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דבר ועד העמותה

שלום חברים,

בחודש מאי התקיימה אולימפיאדת הילדים ואת ענף הברידג' ייצגו כ-130 שחקני 
ברידג' צעירים.

המובילים  המורים  של  תלמידים  הינם  הראשונים,  במקומות  שזכו  התלמידים 
בפרויקט "הדור הבא" ולא בכדי, שכן אלו משקיעים ממיטב מרצם כדי להקים לנו 

דור מוכשר, בעל מוטיבציה רבה ונחישות.
נוספים,  יחד עם מספר מורים  עומר,  זך  פורח. למרות המרחק מהמרכז,  ואם בדור הצעיר עסקינן, הרי שהצפון 

מובילים מהפכה ומצליחים לשלב את תלמידיהם במועדונים, בפרויקט פסגה ואף בנבחרת הילדים עד גיל 15.
בין המורים בצפון, נמצא גם אוסאמה דניאל, חלוץ ופורץ דרך במגזר הערבי-נוצרי מורה מוסמך לברידג' אשר שם 
לו למטרה להביא למגזר זה את חדוות המשחק. אוסאמה משקיע ונחוש להביא את תלמידיו לפסגת הברידג', כאשר 
נמשיך  כח!  יישר  הילדים.  והן באולימפיאדת  הן באליפות בתי הספר  וגביעים  וזכו במדליות  אכזבו  לא  האחרונים 

לעקוב.
עוד בחודש מאי , התקיים שלב הגמר של אליפות ישראל הפתוחה. עם זאת, את שמות האלופים החדשים לשנת 

2014, נדע רק בחודש יולי, לאחר סיום שלב גמר העל. 
מה לפנינו? בחודש יוני תתקיים אליפות ישראל לזוגות בקטגוריית טופ בוטום ובזירה הבינלאומית משלחת גדולה 

של שלוש נבחרות )סניורים, נשים , פתוחה( שייצגו את ישראל באליפות אירופה לקבוצות, שתתקיים בקרואטיה. 
בנבחרת הסניורים ייצגו אותנו: דוד בירמן, דניאלה בירמן, יוליאן פרידריך, יוסי אנגל, אבי קאליש ולאוניד פודגור 

, הקפטן אילן שזיפי.
בנבחרת הנשים ייצגו אותנו: נטלי סעדה, מיכל נוסצקי, מתילדה פופלילוב, רות לויט פורת, אורית מורן, נורית 

גרייצר, הקפטן – מיכאל בראל.
בנבחרת הפתוחה ייצגו אותנו: אילן הרבסט, אופיר הרבסט, לוטן פישר, רון שורץ, דרור פדון, אלון בירמן, הקפטן 

– רון פכטמן.
ראש המשלחת הינו נשיא ההתאגדות איתן לוי , אשר גם מועמד להנהלת איגוד הברידג' האירופאי )EBL(. הבחירות 

יתקיימו ב 29/6/14 - נחזיק לנבחרות ולאיתן אצבעות!

שלכם ובשבילכם,
ועד העמותה

ravit@rotemltd.co.il :טל': 077-5401053, דוא"ל  
www.rotemltd.co.il

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

ספרים שנשארים במשפחה
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הכרזה שנייה של הפותח

רם סופר

והשותף השיב  הייתה ♥1,  נניח שהכרזתכם הראשונה 
.1♠

בידכם 5 קלפי ♥ לפחות. כמה קלפי ♠ הבטיח השותף? 
בשלב זה ארבעה בלבד. אתם זקוקים ל-4 קלפי ♠ כדי 
לתמוך בסדרת השותף. לרוב אין לתמוך בסדרת מייג'ור 

של השותף עם 3 קלפים בלבד. 
במאמר הנוכחי נעסוק בהכרזה שנייה של הפותח עם יד 
ורביעייה  ניקוד מינימלי  נקודות(. עם   14-12( מינימלית 
בספייד תכריזו ♠2. כאשר אין לכם 4 קלפים ב-♠, תכריזו 

תמיד 1NT עם 14-12 נקודות וחלוקה מאוזנת.
כאשר חלוקת היד אינה מאוזנת, האפשרויות הנוספות 
הן לחזור על סדרת ההארט )אך רק בתנאי שבידכם 6 
קלפים לפחות( או להכריז סדרה חדשה בגובה 2 עם 4 

קלפים לפחות.
חשוב לזכור: כאשר הפותח מכריז שתי סדרות, הסדרה 
ייתכן  שהוכרזה ראשונה תהיה בדרך כלל ארוכה יותר. 

גם שבשתי הסדרות אורך שווה.
נסו ליישם את הכללים האלה בשלוש הידיים הבאות:

West North East South
1♥

Pass 1♠ Pass ?

אתם יושבים בדרום. לאחר שהחלטתם מה תכריזו בכל 
יד, השוו את תשובותיכם עם ההכרזות המומלצות. 

)1(
South

♠
♥
♦
♣

K6
KQT63
AQ95
72

)2(
South

♠
♥
♦
♣

AQ95
KQT63
72
K6

)3(
South

♠
♥
♦
♣

AQ9
KQJT63
2
874

תשובות
)1(

South
♠
♥
♦
♣

K6
KQT63
AQ95
72

בגובה  חדשה  סדרה  של  להכרזה  טיפוסית  דוגמה   .2♦
שמא   ,2♦ להכריז  חוששים  הברידג'  מתלמידי  חלק   .2
זו. עם זאת,  ישאיר אותם בחוזה סופי בסדרה  השותף 
אין ממה לחשוש.  עוד השותף מבין את הכרזתכם,  כל 
צפון יודע שהבטחתם רק 4 קלפים בדיאמונד. עם פחות 
לעומת   .Pass יכריז  לא  לעולם  הוא   ♦ קלפי  משלושה 
וסינגלטון בהארט, חוזה   ♦ 5-4 קלפי  זאת, אם לשותף 

בדיאמונד יהיה מוצלח.
 )2(

South
♠
♥
♦
♣

AQ95
KQT63
72
K6

נקודות   14 עם  בספייד   4-4 של  התאמה  בידכם   .2♠
הדאבלטון  עבור  חלוקה  נקודת  ספרתם  האם  גבוהות. 
אבל  טובות,  הכוונות   ?3♠ להכריז  ורציתם  בדיאמונד 
♠3 עלול להיות גבוה מדי אם לשותף יד מינימלית )7-6 
נקודות(. עדיף להיות צנוע בשלב זה, אבל אם השותף 
יזמין למשחק מלא עם ♠3, אין ספק שנקבל את ההזמנה 

ונכריז ♠4.
)3(

South
♠
♥
♦
♣

AQ9
KQJT63
2
874

♥2. העיקר הוא לא להכריז ♠2 ולהימנע מ"התאמה" של 
4-3. אין ספק שחוזה סופי של ♥2 יהיה בטוח יותר.

אבל אם השותף ימשיך בהכרזה של ♠2 )אשר בדרך כלל 
נעדיף כמובן לשחק ב-♠,.  6 קלפים בסדרה(,  מבטיחה 
הבודד  הקלף  עבור  חלוקה  נקודות  נספור  זה  במקרה 

בדיאמונד ונזמין למשחק מלא באמצעות ♠3.

