדה נטלי - קובאליו סרג'יו - גרינברג ניר6
105.51צ'ורניי מיכאל - מדבדב אולג - גרינבאום ליאוניד - ברנשטיין גרגורי - לובינסקי יובל - מרק מיכה7
102.70עמית מיכה - עמית אסף - לוינגר אסא - חץ נתן - גלברד מרדכי8
94.81שזר ארנון - בן צבי אייל - ממן אבי - וורך יגאל - קפיטנוב בוריס - שזר עמוס9

91.43לזר אלון - בר יוסף יותם - פיטרס דירק - לידור אורן - יקותיאלי אסף - )אביטל שחף(10
79.20קניגסברג מודי - מוזס דני - שניידר רני - תור רוני - ישראלי דן - ורשבסקי ארן11
68.99מרקוס עמירם - פרידלנדר טוביה - שמיר יעקב - מרום דני - מרקוס קובי - בן-דור איתי12

אליפות ישראל עד אמן כסף
מושב:2 מתוך 2 תאריך: 06/01/18

תוצאות כלליות
השתתפו 81 זוגות בשלושת מחוזות ההתאגדות

ליגה לאומית לקבוצות 2017 - שלב ראשון
מושב:11 מתוך 11 תאריך: 22-12-17

חצי גמר רבע גמרגמר
שלבי גמר ליגה לאומית 2018

זק שחר

זק שחר

זק שחר
זק שחר

בירמן אלון

הרבסט אילן

ברקת אילן

בירמן אלון

גרייצר נורית

מינזלי אאידה

צ'ורניי מיכאל
הרבסט אילן

ברקת אילן
הרבסט אילן

עמית מיכה

דרגות

ברכות למקבלי תארים חדשים )נכון ליום 9 בינואר 2018(

רב אמן בינלאומי 
מרק מיכה, כפר סבא 

רב אמן זהב 
לוי הילה, נס ציונה 

רב אמן כסף 
מורד אורי, מושבות-שמריהו 
ישראלי דן, סביון-קרית אונו 

אורמן ליאור, נס ציונה 
רב אמן ארד 

טל לביאה, חיפה/כרמל 
טל עפר, נהריה 

רב אמן 
שפיר ערן, ברידג' פוינט פולג 

אילת אוזן יובל, באר שבע 
בן ארויה אילן, אשקלון 

אמן בכיר זהב 
ליפשיץ יותם, עמק יזרעאל 

צביקל אריה, נתניה 
אמן בכיר כסף 

שפירא דני, רמת השרון 
רפפורט לאה, קריות/חיפה 

עומר יותם, עמק יזרעאל 
לאור דני, כפר סבא 

אקסלרוד דרור, ירושלים 
אמן בכיר ארד 

גורדון אושרה, קריות/חיפה 
טבשי חיים, זכרון יעקב 

בוגוסלבסקי אלכסיי, ראשון לציון 
גלילי נתן, מועדון מודיעין 
סוכמן גידי, קבוצי דרום 

