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" ְיִהי ְּכבֹוד ֲחֵבְרָך ָחִביב ָעֶליָך ְּכֶׁשָּלְך"
מסכת אבות ב, יג

שלום חברים,
ההכנות לקראת שנת הפעילות הקרובה עומדות להסתיים וברצוני להתמקד בשני נושאים עליהם אנו 

מתכוונים לשים דגש:

Zero Tolerance: לצערנו נתקלנו במהלך השנה החולפת במספר התנהגויות לא ראויות:  מדיניות 
העלבות והקנטות כלפי השותף, אלימות מילולית כלפי המתנגדים וזלזול ויחס לא הולם כלפי השופטים. 
הברידג', מנהלי תחרויות  שולחן  את   )!( בוכים  עזבו  בו שחקנים  למצבים  אותנו  הובילו  אלו  תקריות 

.Fair Play ביקשו שלא לשפוט תחרויות והגיעו תלונות לא מעטות שהצטברו במערכת ה

בזמן הקרוב תגבש ההתאגדות מדיניות ברורה ותקיפה לטיפול בהתנהגויות לא נאותות וכל התנהגות 
שאינה הולמת את משחק הברידג' תטופל בחומרה. ברידג', מעבר להיותו תחרותי הוא גם בילוי חברתי 

ומהנה ולא ניתן שיפגעו בהנאה זו.

את חלק זה אסיים בתובנה שמלווה אותי מראשית הדרך. אחד הדברים האהובים עליי ביותר במשחק 
הוא שאינך יודע מיהו האדם העומד מולך. השחקנים השונים מגיעים מתחומי עיסוק מגוונים ולכל אחד 
מהם סיפור חיים מעניין וכישורים מיוחדים משלו. עלינו לכבד את חברינו למשפחת הברידג', לנצל את 

הייחודיות הזו ולהפיק ממנה את המרב. 

תהליכי אוטומציה ומחשוב:  בשנים האחרונות אנו מתקדמים בכל הכח בכל מה שקשור למחשוב. 
נתקלתם בקדמה זו בחישוב ופרסום התוצאות המקוונות, דרך תוכנה משופרת לסניפים וכמובן מערכת 
הרשמה מקוונת לתחרויות, מערכת רישום להתאגדות, הכנסת השימוש במכשירי הברידג'מייטס ועוד. 

בהקשר זה אני מעוניין להודות לאסף ומיכה עמית שתורמים ומסייעים לנו רבות.

המרכזיות  המטרות  אחת  היא  אוטומציה  תהליכים.  של  מלאה  )כמעט(  אוטומציה  הוא  הבא  השלב 
שהוגדרו לקדנציה הקרובה והגשמתה תוביל למהפכה משמעותית. המטרה היא פשוטה – כמה שפחות 

מגע "יד אדם" וכמה שיותר תהליכים אוטומטיים. 

דוגמה אחת עליה אנו עובדים בימים אלו היא מיכון של חישוב התחרויות הסימולטניות על מנת שנוכל 
גרינברג על ההצעה(.  לצדוק  )תודה  לזמן אמת  וכמה שיותר קרוב  יותר  לפרסם את התוצאות מהר 
במקביל התחלנו לאפיין את כל תהליכי המחשוב והשירות לשחקנים ואנו מתכוונים להשקיע מאמץ 
ומשאבים רבים בשיפורם. זהו זמן טוב לציין שאם יש לכם רעיונות נוספים נשמח מאוד לשמוע ולשלבם 

בתהליך העבודה.
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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הכרזות 

4

אילנה לונשטיין

מעוניינים  אנו  אחת,  בסדרה  התאמה  לשותפות  כאשר 
שיהיו לנו שליטים רבים ככל האפשר. כאשר יש התאמה 
בשתי סדרות )התאמה כפולה( נעדיף לשחק בהתאמה 
וכו'(.   6-3  ,5-4  ,5-3( אחרת  התאמה  כל  פני  על   4-4
הסיבה היא שכאשר מספר השליטים שווה בשתי הידיים 
ניתן לאחר  )5 קלפים לפחות(  ויש סדרה צדדית ארוכה 
משיכת השליטים להשליך מפסידים מסדרות אחרות על 
הסדרה הארוכה. לעומת זאת, אם נבחר בסדרה הארוכה 
תהיה  לא   4-4 בה התאמה  שיש  צדדית  סדרה  לשליט, 
מקור להשלכות ולא תעזור להיפטר ממפסידים בסדרות 

אחרות.

שתי הדוגמאות הבאות יבהירו את העניין:

♠
♥
♦
♣

AQ63
KJT54
A2
32

♠
♥
♦
♣

KJT4
AQ3
765
A64

הובלה  לאחר  הארט.  הוא  והשליט  כרוז  שמערב  נניח 
 4 בשליט,   5  – בלבד  לקיחות   11 לבצע  נוכל  כלשהי 
בספייד, 1 בדיאמונד ו-1 בקלאב וניאלץ למסור ליריבים 

לקיחה בדיאמונד ולקיחה בקלאב.

ליריבים  נמסור  ספייד,  הוא  השליט  אם  זאת,  לעומת 
לקיחה בסדרת המיינור שהובילו בה, ולאחר מכן נחתוך 
סיבוב שלישי בסדרה זו בידנו, נמשוך שליטים ונשליך על 
שני מפסידים מסדרת המיינור האחרת.  סדרת ההארט 
דיאמונד  נחתוך  בדיאמונד  יובילו  היריבים  אם  כלומר, 
קלאב  נחתוך  בקלאב  יובילו  ואם  קלאבים,  שני  ונשליך 
נמסור רק לקיחה  ונשליך שני דיאמונדים. כך או אחרת 

אחת ונבצע 12 לקיחות.

♠
♥
♦
♣

KQJT98
3
AK63
A4

♠
♥
♦
♣

A2
A765
QJ42
765

סדרת הספייד המעולה תפתה שחקנים רבים לבחור בה 
כשליט, ואכן בחוזה בספייד ניתן לבצע 12 לקיחות ללא 
ו-1 בקלאב,  4 בדיאמונד  1 בהארט,  6 בשליט,  קושי – 

כאשר ניאלץ למסור לקיחה אחת בקלאב ליריבים.

לכל  בנוסף  נוכל   )4-4 )התאמה  בדיאמונד  בחוזה  אבל 
הלקיחות הללו לחתוך ♥ ביד בתחילת המשחק, ולאחר 
מכן נמשוך 4 סיבובי שליט ונסיים עם 13 לקיחות )אלא 
אם ניתקל בחלוקת שליט של 5-0(. במלים אחרות, כדי 
להכריז ולבצע סלם גדול בחלוקה זו חובה עלינו להעדיף 
המייג’ור  סדרת  פני  על  במיינור   4-4 ההתאמה  את 

הארוכה.

לעובדה  מודעים  להיות  עלינו  ההכרזה  בשלב  כבר 
שההתאמה 4-4 עדיפה ולהעדיף התאמה כזו אם נמצאה. 
ההכרזה.  בעת  זה  רעיון  ליישום  דוגמאות  מספר  הנה 
הכרזתכם  על  להחליט  נסו  במערב.  יושבים  בכולן אתם 

הבאה בטרם תתבוננו בהסבר:

דוגמא 1
♠
♥
♦
♣

3
A4
T832
AKQ632

West North East South

1♣ Pass 1♦ Pass
?

הכריזו ♦3! למרות השישייה הטובה בקלאב עדיף לתמוך 
 3 בגובה  התמיכה  סדרתכם.  על  לחזור  מאשר  בשותף 
נקודות חלוקה(. במשחק  )כולל  נקודות   15-17 מתארת 
משיכת  לאחר  מסוגל,  יהיה  השותף  בדיאמונד  בחוזה 

התאמה של 4-4
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על  רבים  ממפסידים  להיפטר  היריבים,  מידי  השליטים 
סדרת הקלאב.

דוגמא 2
♠
♥
♦
♣

AK3
J763
A642
K4

West North East South

1NT Pass 2♥* Pass
2♠ Pass 3♥** Pass
?

 * טרנספר לספייד
 ** מבטיח 5+ קלפי ♠, 4+ קלפי ♥ ו- 10+ נקודות

על  אף  סדרות.  בשתי  ודאית  התאמה  יש   !4♥ הכריזו 
שחוזה  פי  על  ואף  יותר,  טובים  שלכם  שהספיידים  פי 
בספייד יהפוך את היד החזקה )שלכם( לכרוז, עדיין יש 
הרעיון  השותף.  ידי  על  שישוחק  בהארט  חוזה  להעדיף 
הוא שהשותף ימשוך שליטים וישליך מפסידים על סדרת 

הספייד.

דוגמא 3
♠
♥
♦
♣

AK763
Q964
A2
K3

West North East South

1♠ Pass 2♠ Pass
?

הכריזו ♥3! זוהי הכרזת הזמנה למשחק מלא עם אורך 
טובה  רביעייה  לשותף  אם   .)Long Trial Bid( בהארט 
לברוח  יכול  תמיד  )הפותח  ל-♥4  לתמוך  עליו  בהארט, 
תגיע  וכך  שלישייה(,  עם   3♥ שהכריז  במידה  ל-♠4 
השותפות לחוזה המועדף ♥4. אם לשותף אין התאמה 
בהארט, הוא יכריז ♠3 או ♠4 בהתאם לחוזק ידו ולעזרה 

שיש לו בהארט.

מהדיון לעיל ניתן להסיק כי גם כאשר לפותח 18+ נקודות 
עם רביעייה בהארט כדאי לו להכריז ♥3 במקום לסגור 
מיד ל-♠4, בתקווה להגיע לחוזה חלופי של ♥4 בהתאמה 

מועדפת של 4-4.

דוגמא 4
♠
♥
♦
♣

KJ63
Q42
J3
A765

West North East South

1♥ Pass
?

הכריזו ♠1! אף על פי שיש לכם התאמה בהארט, עדיף 
ותגיעו  יתמוך  שהשותף  בתקווה   1♠ תחילה  להכריז 
הבא  בסיבוב  תכריזו  יקרה,  לא  זה  אם   .4-4 להתאמה 
♥3 ובכך תציגו התאמה בהארט עם 10-12 נקודות )כולל 

חלוקה(.

הערה חשובה: ההמלצה להחליף סדרה הינה בתוקף רק 
בכל  עדיף  נקודות   6-9 עם  נקודות.   +10 בידכם  כאשר 
בעיות  תיצור   1♠ של  להכריז ♥2, משום שהכרזה  זאת 
רבות מדי בהמשך המכרז. לדוגמא: אם אחרי ♣2-♠1-♥1 

תכריזו ♥2, השותף יחשוב שיש לכם דאבלטון בהארט. 

דוגמא 5
♠
♥
♦
♣

KJ3
Q764
A2
Q765

West North East South

1♠ Pass
?

מעוניינים  אתם  אך  בלבד,  רביעייה  בידכם  הכריזו ♣2! 
 ,2♥ כעת  יכריז  הפותח  אם  ידו.  את  יתאר  שהשותף 
תעדיפו חוזה של ♥4 בהתאמה 4-4 על פני ♠4 בהתאמה 
5-3. על כל הכרזה אחרת של הפותח תוכלו לסגור ל-♠4.
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דוגמא 6
♠
♥
♦
♣

KQ63
J73
AJ64
42

West North East South

1♥ 2♣
?

רביעייה  מראה  אשר  שלילי"  "כפל  זהו   !Dbl הכריזו 
במייג'ור שלא הוכרז. אם תשמעו מהשותף ♠2 – תתמכו 
בו. בכל מקרה אחר, תכריזו ♥3 בסיבוב הבא כדי להראות 

יד מזמינה למשחק מלא עם התאמה בהארט.

לסיכום, יש להעדיף התאמה של 4-4 על פני כל התאמה 
אחרת, ואפילו כאשר אנו רואים התאמה ודאית עם השותף 
בסדרה שפתח בה, שווה לעשות מאמץ למצוא התאמה 

של 4-4 בסדרה אחרת )אך לא כאשר ידנו חלשה מדי(.

כעת נסו לתרגל. בכל אחת מהידיים הבאות נתון מהלך 
ההכרזה, ועליכם להחליט על ההכרזה הבאה.

תרגיל 1
♠
♥
♦
♣

K743
KQ643
AK4
2

West North East South

1♥ Pass 2♥ Pass
?

תרגיל 2
♠
♥
♦
♣

7654
KQ4
AK32
A2

West North East South

1NT Pass 2♦* Pass
2♥ Pass 2♠ Pass
?

* טרנספר להארט

תרגיל 3
♠
♥
♦
♣

42
3
AQ42
KQJ632

West North East South

1♦ Pass
2♣ Pass 3♣ Pass
?

תרגיל 4
♠
♥
♦
♣

K63
QT42
J3
AK65

West North East South

1♠ Pass
?

תרגיל 5
♠
♥
♦
♣

K63
QT42
J3
AJ65

West North East South

1♠ 2♣
?
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תשובות לתרגילים
2♠ )1(

זהו Long Trial Bid – הזמנה למשחק מלא. אם לשותף 
למשחק  להגיע  ונוכל  בנו  יתמוך  הוא  בספייד,  רביעייה 
יחזור  השותף  אחר  מקרה  בכל   .4♠ של  מועדף  מלא 

לסדרת ההארט.

4♠ )2(
הינה  הטרנספר  לאחר  השותף  של  השנייה  הכרזתו 
טבעית ומזמינה. הוא מראה לכל הפחות 5 הארטים, 4 
ספיידים ו-8 נקודות. למרות המכובדים הנאים בהארט 
נעדיף לקבוע ♠ כשליט ולהשתמש בסדרת ההארט של 

השותף לצורך השלכת מפסידים.

5♦ )3(
נעדיף משחק מלא בדיאמונד על אף העובדה שבקלאב 
קלפים   4 מראה  )הפותח  שליטים   9 של  התאמה  יש 

בדיאמונד ותומך בנו עם 3 קלפים בקלאב(. 
הערה: אם משתמשים בשיטת 2/1 מחייב למשחק מלא, 

ההכרזה המומלצת תהיה ♦3.

2♣ )4(
נכריז סדרה חדשה על מנת לשמוע תיאור נוסף מהפותח. 
ההכרזה שאנו "מצפים" לה היא ♥2 שתאפשר לנו להגיע 
למשחק מלא מועדף בהתאמה 4-4. בכל מקרה אחר, 

נתמוך בספייד בהכרזה הבאה.

Dbl )5(
זהו אינו כפל עונשין, אלא כפל שלילי המראה רביעייה 
נוכל  ואז   ,2♥ יכריז  שהשותף  מקווים  אנו  בהארט. 
הבא  בסיבוב  נכריז  יקרה,  לא  זה  אם  ל-♥4.  להעלות 
10-12 נקודות )כולל  ♠3 על מנת להראות תמיכה עם 

חלוקה(.

הועדה המארגנת

תודה, למשתתפים
בפסטיבל הברידג'

הבינלאומי בים האדום
2 17

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

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

דצמבר באביבים
התחרויות המאתגרות בתל-אביב

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.

לפני כל תחרות  תינתן הרצאה , בימי חמישי חלוקת חוברות ידיים , בשישי כיבוד קל
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

ימי א' בין השעות 15:00 16:45 
הרצאות ותרגול

למשחק התחרותי
בהנחית לנגי אסף שחקן נבחרת ישראל
נושאים מגוונים בכל שיעור מתאים לכל 

שחקני תחרות הרוצים להתקדם במשחק הברידג'. במחיר 
כניסה לפעילות במועדון. מומלץ להגיע בזוגות

מתכבדים להזמינכם לתחרות ארצית
2 מושבים  18 ידיים

יום שבת 30 בדצמבר 2017  |  בשעה: 10:00
במועדון ברח' דיסנצ'יק 7, תל אביב

מנהל תחרות: אילן שזיפי
מחיר למשתתף 80 ₪ עבור התחרות

לפרטים והרשמה: מועדון: 03-6417469, 03-6417470

פרטים בהמשך...

בית הספר של מועדון אביבים שמח להזמינכם 
למגוון קורסים משחקים מודרכים ותחרויות  מודרכות

מפגש היכרות ללא התחייבות  
פרטים נוספים והרשמה אצל: אפרת אורן : 050-93-666-76 // מועדון ברידג' אביבים:03-6417470

היכונו לאירוע חצי היובל  ל מועדון אביבים 
במהלך חודש דצמבר
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למגוון קורסים משחקים מודרכים ותחרויות  מודרכות

מפגש היכרות ללא התחייבות  
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במהלך חודש דצמבר
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רם סופר

ראשית כל נזכיר כי בברידג’ מתקדם לא מקובל שהכרזת 
למספר  שאלה  תהא   1NT לפתיחה   4NT של  תשובה 
כמותית  כהזמנה   4NT-ב משתמשים  אלא  האסים, 
ב-4NT עם  הפותח אמור להשאיר את החוזה   :6NT-ל
מינימום ולהכריז סלם עם מקסימום. שימוש מתקדם יותר 
במוסכמה זו מאפשר לפותח להראות רביעיות בגובה 5 

ולחפש התאמה 4-4, או להראות חמישיות בגובה 6.

אם בכל זאת המשיב רוצה לשאול למספר האסים וזה כל 
מה שמעניין אותו )אולי גם מספר המלכים( לפני שיקבע 
את החוזה הסופי, מקובל לצורך זה להשתמש בהכרזת 

.)Gerber התשובה ♣4 )מוסכמת

כיצד נבין את מהלך ההכרזה הבא:

West North East South

1NT Pass 2♣ Pass
2♥ Pass 4NT

האם המשיב שואל לאסים, לקלפי מפתח, או סתם מראה 
לשאול  צורך  שום  היא שאין  כמותית? התשובה  הזמנה 
 3♠ ידי  על  להראות התאמה  מיד. אפשר  לקלפי מפתח 
בסיבוב השני ובסיבוב הבא כשיש סדרת שליט מוסכמת 

להכריז 4NT )שאלה לקלפי מפתח(.

כל  זה  ואם  הגיונית,  אינה  האסים  למספר  שאלה  גם 
בהכרזת  להתחיל  יכול  היה  המשיב  את  שמעניין  מה 
הזמנה כמותית עם  4NT יתאר  ♣4 במקום ♣2. על כן 
רביעייה בספייד. מדוע לא יכריז המשיב 4NT מיד? הוא 
מעדיף לחפש קודם כל התאמה במייג’ור, ואם זו תימצא 
להשתמש בטכניקות של הכרזות קיו-ביד ושאלה לקלפי 

מפתח.

דוגמא 1
♠
♥
♦
♣

KJ3
AQT2
T72
AK5

♠
♥
♦
♣

AQ76
K3
AQJ8
943

West North East South

1NT Pass 2♣ Pass
2♥ Pass 4NT Pass

6NT Pass Pass Pass

מערב מבין ששותפו משתמש בהכרזת הזמנה כמותית 
)מקסימום(. הביצוע קל:  נקודות   17 ל-6NT עם  ומעלה 
גם  לקיחות   3 זו  בסדרה  וישיג  בדיאמונד  יעקוף  מערב 
במקרה שהעקיפה תיכשל, ביחד עם 4 לקיחות בספייד, 

3 בהארט ו-2 בקלאב.

לסיכום דוגמא זו, הכרזת 4NT בסיבוב השני לאחר ♣2 
מתארת הזמנה כמותית לסלם עם רביעייה במייג’ור. 
מה  הראשונה:  השאלה  על  מלא  באופן  השבנו  בכך 

.4NT משמעותה של הכרזת

 4NT ושומע  במייג’ור  רביעיות  שתי  מחזיק  הפותח  אם 
בספייד.  לסלם  כנראה  ילך  הוא   ,2♥ שהשיב  לאחר 
בדוגמא הבאה ידו של המשיב זהה לדוגמא 1, אבל ידו 

של הפותח שונה.

