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שלום חברים, והפעם במוקד -  חידושים, חידושים, חידושים
ראשית אברך את הזוכות באליפות המועדונים לשנת 2016 – הרבסט מיכאלה 
ובר סבר יפה. במקום השני סיים הזוג פולק ג'ו ולויתן שרה ובמקום השלישי 

שניידר אבי וארנון גדי. 
ואני גאה מאוד לשתף ולספר  אנו נמצאים בפתחה של שנת הפעילות 2017 
לכם כי ההתאגדות הישראלית לברידג' עשתה )וממשיכה לעשות( קפיצת מדרגה 

משמעותית בכל הקשור לפיתוח וקידום הברידג'.
אנו נחשפים לשיפורים אדירים בתחום המחשוב – אתר תדמית חדש ומודרני, 
אתר תוצאות נוח ומותאם לשחקנים, תוכנת חישוב תוצאות מתקדמת לשימוש 
הסניפים, מערכת מקוונת לרישום חברים להתאגדות וכן לרישום לתחרויות ועוד.
מעבר לכך, בית ההתאגדות המשודרג מקבל תשבחות רבות והמעבר למקום 

הביא לחיסכון כספי ניכר שמאפשר לנו לתת לכם הרבה יותר. 
בנוסף, אנו מתכננים שינויים מרחיקי לכת נוספים: 

ביטאון דיגיטלי – לראשונה אי פעם יופץ אליכם הביטאון הקרוב גם במהדורה 	 
דיגיטלית. בעזרת הזדהות מהירה תוכלו לעיין בתכנים בנוחות מיד עם מועד 

הפקת הביטאון. הביטאונים המודפסים ימשיכו להישלח לבתיכם כרגיל.
הפסטיבל הבינלאומי לברידג' צפוי להתקיים לראשונה בהיכל שלמה 	 

המפואר שנמצא בסמוך לגני התערוכה. מדובר במתקן מהשורה הראשונה 
שישדרג עוד יותר את אווירת הפסטיבל אליה אנו רגילים. 

הגדלת משפחת שחקני הברידג' – השנה אנו מתכוונים לסייע לסניפים 	 
ועוד קורסים למתחילים זאת לצד תמיכה בקורסים מסובסדים  לפתוח עוד 

לשחקנים מתקדמים, חברי ההתאגדות. 
רעיונות נוספים ורבים עוד בקנה וזהו הזמן להודות לכלל חברי ההנהלה והנשיאות, 
צוות המשרד, יו"ר וחברי הועדות, המוסדות השיפוטיים, מנהלי התחרויות, המורים 
וכמובן לכם שמאפשרים למפעל המדהים הזה להתקיים ולהשתפר. המון תודה! 
אני עומד לרשותכם וזמין 24/7. תוכלו ליצור עמי קשר ישיר באמצעות בתיבת 
המייל שלי Gilado.bridge@gmail.com או באמצעות עמוד הפייסבוק הרשמי 

שלי גלעד אופיר – יו"ר ההתאגדות הישראלית לברידג'.

שלכם ובשבילכם,
גלעד אופיר, יו"ר

דבר ועד העמותה
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מוטי גלברד

היא   1NT הכריז  שהפותח  לאחר   2♣ המשיב  הכרזת 
סטיימן.  האמריקני  השחקן  על-שם  הנקראת  מוסכמה 
מסדרות  באחת   4-4 של  התאמה  למצוא  היא  מטרתה 
המייג’ור. הכרזה זו שואלת את הפותח אם יש לו רביעיות 

בסדרות המייג’ור, ואינה אומרת מאומה על סדרת ה-♣.

המשיב המכריז סטיימן מתאר:
)א( יד עם 8 נקודות גבוהות )או יותר(.

)ב( 4 קלפים ב-♥ או ב-♠ )או בשניהם(.

שים לב: הכרזת המשיב ♣2 משמעותה סטיימן אך ורק 
 .1NT כאשר הפותח הכריז

היא   2♣ המשיב  הכרזת  סדרה,  הכריז  הפותח  כאשר 
טבעית עם אורך בסדרת ה-♣.

דוגמה 1
East

♠
♥
♦
♣

 KJT5
 AQ64
 83
 QJ2

West East

1NT 2♣

למשיב 13 נקודות גבוהות, 4 קלפי ♥ ו-4 קלפי ♠.
המשיב מחפש התאמה בסדרת מייג’ור בטרם יכריז את 

המשחק המלא.
הכרזתו הנכונה של מזרח היא ♣2 – סטיימן.

דוגמה 2
East

♠
♥
♦
♣

 AK63
 75
 A32
 9864

West East

1NT 2♣

מחפש  והוא   ,♠ קלפי   4 עם  גבוהות  נקודות   11 למשיב 
התאמה 4-4 בסדרה זו.

מזרח מכריז ♣2 – סטיימן. אם יכריז מערב כעת ♠2, יעלה 
אותו מזרח למשחק מלא ♠4.

 .3NT אם הכרזתו הבאה של מערב תהיה ♥2, יכריז מזרח
הכרזה זו מביעה עניין בסדרת הספייד אחרת המשיב לא 

היה טורח להשתמש בהכרזת סטיימן.

דוגמה 3
East

♠
♥
♦
♣

 K63
 Q52
 A3
 QJ642

West East

1NT 3NT

.3NT למשיב 12 נקודות גבוהות. הוא מכריז משחק מלא
אינו משתמש  לכן  מייג’ור,  בסדרת  קלפים   4 אין  למשיב 

בסטיימן.

שים לב: אין להשתמש בהכרזת ♣2 סטיימן כדי להראות 
 4-4 לחיפוש התאמה  רק  מיועדת  זו  הכרזה  ב-♣.  אורך 

בסדרות המייג’ור.

מוסכמת סטיימן



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

פרטים והרשמה:
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ינואר באביבים

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

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

תחרות
10:00-13:00

אבי טרגן

תחרות
10:00-13:00

אסף לנגי

תחרות
10:00-13:00

אסף לנגי

תחרות
10:00-13:00

אסף לנגי

תחרות
10:00-13:00

אבי טרגן בוקר

הרצאה הרצאה הרצאה

תחרות
17:00-20:00
איתמר גינוסר

תחרות
16:30-19:30
יובל בן דוד

תחרות
17:00-20:00

אסף לנגי

תחרות
17:00-20:00

יובל לובינסקי

תחרות
17:00-20:00

אסף לנגי

תחרות
17:00-20:00
איתמר גינוסר

תחרות
17:00-20:00

אסף לנגי אחה"צ
הרצאה פרס כספי

כיבוד קל
חוברות ידיים הרצאה הרצאה הרצאה הרצאה

גביע "אמסלם"
20:30-23:30

יובל לובינסקי

ברומטר
20:30-23:30

אבי טרגן

תחרות
20:30-23:30
ללה קושניר

פרס כספיערב
פרסי השתתפות

פרס כספי
IMP

הרצאה

קורס למשחק היד וההגנה
יועבר ע"י אילנה לונשטיין בימי שישי במועדון אביבים החל מה – 06/01/2017

בין השעות 12:30 –  10:00 

 קורס מתקדם לתכנון משחק היד וההגנה הכולל הרצאה, 
משחקים מוכנים ודפים בכל שיעור.

בקורס:

הרשמה מראש חובה!!!
מחיר הקורס: 600 ₪ עבור 10 שיעורים

ברידג' אביבים: 03-6417470  | אילנה: 050-634584

הובלות במשחק ההגנה נגד חוזה ללא שליט ושליט	 
הובלות מסינגלטון, הובלות בשליט	 
משחק של היד השלישית	 
סימונים בהגנה, סימון עידוד וסימון לבנטל	 
סימון ספירה בהגנה	 

תכנון משחק היד במשחק ללא שליט: מעברים, 	 
כניסות וחסימות

חוק ה – 7 )עיכוב( והיד המסוכנת	 
משחק בשליט: חיתוכים ביד הקצרה והשלכת 	 

מפסידים
פיתוח סדרה ארוכה במשחק בשליט, שמירה על 	 

מעברים
עקיפות: רגילות, כפולות ועקיפת חיתוך	 
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גלעד אופיר

הקדמה

נוכל  בהם  השונים  המצבים  את  סקרנו  הקודם  בביטאון 
)הקלים(  ההבדלים  על  ולמדנו  מוציא  בכפל  להשתמש 
ביניהם. לאחר מכן התעמקנו בהיגיון מאחורי אפשרויות 

ההכרזה של המשיב לכפל מוציא. 

במאמר זה נדון באפשרויות ההכרזה של המשיב החזק 
ישתמש  בה  הקיו-ביד  בהכרזת  ונתעמק  הוצאה  לכפל 

המשיב כאשר איננו בטוח מהו החוזה הסופי.

אפשרויות ההכרזה של המשיב החזק

כאשר שותפנו מכריז כפל הוצאה ובידנו 13+ נקודות, אנו 
למשחק  ודאי  כח  ולשותפות  היות  חזק  למשיב  נחשבים 

מלא. כעת ישנם שני תרחישים:

תרחיש א’: הכרזת המשחק המלא ידוע

♠/♥4: במידה ובידנו חמישה קלפים באחת מסדרות . 1
המייג’ור הרי שנמצאה התאמה. אנו יודעים שהשותף 
מהסדרות  אחת  בכל  לפחות  קלפים  שלושה  מבטיח 

)פרט לסדרת הפתיחה(.

1♦

X
♠KQ873 
♥832 
♦A3 
♣A53

Pass

3NT: במידה ובידנו עוצר בסדרת הפתיחה של היריב . 2
ובנוסף אין בידנו רביעייה במייג’ור נוכל להכריז ישירות 
במייג’ור  חמישייה  לשותף  שאין  יודעים  אנו   .3NT
שהרי לא היה מכריז כפל הוצאה ועל כן איננו חוששים 

מפספוס של משחק מלא במייג’ור.

1♦

X

♠Q87 
♥Q32 
♦AQ3 
♣KJ32

Pass

היריב(  )סדרת  ביד  קיו  הכרזת  ב’:  תרחיש 
כאשר המשחק המלא אינו ידוע

אנו . 1 המייג’ור  בסדרת  )בדיוק(  רביעייה  בידנו  כאשר 
חוששים להכריז ♠4/♥4 היות וייתכן שלשותף שלושה 

קלפים בלבד בסדרה זו. 

1♣

X
♠Q873 
♥A32 
♦QJ32 
♣A3

Pass

כאשר אין בידנו עוצר בסדרת הפתיחה של היריב ואנו . 2
מעוניינים במשחק ב-NT. שימו לב: אם יש לנו עוצר 
בסדרת היריב ורביעייה במייג’ור ניתן עדיפות לחיפוש 

.3NT משחק מלא ב-♠/♥4 לפני שנכריז

גלעד אופיר הוא מחבר סדרת ספרי מאחורי ההיגיון. 
במאמר זה מנתח גלעד את ההיגיון שעומד מאחורי 

הכרזותיו של המשיב החזק לכפל הוצאה.

ההיגיון מאחורי הכפל המוציא 
)Take Out Double( חלק ב
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1♣

X
♠KQ3 
♥K32 
♦AQ32 
♣432

Pass

לכפל  המשיב  ע”י  קיו-ביד  הכרזת  כי  להבין  חשוב  דגש: 
הוצאה יוצרת מצב מחייב למשחק מלא ועל כן השותפות 
יכולה להכריז בנינוחות, בגובה נמוך, ללא חשש מהכרזת 

פאס על ידי השותף. 

הכרזה זו לעולם לא תציג סדרה טבעית – זכרו, סדרת 
הפתיחה שייכת ליריבים.

)ההכרזה  קיו-ביד  הכרזת  לאחר  המשכים 
השנייה של מכריז כפל ההוצאה(

11 הכרזת סדרת מייג’ור.

המשיב  כי  ההוצאה  כפל  מכריז  מניח  ראשון  בשלב 
מנסה למצוא התאמה במייג’ור ועל כן יכריז את סדרת 
קלפים  ארבעה  מבטיחה  זו  הכרזה  שבידו.  המייג’ור 
במייג’ור  חמישייה  שלל  הכפל  מכריז  שהרי  בדיוק 

)חלק מתנאי כפל ההוצאה(.

במידה ונמצאה התאמה, מעולה! נוכל להכריז למשחק 
המשיב  יוכל  התאמה,  נמצאה  ולא  במידה  המלא. 
לו  ואין  ובמידה  משלו,  מייג’ור  סדרת  להכריז  החזק 
סדרה כזו / אין סיכוי להתאמה, יוכל להכריז NT עם 
סדרות  את  לתאר  להמשיך  או  היריב  בסדרת  עוצר 

המיינור בידו.

דוגמה 1א

ביד זו מזרח עומד בכל התנאים לכפל מוציא. למשיב 
)מערב( יש יד חזקה )13+( אך הוא אינו בטוח לגבי 
מצב  ביצירת  יתחיל  כן  ועל  ה-♠  בסדרת  ההתאמה 
כעת   .)2♣( קיו-ביד  הכרזת  ידי  על  למשחק  מחייב 
ויציג  בידו  המייג’ור  סדרות  את  לתאר  יתחיל  מזרח 
התאמה  למצוא  שמח  מערב  ה-♠.  בסדרת  רביעייה 

בסדרה ויוכל להכריז למשחק המלא – ♠4. 

1♣
♠KJT2 
♥K76 
♦AK5 
♣764

♠Q873 
♥A32 
♦QJ32 
♣A3

Pass

West North East South

- 1♣ X Pass
2♣ Pass 2♠ Pass
4♠ - - -

דוגמה 1ב

הוספנו ♥ לידו של מזרח )במקום ♣(. ידו עדיין עומדת 
זהה.  נותרת  והכרזתו של מערב  בתנאי כפל ההוצאה 
למשיב   .)♥( הנמוכה  הרביעייה  את  מזרח  יציג  כעת 
למצוא  סיכוי  קיים  עדיין  אך   ♥ ב-  התאמה  אין  החזק 
יציג את סדרתו. ברור כי למשיב  כן  ועל  התאמה ב-♠ 
אין חמישייה ב- ♠ שהרי, במידה שכן, יכול היה לסגור 
התאמה  מצא  המכפיל  כעת  המלא.  למשחק  ישירות 

ויוכל לסגור למשחק המלא. 

1♣
♠KJT2 
♥K764 
♦AK5 
♣76

♠Q873 
♥A32 
♦QJ32 
♣A3

Pass

West North East South

- 1♣ X Pass
2♣ Pass 2♥ Pass
2♠ Pass 4♠ -

 3♠ בהכרזת  גם  להסתפק  היה  יכול  המכפיל  הערה: 
שהשותפות  חשש  אין  סלם.  לחיפוש  מקום  ולהשאיר 
תיעצר במשחק חלקי לאחר שהשתמשה בהכרזת קיו-

ביד.  

21 .NT הכרזת

במידה ואין למכפיל רביעייה במייג’ור אך יש בידו עוצר 
.NT בסדרת היריב, יוכל להכריז

דוגמה 2

ביד זו למכריז כפל ההוצאה אין רביעייה במייג’ור ועל כן 
יעבור לאלטרנטיבה השנייה – משחק ב-NT. במקרה 
היריבים )♣(  עוצר בסדרת הפתיחה של  זה למכפיל 
2NT. אין חשש שהמשיב החזק  יוכל להכריז  כן  ועל 

יכריז פאס שהרי אנו במצב מחייב למשחק מלא.
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1♣
♠KJ2 
♥KT6 
♦KT54 
♣K98

♠Q873 
♥A32 
♦QJ32 
♣A3

Pass

West North East South

- 1♣ X Pass
2♣ Pass 2NT Pass

3NT - - -

31 הכרזת מיינור.

במידה ואין למכפיל רביעייה במייג’ור ובנוסף אין בידו 
עוצר בסדרת היריב, יוכל להמשיך ולתאר את סדרות 
בו  במצב  גם  נכונה  מיינור  הכרזת  שבידו.  המיינור 
ניסתה למצוא התאמה במייג’ור אך לא  השותפות 

.NT-הצליחה ובנוסף אין בידה עוצר למשחק ב

דוגמה 3

ביד זו מנסה המשיב החזק למצוא התאמה ב-♠. מכריז 
הכפל )מזרח( יציג את הרביעייה בסדרת ה-♥ והמשיב 
יראה את סדרת ה-♠. כעת נראה שהגענו למבוי סתום 
– מזרח יודע שלא נמצאה התאמה במייג’ור ובנוסף 
אין בידו עוצר בסדרת היריב. אל ייאוש – זהו השלב 
להציג את סדרת המיינור שברשותכם – ♣3. בשלב 

זה המשיב יודע שאם למזרח היה עוצר בסדרת היריב 
הוא היה בוחר בהכרזת NT ועל כן מגיע למסקנה –  
המשחק המלא הנכון הוא משחק מלא במיינור - ♣5! 
אפשרות  בודקות  היו  אף  יותר  מתואמות  )שותפויות 

לסלם קטן בסדרה זו(.

1♦
♠AQ2 
♥A654 
♦82 
♣KT54

♠K873 
♥K32 
♦9 
♣AQJ63

Pass

West North East South

- 1♣ X Pass
2♣ Pass 2♥ Pass
2♠ Pass 3♣ Pass
5♣ -

במאמר זה התעמקנו בהכרזת הקיו-ביד שמוכרזת על 
כי להכרזת קיו- זכרו  ידי המשיב החזק לכפל הוצאה. 
ביד משמעויות שונות כתלות במצב בו הוכרזה. במצב 
זה, לאחר כפל הוצאה, המשיב מציג יד מחייבת למשחק 

מלא שאיננה בטוחה מהו החוזה הסופי.

להעשרה נוספת בתחומים שונים ומגוונים שלחו מייל 
לכתובת GILAD@GOBRIDGE.CO.IL והירשמו 

לרשימת התפוצה.

פסטיבל הברידג' הבינלאומי ה-51
יתקיים בשנה הבאה בין התאריכים

30 ביוני ועד 6 ביולי  2017.

חדש!
לראשונה, הפסטיבל יתקיים בהיכל קבוצת שלמה
בסמוך לגני התערוכה בתל אביב
)רח' אייזיק רמבה 7 בתל אביב(.

רישמו ביומנים !



*3666
www.azrielipalace.co.il

החיים הטובים מתחילים
ב- PALACE תל אביב

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

מקבוצת עזריאלי

דיור מוגן
תל-אביב

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.
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אפרים בריפמן

במשחק עם שליט, Singleton מסייע בביצוע החוזה גם 
אם ברשותכם פחות נקודות מהנדרש, אולם ערכו משתנה 
או   ,Major-ב היא  ההתאמה  כאשר  משמעותי  באופן 

.Minor-כשהתאמה ב

1 .:Major-כאשר ההתאמה ב Singleton-ערך ה

דוגמה 33
♠
♥
♦
♣

KQ964 
QJ8 
A2 
Q107

♠
♥
♦
♣

J108 
943 
KQJ 
KJ42

11 נק’. יש התאמה של  14 נק’, בידי מזרח  בידי מערב 
אך   .4♠ לשחק  צריך  לכאורה  בספייד.  קלפים  שמונה 
למרות ההתאמה ולמרות שיש במשותף 25 נק’ ♠4 יכשל 

.♠A; ♥AK; ♣A :בלקיחה אחת. להגנה

עתה נשנה את החלוקה של מזרח:

דוגמה 34
♠
♥
♦
♣

KQ964 
QJ8 
A2 
Q107

♠
♥
♦
♣

J108 
9 
KQJ4 
KJ432

גם כאן בידי מזרח 11 נק’ אך כמה לקיחות תיקח ההגנה? 
בלבד  אחת  לקיחה  להגנה  הפעם   Singleton-ה בגלל 
לקיחות.  בשלוש  רק  יזכו  וצפון-דרום  ההארט  בסדרת 

התבוננו בחלוקה זו:

דוגמה 35
♠
♥
♦
♣

KQ9642 
8 
A8 
Q1076

♠
♥
♦
♣

J108 
943 
KQJ 
KJ42

יד מערב  אך   ,33 מס’  לחלוקה  זהה  מזרח  היד של  כאן 
שונתה ויש בה 3 נק’ פחות. ה’פיצוי’ למיעוט הנקודות הוא 
ה-Singleton. בגלל החלוקה פתחתם ♠1 לפי חוק ה-20 
והשותף הזמין אתכם למשחק מלא ב-♠3. בגלל 11 הנק’ 
בכמה  חלקי.  במשחק  ותסתפקו  להזמנה  שתסרבו  יתכן 

לקיחות תזכו?

ב-10 לקיחות! ההגנה תיקח את שלושת האסים ואתם את 
כל השאר.