אמן בכיר 
ינון חגי, רמת השרון 

דניאל אוסאמה, עמק יזרעאל 
בצלאל רות, ברידג' פוינט פולג 

כליף יערה, רמת גן 
בן שמחון אמליה, אביבים 

גרייף יגאל, אביבים 
גוטמן בטי, ראשון לציון 

אמן זהב 
הולצמן זאב, חיפה/כרמל 

קשת מרים, כפר סבא 
כץ עמית, מושבות-שמריהו 

שילה ראובן, ירושלים 
ספיר מרים, בית בלגיה י"ם 

פדון עמליה, סביון-קרית אונו 
רוזנטל מרטין, באר שבע 

וילר אווי, וקס - רחובות 
מלכה דוד, נס ציונה 

אמן כסף 
וולך רחל, חיפה/כרמל 

ברקן יואל, השרון 
וולפגור אתי, רמת גן 
בירן מיכאל, רעננה 

באלינט מיכאלה, אביבים 
קוזיק סוניה, אביבים 

פולק רותי, מושבות-שמריהו 
לב ברוך, ירושלים 

פורת רחל, ירושלים 
עמרם ציפי, מרכז הברידג' ים 

ויזל לילי, נתניה 
מימון מרים, נתניה 

אלימלך דוריס, קיסריה 
סוחנוב ולרי, באר שבע 

סומוב מרינה, באר שבע 
פוסטר עופרה, רחובות 

מזובר אמיר, מועדון מודיעין 
אמן ארד 

בליקוף אידה, כרמיאל 
דוד אילן, חיפה/כרמל 

פיקסל יואב, עמק יזרעאל 
בן שמחון אבי, ברידג' פוינט פולג 

ברק רות, רמת גן 
לביא משה, רמת גן 

בציה גרינברג לביא, אביבים 
קופלביץ דולי, מושבות-שמריהו 

רונן חנה, מרום נווה 
ברק רוני, לב חולון 

מילכטיין ריטה, לב חולון 
בן-הרוש אלברט, נתניה 

לוי משה, מרכז ספורט רשלצ 
שבתאי אלי, אשדוד 

קרדו אורית,נס ציונה 
שוב-עמי אלנברג רינה, נס ציונה 

אמן 
גודוביץ צילה, חיפה/כרמל 

פורטונה ארנון, חיפה/כרמל 
בן ארי תמר, עמק יזרעאל 
סויסה לב טוב אופיר, עמק 

יזרעאל 
דיין חי, רמת גן 

וכולדר איתן, אביבים 
קינן עודד, אביבים 

שפירא אניטה, אביבים 
גלעדי ציפי, מרום נווה 

רשינסקי רפאל, מרום נווה 



דומניץ רימונד, וקס - רחובות 
מיוחס עליזה, נס ציונה 

סגן אמן זהב 
פוקט יצחק, ספורט + חולון 

פישר אבי, לב הצפון 
מרתין ג'רלד, כרמיאל 

ירוס מיכאל, חיפה/כרמל 
מור אהוד, חיפה/כרמל 
ניצן ניצה, חיפה/כרמל 

כץ מרשה, ברידג' פוינט פולג 
ליברמן ארנון, סביון-קרית אונו 
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לפרטים נוספים ולהרשמה: אורלי ריזנברג 054-4429724, גדי ארנון 054-4671721

bridge4fun@012.net.il

 מלון פסטורל כפר בלום
28 .2 .2018 –  25 .2 .2018

חגיגת אביב של פינוקים, הנאה, חוויות , הרצאות וכמובן ברידג'

טיסות: ישראייר, מלון בודווה על בסיס חצי פנסיון.
נטייל בצ'יטינה וניגושי, באגם סקאדר כולל שייט, בעיר באר וסיור בחווה חלקאית 

אותנטית, קוטור, פודגוריצה. ברידג' | כניסות לכל האתרים שבתכנית ועוד הרבה הרבה 
הפתעות שהכנו עבורכם. מדריך ישראלי צמוד – אריה שמרון. מומלץ להירשם בהקדם.

3 ארוחות ביום | סיור בטיילת הירדן |  15% הנחה על טיפולים | פעילות ערב תרבותית | תחרויות ברידג' והרצאות.

3  לילות לאדם בחדר זוגי 1,600 ש"ח
3 לילות לאדם בחדר ליחיד 2,550 ש"ח

מחיר: 1,530 € לאדם בחדר זוגי.
תוספת לאדם יחיד 260 €.

 קסם פראי במונטנגרו
22 .4 .2018 –  29 .4 .2018

7 לילות – 8 ימים

להתרשמות לחץ כאן

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

פסח 2018 - מעורב איטלקי
ROMA -עיר הנצח | FIUGGI-חבל אברוצו וצ'וצ'ריה | עיירת הנופש והמרפא

 31.3-7.4.2018 )למחרת הסדר(
בהדרכת השף והאיטליולוג -בני בן ישראל

דרומה מרומא שוכן חבל ארץ מרתק מאין כמוהו.
מושקעת  איטלקית  כארוחה  לנו  המוגשים  והיסטוריה  ארכיטקטורה  אותנטי, המשלב מראות, טעמים 

ומפוארת. נסחוף אתכם לטיול ייחודי, טעים, מרתק ומהנה גם יחד.
נטעם מאזור אברוצו היפהפה, עם גבעות רכות, עיירות ימי ביניימיות, טירות והמון ירוק. מצדו השני נמצא את קו החוף השמח 
של אזור רומא-נאפולי. רצועה קסומה ומרגשת אשר נחווה אותה בכל הצורות המהנות הקיימות. נסיים בחוויות בעיר רומא אשר 