לאחר  הפותח  של  השנייה  בהכרזה  נעסוק  החודש 
תשובה בגובה 1
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נניח כי הכרזתכם הראשונה הייתה ♦2 – הכרזת המתנה 
הכריז  הפותח  שותפכם  חלשה.  יד  לרוב  המתארת 

בסיבוב השני סדרת מייג'ור.
אסור  הוא:  זה  במצב  ביותר  והחשוב  הראשון  הכלל 
כי  ייתכן  ביותר.  חזקה  יד  לשותפכם   !!Pass להכריז 
הוא מחפש סלם, ולכן לא הכריז מיד משחק מלא. חובה 

עליכם למצוא הכרזה כלשהי גם עם יד חלשה.
ההכרזות העומדות לרשותכם הן:

לגובה  הפותח  בסדרת  תמיכה  התאמה.  הכרזות  )א( 
ותעודד אותו להמשיך מעבר  יחסית  יד טובה  3 תתאר 
 4 לגובה  מידית  קפיצה  זאת,  לעומת  מלא.  למשחק 
יד  על  ותרמוז  סוגרת"  "הכרזה  תהווה  הפותח  בסדרת 

חלשה מאוד.
)ב( הכרזות ללא התאמה. האפשרויות הן להכריז סדרה 
NT בהיעדר סדרה עצמאית הראויה  חדשה או להכריז 

להכרזה.
נסו את שלוש הבעיות הבאות. מהלך ההכרזה הוא:

West North East South
2♣ Pass 2♦

Pass 2♥ Pass ?

אתם יושבים בדרום. מהי הכרזתכם עם כל אחת מהידיים 
הבאות? לאחר שהחלטתם מה תכריזו בכל יד, השוו את 

תשובותיכם עם ההמלצות להלן. 
)1(

South
♠
♥
♦
♣

KJT72
6
J543
986

)2(
South

♠
♥
♦
♣

T75
K86
9432
A65

)3(
South

♠
♥
♦
♣

J32
J975
T83
962

תשובות
)1(

South
♠
♥
♦
♣

KJT72
6
J543
986

♠2. אל תחששו להציג את סדרתכם. אם לצפון התאמה, 
שהיד  חבל  נכון,  ביותר.  הטוב  להיות  עשוי  ב-♠  חוזה 
החזקה תהפוך לדומם ותיפרש על השולחן, אבל קודם 
כל חשוב להגיע לחוזה הנכון. ואם לשותף אין התאמה? 
לחוזה  ויגיע  עליו שימשיך בהכרזה  יכולים לסמוך  אתם 

.NT-הסופי הנכון ב-♥ או ב
)2(

South
♠
♥
♦
♣

T75
K86
9432
A65

♥3. זוהי יד טובה: ניקוד מרבי לתשובה של ♦2 והתאמה 
לקיחות  כמו  הנראים  קלפים  שני  בידכם  השותף.  עם 
בטוחות, ואין זה עניין של מה בכך מול שותף שהבטיח 
10-9 לקיחות בטוחות. חשוב לעודד את השותף ולהשאיר 
את ההכרזה מתחת למשחק מלא כדי לאפשר לו חקירה 
לקראת סלם. היו בטוחים שאין שחקן בעולם שפתח ♣2 

ויאמר כעת Pass על ♥3.
)3(

South
♠
♥
♦
♣

J32
J975
T83
962

ידי  "יוצא  המשיב  שבה  ליד  מצוינת  דוגמה  זוהי   .4♥
חובתו" כאשר הוא תומך בסדרת הפותח לגובה משחק 
מלא. למעשה פתיחת השותף ♣2 חייבה אתכם להגיע 
בסדרתו  טובה  התאמה  לכם  יש  לפחות.  מלא  למשחק 

וברור לכם מהו החוזה הרצוי.
ההכרזה "הסוגרת" ♥4 מתארת חולשה גדולה ומזהירה 

את השותף מפני הרפתקאות מיותרות בגובה 5 או 6. 

שפר את הכרזתך
רם סופר

ששותפו  המשיב  של  השנייה  בהכרזה  נטפל  החודש 
פתח ♣2.
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תכנון המשחק 
בהגנה

  )חלק ב'(
קובי שחר

)"שליטים  כבר עסקנו בנושא באחד המאמרים הקודמים 
הדרך   .)2013 נובמבר   ,23 גיליון  ההגנה",  בשירות 
הפשוטה ביותר להגדיל את מספר הלקיחות של ההגנה 
בשליט היא למצוא סדרה קצרה בידנו או בידו של השותף 
מתוחכמים  צעדים  נדרשים  לפעמים  אבל  חיתוך,  ולארגן 

יותר.
לקיחות  להשיג  סיכוי  שאין  מבחין  המגנים  אחד  כאשר 
נוספות בסדרות הצדדיות עליו לנסות להחליש את סדרת 
הוא  כך  לשם  מחיר.  בכל  הדומם  ו/או  הכרוז  השליט של 
אפילו יהיה מוכן לנקוט בצעד נועז של מתן חיתוך והשלכה.

 ♠
♥
♦
♣

9843
AQJ
T43
AK4

♠
♥
♦
♣

T52
983
AKQJ6
86

West North East South
1♠

Pass 4♠ All Pass

צפון-דרום הגיעו ל-♠4 לאחר מהלך הכרזה לא מתוחכם.
מערב הוביל כמובן ב-A♦, בעוד מזרח מעודד עם ה-9♦. 
הוא המשיך ב-KQ♦, ולשמחתו התגלה כי לדרום 3 קלפי 
ה-2♥  את  השליך  מזרח  השלישית  בלקיחה  דיאמונד. 
בלקיחה  לשחק  מערב  צריך  מה  סטנדרטיים(.  )איתותים 

הרביעית?
חובה לנתח את משמעות האיתות של השותף. ה-2♥ אינו 

קלף מעודד. מזרח מספר לנו כי ה-K♥ אינו נמצא בידו.
 3 לו  יש  )דרום(:  הכרוז  של  הלקיחות  את  סופרים  כעת 

את  נוסיף  בידו.   ♥K-ה שהרי  בהארט,  בטוחות  לקיחות 
ה-AK♣ ונקבל 5 לקיחות.