לזו  זהה  נשארה  מערב  של  היד   36 מס’  בדוגמה 
 שבדוגמה 35, אך מיקום הקלפים של מזרח השתנה: מול 
מרחיקות  השלכות  לכך  נקודות.  יש  הארט   Singleton-ה

לכת:

דוגמה 36
♠
♥
♦
♣

KQ9642 
8 
A8 
Q1076

♠
♥
♦
♣

J108 
KQJ 
943 
KJ42

החלפנו את מיקום הסדרות האדומות של מזרח. אם על 
ותכריזו  פי הניסיון של החלוקה הקודמת תיענו להזמנה 
♠4 ראו מה יקרה: צפון יוביל ב-K♦ ואתם עומדים להפסיד 
בדוגמה  דייאמונד.  וגם   ♣A  ,♥A  ,♠A-ה לקיחות!  ארבע 
ובדוגמה  זוטרים  קלפים  היו   Singleton-ה מול   35 מס’ 

מס’ 36 - בכירים.

בהתאם  משתנה   Singleton-ה ערך  מסקנה: 
לקלפים הנמצאים מולו

 Singleton-ה מול  אם  לדעת  אפשר  תמיד  שלא  כמובן 
זאת,  למרות  בעיה.  ספק  ללא  זו  בכירים.  קלפים  ישנם 
   Singleton כי  בבירור  מראה  חלוקות  אלפי  של  הדמיה 

שווה מספר נקודות. 

נושא  את  וממשיך  בסדרה  השישי  הוא  זה  מאמר 
"תעתועי הכוח והחלוקה"

הכרזת הזמנה )Invitational Bid( חלק 6: 
 ערכו של ה-Singleton בהתאמה 

ב-Major )חלק ראשון(
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עקרונית, ערך ה-Singleton עבור הפותח - 2 נק’

אחרי  להוסיף,  יש   Singleton-ה עבור  לניקוד  בנוסף 
 – הארוכה  הסדרה  עבור  נקודות  גם  בסדרה,  התאמה 
נקודות אורך. כלומר, פתיחה ב-Major מבטיחה חמישיה 
להוסיף  עליכם  בסדרה,  תומך  המשיב  כאשר  לפחות. 
נקודה אחת עבור הקלף החמישי ו-2 נקודות נוספות עבור 

כל שליט נוסף החל מהקלף השישי. 

לדוגמה, פתחתם ♠1 והשותף תמך ב-♠2:    

דוגמה 37
♠
♥
♦
♣

AJ8532 
K8 
9 
AQ76

ונקודות אורך:  נקודות קוצר  יש להוסיף  אחרי ההתאמה 
2 נק’ עבור ה-Singleton, נקודה עבור הספייד החמישי 

ועוד 2 נק’ עבור הספייד השישי.

נק’ אורך,   3 ועוד  נק’ קוצר   2 ועוד  גבוהות  נק’   14 יחד: 
סה”כ 19 נק’. 

לכן הכריזו - ♠4.

דוגמה 38
♠
♥
♦
♣

KQ97432 
8 
A7 
QJ10

יש 12 נק’ גבוהות. הוסיפו 2 נק’ עבור ה-Singleton ועוד 
5 נק’ עבור הספייד החמישי, השישי והשביעי.

ספירת המלאי: 12 + 2 + 5 = 19 נק’.

יש להכריז ♠4.

דוגמה 39
♠
♥
♦
♣

AQ1087 
QJ2 
3 
K865

גם כאן יש 12 נק’.   Singleton שווה 2 נק’ ועוד נקודה 
אחת עבור הספייד החמישי, סה”כ יש 15 נק’.

בהנחה שבידי השותף בממוצע כ-8-7 נק’, עדיף להסתפק 
במשחק חלקי.

.Pass כאן יש להכריז

בהתאם  משתנה  המשיב  עבור   Singleton-ה ערך 
למספר השליטים שברשותו:

עם שלושה שליטים ערכו - 2 נק'

עבור כל שליט נוסף יש להוסיף נקודה אחת נוספת:

עם ארבעה שליטים = 3 נק'

עם חמישה שליטים = 4 נק'

דוגמאות עם Singleton אצל המשיב. מערב פותח ♠1:

דוגמה 40
♠
♥
♦
♣

942 
2 
A10932 
J976

הכריזו ♠2. 

ברשותכם 5 נק’ בלבד. יש התאמה בשליט. 

 .Singleton-הוסיפו נקודות קוצר – 2 נק’ עבור ה

עתה ברשותכם 7 נק’.

דוגמה 41
♠
♥
♦
♣

10865 
7 
K93 
AJ532

הכריזו ♠3.

נקודה  ועוד   Singleton-ה עבור  נק’   2 להוסיף  יש  כאן 
עבור הספייד הרביעי - 3 נק’.

המשך  בעמוד 15
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אילנה לונשטיין

א .	 :)Signoff( 2 הכרזת סדרה חדשה בגובה
נקודות. המטרה היא להתחרות  ו-3-8  חמישייה בסדרה 
פאס  להכריז  הפותח  על  ולכן  בלבד  החלקי  החוזה  על 

בתורו הבא.

דוגמה 1
משיב

♠
♥
♦
♣

KJ763
4
Q864
432

פותח מתערב משיב

1NT 2♥ 2♠

למשיב 6 נק’. הוא אינו מוכן לוותר על אפשרות למשחק 
על   .2♠ מכריז  ולכן  הפותח(  של  נק’   15-17 )מול  חלקי 

הפותח להכריז פאס בתורו.

דוגמה 2
משיב

♠
♥
♦
♣

J75
43
QJ7653
32

פותח מתערב משיב

1NT 2♣ 2♦

טבעית,  היא   2♦ הכרזת  טרנספר.  אין  התערבות  לאחר 
מראה חמישייה לפחות ו 3-8 נק’, במטרה להתחרות על 

החוזה החלקי בלבד.

א הכרזת סדרה חדשה בגובה 3: 	.
את  ומחייבת  בסדרה  חמישייה  לפחות  מראה  זו  הכרזה 
בד”כ  מבטיחה  )כלומר  מלא  למשחק  להגיע  השותפות 
לפחות 10 נק’(. הפותח יכריז 3NT אם בידו עוצר בסדרת 
היריב, קיו ביד )כלומר את סדרת היריב( אם הוא מעוניין 

ב-3NT אך אין בידו עוצר או יתמוך בסדרת שותפו.

דוגמה 3
משיב

♠
♥
♦
♣

J32
4
AQJ964
A53

פותח מתערב משיב

1NT 2♠ 3♦

לאור החלוקה הטובה של המשיב יש סיכוי לסלאם. נכריז 
להמשיך  האם  השותף  של  התשובה  לאור  ונחליט   3♦
לסלאם. במידה שהפותח יכריז 3NT נכריז פאס. במידה 
נקודות  לו  אין  אז  )כי  לסלאם  נמשיך  בסדרתנו,  שיתמוך 
מבוזבזות בהארט(. במידה שיכריז ♠3 )קיו-ביד( נכריז ♦4 

ונראה לשותף שישייה.

קונבנציית לבנסול באה לעזור למשיב להגדיר את ידו 
היריב  והתערבות  1NT משותפו  לאחר פתיחה של  
1NT מהשותף  של  )פתיחה   זה  במצב   באוברקול. 
לשאול  אפשרות  למשיב  אין  היריב),  והתערבות 

סטיימן או להכריז טרנספר.

באמצעות קונבנציית לבנסול יכול המשיב להראות יד 
בעלת  או  במייג’ור  רביעייה  בעלת  חזקה,  או  חלשה 
סדרה ארוכה כלשהי. כמו כן הוא יכול לעצור במשחק 
חלקי בצבע )בגובה 2 או 3(  או לבצע הכרזה שמחייבת 
יכול להראות או לשלול עוצר  למשחק מלא. הוא גם 

בסדרת היריב.

 קונבנציית לבנסול 
לאחר פתיחת 1NT )חלק א’(
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דוגמה 4
משיב

♠
♥
♦
♣

K93
4
AQJ3
KJT84

פותח מתערב משיב

1NT 2♠ 3♣

למשיב 14 נק’. אם לפותח התאמה טובה בסדרת הקלאב, 
אין לשותף התאמה,  ייתכן מאוד שנבצע סלאם, אך אם 
חוזה של 3NT יהיה עדיף. במידה שלפותח אין התאמה 
בקלאב ואין בידו עוצר בסדרת היריב, הוא יכול להכריז ♠3 
)קיו-ביד( במטרה לשאול את המשיב על עוצר ואז יכריז 

.3NT המשיב
דוגמה 5

משיב
♠
♥
♦
♣

32
AQJ95
32
KJ65

פותח מתערב משיב

1NT 2♠ 3♥

 3NT הפותח יכריז ♥4 אם יש לו תמיכה בהארט, יכריז 
אם יש בידו עוצר בספייד )ללא תמיכה בהארט( או יכריז 
יבקש  ובכך  בספייד  עוצר  וללא  בהארט  ללא תמיכה   3♠
מאיתנו עוצר בספייד ל-3NT. במקרה זה נכריז ♣4 כי אין 
לנו עוצר וברור שלא נוכל לבצע 3NT. השותף יבחר בין 

♥4 ל-♣5.

א של 	. התווך  עמוד  היא  זו  הכרזה   –  2NT הכרזת 
השיטה. לאחר הכרזה זו הפותח חייב להכריז ♣3: 
טבעית!  הכרזה  איננה  לבנסול  בשיטת   2NT הכרזת 
את  מחייב  אלא  נקודות   8-9 מראה  אינו   2NT כלומר, 
אלרט  לתת  עלינו  חובה  בתחרות   .3♣ להכריז  השותף 
כאשר  אחריה.  שבאה   3♣ הכרזת  על  וכן  זו  הכרזה  על 
חדשה,  סדרה  מכריזים  מכן  ולאחר   2NT דרך  עוברים 
באפשרותנו להראות יד חלשה שמעוניינת לעצור במשחק 
חלקי )במידה והסדרה היא קלאב, נכריז פאס על הכרזת 

♣3 של הפותח(.

דוגמה 6
משיב

♠
♥
♦
♣

63
32
J62
KJT653

פותח מתערב משיב משיב 
למתערב

1NT 2♥ 2NT Pass
3♣ Pass Pass Pass

למשיב 5 נק’ בלבד ולכן אין סיכוי למשחק מלא. בעזרה 
שיטת לבנסול, יכול המשיב לעצור בחוזה של ♣3 ולהיאבק 

על החוזה החלקי.
דוגמה 7

משיב
♠
♥
♦
♣

4
T65
Q863
KQT93

פותח מתערב משיב משיב 
למתערב

1NT 2♠ 2NT Pass
3♣ Pass Pass Pass

החלקי.  המשחק  על  לוותר  מוכן  אינו  המשיב  נק’   7 עם 
עם חמישייה טובה בקלאב הוא יכריז 2NT ופאס על ♣3 

מהפותח.

א .	 )3♣ להשיב  הפותח  את  )המחייבת   2NT הכרזת 
יותר  )הנמוכה   3 בגובה  חדשה  סדרה  ולאחריה 

מהסדרה בה התערבו(: 
כאמור בסעיף ג., גם זו הכרזה שמטרתה לעצור במשחק 
חלקי. הואיל והיריב התערב בסדרה וסדרתנו נמוכה יותר 
מסדרה זו – לא נוכל להכריז את הסדרה שלנו בגובה 2. 
במצב זה נכריז 2NT המחייב את השותף לענות בהכרזת 
♣3 ואז נכריז את הסדרה שלנו )חמישייה לפחות(. הכרזה 

זו תראה לשותף 3-8 נק’. השותף חייב לענות בפאס.



הכרזות 

14

דוגמה 8
משיב

♠
♥
♦
♣

2
AQT86
873
T864

פותח מתערב משיב משיב 
למתערב

1NT 2♠ 2NT Pass
3♣ Pass 3♥

למשיב 6 נק’ והוא מעוניין להתחרות על החוזה החלקי. 
יכול  וסדרתו נמוכה מסדרת ההתערבות, הוא אינו  היות 
להכריז Signoff בגובה 2. המשיב יכול לעצור בחוזה של 
2NT, יחייב  ♥3, איך עושים זאת? פשוט! המשיב יכריז 
את הפותח להכריז ♣3, ויכריז בהמשך ♥3. בדרך זו יורה 

לשותף להכריז פאס והחוזה יישאר ב-♥3.

דוגמה 9
משיב

♠
♥
♦
♣

32
4
KT9532
J863

פותח מתערב משיב משיב 
למתערב

1NT 2♥ 2NT Pass
3♣ Pass 3♦

למשיב 4 נק’ בלבד אך חלוקה טובה עם שישייה בדיאמונד. 
הוא מעוניין להיאבק על החוזה החלקי ולעצור בחוזה של 
 3♣ של  אוטומטית  הכרזה  ועל   2NT יכריז  המשיב   .3♦

מצד השותף יכריז ♦3. הפותח חייב להכריז כעת פאס.

סיכום
אינה  המשיב  מצד   2NT הכרזת  לבנסול  בשיטת 
טבעית. הפותח חייב לענות ♣3 והמשיב יתאר את ידו 
בסיבוב הבא. הכרזה מיידית בגובה 3 על ידי המשיב 
)ללא מעבר דרך הכרזת 2NT(, מחייבת את השותפות 
למשחק מלא! אם המשיב מכריז תחילה 2NT ולאחריה 
מכריז סדרה )מייג’ור או מיינור( הנמוכה יותר מסדרת 
ההתערבות – זוהי הכרזה מוגבלת, 3-8 נק’, שמטרתה 

להיאבק על החוזה החלקי בלבד.

המשך השיטה – בירחון הבא.

כעת נסו לתרגל!
מה תכריזו עם הידיים הבאות במהלך ההכרזות הבא:

א(  מהלך ההכרזה הוא:

פותח מתערב משיב

1NT 2♥ ?

תרגיל 1
משיב

♠
♥
♦
♣

4
7653
632
AQJT2

תרגיל 2
משיב

♠
♥
♦
♣

KJT73
4
632
432

תרגיל 3
משיב

♠
♥
♦
♣

432
4
KJT73
Q632

ב(  מהלך ההכרזה הוא:

פותח מתערב משיב

1NT 2♦ ?

תרגיל 4
משיב

♠
♥
♦
♣

K4
A63
J4
AJT832

תרגיל 5
משיב

♠
♥
♦
♣

74
863
J4
AJT832
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תשובות לתרגילים

)2NT )1 ואח”כ פאס
מעוניין  הוא  מלא.  למשחק  סיכוי  אין  ולכן  נק’   7 למשיב 
להתחרות על החוזה החלקי. המשיב יכריז 2NT ועל ♣3 

מהפותח יכריז פאס.

 2♠ )2(
הכרזת Signoff. למשיב חמישייה טובה בספייד עם 4 נק’ 

ולכן מעוניין להתחרות על החוזה החלקי בלבד.

)2NT )3 ואח”כ ♦3 
מעוניין  הוא  היריב.  בסדרת  קוצר  עם  נק’   6 למשיב 

להתחרות על החוזה החלקי. המשיב יכריז 2NT ועל 

שברצונו  המשיב  מראה  בכך   .3♦ יכריז  הפותח  של   3♣
.)Signoff( להישאר בחוזה זה

 3♣  )4( 
הכרזה זו מראה לפחות חמישייה בקלאב ומחייבת הגעה 
למשחק מלא. הפותח יכריז 3NT אם בידו עוצר בדיאמונד 
)ואז נכריז פאס( או יכריז ♦3 אם הוא מחפש עוצר אצלנו 
ישירה  גם לתמיכה  נקפוץ ל-♣5(. לפותח אפשרות  )ואז 

בקלאב )ואז נחפש סלאם(. 

 )2NT )5 ואח”כ פאס
ועל   2NT נכריז  ולכן  אנו מעוניינים במשחק חלקי בלבד 

♣3 של השותף נכריז פאס.

עתה ברשותכם 11 נק’

דוגמה: 42
♠
♥
♦
♣

QJ75 
AJ108 
3 
K432

יד מספיק חזקה על מנת להכריז משחק מלא.

ובשלב השני  ביניים  הכרזת  להכריז  או  עליכם  יהיה  כאן 
 .Splinter הקונבנציה   את  ליישם  או  בשותף,   לתמוך 

)ל-Splinter מוקדש פרק נפרד(.

ספירת נקודות אורך אינה מתייחסת רק לסדרת השליט. 
לכל  יש  בה  סדרה  כלומר  איכותית,  סדרה  בידכם  אם 
היותר מפסיד אחד, הוסיפו עבורה נקודות אורך. לדוגמה: 

פתחתם ♦1 ושותף משיב ♠1.

דוגמה: 43
♠
♥
♦
♣

K1092 
97 
AKQ1075 
8

West East

1♦ 1♠
?

?- בידכם 12 נק’. אם תוסיפו 2 נק’ עבור Singleton יש 
מבנה  לפי  אך   בלבד.   2♠ להכריז  יש  לכאורה  נק’.   14
החלוקה ואיכות סדרת הדיאמונד היד שווה יותר. למרות 
שסדרת הדיאמונד איננה סדרת השליט, יש בה פוטנציאל 
או  דיאמונדים  שני  המשיב  בידי  אם  לקיחות.  של  גדול 
 Singleton המשיב  בידי  אם  לקיחות.  בשש  תזכו  יותר 
הדיאמונד, תזכו בחמש לקיחות אחרי שתחתכו הדיאמונד 

זוטר.

לכן עליכם להוסיף נקודות אורך הדיאמונד. למרות שאינכם 
נמצאים  הדיאמונד  כמה  מוקדם  כה  בשלב  לדעת  יכולים 
אורך עם סדרה בת  נק’   2 להוסיף  מומלץ  אצל השותף, 
שישה קלפים. שימו לב כי בידכם שני קלפי "10" בשתי 
הסדרות הארוכות שלכם – הוסיפו נקודה. לכן, אחרי ה-♠1 

הכריזו - ♠3 ותציינו 17-15 נק’ עם חלוקה לא מאוזנת.

המשך  מעמוד 11

 )Invitational Bid( הכרזת הזמנה
 Singleton-חלק 6: ערכו של ה

בהתאמה ב-Major )חלק ראשון(
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גלעד אופיר

הקדמה
תחום משחק היד נחשב לאחד התחומים המהנים ביותר 
במשחק )ולעיתים "מענים" J (. על מנת להצליח בביצוע 
המשחק.  תכנון  רזי  את  ללמוד  עלינו  שהוכרזו  החוזים 
באופי  כתלות  משתנים  המשחק  תכנית  בניית  עקרונות 
החוזה – חוזה ללא שליט או חוזה עם שליט. במאמר זה 

נתמקד בתכנון משחק היד בחוזה ללא שליט. 

חשוב להבין כי תכנון משחק נכון יכלול מימוש של עקרונות 
תכנון המשחק ובנוסף יישום של טכניקות נוספות לפיתוח 
לקיחות כדוג’ עקיפה, פיתוח סדרה וכו', טכניקות אותן יש 

ללמוד בנפרד.

יסודות תכנון המשחק
עלינו  אותן  הפעולות  את  ממחישה  הבאה  הדיאגרמה 
לבצע בכל פעם שאנו הופכים לכרוז בחוזה ללא שליט. 
חשוב מאוד לתכנן את המשחק בטרם תשחקו את הקלף 
הראשון מהדומם. קלף זה עלול להיות קריטי להצלחת 

החוזה.

שלבים א' ו-ב': סיווג הלקיחות

בסיווג  יעסקו  המשחק  בתכנון  הראשונים  השלבים  שני 
לקיחות:
א שלב ראשון: ספירת לקיחות בטוחות.	
א שלב שני: ספירת לקיחות אפשרויות.	

הגדרת סוגי הלקיחות

11 לקיחות בהן ניתן לזכות באופן . לקיחות בטוחות: 
את  לדרוש  נוכל  ידינו  את  נגלה  אם  כלומר,  מיידי. 
הלקיחות ללא “מאמץ”. KQJ מול xxx הן לא לקיחות 

.xxx אל מול AKx בטוחות וזאת בניגוד ל

21 השקעת . הדורשות  לקיחות  אפשריות:  לקיחות 
מאמץ על מנת לפתחן. מדובר על לקיחות שמצריכות 
מהכרוז להפסיד את היד ליריבים, להסתכן בעקיפות 

וכדומה.

 – שליט  ללא  בחוזה  משחק  תכנון 

עקרונות יסוד

“מאחורי  ספרי  סדרת  מחבר  הוא  אופיר  גלעד 
ההיגיון”. במאמר זה מציג גלעד את עקרונות היסוד 
בתכנון משחק בחוזה ללא שליט ואת דרך החשיבה 

הנכונה בשלב הביצוע.
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דגשים: 

א עלינו 	 המשחק  בתכנון  הלקיחות:  ספירת 
להתבסס על הלקיחות המופיעות בשתי הידיים, 

הכרוז והדומם.

א ניקח 	 הלקיחות  סיווג  בשלב  ההובלה:  קלף 
לכך  והביא  שייתכן  ההובלה  קלף  את  בחשבון 

שלקיחה אפשרית הפכה ללקיחה.  

בבסיס  הרעיון  את  להבין  מנת  על  הבאה  בדוגמה  נעזר 
הסיווג ולאחר מכן בתכנון תכנית המשחק המלאה. החוזה 

הוא 3NT וקלף ההובלה הוא 7♥  מצפון. 