דוגמא 2
♠
♥
♦
♣

KJT3
A964
K2
KQ5

♠
♥
♦
♣

AQ76
K3
AQJ8
943

West North East South

1NT Pass 2♣ Pass
2♥ Pass 4NT Pass
6♠ Pass Pass Pass

מוסכמת סטיימן )חלק ה’(

במאמר הקודם ראינו כיצד אפשר להזמין לסלם לאחר 
הכרזת  באמצעות  במייג'ור   4-4 התאמה  מציאת 
סלם  בהכרזות  נדון  כעת   .3 בגובה  השני  המייג'ור 
 4NT-נוספות, ונתמקד במשמעותן של ההכרזות ♣4 ו

לאחר שימוש בסטיימן.
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הפעם לפותח 16 נקודות בלבד, אבל ההתאמה הידועה 
4-4 בספייד מחזקת את ידו ואין ספק ש-♠6 סלם מצוין 
יכשילו  רעות מאוד  חלוקות  רק  גבוהות.  נקודות   32 עם 
את החוזה. שימו לב כי החוזה החלופי 6NT נחות במידה 
משמעותית: אם A♣ נמצא בצפון, רוב הסיכויים שהסלם 

ללא שליט יוביל לכישלון.

הגיע הזמן לטפל בהכרזת קפיצה לגובה 4 בסדרה חדשה 
האפשרות  )כולל  במייג’ור  רביעייה  הציג  שהפותח  לאחר 
♣4(. מומלץ מאוד כי זו תהיה הכרזת ספלינטר: המשיב 
מתאר התאמה של 4 קלפים בסדרת המייג'ור של הפותח 
עם קוצר )סינגלטון או חוסר( בסדרה שאליה קפץ בגובה 4.

לסלם  כללית  מהזמנה  מהותית  שונה  ספלינטר  הכרזת 
עוזר  נידונה במאמר הקודם. המשיב  עם התאמה אשר 
לפותח להבין אילו נקודות שלו עובדות )בסדרות הארוכות 
של המשיב( ואילו נקודות מבוזבזות )מול הקוצר(. כך יוכל 
הפותח לקבל החלטה מושכלת יותר אם לעצור במשחק 

מלא או להתקדם לסלם.

 .Gerber במקרים אלה איני ממליץ להשתמש במוסכמת
למספר  מדוע שאלות  לעיל מבהיר   1 דוגמא  לפני  הדיון 
לאחר  נחוצות  אינן  המפתח  קלפי  למספר  או  האסים 
לאחר  זאת  )לעומת  סטיימן  להכרזת   2♥/2♠ תשובה 
תשובה ♦2 אין משמעות הגיונית לספלינטר, כך שהכרזת 

♣4 עדיין תשמש שאלה למספר האסים(.

דוגמא 3
♠
♥
♦
♣

AK64
K6
952
KQJ7

♠
♥
♦
♣

QJT9
AQ75
A842
4

West North East South

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

* ספלינטר. התאמה בספייד עם קוצר בקלאב.

התאמה  מציאת  לאחר  אך  בלבד,  נקודות   13 למשיב 
בספייד ידו מתחזקת מאוד ושייכת לאזור הסלם. עם זאת, 
ערכו של הסינגלטון בקלאב אינו ודאי, ובחלוקה הנתונה 
הוא תורם מעט מאוד מול הנקודות “המבוזבזות” הרבות 
של הפותח. הכרזת הספלינטר ♣4 עוזרת מאוד לפותח 
להעריך נכונה את ידו ולהבין שערכה מתדרדר לאור ריכוז 

הכוח בסדרה הקצרה של השותף. 

לסלם  המשיב  הזמנת  את  בנימוס  דוחה  הפותח  כן  על 
לקיחות   12 ביצוע   .4♠ של  סוגרת  בהכרזה  ומשתמש 
בדיאמונד  קטלנית  מהובלה  ההגנה  של  הימנעות  דורש 

ביחד עם חלוקות ידידותיות.

דוגמא 4
♠
♥
♦
♣

AK64
K6
952
KQJ7

♠
♥
♦
♣

QJT9
AQ75
4
A842

West North East South

1NT Pass 2♣ Pass
2♠ Pass 4♦* Pass

4♥** Pass 4NT Pass
5♥*** Pass 6♠ All Pass

 * ספלינטר. התאמה בספייד עם קוצר בדיאמונד.  
 ** קיו-ביד  

 ♠Q 2 קלפי מפתח מתוך 5 ללא ***

ידו של הפותח זהה לדוגמא 3, ובידו של המשיב הוחלפו 
משתמש  המשיב  כאן  גם  והדיאמונד.  הקלאב  סדרות 
בהכרזת ספלינטר לאחר ♣2, והפעם לפותח אין נקודות 
קונטרול  מראה   4♥ הקיו-ביד  הכרזת  כלל.  מבוזבזות 
כל-כך  הפותח  של  ידו  למעשה,  בסלם.  ועניין  בסדרה 
טובה עד כי היה יכול גם לשאול לקלפי מפתח באמצעות 

4NT בעצמו.

הכרוז  בקלאב  הובלה  לאחר  אך  מצוין,  הסופי  החוזה 
בדילמה. אם ימשיך בדיאמונד בתקווה לחתוך סדרה זו 
משחק  בקלאב.  הגנתי  חיתוך  לספוג  עלול  הוא  בדומם, 
אם   .AQ עם  שליט  סיבובי  שני  למשוך  הוא  יותר  טוב 
 12 ויש  שלישי  סיבוב  גם  מושכים   ,3-2 השליט  חלוקת 
 ,♥K לקיחות קלות. אם חלוקת השליט 4-1, מומלץ לשחק
ולסיים משיכת שליטים  A♥, לחתוך גבוה הארט שלישי 
)אם היריבים חתכו בסיבוב ההארט הראשון או השני, זה 

לא היום שלכם(.

בסדרה  האחרון  המאמר  את  נפרסם  הבא  בחודש 
שיעסוק בהכרזת סדרה חדשה בגובה 3 על ידי המשיב 

בסיבוב השני.
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קובי שחר

כמה  עם  היא:  שחקנים  מצד  עצמה  על  החוזרת  שאלה 
נקודות להוסיף למשחק מלא מול פתיחה חלשה? הכוונה 
היא למצב שבו השותף פתח )נניח( בהכרזת ♠2 המתארת 
יד עם שישה קלפים בסדרה ו-6-10 נקודות גבוהות. כיצד 

על המשיב להעריך את ידו ומתי להוסיף למשחק מלא?

היא   2 בגובה  חלשה  פתיחה  של  העיקרית  המטרה 
להפריע למתנגדים על ידי צמצום מרחב ההכרזה, אולם 
הכרזה זו גם מתארת את ידו של הפותח. כאשר השותף 

פותח ♠2 עלינו לצפות לידיים דומות לדוגמאות הבאות:

דוגמא 1
♠
♥
♦
♣

AKQ752
843
65
74

דוגמא 2
♠
♥
♦
♣

KQT752
K65
83
74

דוגמא 3
♠
♥
♦
♣

KQJ752
65
74
J83

דוגמא 4
♠
♥
♦
♣

QJ9752
654
A83
7

הלקיחות  מספר  להערכת  ביותר  המקובלת  השיטה 
שהשותפות יכולה לזכות בהן מבוססת על הערכת הקלפים 
בהתאמה.   4-3-2-1 ניקוד  ידי  על   A-K-Q-J הגבוהים 
 Ron( קיימות גם שיטות נוספות. האוסטרלי רון קלינגר 
 The Modern Losing Trick“ Klinger( מתאר בספרו 
שליט  עם  הרצוי  החוזה  גובה  להערכת  שיטה   ”Count

לאחר מציאת התאמה.

השיטה מבוססת על ספירת המפסידים בידך )מפסיד אחד 
עבור כל אחד משלושת הקלפים הראשונים בכל סדרה 
המפסידים  מספר  של  הערכה  עם   )Q או   ,K  ,A שאינו 
בידו של השותף על פי ההכרזות שלו והפחתה מ-24 של 
הסכום המתקבל. זוהי הערכה למספר הלקיחות שתוכלו 
לזכות במשחק עם שליט בסדרה שבה נמצאה התאמה. 

חלשה  פתיחה  מול  היד  בהערכת  עוסק  בספר   7 פרק 
בגובה 2. קלינגר מראה כי כאשר השותף פתח בהכרזה 
בדוגמאות  מפסידים.   7-8 עם  ליד  לצפות  עלינו  כזו 
למעלה ניתן לראות כי בשתי הידיים הראשונות יש שבעה 

מפסידים ובשתי הידיים האחרות יש שמונה מפסידים. 

הפותח,  בסדרת  לפחות  קלפים  שני  למשיב  כאשר 
יותר(,  )או  כלומר לשותפות התאמה של שמונה קלפים 
הנקודות  ספירת  אינה  היד  להערכת  המועדפת  השיטה 
אלא ספירת הקלפים המכסים )Cover Cards(. "קלף 
השותף.  של  בידו  מפסיד  המעלים  קלף  הוא  מכסה" 
1-3 קלפים,  יהיו בכל אחת מהסדרות הצדדיות  לשותף 
אם  בסדרה.  קלפים  שני  לו  שיהיו  הסיכויים  רוב  כאשר 
 .J+Q יעבדו’ טוב יותר בכיסוי מפסידים מאשר‘ K+A כך
בסדרת השליט גם Q תהיה קלף מכסה. ניתן לספור את 

הקלפים המכסים באופן הבא:

עם כמה נקודות להוסיף למשחק 
מלא מול פתיחה חלשה?
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בסדרת השליט: K ,A או Q יהיו קלף מכסה.

בסדרות הצדדיות:
AK – שני מכסים

1½ - AQ
A או KQ יחד – 1

½ - Q ללא K סדרה בראשות
סדרה בראשות Q )או פחות( – 0.

אם אנו מצפים שלפותח 7-8 מפסידים, נוכל לקבוע את 
החוזה הסופי:

עם 3 קלפים מכסים בלבד אין סיכוי למשחק מלא. גם מול 
יד מקסימלית של 7 מפסידים, נכסה שלושה מהם ועדיין 

יישארו ארבעה מפסידים.

מול  מלא  במשחק  להיות  נרצה  מכסים  קלפים   4 עם 
מקסימום )7 מפסידים( אך לא מול מינימום )8 מפסידים(. 

אל יד עם 3 וחצי מפסידים נתייחס בצורה דומה. 

גבוהים  מלא  למשחק  הסיכויים  מכסים  קלפים   5 עם 
מ-50%. גם מול שמונה מפסידים יישארו בידי הכרוז רק 

שלושה מפסידים. 

עם 6 קלפים מכסים נבדוק את האפשרות לסלאם.

דוגמא  ומול  מכסים,  קלפים   4 עם  המשיב  של  יד  הנה 
גבוהה  בהסתברות  לבצע  אפשר  מפסידים(   7( לעיל   2

משחק מלא ♠4.

♠
♥
♦
♣

KQT752
K65
83
74

♠
♥
♦
♣

A6
A873
9652
AK2

גם אם נחליף את ה-A♥ של מזרח ב-A♦, עדיין נוכל לבצע 
את החוזה אם A♥ בדרום )סיכוי של 50%(.

נזדקק  מפסידים(   8( לעיל   4 דוגמא  מול  זאת,  לעומת 
למזל רב בסדרת השליט כדי לבצע משחק מלא:

♠
♥
♦
♣

QJ9752
654
A83
7

♠
♥
♦
♣

A6
A873
9652
AK2

מה קורה מול דוגמא 3 לעיל )8 מפסידים(? אנו מוגבלים 
הינן  בספייד  הלקיחות  הפעם  אך  בלבד,  לקיחות  ל-9 

בטוחות.

♠
♥
♦
♣

KQJ752
65
74
J83

♠
♥
♦
♣

A6
8732
A962
AK2

תשע לקיחות – אז אולי אפשר לשחק 3NT? אם ההגנה 
ניתן  בהארט,  מהירות  לקיחות  ב-5  לזכות  יכולה  אינה 

.♠J 3 בקלות. גם ללאNT לבצע

טוב  תיאור  לקבל  )Ogust( מאפשרת  אוגסט  קונבנציית 
יותר לידו של הפותח – האם בידו מינימום )8 מפסידים( 
או מקסימום )7 מפסידים( ומהי איכות סדרת השליט שלו 
לכך  יש בראשה(. בהתאם   AKQ מכובדים מתוך )כמה 

ניתן להחליט על החוזה הטוב ביותר.

אם מול דוגמא 1 לעיל למשיב 3 האסים בסדרות האחרות, 
:3NT ניתן לבצע

♠
♥
♦
♣

AKQ752
843
65
74

♠
♥
♦
♣

643
A752
A873
A9

שימו לב כי למשיב 12 נקודות גבוהות בלבד, ולשותפות 
בקלות  לבצע  ניתן  אבל  ביחד,  גבוהות  נקודות   21 רק 
3NT. נקודות אינן הכול, וברידג’ הוא משחק של לקיחות.

חלשות  פתיחה  הכרזות  של  ההגנתי  לפן  נחזור  לסיום, 
 Law of Total( בגובה 2. בהסתמך על חוק סך הלקיחות
Tricks(, עם התאמה של תשעה קלפים בסדרת השליט 
בביצוע  ניכשל  אם  )גם  השותפות  עבור  בטוח   3 גובה 
החוזה, המתנגדים עשויים לקבל ניקוד רב יותר אם יבצעו 
חוזה משלהם(. לפיכך, המשיב לפתיחה חלשה בגובה 2 
יתמוך לגובה 3 עם שלושה קלפים בסדרת השותף גם ללא 
ניקוד משמעותי – זה פשוט המשך ההפרעה למתנגדים. 
ניתן על  עם תמיכה של ארבעה קלפים בסדרת הפותח 
פי אותו היגיון להעלות מיד את ההכרזה לגובה 4, כאשר 
היריבים אינם יודעים אם הכרזנו משחק מלא כדי לבצע 
או להפריע. לעתים הם ירשו לנו לשחק כאשר ביכולתם 

לבצע משחק מלא, והרווח שלנו יהיה גדול.

הקוראים מוזמנים לשלוח שאלות לכתובת

toolbox.bridge@gmail.com 

מעל  ואענה  המומחים  מפי  תשובות  למצוא  אנסה  אני 
דפים אלה.

dec.indd   13 29.11.2017 г.   16:32:18



שחק היד
מ

14

אפרים בריפמן

בעת ביצוע חוזה בברידג', בשליט או ב-NT, בדרך כלל 
עליכם למסור ליריבים לקיחה )או יותר( לפני ביסוס סדרה 
משלכם כמקור ללקיחות. לעיתים מוסרים את היד ליריב 

משמאל ולעיתים לזה שמימין. 

האם יש חשיבות מי משניהם יזכה בלקיחה? לעיתים 
קרובות – כן. אסור למסור אותה ל"יד המסוכנת".

היד  תשובה:  ל"מסוכנת"?  נחשבת  יד  איזו  שאלה: 
שעלולה לסכל מידית את ביצוע החוזה.

חשוב לציין כי "היד המסוכנת" אינה יד קבועה: במשחק 
אחד היא יכולה להיות זו של היריב מימין, 

חלוקות  גם  ישנן  משמאל.  היריב  של  אחרת  ובחלוקה 
כדי  תוך  מתחלפת  המסוכנת  היד  בהן  יותר  מורכבות 
משחק: בתחילת המשחק יד מסוימת מסוכנת, ובהמשך 

– דווקא היד השניה. 

יד מסוכנת בחלוקה אותה  איזו  כן,  ניתן לקבוע אם  איך 
נשוב  זו,  לשאלה  מענה  לתת  בכדי  משחקים?  אתם 

לטכניקה של משחק העיכוב.  

דוגמא 1

♠ 32

♠ 876♠ KQJT9

♠ A54

 .♠K-ב מוביל  מערב   .3NT-ב משחקים  דרום,  אתם 
 .♠J-וב ♠Q-מערב ממשיך ב .♠A-עיכבתם את הזכייה ב
בשני  מחזיק  מערב  השלישית.  בלקיחה   ♠A-ב זכיתם 

קלפים זוכים T9♠. למזרח אין יותר ספיידים.

המסוכנת”.  “היד  הוא  מערב  כי  בביטחון  לומר  אפשר 
בלקיחה  יזכה  מערב  אם   – מאליה  מובנת  לכך  הסיבה 

כלשהי, יהיו לו גם שתי לקיחות נוספות: T♠ ו-9♠.

יזכה  מזרח  אם  מסוכנת”.  “יד  אינו  מזרח  זאת  לעומת 
בלקיחה, אין לו יותר ספיידים על מנת להזיק לכם. בחנו 

כעת דוגמא מורכבת יותר:

דוגמא 2

♠ 964

♠ T7♠ AQ832

♠ KJ5

שוב אתם דרום, ושוב אתם ב-3NT. מערב מוביל ב-3♠. 
הקלפים  מצב   .♠J-ב זכיתם  ממזרח.   ♠T מהדומם,   ♠9

:♠J-אחרי שזכיתם ב

♠ 64

♠ 7♠ AQ82

♠ K5

מזרח- של  הקלפים  את  רואים  אינכם  במשחק  אמנם 
בקלפים  מחזיק  מערב  כי  ברור  להיות  צריך  אך  מערב, 
היה   ♠A או   ♠Q מזרח  החזיק  אילו  בספייד.  הגבוהים 
משחק אחד מהם במטרה לזכות בלקיחה. מזרח שיחק 
 ♠Q אין לו .♠T-את הקלף הגבוה ביותר שברשותו, את ה

.♠A ולבטח אין לו

כי מערב  לכם  מסקנה: מערב מחזיק AQ♠. עתה ברור 
“אורב” ל-K♠ שלכם עם AQ♠ “מעבר לפינה”...

 – מערב?  אמרתם  המסוכנת?  היד  לדעתכם  מי  ובכן, 
ממש לא!

מזרח היד המסוכנת כאן.

היד המסוכנת

dec.indd   14 29.11.2017 г.   16:32:18



שחק היד
מ

15

היד  של  מהותה  את  נגדיר  ראשית,  מבולבלים...? 
המסוכנת:

יד מסוכנת היא יד שאם תזכה בלקיחה, יכולה להזיק לכם 
באחת משתי דרכים:

היא תזכה בלקיחות הבטוחות שלה, אחרי שפיתחה . 1
אותן לעצמה )דוגמא מס' 1(

או שתוביל דרך הקלפים הגבוהים שלכם, אל הקלפים . 2
הגבוהים יותר של השותף )דוגמא מס’ 2(

יזכה בלקיחה בסדרה  2: אם מערב  נחזור לדוגמא מס’ 
כלשהי וימשיך בספייד, תזכו ב-K♠ ואין זה משנה איזה 
תשרתו  זה  שבמקרה  כיוון  זאת   – מערב  ישחק  ספייד 
מזרח  אם  בתור(;  )הרביעי  אחרונים  הספייד  לסדרת 
יזכה בלקיחה כלשהי וימשיך ב-7♠, לא תזכו ב-K♠. כאן 
– השני בתור. במלים אחרות,  לסדרת הספייד  תשרתו 
אם מזרח יוביל 7♠ דרך ה-K5♠ אל ה-AQ82♠ של מערב 
תפסידו   – בתור  השני   – זו  סדרה  לשחק  אתכם  ויאלץ 

ארבע לקיחות. 

מזרח הינו היד המסוכנת כאן, לא מערב.

לפני שנגדיר באיזו טכניקה יש לנקוט נגד היד המסוכנת, 
נבחן מצב שכיח נוסף:

דוגמא 3
♠ 32

♠ K5

אינכם  ובדומם.  ביד  שלכם  הספייד  קלפי  אלה  כי  נניח 
מיקומם של קלפי הספייד אצל מזרח  לדעת את  יכולים 
פי  על  יוכרעו  בלקיחה   ♠K של  הפסד  או  זכייה  ומערב. 

מיקומו של ה-A♠ ו/או מי ישחק ראשון סדרה זו.

אתם לא יודעים אצל מי ה-A♠. הוא יכול להיות במערב 
אם  כאלה:  להיות  צריכים  שלכם  השיקולים  במזרח.  או 
ה-A♠ אצל מזרח, אזכה ב-K♠ ואין זה משנה אם מזרח 
או מערב יובילו סדרה זו; אם ה-A♠ נמצא במערב ומערב 
יוביל ספייד, בטוח אזכה ב-K♠. מערב אינו יד מסוכנת. 
 ♠K5-במערב ומזרח יוביל ספייד דרך ה ♠A אבל, אם אכן
– לא אזכה ב-K♠. במקרה זה מזרח הוא היד המסוכנת.