ישלבו בתוכן סיור ערכי ומעניין.
אנו נשהה בעירת המרפא והנופש - FIUGGI - העיירה ממוקמת צפונית מזרחית לרומא  למרגלות ההרים וכבר מהעת העתיקה 
התגלו בה מעיינות עם מים בעלי סגולות מרפא. אפיפיורים ואנשים ידועים ביקרו בעיר,  גם מיכאלנג'לו, אומן הרנסנס, שיבח 
במכתב את המים הרפואיים, ששתה כששהה בה, אשר השכילו באופן חיובי, בפעם היחידה בחייו, לרסק בתוך גופו את החומר 

שאהב מאוד והעריץ – האבנים שכנראה הצטברו בתוכו. 
אנו נשהה בעירה מקסימה זו במלון הספא האלגנטי:  HOTEL SAN GIORGIO - המלון האלגנטי הוא בעל 

מיקום מרכזי –בקרבת המרחצאות ובתי הקפה בעיר. למלון מרכז ספא גדול ומסעדה מצוינת. הדבר הראשון שתאהבו בפיוג'י 
יהיה האוויר הנקי, העצים העתיקים הגדולים שלאורך השדרות הראשיות, הריחות והצבעים של עיירת ספא בהרים.

בנוף המרהיב הזה של העיירה פיוג'י, במרחק הליכה קצרה מהמרחצאות התרמיים, בתוך גן מקסים נמצא המלון שלנו.
ברומא נשהה במלון המהודר:  BEST WESTERN HOTEL UNIVERSO - מלון מעולה במיקום מרכזי ביותר.

המדריך המיועד לטיול- הוא האיטליולוג בני בן ישראל, טייס קרב בעברו, משתתף בכיר במאסטר שף ישראל, מומחה גדול 
לאיטליה. הדריך אותנו בטיולנו בקיץ האחרון בטיול גסטרונומי מופלא שלא ישכח בחבל אמליה רומנה.

בני בן ישראל היה היועץ הקולינרי ומשתתף פעיל בתכניות הטלוויזיה "קרב השפים" בהשתתפות אייל שני ויונתן רושפלד ושל "המסע 
המופלא" לאיטליה, בהשתתפות ישראל אהרוני וגידי גוב.

החבילה כוללת: טיסות סדירות אל איטליה  בתי מלון מדרגה ראשונה לפי התוכנית  כלכלה- חצי פנסיון  סיורים מודרכים 
וביקורים מיוחדים כפי שמופיע בתוכנית  כל הכניסות לאתרים  כניסה חופשית במלון לספא)לא כולל טיפולים(  טעימות קולינריות 

 אוטובוס נוח וממוזג לביצוע התוכנית  מדריך ישראלי   משחקי ברידג' בערבים בפיוג'י.

מחיר מיוחד של 1890 אירו לאדם )בחדר בתפוסה זוגית(
תוספת ליחיד בחדר 350 אירו

המחיר אינו כולל: ביטוחים למיניהם, שתיה בארוחות, טיפ לנותני השירותים בחו"ל- )70 אירו לאדם(
טיפ למדריך הישראלי, וכל מה שלא נכלל במחיר כולל.

<<< חשוב ביותר-עקב ביקוש מוגבר לטיסות ונופש בפסח יש להירשם במהרה. מס המקומות מוגבל !!! >>>

ניתן לקבל פירוט מפורט של הטיול במייל/פקס
daganbridge@hotmail.com :לפרטים והרשמה
ג'קי דגן 050-7470016, יעקב מינץ 052-2783263 
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<<< חשוב ביותר-עקב ביקוש מוגבר לטיסות ונופש בפסח יש להירשם במהרה. מס המקומות מוגבל !!! >>>

ניתן לקבל פירוט מפורט של הטיול במייל/פקס
daganbridge@hotmail.com :לפרטים והרשמה
ג'קי דגן 050-7470016, יעקב מינץ 052-2783263 



Gilad@gobridge.co.il | 050-6000727 להזמנות ופרטים נוספים: גלעד

920 € בלבד 
לאדם בחדר זוגי על בסיס חצי פנסיון 

תוספת לאדם בחדר יחיד – 160 €

האירוח כולל: טיסות אל על  מיסים והעברות  ערבי בידור  משחקי ברידג' חופשיים 
  ארוחת חג מפנקת  שתייה חמה וקרה במהלך המשחקים  כניסה חופשית לספא ולחדר הכושר