♥7
♠K3 
♥A5 
♦KT9872 
♣T92

♠AJ7אאאא 
♥32 
♦QJ4 
♣AQJ43

ספירת לקיחות בטוחות

ניתן לראות כי נוכל לזכות ב-2 לקיחות בטוחות בספייד 
לקיחות  לנו  אין   ,♥A  - בהארט  אחת  לקיחה   ,♠AK  -
בטוחות ב- ♦ ולקיחה אחת בקלאב - A♣. סדרת ה-♦, 
שאמנם נראית מבטיחה, לא מספקת לנו אף לא לקיחה 

מיידית אחת. 

ספירת לקיחות אפשריות
אפשריותבטוחותסדרה / לקיחות

♠21
♥10
♦05
♣14

-4סה”כ
נוכל לזכות בלקיחה אחת נוספת בסדרת ה-♠ וזאת על ידי 
ביצוע עקיפה מוצלחת לעבר ה-J♠. בנוסף, נוכל לפתח 5  
 .♦A-לקיחות בסדרת ה-♦ וזאת לאחר שנפסיד לקיחה ל
 )A-4 לקיחות )מעבר ל גם סדרת ה-♣ יכולה להניב לנו 

.♣K-במידה ונבצע עקיפה מוצלחת על ה

 שלב ג': בחירת סדרת המפתח

לאחר שסיימנו לסווג את הלקיחות הבטוחות והאפשריות 
אנו יודעים כמה לקיחות בטוחות יש בידינו וכמה לקיחות 
נוספות אנו צריכים כדי להבטיח את החוזה. בדרך כלל, 
בשלב זה, אנו עומדים בפני מספר אפשרויות ועלינו 

לקיחות  להניב  שיכולות  הסדרות  את  לעומק  לנתח 
ו/או  הסדרות  אחת  את  לבחור  נוכל  בטרם  אפשריות. 
לתכנן את דרך המשחק בעלת סיכויי ההצלחה הטובים 
בפנינו:  העומדים  האילוצים  את  לבחון  עלינו  ביותר, 

כניסות, תזמון, סיכויי הצלחה לפיתוח הסדרה וכו’.

נבחן את הדוגמה הקודמת:

המקור  כמו  נראית  ה-♦  סדרת  אינטואיטיבי,  באופן 
את  שנפסיד  לאחר  נוספות.  ללקיחות  ביותר  המבטיח 
שני,  מצד  בסדרה.  הלקיחות  ביתר  לזכות  נוכל   ♦A-ה
הוציא  ההובלה  שקלף  למדים  אנו  יותר,  מעמיק  במבט 
לאחר   .♥A  - בסדרה  שלנו  היחידי  העוצר  את  מידינו 
שנפסיד את היד, ניאלץ למסור לפחות 4 לקיחות בהארט 

ובנוסף ל-A♦ , ניכשל בחוזה.

♥7
♠K3 
♥A5 
♦KT9872 
♣T92

♠AJ7אאאא 
♥32 
♦QJ4 
♣AQJ43

אנו רואים כי האילוץ גרם לנו לשלול את סדרת ה-♦. 
כעת נעבור לאפשרויות הנוספות, נוכל לגייס 4 לקיחות 
נוספות מסדרת ה-♣ במידה והעקיפה תצליח. במקרה 
4 הלקיחות הבטוחות  עם  )ביחד  לקיחות  ל-8  נגיע  זה 
הלקיחה  את  להשיג  מנת  על  לכן(.  קודם  עוד  שהושגו 
על  כלומר,  ב-♠.  מוצלחת  עקיפה  גם  לבצע  עלינו  ה-9 
מנת לבצע את החוזה עלינו לבצע שתי עקיפות מוצלחות 
– הסיכוי אינו גבוה, אך זהו הסיכוי היחידי ולכן נשחק 

באופן זה. 

דוגמה זו ממחישה היטב את יישום כל השלבים שעלינו 
לבצע בטרם נתחיל במימוש תכנית המשחק. בכל משחק 
בחוזה ללא שליט עלינו להכין תכנית משחק על פי הצעדים 
שנסקרו להלן ולבחור את סדרת המפתח שתוכל להוביל 

לביצוע החוזה.

רצוי(  )ואף  מותר  בלקיחות  לזכות  מנת  על  כי  זכרו 
לקיחות  אילו  הבחירה  ליריבים.  לקיחות  להפסיד 

J להפסיד, היא הבחירה שלכם

להעשרה נוספת בתחומים שונים ומגוונים שלחו 
מייל לכתובת GILAD@GOBRIDGE.CO.IL והירשמו 

לרשימת התפוצה.
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יוסי אנגל
משחק לחץ הוא טכניקה להשגת לקיחה חסרה. בטכניקה 
זו, הכרוז משחק סדרה מסוימת ומלחיץ את המתנגדים, 

אשר נאלצים לוותר על אחזקתם בסדרות אחרות.

הטכניקה נשמעת “מפחידה” לשחקן הבינוני אבל לעיתים 
ניתנת ליישום בקלות יחסית.

 ♠
♥
♦
♣

QJ72 
Q8 
AT832
K6

 

♠
♥
♦
♣

T965 
T9432 
- 
QJ43

♠
♥
♦
♣

K4 
76 
QJ982 
T875

 ♠
♥
♦
♣

A82 
AKJ5 
K64 
A92

 

West North East South

- 1♦ Pass 1♥
Pass 1♠ Pass 6NT

ההכרזה ביד זו איננה מדעית. לדרום יש 19 נק’ גבוהות 
כדי  מזל  הרבה  יצטרך  הוא  ומאוזנת  מינימלית  יד  ומול 

לבצע את הסלאם שהוכרז.

 ,♠J-שכוסתה ב ♠T מערב בחר בהובלה הלא מוצלחת של
)כולל עקיפה על  ב-♠  לקיחות   3 רואה  ו-A♠. הכרוז   ♠K
ה-9♠ הידועה(, ארבע בהארט ושתיים בכל מיינור, סה”כ 
11 לקיחות. אם הכרוז יוכל לזכות ב-4 לקיחות בדיאמונד 

החוזה יבוצע בקלות.

בלקיחה השנייה על הכרוז למשוך את ה-K♦, כך הוא יוכל 
 .♦QJxx יש  גם אם למערב  ב-4 לקיחות בסדרה  לזכות 

להפתעתו מערב אינו עונה ומשליך קלאב. הכרוז משחק 
עתה ספייד קטן לכיוון השביעית בדומם שזוכה בלקיחה. 

עתה הוא מוסר דיאמונד למזרח ומערב משליך הארט.

מצב הקלפים כרגע:
 ♠

♥
♦
♣

Q2 
Q8 
AT8
K6

 

♠
♥
♦
♣

96 
T943 
- 
QJ4

♠
♥
♦
♣

- 
76 
QJ9 
T875

 ♠
♥
♦
♣

8 
AKJ5 
6 
A92

 

תרחיש א - מזרח חוזר הארט. הכרוז זוכה במלכה, מושך 
משיכת  לפני  ההארטים.  את  ומושך   ♦A-וה  ♠Q-ה את 
4 קלפים אחרונים.  לכל אחד מהמתנגדים  נותרו   ,♥J-ה

זהו מצב הקלפים:
 ♠

♥
♦
♣

2 
- 
T
K6

 

♠
♥
♦
♣

9 
- 
- 
QJ4

♠
♥
♦
♣

- 
- 
J 
T87

 ♠
♥
♦
♣

- 
J 
- 
A92

 

כאשר דרום מושך את ה-J♥ מערב נאלץ לוותר על אחזקת 
)עליו לשמור את הספייד(. כעת הספייד בדרום  הקלאב 
עשה את שלו וניתן להשליכו. מזרח מצדו חייב לשמור את 
ה-J♦ ונאלץ להשליך קלאב. עתה הכרוז יכול לזכות בכל 

שלושת הלקיחות בקלאב!

מי מפחד מלחץ כפול?
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תרחיש ב - מזרח חוזר קלאב. המצב שנוצר הוא כזה: 

 ♠
♥
♦
♣

Q2 
Q8 
AT8
6

 

♠
♥
♦
♣

96 
T943 
- 
Q4

♠
♥
♦
♣

- 
76 
QJ9 
T87

 ♠
♥
♦
♣

8 
AKJ5 
6 
A9

 

וזהו המצב לפני  הכרוז מושך את ה-A♦ ואת ההארטים 
:♥J-משיכת ה

 ♠
♥
♦
♣

Q2 
T 
6
-

 

♠
♥
♦
♣

96 
- 
- 
Q4

♠
♥
♦
♣

- 
- 
J 
T87

 ♠
♥
♦
♣

- 
J 
- 
A92

 

דרום מושך את ההארט, מערב נאלץ לוותר על הקלאב 
וכך גם מזרח. צפון משליך את הספייד. עתה דרום משחק 
על  ולוותר   ♦J-ה על  לשמור  נאלץ  מזרח   .♠Q-ל ספייד 

הקלאב. שוב הכרוז יכול לזכות ב-3 לקיחות בקלאב.

מחיר הספר 90 ש"ח (לא כולל דמי משלוח).
רכישת הספר הראשון + השני 130 ש"ח בלבד.

bania1@zahav.net.il | 050-2012011 | 03-6969830 להזמנה: אפרים

יצא לאור
ספרו של אפרים בריפמן

"לקיחות ולקחים 2"
ספר זה, דן בעיקר בהכרזות, והוא מלמד שתכנון 

מדויק הוא המפתח למשחק מתקדם.
הספר כולל, לצד ההכרזות המתאימות, גם הסברים 
על המכשלות בהן השחקן עלול להיתקל כאשר הוא 

מתנהל ללא תכנון מדויק.
הספר מיועד לשחקני תחרויות ונגיש גם

לשחקן המתקדם.
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רם סופר

בעוד כולנו מודעים לעובדה ששמירה עקבית על הכללים 
היינו  רובנו  בברידג’,  לניצחון  מפתח  הינה  וההסכמים 
שמחים לתבל את המשחק במידה כלשהי של יצירתיות. 

כאשר מנסים להיות יצירתיים בהכרזה או בהגנה, קיימת 
מהלך  יבצע  ו/או  אותנו  יבין  לא  שהשותף  הסכנה  תמיד 
בנוגע הקלפים  על מידע מוטעה  בלתי מוצלח בהתבסס 
כאשר  היד  במשחק  יותר  משתלמת  היצירתיות  שלנו. 
והפעולות  פעיל במשחק  חלק  נוטל  אינו  השותף-הדומם 

שלנו יכולות להטעות רק את שני היריבים.

הטעיה,  משחק  של  אופייניים  מצבים  אציג  זו  בסדרה 
בנושא  גם  אעסוק  בהמשך  אך  הכרוז,  של  מצדו  בעיקר 

הבעייתי יותר של משחק הטעיה מצדו של מגן.

היריבים  לאחד  לתת  הוא  ההטעיה  משחק  של  עיקרו 
באמצעות  החלוקה  של  שגויה  תמונה  לשניהם(  )או 
מהלך משחק חריג. ההנחה היא שהיריב מתבונן בקלף 
ששיחקנו וסבור שהוא קלף “נורמלי”. כתוצאה מכך הוא 
מסיק )בטרם עת( מסקנות לגבי החלוקה, שאינן תואמות 
את מערך הקלפים האמיתי. משחק הטעיה מוצלח יגרום 
ליריב לבצע מהלך שגוי )בהתבסס על המסקנות השגויות 

שהגיע אליהן( ויעניק לנו רווח של לקיחה אחת לפחות. 

במאמר זה אתמקד במשחקי הטעיה שבהם הכרוז משחק 
קלף בכיר אף על פי שאין צורך לשחק אותו. בטרם נגיע 
לדוגמאות, אציין שתי הערות חשובות ביותר אשר תקפות 

לגבי כל סוג של משחק הטעיה בברידג’:

לכל מהלך  זהה  חייב להתבצע באופן  )1( מהלך מטעה 
משחק אחר של הכרוז, מבחינת קצב המשחק וההתנהגות, 

על מנת שלא לעורר חשד כלשהו מצד ההגנה.

ידי  על  משוחק  המטעה  הקלף  הבאות  הדוגמאות  ברוב 
הכרוז בלקיחה הראשונה. מכאן, שעל הכרוז לקחת כרגיל 
זמן לפני שהוא מבקש קלף מהדומם ולנצל את זמן תכנון 

בלקיחה  מידו  ישחק  מה  מראש  להחליט  כדי  המשחק 
הראשונה. בצורה זו יוכל לשחק את קלף ההטעיה בקצב 

הרגיל שלו, וההגנה לא תחשוד שמדובר בקלף “מזויף”.

)2( הצלחתו של משחק הטעיה תלויה תמיד ברמת היריב. 
חלשים,  יריבים  נגד  רק  יצליחו  ההטעיה  ממהלכי  חלק 
ולעומת זאת במקרים אחרים ההטעיה חסרת תועלת נגד 
יריב חלש, אך היא תפיל בפח דווקא יריב חזק. נגד יריבים 
שרמתם כה נמוכה עד כי אינם מסוגלים להתבונן בקלפים 
לא  הטעיה  כלשהן, משחק  מסקנות  ולהסיק  המשוחקים 
יעזור, אבל למזלכם אין צורך בטכניקה גבוהה כדי לנצח 

יריבים כאלה.

נעבור לדוגמה הראשונה המציגה מהלך הטעיה סטנדרטי 
שאפילו שחקנים מהשורה מסוגלים לבצעו:

דוגמה 1א
 ♠

♥
♦
♣

J97
T854
A95
KJ7

 

♠
♥
♦
♣

AK8652
7
Q63
984

♠
♥
♦
♣

3
A2
KJT874
T632

 ♠
♥
♦
♣

QT4
KQJ963
2
AQ5

 

West North East South

1♥
2♠* 3♥ Pass 4♥

Pass Pass Pass

* 6-9 נקודות, 6 קלפי ♠

אתם בדרום. מערב מוביל ב-A♠ נגד ♥4. יש לכם מפסיד 
אחד בשליט ושניים בספייד. ברור מההכרזה כי למערב 
6 קלפי ♠ ולמזרח ♠ בודד. חיתוך ♠ בידו של מזרח יכשיל 

 משחקי הטעיה 
)חלק א’(



Best Bridge - האתר המוביל בעולם לשיפור מיומנויות הברידג'
www.bestbridge.co.il

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

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

 מעל 1,500 תרגילי הכרזות

 כ-400 תרגילי משחק יד

 150 תרגילי הגנה
 תרגול משחק היד ותרגול     

       הגנה לפי רמה או לפי טכניקה
 עשרות שיעורי ברידג' בוידיאו

פתרון כתוב לכל תרגילרמזור הכוונה אישימתאים לכל הרמות

בבית
שלך!

בכיף
שלך!

בקצב
שלך!

הרשמו
עכשיו!

חדש באתר!
קורס תרגול הכרזות Two Over One יחד 

,1NT Forcing עם השיטה המשלימה
150 תרגילי הכרזות  + שתי חוברות 

המרכזות את כל הכללים של כל השיטה.

תרגול משחק היד

תרגול הכרזות ספרית וידאו עשירה

תרגול משחק ההגנה
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חוסר  או  בודד   A שלמזרח  למקרה  )פרט  החוזה  את 
בשליט(. הסיכוי היחיד שלכם להצליח הוא “לשכנע” את 
מערב לא להמשיך ב-♠ בלקיחה השנייה, והדרך הנכונה 
בודדת.   ♠Q שבידכם  פנים  להעמיד  היא  זאת  לעשות 

שחקו בטבעיות Q♠ מידכם בלקיחה הראשונה.

 Q שבידכם  אפשרות  תיתכן  מערב  של  מבחינתו  כעת 
 )3( ששוחק  הקלף  כאשר   ,♠T43 שותפו  וביד  בודדת 
תואם את האיתות המצופה ממנו )בהנחה שמזרח-מערב 
מאותתים בשיטה סטנדרטית: גבוה=מעודד; גבוה=זוגי(. 
במצב זה המשך ב-K♠ הינו מסוכן, כפי שנראה בחלוקה 

הבאה:

דוגמה 1ב
 ♠

♥
♦
♣

J97
T854
A95
KJ7

 

♠
♥
♦
♣

AK8652
7
Q63
984

♠
♥
♦
♣

T43
A2
KT87
T632

 ♠
♥
♦
♣

Q
KQJ963
J42
AQ5

 

בספייד  אחד  בהארט,  אחד  מפסיד  לדרום  זו  בחלוקה 
ושניים בדיאמונד, אך אם תתחיל ההגנה ב-AK♠, ייעלם 

אחד מהמפסידים ב-♦ על ה-J♠ שיוגבה בדומם.

נחזור לחלוקה 1א’. לאחר ששיחקתם Q♠, שחקן חלש 
במערב יאמין מיד שזהו קלף בודד, יחליף לסדרה אחרת 
שחקן  החוזה.  את  ולבצע  שליטים  להוציא  לכם  ויאפשר 
טוב יותר במערב יחשוד שאולי ניסיתם להטעותו, אך לא 
יוכל לדעת בוודאות מה המצב ועדיין ייתכן שלבסוף יבחר 

בהגנה שגויה.

תהיה  לא   ,♠T-ב או  ב-4♠  תשרתו  אם  זאת,  לעומת 
למערב שום בעיה, היות שהמשך ב-K♠ לא יגביה לקיחה 
בדומם ולא יגרום נזק להגנה אפילו אם בידכם קלף בודד 
ב-♠. במקרה זה חובה על מערב להמשיך ב-K♠ כדי לא 

להחמיץ חיתוך אפשרי ביד שותפו.

יותר,  עוד  מרשים  ההטעיה  מהלך  הבאה  בדוגמה 
ולהערכתי הרוב המכריע של המגנים יפלו בפח:

דוגמה 2א
 ♠

♥
♦
♣

A5
J62
QJT4
K764

 

♠
♥
♦
♣

JT962
A74
K83
85

♠
♥
♦
♣

873
KQ85
76
T932

 ♠
♥
♦
♣

KQ4
T93
A952
AQJ

 

West North East South

1NT
Pass 3NT All Pass

“ידידותית”  בהובלה  בחר  במערב  יריבכם  בדרום.  אתם 
של J♠ נגד החוזה 3NT. לכאורה קו המשחק ברור: זוכים 
ב-A♠ ועוקפים בדיאמונד. אם K♦ אצל מזרח, תזכו ב-11 
לקיחות. אך מה יקרה כאשר העקיפה ב-♦ נכשלת )כמו 
ימשיך  במערב  חלש  שחקן  הנתון(?  הקלפים  במערך 
באופן רובוטי ב-♠ וימכור לכם את החוזה, אבל מגן טוב 
יותר ישים לב לאיתות שותפו בלקיחה הראשונה )3♠=לא 
מעודד( ויבין שאין עתיד בסדרת ההובלה. מכאן לא רחוקה 
הדרך להגנה הנכונה – החלפה ל-A♥, אשר תצליח אם 
לשותף KQxx♥ או לחילופין QTxx♥ ביחד עם A♣. הניחו 
חזקים  יריבים  נגד  קבוצות  בתחרות  משחקים  שאתם 
)ואין חשיבות ללקיחה עודפת(. האם יש דרך להסיט את 
יריבכם במערב מההגנה הנכונה? הפתרון קיים, אך לא 
הדומה  בחלוקה  התבוננו  מהו  להבין  וכדי  לראותו,  קל 

הבאה:

דוגמה 2ב
 ♠

♥
♦
♣

A5
J62
QJT4
K764

 

♠
♥
♦
♣

JT962
A74
K83
85

♠
♥
♦
♣

8743
QT8
76
QT92

 ♠
♥
♦
♣

KQ
K953
A952
AJ3
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שוב החוזה 3NT ומערב מוביל ב-J♠. הפעם הדומם זוכה 
ב-A♠ ודרום משחק מידו בלית ברירה Q♠. העקיפה ב-♦ 
לאחר  כשמש:  ברורה  החוזה  להפלת  והדרך  נכשלת, 
הזכייה ב-K♦  ישחק מערב סיבוב שני של ספייד ויותיר 
מקפיד  מזרח  עוד  )כל  בלבד  לקיחות   8 עם  הכרוז  את 
מביכה  טעות  זו  תהיה  שלו(.  הקלאבים  כל  על  לשמור 
למדי להמשיך ב-A♥ )במקום סיבוב שני של ספייד( ולתת 

.♥K-לדרום את החוזה במתנה באמצעות הגבהת ה

2א’!  בחלוקה  המנצח  ההטעיה  המשחק  מהו  ברור  כעת 
בלקיחה הראשונה זוכים בדומם ב-A♠ ומשחקים מהיד 
מתוך  ב-♦. 99  עוקפים  כעת   .♠Q )כמובן רגיל  )בטמפו 
100 מגנים במערב ימשיכו בביטחון בספייד ויעניקו לכם 9 
לקיחות במקום לגבות את 4 הלקיחות של ההגנה בהארט. 
ביצוע  אבל  ב-♠,  עודפת  לקיחה  על  שוויתרתם  לב  שימו 
כך. המקרה  על  יפצה אתכם  להיכשל  היה  חוזה שאמור 
בעל  בזוג  תיתקלו  כאשר  הוא  תיכשלו  אולי  שבו  היחיד 
בלקיחה   )Count( ספירה  תמיד  המסמן  ברזל  משמעת 
הראשונה. מערב יסיק מה-3♠ של שותפו שלמזרח מספר 
אי-זוגי של קלפי ♠, ויוכל לדעת שה-Q♠ שלכם אינו קלף 

“אמיתי”.