כעת ניישם את הידיעות במעשים ונשחק חלוקות מלאות:

תרגיל 1
♠
♥
♦
♣

75
AQJ
AQJT4
987

♠
♥
♦
♣

A32
K7
982
AQJT2

החוזה 3NT, דרום המבצע. מערב מוביל 6♠.

 ♠A-אתם מעכבים את ה .♠Q 5♠ מהדומם, מזרח משחק
נותרו  למתנגדים  השלישית.  בלקיחה  בו  וזוכים  פעמיים 
שני ספיידים זוכים. כיוון שמקובל להוביל נגד NT מסדרה 
ארוכה, הגיוני להסיק כי אלה נמצאים אצל מערב. אם כך 

– מערב הוא היד המסוכנת.

J ...זה לא אומר שמרגע זה אתם מפסיקים לדבר אתו

על  כלשהי  בלקיחה  לזכות  ממערב  למנוע  נסו  פשוט 
ייהנה משתי הלקיחות שלו בספייד. ראשית,  מנת שלא 
תספרו את הלקיחות הבטוחות: יש לכם לקיחה בספייד, 
שלוש לקיחות בהארט ולקיחה אחת בכל אחת מסדרות 
שלוש  לפתח  עליכם  לקיחות.   6 הכול  בסך   –  Minor-ה
דייאמונד  סדרות,  שתי  לבחירתכם  נוספות.  לקיחות 
וקלאב. כל אחת מהן עשויה להעניק לכן ארבע לקיחות 
סדרה  באיזו  תיכשל(.   K-ה נגד  שהעקיפה  )במקרה 

תבחרו?

אם תבחרו לעקוף בדייאמונד ו-K♦ אצל מערב, מערב לא 
יוכל לזכות בו כיוון שנמצא במלכוד. אם K♦ אצל מזרח, 
תיכנסו  אם  הפוך.  המצב  בקלאב  בלקיחה.  יזכה  מזרח 
לדומם, בהארט למשל, ותשחקו 9♣ בכוונה לעקוף, אתם 
עלולים להפסיד לקיחה למערב – היד המסוכנת! זכרו: 
עקיפה  להעדיף  עליכם  זוכים.  ספיידים  שני  מערב  אצל 
בדייאמונד. אם העקיפה לא תצליח, מזרח יזכה  בלקיחה 
– היד הלא מסוכנת )אין לו יותר ספיידים(. נתבונן ביד 

כולה:
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 ♠
♥
♦
♣

75
AQJ
AQJT4
987

 

♠
♥
♦
♣

KJ864
9852
53
K6

♠
♥
♦
♣

QT9
T643
K76
543

 ♠
♥
♦
♣

A32
K7
982
AQJT2

 

השלישית.  בלקיחה   ♠A-ב זכיתם  ב-6♠.  הוביל  מערב 
מזרח,  כי  נניח   .♦K-ב זכה  ומזרח  בדייאמונד  עקפתם 
לו  שאין  )כיוון  בקלאב  המשיך  בלקיחה  זכייתו  לאחר 

ספיידים(. מה עכשיו...?

עכשיו עליכם לבצע את הדבר ההכרחי – ספירה חוזרת 
של הזוכים שלכם!

שלושה  אחד,  ספייד  דייאמונדים,  ארבעה  לרשותכם 
הארטים וקלאב אחד, בסך הכול תשע לקיחות. מרגע זה 
 ♣A-ב זכו  נוספות.  בסדרות  לעקוף  או  לפתח  צורך  אין 
עקפתם  שאילו  לב  שמתם  שלכם.   הלקיחות  את  וקחו 
 ♣K-3? מערב היה זוכה בNT-בקלאב הייתם נכשלים ב
חמש  הכול  בסך  שלו,  האחרונים  הספיידים  בשני  וגם 

לקיחות להגנה.

תרגיל 2
♠
♥
♦
♣

KT
QT9
82
AQT975

♠
♥
♦
♣

AQJ3
AJ85
KJ4
J8

 ♦2 ב-5♦,  מוביל  מערב  המבצע.  דרום   ,3NT החוזה 
מהדומם. מזרח שם את ה-Q♦ ואתם זוכים ב-K♦. סדרת 
הקלאב נראית מבטיחה מאוד, אולם אם העקיפה בקלאב 
דרך  דייאמונד  יוביל  הוא   ,♣K-ב יזכה  ומזרח  תיכשל 
ה-J4♦ ומערב יכסה בקלף גבוה יותר כל קלף שתשחקו 

מהיד.

בדוגמא זו מזרח הוא היד המסוכנת אף על פי שהסדרה 
את  לתכנן  עליכם  לכן  מערב!  בידי  נמצאת  הארוכה 
שימשיך  זה  והוא  בלקיחה,  יזכה  שמערב  כך  המשחק 
בסדרת הדייאמונד, כדי שביצוע החוזה לא יהיה בסכנה. 

כאשר מערב מוביל את סדרת הדייאמונד, אתם משחקים 
ובכל מקרה תזכו בלקיחה. לעומת זאת,  אחרונים  עתה 
ולא  השנייה  היד  אתם  זו,  סדרה  משחק  מזרח  כאשר 

תזכו באף לקיחה.

את  לסכן  יכולה  אשר  סדרה  ברשותכם  כאשר   :♥ שימו 
החוזה, תמיד תרצו לשרת סדרה זו אחרונים.

ויגרום  החוזה  את  המסכנת  סדרה  ישחק  אשר  יריב 
זו  יריב  השני,  במושב  כשאתם  זו  סדרה  לשחק  לכם 

הינו “היד המסוכנת”.

נבחן כעת דוגמא זו במערך קלפים מלא:

 ♠
♥
♦
♣

KT
QT9
82
AQT975

 

♠
♥
♦
♣

852
K74
AT753
32

♠
♥
♦
♣

9764
632
Q96
K64

 ♠
♥
♦
♣

AQJ3
AJ85
KJ4
J8

 

5♦. לאחר  3NT, אתם בדרום. הובלת הפתיחה  החוזה 
שמזרח שיחק את ה-Q♦, זכיתם ב-K♦. זה הזמן לספור 

את הלקיחות הבטוחות:

ארבעה ספיידים, הארט אחד, דייאמונד אחד, קלאב אחד 
– בסך הכול שבע לקיחות.

כיוון שמזרח הוא ללא ספק היד המסוכנת, אסור לשחק 
קלאב!

דווקא מסדרת  להשיג  ניתן  את שתי הלקיחות החסרות 
ההארט. עברו לדומם עם K♠ ושחקו T♥ בכוונה לעקוף 
נגד K♥. גם אם העקיפה לא תצליח ויהיה זה מערב אשר 
יזכה ב-K♥, אין הוא יכול להזיק לכם בסדרת הדייאמונד 

– אתם משרתים לסדרה זו אחרונים.

במקרה  ב-3♣?  ימשיך   ♥K-ב זכייתו  לאחר  מערב  ואם 
זה, עצרו וספרו את מספר הלקיחות שלכם. לרשותכם: 
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בדייאמונד  לקיחה  הארטים,  שלושה  ספיידים,  ארבעה 
ועוד A♣. כמובן שאם העקיפה נגד ה-K♣ מצליחה ניתן 
לזכות בשתיים עשרה לקיחות, אך אסור לסכן חוזה שהוא 

J ..כמונח בכף היד”. חישבו על כך“

תרגיל 3

דוגמא נוספת, מתקדמת יותר:

♠
♥
♦
♣

KJ5
74
T83
KJT94

♠
♥
♦
♣

AQ6
A53
AJ2
A863

West North East South

1♣
1♥ 2♣ Pass 3NT

Pass Pass Pass

מערב מוביל K♥. על פי חוק ה-7 אתם מעכבים פעמיים 
וזוכים ב-A♥ רק בפעם השלישית.

הוא  שלו  בסדרה  העוצר  את  מכם  משך  שמערב  לאחר 
הפך ל”יד המסוכנת”, ועליכם להימנע בכל מחיר מלמסור 

לו לקיחה.

כאשר  כלל  בדרך  ללקיחות.  המקור  היה  הקלאב  סדרת 
יש   ,AK שבראשה  בסדרה  קלפים  תשעה  ברשותכם 
תימצא   Q-שה לוודאי  קרוב  “מלמעלה”.  אותה  לשחק 
Singleton או Doubleton והיא תיפול. אולם כאן אסור 
חלוקת  במקרה  שאם  משום  מלמעלה,   ♣AK  לשחק
אצל  שלישית   ♣Q-וה  3-1 היא  היריבים  בידי  הקלאבים 

היריב המסוכן )מערב( – תיכשלו בחוזה.

 ♠
♥
♦
♣

KJ5
74
T83
KJT94

 

♠
♥
♦
♣

84
KQJT8
Q84
Q52

♠
♥
♦
♣

T9732
962
K975
7

 ♠
♥
♦
♣

AQ6
A53
AJ2
A863

 

 ♥A-ב וזכיתם  פעמיים  שעיכבתם  אחרי  הנכון:  המשחק 
אל  קטן  וקלאב   ♣A לשחק  עליכם  השלישית,  בלקיחה 
ה-9♣. אם מזרח יזכה ב-Q♣, אין בידו הארט כדי לחזור 
אל שותפו. אם בכל זאת נותר הארט בידי מזרח, סדרה זו 
 .♣Q-מחולקת 4-4, וליריבים רק שלושה הארטים ועוד ה
להיות  עליכם  עם שליט,  חוזה  כאשר אתם מבצעים  גם 
היד המסוכנת,  הוא  מי מהיריבים  ולזהות  לסכנה  ערים 

כלומר – להחליט למי אסור למסור לקיחה.

התבוננו בדוגמא הבאה:

תרגיל 4
♠
♥
♦
♣

QJ9
865
AJ2
AQJ4

♠
♥
♦
♣

AKT764
K43
K53
3

החוזה ♠4, אתם בדרום. הובלת הפתיחה של מערב – 
T♦. שמתם J♦ מהדומם, אך מזרח כיסה ב-Q♦ וזכיתם 
עם ה-K♦. אתם סופרים את המפסידים: בסדרת ההארט 
בסדרת  מערב(.  בידי   ♥A )אם  שלושה  להיות  עלולים 
לבוא  יכולה  החסרה  הלקיחה  אחד.  מפסיד  הדייאמונד 
רק מסדרת הקלאב. אם K♣ בידי מערב ותעקפו נגדו - 
תצליחו בחוזה, אך אם K♣ בידי מזרח, הוא עלול לעבור 
הסדרה  את  השני  במושב  זה תשחקו  במקרה  להארט. 
המסכנת את החוזה מידית. מה ניתן לעשות? כאן יהיה 

צורך להיעזר בעקיפת חיתוך.
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נבחן יחד את החלוקה המלאה:

 ♠
♥
♦
♣

QJ9
865
AJ2
AQJ4

 

♠
♥
♦
♣

852
A92
T97
9762

♠
♥
♦
♣

3
QJT7
Q864
KT85

 ♠
♥
♦
♣

AKT764
K43
K53
3

 

אל   ♣3 ושחקו  שליטים  משכו   ,♦K-ב שזכיתם  אחרי 
ה-A♣. בלקיחה הבאה שחקו Q♣ מהדומם. בשלב זה 

ייתכנו שני תרחישים:

)א( מזרח יכסה את ה-Q♣ עם ה-K♣. במקרה זה חיתכו, 
עברו לדומם עם A♦ ועל J♣ השליכו מפסיד אחד )הארט 

או דייאמונד(;

)ב( מזרח ישחק קלאב קטן. במקרה זו זרקו הארט מידכם. 
מערב אמנם יזכה ב-K♣, אך נתתם את היד ליריב הלא 
מסוכן. אם יתקוף עכשיו בהארט, אתם משרתים בסדרה 
אחרונים. אם מערב יבחר לשחק )למשל( דייאמונד, תזכו 

עם ה-A♦ ועל ה-J♣ המוגבה תזרקו מפסיד.

הברידג’.  במשחק  ביותר  חשוב  המסוכנת”  “היד  נושא 
בנקיטת  כרוך  זה  אם  אפילו  ממנו,  להתעלם  אין  לעולם 
שלא  כדי  רק  ולו  הסיכויים,  תורת  את  הנוגדים  מהלכים 

למסור את היד ליריב המסוכן. לפניכם דוגמא:

תרגיל 5
♠
♥
♦
♣

64
A63
T82
AKJ62

♠
♥
♦
♣

KJ8
K854
AK7
T94

West North East South

1♦
1♠ 2♣ Pass 2NT

Pass 3NT All Pass
הגעתם ל-3NT. מערב מוביל ב-7♠, 4♠ מהדומם. מזרח 
ספירת  פי  על   .♠J-ה עם  זכיתם  ואתם  ב-9♠,  משרת 
הזוכים, יש צורך בפיתוח סדרת הקלאב על מנת להשלים 

את החוזה.

במהלך  לבחור  או   ♣Q-ה נגד  לעקוף  אם  היא  השאלה 
שני  גם  ולרשותכם  אחד,  בספייד  זכיתם  כה  עד  אחר. 
כלומר – שבע  ושני קלאבים,  דייאמונדים  הארטים, שני 

לקיחות.

אם נשווה בין משחק של AK♣ מלמעלה ובין ביצוע עקיפה, 
הסיכויים נוטים לטובת העקיפה בעשרות אחוזים, אך יש 

לקחת בחשבון את גורם "היד המסוכנת".

אינכם יכולים להרשות לעצמכם לעקוף בסדרת הקלאב, 
כי אם העקיפה לא תצליח, מזרח ימשיך בלקיחה הבאה 
בספייד. במקרה זה תשחקו במושב השני כאשר תשרתו 
בסדרה המסכנת את החוזה מידית. מערב יצליח לזכות 

בארבעה ספיידים ולהכשיל את החוזה.

החלוקה המלאה לפניכם:
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עליכם לבחור באופציה של משחק AK♣ מלמעלה. 

ביצוע  את  השלמתם   –  Doubleton תיפול   ♣Q-ה אם 
החוזה עם לקיחה עודפת. אם ה-Q♣ נמצאת בידי מערב 
והוא יזכה בה בסיבוב השלישי של הקלאב, אין הוא יכול 
לסכן אתכם בספייד. במקרה ש-Q♣ מוגנת אצל מזרח, 

אין מה לעשות – תמיד תיכשלו בחוזה.

*3666
לפרטים ותיאום ביקור:

azrielipalace.co.il

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

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

החיים הטובים מתחילים
ב- PALACE תל אביב

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

מקבוצת עזריאלימקבוצת עזריאלי

דיור מוגן
תל-אביב
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משחק בטוח

יוסי אנגל

היד  לאחרונה  הופיעה   BBO באתר   Vugraph בשידור 
הבאה:

Board 20, Dealer West, Vul All
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♣
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KJ954
854
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♥
♦
♣

JT94
KT
A
AKQJT9

מהלך ההכרזה:

West North East South

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

או   3NT-ל להגיע  ניסיון  דו-משמעית:  דרום ♥3  הכרזת 
ל-♣4   3NT הוציא  שדרום  ברגע  לסלם.  בדרך  קיו-ביד 
צפון יודע שמדובר במשמעות השנייה. צפון הבין שלדרום 
כוח מספיק לסלם, אך יש לו בעיה בסדרת הספייד, והוא 

.♠A החליט להוסיף לסלם היות שברשותו

מערב מוביל ב-3♦. משכתם שליטים והם התחלקו 2-2. 
כיצד תמשיכו?

ואם למערב  11 לקיחות בטוחות,  לכרוז  כי  ניתן לראות 
תמונה בכירה בספייד )או שתיהן( ניתן לבצע נגדו עקיפה 
כפולה ולזכות ב-12 לקיחות, אבל קו משחק כזה יצליח 
רק בכ-75% מהמקרים. האם הכרוז יכול להבטיח את 

ביצוע החוזה ב-100%?

התשובה לשאלה זו חיובית לאור החלוקה הנוחה בשליט. 
דרום מושך שני שליטים ושני סיבובי הארט ומסיים בידו. 
עתה הוא משחק J♠ – אפילו אם שתי התמונות בספייד 

נמצאות במזרח, החוזה עשוי.

כל חזרה של מזרח לאחר זכייתו ב-Q♠ או ב-K♠ תספק 
לכרוז את הלקיחה החסרה: הארט יעניק חיתוך והשלכה, 

דיאמונד או ספייד – עקיפה חופשית.

היד המלאה:
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אם  אבל  תצליח,  כפולה  עקיפה  גם  הנתונה  בחלוקה 
נחליף בין ידיהם של מזרח ומערב את K♠ עם 8♠, רק קו 

המשחק הבטוח שתואר לעיל יביא להצלחה.

הערה: מערב התחיל ב-Pass משום שהעריך שידו אינה 
מתאימה להכרזת מנע ♥3 במצב פגיע.

בטוח  משחק  של  חלופה  למצוא  עדיף  תמיד  לסיכום, 
ולא להסתמך אך ורק על עקיפות )בודדות או כפולות(.

האתר המוביל בעולם לשיפור מיומנויות הברידג'

הדרך הקלה והמהירה
ללמוד ולתרגל

הדרך הקלה והמהירה
ללמוד ולתרגל

 תרגול הכרזות וקונבנציות

 תרגול משחק היד של הכרוז

 תרגול משחק ההגנה

 צפיה בשיעורי ברידג' בוידאו

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

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

בכייף שלךבקצב שלךבזמן שלךבבית שלך

פתרון לכל תרגילרמזור הכוונה אישימתאים לכל הרמות

www.bestbridge.co.il
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הכוללת  מבחר טעימות עשיר, ללא הגבלת זמן
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משחקי הטעיה בהגנה )3(  
איום בחיתוך

רם סופר

מגוון  על  עמדנו  כבר  בנושא  קודמים  במאמרים 
הכרוז  את  להטעות  מנת  על  למגנים  שיש  האפשרויות 
רוב השחקנים מנצלים אפשרויות אלה  )למרבה הצער, 
להיות  יותר  שקל  לחשוב  מקובל  רחוקות(.  לעתים  רק 
כרוז מאשר מגן היות שהכרוז יכול לראות את הקלפים 
של שותפו. סברה זו אינה בהכרח נכונה. במקרים רבים 
המגנים יכולים לראות כבר בתחילת המשחק אילו סדרות 
ואילו מתחלקות גרוע, מתי  מתחלקות טוב עבור הכרוז 
העקיפות עובדות ומתי הן נכשלות. כתוצאה מכך המגנים 
יודעים כבר בשלב מוקדם מהי דרך המשחק המצליחה 
יודע זאת  של הכרוז בסדרה מסוימת, בעוד הכרוז אינו 

בוודאות.

כאשר הכרוז אינו יודע בוודאות מהו קו המשחק המצליח, 
הוא יפעל לרוב על פי תורת הסיכויים ו/או על פי כללים 
כגון "Ever 9 Never 8". יחד עם זאת, כרוז טוב מתייחס 
גם לרמזים שהוא מקבל במהלך המשחק ומסיק מהם את 
חלוקת הקלפים הצפויה. לפעמים קו המשחק של הכרוז 
בסדרת השליט מושפע מרמזים שהוא מקבל על החלוקה 
בסדרה צדדית. כרוז הנתון בסכנת חיתוך ישחק לעתים 
קרובות אחרת: הוא ינסה למשוך במהירות כמה שיותר 
זו  עובדה  חיוניות.  בלתי  מעקיפות  ויימנע  שליט  סיבובי 
מעניקה להגנה כר פעולה נרחב למשחקי הטעיה. ראיתם 
פעם כרוז שנדמה לו שהוא נתון בסכנת חיתוך, אף על פי 

שזה לא המצב האמיתי?