חוץ מזה, יש לדרום 5 ספיידים לפי ההכרזה. אם הספייד 
מקרה.  בכל  ייפול  החוזה   ,A-ה הוא  מזרח  של  הבודד 
אחרת – דרום צפוי להשיג 5 לקיחות בספייד ולהגיע ל-10 

לקיחות. 
לקיחות  בהיעדר  פסיבית.  להגנה  המקום  אינו  זה 
את  לתקוף  חייב  מערב  הצדדיות,  בסדרות  פוטנציאליות 
סדרת השליט של הכרוז בכל הכוח. התקווה היא שלמזרח 
תמונה בודדת: Q ,♠J♠ או K♠. בכל אחד מהמקרים האלה 

ניתן להפוך את ה-T♠ של מערב ללקיחה המכשילה.
בלקיחה הרביעית מערב שיחק את ה-6♦. מזרח הבין את 
 ♠J-משמעות המהלך של שותפו, ולא היסס לחתוך עם ה

הבודד.
החלוקה המלאה:

 ♠
♥
♦
♣

9843
AQJ
T43
AK4

 

♠
♥
♦
♣

T52
983
AKQJ6
86

♠
♥
♦
♣

J
T7542
95
JT932

 ♠
♥
♦
♣

AKQ76
K6
872
Q75

 

דרום חתך מעל מזרח וקיווה להפיל את השליטים הנותרים 
עם ה-AK♠, אולם תקווה זו נכזבה. הכרוז נפל קרבן להגנה 

מצוינת של מזרח-מערב. האם ראיתם אותה בעצמכם? 
 .Promotion סוג ההגנה שראינו בדוגמה האחרונה נקרא
 Forcing בספרות  שמכונה  למה  דוגמה  נראה  לסיום 

Defense או במלים פשוטות יותר "קיצור הכרוז".
ושוב  שוב  לחתוך  הכרוז  את  מכריחים   – פשוט  הרעיון 
בתקווה שבסוף המשחק יישארו לו פחות שליטים מאשר 

לאחד המגנים.

המאמר האחרון בסדרת ההגנה של קובי שחר ממשיך 
לפתח  כיצד  והפעם:  בהגנה,  המשחק  בתכנון  לעסוק 

לקיחות נסתרות בסדרת השליט?
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 ♠
♥
♦
♣

9743
AK6
QJ72
K7

♠
♥
♦
♣

AKQT
8432
K3
632

West North East South
1♥

Pass 1♠ Pass 2♦
Pass 4♥ All Pass

אי-זוגי של  מערב מוביל ב-A♠. מזרח מאותת על מספר 
 .♠J-ומדרום נופל ה ♠K-קלפים עם ה-2♠. מערב ממשיך ב

ברור כי ספייד שלישי ייחתך בדרום. כיצד להמשיך?
רק  מחפשים  שהם  היא  רבים  מגנים  של  נפוצה  טעות 
לקיחות מידיות. ברגע שהם מעריכים שהכרוז יחתוך, הם 
נוטשים את הסדרה. מבט מעמיק יותר יגלה שמערב צריך 

להיות מעונין שהכרוז יחתוך. 
למערב 4 שליטים זוטרים, ולדרום לפי ההכרזה 5 שליטים. 
בין  השליטים  במספר  לשוויון  יגרום  לחתוך  הכרוז  אילוץ 
להוציא  יוכל  עדיין  היא שדרום  למערב. המשמעות  דרום 
לו אפשרות לחתוך את  שליטים, אבל אז כבר לא תהיה 

הספייד הבא.
חסר  היה  והכרוז   ,♠Q-ב הנכון  ההמשך  את  מצא  מערב 

אונים. 

 ♠
♥
♦
♣

9743
AK6
QJ72
K7

 

♠
♥
♦
♣

AKQT
8432
K3
632

♠
♥
♦
♣

862
5
985
QJ9854

 ♠
♥
♦
♣

J5
QJT97
AT64
AT

 

את  גילה   ,♥AK שיחק  השלישית,  בלקיחה  חתך  דרום 
החלוקה הגרועה 4-1 בשליט ועקף בדיאמונד.

מערב זכה ב-K♦ והמשיך ב-T♠. בשלב זה נותרו לדרום 
ולמערב שני שליטים כל אחד. דרום נאלץ לחתוך, וה-8♥ 

של מערב הפך ללקיחה המכשילה.
לכל  עקבית  תכנית  מאימוץ  נבעה  ההגנה  של  הצלחתה 
אורך הדרך – מערב אילץ את הכרוז להתקצר בשליטים 

בכל הזדמנות.

כאן מסתיימת סדרת המאמרים בנוגע לתחום המורכב של 
משחק ההגנה. נסו לקלוט את הרעיונות המרכזיים מאחורי 
הידיים שהצגנו בשנה האחרונה וליישם אותם ליד השולחן. 
ריכוז, חשיבה הגיונית, דמיון וכמובן הבנה בין השותפים 
יעזרו לכם להגן טוב יותר מזוגות אחרים ולהרוויח נקודות 
לא מעטות בתחרות בזכות הפלת חוזים או הקטנת מספר 

הלקיחות של הכרוז. 

תחרות ארצית בכיכר המדינה
2 סיבובים של 18 חלוקות

יום שבת 21 ביוני 2014 בשעה 10:00 ועד 15:00 לערך
מחיר השתתפות: 70 ש"ח  למשתתף

ההרשמה מראש חובה

www.bridge-bakikar.comמועדון כיכר המדינה רח‘ ויצמן 53, תל-אביב טלפון: 03-6969830

מועדון וביה“ס לברידג‘ כיכר המדינה
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קלף מטעה

רם סופר

Dealer North, Vul E/W

♠
♥
♦
♣

J82
J763
952
AQ4

♠
♥
♦
♣

Q5
AKQT2
KJT3
K9

♠A :חוזה: ♥4. קלף ההובלה

West North East South
Pass Pass 1♥

Dbl 2♥ Pass 4♥
Pass Pass Pass

שגרתי,  הכרזה  מהלך  לאחר  ל-♥4  הגיעו  צפון-דרום 
 .Takeout Double בהכרזת  מערב  שבמהלכו התערב 
הבכירים  שהקלפים  זו  מההכרזה  להסיק  יכול  הכרוז 

החסרים – רובם ככולם אצל מערב.
מערב  הבא:  באופן  המשחק  התנהל  השולחנות  ברוב 
ומערב  נמוכים,  בקלפים  שירתו  כולם   .♠A-ב הוביל 
המשיך ב-K♠. לאחר נפילת ה-Q♠ מדרום מערב המשיך 
המשחק.  סוף  עד   ♦AQ-ה עם  בסבלנות  וחיכה   ♣J-ב
הכרוז לא היה יכול להימנע מהפסד שתי לקיחות בספייד 

ושתי לקיחות בדיאמונד, ונכשל בחוזה.
האם לכרוז היה סיכוי לבצע את החוזה?

מול  החוזה  את  לבצע  סיכוי  אין  שבהן  ידיים  קיימות 
פעם  אף  לכרוז  זאת,  עם  מהן.  אחת  וזו  נכונה,  הגנה 
משמעותי  באופן  להגדיל  אפשר  היה  להתייאש!  אסור 

את הסיכוי לבצע את החוזה באמצעות תכסיס הטעייה 
בלקיחה הראשונה.

קורה  היה  מה  לחשוב:  ונסו  המלאה,  בחלוקה  התבוננו 
אם בלקיחה הראשונה דרום היה משליך את ה-Q♠ על 

ה-A♠ של מערב.