משחק  של  מוצלח  ביצוע   – חשובה  להערה  המקום  זה 
הטעיה תלוי בכך שתדעו מראש מהי שיטת האיתות של 
היריבים, ולפי חוקי הברידג’ חובה עליהם לגלות לכם את 
שיטת האיתות. אני ממליץ להתרגל לשאול את היריבים 
מהי שיטת האיתות שלהם לפני תחילת הבורד הראשון 
המשוחק נגדם. אם תשאלו את היריבים באמצע המשחק 
 Q-ב תשרתו  מכן  ולאחר  שלהם,  האיתות  שיטת  מהי 
מידכם מתחת ל-A של הדומם, הדבר עלול לעורר חשד.

ביד הבאה מונח סלם על כף המאזניים, ומשחק ההטעיה 
הינו הסיכוי היחיד להצלחה:

דוגמה 3
 ♠

♥
♦
♣

3
J653
AKJ964
52

 

♠
♥
♦
♣

982
4
72
QJT9876

♠
♥
♦
♣

64
AQT987
QT8
43

 ♠
♥
♦
♣

AKQJT75
K2
53
AK

 

West North East South

2♣
4♣ 4♦ 4♥ 4NT

Pass 5♥* Pass 6♠
במצב פגיע פתחתם ♣2 עם 9 לקיחות בטוחות, ויריבכם 
של  חריפה  הפרעה  בהכרזת  בחר  במערב  פגיע  הלא 
♣4. שותפכם הראה יד חיובית בהכרזה טבעית של ♦4, 
שלו.  ה-♥  סדרת  עם  לחגיגה  להצטרף  החליט  ומזרח 
במצב לחוץ החלטתם להכריז 4NT – לפי ההסכם שלכם 
זוהי שאלה על מספר קלפי המפתח כאשר  עם השותף 
הסדרה האחרונה שהוכרזה היא השליט - ♦. צפון הראה 
מוביל  מערב   .6♠ להכריז  והחלטתם   ,)♦AK(  5 מתוך   2
ההחלטה  בודד.  קלף  שזהו  ספק  של  צל  לכם  אין  ב-4♥. 
 6NT-להכריז סלם הייתה נכונה, אבל הייתם צריכים לבחור ב
במקום ב-♠6. למרות כל זאת, זה לא הזמן להלקאה עצמית. 
המשחק טרם הסתיים, ועליכם למצוא את הסיכוי הטוב ביותר 
לבצע ♠6! מזרח מסוגל לספור את קלפי ההארט כמוכם, ואם 
תשרתו מידכם ב-2♥ יהיה לו ברור שגם K♥ אצלכם. במקרה 

זה אין ספק שהוא ימשיך ב-♥ שני שמערב יחתוך. 

המוצא האחרון שלכם הוא משחק הטעיה. עליכם להעמיד 
בשלווה  זה  קלף  ולשחק  סינגלטון   ♥K שבידכם  פנים 
לכם,  מאמין  מזרח  אם  כעת,  מזרח.  של   ♥A-ל מתחת 
יהיה מסוכן מאוד עבורו מאחר שהגבהת   ♥Q-ב המשך 
J♥ בדומם עשויה לסייע לכם להיפטר ממפסיד בקלאב. 
השנייה.  בלקיחה  קלאב  ישחק  מזרח  כי  להניח  סביר 
שאיבדתם  היות  עזר  לא  ההטעיה  משחק  ראשון,  במבט 
לקיחה “טבעית” בהארט וכעת יש לכם 11 לקיחות בטוחות 
משיכת  בעת  ב-♦?  בעקיפה  תלויים  אתם  האם  בלבד, 
ביחד   ♠ קלפי   3 עם  התחיל  שמערב  מתברר  השליטים 
שלמערב  היות  מהכרזתו.  המתחייבים   ♣ קלפי   7-8 עם 
לכל היותר 2 קלפי ♦ – אין צורך בעקיפה! למעשה, ביצוע 
הסדרות  בין  בלחץ  נמצא  שמערב  משום  מובטח  החוזה 
האדומות. עליכם רק למשוך את כל הזוכים שלכם בסדרות 

השחורות ולהשאיר את המצב הסופי הבא:
 ♠

♥
♦
♣

-
-
AKJ
2

 

♠
♥
♦
♣

-
-
72
QJ

♠
♥
♦
♣

-
Q
QT8
-

 ♠
♥
♦
♣

-
2
53
K
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סביר  קטלני.  בלחץ  נתון  מזרח   .♣K מידו  משחק  דרום 
יהווה   –  ♥2  – Q♥. הקלף הבא שלכם  ישליך  כי  להניח 

עבורו הפתעה לא נעימה, והחוזה יבוצע.

כעת  מקודמותיה.  במקצת  שונה  האחרונה  הדוגמה 
אינכם משרתים ללקיחה שהובילו היריבים, אלא מובילים 

בעצמכם קלף בכיר באמצע המשחק.

דוגמה 4א
 ♠

♥
♦
♣

T632
A64
3
KJ853

 

♠
♥
♦
♣

K8
QJT
KQJT
A976

♠
♥
♦
♣

A
98752
87654
T2

 ♠
♥
♦
♣

QJ9754
K3
A92
Q4

 

West North East South

1♠
1NT 4♠ All Pass

לאחר  טופ-בוטום.  בתחרות  בדרום  יושבים  אתם 
 1NT שפתחתם ♠1, שותפכם לא נרתע מהכרזת היריב

והעלה אתכם למשחק מלא ♠4 עם ידו החלוקתית. 

מערב מוביל ב-K♦, התבוננות קצרה בדומם מראה לכם 
ומפסיד  בשליט  מפסידים   2 עם  מצוין  לחוזה  שהגעתם 
)אפילו  בדומם   ♦ לחתוך  למהר  צורך  אין  בקלאב.  אחד 
3 סיבובי שליט, תוכלו להשליך  יוציאו לכם  אם היריבים 

מפסיד אחד ב-♦ על ♣ ולחתוך את המפסיד השני(.

להתעניין  מתחילים  אתם  מובטח,  החוזה  שביצוע  היות 
הוא שגיאה של  היחיד שלכם  עודפות. הסיכוי  בלקיחות 
זה  לכאורה   .♠A-וה  ♠K-ה להתנגשות  שתגרום  ההגנה 
לנסות.  צריך  אבל  חלשים,  מגנים  מול  רק  לקרות  יכול 
מובילים  ומיד   ,♦A-ב זוכים  אתם  הראשונה  בלקיחה 
הסיבה שבחרתם בקלף גבוה בלתי נחוץ   .♠Q מידכם

היא שאתם מנסים לפתות את מערב לכסות. 

 ♠K-האם מערב יעמוד בפיתוי וישחק ♠ נמוך, או שמא ה
שלו יתנגש עם ה-A♠ של מזרח?

 ♠K אם אתם סבורים שרק שחקן מתחיל מסוגל לשחק
במצב כזה, אנא התבוננו בחלוקה הבאה:

דוגמה 4ב
 ♠

♥
♦
♣

T632
K64
3
KQ853

 

♠
♥
♦
♣

K8
QJT
KQJT
A976

♠
♥
♦
♣

4
A9752
87654
T2

 ♠
♥
♦
♣

AQJ975
83
A92
J4

 

דרום מגיע לחוזה ♠4 לאחר מהלך הכרזה זהה )מערב 
התערב ב-1NT והבטיח עוצר בספייד(. מערב שוב מוביל 

.♦K-ב

שיש  ברור  מההכרזה  מוחשית.  בסכנה  החוזה  הפעם 
עלול  הוא  מזרח,  אצל   ♥A ואם  בספייד,  מפסיד  לדרום 
להפסיד גם לקיחה בקלאב ו-2 לקיחות בהארט. האם יש 

לכרוז דרך להצליח?

 ♦A נסו את משחק ההטעיה! זכו בלקיחה הראשונה עם
והובילו מידכם Q♠ )ברור כי אתם מרשים לעצמכם לשחק 
כך רק על סמך הכרזת מערב(. כעת נסו להיכנס לנעליו 
של מערב. שחקן טוב במערב יניח שחלוקת השליטים היא 
 ♠K-4א ולא ירצה לגרום להתנגשות של ה כמו בדוגמה 
שלו עם ה-A♠ של השותף )הרי הגעתם למסקנה שרק 
נמוך,  ישחק  הוא  כזה(.  במצב   ♠K ישחק  מתחיל  שחקן 
בלקיחה  שלכם   A-ה תחת  יצנח  שלו   ♠K-ה ולתדהמתו 
הבאה. כך ניתן “לגנוב” מיריבכם לקיחה בטוחה בשליט!

מקרה  בכל  אבל  לשחק,  מה  יתלבט  מערב  כי  ייתכן 
מידה  באותה  אפשרית  4א  שבדוגמה  השליטים  חלוקת 
כמו החלוקה שבדוגמה 4ב, ואין ליריבכם דרך לשחק נכון 
100% מהזמן. בטווח הארוך תרוויחו לקיחות רבות אם 
תובילו מידכם Q♠ בשני המצבים )בתנאי שידוע שהיריב 

משמאלכם מחזיק עוצר בשליט(.

בחודש הבא אעסוק במשחקי הטעיה הקשורים בקלפים 
של  האיתות  שיטת  בהכרת  כמובן  )ותלויים  הזוטרים 

היריבים(.
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האמינו בסיכוי היחידי!

מוטי גלברד

דרך  לחפש  שכדאי  הוא  הבאה  בדוגמה  ההשכל  מוסר 
חדשה גם אם היא נראית יוצאת דופן!

Dealer: S, Vul: N/S
Lead: ♥J

 ♠
♥
♦
♣

KJT86
KQ
765
KQ7

♠
♥
♦
♣

A7
JT98
AJ92
843

West North East South

1♣
Pass 1♠ Pass 1NT
Pass 3NT Pass Pass
Pass

 ,♥J הטבעית  בהובלה  בוחר  מערב   .3NT הוא  החוזה 
הכרוז   .♥3 משחק  ומזרח   ♥Q-ב זוכה  )צפון(  הדומם 
ממשיך ל-Q♠ שבידו, ומערב זוכה ב-A♠. תכנן את הגנתך! 

)כדאי לקחת כאן זמן.(

מערב צריך לדעת ש-A♥ נמצא אצל דרום, לפיכך יש לכרוז 
שלוש לקיחות ב-♥ וכנראה גם 3-4 לקיחות ב-♠. אם הוא 
מחזיק גם ב-A♣ )בסדרה שבה פתח את ההכרזה(, אז יש 
לו די והותר לקיחות לביצוע החוזה עם לקיחות עודפות. 

על מנת להפיל את החוזה מערב חייב לחפש קלף חשוב 
אחד בידו של שותפו מזרח – K♦! עליו לשחק מיד 2♦. כך 

נראית החלוקה המלאה:

 ♠
♥
♦
♣

KJT86
KQ
765
KQ7

 

♠
♥
♦
♣

A7
JT98
AJ92
843

♠
♥
♦
♣

9432
6543
K43
52

 ♠
♥
♦
♣

Q5
A72
QT8
AJT96

 

בלקיחה השלישית מזרח זוכה ב-K♦, ממשיך ב-♦ ומפיל 
את החוזה פעם אחת.

ייתכן שתשאל: ומה אם לשותף יש A♣ במקום K♦? גם 
אז, אם לשותף T♦ קלף זה יוציא את ה-Q♦ של הכרוז, 
ולאחר שמזרח יזכה ב-A♣ המשך ב-♦ יפיל את החוזה. 
ואם לכרוז KQT♦?! במקרה זה פשוט אין דרך להפיל את 

החוזה.☺



הורים, ניתן לעזור לילדים או לבני משפחה גם ללא ידיעתם!
הניחו לחילוקי הדעות ובואו למפגש דיסקרטי אחד!

•האם מעולם או מזמן לא חוויתם מערכת יחסים משמעותית?
•האם מיציתם את מאגר הסובבים (משפחה, חברים, עבודה)?

•האם אתם שקועים באורח חיים תובעני ללא זמן מיותר?
•האם אתם שחוקים ומותשים מאתרי היכרויות ואפליקציות שונות?

•האם אתם מאוסים מהתמודדות עם טיפוסים משונים או ממשחקי משחקים?
•האם אתם מוצאים את עצמכם במערכות יחסים לא טובות?

(SMS אפשר גם) !058-503-9696 | התקשרו עכשיו
מרכז אלי שטרול - בוגר מכון אדלר 

בעל ניסיון של קרוב ל- 25 שנים בהתמודדות יומיומית עם רווקים, גרושים ומערכות יחסים.
היכרויות בליווי אישי של צוות המשלב אלמנטים טיפוליים, ייעוץ, הכוונה ואימון אישי.
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אבי רוזנטל

המשורר האמריקאי רוברט פרוסט )1963-1874( כתב באחד 
משיריו: 

 ”Two roads diverged in a wood and I took
the one less traveled” 

פרוסט התלבט באיזו משתי הדרכים ביער לבחור ובחר 
באחת מהן רק משום שפחות אנשים בחרו בה.

דומה  בחירה  עשה   UDCA הסימון  בשיטת  שמסמן  מי 
לבחירה של המשורר האמריקאי: הוא בחר לסמן באופן 
אפילו  ב-UDCA זה  למעשה  השחקנים.  ממרבית  שונה 
מהשיטה  הפוכה  בשיטה  היא  הבחירה  קיצוני:  יותר 

הסטנדרטית לסימון.

מה מסמנים בהגנה?

אחד  לשותף  לסמן  אפשר  בהגנה  שמשחקים  בקלף 
משלושה דברים:

מעוניין  אני  האם   – מעודד(  לא   / )מעודד   Attitude
שהשותף ימשיך בקלף בסדרה שבה שיחק? אפשר לסמן 
או  הסדרה  באותה  בקלף  ימשיך  שהשותף  שמעוניינים 

לסמן שאיננו מעוניינים שימשיך באותה הסדרה.

קלפים  של  זוגי  מספר  לנו  יש  האם   - )ספירה(   Count
המקרים  ברוב  קלפים?  של  אי-זוגי  מספר  או  בסדרה 

מסמנים Count בהובלה של שחקן יריב.

לנו  נגמרו  כאשר   – סדרה(  )העדפת   Preference
הקלפים בסדרה שקלף ממנה שוחק מסמנים באיזו סדרה 
בלקיחה  ויזכה  במידה  ישחק,  אנחנו מעדיפים שהשותף 

בהמשך.

שיטות סימון נפוצות
א מסמן 	 גבוה  קלף  הסטנדרטית  הסימון  בשיטת 

Attitude חיובי.
א מסמן 	 אי-זוגי  קלף  האיטלקית  הסימון  בשיטת 

Attitude חיובי.

א נמוך 	 קלף  ואחריו  גבוה  קלף  השיטות  בשתי 
 2 לרוב  בסדרה  קלפים  של  זוגי  מספר  מסמנים 

קלפים או 4 קלפים.
א גבוה 	 קלף  ואחריו  נמוך  קלף  השיטות  בשתי 
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UDCA הן ראשי תיבות של:

Upside Down Count and Attitude
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הוביל  שלכם  השותף   NT-ב חוזה  כנגד  למשל: 
ב-K♦ שמעיד על רצף תמונות שבידו.

♦865

♦A942♦K

 .♦A942 :במצב זה אתם מחזיקים

ה-2♦.  את  בשיטת UDCA, תשימו  מסמנים  אתם  אם 
השותף שלכם צריך להבין שאתם מעוניינים שהוא ימשיך 

בסדרה.

UDCA – שיטת הסימון 
של היפכא מסתברא
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ליגות לקבוצות:
פיינל פור

ופלייאוף תחתון

ליגות לזוגות
Top Bottom

מילוי מקום
)מחוזי(

אליפות ישראל 
הפתוחה
)מחוזי(

אליפות ישראל
לסניורים )מחוזי(

אליפות ישראל
לנשים

)חצי+גמר(

פסטיבל הברידג’ 
הבינלאומי ה-51

6.7 - 30.6

גביע המדינות 
)שמינית+רבע(

גביע המדינה 
)חצי + גמר(

אליפות ישראל 
לצעירים

)חצי+גמר(

אליפות ישראל
עד אמן כסף

 )מחוזי(
אליפות ישראל
עד אמן כסף

)מחוזי(
אליפות ישראל 

הפתוחה
)גמר על(

 6-74415-62-314-51-2741-25-6
אליפות

ישראל למעורבים
)מחוזי(

פסטיבל הברידג’ 4 סימולטנית2 סימולטנית
הבינלאומי ה-51

6.7 - 30.6

8 סימולטנית 
בוקר

פסטיבל הים 
האדום 9-19

ליגות לקבוצות

14111181310812914118-913

ליגות לזוגות15 סימולטנית
Top Bottom
כלל הליגות

אליפות ישראל 12 סימולטנית
לסניורים

)חצי+גמר(

ליגות ב'
צפון + מרכז

20 סימולטנית
בוקר

12 סימולטנית 
פסטיבל הים 

האדום
9-19

ספורטיאדה
17-21

2117-18181519-2017151915-1621181620

ליגות לזוגות
Top Bottom

)רק ליגה לאומית(

אליפות
ישראל למעורבים

)חצי + גמר(

אליפות ישראל 
הפתוחה

)חצי+גמר( 

גביע המדינה 
)מוקדמות(

אליפות ישראלליגות לקבוצות
למועדונים

24 - שישי

21 סימולטניתליגות לקבוצות

אליפות ישראל 
לצעירים )מוקדמות(

ליגות לקבוצות:
פיינל פור

ופלייאוף תחתון
2522-2327 - שבת2824-2524-2521-22272422262327-28

29293030

2017 תכנית ספורטיבית ארצית 

פעילות 
בינלאומית

אליפות הבית הלבן 
לצעירים
27-31

אליפות אירופה 
הפתוחה )איטליה(

10-24

אליפות אירופה 
לנבחרות צעירות 

)סלובקיה( 8-15

אליפות העולם 
לנבחרות )צרפת(

12-26

גביע אירופה 
לאלופות

9-12
אליפות העולם מכביה 4-18

הפתוחה לצעירים
)צרפת( 17-26

פוריםחגים
11-13

פסח
10-17

יום השואה 24

יום הזיכרון 1
יום העצמאות 2

ל"ג בעומר 13-14
שבועות 30-31

ראש השנהתשעה באב 1
20-22

יום כיפור 29-30

סוכות
4-12

חנוכה
13-20
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נבחרות בוגרות + צעירות 2017: 18-21.1.2017 + 25-28.1.2017	 
נבחרות בוגרות לאליפות אירופה לקבוצות 2018: 17-20.1.2018 + 10-13.1.2018	 
נבחרות צעירות לאליפות העולם לקבוצות 2018: 13-16.12.2017 + 3-6.1.2018	 

משחקי מבחן לקביעת נבחרות ישראל

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

נשמח לראותכם!

פוריםחגים
11-13

פסח
10-17

יום השואה 24

יום הזיכרון 1
יום העצמאות 2

ל"ג בעומר 13-14
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ראש השנהתשעה באב 1
20-22

יום כיפור 29-30

סוכות
4-12

חנוכה
13-20

מיכה מרק
הקפטן הספורטיבי הארצי
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שחק ההגנה
מ

30

נתבונן כעת במצב מעט שונה:
♦972

♦84♦K

את  תשליכו  כן  ועל  בסדרה  עזרה  בידכם  אין  זה  במצב 
ה-8♦ על מנת לסמן לשותף שאינכם מעוניינים בהמשך 

בסדרה.

 Count 
גם בשיטה הסטנדרטית וגם בשיטת הסימון האיטלקית, 
כשהיריב מוביל, מסמנים מספר זוגי של קלפים באמצעות 
מסומן  קלפים  של  אי-זוגי  מספר  נמוך.  ואחריו  גבוה 

באמצעות נמוך ואחריו גבוה.

ב-UDCA נמוך ואחריו גבוה מסמן מספר זוגי של קלפים 
קלפים  של  מספר אי-זוגי  נמוך  ואחריו  גבוה  בסדרה. 

בסדרה. 

ה-♠  סדרת  את  הראשונה  בפעם  שיחק  היריב  לדוגמה: 
בחוזה ב-♥. 

במידה ואתם מחזיקים: 852♠. תזרקו את ה-8♠. היריבים 
זכו ב-A♠ והמשיכו ב-K♠. אתם שמתם את ה-2♠. השותף 
♠Q -שלכם יודע, שלרוע המזל, לא תוכלו לחתוך את ה

משום שיש לכם שלושה קלפים בסדרה.