הדוגמאות הבאות )בשינויים קלים( לקוחות מתוך הספר 
 Mike מאת  כוזבים(  )קלפים   False Cards המעולה 

  .Lawrence

דוגמא 1 
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West North East South

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

אתם במזרח בהגנה נגד ♠6. הכרזתו השנייה של צפון 
♣4 הייתה קיו-ביד עם הסכמה לספייד. לאחר שבירר כי 
בידי השותפות כל קלפי המפתח למעט Q♠, צפון החליט 

לעצור ב-♠6.

שותפכם מוביל ב-8♣ )שיטת ההובלה היא שני מלמעלה 
מסדרה גרועה ורביעי מלמעלה מתחת למכובד(, והדומם 

.♣A משחק

רבים תהיה לשמור מכל  הנטייה הטבעית של שחקנים 
משמר על Q♣ שלהם, בתקווה שבהמשך הכרוז יעקוף 
מההובלה,  ברור   ♣Q של  מיקומה  למעשה,  בקלאב. 
אם  אפילו  מאוד.  קטן  בלקיחה  יזכה  זה  שקלף  והסיכוי 
סדרת  על  ייעלמו  כנראה  הם  בקלאב,  מפסידים  לכרוז 

ההארט.

במקום זה מזרח צריך להתרכז בשליטים הטובים שלו 
ולעזור להם לזכות בלקיחות. כיצד? ברור כי כל ניסיון 
של הכרוז לעקוף בספייד יצליח. מזרח צריך "לשכנע" את 
באמצעות  זאת  לעשות  וניתן  מעקיפות,  להימנע  הכרוז 

.♣Q איום בחיתוך מדומה. שחקו בלקיחה הראשונה

תיקון 190 מאפשר לחסוך 
אלפי שקלים!

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

(הונית) עם תשלום מס מופחת של 15%. 

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

העברה בין דורית ועלויות מופחתות.

מס מופחת          מגוון מסלולי השקעה

העברה בין דורית          שקיפות בתשואות

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

מתכנן פיננסי בכיר- שותף בקרני וילנצ�יק פתרונות פיננסים 

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

קרני וילנצ'יק פתרונות פיננסים

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

לדעת לבחור נכון את הקלפים 

dec.indd   22 29.11.2017 г.   16:32:22



תיקון 190 מאפשר לחסוך 
אלפי שקלים!

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

(הונית) עם תשלום מס מופחת של 15%. 

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

העברה בין דורית ועלויות מופחתות.

מס מופחת          מגוון מסלולי השקעה

העברה בין דורית          שקיפות בתשואות

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

מתכנן פיננסי בכיר- שותף בקרני וילנצ�יק פתרונות פיננסים 

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

קרני וילנצ'יק פתרונות פיננסים

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

לדעת לבחור נכון את הקלפים 

dec.indd   23 29.11.2017 г.   16:32:22



שחק ההגנה
מ

24

התבוננו כעת בחלוקה המלאה, ונסו לתכנן את המשחק 
מנקודת מבטו של הכרוז:
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סדרת ההארט הטובה מאפשרת להיפטר מכל המפסידים 
בסדרת  היא  לכרוז  היחידה  הסכנה  הצדדיות.  בסדרות 
השליט. מטבע הדברים הוא מפרש את Q♣ כקלף בודד. 
שתיכשל,  בספייד  עקיפה  ינסה  שאם  לו  “ברור”  כעת 
מזרח עלול לחתוך קלאב. טבעי שהכרוז ינסה להגן על 
עצמו בכך שישחק מיד AK♠ )הסכנה שמזרח מחזיק 4 

קלפים בשליט נראית לו פחותה(.

לעומת זאת, אם מזרח משחק בלקיחה הראשונה 2♣, 
לא  מערב  )אחרת  בודד  קלף  אינו  שזה  משוכנע  הכרוז 
היה מוביל 8♣(. בהיעדר סכנת חיתוך, הכרוז ישחק את 
סדרת השליט לפי תורת הסיכויים, כלומר יעקוף בספייד 
המפתח  אחרות,  במלים  יבוצע.  והחוזה   ,Q-ה נגד 
להצלחת ההגנה היה רמז כוזב שסופק לכרוז בלקיחה 

הראשונה והסיט אותו מדרך המשחק המצליחה.

דוגמא 2 
♠
♥
♦
♣

K862
A95
43
AQJ3

 

♠
♥
♦
♣

QT4
J4
AKQ82
K62

West North East South

1♣ 1♦ 1♠*
Pass 2♠ Pass 3♣**
Pass 4♠ All Pass

 * 4+ קלפי ספייד 
** הזמנה למשחק מלא עם אורך בקלאב

זוכים  ואתם    ,4♠ החוזה  נגד  ב-7♦  מוביל  שותפכם 
בשתי הלקיחות הראשונות. מה כעת?

ידו של הכרוז אינה חלוקתית. ממהלך המכרז ניתן לצפות 
שיהיו לו 11 נקודות. אם זה המצב, לשותף אפס נקודות. 
להילכד  צפויה  מזרח  של   ♠Q-שה הן  הרעות  החדשות 
בעקיפה. האם ניתן לעשות משהו כדי להמתיק את רוע 

הגזירה?

חלק  שישכנע  מבריק  מהלך  עומד  מזרח  של  לרשותו 
ביד  להתבונן  נסו  בספייד.  עקיפה  על  לוותר  מהכרוזים 
ב-2♣  ממשיך  שמזרח  לאחר  דרום  של  מבטו  מנקודת 

בלקיחה השלישית:

 ♠
♥
♦
♣

K862
A95
43
AQJ3

 

♠
♥
♦
♣

53
T7632
T976
95

♠
♥
♦
♣

QT4
J4
AKQ82
K62

 ♠
♥
♦
♣

AJ97
KQ8
J5
T874

 

טוב  כרוז  אבל  מוזר,  נראה  בדומם  מזלג  לתוך  משחק 
בקלאב  בודד  קלף  למערב   – הגיונית  סיבה  לו  יראה 
והוא מנסה לקבל חיתוך. כעת דמיונו של הכרוז מתחיל 
לעבוד, והוא ממקם במערב K♣ וגם Q♠ )מהלך המכרז 
אינו שולל זאת – למזרח מותר בהחלט להכריז ♦1 גם 
בעקיפה  ייכשל  שאם  “מבין”  דרום  נקודות(.   9-10 עם 
זה  ייכשל.  והחוזה  קלאב  חיתוך  יקבל  מזרח  בספייד, 
נראה לו טיפשי, והוא מחליט להוריד AK♠ מתוך הערכה 
שגם אם יפסיד לקיחה בספייד, עקיפה בקלאב נגד מערב 

תוביל אותו ל-10 לקיחות.

זה בהחלט אפשרי.  כך, אבל  ישחק  ודאות שהכרוז  אין 
תרחיש זה יוביל לכך שדרום יהיה אולי היחיד בשדה כולו 
שייכשל ב-♠4, היות שבשולחנות האחרים שבהם מזרח 

לא יגן באופן יצירתי הכרוז יעקוף בשליט ויצליח.

היא  השליט  לסדרת  הקשורה  נוספת  הגנתית  טכניקה 
Promotion, והדוגמא הבאה תעסוק בטכניקת ההטעיה 

המקבילה – Promotion מדומה.
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דוגמא 3 
♠
♥
♦
♣

J8
QJ832
AKJ3
95

 

♠
♥
♦
♣

753
K97
9654
T62

West North East South

1♥
1♠ 2♠* Pass 4♥

Pass Pass Pass

* התאמה בהארט, לפחות הזמנה למשחק מלא

מוביל   1♠ בהכרזה  שהתערב  ושותפכם  במזרח,  אתם 
 K יחיד,  הגנתי  נכס  בידכם   .4♥ החוזה  נגד   ♠A-ב
)5 קלפים לפחות(.  לרוע המזל דרום פתח ♥1  בשליט. 
השליטים  וכי  בהארט,  חוסר  לשותפכם  כי  יודעים  אתם 
למוות  נידון  שלכם   ♥K לפיכך,   .AT654 הם  הכרוז  של 

בעקיפה. האמנם?!

אכן, אם תגנו בצורה שגרתית ותאותתו נכונה על מספר 
ותהיו  לקיחה  באף  תזכה  לא  ידכם  שלכם,  הספיידים 
תלויים בתקווה הקלושה שלשותף 4 לקיחות, אבל קצת 

יצירתיות תשנה את המצב.

ושהכרוז  שלישי  בספייד  ימשיך  שהשותף  רוצים  אתם 
יחשוש שאתם עלולים לחתוך מעל הדומם. אם כך, שחקו 
יותר  נמוך  וספייד  הראשונה  בלקיחה  )מעודד(   ♠7
ובספייד   ♠K-ב כמובן  ימשיך  השותף  השנייה.  בלקיחה 

שלישי. כעת התבוננו בחלוקה המלאה:

 ♠
♥
♦
♣

J8
QJ832
AKJ3
95

 

♠
♥
♦
♣

AK964
-
QT87
A843

♠
♥
♦
♣

753
K97
9654
T62

 ♠
♥
♦
♣

QT2
AT654
2
KQJ7

 

מסתמך  והוא  המדויקת,  החלוקה  מהי  מושג  אין  לכרוז 
על הרמזים הכוזבים שאתם מספקים לו. כעת הוא סבור 
שמערב התערב ♠1 עם שישייה, ובידכם דאבלטון. מאחר 
ואין השלכה  בקלאב  נמנע  בלתי  שלישי  מפסיד  לו  שיש 
מועילה על Q♠, מבחינתו הסיכוי היחיד לבצע את החוזה 
הוא לחתוך עם Q♥ )או J♥( בלקיחה השלישית, ואם לא 
בודד   ♥K להפיל   – תחתכו  לא  וגם  זו  ללקיחה  תשרתו 
אצל מערב. אם “יתקמצן” ויחתוך עם 8♥, זה עלול לדעתו 

לעלות ביוקר כאשר תחתכו מעליו עם 9♥.

לפיכך, דרום חותך עם Q♥ בעוד אתם משרתים בשלווה 
שמשהו  להבין  מתחיל  הכרוז  כעת  רק  שלישי.  בספייד 
מכסים  אתם  מהדומם,   ♥J מוביל  הוא  כאן.  “מסריח” 
כמובן, ומערב אינו משרת. בשלב זה הצירוף 97♥ שלכם 

הפך באופן בלתי צפוי ללקיחה המכשילה.

להימנע  דווקא  תהיה  הכרוז  את  להטעות  הדרך  לעתים 
מניסיון Promotion כושל אשר יחשוף בפני הכרוז מידע 

רב מדי על החלוקה בסדרת השליט.

דוגמא 4 
Dealer South, Vul E/W

♠
♥
♦
♣

KQJT96
842
93
QJ

 

♠
♥
♦
♣

A5432
QJ3
AT4
75

West North East South

1♥
4♦ 4♠ 5♦ 6♣

Pass 6♥ All Pass

להתאפק  הצלחתם  הזה  הפרוע  ההכרזה  במהלך  אם 
ולא להכפיל ♥6, כבר מגיע לכם צל”ש. הסיכוי שלשחקן 
מאוד,  גבוה  הינו  בדיאמונד  חוסר  יהיה   6♣ שמכריז 
מחזיקים  העובדה שאתם  את  לכרוז  להסגיר  סיבה  ואין 

שליטים טובים.

השותף מוביל ב-7♠ נגד החוזה ♥6, ואתם עוצרים לרגע 
כל,  ראשית  ההובלה.  מקלף  מסקנות  כמה  להסיק  כדי 
ברור שקלף ההובלה הוא סינגלטון )וגם לכרוז סינגלטון 
כך  על  מעידה  בסינגלטון  ההובלה  שנית,  בספייד(. 
יתר  את  נחבר  אם  חוסר בסדרת השליט.  אין  שלמערב 
חלקי הפאזל מההכרזה, נגיע למסקנה הסבירה שחלוקת 
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פגיע   4♦ שהכריז  )למערב   1-6-0-6 היא  דרום  של  ידו 
אמורים להיות 8 קלפים בסדרה(.

לכאורה יש לזכות ב-A♠ ולהמשיך בספייד נוסף בתקווה 
ייכשל בכל  T♥ החוזה  )אם ברשותו  9♥ בודד  שלשותף 
.Promotion ואנו נקבל ♥T-מקרה(. דרום ייאלץ לחתוך ב

עם זאת, המחבר Mike Lawrence אינו ממליץ על הגנה 
רוב הסיכויים הם שהקלף הבודד של מערב בשליט  זו. 

נמוך יותר, כמו בחלוקה הבאה:

 ♠
♥
♦
♣

KQJT96
842
93
QJ

 

♠
♥
♦
♣

7
5
KQJ87652
642

♠
♥
♦
♣

A5432
QJ3
AT4
75

 ♠
♥
♦
♣

8
AKT976
-
AKT983

 

תארו לעצמכם מה יקרה אם מזרח זוכה ב-A♠ וממשיך 
ב-5♠. לדרום אין ברירה אלא לחתוך בקלף ביניים. הכרוז 
מערב  כאשר  לרווחה  נושם  אך  מידית,  לנפילה  מצפה 
משליך דיאמונד. כעת הכול ברור – מערב לא היה יכול 
לחתוך עם J♥ או Q♥, אז שני קלפים אלה חייבים להיות 
אצל מזרח. דרום עובר לדומם עם J♣ ומבצע את החוזה 

בעזרת עקיפה עמוקה בהארט.

מזרח הביא על עצמו את האסון בכך שניסה להפיל את 
 ♠A-ב לזכות  היא  הנכונה  ההגנה  במהירות.  החוזה 
ולהמשיך ב-A♦, דרום חותך כצפוי, אך משחקו של מזרח 
אינו מעורר חשד – זה נראה ניסיון הגיוני אך בלתי מוצלח 
סדרת  את  לשחק  כיצד  להחליט  דרום  על   .A למשוך 
ביותר  הסביר  המשחק  מערב,  הכרזת  אף  על  השליט. 
 J בסיבוב ראשון )ואם ממערב נופל K  או A הוא להוריד
או  Q - לעקוף נגד מזרח בסיבוב הבא(. סביר, אבל בלתי 

מוצלח – שוב ההגנה הערימה על הכרוז.

על  כוזב  “מידע”  לכרוז  להעביר  למגנים  כדאי  לסיכום, 
החלוקה, ובה בעת להיזהר לא לחשוף בפניו מידע אמיתי 

רב מדי שיעזור לו לשחק בצורה מוצלחת.

בנוסף, האם אחד מהסעיפים הבאים רלוונטי לגביכם?
•  הילדים בזוגיות אך לא מאושרים (בין אם נשואים או רווקים)

•  אתם לא אוהבים את בחירת בני הזוג של ילדיכם
•  לא מוצאים את עצמם, לא ממוקדים תעסוקתית

•  יחסים בינמשפחתיים מאוד טעונים ומתוחים
•  מחלוקות משפחתיות לא פתורות

אם כן, די לחוסר אונים,
הניחו לוויכוחים ובואו למפגש דיסקרטי אחד! 

הנפשות  היחסים,  מערכת  את  ואשקף  אנתח  אחד  במפגש 
המעורבות והמציאות על מרכיביה השונים. במפגש אחד נגיע 
ביחד לתובנות כיצד ניתן לעזור לילדים לצאת ולפרוץ מהמבוך 

בו הם נמצאים.

מרכז אלי שטרול 
בוגר מכון אדלר בעל ניסיון של כ- 25 שנים מתמודד עם רווקים, זוגות, 
הורים וילדיהם המבוגרים. עבודתו מאופיינת בגישה ייחודית, ממוקדת, עניינית 
ויכולותיו באים לידי  ותכליתית ללא "חפירות" מיותרות ומבט אל העתיד. כישוריו 
ביטוי כבר במפגש הראשון כאשר הוא מצליח ליישב את חילוקי הדעות בין ההורים, 

לנטרל משקעים של שנים וליישר קו בגישתם ביחס לילדים והמשפחה.

הורים,
    האם ילדיכם עדיין רווקים ללא זוגיות?
     אפשר למצוא להם זוגיות - עם או בלי ידיעתם!

058-503-9696 פרטים נוספים במועדון ואצל יעקב: רחוב סוקולוב 52, טלפון: 03-5403244,
www.bridgerh.co.il :יעקב מינץ: 052-2783263, פרטים נוספים באינטרנט

עם ורד ויעקב מינץ
הרצאות ברמות הגבוהות ביותר בשעה 19:30 ואח"כ תחרות עם פרס כספי בשעה 20:00

** ניתן להגיע לבד **

המועדון שעוזר לך להתקדם ברמה האישית הכולל פעילויות של קורסים, משחקים מודרכים, תחרויות 
מודרכות, הרצאות לפני התחרויות וחוברות ניתוח ידיים בימים ראשון ושני בערב ושלישי אחה"צ

משחקים מודרכים ברמה הטובה ביותר בארץ!

רביעי בערבחדש !

מועדון הברידג' רמה"ש
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בנוסף, האם אחד מהסעיפים הבאים רלוונטי לגביכם?
•  הילדים בזוגיות אך לא מאושרים (בין אם נשואים או רווקים)

•  אתם לא אוהבים את בחירת בני הזוג של ילדיכם
•  לא מוצאים את עצמם, לא ממוקדים תעסוקתית

•  יחסים בינמשפחתיים מאוד טעונים ומתוחים
•  מחלוקות משפחתיות לא פתורות

אם כן, די לחוסר אונים,
הניחו לוויכוחים ובואו למפגש דיסקרטי אחד! 

הנפשות  היחסים,  מערכת  את  ואשקף  אנתח  אחד  במפגש 
המעורבות והמציאות על מרכיביה השונים. במפגש אחד נגיע 
ביחד לתובנות כיצד ניתן לעזור לילדים לצאת ולפרוץ מהמבוך 

בו הם נמצאים.

מרכז אלי שטרול 
בוגר מכון אדלר בעל ניסיון של כ- 25 שנים מתמודד עם רווקים, זוגות, 
הורים וילדיהם המבוגרים. עבודתו מאופיינת בגישה ייחודית, ממוקדת, עניינית 
ויכולותיו באים לידי  ותכליתית ללא "חפירות" מיותרות ומבט אל העתיד. כישוריו 
ביטוי כבר במפגש הראשון כאשר הוא מצליח ליישב את חילוקי הדעות בין ההורים, 

לנטרל משקעים של שנים וליישר קו בגישתם ביחס לילדים והמשפחה.

הורים,
    האם ילדיכם עדיין רווקים ללא זוגיות?
     אפשר למצוא להם זוגיות - עם או בלי ידיעתם!

058-503-9696
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יוסי אנגל

הבינלאומי  הפסטיבל  בנובמבר  התקיים  שנה  כמדי 
שהורגלנו  כפי  בירמן.  משפחת  של  בניצוחה  באילת 
שורה  הפסטיבל  למשתתפי  המארגנים  מעניקים  בעבר, 
של אירועים ופינוקים במטרה למקסם את הנאתם, כאשר 

הכול פועל בסנכרון מדויק.

אני מניח שרבים מהקוראים מכירים את מנהל התחרות 
די-סאקו. כהרגלו הוא מגיע  מאוריציו  הראשי מאיטליה 
פעמיים בשנה לישראל ומפלרטט בעברית עם הנוכחים. 
מאוריציו ידוע כמנהל תחרות מהבכירים בעולם, אך רק 
מעטים יודעים שהוא גם שחקן מעולה. זכיתי לשתף עמו 
והיד  ז"ל,  רנד  ניסן  ד"ר  ע"ש  ההזמנה  בתחרות  פעולה 
למקום  בדרך  רבות  נקודות  לנו  הניבה  לפניכם  שאציג 

השני.

ידכם במזרח היא:

♠
♥
♦
♣

KT73
AT72
KQ4
AK

מהלך ההכרזה:

West North East South

Pass
1♦ Pass 1♥ Pass

1NT Pass ?

6NT או  אני מכיר שחקנים רבים שהיו מכריזים מיד או 
4NT )הזמנה לסלם(. מאוריציו הכריז ♣2 )מחייב לסיבוב 

אחד(. כשעניתי ♦2 )חמישייה( שאל לאסים והכריז ♦6.