 ♠
♥
♦
♣

J82
J763
952
AQ4

 

♠
♥
♦
♣

AKT4
5
AQ76
JT83

♠
♥
♦
♣

9763
984
84
7652

 ♠
♥
♦
♣

Q5
AKQT2
KJT3
K9

 

בודד.  קלף  היא   ♠Q-שה חושד  היה  מערב  הסתם,  מן 
 ♠K-ב להמשיך  ירצה  לא  הוא  לזה,  "מאמין"  מערב  אם 

שייחתך ויגביה את ה-J♠ בדומם להשלכת מפסיד.
קל לראות שאם מערב ישגה ולא ימשיך בספייד, הכרוז 
את  ויבצע  בדומם   ♣Q-ה על  מפסיד   ♠ להשליך  יספיק 
החוזה. הלקיחה השנייה של מערב בספייד פשוט תיעלם.

לכרוז מותר בהחלט לנסות "לבלבל את האויב" ולשחק 
את קלפיו באופן מטעה. לפעמים ניתן ליצור רושם כאילו 
סדרה  לנטוש  למגן  ולגרום  בסדרה  בודד  קלף  לכם  יש 

שהיה צריך להמשיך בה.

משוחק  להיות  חייב  המטעה  שהקלף  להדגיש  חשוב 
הרגיל  המשחק  בקצב  שינוי  כל  וללא  טבעית  בצורה 
שלכם. זכותכם לחשוב על היד כולה בלקיחה הראשונה. 
קלף  איזה  שהחלטתם  לפני  מהדומם  קלף  תבקשו  אל 

תשחקו מידכם.
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חיתוך צולב
חיים קלר ז"ל

Dealer South, Vul None

♠
♥
♦
♣

KJ98
AQ854
3
K73

♠
♥
♦
♣

AQT7
6
AJT75
A54

♥J :חוזה: ♠4. קלף ההובלה

West North East South
1♦

Pass 1♥ Pass 1♠
Pass 4♠ All Pass

הגעתם ל-♠4 לאחר מהלך הכרזה פשוט וטבעי. שותפכם 
וברגע שנמצאה התאמה  החזיק "פתיחה מול פתיחה", 

בספייד הוא קפץ מיד למשחק מלא.
הלקיחות  למספר  תגיעו  כיצד   .♥J-ב הוביל  מערב 

המרבי?
שליט  עם  חוזים  בביצוע  הנלמדת  הראשונה  הטכניקה 
היא משיכת השליטים, אולם השימוש בטכניקה זו אינו 
כבר  שליטים  למשוך  כדאי  שבהן  ידיים  קיימות  חובה: 
את  לדחות  רצוי  אחרים  במקרים  המשחק;  בתחילת 
משיכת השליטים, וביד שלפנינו עדיף לא למשוך שליטים 

כלל!
מדוע? הכרוז סופר בידו 5 מפסידים – ארבעה בדיאמונד 
ואחד בקלאב. הדרך להקטין את מספר המפסידים היא 
חיתוך בדומם. כמה מפסידים בדיאמונד אפשר לחתוך 
את  לחתוך  אפשר  היא:  המפתיעה  התשובה  בדומם? 
כולם! כל זאת בתנאי שלא נמשוך אפילו סיבוב אחד של 

שליטים. כל ארבעת השליטים בדומם מיועדים לחיתוך 
המפסידים ב-♦.

ואיך נחזור לידנו כדי לחתוך דיאמונדים שוב ושוב?
לעצמו:  ואומר  בהארט  בודד  קלף  שבידו  מבחין  הכרוז 
ברשותי כל הספיידים הגבוהים. אם אחתוך 4 דיאמונדים 
יכולים  אינם  המגנים  כאשר  בידי,  הארטים  ו-4  בדומם 

לחתוך מעליי – אצבור 8 לקיחות בסדרת השליט!
ומה יהיה מספר הלקיחות הכולל?

לקיחות  ו-4  בשליט  פוטנציאליות  לקיחות   8 לנו  יש 
בטוחות בסדרות הצדדיות – AK ,♦A ,♥A♣. אם נדייק 

בסדר המשחק, נוכל להשיג 12 לקיחות.
מדוע חשוב להשיג 12 לקיחות כאשר החוזה הוא ♠4 

בלבד?
להצליח  כדי  השוואתי.  הוא  הניקוד  תחרותי  בברידג' 
בתחרות חשוב לא רק לבצע את החוזים שהוכרזו, אלא 
יותר לקיחות מזוגות אחרים שהגיעו לאותם  גם להשיג 

חוזים.
לפני  אליו  לב  לשים  שצריך  משהו  עוד  יש  האם 

שמתחילים בחיתוך הצולב?
הנכון  המשחק  סדר  צולב,  בחיתוך  משתמשים  כאשר 
הוא לגבות את כל הלקיחות הצדדיות לפני שמתחילים 
את  לגבות  צריך  שלנו  במקרה  הצולבים.  בחיתוכים 
 ♥A-כבר בתחילת המשחק, לאחר זכייה ב ♣K-וה ♣A-ה
בלקיחה הראשונה. לאחר מכן נשחק את ה-A♦ ונתחיל 

לחתוך את קלפי ה-♦ וה-♥.

מה יקרה אם "נשכח" לשחק AK♣ בהתחלה?
יאזלו למגנים הקלפים בסדרות  במהלך החיתוך הצולב 
נדחה את  אם  להשליך קלאבים.  יתחילו  והם  האדומות 

ה-AK♣ לסוף המשחק, קלפים אלה עלולים להיחתך.
החלוקה המלאה:

 ♠
♥
♦
♣

KJ98
AQ854
3
K73

 

♠
♥
♦
♣

-
JT972
K84
QT962

♠
♥
♦
♣

65432
K3
Q962
J8

 ♠
♥
♦
♣

AQT7
6
AJT75
A54

 

מתברר שהכרוז השיג 12 לקיחות בקלות על אף חלוקת 
השליטים הגרועה! מזרח שהחזיק חמישה שליטים ציפה 

ליותר מלקיחה אחת, אבל התאכזב.

TB IMP



TB IMP
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אוברקול או דאבל

אפרים בריפמן

  Double להכריז  היריב בחרתם  לאחר הכרזת  לפעמים 
ובדיעבד הסתבר שעדיף היה להכריז Overcall ולהיפך, 
דרך  לעבור  דווקא  עליכם  היה  סדרה  הכרזתם  כאשר 

 .Double
הכרזת  בין  התלבטות  קיימת  בהם  במקרים  נדון  כאן 
פתרון  למציאת  ובדרכים   Overcall לבין   Double

להתלבטות זו. לפניכם שתי ידיים שכיחות:
דרום פתח ♥1. שתי הידיים שונות, אך עם אותו מספר 

נקודות. מה תכריזו?
)1(

West
♠
♥
♦
♣

AKJ53
6
J76
AJ98

)2( 
West

♠
♥
♦
♣

AK754
32
AJ7
Q43

שאלה זו הופנתה לשני מומחים בעלי שם. שניהם נשאלו 
אותה שאלה, ואלה התשובות:

המומחה הראשון ענה: 
למצוא  יאפשר  זה  כי   1♠ להכריז  יש  החלוקות  “בשתי 

התאמה של 5-3. 
את  יזכיר  לא  שהשותף  ברור   ,Double-ב אבחר  אם 

הספיידים עם שלושה קלפים בלבד.
כמו כן, אם השותף יכריז על ה-Double  ♣2 או ♦2, לא 

אדע כיצד להמשיך.