UDCI-ו UDCA
הפלא,  למרבה   .Preference-ה של  לנושא  הגענו 
כשמדובר ב-Preference, בשיטת סימון UDCA מכריזים 
הסטנדרטית.  הסימונים  בשיטת  כמו  בדיוק  זה   במצב 
אבל אם ברצונכם להמשיך לצעוד בשביל פחות מטויל גם 

.UDCI בנושא ההעדפה, יש לכם את

כלומר   .Italian של  הראשונה  האות  את  מסמן   I-ה
ב-UDCI מסמנים העדפה כמו בשיטת הסימון האיטלקית. 

.UDCI-ל UDCA זהו ההבדל היחיד בין

UDCA לעומת שיטות הסימונים המקובלות
הסימונים  משיטות  טובה  פחות  אינה   UDCA לדעתי 
המקובלות. יש לה שני יתרונות ביחס לשיטות המקובלות:

יתרון ראשון: כשמסמנים Attitude חיובי, בשיטה זו יש 
פחות סיכוי להפסיד לקיחה.

אני מניח שרוב הקוראים, מבינים שלא מפסידים לקיחה 

בשביל לסמן. אבל לך תדע, אולי ה-8 או ה-9 שזרקתם 
בשביל לעודד המשך בסדרה )קלף גבוה(, ולא העליתם 
הלקיחה  יהיה  בסוף  לקיחה”,  “שווה  שהוא  בדעתכם 

החסרה להפלת החוזה של היריבים.

לעומת זאת, יש הרבה פחות סיכוי שה-2 או ה-3 שזרקתם 
 UDCA הסימון  בשיטת  בסדרה  המשך  לעודד  מנת  על 
לעומת  יתרון  זהו  תמיד  לא  שני,  בלקיחה. מצד  יזכה 
האיטלקית  הסימון  בשיטת  האיטלקית.  הסימון  שיטת 
בסדרה  בהמשך  מעוניינים  שאתם  לסמן  לפעמים  תוכלו 
באמצעות ה-3, אבל יהיו מקרים שלא תהיה לכם ברירה 
אלא לסמן שאתם מעוניינים באמצעות ה-9. יהיו מקרים 

נדירים שבהם ה-9 היה יכול לזכות בלקיחה.

יתרון שני: היריבים פחות מכירים את השיטה זהו יתרון 
גבוהה.  ברמה  בשחקנים  מדובר  אין  אם  משמעותי, 
ההסתברות שהם יבינו לא נכון את הסימון יותר גדולה. 
על  ליריבים  מוקדמת  )התראה   Pre Alert גם אם תתנו 
שימוש בשיטה לא סטנדרטית( , לא בטוח שהם יזכרו את 

זה במהלך המשחק.

היתרון של שיטות הכרזה ושיטות סימון פחות מוכרות

כשמדובר בשיטות הכרזה ושיטת סימון בהגנה, יש יתרון 
כשמשחקים  פרוסט:  האמריקאי  המשורר  של  לגישה 
פחות  אז  אותם  משחקים  שחקנים  שפחות  דברים 
שחקנים מכירים אותם ופחות שחקנים יודעים להתמודד 

איתם. 

לרוב שחקנים ברמה גבוהה ימצאו מענה נאות לבעיה גם 
כשהם אינם מכירים את שיטת הסימון או שיטת ההכרזה. 

שחקנים מהשורה יתקשו לעשות זאת.

ביער,  נחשים  שורצת  בדרך  ללכת  לכם  מציע  לא   אני 
לכם  ממליץ  אינני  כלומר:  בה,  בחרו  אנשים  שפחות 
גרועות רק משום שהם  וקונבנציות  להשתמש בסימונים 

לא פופולאריים. 

כך  הזו.  בקטגוריה  נופלת  אינה   UDCA-ש ספק  אין 
כשזכתה  הולנד  בנבחרת  מהזוגות  אחד  לפחות  למשל, 
בשיטת  משתמש   2011 בשנת   Bermuda Bowl-ב

הסימון הזו.

המלצתי לקוראים היא לנסות להשתמש בסימון בשיטת 
UDCA. יהיה לכם יותר מעניין וכנראה גם תשיגו תוצאות 

טובות יותר.
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יוסי אנגל

הלאומית  הליגה  של  הפעילות  החלה  דצמבר  בתחילת 
יד  הופיעה  הראשון  במפגש  כבר  קבוצות.   12 המונה 

“פשוטה”, שמשום מה הרבה זוגות נכשלו בה.

יד מס’ 4
מחלק מערב, כולם פגיעים

 ♠
♥
♦
♣

AT762 
AK93 
T72
5

 

♠
♥
♦
♣

93 
JT874 
543 
AK9

♠
♥
♦
♣

J5 
Q6 
AK 
JT76432

 ♠
♥
♦
♣

KQ84 
52 
QJ986 
Q8

 

West North East South

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

.♦K-החוזה הוא ♠4 על ידי צפון. מזרח מוביל ב

מקובל שמגן האוחז באלוף ובמלך בלבד, בסדרה שאינה 
שליט, מוביל תחילה במלך ואח”כ באלוף. אם יש לו קלפים 

נוספים בסדרה הוא מוביל באלוף ואח”כ במלך.

כאשר פורס דרום את הדומם, מבין מערב ששותפו הוביל 
במלך דבלטון או במלך ואלוף דבלטון או במלך בודד.

כדי שיוכל  היכן הכניסה שלו  נדרש לסמן למזרח  מערב 
לתת לו חיתוך ועל כן מערב משחק את ה-3♦ ולאחר מכן 

את  מערב  מבקש  סטנדרטית  סימון  בשיטת  ה-4♦.  את 
הסדרה הנמוכה, דהיינו קלאב.

בדיאמונד  שממשיך  במערב   ♣K-ל קלאב  משחק  מזרח 
לחיתוך ומכשיל את החוזה.

היד שוחקה ב-12 שולחנו. חוזה של ♠4 שוחק ב-7 מקרים 
שמערב  מניח  אני  מדוע?  בלבד.  אחת  פעם  הוכשל  אך 
את  למזרח  יספק  בטרם   ♣A-ה את  גם  למשוך  ניסה 
החיתוך בדיאמונד. למה? ככה! במקרה זה, צפון חותך 
החוזה.  את  ומבצע  שליטים,  מושך  השני,  הקלאב  את 
אחד  במקרה  ורק  מקרים  בשלושה  שוחק   3♠ של  חוזה 

מהם בוצעו 9 לקיחות ולא 10.

הזוג ברקת )מזרח( – לנגי )מערב( הפגין מהלך הכרזה 
מבריק ביד הבאה בכדי להגיע לחוזה הנכון ומהכיוון הנכון. 

♠
♥
♦
♣

T2 
AQ862 
AKJ 
AQ8

♠
♥
♦
♣

KQJ854 
K93 
3 
642

מולטי.   2♦ פתח  ושותפו  גבוהות  נקודות   20 למערב 
ההכרזה התנהלה באופן הבא:

West East
- ♦2 - מולטי

2NT – שאלה ♣3 – יד מקסימלית
♦3 – מה הסדרה שלך? ♥3 – סדרת הספייד

♠3 - יש קוצר כלשהו? ♦4 – כן. בדיאמונד
♥4 – משהו נוסף? ♥K – 5♥ ושליטים טובים

6♠ Pass

אסף לנגי השתמש בהכרזות שאלה לכל אורך הדרך עד 
שקבע את החוזה בהכרזתו האחרונה. היד שוחקה ב-12 
שולחנות, רק בשלושה מהם הוכרז הסלאם ובשני מקרים 
מתוכם הכרוז היה מזרח, מה שהוביל להובלה דרך סדרת 

הקלאב הלא מוגנת. הסלאם בוצע בכל המקרים.

ליגה לאומית 2016/2017
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גדי רוזמרין

ה-22.  שנתו  את  חגג  בברידג’  האדום  הים  פסטיבל 
 2016 בנובמבר   20-10 בתאריכים  התקיים  הפסטיבל 
התקיימו  התחרויות  רוב  באילת.  ישרוטל  מלונות  ברשת 
ביץ,  רויאל  ישרוטל  מלון  של  המפואר  הכנסים  במרכז 
שדאג לפנק את האורחים וחזר על מסורת ארוכת שנים 
של הצלחה. האולם החדש צ'פלין )המשקיף לים( במלון 
רויאל ביץ' והאולם החדש במלון המלך שלמה אירחו את 
התחרויות בסוף השבוע הראשון וגם את תחרות הזוגות 

המרכזית.

משחק  מתנאי  נהדר,  אויר  ממזג  נהנו  הפסטיבל  אורחי 
משובחים ומתחרויות מרתקות ברמה בינלאומית. תחרויות 
הבוקר אירחו שחקנים רבים וכללו הרצאות מקצועיות של 
טובי המורים בארץ. ההשתתפות הייתה ערה, והשחקנים 
הישראלים הוכיחו את חוזקו של הברידג' המקומי כאשר 
זכו במקומות ראשונים רבים למרות התחרות הקשה מצד 

האורחים מחו"ל.

שחקנים  כ-150  של  השתתפותם  בלטה  זה  בפסטיבל 
הגדולות  המשלחות  שונות.  מדינות  כ-20  שייצגו  מחו"ל 
היו מצרפת, אנגליה, פולין, הולנד, ורוסיה. מנהל התחרות 
מנהלי  בכיר  )איטליה(,  די-סקו  מאוריציו  הבינלאומי 
התחרות  ומנהלי   EBL האירופאי  האיגוד  של  התחרות 
קובה קספרז’ק )פולין( ומיכאלה בלינט )רומניה( הוסיפו 

לאווירה הבינלאומית הנינוחה. 

דייגו  ברזיל  אלוף  היו  מחו"ל  הבולטים  האורחים  שני 
ופיוטר  ואיטליה  מוונצואלה  שחקנים  לצדו  כאשר  ברנר 
נוספים  בולטים  משתתפים  אירופה.  אלוף  )פולין(  ביזון 
היו בכיר שחקני פינלנד קאוקו קויסטינן, אלברט ביטרן 
מצרפת, גונר אנדרסון משבדיה, הזוג המצליח קוטרוביץ 
)אלוף אירופה( – סטריקר )פולין( וסגן נשיא ההתאגדות 
שחקנים  השתתפו  כמו-כן  בוגצקי.  פטריק  הצרפתית 
בכירים מרוסיה, הונגריה, ארה”ב, פולין, רומניה, גרמניה 

וצרפת.

בכיבוד עשיר(  )מלווה  מיוחד  נפתח בקוקטייל  הפסטיבל 
בפאב מאנקיס המפורסם.

מיצגים, נגן ואוכל גורמה קיבלו את פני האורחים. לאחריו 
הזוג  זכה  בתחרות  מעורבים.  לזוגות  תחרות  התקיימה 
זכה  ואילן ברקת. במקום השני  נטלי סעדה  הבינלאומי 
בלינט  מיכאלה  השלישי  ובמקום  אטואל  הצרפתי  הזוג 
)רומניה( – איתמר גינוסר. הזוג הצרפתי הידוע אליזבט 

ואלברט ביטרן סיימו במקום הרביעי.

בתחרות  נחתם  הפסטיבל  של  הראשון  השבוע  סוף 
זוגות טופ-בוטום בת שני סיבובים. במקום הראשון זכה 
לפני  אורמן  טולדנו-ליאור  אורן  הצעיר  הישראלי  הזוג 
אהוד  והזוג  זמיר  –עמי  סוסמן  אילנה  המעורב  הזוג 
ביטרן- הבינלאומי  הצרפתי  הזוג  אבי.  פרידלנדר–חן 

ג’יסליין הסתפק במקום רביעי.

ביום ראשון התקיימה באופן מסורתי תחרות סימולטנית 
והתוצאה  זוגות,   159 השתתפו  בלבד  באילת  ארצית. 
איטח- הבאר-שבעי  הזוג  על-ידי  הושגה  ביותר  הטובה 
גליצרשטיין לפני שני זוגות מעורבים: אילנה כליף-יובל 

בן-דוד, סופי וקסמן )צרפת(–אבי עמר.

למחרת נפתחה תחרות ה-IMP הדו-מושבית בהשתתפות 
על  המאבק  מחו"ל!  אורחים  מהם  כרבע  זוגות.   185
ברולמן– ההולנדי  הזוג  לטובת  הוכרע  הראשון  המקום 
מוסקוביצי-וולקן  הזוג הרומני  לפני   IMP 141 סחיפרס
אורנה  המעורב  הזוג  את  והקדימו   ,IMP  131 שצברו 
האורחים  את  פינק  חצות  קוקטיל  לובינסקי.  גוניק-יובל 
לאחר התחרות במרפסת המרהיבה של מלון רויאל ביץ’.

פסטיבל הים האדום 2016

הזוכים בתחרות IMP ברולמן-סחיפרס
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היד הבאה שוחקה ע”י הזוכים בתחרות זוגות מעורבים 
התחרות שפתחה את הפסטיבל.

יד 6, מחלק דרום/כולם פגיעים

 ♠
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♦
♣

J743
KJT6
T94
A4
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♥
♦
♣

96
Q82
KQ65
KT52
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♦
♣

82
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West North East South
ברקת אילן סעדה נטלי

1♠ Pass
1NT)1( Pass 2♣ Pass

3♣ Pass pass Pass

)1( מחייב לסיבוב אחד

מזרח בחר שלא לשדרג את ידו ופתח ♠1, מערב השיבה 
המשיך  מזרח  אחד.  לסיבוב  המחייבת  הכרזה   ,1NT

ב-♣2 )3+( ומערב תמך ל-♣3 שהיה גם לחוזה הסופי. 

נמוך מהדומם,  להוביל ב-7♥. הכרוז שיחק  נטלי בחרה 
עשירית מצפון והכרוז זכה באמצעות ה-A♥. הוא המשיך 
 ♣J-ב-8♣ שזכה בלקיחה )צפון עיכב עם האס( והמשיך ב
שנלקח ע”י ה-A♣ של צפון, לפי משחקו של הכרוז ניתח 
היה  כן  שאם  הכרוז  אצל  לא  דיימונד  שאס  בצפון,  אילן 
נטלי   .♦9 כעת  ושיחק  דיימונד,  על  הארט  לזרוק  מנסה 
 .♥KJ-זכתה באס וחזרה היטב בהארט. אילן משך את ה
אילן ספר היטב את הנקודות של הפותח והסיק שלקיחה 
נוספת לא תבוא מסדרת הספייד. לפי שיטתם עדיין יכול 
בהארט  המשיך  ולכן  בקלאב  קלפים   3 לפותח  להיות 
הוא  הנכון  שהמהלך  הרבה,  קורה  שלא  אלמנט  רביעי! 
לקיחה  הבטיח  זה  משחק  לכרוז.  והשלכה  חיתוך  לתת 
נוסף  ממפסיד  להיפטר  דרך  אין  לכרוז  להגנה.  נוספת 
בקלאב והחוזה נפל פעם אחת בדרך לתוצאה מצוינת על 

הלוח וזכייה בתחרות. 

טקס פתיחת התחרות המרכזית שנערך ביום רביעי על 
של  הכותרת  גולת  את  היווה  ביץ'  רויאל  בריכת  שפת 

דרום  להקה  והופעת  מצגים,  עשיר,  קוקטייל  הפסטיבל. 
אמריקאית ציפו לאורחים. מיד לאחר מכן נפתחה תחרות 
הזוגות המרכזית בהשתתפות כ-300 זוגות מרחבי הארץ 
 – "120 ”עד  והעולם. התחרות התקיימה בחסות חברת 
גביעים  לזוכים  לגיל השלישי – שהעניקה  דיור מוגן  רשת 
מנכ”ל  על-ידי  המרכזי  בטקס  חולקו  הפרסים  ייחודיים. 

הרשת ומנהלת המכירות. 

ואלה הזוכים:
גמר א': 1. עילי בנירי –ניר חוטורסקי )ישראל( 66.7% 

2. בוגצקי –סוואג’ )צרפת( 63.9%.
3. אמיר לוין-יוסי רול 63.5%.

גמר ב’: יובל אילת–צבי שזר 58.3%.
גמר ג’: רונית אופיר–אורי וזינה 60.0%.

עילי בנירי-ניר חוטורסקי זוכי תחרות זוגות מרכזית גמר א’ מקבלים 
גביעים ממנכ”ל עד 120 אבי קלפה

הזוכים במקום השני בתחרות המרכזית  בוגצקי )סגן נשיא האיגוד 
הצרפתי( -סואווג' )צרפת( מקבלים את הגביעים מידי אבי קלפה, 

מנכ'ל עד 120 ודניאלה בירמן מנהלת הטקס.
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יד 8, מחלק מזרח אין פגיעים
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North South

2♣ 2♦

2NT 3♦

3♥ 4♥
4NT 5♣
5♦ 6♥
7♥

היד הזו שוחקה בשלב הגמר ורק 7 זוגות ]מ-26[ הכריזו 
לסלם הגדול, אחד מהם היה הזוג הצעיר שזכה בתחרות. 
 2♦ הכריז  דרום  מלא.  למשחק  מחייב   -  2♣ פתח  צפון 
 3♦ הכריז  ודרום  מחייב   2NT-ב המשיך  צפון  ממתין 
לסלאם.  קלה  הזמנה  שהראה   ,4♥  -  3♥ ועל  טרנספר 
לצפון לא הייתה בעיה והוא שאל על אלופים. דרום הראה 
)♦5(, החליט   ♥Q-ה על  שאלה  ועל   )♥K(  5 מתוך   1

להשיב שהיא בידו בגלל האורך בסדרה - שבעה קלפים 
יודע שלשותפו יש לפחות שני קלפים.  צפון  כאשר הוא 
הסיק מתשובתו של דרום שיש לו 7 קלפים בהארט וספר 
12 לקיחות. הוא העריך נכון שיהיה אפשר לפתח לקיחה 

מסדרת הדיאמונד והכריז ♥7. 

צפון  בשליט  הוביל  מערב  הפשוט.  החלק  היה  המשחק 
דיאמונד  סיבובי  שלושה  ושיחק  שליטים  שלושה  משך 
וחתך דיאמונד נוסף בשולחן ל-13 לקוחות: 7הארטים 4 

דימונדים קלאב וספיד,  בדרך לתוצאת שיא.

 ביום חמישי בערב התקיימה תחרות ההזמנה היוקרתית
בכירים זוגות   26 בהשתתפות  רנד  ניסן  ד"ר   לזכר 
גבוהה, ברמה  הייתה  התחרות  ומהעולם.   מהארץ 
סביב שהתקהלו  צופים  מאות  הגיעו  המשחקים   ולאולם 
 השולחנות. התחרות שודרה במקביל גם ב-BBO לעיני

כאלף צופים מרחבי העולם.

בסיבוב רק  הוכרע  הראשונים  המקומות  על   המאבק 
אסף הבינלאומי  הזוג  סיים  הראשון  במקום   האחרון. 
פרנק- יוסי  התל-אביבי  הזוג  לפני  ברקת  לנגי–אילן 
 אלון לזר. במקום השלישי סיים הזוג הצעיר )19( אסף

יקותיאל–שחף אביטל.

ברקת  הזוכים  ע”י  ההזמנה  בתחרות  שוחקה  להלן  היד 
לנגי. 

 אסף לנגי-אילן ברקת זוכי תחרות 
ההזמנה )גביע רנד( מקבלים את 
וג’ודי  בירמן  אלון  מידי  הגביעים 

רנד
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יד 6, מחלק מזרח, מזרח-מערב פגיעים
 ♠

♥
♦
♣

9
AJ93
J964
AKQ2

 

♠
♥
♦
♣

AKJ3
Q876
AT5
J5

♠
♥
♦
♣

QT
KT4
Q873
T973

 ♠
♥
♦
♣

876542
52
K2
864

 

West North East South
ברקת אילן אנגל לנגי אסף BITRAN

pass Pass
1NT X)1( XX pass
pass 2♣ X Pass
pass pass

)1( סדרת מיינור אחת וסדרת מייג’ור אחת 

אנגל  התערב  במערב,  ברקת  של   1NT פתיחה  לאחר 
להראות   XX הכריז  במזרח  לנגי  למעלה(.  )הסבר   X-ב
הכפיל  קלאב  ב-2  אליו  חזרה  שההכרזה  ואחרי  נקודות 
לעונשין )גם אם יבצעו התוצאה תהיה רק 180-( בהכרזה 

אגרסיבית של כל הצדדים.

לנגי בחר בהובלה הטובה של שליט )מומלץ כנגד חוזים 
ההגנה  הארט.  ושיחק  זכה  הכרוז  מוכפלים(.  חלקיים 
הייתה   +300 פעמיים.  נפל  והחוזה  קלאב  המשיכה 

תוצאה טובה מאד לזוג הזוכה.