מאסטרו מאוריציו 
בפסטיבל הים האדום 

באילת

הזוכים בתחרות קבוצות בפסטיבל הבינלאומי באילת
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היד המלאה:

 ♠
♥
♦
♣

Q8
J983
9752
763

 

♠
♥
♦
♣

A43
K4
AJT83
J92

♠
♥
♦
♣

KT73
AT72
KQ4
AK

 ♠
♥
♦
♣

J952
Q65
6
QT854

 

אחד  קלאב  חיתוך  באמצעות  בקלות  בוצע   6♦ החוזה 
שלכרוז  כיוון  לביצוע  קשה   6NT זאת,  לעומת  בדומם. 
היחידה  האפשרות  לחץ.  למשחק  אופציות  מספר 
על  השחורות.  בסדרות  דרום  על  לחץ  היא  שמצליחה 
הכרוז למסור לקיחה בספייד ליריבים ולאחר מכן למשוך 
יגיע  את כל הקלפים הזוכים למעט סדרת הספייד. הוא 
דרום  זה  בשלב   .♠KT7 ובדומם  ♠A4 ♣J למצב שבידו 
ייאלץ לוותר על ההגנה בספייד היות שהוא חייב לשמור 

.♣Q

יוסי  ישראל  נבחרת  חברי  היו  ההזמנה  תחרות  מנצחי 
רול-אמיר לוין.

אחד האלמנטים המרכזיים במשחק הברידג' הוא הערכת 
יד. כל השחקנים לומדים את שיטות ההכרזה הבסיסיות, 
אך ישנם לפרקים וריאנטים מיוחדים. שימו לב ליד הבאה 
)טופ- המרכזית  הזוגות  תחרות  של  א'  בגמר  שהופיעה 

בוטום(:

Board 9. Dealer North, Vul E/W

♠
♥
♦
♣

T53
A92
Q764
T64

מהלך ההכרזה:

West North East South

1♠ Pass ?

נקודות   6  .1♠ פתיחה  להכרזת  בדרום  להשיב  עליכם 
ומקווים  בספייד  תומכים  הבעיה?  מה   –  4333 וחלוקה 

לטוב. אי אפשר לבוא בטענות לשחקן שמכריז כך, אבל 
ידו של דרום אינה כה טובה: אין נקודות בשליט, אין כוח 

חיתוך ולמעט A♥ היא תורמת לשותף מעט מאוד.

על כן עדיף בשלב זה להכריז 1NT. שימו לב שאם לדרום 
Q♠ במקום Q♦ עם חלוקה זהה, ידו משתפרת ובמקרה 
זה נכון לתמוך בספייד ולא להכריז 1NT עם שתי סדרות 

מיינור חשופות.

הנה החלוקה כולה ומהלך ההכרזה המלא:

 ♠
♥
♦
♣

AJ98764
J
T3
AK9

 

♠
♥
♦
♣

Q
KQ765
AKJT
Q73

♠
♥
♦
♣

K2
T843
852
J852

 ♠
♥
♦
♣

T53
A92
Q764
T64

 

West North East South

1♠ Pass 1NT
Dbl 3♠ Pass Pass
?

למערב יד מצוינת, אך הוא פגיע ועליו להיזהר. אם ימשיך 
מוותר  מערב  אם  להכפיל.  עלולים  צפון-דרום  להכריז, 

וקורא Pass, צפון-דרום יבצעו בדיוק ♠3.

היות  בתחרות,   87% שווה  הייתה   +140 של  תוצאה 
שרוב הזוגות הגיעו ל-♠4 ורשמו תוצאה של 50- )41%(. 
בתחרות הזוגות המרכזית ניצח הזוג שושנה רום-מושיקו 

מיוחס.

אחד  זהב".  שווה  "שתיקה  הינו  בברידג'  ידוע  מושג 
שהופיעה  ביד  הודגם  רלוונטי  זה  כלל  שבהם  המקרים 
בסיבוב המוקדמות הראשון של תחרות הזוגות המרכזית.
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Board 6. Dealer East, Vul E/W

♠
♥
♦
♣

AKQJ842
632
98
J

מהלך ההכרזה:

West North East South

1NT ?

אתם בדרום וצריכים להחליט מה לעשות לאחר שמזרח 
ובידכם  לטובתכם,  הפגיעות  מצב   .)15-17(  1NT פתח 
7 לקיחות בטוחות. מה כבר יכול לקרות אם תכריזו ♠2? 

את  מציגים  אינם  אך  נכונים,  לעיל  שהוצגו  השיקולים 
סיכוי  לדרום  נותן  התחלתי   Pass המלאה.  התמונה 
לקבל תוצאה טובה יותר. אם כולם יקראו Pass מובטחת 
לצפון-דרום תוצאה של 100+. אם בנוסף לשותף לקיחה, 

אז התוצאה תהיה 200+ )טוב יותר מביצוע ♠2(.

הקריאה  הייתה   Pass להלן,  המוצגת  המלאה  בחלוקה 
המנצחת:

 ♠
♥
♦
♣

65
K874
762
K842

 

♠
♥
♦
♣

-
JT5
QJ543
QT975

♠
♥
♦
♣

T973
AQ9
AKT
A63

 ♠
♥
♦
♣

AKQJ842
632
98
J

 

West North East South

1NT All Pass

 .72% לזוג המנצח 100+, תוצאה של  שתיקה העניקה 
שימו לב כי למערב יד מיוחדת וכי לרוב הזוגות אין דרך 
להראות יד של 6 נקודות עם שתי חמישיות במיינור לאחר 
השותף  את  משאירים  הם  ולכן   ,1NT פתיחה  הכרזת 

.1NT בחוזה

הנראה  ככל  מערב   2♠ מכריז  דרום  אם  זאת,  לעומת 
יתערב בהכרזה עם אחת מסדרות המיינור ומזרח עלול 
לבצע  מסוגלים  מזרח-מערב  כי  לראות  ניתן  בו.  לתמוך 
23 נקודות גבוהות  זו חוזה של ♣6 או ♦6 עם  בחלוקה 
בלבד. האם עליהם להכריז כך כדי לקבל תוצאה טובה? 
למשחק  שהגיעו  בתחרות  הבודדים  הזוגות  לא.  ממש 
זכו בתוצאת  מלא ♦5/♣5 עם קלפיהם של מזרח-מערב 

שיא של 97%.

שושנה רום ומושיקו 
מיוחס - זוכי תחרות 

זוגות פתוחה גמר א': 
מימין שושנה רום, 

טולי רוזנברג 
סמנכ"ל מכירות עד 

120 אבי כלפה 
מנכ"ל עד 120 
ומושיקו מיוחס
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הגנת ברזל

איתן אורנשטיין

הזוגות  תחרות  של  השני  בסיבוב  שוחקה  הבאה  היד 
IMP בפסטיבל הים האדום באילת. הזוג משה בנישתי-
איתן אורנשטיין שיחק בצפון דרום מול הזוג הצ’כי מילן 

מצ'ורה-מיכאלה מצ’ורובה שישיב במזרח מערב.

Dealer North, Vul E/W
 ♠

♥
♦
♣

K764
JT3
J765
A9

 

♠
♥
♦
♣

JT9832
K9
AQT
K6

♠
♥
♦
♣

Q5
Q87
K832
J532

 ♠
♥
♦
♣

A
A6542
94
QT874

 

מהלך ההכרזה:

West North East South
מצ'ורובה בנישתי מצ'ורה אורנשטיין

Pass Pass 1♥
2♦* 2♥ 2♠ Pass

Pass 3♥ 3♠ All Pass

* יד טובה עם 6 קלפים בספייד

 Pass קריאות  ביד שלישית ♥1 לאחר שתי  דרום פתח 
ומערב התערבה בהכרזה מלאכותית של ♦2 שהראתה יד 
טובה עם שישייה בספייד. צפון תמך בסדרת שותפו. צפון 
ומזרח החליטו להתחרות עד גובה 3 אף על פי שברשותם 
היו רק 8 קלפים בסדרת השליט. החוזה הסופי היה ♠3 

ששוחק מידו של מזרח.

נותנת  שלכאורה  ב-4♣  להוביל  בחר  )דרום(  אורנשטיין 
לכרוז לקיחה בסדרה. בנישתי )צפון( זכה ב-A♣ והמשיך 
אל  שליט  ושיחק  בדומם   ♣K עם  זכה  הכרוז  בסדרה. 
ה-Q. אורנשטיין זכה ב-A♠ הבודד והמשיך בקלאב נמוך. 
להשליך  היטיב  ובנישתי   ,♠8 עם  לחתוך  נאלץ  הכרוז 
ועבר לידו   ♠K-צפון זכה ב .♠J-הארט. הכרוז המשיך ב
נאלץ  הוביל Q♣. הדומם  דרום  של דרום בהארט. כעת 
לחתוך גבוה, ופתאום ה-7♠ הפכה ללקיחה החמישית של 
 ♣A ההגנה, אשר זכתה בשלוש לקיחות בשליט ביחד עם

ו-A♥ והכשילה את החוזה.
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יוסי אנגל

הופיעה  אביבים  במועדון  שהתקיימה  הארצית  בתחרות 
היד המעניינת הבאה:

Board 14, Dealer East, Vul None

♠
♥
♦
♣

AQ82
J843
J9
KQ6

♠
♥
♦
♣

K6
AK5
754
AT985

מהלך ההכרזה:

West North East South

1♣ Pass
1♥ 2♦ Dbl* Pass

3♦** Pass ?

* 3 קלפים בהארט 
** מראה כוח, מחייב למשחק מלא ומבקש המשך תיאור 

היד, כנראה ללא עוצר ב-♦

במצב שנוצר למזרח שתי אפשרויות סבירות: האחת – 
הכרזה טבעית של ♣4 עם חמישייה; השנייה – ♥3 על 

מנת להראות 3 קלפים טובים בסדרה.

היות שמדובר בתחרות טופ-בוטום, סביר שמערב יבחר 
10 לקיחות ולקבל  במשחק מלא בהארט בניסיון להשיג 

תוצאה גבוהה יותר מ-11 לקיחות ב-♣5. 

 ♠ ומשליך  פעמיים  משרת  דרום   .♦AKQ-ב מוביל  צפון 
השלישי  בסיבוב  חותך  הכרוז  השלישי.  הדיאמונד  על 
ומשחק AK♥. שני המתנגדים משרתים בקלפים נמוכים. 
אם הסדרה מחולקת 3-3 וה-Q אצל דרום, החוזה יבוצע. 
הכרוז ימסור לקיחה בהארט, יזכה בכל חזרה של דרום 
וכל הלקיחות שלו אפילו אם סדרת הקלאב אינה מחולקת 
לעומת  השחורות.  בסדרות  יילחץ  שדרום  היות  היטב, 
זאת, אם צפון מחזיק ב-Q♥ הוא ימשוך את יתרת סדרת 

הדיאמונד והכרוז ייכשל בגדול.

החמישייה  סמך  על  ידו  את  משדרג  שמזרח  נניח  כעת 
לפתוח  ומחליט  הטובות  הנקודות  ו-14  בקלאב  הטובה 

1NT. מהלך ההכרזה הצפוי יהיה:

West North East South

1NT Pass
2♣ 2♦ Pass Pass
3♦ Pass ?

או  טבעי   4♣ להכריז  אם  דילמה,  אותה  מופיעה  ושוב 
להראות שלישייה טובה בהארט )יש לציין כי ה-Pass של 

מזרח לאחר ♦2 כבר שלל רביעייה במייג’ור(.

להלן החלוקה המלאה:

 ♠
♥
♦
♣

3
QT62
AKQ862
J2

 

♠
♥
♦
♣

AQ82
J843
J9
KQ6

♠
♥
♦
♣

K6
AK5
754
AT985

 ♠
♥
♦
♣

JT9754
97
T3
743

 

יכול  מזרח   .5♣ הוא  ביותר  המוצלח  החוזה  במציאות 
2 לקיחות  לחתוך דיאמונד אחד בדומם )לאחר שימסור 
לאור  ממנו  זאת  למנוע  יכולה  אינה  ההגנה  בסדרה(. 
המחסור בכניסות לידו של דרום, אשר לא יוכל לתת לצפון 

חיתוך ספייד או להוביל סיבוב שלישי בשליט.

ניסה  והכרוז  בשולחנות שבהם שוחקה היד בחוזה ♥4, 
ב-7  ההגנה  זכתה  לעיל,  כמתואר  החוזה  את  לבצע 
נכשל  החוזה  כלומר  בדיאמונד,  ו-5  בשליט   2 לקיחות: 
ארבע פעמים. בסך הכול שוחקה היד 30 פעמים. ב-22 
מקרים בחרו מזרח-מערב בחוזה בהארט בגובה 3 או 4 
החוזה  שוחק  שולחנות  בשני  רק  רבות.  פעמים  ונכשלו 

♣5 – באחד מהם הוא בוצע ובשני נכשל בלקיחה אחת.

באיזה משחק מלא לשחק?
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Jacob Duschek )דנמרק(

קריאות  חדש:  מונח  מציג   2017 של  החוקים  ספר 
בלתי  הכרזה  כאשר  משתמשים  זה  במונח  שקולות. 
מספקת או קריאה מחוץ לתור בוצעה ולא התקבלה על 
שקולה  בקריאה  יבחר  העבירה  מבצע  אם  היריבים.  ידי 
 Pass לקרוא  יחויב  לא  שותפו  החוקי,  תורו  יגיע  כאשר 

בהמשך המכרז, ולא תהיינה הגבלות על קלף ההובלה.

בחוק  ניתנת  שהיא  כפי  שקולות  קריאות  של  ההגדרה 
23א’ פתוחה במידה מסוימת לפרשנות. חוק זה היה אחד 
  EBL הנושאים המרכזיים בסמינר מנהלי התחרויות של
בפראג, מאי 2017. במאמר זה אסביר את פרשנות החוק 

כפי שהבנתי אותה בסמינר זה.

בלתי  הכרזה  ביצע  דרום  כי  נניח  להלן  הדוגמאות  בכל 
את  קיבל  לא  מערב  וכי  לתור  מחוץ  קריאה  או  מספקת 

קריאתו של דרום, מבלי לציין זאת שוב ושוב.

השונות  הקריאות  של  משמעותן  לגבי  שלי  ההנחות 
מבוססות בעיקר על שימוש נפוץ בקרב שחקני תחרויות 
מהן  תמיד  לחקור  התחרות  מנהל  על  בפועל  בדנמרק. 

השיטות שהצד המפר משתמש בהן.

הגדרת קריאות שקולות
ראשית כל נתבונן בהגדרה של קריאות שקולות כפי שהיא 

ניתנת בחוק 23א':

קריאה שמחליפה קריאה שנלקחה בחזרה הינה קריאה 
שקולה, אם:

)א( יש לה משמעות זהה או דומה למשמעות שניתן לייחס 
לקריאה שנלקחה בחזרה, או

)ב( היא מגדירה תת-קבוצה של המשמעויות האפשריות 
שניתן לייחס לקריאה שנלקחה בחזרה, או

 )relay או  שאלה  הכרזת  )כגון  זהה  מטרה  לה  יש  )ג( 
למטרה שניתן לייחס לקריאה שנלקחה בחזרה.

לא  חוקית  הבלתי  הקריאה  אם  ברורה:  המחוקק  כוונת 
סיפקה מידע משמעותי נוסף על המידע שהועבר בהמשך 
נחשבת  החוקית  הקריאה  אז  החוקית,  הקריאה  ידי  על 

קריאה שקולה.

משמעות זהה או דומה
או  זהה  "משמעות  23א'  בחוק  א'  סעיף  של  מהניסוח 
בין  ההבדל  אפור".  "שטח  קיים  בפועל  כי  נובע  דומה" 
במונחים  לרוב  יהיה  השונות  הקריאות  של  המשמעויות 
של כוח או חלוקה. אנו נדון בשני המקרים בזה אחר זה.

כוח דומה
היום-יומי הבא. מזרח מחלק,  לדוגמא את המקרה  קחו 

אבל דרום פותח מחוץ לתור ♥1. המכרז החוקי:

West North East South

1♠ 2♥

מובן מאליו כי משמעותה של הכרזת האוברקול ♥2 אינה 
זהה לחלוטין למשמעות של הכרזת פתיחה ♥1. הכרזת 
הכרזת  בעוד  לערך,  נקודות   11-20 מתארת  הפתיחה 

האוברקול מראה בסביבות 9-16 נקודות.

ההבדל בכוח המרבי של שתי ההכרזות הינו רלוונטי רק 
לעתים רחוקות במהלך מכרז כזה. על כן נתמקד במספר 
הנקודות המינימלי. ניתן לבצע אוברקול בגובה 2 עם כוח 
משחק סביר ביד שחסר לה מעט כדי לפתוח ♥1. הבדלי 
הכוח הן בקצה העליון והן בקצה התחתון של טווח הניקוד 
המשמעות  את  לקבל  יכולים  אנו  כן  ועל  קטנים,  הינם 
הינה   2♥ החוקית  ההכרזה  אחרות,  במלים  כ”דומה”. 

קריאה שקולה. 

רוב הסיכויים שהטעות של דרום לא תשפיע על התוצאה, 
אבל אם טעות זו תשפיע על התוצאה בכל זאת, כלומר 
מתברר לבסוף שהמידע הנוסף מהכרזת הפתיחה הבלתי 
חוקית )שהינו מידע מורשה עבור צפון( היה מועיל עבור 
שותפו של המפר, אז מנהל התחרות יתקן את התוצאה. 
בעקרונות  להשתמש  אסור  התחרות  שלמנהל  לב  שימו 
היו  עליו לשער מה  זה  מורשה; במקום  בלתי  מידע  של 
ההכרזה והמשחק הסבירים אילו הקריאה הבלתי חוקית 

חוק 23א' – קריאות שקולות
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לא התרחשה כלל. סוגיה זו עשויה לשמש נושא למאמר 
נפרד.

הבעיה שונה במקצת אם דרום מכריז אוברקול בגובה 1 
לאחר פתיחה מחוץ לתור. אם ניתן להכריז אוברקול עם 
ידיים המכילות 6-7 נקודות גבוהות בלבד, אז ההבדל בין 
אוברקול לפתיחה גדול למדי, וזה יהיה מפוקפק להחשיב 
שחקנים  זאת,  לעומת  שקולה.  קריאה  האוברקול  את 
אוברקול  בסגנון  קרובות  לעתים  משתמשים  מתחילים 
סולידי מאוד, ובמקרה שלהם אוברקול הינו קריאה שקולה 

להכרזת פתיחה.

מעשית קשה לקבוע עד כמה סגנון האוברקול צריך להיות 
להכרזת  שקולה  קריאה  ייחשב  שהאוברקול  כדי  סולידי 
האוברקול  את  להחשיב  ניתן  לכאורה  כן  על  פתיחה, 
קריאה שקולה תמיד. בעניין זה יש להמתין עד שוועדת 

החוקה של  WBF תאמר את דברה.

להכרזת  מתייחסת  דומה”  “משמעות  של  אחרת  דוגמא 
 15-17 מראה  שהיא  נניח  לתור.  מחוץ   1NT פתיחה 
או   1NT של  חוקי  אוברקול  מכריז  דרום  כאשר  נקודות. 
2NT, תהיה זו קריאה שקולה גם אם היא מראה 15-18 
נקודות ומבטיחה עוצר בסדרת היריב. ניתן לקבל זאת גם 
אבל  נקודות,   14-16 מראה   1NT הכרזת הפתיחה  אם 

לא כאשר הכרזת הפתיחה 1NT מראה 12-14 נקודות.

חלוקה דומה
ניתן גם לקבל הבדלים בחלוקה המוצגת, אך באופן פחות 

חופשי מהבדלים בכוח.

המכרז  לתור.  מחוץ   1♥ פותח  דרום  אבל  מחלק,  צפון 
החוקי:

West North East South

1♥ Pass 2NT*

* תמיכה של 4+ קלפים, מחייב למשחק מלא

תמיכה  עם  מלא  למשחק  מחייבת   2NT דרום  תשובת 
משחקים  צפון-דרום  אם  אפילו  בהארט.  קלפים   +4 של 
card major-5, יש לקבל את 2NT כקריאה שקולה. שתי 

הקריאות הראו אורך בהארט.