  בריכה פנימית  טיפים לנותני השירותים

בונוסים מיוחדים: סמינר ברידג' מפי גלעד אופיר כולל חומר לימודי כתוב  משחקים מודרכים
BBQ תחרויות ברידג' נושאות פרסים כספיים  קוקטייל פתיחה חגיגי  ארוחת  

 שעה מתוקה על שפת האגם  סיור בסופיה בליווי מדריך דובר עברית  משחקי באולינג

בונוסים 
מיוחדים
לבאי הנופשון

שיעורים מיוחדים למתחילים!
מוזמנים להגיע עם חברים ומשפחה

ולטעום מעולם הברידג' המופלא 

במלון המפואר על שפת האגם

חגיגת ברידג' בשבועות
17-21.5.18 – 4 לילות / 5 ימים

עם גלעד אופיר
חגיגת ברידג' בשבועות

Riu Pravets Golf & Spa Resort בבולגריה

לחוברת הנופשון לחץ כאן

לסרטון לחץ כאן



Gilad@gobridge.co.il | 050-6000727 להזמנות ופרטים נוספים: גלעד
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17-21.5.18 – 4 לילות / 5 ימים

עם גלעד אופיר
חגיגת ברידג' בשבועות

Riu Pravets Golf & Spa Resort בבולגריה
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050-5364604  פקס: 03-6040940

גדי בן בסט

b n b g . b e n @ g m a i l . c o m

הכנסו לאתר הנופשונים 
של גדי בן בסט:

עדכונים, פרטים נוספים, הורדת 
טפסי הרשמה ותמונות

לפרטים והרשמה:

www.bnbg.co.il

ליחיד בחדר זוגי
תוספת לחדר יחיד 440 € €

טיסות אל-על, בשעות הצהריים
14 ימים, 13 לילות על בסיס חצי פנסיון   

מיסים והעברות
טיול אחד (טיולים נוספים יוצעו לבחירה)

משחקי ברידג'
שתייה חמה וקרה במהלך המשחקים

מלווה ישראלי צמוד
טיפים לנותני שירות (למעט למדריך הישראלי)

 2,340
: ל ל ו כ ר  י ח מ ה

דאבוס
שוויץ

נופשון קיץ 2018

27 ביולי – 9 באוגוסט 2018

במלון הספא המפואר
STEIGENBERGER
G R A N D H O T E L B E LV É D È R E

D AV O S

לראשונה, נופשון קיץ מיוחד בשוויץ - כשנוף הררי 
עוצר נשימה ומרחבים ירוקים מסביב, נהנה מחופשה 

קלאסית, רגועה ומהנה. ממלון הספא המפואר 
ה-STEIGENBERGER (חמישה כוכבים) דרך טיולים 

בנופים עוצרי נשימה, ברידג‘ ומה שמסביב

השנה, מספר המקומות מוגבל
הרשמה מוקדמת נפתחה



9 ימים| 17-25 ליוני 2018נורבגיה, דנמרק, גרמניה

טיסות UP של אל על לברלין: יציאה בבוקר וחזרה 
בצהריים

MSC ORCHESTRA 7 לילות שייט באניית הפאר
בזמן השייט: אירוח על בסיס פנסיון מלא

לילה בברלין
סיור בברלין 

מלווה ישראלי צמוד
משחקי ברידג‘

מיסים והעברות

ליחיד בחדר זוגי עם חלון.
תוספת לחדר עם מרפסת:

135€ לאדם

המחיר:

חבילת טיולים במחיר מוזל

טיפים לנותני שירות ולמדריך הקבוצה

ארוחות שאינן במהלך השייט

המחיר אינו כולל:

המחיר כולל:

€ 1,930

מסע קסום אל ארץ הפיורדים

על ספינת הפאר
MSC ORCHESTRA

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

לפרטים והרשמה:

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

פרטים נוספים, הורדת טפסי הרשמה ותמונות

ברגן

ברלין

קופנהגן

Stavanger (נורבגיה)

ארץ הפיורדים (נורבגיה)
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מועדון הברידג' רמת השרון בשיתוף ג'קי דגן מזמינכם ל:

לילות לבנים בקופנהגן דנמרק,
וקסמי הים הבלטי

Norwegian Breakaway על סיפון אניית הפאר החדישה 
10-23/7/2018

3 לילות בקופנהגן ו-9 לילות שייט
אל טאלין, וורמונדה, סנט פטרסבורג, הלסינקי ושטוקהולם | בהדרכת רוני ינובסקי
בת הים הקטנה בקופנהגן וביתו של הנס כריסטיאן אנדרסן, גני הטיבולי וארמונות מלכי דנמרק בחצי האי זילנד, עיירת החוף הגרמנית 
וורנמונדה הסמוכה לרושטוק אחת מערי ברית האנזה, עיר הבירה הציורית של אסטוניה, טאלין, סמטאותיה, העיר העתיקה וצריחי כנסיותיה, 
מכמניה של סנט פטרסבורג היושבת לתפארה על נהר הניבה, מוזיאון ההרמיטאג' תעלות המים וגני פטרהוף, הליסינקי ושוק הדגים המקורה 
שלה, כנסיית הסלע והנמל הציורי, שטוקהולם ונציה של הצפון, הם כולם פסיפס מרהיב של פניני הארצות הבלטיות והסקנדינביות בהם נבקר 
ונעקוב במהלך שייט התענוגות אחר צאצאי הוויקינגים ועלילותיהם של הצארים הרוסים. מלונות Deluxe ואנייה חדשה ומפוארת של חברת 

Norwegian Cruses יהפכו את מסע השייט שלנו לחוויה גדושה ובלתי נשכחת.
לינה בתאים עם מרפסות באוניה. כל הטיולים והסיורים כלולים, הדרכה בעברית.

החבילה כוללת: טיסות בינלאומיות סדירות  3 לילות וטיולים בדנמרק במלון מדרגה ראשונה על בסיס חצי פנסיון  9 לילות 
שייט בתאים עם מרפסות  כל הסיורים והטיולים במקומות העגינה  כל דמי הכניסות לאתרים השונים  אוטובוס תיירים נוח וממוזג 

 מדריך ישראלי עתיר ניסיון צמוד לכל אורך הטיול  משחקי ברידג' בשייט

מחיר מיוחד ל-10 הנרשמים הראשונים: 4,290 € )במקום 4,890( לאדם בחדר זוגי
*תוספת ליחיד בחדר )1,900 אירו(

המחיר אינו כולל: ביטוחים למניהם, שתיה בארוחות, תשר לנותני השירותים בחול ובאוניה )17 אירו ליום(, ארוחות בזמן הסיורים, 
תשר למדריך הישראלי.

ניתן לקבל פירוט מפורט של הטיול במייל/פקס
daganbridge@hotmail.com :לפרטים והרשמה
ג'קי דגן 050-7470016, יעקב מינץ 052-2783263 

מועדון הברידג' רמת השרון בשיתוף ג'קי דגן מזמינכם ל:
טיול ושייט למראות השלכת המדהימה של

ניו אינגלנד
מניו יורק לקוויבק סיטי קנדה.
על סיפון אונית התענוגות של רויאל קריביאן

Adventure of the Seas
26/9-11/10/2018  |  בהדרכת-רוני ינובסקי

2 לילות בניו יורק - 10 ימי שייט וטיולים 2- לילות בקוויבק. | הלינה באוניה בתאים עם מרפסות - כל הטיולים והסיורים כלולים.
חילופי העונות ותחילתו של הסתיו בניו אינגלנד וקנדה משנים לא רק את מזג האוויר אלא צובעים את יערותיהם של מחוזות ניו המפשייר, 
מיין, בראונזוויק וניו פאונלנד בצבעים עזים של אדום כתום וזהוב. מחזה מרהיב המושך אליו מדי שנה, מאות אלפי תיירים, שנהנים מהמחזה 
ומההצגה היפה ביותר של הטבע. מסענו יחל בניו יורק בה נבקר ונתרשם מהשינויים שחלו בה בשנים האחרונות. השלמת המכלול של מגדל 
החירות, רובע צ'לסי והשוק המתחדש וטיילת "הי ליין" שהפכה לאטרקציה החמה של ה"תפוח הגדול". נבקר בעיירות החוף ההיסטוריות של ניו 
אינגלנד, ומחוזותיה הצפון מזרחיים של קנדה, נסייר בכפרי הדייגים ונצפה במגדלורים המפורסמים ונקנח בעיר המרשימה והנאה קבק סיטי 

המצויה לפתחו של נהר הסנט לורנס. אנו מזמינים אתכם למסע שייט מרתק ומרהיב בעונת השלכת המרהיבה, מסע שלא במהרה יישכח.