השותף  שבידי  יתכן   ,Pass להכריז  עכשיו  אחליט  אם 
ארבעה קלפים בקלאב )או בדייאמונד( ובספייד  שלושה 
ארוכה  מינור  סדרת  שברשותו  יתכן  ספייד,  אכריז  ואם 

וקלף בודד בספייד”.

תשובת המומחה השני:
“בשתי החלוקות יש להכריז Double. זה יראה +12 נק’ 
ותמיכה בשלוש סדרות. אם אתערב ב-♠1, יתכן שהשותף 
עם כ-7 נק’ וקלף בודד בספייד יכריז Pass, שעה שהייתה 
עלול  אני  בדייאמונד.  או  בקלאב  ארוכה  סדרה  ברשותו 
למצוא את עצמי בחוזה נורא, וזאת מכיוון שלא הכרזתי 

על פי הספר”.
שני המומחים נימקו את טענותיהם בהיגיון רב, ולמעשה... 

שניהם צודקים!
במאמר זה ננסה לשלב בין הגישות ונצא נשכרים משתיהן.

 Overcall מול Double
באופן עקרוני יש להכריז Double בידיים שבהן נדרשת 

עזרה של השותף בבחירת הסדרה המשותפת.
למשל, אתם מערב והמתנגד מימין פותח ♥1:

)3(
West

♠
♥
♦
♣

A754
32
AJ2
KQ43

)4(
West

♠
♥
♦
♣

AK75
3
AQJ2
J432

)5(
West

♠
♥
♦
♣

KQ54
-
AQJ5
J9432
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בגלל הקוצר בהארט יש התאמה מעולה בשלוש הסדרות 
האחרות. יש להשאיר לשותף את ההחלטה באיזו סדרה 

.Double – לשחק. הדרך הטובה ביותר היא להכריז
הכרזה זו מבקשת מהשותף להכריז את הסדרה הטובה 

ביותר שלו, מתוך שלוש אפשריות.
 .Overcall להכריז  יש  ו-7   6 בדוגמאות  זאת,  לעומת 
הסיבה היא שעם ידיים שאינן דורשות כמעט שום עזרה 
בבחירה של סדרת השליט אין צורך להתייעץ עם השותף.

דרום פותח ♥1 ובידכם:
)6(

West
♠
♥
♦
♣

AKQ53
632
J76
98

)7(
West

♠
♥
♦
♣

AKJ754
32
A7
943

יש בחירה אחת בלבד – ספייד, לכן יש ליידע את השותף 
ולהכריז ♠1.

עד כאן העקרונות.

 Overcall האסטרטגיה: שילוב שני העקרונות – קודם
Double ואחר-כך

נשוב אל ידיים 1 ו- 2 מתחילת המאמר: דרום פתח ♥1 
ואתם מתערבים במכרז.

)1(
West

♠
♥
♦
♣

AKJ53
6
J76
AJ98

)2( 
West

♠
♥
♦
♣

AK754
32
AJ7
Q43

בשתי החלוקות תרצו להתערב ב-♠1.
 ,Double יחד עם זאת, לא הייתם מתנגדים גם להכריז
לו  יש  אבל  בספייד,  תמיכה  אין  שלשותף  במקרה  זאת 

אורך בסדרות המינור.

 – להכריז  אפשר  שאי  “חבל  שאמר:  מישהו  פעם  היה 
.J ”1Double ♠

“שתי  שתופס  פתרון  הבעיה,  לפתרון  הצעה  לפניכם 
ציפורים במכה אחת”.

שלב א’:
היא  המטרה   .1♠  –  Overcall להכריז  יש   – ראשית 
ספיידים.  שלושה  לשותף  אם   5-3 של  התאמה  למצוא 

חשוב קודם כל להראות חמישיה איכותית במייג’ור.
בספייד  בודד  קלף  עם  במכרז  ימשיך  לא   נכון שהשותף 
ו -7 נק’ בערך )קיים סיכוי לאי הצלחה(, אך למען האמת 
אינו מסתיים  זמנית. בדרך כלל המכרז  נוחות”  “אי  זוהי 

בפתאומיות שכזו.
שלב ב’:

אם השותף לא יתמוך בספייד אלא יכריז Pass, בהכרזה 
השניה שלכם תכריזו Double. כאילו אמרתם:

בכל  יותר  או  קלפים  שלושה  ברשותי  לספיידים,  בנוסף 
אחת מסדרות המינור. תבחר.

לדוגמה:
West North East South

1♥
1♠ 2♥ Pass Pass

Dbl )1(

West North East South
1♥

1♠ Pass Pass 2♥
Dbl )1(

 .Minor 1( נא לבחור: או שתתמוך בספייד או שתכריז(
 Pass במקרה שברשותך הארטים, אתה מוזמן להכריז 
כי ה-Dbl היה  )רק כדאי שיהיו הרבה לקיחות בהארט, 

)J ...ולא עונש Takeout

תשובות השותף

ראיתם כי Overcall ואחריו T.O.D. מראה סדרה ארוכה 
ואיכותית. אם בידי השותף אין תמיכה בסדרה הארוכה 
אחת  בכל  קלפים  שלושה  מבטיח   Double-ה שלכם, 

מהסדרות שלא הוזכרו.
במהלך הכרזות זה, מה תכריזו עם כל אחת מהידיים?

West North East South
1♥

1♠ 2♥ Pass Pass
Dbl Pass ?
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)8(
East

♠
♥
♦
♣

943
32
J987
QJ85

)9(
East

♠
♥
♦
♣

94
32
J9873
QJ85

)10(
East

♠
♥
♦
♣

9
QJT9
A873
8542

יד מס’ 8: ♠2.
- לא הרבה(.  נקודות )בכל אופן  כי אין לכם  יודע  מערב 
ספיידים.  שלושה  ברשותכם  אם  לברר  בא   Double-ה

הרביעיות שלכם במינור מעניינות אותו פחות.
יד מס’ 9: ♦3.

הסדרה  את  לבחור  עליכם  ספיידים,  שלושה  בהיעדר 
הארוכה יותר, לא את הטובה יותר.

לפחות  לו  יש  הוזכרו  שלא  בסדרות  כי  מבטיח  מערב 
שלושה קלפים בכל אחת.

.Pass :10 ’יד מס
ישחק בהארט בידכם שלוש לקיחות בטוחות,  אם דרום 
ואף אחד אינו יכול למנוע זאת. בשילוב הכוח של השותף 
)15-13 נק’(, נראה כי היריבים ייווכחו לדעת שגם חוזים 

בגובה נמוך עלולים לעלות ביוקר.

  Overcallואחר-כך Double קודם
ישנן חלוקות עם סדרה ארוכה ואיכותית שבכל זאת עדיף 

להכריז בהן Takeout Double, למשל:

)11( 
West

♠
♥
♦
♣

4
AK9
KQT852
KQ8

דרום פתח ♠1.
סדרת הדייאמונד מספיק טובה על מנת להתערב ב-♦2. 