דרום  אבל  מחלק,  מזרח  שונה:  בדוגמא  נתבונן  כעת 
לפחות  לפי השיטה מתאר  ♠2, אשר  לתור  מחוץ  פותח 
5 ספיידים ו-4 קלפים באחת מסדרות המיינור עם 6-10 

נקודות גבוהות.

כעת מזרח פותח ♥1.

West North East South

1♥ ?

דרום בקשיים רציניים. אם יכריז אוברקול ♠1, הוא מראה 
אותו כוח לערך, אבל רק סדרת ספייד. לא ניתן לקבל זאת 

כ”משמעות דומה” וזו לא תהא קריאה שקולה.
שיטת  לפי   2♥ של  הכרזה  לשקול  יכול  דרום  לחילופין 
Michaels Cuebid. ניתן לקבל “5-5 לפחות” כמשמעות 
מגדיר  בחוק  ב’  עוד שסעיף  )מה  לפחות”  ל-”5-4  דומה 
זאת אוטומטית כקריאה שקולה(. עם זאת, דרגת הכוח 
נקודות   6-10 במקום  נקודות   10-16 לחלוטין,  שונה 
בהכרזה המקורית מחוץ לתור. על כן ♥2 לא תהא קריאה 

שקולה.

תת-קבוצה של משמעויות
כי  ברור  שבהם  במצבים  מטפל  23א'  בחוק  ב'  סעיף 
אין  עדיין  אבל  דומה",  או  זהה  "משמעות  אין  לקריאות 
חשיבות לשגיאה משום שהקריאה החוקית נותנת את כל 

המידע שהועבר על ידי הקריאה הבלתי חוקית.

הנה דוגמא אופיינית: מזרח מחלק, אבל דרום פותח ♦2 
)מולטי( מחוץ לתור. המכרז החוקי:

West North East South

1♦ 2♠

אין משמעות  לאוברקול החלש בקפיצה ♠2  כי  אין ספק 
אבל  )מולטי(,   2♦ הפתיחה  להכרזת  דומה”  או  “זהה 
המשמעויות  של  תת-קבוצה  מגדירה  החוקית  ההכרזה 
האפשריות שניתן לייחס להכרזה הבלתי חוקית. במקרה 
הוא  מייג’ור  סדרת  איזו  חוקי(  )באופן  הראה  דרום  זה 
מחזיק וההכרזה הבלתי חוקית אינה מעבירה שום מידע 

נוסף. על כן ♠2 הינה “קריאה שקולה”.

דומה”  “משמעות  לקבל  ניתן  כי  משתמע  החוק  מנוסח 
רק בסעיף א’ ולא בסעיף ב’, אבל במהלך סמינר מנהלי 
התחרויות של  EBL נטען כי “משמעות דומה” קבילה גם 

תחת סעיף ב’, וניסוח החוק אינו מוצלח ואף בעייתי.

מטרה זהה
ה"תאונה" הבאה קרתה לא אחת:

West North East South

2NT Pass 2♣*

)1NT סטיימן )לאחר *

דרום מעוניין לברר אם לשותפו רביעייה במייג’ור, ונדמה 
לו שהשותף פתח 1NT. האם להכרזת ♣3 מצד דרום יש 

משמעות זהה או דומה ל-♣2?
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של  במונחים  “משמעות”  נגדיר  אם  שלילית  התשובה 
קבוצת הידיים אשר יכולה להשתמש בקריאה זו. לאחר 
5 נקודות  2NT ניתן להשתמש בסטיימן גם עם  פתיחה 
באופן  יבחר  שהזוג  מנת  על  במייג’ור  ורביעייה  גבוהות 

מושכל בין 3NT ל-4 במייג’ור.

שלדרום  מידע  לצפון  מעבירה  מספקת  הבלתי  ההכרזה 
שתי סדרות מייג’ור או יד חזקה בהרבה מ-5 נקודות. לא 
ניתן להתייחס לכך כ”משמעות זהה או דומה” לפי סעיף 
א’. עם זאת, מהות המכרז שונה כאשר אחד השחקנים 
זו הסיבה שהוכנס סעיף  היד.  ושותפו מתאר את  שואל 
ג’ בחוק: בשני המקרים דרום שואל על סדרות המייג’ור, 
הקריאה  למטרת  זהה  החוקית  הקריאה  מטרת  כלומר 

הבלתי חוקית, ועל כן ♣3 תיחשב קריאה שקולה.

Pass התחלתי מחוץ לתור
 Pass-ל מתייחס  שקולות  קריאות  של  מיוחד  תת-נושא 
 Pass התחלתי מחוץ לתור. אם מזרח מחלק ודרום קורא
מחוץ לתור, אז דרום חייב לקרוא Pass בתורו החוקי ללא 
תלות בקריאתו של מזרח. אפילו אם ניתן לטעון שאין שום 
נכפה  שהוא  מאחר  דרום  של  החוקי   Pass-ל משמעות 
עליו על פי החוק, עלינו להתייחס ל-Pass זה כאל קריאה 
שקולה, ביחוד על מנת להימנע מהגבלות הובלה. לפיכך, 
מאחר שה-Pass החוקי הינו קריאה שקולה, המידע מה-

Pass הבלתי חוקי הינו מורשה עבור צפון. לרוע המזל, 
דבר זה אינו ברור מנוסח החוק כשלעצמו.

להמתין  עלינו  צפון,  של  בתורו   Pass קורא  דרום  אם 
ביותר  המעניין  המקרה  צפון.  של  לקריאתו  כל  ראשית 
מתרחש לאחר פתיחה של 1 בסדרה מצפון, לדוגמא ♥1. 
ישנן מספר תשובות אשר שוללות כוח של פתיחה, כגון 
1NT ו-♥2. הכרזות אלה הינן קריאות שקולות על פי חוק 
23א’ סעיף ב’. אמנם ניתן לטעון כי ה-Pass מחוץ לתור 
העביר מידע נוסף בכך ששלל אפשרות של יד מתאימה 
Preempt שדרום עשוי להחזיק כשהוא מכריז  להכרזת 
1NT, אבל ההבדל הקטן הזה שייך בהחלט לתחום של 
סעיף  על  גם  אותו  להחיל  ניתן  אשר  דומה”  “משמעות 
חדשה  בסדרה  תשובה  הכרזת  זאת,  לעומת  בחוק.  ב’ 
שהינה מחייבת לסיבוב אחד ובלתי מוגבלת בכוח, אינה 

קריאה שקולה.

הערות סיום
של  לתיקון  בסיס  מהווה  שקולות  קריאות  של  המושג 

הכרזה בלתי מספקת או קריאה מחוץ לתור.

כאשר יש לקבוע אם קריאה חוקית הינה קריאה שקולה, 
בנוגע  ביחוד  המפר,  כלפי  מסוימת  גמישות  להפגין  יש 

לכוח המוצג.

ולמרות  נוסף מהקריאה הבלתי חוקית,  יש מידע  כאשר 
זאת הקריאה החוקית הינה קריאה שקולה, מידע זה הינו 
מידע מורשה עבור שותפו של המפר. אם יתברר בהמשך 
שמידע זה העניק לצד המפר יתרון, מנהל התחרות יתקן 
את התוצאה על פי מה שהיה צפוי אילו הקריאה הבלתי 

חוקית לא התרחשה כלל.

ארגז הכלים של הכרוז בברידג'

קובי שחר

ניתן להשיג את הספר במועדוני הברידג' ברחבי הארץ

toolbox.bridge@gmail.com :או בפנייה ל

לאלו שכבר רכשו את הספר,

אתם מוזמנים לשתף את דעתכם על הספר בדף ה- :

  ארגז הכלים של השחקן בברידג'
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של ההגנה בברידג'ארגז הכלים
קובי שחר

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

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

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

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

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

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

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

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

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

תעשה בהגנה".השלכות. הפרק האחרון מציג כללים נוספים להרחבת הנושא – "עשה ואל 
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ארגז הכלים של הכרוז
ו- ארגז הכלים של ההגנה

ספרי חובה לשחקני תחרויות
מאת קובי שחר

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

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

  ארגז הכלים של השחקן בברידג'
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גלעד אופיר

אתם יושבים במזרח ובידכם 15 נקודות. שותפכם פתח 
 1♥ בהכרזת  להתחיל  בחרתם  ב-♦1.  ההכרזה  את 

ושותפכם הכריז ♥4 וסגר למשחק המלא.

בחידה זו מספר שאלות:
האם הכרזתכם הראשונה ♥1 הייתה מספקת?  .1

מה תהיה הכרזתכם הבאה?   .2
האם מותר לכם להמשיך ולהכריז אחרי שהשותף   .3 
"סגר" למשחק מלא? האם הכרזתו של השותף    

 ?Signoff היא הכרזת  

על כך ועוד, בפתרון החידה בחודש הבא.

מאחורי ההיגיון  
חידת דצמבר  

1♦
4♥

1♥
?

♠
♥
♦
♣

A32
AJ972
8
KQJ8

פתרון התשברידג’ מירחון נובמבר 2017:
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מאחורי ההיגיון – פתרון חודש נובמבר

אתם יושבים במערב  במושב המחלק. ידכם מאוזנת ובה 
14 נקודות. מה תבחרו לפתוח ומדוע?

♠
♥
♦
♣

A103 
54 
KJ1098 
AQ4

!1NT ההכרזה המומלצת היא

הביטו ביד הבאה:

♠
♥
♦
♣

QJ42 
KQ 
A752 
K87

שוב אנו מסתכלים ביד מאוזנת והפעם היד כוללת 15 
 1NT זו  יד  עם  לפתוח  יחליט  המוחלט  הרוב  נקודות. 

ולתאר 15-17 נקודות ויד מאוזנת. 

כעת הביטו בשתי הידיים, איזו יד טובה יותר לדעתכם? 
היא  לקיחות? התשובה  יותר  לשותפות  יד תספק  איזו 

ברורה – היד הראשונה!

ה-♦  בסדרת  מצוינת  חמישייה  בחידה,  הנתונה  ביד 
ובנוסף נקודות מצוינות בסדרות ה-♣ וה-♠. אם נספור 
לקיחות נראה שנוכל לזכות ב-3 לקיחות לפחות בסדרת 
ה-♦, אחת ב-♠ ואולי שתיים ב-♣. בחינה זהה של היד 

השנייה תעלה תמונה קודרת יותר.

התובנה של ניתוח זה היא ששתי הידיים ראויות לפתיחה 
של 1NT. היד הראשונה לא נופלת מהשנייה ואם היינו 
נקודות אך לא  ל-15  מוסיפים לה J♥ אז היינו מגיעים 

נתקבלה תרומה משמעותית ליד. 

הגדרה   :1NT פתיחת  של  הרבים  היתרונות  את  זכרו 
מסודרת  הכרזות  שיטת  המשך  היד,  של  מדויקת 
)סטיימן, טרנספר ועוד(, יצירת קושי ליריבים שמעוניינים 

להתערב. 

נסכם את החידה – ברידג' הוא משחק של לקיחות. 
ידיים מאוזנות עם 14 נקודות וחמישייה טובה ואיכותית 
 .1NT יכולות בהחלט להתאים לפתיחה של  בסדרה 
עלינו לשקול כל מקרה לגופו ולקבל החלטה נבונה. 
מתקדמים  לשחקנים  כלי  בהחלט  היא  היד  הערכת 

J !והנה, אתם כבר שם, בהצלחה

חנות הברידג‘ היחידה בישראל

אריה, חברה לקלפים בע“מ
הקישון 16 בני-ברק (ליד קניון אילון)

03-6186722
פתוח ימים א-ה 08:00-17:00

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

www.lioncard.co.il

 סט קופסאות הכרזה קלאב
כולל קלפי הכרזה

מפלסטיק סימטריים

180 ש“ח
במקום 240 ש“ח
תוספת 40 ש“ח למשלוח
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 חידת דצמבר
אורן לידור

 ♠
♥
♦
♣

AJ6
AJ6
A642
652

 

♠
♥
♦
♣

974
8752
10953
84

♠
♥
♦
♣

K852
K94
7
KQJ109

 ♠
♥
♦
♣

Q103
Q103
KQJ8
A73

 

כנגד 3NT הוביל מערב ב-8♣. עליכם לבצע את החוזה 
כנגד כל הגנה. בהצלחה!!

 ♠
♥
♦
♣

J7
KQJ32
A8
KJ98

 

♠
♥
♦
♣

K1032
94
Q1054
1032

♠
♥
♦
♣

984
108765
J93
74

 ♠
♥
♦
♣

AQ65
A
K762
AQ65

 

כנגד ♣7 הוביל מערב ב-4♦. זכה ביד עם ה-K♦. שחק 
את ה-A♥ ומשוך 3 סיבובי שליט ואת ה-A♦. המשך עם 

ה-KQJ♥ והשלך מהיד 3 ספיידים. זהו המצב שנוצר:

 ♠
♥
♦
♣

J7
3
-
8

 

♠
♥
♦
♣

K10
-
Q10
-

♠
♥
♦
♣

98
10
J
-

 ♠
♥
♦
♣

A
-
76
6

 

חתוך כעת את ההארט האחרון ומערב בלחץ: אם יזרוק 
בספייד  ליד  חזור  שלישי,  דיאמונד  חתוך   – דיאמונד 
והדיאמונד הרביעי גבוה. אם מערב ישליך ספייד – שחק 

את ה-A♠ )ה-K♠ נופל(, חתוך דיאמונד וה-J♠ גבוה.

פתרון חידת נובמבר

אורן לידור
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אורן לידור

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

מאוזן:
12( בן חיל,  24 שעות   )11 7( משחק המשחקים   )4,3( 1( מי מגיעה אחרי הסילבסטר? 
נועז 13( מנשות התורה 14( כאן 15( חשיכה 16( משקה אלכוהולי 18( ריקוד סלוני 20( 
אות אנגלית 21( משחק קלפים ידוע 22( כובע צבאי 26( בן 27( ממנו עושים גפילטע פיש 
30( נצח 31( יתאפשרו 34( חרק טורדני 35( נובל 36( צמח בר קטן 37( לעצמי 38( חברת 
כבלים 39( חוף ידוע בארץ 40( אף 42( מטובי שחקני הברידג’ בארץ )ש”מ( 44( חיונית 
ביותר בין השותפים בברידג’ 46( הכריז דאבל 48( אמצע היום 51( החזר 53( משקה משכר 

54( אחת הצורות 56( נדם 57( מניד בראשו 58( בן, גבר

56

46

42

38

35

30

18

14

11

1

26

2

58

41

24

13

8

57

47

36

32

20

12

4

25

55

10

33

6

43

22

19

3

45

16

7

52

44

5

49

40

34

28

17

51

39

31

23

15

54

50

37

29

9

53

48

27

21

הגדרות ומילים: אורן לידור שלד ושיבוץ המילים: דני לונשטיין

תשברידג’ חודש דצמבר

מאונך:
5( קונבנציות  4( סמלים של מדינות  3( האנשים הללו  2( פרוצדורה  1( בוררות, פסיקה 
)5,5( 6( בואו, קדימה 7( תחרות ברידג’ פופולארית 8( בצוותא 9( מנקב 10( צומת ידועה 
17( אות הניצחון 19( טיפש 23( נחל 24( מעון 25( ביצעה החייאה 26( לא נרצה להפסיד 
לה לקיחה ) 6,2( 27( מוסכמה 28( הגביה את הנמוכים בסדרתו הארוכה 29( יחידת מתח 
30( משחק אל מזלג 32( העלה בסדרת שותפו 33( נפעל בהתאם 39( מגלגל המזלות 

41( נחל 43( מדף 45( הסכים 47( למען 49( שר 50( קלף בכיר 52( בתוכה 55( בן
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ידיעון ההתאגדות הישראלית לברידג' ן דצמבר 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

פברואר 2018ינואר 2018דצמבר 2017
2 - 1

 

 9 – 8
 

23 - 22

אליפות ישראל לצעירים – 
שלבי גמר

ליגות לקבוצות 

ליגות לקבוצות 

5-6

6

21

ליגות לקבוצות: פיינל-פור
ופליי-אוף תחתון 

אליפות ישראל עד אמן כסף 
)רק במחוזות(*

סימולטנית ארצית

3 - 2

 3

 9

10

ליגת העל לזוגות + ליגה 
 TB לאומית לזוגות

ליגה לזוגות TB )מוקדמות 
במחוזות למילוי מקום( * 

TB ליגה ארצית לזוגות

ליגת העל לזוגות + ליגה 
 TB ארצית לזוגות

תכנית פעילות ספורטיבית ארצית לחודשים:
דצמבר 2017 - פברואר 2018

* ראה מודעה מפורטת

הודעות חשובות

אליפות ישראל לזוגות עד אמן כסף 2018
IMP שיטת חישוב

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

שבת 6 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' אשדוד
הרב שאולי 4, אשדוד

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

מועדון אביבים
03-6417469
03-6417470

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

ליגות לזוגות       2018 שלב מוקדמות מחוזיות
השלמת זוגות לליגה הארצית

התחרות מיועדת למילוי מקומות פנויים בבית התחתון של הליגה, עבור 8 הזוגות האחרונים . 1
בדירוג השנה שעברה בליגה הארצית ועבור זוגות חדשים הרוצים להשתלב.

גם השנה יתקיימו משחקי מוקדמות אזוריות.. 2
3 ..TB שיטת המוקדמות - שני מושבים בני 18 חלוקות. שיטת חישוב

שבת 3 בפברואר 2018 | שעה 09:30 סיום משוער 17:00

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

מרכזדרוםצפון

במועדון "חיפה כרמל"
רח' מחניים 9, חיפה

בית גילאור
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(

ככלל, לא מאשרים ממלאי מקום בתחרויות אליפות ישראל

מחזור הליגה )ליגה ארצית( יתקיים בסופ"ש 09-10/02/2018
פרסים ונקודות אמן ארציות במתכונת מורחבת.

התחרות מיועדת לחברי התאגדות בתוקף בשנת 2018

TB

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

  "גלעד אופיר - יו״ר ההתאגדות הישראלית לברידג׳"
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ליגות לזוגות       2018 שלב מוקדמות מחוזיות
השלמת זוגות לליגה הארצית

התחרות מיועדת למילוי מקומות פנויים בבית התחתון של הליגה, עבור 8 הזוגות האחרונים . 1
בדירוג השנה שעברה בליגה הארצית ועבור זוגות חדשים הרוצים להשתלב.

גם השנה יתקיימו משחקי מוקדמות אזוריות.. 2
3 ..TB שיטת המוקדמות - שני מושבים בני 18 חלוקות. שיטת חישוב

שבת 3 בפברואר 2018 | שעה 09:30 סיום משוער 17:00

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

מרכזדרוםצפון

במועדון "חיפה כרמל"
רח' מחניים 9, חיפה

מועדון נס ציונה
"קניותר" )קניון(

מועדון רמת השרון
סוקולוב 52
רמת השרון

פרטים והרשמה

משה מנור
054-6908800

מועדון: 04-8101027
מחיר 140 ש"ח לזוג

ההרשמה מראש – חובה

אביבה בן ארויה 
052-3859335

מחיר 140 ש"ח לזוג
ההרשמה מראש – חובה

יעקב מינץ
052-2783263
03-5403244

מחיר 140 ש"ח לזוג
ההרשמה מראש – חובה

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

ככלל, לא מאשרים ממלאי מקום בתחרויות אליפות ישראל

מחזור הליגה )ליגה ארצית( יתקיים בסופ"ש 09-10/02/2018
פרסים ונקודות אמן ארציות במתכונת מורחבת.