חגיגי  פרסים  חלוקת  טקס  התקיים  בערב  שישי  ביום 
בניהול דניאלה בירמן בסיגנון "הוליוודי". נכחו כאלף איש, 
ההתאגדות  יו"ר  החסות,  נותנות  החברות  נציגי  לרבות 
ומנהל מלון רויאל ביץ. נוסף לפרסים הכספיים והגביעים 
חולקו מאות פרסים למצטיינים ופרסי ניחומים. לאחר מכן 
ענק  לד  מסך  בקוקטייל.  מלווה  ריקודים  מסיבת  נערכה 
היה גולת הכותרת וליווה את הטקס בתמונות נוסטלגיות 
פי  על  נחתמו  הפסטיבל  אירועי  הפסטיבל.  שנות  מכול 
המסורת בתחרות קבוצות חזקה בחסות חברת ההשקעות 

אלטשולר-שחם. השתתפו 57 קבוצות, והזוכים היו:

11 ינון לירן-מזל כהן, מנחם רביד-דני כהן .
;VP 121

21 אילן ברקת, אסף לנגי, יניב זק, יוסי .
.VP 111 רול, אמיר לוין

31 גלעד אלטשולר, רון פכטמן, אלון .
VP 110 )בירמן, דייגו ברנר )ברזיל

ברנר  דייגו  ע"י  הקבוצות  בתחרות  שוחקה  הבאה  היד 
אלוף העולם מברזיל ששיתף פעולה עם אלון בירמן.

יד 7, מחלק דרום\כולם פגיעים 
 ♠

♥
♦
♣

AKJ2
J3
K4
AJ874

 

♠
♥
♦
♣

654
87542
5
KT62

♠
♥
♦
♣

873
T96
J962
Q53

 ♠
♥
♦
♣

QT9
AKQ
AQT873
9

 

North South
BIRMAN  BERNER

1♦
2♣ 3♦
3♠ 3NT
4♦ 4♥
4NT 5♠
5NT 7♦

עד הכרזת 3NT ההכרזות היו טבעיות. דייגו ברנר הראה 
בצפון  בירמן  אלון   ,3♦ בהכרזת  נקודות   +15 של  כוח 
ב-♥4  המשיך  דרום   .4♦ והכריז  ידו  את  היטב  העריך 
המראה קונטרול וצפון שאל לאסים. דרום הראה 2 )מתוך 
5NT הכרזה שמראה שיש  Q♦. כעת אלון הכריז   +  )5
 ♥KQ לנו את כל האסים ומחפש סלאם גדול, ברנר עם 
גדול,  להכריז סלאם  כדי  נכון שזה מספיק  ו-Q♠ העריך 
וכך עשה. כפי שניתן לראות החוזה מצוין ומבוצע בקלות 
כאשר חלוקת השליטים 3-2, אך האם ניתן לעשות משהו 

גם כנגד חלוקה רעה בשליט? 
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ההובלה הייתה 7♥ דייגו זכה ב-A♥, הוא משך שני סיבובי 
שליט וקיבל את הבשורות הרעות, אמנם רעות אך דייגו 
 ♣A לא ויתר. כעת משך שני סיבובי הארט שיחק 9♣ אל ה
בידו.  נוסף חתך  וקלאב   ♠A-וקלאב חיתוך, ספייד אל ה
כעת הגיע למצב שיש בידו QT♦ ו-QT♠ בארבעת הקלפים 
ו-2 דיימונדים,  2 ספיידים  האחרונים ולמזרח גם נשארו 
כעת שיחק דיאגו 2 ספיידים וכאשר מזרח שרת, החוזה 
ומזרח  מהדומם  קלאב  דייגו  שיחק  כעת  מובטח.  היה 
היה חסר אונים, כאשר דרום חותך מעליו לביצוע החוזה 
היפה. התוצאה תרמה לזכייה במקום השלישי בתחרות 

הקבוצות.

זוכי תחרות   – לירן  ינון  כהן,  דני  כהן,  מנחם רביד, מזל 
הקבוצות מקבלים את גביע אלטשולר שחם מידי: גלעד 

אלטשולר

הוקרה  שי   מקבלים  והקפטן   15 גיל  עד  העולם  אלופי 
ממנהל מלון רויאל ביץ

בחלוקת  חגיגי  בקוקטייל  שבת  במוצאי  ננעל  הפסטיבל 
לנבחרת  הוקרה  ובטקס  הקבוצות  תחרות  לזוכי  פרסים 

הנערים של ישראל אלופי העולם עד גיל 15.

כך הסתיימו להם עשרה ימים מאורגנים למופת ומהנים 
שהיו מלאים בברידג' ברמה בינלאומית גבוהה ובאירועים 
הארגון  את  לשבח  לציין  יש  יום.  מדי  מגוונים  חברתיים 
המעולה בניצוחם של דוד ואלון בירמן שהסתייעו רבות 
והתפעול  במנהל התחרויות  פרנק,  יוסי  השיווק  במנהל 
אילן שזיפי ומנהלי התחרויות הבכירים בישראל, במנהלת 
יחסי הציבור דניאלה בירמן, בגזבר רוני רגב,  במנהלי 
התחרויות מחו"ל )כולל מיודענו מאוריציו די-סקו(, באסף 
)תוצאות(, בצוות הלוגיסטי הצעיר בהנהגתם של  עמית 
אלון לזר וגל גרסטנר ובצוות עובדים מקצועי רחב. תודה 

לכל האנשים שדאגו שהפסטיבל יהיה מוצלח כל-כך.

הבאה  בשנה  גם  באילת  ונתראה  נשוב  כי  ספק  אין 
2017(. המארגנים הבטיחו פסטיבל  בנובמבר   19-9(

מהנה נוסף.
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תחרות לזכרו של יריב בראודה – 
משחק מלא עם שישה שליטים

מאמר זה נלקח מתוך פוסט שפרסם אלדד גינוסר.

אלדד גינוסר

ביום שישי ה- 9 בדצמבר היה לי העונג לשחק בתחרות 
ארצית שאורגנה על ידי מועדון ברידג’ כפר סבא. התחרות 
התקיימה לזכרו של יריב בראודה - שחקן ברידג’, שופט 
בכיר ויותר מכל - חבר - אשר הלך לעולמו מוקדם, מוקדם 
 - מרגש  אך   - קצר  טקס  התקיים  התחרות  בסיום  מדי. 
בני  בהשתתפות  התחרות,  למנצחי  גביעים  חלוקת  של 

משפחתו של יריב. פוסט זה מוקדש לזכרו.

לא  אתם   ,Top Bottom בשיטת  היא  התחרות  כן  אם 
פגיעים והיריבים פגיעים. אתם מחזיקים בצפון )יד 38(:

♠
♥
♦
♣

K7 
AKJT86 
9
KQ74

 1♥ פתחתם  בפאס,  מתחיל  בדרום  ששותפכם  לאחר 
והשותף עונה ♦2. מה תכריזו כעת? 

- הכרזה המתארת את  “לפי הספר” עליכם להכריז ♣3 
החלוקה שלכם )לפחות 5-4( ויד טובה )לפחות 15 נקודות 
גבוהות(. אם היו ברשותכם 5 הארטים ו- 4 קלאבים ללא 
יותר  נמוכה  הכרזה  למצוא  עליכם  גבוהות  נקודות   15
התחיל  שהשותף  לאחר  אפשרי,  פאס  אף  זה  )במקרה 
בעצמו בפאס(. הכרזה אפשרית נוספת היא ♥3 - המראה 
גבוהות )כאשר  נקודות  ו-15+  בהארט  קלפים   6 לפחות 

עם פחות נקודות ניתן להכריז ♥2(. 

מכל מקום, מדובר בשתי הכרזות )♣3 ו-♥3( המחייבות את 
השותפות למשחק מלא )Game Forcing Bids(, אך אני 
בחרתי בהכרזה אחרת - ממש לא “לפי הספר”... הכרזתי 

!4♥

ראשית כל, במצב בו השותף מוגבל בכוחו )הרי הוא פתח 
בפאס( הסבירות כי אנו מבצעים סלם קטן הינה אפסית. 
מאחר ואנו בטוחים שיש משחק מלא, השאלה המתבקשת 
 6 לנו  יש  כאשר  לרוב,  הנכון?  מהו המשחק המלא  היא 
קלפים במייג’ור - נפעל לחפש התאמה בסדרה זו - ואם 

לא מצאנו התאמה, נשחק בחוזה ללא שליט. חלוקה של 
יותר  חשוב  אך   - למשחק בשליט  יותר  מתאימה   6-4
לענייננו - סדרת ההארט ביד זו הינה סדרה “חצי סגורה” 
)Semi Solid( - סדרה שגם מול סינגלטון\חוסר בהארט 

אצל השותף לא נפסיד יותר מלקיחה אחת )המלכה(. 

יש חשיבות עילאית לכך שמתוך 5 הקלפים הגבוהים יש 
לנו 4 )כולל ה- 10!(, וללא ה- 10 אני מודה שלא הייתי 
בוחר להכריז כך. בדרך כלל, כאשר יש לנו סדרת מייג’ור 
צורך  אין  הגבוהים(  הקלפים   5\4( סגורה  סגורה\חצי 
 Self-כ אליה  להתייחס  ואפשר  בסדרה  התאמה  לחפש 
Sufficient Suit - סדרה אשר אינה זקוקה להתאמה עם 
השותף. יתרה מכך, יש יתרון טקטי להכרזה מהירה של 
החוזה הסופי )♥4( בכך שאינה מוסרת מידע ליריבים - 
מקשה עליהם הן בהובלה והן בהגנה אחר כך. אם כן - 

בחרתי בהכרזה פרקטית - ♥4...
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המגן במזרח מוביל בספייד והדומם נפרס:

♠
♥
♦
♣

K7 
AKJT86 
9
KQ74

♠
♥
♦
♣

AQ32 
- 
JT8763 
AT5

כמה מילים על הכרזת השותף - זה כמובן עניין של סגנון 
ידיים כאלה. מעבר לעובדה שיש  אך אני ממליץ לפתוח 
כאן “רק” 11 נקודות גבוהות: מדובר בחלוקה מצוינת )-3
6-4-0, חלוקה שההסתברות שלה היא כאחוז ולכן נדירה 
)למשל  “מבוזבזות”  ללא נקודות  היד(,  ערך  את  ומעלה 
)מומלץ  אסים  שני  יש  קצרה(,  בסדרה   J או   Q או   K -
להחשיב אסים כיותר מ- 4 נקודות!!!(, יש שתי עשיריות 
הארוכה  ובסדרה  נקודה(,  כחצי   10 כל  המחשיבים  )יש 
שלנו יש רצף “שבור” )J108(. בסופו של דבר, אם תשוו 
את היד הזו לרוב הידיים הרגילות, שאנו פותחים עם -12
לקיחות  יותר  מפיקה  שהיא  תמצאו  גבוהות,  נקודות   14
מפתיחה  יותר  אף  טובה  יד  היא  לפיכך  הארוך,  בטווח 

רגילה.    

בואו ניגש לביצוע של החוזה ♥4.

ובכן, לפי ספירת מפסידים יש לנו כ-3 מפסידים: 

א. מלכה הארט.

ב. דיאמונד.

ג. קלאב.

נספור גם לקיחות:

.)AKQ( 3 א. בסדרת הספייד

 ,♥AK נשחק  שאם  נראה   -  5\4 ההארט  בסדרת  ב. 
של  משחק  ידי  )על  הארט  המלכה  את  ליריבים  נמסור 
הגבוה,  הארט  ה-10  את  נשחק  הרביעי  ובסיבוב   )J-ה
סביר  לכן  קלפים,   7 ליריבים  )יש  החלוקות  שברוב  אזי 
במעל ל-60% שיתחלקו 4-3( הקלף החמישי והשישי יהיו 

לקיחות. 

ג. בסדרת הדיאמונד אין לנו לקיחות.

ד. בסדרת הקלאב יש לנו 3 או 4 לקיחות, תלוי בחלוקת 
הסדרה.

משחקים  שאנו  לשכוח  אין  אך  בטוח,  שהחוזה  נדמה 
תחרות TOP BOTTOM כאשר כל לקיחה עודפת חשובה!

אם אנו רוצים ליהנות מלקיחות בסדרות הקלאב והספייד 
עלינו למשוך ליריבים שליטים ולכן המהלך ראשון שלכם 
השני  ההארט  על   .♥AK ולשחק  ביד   ♠K-ב לזכות  יהיה 
מה   -  ♥Q-ה את  משחק  משמאלכם(  )השחקן  מזרח 
שהמלכה  למרות   .5-2 היא  הסדרה  חלוקת  כי  שמסגיר 
נפלה - יש לנו מפסיד בסדרה )ה-9 הארט חמישי(. כעת 
 3 לשחק  היא  המטרה  להמשיך?  כיצד  השאלה  נשאלת 
סיבובי ספייד עליהם יושלך המפסיד בדיאמונד ואחר כך 
ואולי  בהארט  לקיחה  נפסיד  כעקרון  הקלאבים.  ישוחקו 

בקלאב )תלוי בחלוקת הסדרה(.

אם כן הדבר העיקרי שהטריד אותי הוא כיצד יש לשחק 
את סדרת הקלאב במטרה לזכות בארבע לקיחות. לרוב, 
אם   -  ♣AKQ לשחק  הוא  הנכון  ההסתברותי  המשחק 
גם  בודד\דבלטון,  נופל   ♣J-ה או   3-3 מחולקת  הסדרה 

הסיבוב הרביעי יזכה. 

ביד זו בחרתי במשחק לא שגרתי - אשר הצליח. שיחקתי 
קלאב ל-10 )עקיפה על הנסיך(! משחק זה מצליח בעיקר 
כאשר לשחקן משמאלי יש Jxxx או Jxxxx בסדרה - אז 
משחק של AKQ נכשל. כעקרון, מהלך זה מנוגד למשחק 
של  )מראש(  האפריורית  ההסתברות  פי  על  המומלץ 
רמזים  שני  יש  זו  ביד  אך   - זו  בסדרה  הקלפים  חלוקת 
עבים המטים את ההסתברות לכיוונים אחרים )הסתברות 

אפוסטריורית(:

יש  העקיפה(  את  עושה  אני  )עליו  במזרח  לשחקן   .1
לפיכך,  יש חמישה.  שני קלפים בהארט, כאשר לשותפו 
מבחינה הסתברותית יש להניח שיהיה ארוך יותר משותפו 
בקלאב. עקרון זה כבר מספיק כדי להטות את ההסתברות 
לטובת עקיפה על ה-J♣, אשר סביר יותר שיהיה ממוקם 
שניים(.  )פי  2 קלאבים  עם  ביד  ולא  קלאבים   4 עם  ביד 
עם זאת, משחק הסתברותי אינו מבטיח הצלחה מיידית 
  #29 - ואגלה לכם שמוקדם יותר באותה תחרות - ביד 
קלאב(,   - הסדרה  באותה  )אפילו  זהה  מהלך  ביצעתי   -
כאשר עם מידע דומה ביצעתי עקיפה על הנסיך של מערב 

- והפסדתי ל- J♣ אצל מזרח...

)הכרוז  ההכרזות  לפי   - מזרח  של  ההובלה  בחירת   .2
הכריז הארטים והדומם הכריז דיאמונדים( רוב השחקנים 
עצם  בקלאב.  הובלה  לבין  בספייד  הובלה  בין  יתלבטו 
העובדה שהשחקן בחר שלא להוביל קלאב מחזקת את 
אוהבים  לא  רוב השחקנים  כאשר    -  J לו  שיש  הסברה 

.J להוביל בסדרה שיש להם
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בסופו של דבר המהלך בקלאב היה מוצלח, הפסדתי רק 
לקיחה בהארט וביצעתי 12 לקיחות - אשר הקנו תוצאה 

של 78% בחלוקה זו. החלוקה כולה:

 ♠
♥
♦
♣

K7 
AKJT86 
9
KQ74

 

♠
♥
♦
♣

JT98 
95432 
Q2 
83

♠
♥
♦
♣

654 
Q7 
AK54 
J962

 ♠
♥
♦
♣

AQ32 
- 
JT8763 
AT5

 

 

סיכום ומסקנות

לנו  למרות שיש  זו  ביד  ביותר  הוא הטוב  1. החוזה ♥4 
6 קלפים בלבד בשליט, כלומר ליריבים יש יותר שליטים 
סדרת  של  היותה  היא  לכך  העיקרית  הסיבה  מאיתנו! 
ההארט הארוכה “חצי סגורה” )Semi Solid( - ולרוב צפוי 
הפסד של לקיחה אחת בלבד. אם לצפון היה חסר את ה- 

10 או ה- J מדובר בסיפור אחר לגמרי...

2. כאשר ידוע מה יהיה החוזה הסופי יש להכריזו במהרה! 
ו\או  להוביל  היריבים  על  מקשה  הדבר  טקטית  מבחינה 
להגן. הכרזות אינפורמטיביות מוסרות גם מידע ליריבים 

ומסייעות להם להבין טוב יותר “מה קורה בשולחן”.

אחד  ששחקן  נמצא  כאשר  הסתברותית,  מבחינה   .3
של  )הפרש  משותפו  מסוימת  בסדרה  משמעותית  ארוך 
שני קלפים או יותר(, אזי סביר שבסדרה אחרת הוא קצר 
אופן  את  לשנות  עשוי  זה  נתון  משותפו...  משמעותית 

המשחק הנכון של אותה הסדרה.

בתאריכים 17 ו-24 לינואר מתקיימת תחרות ארצית 
גביע ראש השנה האזרחית

בשעה 20:00 בניהולו של אילן שזיפי. הרשמה מראש.

החל מחודש ינואר בימי שני בשעה 19:30
לפני התחרות תינתן הרצאה לשחקני תחרויות בה תוסבר 

בפרוטרוט שיטת ההכרזה 2Over1 לכל גווניה

משחקים ותחרויות מודרכות.	 
קורסים למתחילים, מתקדמים ושחקני תחרויות.	 
תחרויות עם ניתוחי ידיים דוגמת הסימולטנית.	 

ההרשמה במועדון ואצל יעקב: רחוב סוקולוב 52, טלפון: 03-5403244,
www.bridgerh.co.il :יעקב מינץ: 052-2783263, פרטים נוספים באינטרנט
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חידת דצמבר
אורן לידור
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AK2
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K765
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JT86
JT98
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♥
♦
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A

 

כנגד ♠6 הוביל מערב ב- 5♣ עליכם לבצע את החוזה 
כנגד כל הגנה. בהצלחה!!!

 ♠
♥
♦
♣

87
K842
A
AKQJ98
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♥
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AK4
QJT97
Q6
763

♠
♥
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T9632
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JT8432
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♦
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בספייד  והמשיך   ♠AK-ב הוביל מערב  כנגד ♥3 
שלישי. זכה ב-Q♠, שחק דיאמונד ל-A♦ המשך 
ב-AK♣ ובחיתוך קלאב וגבה גם את ה-K♦. זה 

המצב בינתיים )אתה זקוק לעוד 3 לקיחות(:
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♣

-
K842
-
Q
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-
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שחק כעת דיאמונד. מערב חייב לחתוך עם ה-9♥. 
השלך קלאב ואפשר לו לזכות. הוא ימשיך כעת 
והמשך  שביד   ♥A-ל הלקיחה  את  הרץ   .♥Q-ב
ואתה  ה-10♥  עם  יחתוך  מערב  דיאמונד.  בעוד 
שוב תאפשר לו לזכות ותשליך הארט נמוך מהיד. 
למערב J7♥ ולך K8♥ ושתי הלקיחות האחרונות 

שלך.

פתרון חידת נובמבר

אורן לידור



ידיעון ההתאגדות הישראלית לברידג' ן ינואר 2017
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

מרץ 2017פברואר 2017ינואר 2017

7  -  6

7

15

ליגה לאומית לקבוצות 
פיינל-פור ופליי-אוף 

תחתון

אליפות ישראל עד אמן 
כסף, במחוזות*

סימולטנית ארצית

4

 18 – 17

25 - 24

תחרות למילוי מקומות 
פנויים בליגה לזוגות טופ-

בוטום, במחוזות*

ליגה לזוגות טופ-בוטום 
)ליגת העל וליגה לאומית(

ליגה לזוגות טופ-בוטום 
)ליגת העל וליגה ארצית(

5

11

25 - 24

סימולטנית ארצית

אליפות זוגות 
מעורבים, במחוזות

אליפות זוגות 
מעורבים, חצי גמר 

וגמר

תוכנית פעילות ספורטיבית ארצית לחודשים:
ינואר 2017 - מרץ 2017

* ראה מודעה מפורטת

הודעות חשובות

קורסים לברידג' במועדוני ההתאגדות
באתר ההתאגדות ישנו מידע על קורסים לברידג' לכל הרמות.

)מתחילים / מתקדמים / הגנה(. כדי לצפות בפרטים ולהירשם,
www.bridge.co.il יש להכנס לאתר ההתאגדות

וללחוץ על תפריט "למד והתקדם / קורסים לברידג'".