יש תמיכה בכל הסדרות, למעט סדרת הספייד. תתחילו 
עם Takeout Double, אם מזרח יכריז ♣2, עדיין אפשר 
מספיק  ידכם   ,2♥ יכריז  אם  הדייאמונדים.  את  להכריז 

חזקה על מנת להכריז ♦3.
אך נניח כי המשך ההכרזות יתנהל כך:

West North East South
1♠

Dbl 2♠ Pass Pass
?

הסיכויים  את  מגביר  רק  זה  התאמה.  מצאו  צפון-דרום 
שגם לכם יש התאמה בסדרה כלשהי.

מכיוון שהם עצרו במשחק חלקי וידכם חזקה מספיק, אל 
תוותרו – הכריזו ♦3. 

החלוקה הבאה דומה לקודמתה, בהבדל קטן – 2♦ עבר 
אל סדרת ההארט. מה תכריזו? 

)12( 
West

♠
♥
♦
♣

4
AK92
KQT85
KQ8

West North East South
1♠

Dbl 2♠ Pass Pass
Dbl

יש להכריז Double פעם נוספת. נכון - ניתן להכריז ♦3, 
אך לחפש התאמה אפשרית של 4-4 במייג’ור חשוב יותר.

אבל אם מהלך ההכרזות יתנהל כך:

West North East South
1♠

Dbl 2♣ Pass 2♥
?

.Pass – הכריזו
רוב  כי  מרמז  המכרז  לרעתכם.  נוטים  הסיכויים  כאן 
מצאו  לא  עדיין  זאת, הם  עם  אצל המתנגדים.  הנקודות 
התאמה. ייתכן שהחלוקה שייכת לקבוצת החלוקות שאין 

.)Misfit( בהן התאמה
עד כאן ברמת העיקרון.

ראיתם מתי להשתלב במכרז עם Double ומתי היה עדיף 
להתחיל ב-Overcall. למדתם לזהות חלוקות שבהן היה 
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וגם חלוקות בהן הנחתם  Double פעמיים  צורך להכריז 
ליריבים לשחק.

המטרה בתמרונים אלה הייתה כפולה: או לגבור על היריב 
ולהפוך למבצע או להעלות את היריבים לאותו גובה שבו 
יגבר הסיכוי שייכשלו בביצוע החוזה – זוהי מהות המשחק.
ברידג’ הוא משחק של לקיחות ולא רק של נקודות – זה 
ברור וידוע לכולנו. עם זאת, ההצלחה לא תבוא רק מהכרת 
היסודות או מתמרון זה או אחר. ההצלחה נובעת אך ורק 

מההיגיון – אין לו תחליף.
הנה דוגמה: על ה-Double שלכם השותף ענה ♣3. מה 

תכריזו?
)13( 
West

♠
♥
♦
♣

AKQJ
T65
KQ
K863

West North East South
1♥

Dbl 2♥ 3♣ Pass
?

מדי”  “יותר  לשותף  כי  ייתכן  לא  ההכרזות,  מהלך  לאור 
נקודות. היות שבידכם 18 נק’ ושני היריבים ‘דיברו’, דרום 

שהכריז  נאמר  נק’.   12 מ-  פחות  עם   1♥ פתח  כנראה 
עם 10-11 נק’ וצפון תמך, נניח עם 5-6 נק’. זה משאיר 

לשותף שלכם 6 נק’ בערך. 
אם השותף במזרח ‘העז’ בכל זאת להתערב ב-♣3  עם 
מספר כה מועט של נקודות, הגיוני כי עשה זאת עם סדרה 
שלושת  דאבלטון(.  או  )סינגלטון  בהארט  וקוצר  איכותית 
ההארטים שברשותכם מחזקים את החשיבה הזאת. אם 

כך, מה תכריזו? – “והמנצח הוא - - - ♠4 !!!” 

♠
♥
♦
♣

AKQJ
T65
KQ
K843

♠
♥
♦
♣

652
93
43
AQT976

.♥AK + ♦A :5 ייכשל בלקיחה אחת. צפון-דרום יזכו ב♣
♠4 -  כל שחקן יזכה ב-10 לקיחות )אם רק יידע להכריז 

את החוזה הנכון(.

 ♣ מזרח  שבידי  כך  על  רמז  ההכרזות  מהלך  הסבר: 
ההארט  את  בהארט,  יתחילו  היריבים  אם   .AQxxxx
השלישי תמיד אפשר לחתוך בדומם. כבר הגעתם למסקנה 

ההגיונית כי לשותף קוצר יחסי בהארט.
תמשכו  תיקחו.  אתם  השני  את  דייאמונדים,  ישחקו  אם 
שליטים )גם אם הם מחולקים 4-2( ותמשיכו עם הקלאבים. 

הגעתם הביתה בשלום.

נקודות אמן ארציות, פרסים כספיים
500 ₪  לזוג במקום הראשון | 300 ₪ לזוג  במקום השני | 200 ₪ פרס מיוחד לזוג הראשון עד דרגת אמן

גביעים לשלושת המקומות הראשונים
מחיר התחרות 75 ₪ למשתתף, כולל כיבוד ושתייה חמה.

fyod14@gmail.com :הרשמה מוקדמת חובה: איזבלה 050-7395944, שלומית  052-2670177 או בדוא“ל

לתחרות ארצית
2 מושבים רצופים של 18 ידיים כל מושב (סה“כ 36 ידיים)

ביום שישי 20.6.14 משעה 09:30 עד השעה 14:00, במועדון העמותה רחוב החלוץ 47 ירושלים (ויצ“ו)

מועדון ברידג‘ ירושלים
שמח להזמינכם
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מהו חוק סך 
הלקיחות?

קובי שחר

ב-1969 התפרסם לראשונה תרגום אותו מאמר לאנגלית. 
מרטי ברגן, אז שחקן אמריקני צעיר ומבטיח, קרא אותו 
ועל פי עדותו הוא שינה את חייו. ברגן יישם את הרעיון 
של "חוק סך הלקיחות" )Law of Total Tricks( בשותפות 
שלו עם לארי כהן שהחלה ב-1979. השניים זכו להישגים 

עצומים בתחרויות היוקרתיות ביותר בארה"ב.

 To Bid ב-1992 פרסם לארי כהן ספר על הנושא בשם
or Not to Bid, עם הקדמה של מרטי ברגן. על גב הספר 
כתב זיא מחמוד: "סוף-סוף לארי מספר לנו איך הוא זכה 

בכל התחרויות האלה...!".

לארי  פרסם  וב-1994  מסחררת,  להצלחה  זכה  הספר 
את ספר ההמשך Following the Law. גם מרטי ברגן 
 Points שלו  המפורסמת  הספרים  בסדרת  בנושא  עסק 

.Schmionts

אלפי שחקני ברידג' החלו להשתמש ב"חוק סך הלקיחות", 
אבל היו גם כמה אלופים שלא השתכנעו. ב-2004 פרסם 
 I Fought מייק לורנס ביחד עם אנדרס ווירגרן ספר בשם
the Law הממליץ לזנוח את חוק סך הלקיחות או לפחות 
אלטרנטיביות  שיטות  ולאמץ  בו,  השימוש  את  להפחית 

להערכת היד.