התחרות מיועדת לחברי התאגדות בתוקף בשנת 2018

TB

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

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



הודעות מועדונים

מועדון ברידג' השרון 
מתכבד להזמינכם לתחרות ארצית

מושב 1  30 ידיים

יום שלישי 5 בדצמבר 2017 | בשעה  20:00 

רח' ששת הימים 42 )קומה 2 – מעלית(, כפר סבא
מנהל תחרות: אילן שזיפי

מחיר למשתתף 70 ₪
גביעים לשלושת המקומות הראשונים

נקודות אמן ארציות
מס' מקומות מוגבל – הרשמה מראש חובה
רותי 054-4556111 | מועדון 077-5253001

מועדון כיכר המדינה מתכבד להזמינכם
לתחרות ארצית
מושב 1 30 ידיים

יום שלישי 26  בדצמבר 2017 | בשעה 20:00

רח' וייצמן 53, תל אביב

מנהל תחרות : אילן שזיפי
מחיר למשתתף: 70 ₪

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

מועדון חיפה כרמל
מתכבד להזמינכם לתחרות ארצית

ע"ש אדם פיש ז"ל
2 מושבים  18 ידיים

יום שישי 29 בדצמבר 2017 | בשעה 10:00

רח' מחניים 9 )מול בית 18( חיפה
מנהל תחרות: אסף עמית

מחיר למשתתף 75 ₪
פרסים כספיים בסך 6000 ₪ 

גביעים מהודרים ל- 3 המקומות הראשונים
כיבוד עשיר חופשי

הרשמה מראש חובה: יניב זק – 054-8083015
אריה ברקוביץ 052-8757855 | מועדון 04-8101027

     מועדון ברידג' אביבים 
מתכבד להזמינכם לתחרות ארצית

2 מושבים 18 ידיים
יום שבת 30 בדצמבר 2017 | בשעה 10:00

ברח' דיסנצ'יק 7, תל אביב

מנהל תחרות: אילן שזיפי
מחיר למשתתף 70 ₪

עבור סיבוב 1
לפרטים והרשמה:

מועדון: 03-6417469, 03-6417470

מועדון חיפה כרמל
מתכבד להזמינכם לתחרות ארצית

מושב 1  30 ידיים
יום שישי 26 בינואר 2018 | בשעה 10:00

רח' מחניים 9 )מול בית 18( חיפה
מנהל תחרות: אסף עמית

מחיר למשתתף 70 ₪
גביעים מהודרים ל- 3 המקומות הראשונים

הרשמה מראש חובה
יניב זק – 054-8083015

אריה ברקוביץ 052-8757855
מועדון 04-8101027

תוצאות תחרויות

מצטברשמותדרוג
75.02לבנה דורון - אלג'ם יוסף ד"ר1

73.72רם ראובן - פלג אסף2

73.12שזר ארנון - שזר עמוס3

73.04קפואנו יום טוב - לב מוניק4
72.46שרו יונתן - מגל אלדד5
72.24טרגן אפרים - זיכרמן דוד6
70.57רוטשילד חנן - רז עופר7
69.71בורובסקי צבי - בורובסקי נעמי8
9-69.63

69.50אופיר גלעד - הרטמן אולגה10

מצטברשמותדרוג
73.23לבנה דורון - אלג'ם יוסף ד"ר1

72.88רם ראובן - פלג אסף2

70.44שמואלי רן - הורניק אירוינג3

69.97לנדאו שחר - ראובן עמי4
5Medlin Jiri - Lauer Zbynek69.60
69.23קפואנו יום טוב - לב מוניק6
69.15בוברוב ממן מתי - בן ארויה אילן7
68.60שרו יונתן - מגל אלדד8
68.11תמרי אבא - גולדשמידט נחמן9

67.62צווייג יחזקאל - אלון הדסה10

תחרות: סימולטנית נובמבר 2017 
מושב:1 מתוך 1 תאריך: 12/11/17

השתתפו 1084 זוגות
תוצאות כלליות

בחישוב ארצי - משוקלל

תחרות: סימולטנית נובמבר 2017 
מושב:1 מתוך 1 תאריך: 12/11/17

השתתפו 1084 זוגות
תוצאות כלליות

Handicap - בחישוב ארצי

דרגות
ברכות למקבלי תארים חדשים )נכון ליום 9 לאוגוסט 2017(

רב אמן זהב 
רונן שושנה, כפר סבא 

רב אמן ארד 
בנימין סלביה, רמת השרון 

 רב אמן 
אלון הדסה, רמת השרון 

אמן בכיר זהב 
שמואלי רן, רמת השרון 

הראל משה, כיכר המדינה ת"א 
מילוא עמיר, כפר סבא 

גורן בן-שלום עמית, מועדון מודיעין 
אמן בכיר כסף 

אלגרבלי פרוספר, גל - ראש העין 
וילנסקי סטפן, חיפה/כרמל 

שוחט מרית, ברידג' פוינט פולג 
ראובן עמי, כפר סבא 
רייכמן יוסי, כפר סבא 
מיימון סאייג, אביבים 

אמן בכיר ארד 
אגוזי אילן, הלוחם אפקה 
רומנו רפי, קריות/חיפה 

אשכנזי רות, "הרץ" חיפה 
זהבי עמליה, ברידג' פוינט פולג 
יהודיוף איתן, ויצו פתח תקוה 

שריבמן ויקטור, ויצו פתח תקוה 
צלר יעקב, רחובות 

צלר מרגלית, רחובות 
אמן בכיר 

טיבן אילנה, חיפה/כרמל 
גולדשטיין אפרים, טבעון 

אלקלעי משה, רמת גן 
צראף יהודה, הדר כפר סבא 

דביר רבקה, ירושלים 
יקיר דני, סביון-קרית אונו 

לבנת טובה, סביון-קרית אונו 
כץ אוה, בית מכבי ראשל"צ 

אמן זהב 
גילאור שילה, הלוחם אפקה 

טמיר אלי, חיפה/כרמל 
נביא רות, חיפה/כרמל 

בנימין שוקי, עמק יזרעאל 
סמורזיק אביטל, "הרץ" חיפה 

גולדברגר דורית, השרון 
יערי דליה, השרון 

מורן יהודית, השרון 
מוסקוביץ ליליאנה, רמת גן 
ליבוביץ דוד, הדר כפר סבא 

נחמיאס נורית, מושבות-
שמריהו 

שמש סמי, סביון-קרית אונו 
שמש רותי, סביון-קרית אונו 

גרינמן דוד, אשקלון 
בן משה מיכאל, אילת 

אמן כסף 
גרוס לאה, כיכר המדינה ת"א 

שפרינגר נילי, לב הצפון 
שוורץ עופר, עמק יזרעאל 

לוי אורי, השרון 
קוכמן יוסף, רמת גן 

מורן מוטי, מושבות-שמריהו 
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תוצאות תחרויות

מצטברשמותדרוג
75.02לבנה דורון - אלג'ם יוסף ד"ר1

73.72רם ראובן - פלג אסף2

73.12שזר ארנון - שזר עמוס3

73.04קפואנו יום טוב - לב מוניק4
72.46שרו יונתן - מגל אלדד5
72.24טרגן אפרים - זיכרמן דוד6
70.57רוטשילד חנן - רז עופר7
69.71בורובסקי צבי - בורובסקי נעמי8
9-69.63

69.50אופיר גלעד - הרטמן אולגה10

מצטברשמותדרוג
73.23לבנה דורון - אלג'ם יוסף ד"ר1

72.88רם ראובן - פלג אסף2

70.44שמואלי רן - הורניק אירוינג3

69.97לנדאו שחר - ראובן עמי4
5Medlin Jiri - Lauer Zbynek69.60
69.23קפואנו יום טוב - לב מוניק6
69.15בוברוב ממן מתי - בן ארויה אילן7
68.60שרו יונתן - מגל אלדד8
68.11תמרי אבא - גולדשמידט נחמן9

67.62צווייג יחזקאל - אלון הדסה10

תחרות: סימולטנית נובמבר 2017 
מושב:1 מתוך 1 תאריך: 12/11/17

השתתפו 1084 זוגות
תוצאות כלליות

בחישוב ארצי - משוקלל

תחרות: סימולטנית נובמבר 2017 
מושב:1 מתוך 1 תאריך: 12/11/17

השתתפו 1084 זוגות
תוצאות כלליות

Handicap - בחישוב ארצי

דרגות
ברכות למקבלי תארים חדשים )נכון ליום 6 בנובמבר 2017(

רב אמן זהב 
רונן שושנה, כפר סבא 

רב אמן ארד 
בנימין סלביה, רמת השרון 

 רב אמן 
אלון הדסה, רמת השרון 

אמן בכיר זהב 
שמואלי רן, רמת השרון 

הראל משה, כיכר המדינה ת"א 
מילוא עמיר, כפר סבא 

גורן בן-שלום עמית, מועדון מודיעין 
אמן בכיר כסף 

אלגרבלי פרוספר, גל - ראש העין 
וילנסקי סטפן, חיפה/כרמל 

שוחט מרית, ברידג' פוינט פולג 
ראובן עמי, כפר סבא 
רייכמן יוסי, כפר סבא 
מיימון סאייג, אביבים 

אמן בכיר ארד 
אגוזי אילן, הלוחם אפקה 
רומנו רפי, קריות/חיפה 

אשכנזי רות, "הרץ" חיפה 
זהבי עמליה, ברידג' פוינט פולג 
יהודיוף איתן, ויצו פתח תקוה 

שריבמן ויקטור, ויצו פתח תקוה 
צלר יעקב, רחובות 

צלר מרגלית, רחובות 
אמן בכיר 

טיבן אילנה, חיפה/כרמל 
גולדשטיין אפרים, טבעון 

אלקלעי משה, רמת גן 
צראף יהודה, הדר כפר סבא 

דביר רבקה, ירושלים 
יקיר דני, סביון-קרית אונו 

לבנת טובה, סביון-קרית אונו 
כץ אוה, בית מכבי ראשל"צ 

אמן זהב 
גילאור שילה, הלוחם אפקה 

טמיר אלי, חיפה/כרמל 
נביא רות, חיפה/כרמל 

בנימין שוקי, עמק יזרעאל 
סמורזיק אביטל, "הרץ" חיפה 

גולדברגר דורית, השרון 
יערי דליה, השרון 

מורן יהודית, השרון 
מוסקוביץ ליליאנה, רמת גן 
ליבוביץ דוד, הדר כפר סבא 

נחמיאס נורית, מושבות-
שמריהו 

שמש סמי, סביון-קרית אונו 
שמש רותי, סביון-קרית אונו 

גרינמן דוד, אשקלון 
בן משה מיכאל, אילת 

אמן כסף 
גרוס לאה, כיכר המדינה ת"א 

שפרינגר נילי, לב הצפון 
שוורץ עופר, עמק יזרעאל 

לוי אורי, השרון 
קוכמן יוסף, רמת גן 

מורן מוטי, מושבות-שמריהו 



אורנשטיין חיים, קבוצי דרום 
אמן ארד 

מילר אלכסיי, לב הצפון 
נוי לאודין, לב הצפון 

גוטליב ליפא, חיפה/כרמל 
זהבי צבי, "הרץ" חיפה 
זהבי רות, "הרץ" חיפה 

צידון רבקה, "הרץ" חיפה 
רובין נירה, "הרץ" חיפה 

גוטליב תמי, השרון 
שגיב שלמה, ברידג' פוינט פולג 

כהן לביא מרים, רמת גן 
ויגלר )גל( אורית, אביבים 

לנדה בנימין, אביבים 
פרג אלי, מושבות-שמריהו 
פרג רחל, מושבות-שמריהו 

אדלר דינר פרידה, מרום נווה 
גילאון אריה, מרום נווה 

קרמנשהי אריה, ירושלים 
ביגר כרמלה, ויצו - נוה יוסף 

סופקין ברברה, נתניה 
וינטר צפורה, חדרה 

שרו שירה,חדרה 
לוי-קרסו רבקה, מרכז ספורט רשלצ 

ענבר יעל, בית מכבי ראשל"צ 
אמן 

בן דרור בני, רמת השרון 
שלף רחל, רמת השרון 
ג'וסטר מריון, כרמיאל 

ויסמן צבי, קריות/חיפה 
שדות עמק, עמק יזרעאל 

יריב עוז, "הרץ" חיפה 
פורגס עמוס, "הרץ" חיפה 

זלצר בתיה, השרון 
כץ ז'אנה, השרון 

קרפ דוד, כפר סבא 
תדמור אורי, רמת גן 
כהן עדנה, מרום נווה 

ברק רוני, לב חולון 
ישראל דניאלה, רעננה ההגנה 

אליעזר אברהם, באר שבע 
ריצ'קר נשמה, באר שבע 

עפר ענת, רחובות 
הבר גדעון, נס ציונה 

סגן אמן זהב 
 גלט אהרון, כיכר המדינה ת"א 

לנגר נמרוד, לב הצפון 
מיכאילוביץ דניאלה, קריות/חיפה 

סורס אגי, קריות/חיפה 
גולדשטיין איתן, עמק יזרעאל 

הלוי בלה, השרון 
פרידמן מריאנה, השרון 

קרפול ניבא, השרון 
קריי דניאלה, רמת גן 
אליאס אליהו, אביבים 
גל-לוי ארנה, אביבים 
חלוזין נורית, אביבים 

לוי שלמה, אביבים 
סולקוביץ אלכס, מרום נווה 

פדלון אורה, מרום נווה 
בן חור אירית, ירושלים 

מילכטיין ריטה, לב חולון 
ברנע יהודית, מרכז הברידג' ים 

ממלוק ברברה, חדרה 
כרכבי בנו, סביון-קרית אונו 

עמיחי מזל, מרכז ספורט רשלצ 
פורת יגאל, מרכז ספורט רשלצ 

הררי רוזלין, רעננה ההגנה 
ריבסקי ג'וליאן, רעננה ההגנה 

סמר בת-שבע, באר שבע 
קוסטו דורית, נס ציונה 

סגן אמן כסף 
פאיס פרדי, רמת השרון 
ברוור נדב, הלוחם אפקה 
סטון אירנה, קנטרי רעננה 
ירוס מיכאל, חיפה/כרמל 
מור אהוד, חיפה/כרמל 

נאור פנינה, טבעון 
בנקי יפתח, עמק יזרעאל 

אהרוני שלמה, ברידג' פוינט פולג 
זכריה ריטה, ברידג' פוינט פולג 

באלינט מיכאלה, אביבים 
זמיר גורי, אביבים 

פינטו תמר, מרום נווה 
מורלי שמעון, ירושלים 

כץ אורה, חדרה 
רבינר עמי, חדרה 

פליק שמשון, רעננה ההגנה 
שמשטיין חנה, רעננה ההגנה 

גושן יוסי, רחובות 
סלומון סוזן, אשדוד 

בורוביצקי פסח, נס ציונה 
מרסל ישראל, נס ציונה 

סגן אמן ארד 
לוי קרן, כיכר המדינה ת"א 

ולדמן לוריין, נהריה 
סלטר שרה, נהריה 

שריד יצחק, רמת גן 
שריד עפרה, רמת גן 

פלס דגנית, חדרה 
שפיר אבי, זכרון יעקב 

קידר אלי, רעננה ההגנה 
שפירא דוד, רעננה ההגנה 

גיגי שלמה, באר שבע 
סגן אמן 

מיטנוביצקי לאה, קריות/חיפה 
ספירה אבנר, עמק יזרעאל 

בוחניק הלנה, ירושלים 
דורון אמנון, ירושלים 

בז'ה קולט, מרכז הברידג' ים 
למברגר חוה, מרכז הברידג' ים 
גורטלר יוסף, סביון-קרית אונו 

אנגלברג אסטלה, בית מכבי ראשל"צ 
בן ארי זלדה, בית מכבי ראשל"צ 

גל מלכה, בית מכבי ראשל"צ 
מי-טל רינה, רעננה ההגנה 

סבירסקי אהוד, רעננה ההגנה 
זעירי יגאל, וקס - רחובות 

חבוט דליה, נס ציונה 
שחקן מתקדם 

גליל יונה, לב הצפון 
ברויז אברהם, חיפה/כרמל 

הרבסט אפרת, חיפה/כרמל 
ישראלי שרה, חיפה/כרמל 

לפידות יוסף, השרון 
סגל קרל, רמת גן 

ריץ יוסף, מרכז הברידג' ים 
דון-יחייא רחל, סביון-קרית אונו 

ינאי זאב, סביון-קרית אונו 
קמחי אברהם, רחובות 
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נופש, חגיגת סוף השנה וברידג'
באחוזת יערות הכרמל

המחירים הינם לאדם בחדר זוגי )יחיד(, חצי 	 
פנסיון, בחדר כרמל דה-לקס, כולל טיפול,

 מסיבת סוף השנה ביום ראשון וכולל מע"מ.

מחירים מיוחדים לחדרי צמרת, גן וסוויטות.	 

ניתן לקבל תפריט דיאטה )ללא תוספת תשלום(.	 

הנחה בת 10% לכל הטיפולים המוזמנים מראש!	 

מרכזי�מגורים�יוקרתיים
�המבוגרת לאוכלוסיה
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£†סאונות†רטובות†ויבשות¨†חמאם†טורקי¨†בריכת†שחייה†מקורה†ומחוממת

£†תוכניות†בידור†מגוונות

Æלאדם†₪±µ∞†≠†®תחרויות†והרצאות©†ßדמי†ארגון¨†כולל†כל†פעילויות†הברידג
Æביטול†לאחר†המועד†חיוב†לילה†אחד†¨₪±µ∞†≠†ביטול†עד†∏¥†שעות†לפני†המועד

∞µ¥≠¥µµ∂±±±†רותי†¨∞≥≠∂∞µ∏≥µµ†לפרטים†והרשמה∫†דניאלה

ßולשחק†ברידג†ÆÆÆ†להרגע¨†להתפנק¨†להתחדש
ביערות†הכרמל¨†אחוזת†הבריאות†והספא†המובילה†בישראל

המחירים†הינם†לאדם†בחדר†זוגי¨†פנסיון†מלא¨†בחדר
כרמל†דה≠לקס¨†כולל†טיפול†וכולל†מע¢מ

מחירים†מיוחדים†לחדרי†צמרת¨†גן†וסוויטות

ניתן†לקבל†תפריט†דיאטה†©ללא†תוספת†תשלום®

הנחה†בת†•∞±†לכל†הטיפולים†©למזמינים†מראש®

מחיר†ל≠†≤†לילות
ßה†≠†ßב†Ø†ßד†≠†ßא

אדם†בחדר†זוגי
µ≥≤¨≥†ש¢ח

אדם†בחדר†יחיד
µ∑∑¨≤†ש¢ח

מחיר†ל≠†¥†לילות
ßה†≠†ßא

אדם†בחדר†זוגי
ππµ¨≥†ש¢ח

אדם†בחדר†יחיד
∞πµ¨¥†ש¢ח

נופש†וברידגß¨†עם†דניאלה†ורותי
באחוזת†יערות†הכרמל

חבילות†אירוח†במחירים†מיוחדים∫

בהנחיית†שחקניות†נבחרת†ישראל†≠†דניאלה†בירמן†ורותי†ליברמן
תחרויות†ברידגß†והרצאות

∑≥†בפברואר†≠†≥†במרץ†±±∞≥

מגוון  פעילויות )ללא תשלום( כגון: טאי צ'י, יוגה, מדיטציה, חדר כושר משוכלל.	 
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אורנשטיין חיים, קבוצי דרום 
אמן ארד 
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31 בדצמבר 2017 - 4 בינואר 2018

נופש, חגיגת סוף השנה וברידג'
באחוזת יערות הכרמל
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פנסיון, בחדר כרמל דה-לקס, כולל טיפול,
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�המבוגרת לאוכלוסיה
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האירוח כולל:  3 לילות 4 ימים על בסיס חצי פנסיון 
• קבלת פנים עם כיבוד קל • סמינר ברידג' של 

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)

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

אפרים בריפמן: 050-2012011 
מועדון כיכר המדינה. ויצמן 53 תל-אביב

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

פרטים נוספים, הורדת טפסי הרשמה ותמונות

נופשון ינואר
מלון גלי כינרת

ה-6

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

1,485 ש“ח
ליחיד בחדר זוגי

על בסיס חצי פנסיון

נופשון ינואר  
מלון גלי כינרת

7-10 בינואר 2018

ה-6

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

לפרטים והזמנות: מגי  054-4715949
www.jerusalembridge.com  | 96260 35, ירושלים  מרכז הברידג', בית בלב, שד' בן צבי 

האירוח כולל: ארוחת צהריים  נוספת ביום הראשון, שימוש חופשי בספא ואת כל פעילויות הברידג’

הסעה מאורגנת מירושלים
4 לילות על בסיס חצי פנסיון מחיר לאדם בחדר זוגי - 1,500 ש”ח85 ש”ח לאדם הלוך חזור.