החבילה כוללת: טיסות בחברת אייר קנדה  2 לילות בניו יורק על בסיס לינה וארוחת בוקר  2 לילות בקוויבק סיטי על בסיס 
חצי פנסיון  10 לילות שייט בחדרים עם מרפסות על בסיס פנסיון מלא  סיורים בניו יורק ובקוויבק סיטי  כל הסיורים והטיולים 
במקומות העגינה. כל דמי הכניסות לאתרים השונים  אוטובוס תיירים נח וממוזג  מלונות DLX  מדריך ישראלי עתיר ניסיון צמוד 

לכל אורך הטיול  משחקי ברידג' בשייט.

מחיר מיוחד ל-10 הנרשמים הראשונים: 5,990 $  )במקום 6,450( לאדם בחדר זוגי
*תוספת ליחיד בחדר 2700 $

המחיר אינו כולל: ויזה לארה"ב וקנדה, ביטוחים למיניהם, שתיה בארוחות, תשר לנותני השירותים בחו"ל ובאוניה )18$ ליום(, 
ארוחות בזמן הסיורים, תשר למדריך הישראלי.

ניתן לקבל פירוט מפורט של הטיול במייל/פקס
daganbridge@hotmail.com :לפרטים והרשמה
ג'קי דגן 050-7470016, יעקב מינץ 052-2783263 



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

לילות לבנים בקופנהגן דנמרק,
וקסמי הים הבלטי

Norwegian Breakaway על סיפון אניית הפאר החדישה 
10-23/7/2018

3 לילות בקופנהגן ו-9 לילות שייט
אל טאלין, וורמונדה, סנט פטרסבורג, הלסינקי ושטוקהולם | בהדרכת רוני ינובסקי
בת הים הקטנה בקופנהגן וביתו של הנס כריסטיאן אנדרסן, גני הטיבולי וארמונות מלכי דנמרק בחצי האי זילנד, עיירת החוף הגרמנית 
וורנמונדה הסמוכה לרושטוק אחת מערי ברית האנזה, עיר הבירה הציורית של אסטוניה, טאלין, סמטאותיה, העיר העתיקה וצריחי כנסיותיה, 
מכמניה של סנט פטרסבורג היושבת לתפארה על נהר הניבה, מוזיאון ההרמיטאג' תעלות המים וגני פטרהוף, הליסינקי ושוק הדגים המקורה 
שלה, כנסיית הסלע והנמל הציורי, שטוקהולם ונציה של הצפון, הם כולם פסיפס מרהיב של פניני הארצות הבלטיות והסקנדינביות בהם נבקר 
ונעקוב במהלך שייט התענוגות אחר צאצאי הוויקינגים ועלילותיהם של הצארים הרוסים. מלונות Deluxe ואנייה חדשה ומפוארת של חברת 

Norwegian Cruses יהפכו את מסע השייט שלנו לחוויה גדושה ובלתי נשכחת.
לינה בתאים עם מרפסות באוניה. כל הטיולים והסיורים כלולים, הדרכה בעברית.

החבילה כוללת: טיסות בינלאומיות סדירות  3 לילות וטיולים בדנמרק במלון מדרגה ראשונה על בסיס חצי פנסיון  9 לילות 
שייט בתאים עם מרפסות  כל הסיורים והטיולים במקומות העגינה  כל דמי הכניסות לאתרים השונים  אוטובוס תיירים נוח וממוזג 

 מדריך ישראלי עתיר ניסיון צמוד לכל אורך הטיול  משחקי ברידג' בשייט

מחיר מיוחד ל-10 הנרשמים הראשונים: 4,290 € )במקום 4,890( לאדם בחדר זוגי
*תוספת ליחיד בחדר )1,900 אירו(

המחיר אינו כולל: ביטוחים למניהם, שתיה בארוחות, תשר לנותני השירותים בחול ובאוניה )17 אירו ליום(, ארוחות בזמן הסיורים, 
תשר למדריך הישראלי.