לידיעת ציבור השחקנים,
בוצעו מספר שינויים בתכנית הספורטיבית אנא שימו לב לשינויים:

סימולטנית מרץ - 12 לחודש, עידכונים בחודש ינואר 2018 ובמשחקי המבחן 



ההרשמה לשנה הבאה
דרך המערכת המקוונת או בסניפים

כבר שתיתם קפה החודש?
חברי התאגדות וליהנות מ:תוכלו להיותבמחיר של כוס קפה בחודש

ברידג' - סימן שאתה צעיר

ביטאון חודשי עם תכנים מגוונים

צבירת נקודות אומן

קורסים מסובסדים לשחקני תחרויות

לוח שנה מהודר עם כל אירועי הברידג' המרכזיים

השתתפות בתחרויות ובפסטיבל הבינלאומי 
במחיר מוזל

שייכות למשפחת הברידג' ותמיכה בנבחרות ישראל 

קבלת מידע ועדכונים



אליפות ישראל לזוגות עד אמן כסף 2017
IMP שיטת חישוב

גם השנה: התחרות סימולטנית בין המחוזות | משחקים אותן חלוקות, חישוב משותף, רשימת דרוג ארצית

שבת 7 בינואר | שעה 09:30
שני מושבים קצרים בני 18 חלוקות. 

כמות נקודות אמן ארציות מוגדלת תוענק לזוגות מעל הממוצע
מרכזדרוםצפון

במועדון "חיפה כרמל"
רח' מחניים 9, חיפה

במועדון הברידג' רחובות
רח' המנוף 1,  רחובות

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

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(

התחרות במסגרת מחוזית בלבד – אין שלב ארצי

TB 2017 ליגות לזוגות
שלב מוקדמות מחוזיות | השלמת זוגות לליגה

התחרות מיועדת למילוי מקומות פנויים בבית התחתון של הליגה  .1
גם השנה יתקיימו משחקי מוקדמות אזוריות.  .2

.TB שיטת המוקדמות - שני מושבים בני 18 חלוקות. שיטת חישוב  .3

שבת 4  בפברואר 2017, שעה 09:30, סיום משוער 15:00
מרכזדרוםצפון

במועדון חיפה כרמל
רח' מחניים, חיפה

בית גילאור
מועצה איזורית יואב

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(

מחזור הליגה השני )ליגה ארצית( יתקיים בסופ"ש 24-25/02/2017

פרסים ונקודות אמן ארציות ובינלאומיות במתכונת מורחבת מאד.

התחרות מיועדת לחברי התאגדות בתוקף בשנת 2017



מועדון הברידג' סביון-קריית אונו 
בהנהלת שירי פאור מתכבד להזמינכם:

לתחרות ארצית
מושב 1 30 ידיים

יום שבת  21 בינואר 2017
בין השעות -  10:00-14:00

בבית התרבות החדש של סביון
סמטת היובל 1, סביון 

חניה בשפע, גישה לנכים
לפרטים והרשמה )חובה(:

שירי - 054-7999781
שורה - 050-7827986 

מועדון הברידג' ויצו פתח תקווה
שמח להזמינכם לתחרות ארצית

מושב 1 30 ידיים שתתקיים

יום שישי  3 בפברואר 2017
בשעה – 10:00

במועדון ההתאגדות
רח' יערה 27, רעננה 
נקודות אמן ארציות

מנהל תחרות – אילן שזיפי

מחיר ליחיד – 70 ₪
תוצאות מהירות – שימוש בברידג' מייטס

חובה להירשם מראש * חובה להודיע על ביטול
מוטי פז – 052-3976602

טלי וולף – 052-8087337 
Motypaz1@walla.com

מועדון השרון מתכבד להזמינכם 
לתחרות ארצית
מושב 1 30 ידיים 

יום שבת 11 בפברואר 2017
 בשעה:10:00

מתארחים במועדון השרון רח' ששת הימים 42, כפר סבא

מנהל תחרות : אילן שזיפי

מחיר למשתתף: 70 ₪
לפרטים והרשמה: רות ליברמן: 054-4556111 | מועדון: 077-5253001

מועדון רמת השרון
מתכבד להזמינכם לגביע  ראש השנה האזרחית

2 מושבים 24 ידיים כל אחד

מפגש 1 – ביום ג' 17/1/17 בשעה 20:00
מפגש 2 – ביום ג' 24/1/17 בשעה 20:00

ברח' סוקולוב 52 רמה"ש

מחיר למשתתף 120 ₪
מנהל תחרות – אילן שזיפי

מס' מקומות מוגבל- הרשמה מראש חובה

לפרטים והרשמה במועדון:
03-5403244

יעקב מינץ 052-2783263

מועדון ברידג' כרמל בשיתוף
עם מועדון רקפת טבעון מתכבד להזמינכם:

לתחרות ארצית ע"ש אדם פיש ז"ל
מושב 1 30 ידיים

יום שישי  20  בינואר 2017
שעה -  10:00

במועדון חיפה כרמל  רח' מחניים 9
)מול בית מס' 18( חיפה

מחיר למשתתף 70 ₪ 
 מנהל תחרות – אסף עמית
פרסים בשווי 6000 ₪!

פרסים גם לזוגות ראשונים שאינם רבי אמן.
מס' המקומות מוגבל-הרשמה מראש חובה

יניב זק – 054-8083015
אריה ברקוביץ – 052-8757855

הודעות מועדונים



תוצאות תחרויות

מצטברשמות השחקניםדרוג
165.79קניגסברג מודי - קניגסברג אייל - שגב רון - מוזס דני - תור רוני - שניידר רני1

139.45גרייצר נורית - מורן אורית - נוסצקי מיכל - סעדה נטלי - )הורוביץ שמשון( - )לויט-פורת רות(2

136.26שפיר ערן - מסינגר רונן - אילוז קלוד - ארנון זאב - ובר זאב - שטיימן ישראל3

129.57בנישטי משה - קינן דני - )פרלמוטר אריה( - פרקש דניאל - בר-און דליה - קרמר הדסה4
117.32מגדל אילן - לביא שלומי - זיידנברג נצר - יוגב דוד - גיא שרון5

מצטברשמות השחקניםדרוג
129.56מרקוס עמירם - פרידלנדר טוביה - שמיר יעקב - מרום דני - מרקוס קובי1
128.46פיברט יוסף - סרוסי דוד - קנידל חוליו - פייקין יותם - גולדפרב איליה - יודצ'ק אדולפו2
117.99פולק אוסקר - בקלצוק ארז - טל יוסף - טובביס אלכס - ברודובסקי רומן - ליפין גנאדי3
116.66גרינברג שוש - מאירוביץ מיקי - שפיגל צחי - מרק סוניה - פלדבוי גיל - גיא חנה4
109.34עציון אמיר - גלעדי ירון - זמיר עמי - יקותיאלי אסף - אלספל חנן - אביטל שחף5

מצטברשמות השחקניםדרוג
158.76אופק טל - עממי צבי - דב אלכס - סילברמן אילת - גולן אודי - ברון יוליאן1
157.17טל חיים - טל לביאה - מנור משה - גלסר אנדרי2
134.74בן מאיר יוסף - ניסר לאון - לייבו אדי - מרקוביץ רוני - ויינשטיין אבישי - בן יהודה יהודית3
124.51גל טיבור - רפפורט לאה - בן דוד רמי - מלמד אהרון - מאר רוני - )לדר שלמה(4
115.10הרבסט מיכאלה - בר סבר יפה - שכטר קרין - שכטר דב - הבר שמעון - הולצמן זאב5

מצטברשמות השחקניםדרוג
165.96רייטר אדם - מורג שי - שפירו לאה - אסולין עדי - גנוט ישראל - גינוסר איתמר1
149.39נויברט טדי - טולדנו חנה - פכטמן אהובה - אריאלי אמנון - לרנר משה - קלדרון אבי2
133.80מזרחי יפה - פז שרה - קיש תמר - סורל רבקה - גרינשפן שוש - בלס יעקב3
131.08וידבסקי מיכה - וידבסקי חנה - אופיר רונית - איצקוביץ צבי - ספייר אלברט - בלוך שרה4
121.76רם ראובן - פלדמן אברהם - פלג אסף - זילברשטין לייזר - אורטל אילן - קרייתי ניצה5

תחרות: ליגה ארצית לקבוצות 2016 - בית 1
מושב:11 מתוך 11 תאריך: 16-12-16

תחרות: ליגה ארצית לקבוצות 2016 - בית 2
מושב:11 מתוך 11 תאריך: 03-12-16

תחרות: ליגה א' לקבוצות 2016 - בית 1
מושב:11 מתוך 11 תאריך: 17-12-16

תחרות: ליגה א' לקבוצות 2016 - בית 2
מושב:11 מתוך 11 תאריך: 28-10-16



מצטברשמות השחקניםדרוג
137.76זייטק אביב - לונשטיין תומר - חוטורסקי ניר - בנירי עילי1

135.02שפינר ירדן - אדמס שובל - שרו יונתן - מתתיהו גל - דנק שחר2

126.66ליכטמן אייל - שצוקין גולן - וינביץ' גריגורי - שלג אלי - אגרוניק גריגורי - שקולניק זינובי3

126.62מי-טל כפיר - אפשטיין אורי - מורד אורי - רום מיכל - ישראלי דן - הראל אמנון4

124.53בריפמן מיכאל - שזיפי חנה - מנחם אבינועם - קשאוזק יאנוש - עזרא משה - גוטמן הנרי5

מצטברשמות השחקניםדרוג
152.95שפריר שירי - אילת אוזן יובל - Winsor Joe - שחר נטע - שדה ציון - סגל מרדכי1

146.26בורק לואיזה - גרינברג שמואל - זייטמן מגי - רפאלי דוד - מרמר רוני - ארגז ירון2

145.60כרפס זאב - פרי שלום - חבצלת דורון - פרי יהודית3

114.44שטרית אבי - פרקש רות - דורון רון - נחמיאס יהודית - זיו ישראל - קריספי ניסים4

114.38בך ורדה - וקשלק רן - אקסלרוד דרור - אקסלרוד חדוה - אקסלרוד אשר - בורקובסקי מיכאל5

מצטברשמות השחקניםדרוג
118.44אוסאמה דניאל - איוב ראיד - איוב ראווי - שורוש נבייה - בר גלעד1

117.17טל ברוך - תמרי אבא - גולדשמידט נחמן - לויטנוס לביאה - לויטנוס מאיר - גבע עמיחי2

105.97אלרן ישראל - טמיר אלי - כהן רבקה - הילזנרד אנני - גוטפריד שי - ולפר מיכאל3

102.90בנימין שוקי - גטניו אבישי - אורן יפתח - גל אילן - אורן בעז - ישכיל אודי4

89.08שר יהושוע - קוגן זאב - גוטמן סרג'יו - מרקוביץ אוה - ארד יאיר - גונן שרה5

מצטברשמות השחקניםדרוג
137.48שחף דרור - וייסמן דוד - הולינגר אבי - הרץ ראובן - קרמר ליאורה - משכית חניתה1

130.28גורדון אושרה - ארבל שמואל - הנר ארז - לוי אבי - לחמן מיכה - רזניק פרץ2

120.08כוכבי אלי - אנג'ל אביאלה - בן נחום גילי - טורפשטיין ירון - גונן אוה - אנג'ל דוד3

114.29חכמה דוד - גזית צבי - שדות עמק - כהן מני - בדוס ברוך - וייס גבי4

101.20סוחר יצחק - תמיר טובה - פואה דורית - )אליעז רות( - ברנר מרים5

מצטברשמות השחקניםדרוג
159.83עומר זך - עומר יותם - אדטו אבי - אלון אלכס1

158.03איתן מוניה - חלפון רפאל - איתן יבגניה - אבנית אבי - אבנית אסתי - טל ישראל2

136.08מילוא עמיר - רייכמן יוסי - אלון יהודה - דשא גיל - ראובן עמי - לנדאו שחר3

131.82ברזג אלן - נימן מירי - שמעון ציפי - )צביקל אריה( - יליסבטסקי גנאדי - )קאופמן ישראל(4

124.16פאר ניר - רוס דור - רוס רני - סגל)כץ( מריאנה - גלמן נועם - דוידסון דרק5

תחרות: ליגה א' לקבוצות 2016 - בית 3
מושב:11 מתוך 11 תאריך: 17-12-16

תחרות: ליגה א' לקבוצות 2016 - בית 4
מושב:11 מתוך 11 תאריך: 03-12-16

תחרות: ליגה ב' לקבוצות 2016 - בית 1
מושב:9 מתוך 9 תאריך: 28-10-16

תחרות: ליגה ב' לקבוצות 2016 - בית 2
מושב:9 מתוך 9 תאריך: 28-10-16

תחרות: ליגה ב' לקבוצות 2016 - בית 3
מושב:11 מתוך 11 תאריך: 17-12-16



מצטברשמות השחקניםדרוג
152.19רוטשטיין אדלה - אגוזי נילי - גולדברג כרמן - טל ריבה - לוין נעמי - גרודצקי שולה1

148.38בן שמואל אשר - גולובי שרי - וינר שמואל - נחום ארז - ניצן רינה - עילם משה2

135.52שליט רות - טוויג אהרון - מיכלס קלרה - שבת דניס - גולדרינג אהובה - ברקוביץ לאה3

134.03מאיר דניאל - לביא נירה - אלגרבלי פרוספר - שמלה ז'אק - לוסקי ניב4

130.34כהן חיים - בנבנשתי אלברט - פלד נתן - מצליח סוזן - מנשה יהושוע - זרביב שרלי5

מצטברשמות השחקניםדרוג
158.94ססרקו לאה - מזרה יונה - יעקב מלכה - אמיר יוסי - )הס רנה(1

156.98רובינשטיין ססיליה - פרקלסקי יוסף - הריס אורית - טל ג'ו - ספינקה פיני2

155.81שחל אריה - כהן אורה - סמיר סייג - דגן חוה - דגן אבינועם - באר מרכוס3

146.19לביא יקיר - לוי עובדיה - אבן אדיר - אפלבוים שלום - רווח אברהם4

126.16פרנקל גיורא - טלפיר רנה - רובינשטיין אסתר - פורשר שמעון - חזן משה - טל משה5

מצטברשמות השחקניםדרוג
149.68ברט יורם - אלון הדסה - זייטמן אורן - נוה ראובן - ססר זיו - )שניידר אבי(1

143.31נרקיס איתי - אלי אביב - אקשטיין יהלי - ויטנברג אדוארד - וילסקר בוריס2

123.23רותם אריה - סכמן משה - ברק אליעזר - אלבק רוני - יסלסון לאוניד - בוגוסלבסקי אלכסיי3

121.11ינון חגי - עצמון נורית - שפירא דני - שפירא ורדה - אורון דוד - בילגוראי שרה4

118.94אבא אברהם - שמיון דגן ג'ודי - גורן עודד - פרחי לינה - טילוביץ יצחק - וייס גרשון5

מצטברשמות השחקניםדרוג
186.15סוביק מאיה - סוביק ויקטור - אגוזי יורם - אגוזי בתיה1

160.58ברנדס יניב - גילת רוני - ברעם אלי - רפפורט דני - לביא אמנון - וקס יצחק2

141.18קופליוביץ חיה - סגל מתן - סקגין מיכאל - לימן רפי3

125.89מושקוביץ יורם - דסקלוב דבש - דורי ישראל - סגלוביץ דוד - קרים מלקולם - רוטבלט מרטין4

118.10בשביץ ראובן - גוטמן בטי - סלמי עליזה - אליאס אילנה - יעקב יצחק - שגיא עדנה5

מצטברשמות השחקניםדרוג
168.51גנץ בנימין - מור שחר - שומרוני ירון - סוכמן גידי - סוכמן צבי - כהן ארדון1

136.67לוי יצחק - שיינר אליעזר - רוטברט רינה - גודמן ברנרד - חסין נטשה - שרעבי יורם2

130.31לדרמן ליאון - פייקין צביקי - פייקין אורנה - בוברוב ממן מתי - בן ארויה אילן - שדה גילה3

124.92מאיירס דניאלה - ירדן דן - שמואלי שרת - ברוצקי יצחק - בן שלום צבי - מזובר אמיר4

117.23רז אמנון - רז צילה - אגטשטיין אביבה - ויינברג ארודי - לוי אבי - ענבר דן5

תחרות: ליגה ב' לקבוצות 2016 - בית 4
מושב:11 מתוך 11 תאריך: 28-10-16

תחרות: ליגה ב' לקבוצות 2016 - בית 5
מושב:11 מתוך 11 תאריך: 28-10-16

תחרות: ליגה ב' לקבוצות 2016 - בית 6
מושב:11 מתוך 11 תאריך: 17-12-16

תחרות: ליגה ב' לקבוצות 2016 - בית 7
מושב:11 מתוך 11 תאריך: 17-12-16

תחרות: ליגה ב' לקבוצות 2016 - בית 8
מושב:11 מתוך 11 תאריך: 29-10-16



דרגות

רב אמן זהב 
צ'ורניי מיכאל, רמת השרון 

רב אמן כסף 
אברנוק חוה, גבעתיים 

רב אמן ארד 
מרקוס עמירם, מושבות-שמריהו 

שרו חורחה, חדרה 
רב אמן 

גרסונבויט ריקרדו, נס ציונה 
אמן בכיר זהב 

אלעד אלי, חיפה/כרמל 
בן נחום גילי, חיפה/כרמל 

דינטי אריה, ברידג' פוינט פולג 
ון דר ואודן פרד, סביון-קרית אונו 

רם דוד, באר שבע 
אמן בכיר כסף 

סוסמן אילנה, ברידג' פוינט פולג 
גוניק-ששון אורנה, אביבים 

עמרם אלברט, יואב 
אמן בכיר ארד 

נחום ניסים, הלוחם אפקה 
שכטר דב, כיכר המדינה ת"א

אמן בכיר 
גרוסו גבריאל, הלוחם אפקה 
חוטורסקי ניר, קריות/חיפה 

קוטב שושנה, רקפת קרית טבעון 
ינאי אברהם, הלוחם חיפה 

אדמס שובל, מרכז הברידג' ים 
שי עמנואל, סביון- קרית אונו 

אמן זהב 
לויתן שרה, הלוחם אפקה 
נחום ארז, הלוחם אפקה 

טלר אריאלה, כיכר המדינה ת"א 
בר גלעד, עמק יזרעאל 
דנק שחר, עמק יזרעאל 

וייס פאולה, ירושלים 
אמיד אברהם, מרכז הברידג' ים 

שיאון אבי, אשדוד 
שי שמואל, וקס - רחובות 

טשבייני יעקב, נס ציונה
אמן כסף 

ליפשיץ אורי, גבעתיים 
הרפז קטי, לב הצפון 

ויינגרטן דליה, לב הצפון 
טמיר אלי, חיפה/כרמל 

אורן יפתח, עמק יזרעאל 
איוב ראיד, עמק יזרעאל 

הנינה אלון, רקפת קרית טבעון 
בלאט לובומיר, רמת גן 

הלל דן, אביבים 
זהר שרה, מושבות-שמריהו 

תמיר ישעיהו, לב חולון 
חריר אילנה, נתניה 

בייזר חיים, סביון-קרית אונו 
שטיף יעקב, בית מכבי ראשל"צ 

ליבמן משה, רעננה ההגנה 
פייגל מרינה, אשדוד 

 פרימר יגאל, נס ציונה 

שמואלי שרת , מועדון מודיעין 
אמן ארד 

פלדמן טלי, גל - ראש העין 
זייף חיים, רמת השרון 

שיף מכאלה, רמת השרון 
ברק שרה, חיפה/כרמל 

פרץ אורי, נהריה 
שורוש נבייה, עמק יזרעאל 

איסלר אלכסנדר, "הרץ" חיפה 
יניב יהודה, "הרץ" חיפה, קרית טבעון 

לוי אירית, אביבים 
פרידן איבון, אביבים 
ציטיאת אלי, אביבים 

הראל אתי, מושבות-שמריהו 
כץ עמית, מושבות-שמריהו 

קלפקה חזי, מושבות-שמריהו 
אייזן גנריך, מרכז הברידג' ים 

גריבי אילן, זכרון יעקב 
גריבי יוסי, זכרון יעקב 
צורי מירי, זכרון יעקב 

צויבל אידה, מרכז ספורט רשלצ 
כהן אבינעם, בית מכבי ראשל"צ 

שלום שלום, ערד 
גבעון בת שבע, רחובות 

אהרון ויויאן, אשדוד 
אמן 

דר' זומר אילן, כיכר המדינה ת"א 
נוימן יהושע, "הרץ" חיפה 

יעקבי ברוריה, רקפת קרית טבעון 

מצטברשמות השחקניםדרוג

60.38הרבסט מיכאלה - בר סבר יפה1

59.93פולק ג'ו - לויתן שרה2

58.96שניידר אבי - ארנון גדי3

58.71מרק סוניה - מרק מיכה4

57.87גלר אורי - בואנו יעקב5

57.35עומר זך - ארבל דייויד6

57.35טימיאנקר נח - ברקמן מאיר7

56.83מלאך יעקב - אינגל גיל8

56.37פרלשטיין אינגה - ליבוביץ חיים9

55.73סרוסי דוד - פיברט יוסף10

אליפות המועדונים 2016
מושב:2 מתוך 2 תאריך: 23/12/16

מקבלי דרגות ביום 12 בדצמבר 2016



דרגות

ברון נורמן, השרון 
בראל ורדה, רמת גן 

מאירוביץ בתיה, רמת גן 
דדשוב בן, מושבות-שמריהו 

הנדל אביהו, מושבות-שמריהו 
טל זיוה, מושבות-שמריהו 

קוסטיס ג'וש, מושבות-שמריהו 
שליבוביץ יהונתן, מושבות-שמריהו 

אדלר דינר פרידה, מרום נווה 
לויט אסתר, מרום נווה 

בורבסקי אברהם, ירושלים 
עפרוני רבקה, מרכז הברידג' ים 

אשר אשר, חדרה 
צפניה מיכה, חדרה 

עצטה מזל, זכרון יעקב 
גואריס כרמית, ויצו פתח תקוה 
עזרן רחל, מרכז ספורט רשלצ 
שקד נינט, מרכז ספורט רשלצ 
נוה משה, בית מכבי ראשל"צ 