במאמר זה נסביר מהו החוק ונבין מהי משמעותו וכיצד 
ליישם אותו.

תחילה נתבונן בחלוקה הבאה:

 ♠
♥
♦
♣

KQ4
AQJ3
753
865

 

♠
♥
♦
♣

862
65
KJT
AQJ32

♠
♥
♦
♣

T753
742
Q94
KT9

 ♠
♥
♦
♣

AJ9
KT98
A862
74

 

לצפון-דרום התאמה של 8 קלפים בהארט. הם יזכו ב-9 
 2 רק  ויפסידו  השלטת  הסדרה  תהיה  זו  אם  לקיחות 

לקיחות בקלאב ו-2 בדיאמונד.
יזכו  והם  בקלאב,  קלפים   8 של  התאמה  למזרח-מערב 

ב-7 לקיחות אם זו תהיה סדרת השליט.
סך מספר השליטים בסדרות השליט המועדפות על שני 

הצדדים הוא 8+8=16.
"סך הלקיחות" של שני הצדדים הוא 9+7=16.

נתבונן בחלוקה נוספת:
 ♠

♥
♦
♣

J987
87
985
QJ42

 

♠
♥
♦
♣

62
KQ543
AQ32
98

♠
♥
♦
♣

K5
JT62
KJT7
T63

 ♠
♥
♦
♣

AQT43
A9
64
AK75

 

לצפון-דרום התאמה של 9 קלפים בספייד. ממצב הקלפים 
ב-♠  בחוזה  לקיחות   10 לבצע  יכולים  לראות שהם  ניתן 

בעזרת עקיפה מוצלחת בשליט.
זו  ואם  בהארט,  קלפים   9 של  התאמה  למזרח-מערב 

תהיה סדרת השליט, הם יזכו ב-8 לקיחות.
"סך השליטים" הוא 9+9=18.

"סך הלקיחות" הוא 10+8=18.
כעת נשנה את היד ונחליף את קלפי הספייד של מזרח 

ומערב.
תיכשל  בספייד  בחוזה  בשליט  צפון-דרום  של  העקיפה 

הפעם, והם יבצעו רק 9 לקיחות.

בשנות ה-50 של המאה הקודמת פורסם מאמר בשפה 
הוצג  שבו   ,Jean-René Vernes מאת  הצרפתית 
הצדדים  שני  שיכולים  הלקיחות  הרעיון שסך  לראשונה 
לזכות בהן, כאשר כל צד משחק בסדרת השליט שבה 
יש לו התאמה, שווה לסכום מספר השליטים העומדים 

לרשות שני הצדדים.
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בחוזה  תשיעית  בלקיחה  יזכו  מזרח-מערב  שני,  מצד 
.♠K-בהארט בשל מיקומו של ה

כי שינוי מיקומו של קלף בכיר העביר לקיחה  רואים  אנו 
מצד לצד, אבל סך הלקיחות של שני הצדדים לא השתנה, 
לסכום מספר הקלפים בסדרות השליט  שווה  עדיין  והוא 

שלהם.
האם יש חוקיות מאחורי התופעה הזאת? לארי כהן סבור 
שמדובר בחוק שיש לו אמנם חריגים, אבל בדרך כלל הוא 
שיעזרו  לחוק  בתיקונים  גם  עוסק  הוא  בספריו  מתקיים. 
יותר  טובות  החלטות  ובקבלת  החריגים  המצבים  בזיהוי 

ליד שולחן הברידג'.
הקלפים  למיקום  רק  לא  כי  המראה  נוספת  דוגמה  הנה 
על  השפעה  יש  הקלפים,  לחלוקת  גם  אם  כי  הבכירים, 

מספר הלקיחות בכל חוזה.

 ♠
♥
♦
♣

JT93
JT72
AK6
65

 

♠
♥
♦
♣

52
863
75
KQJT542

♠
♥
♦
♣

A874
A5
J984
A97

 ♠
♥
♦
♣

KQ6
KQ94
QT32
83

 

לצפון-דרום התאמה של 8 קלפים בהארט, ולמזרח-מערב 
התאמה של 9 קלפים בקלאב.
"סך השליטים" הוא 8+9=17.

יפסידו  מזרח-מערב  לזכות?  צד  כל  צפוי  לקיחות  בכמה 
 – בספייד  ואחת  בהארט  אחת  בדיאמונד,  לקיחות  שתי 

בסך הכול 9 לקיחות לאחר חיתוך הארט בידו של מזרח.
ומה לגבי צפון-דרום? לכאורה הם יפסידו רק 2 קלאבים 
ושני אסים בסדרות המייג'ור, אבל לאחר הובלה בספייד 

למנוע  יוכלו  לא  הם  בספייד(  והמשך  בקלאב  הובלה  )או 
מההגנה חיתוך בסדרה – בסך הכול 8 לקיחות.

כל   –  17 הוא  סך הלקיחות   – עדיין מתקיים  הנה החוק 
עוד אנו מניחים שמזרח-מערב ימצאו את ההגנה הטובה 

ביותר.
כעת נשנה את חלוקת הספיידים:

 ♠
♥
♦
♣

JT93
JT72
AK6
65

 

♠
♥
♦
♣

542
86
75
KQJT542

♠
♥
♦
♣

A87
A53
J984
A97

 ♠
♥
♦
♣

KQ6
KQ94
QT32
83

 

למערב  ממזרח  נמוך  ספייד  להעביר  היה  שעשינו  כל 
והארט נמוך בכיוון ההפוך.

חיתוך  אפשרות  למזרח-מערב  אין  הנוכחית  בחלוקה 
בספייד, ולכן צפון-דרום יזכו ב-9 לקיחות בחוזה בהארט.

העודפת  לא. הלקיחה  ייכשל?  סך הלקיחות"  "חוק  האם 
של צפון-דרום בחוזה בהארט מתקזזת עם לקיחה חסרה 
למזרח-מערב בחוזה בקלאב. הפעם הם יפסידו 2 לקיחות 
בספייד ולא רק אחת, כלומר יזכו ב-8 לקיחות בלבד. החוק 

נשמר.

כהן המשיכו לחקור את החוק  ולארי  ברגן  כאמור, מרטי 
על  ואף  ההכרזה  אסטרטגיית  על  השלכותיו  את  ובדקו 
שיטות ההכרזה. די אם נזכיר כי "שיטת ברגן" הפופולרית 
מ"חוק  ישירות  נובעת  ו-♠1   1♥ של  לפתיחות  בתשובה 
סך הלקיחות"! לקורא המעוניין במידע נוסף על נושא זה 

מומלץ לעיין בספריהם שהוזכרו לעיל.