ניתן לקבל פירוט מפורט של הטיול במייל/פקס
daganbridge@hotmail.com :לפרטים והרשמה
ג'קי דגן 050-7470016, יעקב מינץ 052-2783263 

מועדון הברידג' רמת השרון בשיתוף ג'קי דגן מזמינכם ל:
טיול ושייט למראות השלכת המדהימה של

ניו אינגלנד
מניו יורק לקוויבק סיטי קנדה.
על סיפון אונית התענוגות של רויאל קריביאן

Adventure of the Seas
26/9-11/10/2018  |  בהדרכת-רוני ינובסקי

2 לילות בניו יורק - 10 ימי שייט וטיולים 2- לילות בקוויבק. | הלינה באוניה בתאים עם מרפסות - כל הטיולים והסיורים כלולים.
חילופי העונות ותחילתו של הסתיו בניו אינגלנד וקנדה משנים לא רק את מזג האוויר אלא צובעים את יערותיהם של מחוזות ניו המפשייר, 
מיין, בראונזוויק וניו פאונלנד בצבעים עזים של אדום כתום וזהוב. מחזה מרהיב המושך אליו מדי שנה, מאות אלפי תיירים, שנהנים מהמחזה 
ומההצגה היפה ביותר של הטבע. מסענו יחל בניו יורק בה נבקר ונתרשם מהשינויים שחלו בה בשנים האחרונות. השלמת המכלול של מגדל 
החירות, רובע צ'לסי והשוק המתחדש וטיילת "הי ליין" שהפכה לאטרקציה החמה של ה"תפוח הגדול". נבקר בעיירות החוף ההיסטוריות של ניו 
אינגלנד, ומחוזותיה הצפון מזרחיים של קנדה, נסייר בכפרי הדייגים ונצפה במגדלורים המפורסמים ונקנח בעיר המרשימה והנאה קבק סיטי 

המצויה לפתחו של נהר הסנט לורנס. אנו מזמינים אתכם למסע שייט מרתק ומרהיב בעונת השלכת המרהיבה, מסע שלא במהרה יישכח.

החבילה כוללת: טיסות בחברת אייר קנדה  2 לילות בניו יורק על בסיס לינה וארוחת בוקר  2 לילות בקוויבק סיטי על בסיס 
חצי פנסיון  10 לילות שייט בחדרים עם מרפסות על בסיס פנסיון מלא  סיורים בניו יורק ובקוויבק סיטי  כל הסיורים והטיולים 
במקומות העגינה. כל דמי הכניסות לאתרים השונים  אוטובוס תיירים נח וממוזג  מלונות DLX  מדריך ישראלי עתיר ניסיון צמוד 

לכל אורך הטיול  משחקי ברידג' בשייט.

מחיר מיוחד ל-10 הנרשמים הראשונים: 5,990 $  )במקום 6,450( לאדם בחדר זוגי
*תוספת ליחיד בחדר 2700 $

המחיר אינו כולל: ויזה לארה"ב וקנדה, ביטוחים למיניהם, שתיה בארוחות, תשר לנותני השירותים בחו"ל ובאוניה )18$ ליום(, 
ארוחות בזמן הסיורים, תשר למדריך הישראלי.

ניתן לקבל פירוט מפורט של הטיול במייל/פקס
daganbridge@hotmail.com :לפרטים והרשמה
ג'קי דגן 050-7470016, יעקב מינץ 052-2783263 



as he knew that Michael had the king, but this 
happiness was short-lived. Declarer drew trumps 
in three rounds, finessed spades, ruffed Barnet’s 
diamond return and claimed. Even a layman can 
easily see that the 6♥ contract would be doomed 
after a club lead.

When the dust had settled it transpired that due 
to this poor result the leaders dropped from first to 
second place. They could have won the event by 
beating the slam, or alternatively by persuading 
their opponents to stop at game. Barnet summed 
it up: ”I had blown the whole event with my deep 
thinking“.

Second place was worth about 50K$, but 
remember that those prizes went to the owners 
rather than to the players. More than twenty years 
later, Barnet had this to say about that hand in 

his book Playing with the Bridge Legends.