פאר מלכה, בית מכבי ראשל"צ 
ידגר רפי, ערד 

אולסבורג ברנרד, רעננה ההגנה 
אלטר אורה, באר שבע 
סוחנוב ולרי, באר שבע 

כהן שלומי, אילת 
כהן עליזה, אשדוד 

פירוז אסתר, אשדוד 
סגן אמן זהב 

שליט יעל\ גבעתיים 
בן משה גיורא, קריות/חיפה 

יערי אריה, נהריה 
אבישי עידית, עמק יזרעאל 

כורם שלומית, עמק יזרעאל 
בן מרדכי יעקב, רקפת קרית טבעון 

רז שרה, רקפת קרית טבעון 
גוטליב נדב, הדר כפר סבא 

שינבאום שלמה, אביבים 
צור שניר, מושבות-שמריהו 

רודניק שמואל שחר, מושבות-שמריהו 
שברצמן אילנה, מושבות-שמריהו 

כהן עדנה, מרום נווה 
רונן חנה, מרום נווה 

האס דן, מרכז הברידג' ים 
בן-הרוש אלברט, נתניה 

גרוף יצחק, נתניה 
רואסו דניאל, חדרה 

לבון מרים, סביון-קרית אונו 
לוי משה, מרכז ספורט רשלצ 

שטרן אריה, מרכז ספורט רשלצ 
ליפנהולץ ליאופולדו, ערד 
גרינהוט משה, באר שבע 

אוקון הדסה, רחובות 
בן חץ לאה, רחובות 

דורון יונה, רחובות 
קמפלר יוסף, רחובות 

שבתאי אלי, אשדוד 
וינשטיין איגור, וקס - רחובות 

ולדמן רודי, נס ציונה 
נבון יערי מירה, מועדון מודיעין 
רובינשטיין גילה, מועדון לידור 

סגן אמן כסף 
ביידא אורי, רמת השרון 

בן דרור בני, רמת השרון 
מימון אלנזר לאה, כרמיאל 
אהרוני עדה, חיפה/כרמל 

ברנט דוד, חיפה/כרמל 
כהן אריה, חיפה/כרמל 

מיכאילוביץ דניאלה, קריות/חיפה 
נחמיאס יוסף, "הרץ" חיפה 

שושן גלוריה, רקפת קרית טבעון 
שי רחל, רקפת קרית טבעון 

דינור ציפי, השרון 
שריבר פרידה, השרון 

גולני נעמי, רמת גן 
פטלאך ריטה, רמת גן 
אליאס אליהו, אביבים 

גלט אהרון, אביבים 
סגל מקסימה, אביבים 
רוטקוף סילבן, אביבים 

שלף רחל, אביבים 
עינת אוה, מושבות-שמריהו 

שמשי אפרים, מושבות-שמריהו 
ברנע יהודית, מרכז הברידג' ים 

פרנק עירא, חדרה 
אפל פנינה, סביון-קרית אונו 

ריטר דורית, מרכז ספורט רשלצ 
פריקמן שלמה, רעננה ההגנה 

ברעד אופיר, באר שבע 
לייכטר שרית, באר שבע 
גוסטינסקי גינה, אשדוד 

גוסטינסקי ויקטור, אשדוד 
סולימני ידידיה, יואב 
ארד בני, נס ציונה 

ברייר אמנון, נס ציונה 
צור עדנה, נס ציונה 

סגן אמן ארד 
שוהם אילן, גל - ראש העין 

לנגר נמרוד, לב הצפון 
פריש חוה, לב הצפון 

ארזוני דניאל, עמק יזרעאל 
דהאן אברהם, עמק יזרעאל 

גולדברג אבי, רמת גן 
איתן מיכאל, מרום נווה 

סיימונס דוד, ירושלים 
חובב אביבה, ויצו - נוה יוסף 

חובב עלי, ויצו - נוה יוסף 
רבי נסים, מרכז הברידג' ים 

קליין מרים, נתניה 
ליברמן ארנון, סביון-קרית אונו 

מוספיר אלברט, ערד 
קציר זכריה, ערד 
רמון יעקב, ערד 

גולן שלומית, רעננה ההגנה 
מוסקונה שוש, רעננה ההגנה 
קראים צדוק, רעננה ההגנה 

שליטין גדי, רחובות 
קורשיה דניאל, אשדוד 

הרצברג אסתי, נס ציונה 
סקומורובסקי מארה, נס ציונה 

קוסטו דורית\ נס ציונה 

סגן אמן 
רייכמן יצחק, גל - ראש העין 
נסים דליה, כיכר המדינה ת"א 

פישר אבי, לב הצפון 
פרידהבר מתן, כרמיאל 
וייזר יוסף, חיפה/כרמל 

ליבנה גיורא, חיפה/כרמל 
שור שיפי, חיפה/כרמל 

שטיין לינה, קריות/חיפה 
כץ מרשה, ברידג' פוינט פולג 

שוורץ מרים, אביבים 
אקרשטיין סטפני, מושבות-שמריהו 

פקטור ברברה, מושבות-שמריהו 
אמדו דליה, מרום נווה 

טילבור פנינה, מרום נווה 
סגל ציפי, ירושלים 

כהן אריאלה שרי, לב חולון 
מסר רות, מרכז הברידג' ים 

נחמן אסתר, מרכז הברידג' ים 
טראו ויויאן, ויצו פתח תקוה 

גבריאלי אריה, סביון-קרית אונו 
רוה שמשון, מרכז ספורט רשלצ 

אסף אתי, בית מכבי ראשל"צ 
גיבשטיין בלה, בית מכבי ראשל"צ 

גילעם גבי, רעננה ההגנה 
גרנט מירי, רעננה ההגנה 
הירש ליזה, רעננה ההגנה 
בר יוסף יהודית, אשקלון 
זילברברג נעמי, רחובות 

קיקוב ברכה, רחובות 
כהן ליאור, אילת 

דומניץ רימונד, מועדון מודיעין 
שטיין נורית, מועדון מודיעין 
שיקלר פנינה, מועדון לידור 

שחקן מתקדם 
בצראוי וידאד, גל - ראש העין 

הילרוביץ חיים, רמת השרון 
שגיא נעמי, רמת השרון 

חן לאון, לב הצפון 
וגנר-אביטל יעל, חיפה/כרמל 

וודה רחל, קריות/חיפה 
סינגר יאנה, נהריה 

ביודו רוזלינד, השרון 
ברנוביץ אלכסנדר, ברידג' פוינט פולג 

מייטיס דוד, ברידג' פוינט פולג 
רובינשטיין אדי, ברידג' פוינט פולג 

פטלקו ליה, מושבות-שמריהו 
גלעד יוסף, מרום נווה 
ידוב דנה, מרום נווה 

פריד אשר, מרום נווה 
סיימונס צפי, ירושלים 

אלפי מנשה, מרכז הברידג' ים 
בן-זקן רחל, מרכז הברידג' ים 

בן-שיטרית ניסים, מרכז הברידג' ים 
שפירא גבריאל, מרכז הברידג' ים 

גולדפינגר אנקה, חדרה 
יעקובסון אריה, בית מכבי ראשל"צ 

קליר איתן ד"ר, אשקלון 
בהר שרה, רחובות 

ביינהרט ראובן, גליל תחתון 
קריל פטריסיה קתלין, גליל תחתון 



במלון חוף התמרים, עכו

האירוח כולל:  3 לילות 4 ימים על בסיס חצי פנסיון • קבלת פנים עם כיבוד קל . 
סמינר ברידג' מפי אפרים בריפמן • דפי הסבר בסיום כל הרצאה • תחרויות יומיות • 

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

יוצע יום טיול באיזור (בתשלום נוסף)
הסעה הלוך ושוב מ/אל תל-אביב (בתשלום נוסף)

1,420 ש“ח

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

bnbg.ben@gmail.com

אפרים בריפמן: 050-2012011 

מועדון כיכר המדינה. ויצמן 53 תל-אביב

ליחיד בחדר זוגי
על בסיס חצי פנסיון

נופשון ינואר  ה-5
חוף התמרים
29 בינואר - 1 בפברואר 2017

מועדון הברידג‘ כיכר המדינה וגדי בן בסט 
ממשיכים במסורת זו השנה החמישית

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

פרטים נוספים, הורדת טפסי הרשמה ותמונות

יום א' 12.3 20:30
זוגות סימולטנית ארצית

יום ב' 13.3 16:30, יום ג' 14.3 16:30
גביע ים המלח

בכל יום )ב'-ו'(:
10:00 - הרצאה  10:30 - תחרות זוגות

יום ד' 15.3 20:30, יום ה' 16.3 16:30
זוגות IMP גביע "עד 120"

נקודות אמן ארציות

יום ו' 17.3 16:30, שבת 18.3 10:30
זוגות TB גביע "אלטשולר שחם"

נקודות אמן ארציות

12 - 19 מרץ 17  2

תכנית התחרויות
תחרויות ארציות

03-6058355 מרכז הזמנות: 

גביעים לזוכים בשלושת המקומות הראשונים בתחרויות המרכזיות,
שתיה חמה/קרה וכיבוד חופשי במהלך התחרויות.

10 - 17 באפריל 2017

פסח בחיפה 
המלון המקסים על הר הכרמל המשקיף על מפרץ חיפה

 ארוחת ליל חג  משחקי ברידג'  הרצאות  ערבי בידור  טיולים

מרכז הזמנות 03-6058355  |  רותי ליברמן 054-4556111

פרטים בבטאון הבא
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האי מיורקה הוא אחד מיעדי הנופש הפופולריים באירופה. האי, שמשתייך לאיים הבלאריים שבמערב הים התיכון, נהנה מרצועת 
חוף יפהפייה וכמות מכובדת של ימי שמש בשנה, אבל למרות התדמית שלו, הוא מציע הרבה יותר מבטן-גב. בנוסף לעיר בירה 
אלגנטית הגדושה בפנינים ארכיטקטוניות, יש בו כפרים הרריים מסורתיים, יערות אורנים, מטעי זיתים ושקדים, אתרים היסטוריים 

רבים וגם אוכל מצוין.
מלון וספא LLAUT PALACE מלון חדיש ומפואר ביותר בעל דירוג חמישה כוכבים דה לקס השוכן באיזור פלייה דה פאלמה כ-15 
דק' ממרכז העיר פלמה ונחשב לאיזור היוקרתי של האי עם חיי לילה עשירים מסעדות מעולות חנויות לרוב וחוף ים שנחשב לאחד 

החופים היפים והנקיים בעולם.
במסגרת הנופשון נערוך 3 טיולים באי, משחקי ברידג' וערב גאלה שבוא נצא לארוחת ערב עם הופעה.

במחיר מיוחד 1,890 אירו לאדם )בחדר בתפוסה זוגית(
  * מבצע מיוחד ל-20 הנרשמים הראשונים 150 אירו הנחה לזוג

 )תוספת ליחיד בחדר 420 אירו(

החבילה כוללת:

LLAUT PALACE   - טיסה ישירה מיוחדת - ת"א-פלמה-ת"א.  7 לילות על בסיס חצי פנסיון במלון
 3 טיולים מודרכים )מדריך מקומי באנגלית(  ערב גאלה מיוחד עם הופעה.  משחקי ברידג'.  העברות.  מלווה ישראלי מנוסה.

המחיר אינו כולל: שתיה בארוחות, ביטוחים למיניהם, טיפים לנותני השירותים בחו"ל )50 אירו לאדם(, וכל מה שלא נכלל בסעיף המחיר כולל.
מס המקומות מוגבל!!! ההרשמה בעיצומה

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

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

נופשון פסח 
פלמה דה מיורקה

מלון וספא: LLAUT PALACE )חמישה כוכבים דה לקס(
11-18/4/2017

ההרשמה בעיצומה!



לפרטים נוספים ולהרשמה: אורלי ריזנברג 054-4429724, גדי ארנון 054-4671721

טוסקנה החלומית – נופשון ברידג' במונטקטיני
5-12 במאי 2017 

טוסקנה  )Tuscany( היא אחד מחבלי הארץ היפים והרומנטיים ביותר שיש בכל איטליה. 
נופיה של טוסקנה, עריה, התרבות העשירה שצמחה כאן בשילוב עם היינות המשובחים 

המופקים מכרמי האיזור הופכים אותו לאחד המקומות הנחשקים בעולם. 

bridge4fun@012.net.il

הטיול כולל:
 טיסות אליטליה ישירות לרומא, 05.05 יציאה 10:35-13:20 חזרה 12.05 בשעה 11:30-15:50. 

5 לילות נשהה במלון TAMERICI E PRINCIPE מדרגה ראשונה de luxe, ו- 2 לילות במלון מדרגה ראשונה ברומא.

החבילה כוללת:
המחיר כולל:	 

טיסות אליטליה לרומא כולל מיסי נמל ובטחון.	 

5 לילות במלון מדרגה ראשונה בעיירה מונטה קטיני ע"ב חצי פנסיון.	 

   2 לילות במלון מדרגה ראשונה ברומא 2 לילות ע"ב חצי פנסיון

   מס תיירות מקומי בבתי המלון כ-17€ לאדם.

משחקי ברידג' כולל תה, קפה.	 

אוטובוס תיירים ממוזג ונוח לביצוע התוכנית.	 

מדריך מקומי בפירנצה דובר עברית.	 

ביקור במוזיאון וינצ'י.	 

מלווה מנוסה ומיומן מצוות goitaly - אריה שימרון.	 

תשר לנותני השירותים למעט מלווה הקבוצה.	 

 * סדר הימים והסיורים עשוי להשתנות.

מחיר החבילה: 1580 €
לאדם בחדר זוגי.

תוספת יחיד בחדר
לכל התקופה  250 € 

ניתן לשלם את מחיר הטיול בעד 4 
תשלומים ללא הצמדה וללא ריבית

התשלום ע"פ שער האירו, העברות 
והמחאות גבוהה ביום התשלום.

טיולים וסיורים
כפר וינצ'י 	 

העיירה סן 	 

ג'ימיניאנו 

סיינה 	 

פירנצה 	 

העיירה אורבייטו 	 

בירת איטליה-	 

רומא. 
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play for any of three squeezes: 

a( heart-club squeeze against North,

b( diamond-club squeeze against North,

c( A double squeeze, diamond-club squeeze 
against North and dimond-heart squeeze 
against South.

Closed room - Contract 5♣: +600  for EW.

You played a spade in a third trick, I presume 
that you have handled this one: +600 - no 
swing.

You tried some other option: - down one 
-100 = -12 IMP.

Krzysztof Martens published 12 books – high 
level bridge, You can find all in website 
www.martensuniversity.com

אם אתם חושבים להפיק ספר ייחודי ואישי, אנחנו הכתובת:
בחברתנו עורכים, מעצבים, מדפיסים, כורכים ושולחים אליך עד הבית,

ספרים שנשארים במשפחה
ביוגרפיה משפחתית

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

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

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

מלווה בסיפורים, בתמונות ועוד 

וכל רעיון שיעלה על דעתכם

בעומק הג'ונגל
ישראלי ביערות העד של פפואה ניו-גינאה

על פי סיפור אמיתירומן מאת הרצל זלמן

רומן  הינו  הג'ונגל'  'בעומק 
בחיי.  שונות  תקופות  המשלב 

כמסע  בספר  המתואר  המסע 
רבות  שנים  בחובו  טומן  עצמאי 

ברחבי  ומסעות  טיולים  של 
מדינות  בה  בתקופה  העולם 

למטייל  שואבת  לאבן  הפכו  טרם  השלישי  העולם 

שלל  מייצגות  בספר  המתוארות  הדמויות  הישראלי. 

החוויה  הקשת.  צבעי  בכל  הטיול  את  שצבעו  טיפוסים 

שעברתי אי שם בפפואה ניו-גינאה היא זו שדחפה אותי 

מבוגר  בגיל  יצאתי  המסופר  לטיול  הרומן.   לכתיבת 

אזורים  הבנתי,  למיטב  שנה,   20 מאז  שחלפו  ולמרות 

נדחים אלו נשארו אותנטיים עד ליום הזה. 

ההבדלים בין העולם המערבי למקבילו, העולם השלישי, 

תמיד משכו אותי ואת חושיי. שעות ארוכות הייתי מבלה 

מזמנת  שהמציאות  השוני  בפלאי  בהתבוננות  בטיוליי 

לנו, אם בשל פראיותו של הטבע ואם בשל פראיותה של 

התרבות, אותה ספגתי בעיקר משיחותיי עם המקומיים, 

המעטים שידעו את השפה האנגלית.
על המחבר:

בשנת  תל-אביב.  בעיר   1932 בשנת  נולד  זלמן  הרצל 

1947 הצטרף להגנה. עם הקמת צה''ל התגייס למחזור 

א' של העתודה האקדמאית. בימיו הראשונים כסטודנט 

צעיר, ללימודי ההיסטוריה, בעוד תותחי המלחמה רעמו, 

הבין שרוצה להקדיש את חייו לתחומי החינוך וההוראה. 

תחילה  אלו,  בתחומים  עסק  הבאות  השנים  ב50  ואכן, 

מודיעים  אורה  תיכון  בית-ספר  כמנהל  ובהמשך  כמורה 
ברמת-גן.

רומן זה הוא ספרו הראשון של זלמן, והוא בן 83.
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Virtual European Championship - 
part 1

Krzysztof Martens

BOARD 5

 ♠
♥
♦
♣

54 
762 
9754
QJ104

 

♠
♥
♦
♣

KQ96 
A109 
AJ2 
A32

♠
♥
♦
♣

J1082 
KJ83 
103 
K96

 ♠
♥
♦
♣

A73 
Q54 
KQ86 
875

 

 
Contract 4♠, Lead ♣Q

The main point - Make sure you try all the 
options.

Win the first trick with the king of clubs and 
lead the Three of diamonds. If South has both 
diamond honours, you can pitch your losing 
club on the jack of diamonds. If not, then you 
will have to find the queen of hearts.

Closed room - Contract 3NT: +400  for EW.

Play a diamond at trick 2: +420 = +1 IMP

If not )even if you think you would have guess 
right in hearts!(: -50 = -10 IMP

BOARD 6

 ♠
♥
♦
♣

J106 
10976 
1092
J87

 

♠
♥
♦
♣

K84 
A543 
A8 
K652

♠
♥
♦
♣

73 
KQ 
K7653 
A943

 ♠
♥
♦
♣

AQ952 
J82 
QJ4 
Q10

 

Contract 3NT. South opened 1♠. Lead ♠J, 
winning, followed by ♠10.

The main point - Remember the squeeze. 
If you cannot set up a squeeze yourself, get 
the defenders to help you.

Ducking a second spade by South practically 
guarantees that the suit breaks 5-3.

Defenders do not like to enable a declarer 
to throw them in. Win the second spade and 
concede a spade trick to South. In this way 
the communication between the defenders 
is broken. If South runs his winning spades 
North will have problems with discards.

You discard two clubs from your hand and 
two diamonds and a club from the dummy. 
According to the cards North throws, you will 
"know which squeeze to execute. You can 



לפרטים והרשמה:
  e-mail: birmand@inter.net.il ,03-5465582 :מרכז ההזמנות, טל': 03-6058355, פקס

דניאלה בירמן: 050-7409089, יניב זק )צפון( 054-8083015

שתי תחרויות ארציות )ימים רביעי עד שבת(	 
שתי תחרויות מדי יום	 
פרסים וגביעים	 
הרצאות של טובי המורים	 
שתייה חמה וכיבוד חופשי	 

בים המלח
19-12  מרץ 17♥2

הברידג'פסטיבל
במלונות ישרוטל ים המלח וישרוטל גנים

חבילות נופש מיוחדות החל מ- 1,485 / ₪1,175*

ארוחת ערב חגיגית 	 שעות מתוקות 	 קוקטייל גבינות 
ויין 	 ערבי בידור 	 טיול 	 כניסה חופשית למועדון 
הבריאות 	 בריכות מי ים המלח 	 חוף ים פרטי 	 

10% הנחה על טיפולים

*המחיר הינו לאדם, בחדר זוגי, במלון ישרוטל ים המלח / ישרוטל גנים, ע”ב חצי פנסיון וכולל השתתפות באירועים וטיול )3 לילות באמצ”ש(