נופשון ברידג’ בים המלח
28 בינואר עד - 1 בפברואר 2018
12 ברציפות במלון לוט שנה 

טסים עם ברידג' פוינט פולג, לנופים וטבע 
בקוסטה ריקה

3/2-14/2/18
נופשון ברידג' עם אורית מורן וישראל ידלין

10 לילות - 12 ימים
במחיר חד -פעמי 2,770$ ליחיד בחדר זוגי,
על בסיס חצי פנסיון.     

המחיר כולל: טיסות נוחות | מדריך מקומי | מדריך ישראלי | אוטובוס צמוד
          טיולים ואטרקציות. )כניסה לכל המקומות(

לפרטים והרשמה אורית: 052-5673392  ישראל: 054-2262642
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מועדון הברידג' רמת השרון בשיתוף ג'קי דגן מזמינכם ל:

פסח 2017 - מעורב איטלקי
ROMA -עיר הנצח | FIUGGI-חבל אברוצו וצ'וצ'ריה | עיירת הנופש והמרפא

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

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

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

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

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

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

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

תחנת טרמיני. 
המדריך המיועד לטיול- הוא האיטליולוג בני בן ישראל, טייס קרב בעברו, משתתף בכיר במאסטר שף ישראל, מומחה גדול 

לאיטליה. הדריך אותנו בטיולנו בקיץ האחרון בטיול גסטרונומי מופלא שלא ישכח בחבל אמליה רומנה.
בני בן ישראל היה היועץ הקולינרי ומשתתף פעיל בתכניות הטלוויזיה "קרב השפים" בהשתתפות אייל שני ויונתן רושפלד ושל "המסע 

המופלא" לאיטליה, בהשתתפות ישראל אהרוני וגידי גוב.

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

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

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

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

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

להלן תוכנית הטיול:
יום 1 : רומא- קסטלי רומני- פיוג'י נצא בטיסת בוקר מאוחרת לרומא )10.30( לאחר 
נחיתה בשדה התעופה ברומא נצא לכיוון העיר FIUGGI. פיוג'י שהיא עיירת מעיינות 
חמים עם מרכז עתיק וציורי ואתרי ספא מתקדמים. בדרך נעצור לביקור לתצפיות לעבר 
הנוף המהמם. נגיע למלונינו לאחר זמן חופשי והתרעננות ניפגש לארוחת ערב וברידג'.  

יום 2 : שייט לאי פונצה לאחר ארוחת בוקר נצא לכיוון דרום – מערב לנמל טראצ'ינה, 
עיירת חוף שממוקמת בין רומא לנאפולי. משם נפליג ליום נהדר באי פונצה, הגדול מבין 

רצועת האיים הפונציאניים-שרשרת איים בים הטירני, שנוצרו כתוצאה מהתפרצות געשית.

טיול  ליום  נצא  הבוקר  ארוחת  לאחר  מקומית  מוצרלה  פוסנובה-סרמונטה-   :3 יום 
בעיירות ימי הביניים המרתקות המקיפות את אזורנו. נתחיל עם חווה חקלאית לייצור מוצרלה 
של בופלו – נחווה את קו הייצור ונטעם ממוצרי המקום. נמשיך בסיור מודרך בעיירה פוסנובה – 
במנזר מבין המרשימים באיטליה. נבקר במקום ונתרשם מהנוף המדהים הנשקף ממנו. נמשיך 

לסרמונטה המטופחת אשר ממנה גם נוכל לצאת למבצר המשקיף על כל העמק המרשים

להכיר את  לקו החוף  נצא  בוקר  ארוחת  לאחר  : ספרלונגה- גאטה- טרצ'ינה  יום 4 
עיירות החוף הבולטות של האזור. נצא דרומה לתחנה הראשונה – העיר ספרלונגה הנושקת 
לים התיכון. נמשיך לכיוון גאטה- עיירת דייגים מיוחדת עם רצועת חוף הנכנסת לתוך הים 
ונצפה במערה  ומשקיפה למפרץ – הכביש פנורמי ומרשים. נבקר בנמל הדייגים האותנטי 
החצובה עד לגובה פני הים. אחרי צהרים נסיים בטראצ'ינה שבתקופת הרומים הייתה לעיר 
נמל חשובה. נבקר בבית בד מקומי, האופייני לאזור – נתארח אצל הבעלים ונטעם שמן זית 

טרי טרי. 

בדרכנו  ארוזים  נצא  בוקר  ארוחת  לאחר  : פיוג'י-קסטלי רומני-טיבולי  יום 5 
 CASTELLI ROMANI – 2 שנקרא  מיוחד  כפרי  באזור  בדרך  נעצור  לרומא. 
 CASTEL אגמים, גבעות ירוקות, אויר צח ויין לבן מהעיירה FRASCATI .נבקר ב 
ותצפיות נפלאות המשקיפות על  - לעיירה רחוב מרשים )מדרחוב(   GANDOLFO
הנוף. נמשיך בדרכנו לעיירה NEMI שעל גדות אגם נמי, המפורסמת בנוף המדהים 
שנקראת:  חמד  בפינת  נבקר  הצהרים   אחרי  לקראת  שלה.  הגדולים  הבר  ובתותי 
טיבולי אשר שוכנת מצפון לרומא. נישאר לארוחת ערב בטיבולי לחוויה של אוכל טוב 

ומוסיקה איטלקית.

– מדרגות  נצא לסיור פנורמי בעיר  יום 6 : רומא- סיור  פנורמי- רומא היהודית 
ספרדיות,"BOCCA DELLA VERITA’ "הקולוסאום המפורסם ששימש למופעי לחימה 
ראוותניים, הפורום הרומאי ועוד. ונתחיל להבין את אחת הערים הקסומות בעולם. אחרי 
מעניינים  ואנשים  מרגשים  סיפורים  של  מרתק  סיור  עם  נמשיך  חופשית  צהרים  ארוחת 
בגטו היהודי, ביקור בקונדיטוריה היהודית המפורסמת בעולם – מתוקים של פירות יבשים, 

ריקוטה ועוד דליקטסים כשרים ומעניינים ביותר. 

יום 7 : סיור פיאצות ומזרקות- סיור "STREET FOOD " ברומא לאחר ארוחת 
בוקר נצא לסיור מודרך בעיר הרומנטית בעזרת האוטובוס – נבקר במזרקות הידועות של 
פיאצה נבונה, המדרגות הספרדיות, מזרקת טרבי ומזרקת הצבים הידועה בגטו היהודי. 
נמשיך בסיור "אוכל רחוב" מקומי  לתוך סודות הסופלי והפיצה ביאנקה הרומאים, כולל  

קפה משובח ואת הטירמיסו המפורסם ברומא.    

יום 8 : חזרה לארץ לאחר ארוחת בוקר נצא לשדה התעופה ברומא לקראת חזרתנו 
לארץ. בדרך נעצור במרכז הקניות הגדול שליד שדה התעופה. נגיע לארץ בשעות אחר 

הצהרים המאוחרות 

*עשוי לחול שינוי בתוכנית או בסדר הימים.

ניתן לקבל פירוט מפורט של הטיול במייל/פקס
daganbridge@hotmail.com :לפרטים והרשמה
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מועדון הברידג' רמת השרון בשיתוף ג'קי דגן מזמינכם ל:

פסח 2017 - מעורב איטלקי
ROMA -עיר הנצח | FIUGGI-חבל אברוצו וצ'וצ'ריה | עיירת הנופש והמרפא

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

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

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

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

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

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

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

תחנת טרמיני. 
המדריך המיועד לטיול- הוא האיטליולוג בני בן ישראל, טייס קרב בעברו, משתתף בכיר במאסטר שף ישראל, מומחה גדול 

לאיטליה. הדריך אותנו בטיולנו בקיץ האחרון בטיול גסטרונומי מופלא שלא ישכח בחבל אמליה רומנה.
בני בן ישראל היה היועץ הקולינרי ומשתתף פעיל בתכניות הטלוויזיה "קרב השפים" בהשתתפות אייל שני ויונתן רושפלד ושל "המסע 

המופלא" לאיטליה, בהשתתפות ישראל אהרוני וגידי גוב.

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

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

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

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

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

להלן תוכנית הטיול:
יום 1 : רומא- קסטלי רומני- פיוג'י נצא בטיסת בוקר מאוחרת לרומא )10.30( לאחר 
נחיתה בשדה התעופה ברומא נצא לכיוון העיר FIUGGI. פיוג'י שהיא עיירת מעיינות 
חמים עם מרכז עתיק וציורי ואתרי ספא מתקדמים. בדרך נעצור לביקור לתצפיות לעבר 
הנוף המהמם. נגיע למלונינו לאחר זמן חופשי והתרעננות ניפגש לארוחת ערב וברידג'.  

יום 2 : שייט לאי פונצה לאחר ארוחת בוקר נצא לכיוון דרום – מערב לנמל טראצ'ינה, 
עיירת חוף שממוקמת בין רומא לנאפולי. משם נפליג ליום נהדר באי פונצה, הגדול מבין 

רצועת האיים הפונציאניים-שרשרת איים בים הטירני, שנוצרו כתוצאה מהתפרצות געשית.

טיול  ליום  נצא  הבוקר  ארוחת  לאחר  מקומית  מוצרלה  פוסנובה-סרמונטה-   :3 יום 
בעיירות ימי הביניים המרתקות המקיפות את אזורנו. נתחיל עם חווה חקלאית לייצור מוצרלה 
של בופלו – נחווה את קו הייצור ונטעם ממוצרי המקום. נמשיך בסיור מודרך בעיירה פוסנובה – 
במנזר מבין המרשימים באיטליה. נבקר במקום ונתרשם מהנוף המדהים הנשקף ממנו. נמשיך 

לסרמונטה המטופחת אשר ממנה גם נוכל לצאת למבצר המשקיף על כל העמק המרשים

להכיר את  לקו החוף  נצא  בוקר  ארוחת  לאחר  : ספרלונגה- גאטה- טרצ'ינה  יום 4 
עיירות החוף הבולטות של האזור. נצא דרומה לתחנה הראשונה – העיר ספרלונגה הנושקת 
לים התיכון. נמשיך לכיוון גאטה- עיירת דייגים מיוחדת עם רצועת חוף הנכנסת לתוך הים 
ונצפה במערה  ומשקיפה למפרץ – הכביש פנורמי ומרשים. נבקר בנמל הדייגים האותנטי 
החצובה עד לגובה פני הים. אחרי צהרים נסיים בטראצ'ינה שבתקופת הרומים הייתה לעיר 
נמל חשובה. נבקר בבית בד מקומי, האופייני לאזור – נתארח אצל הבעלים ונטעם שמן זית 
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– מדרגות  נצא לסיור פנורמי בעיר  יום 6 : רומא- סיור  פנורמי- רומא היהודית 
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מעניינים  ואנשים  מרגשים  סיפורים  של  מרתק  סיור  עם  נמשיך  חופשית  צהרים  ארוחת 
בגטו היהודי, ביקור בקונדיטוריה היהודית המפורסמת בעולם – מתוקים של פירות יבשים, 

ריקוטה ועוד דליקטסים כשרים ומעניינים ביותר. 

יום 7 : סיור פיאצות ומזרקות- סיור "STREET FOOD " ברומא לאחר ארוחת 
בוקר נצא לסיור מודרך בעיר הרומנטית בעזרת האוטובוס – נבקר במזרקות הידועות של 
פיאצה נבונה, המדרגות הספרדיות, מזרקת טרבי ומזרקת הצבים הידועה בגטו היהודי. 
נמשיך בסיור "אוכל רחוב" מקומי  לתוך סודות הסופלי והפיצה ביאנקה הרומאים, כולל  

קפה משובח ואת הטירמיסו המפורסם ברומא.    

יום 8 : חזרה לארץ לאחר ארוחת בוקר נצא לשדה התעופה ברומא לקראת חזרתנו 
לארץ. בדרך נעצור במרכז הקניות הגדול שליד שדה התעופה. נגיע לארץ בשעות אחר 

הצהרים המאוחרות 

*עשוי לחול שינוי בתוכנית או בסדר הימים.

ניתן לקבל פירוט מפורט של הטיול במייל/פקס
daganbridge@hotmail.com :לפרטים והרשמה
ג'קי דגן 050-7470016, יעקב מינץ 052-27832653 
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לפרטים והרשמה:
  e-mail: birmand@inter.net.il ,03-5465582 :מרכז ההזמנות, טל': 03-6058355, פקס
www.bridgeredsea.com דניאלה בירמן: 050-7409089, יניב זק (צפון)  054-8083015 

חבילות נופש מיוחדות החל מ- 1,485 / 1,175₪*• 
שתי תחרויות מדי יום• 
פרסים וגביעים• 
הרצאות של טובי המורים• 
שתייה חמה וכיבוד חופשי• 

בים המלח
≤ ±±≠∏±  מרץ ∏±

הברידג'פסטיבל
במלונות ישרוטל ים המלח וישרוטל גנים

שתי תחרויות ארציות ©ימים רביעי עד שבת®

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)

.

במלון המפואר על שפת האגם
Riu Pravets Golf & Spa Resort בבולגריה

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

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

920 € בלבד 
לאדם בחדר זוגי על בסיס חצי פנסיון 

תוספת לאדם בחדר יחיד – 160 €

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

  בריכה פנימית  טיפים לנותני השירותים
בונוסים מיוחדים: סמינר ברידג' מפי גלעד אופיר כולל חומר לימודי כתוב  משחקים מודרכים

BBQ תחרויות ברידג' נושאות פרסים כספיים    קוקטייל פתיחה חגיגי  ארוחת  
   שעה מתוקה על שפת האגם  סיור בסופיה בליווי מדריך דובר עברית  משחקי באולינג

עם גלעד אופיר

בונוסים 
מיוחדים
לבאי הנופשון
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9 ימים| 17-25 ליוני 2018נורבגיה, דנמרק, גרמניה

טיסות UP של אל על לברלין: יציאה בבוקר וחזרה 
בצהריים

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

לילה בברלין
סיור בברלין 

מלווה ישראלי צמוד
משחקי ברידג‘

מיסים והעברות

ליחיד בחדר זוגי עם חלון.
תוספת לחדר עם מרפסת:

135€ לאדם

המחיר:

חבילת טיולים במחיר מוזל

טיפים לנותני שירות ולמדריך הקבוצה

ארוחות שאינן במהלך השייט

המחיר אינו כולל:

המחיר כולל:

€ 1,930

מסע קסום אל ארץ הפיורדים

על ספינת הפאר
MSC ORCHESTRA

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

לפרטים והרשמה:

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

פרטים נוספים, הורדת טפסי הרשמה ותמונות

ברגן

ברלין

קופנהגן

Stavanger (נורבגיה)

ארץ הפיורדים (נורבגיה)
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heart suit. South must bid one of his minor suits. 
Now 3♥ is unequivocally a cuebid, so that the 
partnership would be able to explore a minor suit 
slam at leisure.

Forquet, on the other hand, assumed that double 
of 2♥ was penalty, showing hearts )remember, 
the opponents had not promised that suit(, so he 
had to bid naturally. One possibility was a jump to 
four diamonds, but that would have left clubs out 
of the picture. A cue-bid of three hearts seemed 
to be a much more elegant solution. Why is this a 
cue-bid )according to Forquet‘s logic(? Because 
with long hearts North should double, forcing 
East to bid his spades. Since a natural 3♥ bid 
does not make sense, he expected his partner to 
understand this as a cue-bid.

Unsure about his partner‘s 3♥ bid, Garozzo bid a 
sensible 3NT. When the ”cuebid“ was repeated, 
he unfortunately assumed it to be natural. From 
Forquet‘s point of view the repeat cuebid of 4♥ 
was a brilliant way to force his partner to bid a 
minor suit, which he would have raised to six.

The moral of this sad story: A top pair must have 
specific agreements about common situations 
which might arise during a match. Doubling for 
takeout according to Robson and Segal is a 
sensible solution, while Forquet‘s idea of using 
3♥ as a cuebid may be a superior agreement, 
if previously discussed. There are so many 
possibilities to treat the various options, so one 
cannot assume that partner will always be on the 
same wavelength.

חנות הברידג‘ היחידה בישראל

אריה, חברה לקלפים בע“מ
הקישון 16 בני-ברק (ליד קניון אילון)

03-6186722
פתוח ימים א-ה 08:00-17:00

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

www.lioncard.co.il

 סט קופסאות הכרזה קלאב
כולל קלפי הכרזה

מפלסטיק סימטריים

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

Benito GarozzoPietro Forquet
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Horror Corner (2) –  
The Blue Team

Ram Soffer

 The great Italian team dominated world bridge
 for a long time, winning everything in sight
 from the late 1950s till the mid-1970s. It was
 a combination of great card players )such
 as Belladonna, Garozzo and Forquet( and
 well-developed, innovative bidding systems
 which kept the Blue Team head and shoulders
 above the field. The rest of the world had to
 do something against this juggernaut, and a
 great step in the right direction was taken when
 Terence Reese and Jeremy Flint unleashed the
 Multi 2♦ opening in the late 1960s. With Reese
 suspended due to cheating allegations, Flint
 partnered Jonathan Cansino, playing for Great
Britain against Italy in the 1972 olympiad.

Dealer East, Vul E/W

 ♠
♥
♦
♣

85
AK
AQ963
KT52

 

♠
♥
♦
♣

T942
J62
J8
J874

♠
♥
♦
♣

KQ63
Q87543
75
6

 ♠
♥
♦
♣

AJ7
T9
KT42
AQ93

 

Contract: 4♥ by North, down four

 Nowadays many experts would look with
 horror at East‘s multi 2♦ opening at unfavorable
 vulnerability with four good spades and a
 wretched heart suit, but Flint probably did the

 right thing, as he knew that one could not beat
those Italians with ”normal bridge“.

The auction developed as follows:

West North East South
Cansino Forquet Flint Garozzo

2♦ Dbl
2♥ 3♥ Pass 3NT

Pass 4♥ All Pass!!!

Bottom line: the best pair in the world languished 
in a 2-2 heart fit, scoring a miserable -200, while 
their British counterparts reached a fine contract 
of six clubs and made it by guessing trumps 
correctly. Was this 15-IMPs loss preventable? 
Let us try to make a careful analysis of the 
bidding.

The usual meaning for South‘s double is: a 
balanced 12-14 hand or any strong )18+( hand. 
West‘s 2♥ bid was a standard ”Pass or Correct“. 
Now North had to find a bid with his nice 16-
HCP hand.

A ”responsive“ double might have solved all 
problems, but the great Italians probably didn‘t 
have an agreement that double in this sequence 
was non-penalty.

Later authorities such as Andrew Robson and 
Oliver Segal stated that ”If your hand is offensive 
and you want to bid, but there is no obvious bid 
to make – double… every double is for take-
out unless you and your partner have found a 
fit“ )Partnership Bidding in Bridge, 1993, page 
288(.

Let us try to continue the auction after North 
doubles for takeout. East Passes, confirming a 

dec.indd   55 29.11.2017 г.   16:32:34



טיסה סדירה (יציאה בבוקר וחזרה 
בצהריים)

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

פנסיון
כל הטיולים

ערב פולקלור
מדריך ישראלי צמוד

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

גדי בן בסט
והרשמה: לפרטים 

ות: נ רוח במלו אי

bnbg.ben@gmail.com

וורשה-קראקובנופשון פסח
31/3/18-5/4/18 

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

מראות, ריחות וטעמים, קניות ונופים. 
מוורשה המטלטלת ועד קראקוב הסוחפת. 

המלונות הכי טובים, שווקים, ארמונות 
ופארקים. כל אלה יזמינו אותנו לבוא 

וליהנות

המחיר כולל

€
תוספת לחדר יחיד: €260

הילטון קראקוב אינטרקונטיננטל וורשה

www.bnbg.co. i l
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