”Recently I was a the Summer Nationals in 
Chicago, and this guy came up to me and said: 
’Remember me? My partner and I bid 6♥ against 
you in the last round of the Cavendish in 1978… 
and you cost us a lot of money.’ ”

’I cost you a lot of money?’ ”

’We owned 10% of you and we were young 
students and needed the money. You should 
have doubled 5♣… and then we would not have 
bid the slam… I calculated it out – exactly how 
much it cost us.’ ”

Barnet: ”He made my day“.

בעל עסק,
     שאלת את עצמך

       למה לי לפרסם בירחון דיגיטלי?!
בעולם האינטראקטיבי של 2018,
כולם מתעדכנים דרך המסכים.

כדאי להיות נגיש ללקוחותיך.. 
הם כבר שם! 

אפשרויות רבות לשידרוג המודעה והפיכתה לאינטראקטיבית!

טל': 077-5401053
www.rotemltd.co.il | ravit@rotemltd.co.il :דוא"ל
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Horror Corner (4) – 
Stumbling at The Last Hurdle

Ram Soffer

 The year is 1978. The young and successful
 Scottish partnership of Michael Rosenberg
 and Barnet Shenkin was about to end when
 Rosenberg moved to the USA, but they did
 play one last event – the prestigious Cavendish
 invitational pairs in New York. In this event each
 pair was ”bought“ and the big first prize )more
 than 100K$( would go to whoever owned the
winning pair.

 The Scots seized the lead early and did not
 concede it throughout the event despite having
 their own share of bad results. A good result for
 them in the very last board would have clinched
the title. Those were the four hands:

 ♠
♥
♦
♣

AJ932
743
93
A32

 

♠
♥
♦
♣

75
982
KT8652
Q9

♠
♥
♦
♣

K84
6
QJ74
K8765

 ♠
♥
♦
♣

QT6
AKQJT5
A
JT5

 

Contract: 6♥  Lead: ♦5  Result: Making 6

West North East South
Rosenberg Shenkin

1♥
Pass 1♠ Pass 4♥
Pass 5♣ Pass 6♥
Pass Pass Pass

Did you notice something strange in the bidding?

Actually, North took a long time to cue-bid 
five clubs – he might have been seriously 
considering passing. East was holding the club 
king behind the ace )which North must have 
had for his five-level cue-bid( plus a stopper in 
North’s main suit, spades. Clearly a club lead 
would be advantageous for the defense, at 
the very least removing North’s side entry. Yet 
Barnet Shenkin, sitting East, failed to double 
five clubs for the lead.

He described it with the following words: ”…my 
brain was going 100 miles an hour. What was I 
going to do if he cuebid 5♣. We had worked on 
our lead-directional doubles… but what if they 
bid it and Michael had the ♦K, and a club lead 
would let them make it? I saw him pull out the 
5♣ bid and I was there smoothly with my Pass.“

In my humble opinion, Barnet was guilty of 
overthinking. Why not do the simple, logical 
thing and double instead of speculating about 
the diamond king? In the case of partner having 
nothing in both suits he would have surely led a 
diamond after East’s failure to double five clubs.

Barnet was happy after the actual ♦5 lead, 



טיסה סדירה (יציאה בבוקר וחזרה 
בצהריים)

טיסת פנים בחזרה: קרקוב-וורשה
5 לילות, 6 ימים על בסיס חצי 

פנסיון במלונות חמישה כוכבים
כל הטיולים

ערב פולקלור
מדריך ישראלי צמוד

מיסים והעברות
משחקי ברידג' טל: 050-5364604  פקס: 03-6040940

גדי בן בסט
והרשמה: לפרטים 

bnbg.ben@gmail.com

וורשה-קראקובנופשון פסח
3 1 / 3 / 1 8 - 5 / 4 / 1 8 

1,240
ליחיד בחדר זוגי השנה, נופשון פסח יהיה גדוש בהיסטוריה, 

מראות, ריחות וטעמים, קניות ונופים. מוורשה 
המטלטלת ועד קראקוב הסוחפת. המלונות 
הטובים ביותר, שווקים, ארמונות ופארקים. 

כל אלה יזמינו אותנו לבוא וליהנות

המחיר כולל

€
תוספת לחדר יחיד: €260

הולידיי-אין קראקוב אינטרקונטיננטל וורשה

www.bnbg.co. i l
















 מלונות חמישה כוכבים
במרכז העיר