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 35 ש“ח למשלוח
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לעקוף או לא לעקוף 
)חלק ד'( 

דרור שיפטן

החוק הידוע Eight Ever, Nine Never מתבסס על כך 
שהסיכוי הססטיסטי למצוא Qx כאשר יש 5 שליטים אצל 
 ,)40.8%(  Qxx למצוא  מהסיכוי  קטן   )27.2%( היריבים 
ולכן עדיף לעקוף. לעומת זאת, הסיכוי "למצוא" Qx כאשר 

.Qxx יש 4 שליטים אצל היריבים גדול מהסיכוי למצוא
אך האם נשחק לפי הכלל הזה תמיד? להלן שתי דוגמאות 

שיגרמו לכם להרהר שנית בסוגיה...

♠
♥
♦
♣

A987
T62
AQ87
J7

♠
♥
♦
♣

6
AKJ94
K32
QT93

West North East South
1♥

1♠ 2♠* Pass 4♥
Pass Pass Pass

* יד מזמינה לפחות עם התאמה ב-♥

כיצד   .4♥ החוזה  נגד   ♠K-ב מוביל   )1♠ )שהכריז  מערב 
נבצע את החוזה?

בעיה  אין  לכאורה  חסרה.   Q-וה שליטים,   8 לרשותנו 
כלשהי. יש לנו שני מפסידים ב-♣ ומפסיד אפשרי בשליט. 

אם כן, מה עושים לאחר זכייה ב-A♠ בדומם?
עודפת,  ללקיחה  בתקווה  השליט  בסדרת  עקפתם  אם 
נפלתם בפח. למראית עין אין בעיה אם העקיפה תיכשל, 
אבל למעשה יש בעיה, אפילו כאשר חלוקת השליטים היא 

.3-2

ההגנה תמשיך בספייד נוסף. אם נחתוך ונמשוך שליטים 
)2 סיבובים נוספים(, נישאר עם שליט בודד בידנו כאשר 
עדיין יש למסור את ההובלה פעמיים כדי לפתח את סדרת 
נאבד  בספייד,  ההגנה  תמשיך  פעם  בכל  אם  הקלאב. 

שליטה ונפסיד לקיחה אחת נוספת לפחות.
ניתן לבצע בוודאות 10 לקיחות נגד חלוקת שליטים 3-2 
לאבד  לא  נדאג  אם  הידיים(  באחת  בודדת   Q מול  )וגם 

"טמפו" ולשמור את השליטה אצלנו.
עלינו לוותר מראש על העקיפה בשליט במטרה לפתח את 
כדי  שליטים  של  מספיק  מספר  בידנו  כאשר  ה-♣  סדרת 

להתמודד עם המשך ב-♠ מצד ההגנה.
אם כן, נשחק שליט ל-A♥ ונמשוך גם את ה-K♥. כל עוד 
שני המגנים משרתים פעמיים, ביצוע החוזה מובטח. אם 
המלכה נופלת – מה טוב, 11 לקיחות. אם לא - נשאיר את 

ה-Q♥ בחוץ ונתחיל להגביה את סדרת הקלאב.
בדרך זו הסיכוי לבצע את החוזה הוא 73.6%, כאשר ב- 

27.2% מהמקרים נבצע לקיחה עודפת ללא עקיפה!

♠
♥
♦
♣

A543
87
A87
A743

♠
♥
♦
♣

KJ762
T943
KQ2
6

West North East South
1♣ Pass 1♠

Pass 2♠ Pass 3♥
Pass 4♠ All Pass
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הכרזה אופטימית – צפון למד שאסים הם קלפים בעלי 
ערך רב בחוזה עם שליט והחליט לקבל את הזמנתכם עם 
ניקוד מינימלי. כך הגעתם לחוזה של ♠4 עם 21 נקודות 

גבוהות בלבד.
ושיחקתם   ♦K-ה עם  ביד  זכיתם   .♦J-ב הוביל  מערב 
ה-9♠.  עם  ומזרח  ה-8♠  עם  שירת  מערב   .A-ה אל   ♠2
המשכתם ב-3♠ מהדומם ומזרח שירת עם ה-T♠. לעקוף 

או לא לעקוף?
Eight Ever, Nine Never עלינו לשחק את  לפי הכלל 
ה-K♠. האם כדאי להסתמך על הכלל? התשובה לשאלה 

זו פשוטה יותר ממה שנדמה.
בידנו ארבעה מפסידים בהארט. כדי להבטיח את ביצוע 
את החוזה נגד חלוקה כלשהי של השליטים, עלינו לחתוך 

פעמיים הארט בדומם.
עודפת,  לקיחה  נבצע  תיפול,   ♠Q-וה  ♠K-ב נמשיך  אם 
אבל אם ה-Q♠ לא תיפול ניאלץ בהמשך למסור את היד 
בהארט כדי להכין חיתוך בדומם. ברגע שמזרח המחזיק 
ב-Q♠ יזכה בלקיחה בהארט, הוא יוציא לנו שליט שלישי 

מהדומם. כך נוכל לחתוך הארט רק פעם אחת ונסיים עם 
9 לקיחות בלבד.

לעומת זאת, אם נעקוף נצליח תמיד:
 אם למזרח QT9♠, נצליח ללכוד את ה-Q♠ ועדיין 	

הארט.  לחיתוך  בדומם  אחד  שליט  לנו  יישאר 
בסופו של דבר נמסור 3 לקיחות בהארט.

 )מיותרת 	 לקיחה  נפסיד   ,♠Q8 למערב  אם 
שליטים  שני  לנו  יישארו  אבל  בשליט,  לכאורה( 

בדומם ונפסיד רק 2 לקיחות בהארט.
או   9 תהיה  התוצאה  הכלל",  "לפי  נשחק  אם  מסקנה: 
 10 11 לקיחות. אם נעקוף "נגד הכלל", התוצאה תהיה 

לקיחות תמיד.

ב-100%?  בטוח  שהיה  מלא  במשחק  ליפול  חבל  לא 
חלקי  במשחק  יעצור  מהשדה  ניכר  שחלק  בחשבון  קחו 
עם 21 נקודות גבוהות, כך שביצוע המשחק המלא ייתן 
לכם תוצאה מצוינת בתחרות טופ-בוטום גם בלי הלקיחה 

העודפת.

מקבוצת  שחקנים   16 החליטו  באילת  האביב  פסטיבל  לקראת 
ברידג',  פסטיבל   – לראשונה  ולחוות  להשתתף  שלי,  התלמידים 

משחקים ותחרויות בעיר השמש.

מועד  שהתקרב  ככל  הטירונים  בשחקנים  אחזה  שיא  התרגשות 
האירוע. 

בין  תחרויות  שבועות  כמה  במשך  ארגנתי   – לפסטיבל  כהכנה 
בין  והבורדים  השחקנים  מעברי  את  יחדיו  תרגלנו  התלמידים. 

השולחנות ואת אופן רישום התוצאות.

וחיוך  קל  כיבוד  עם   - דגן  ג'קי  פנינו  את  קבל  לאילת,  הגיענו  עם 
פנורמה.  ודן  אילת  דן  במלונות  לשוהים  החדרים  את  ומסר   - גדול 

קבוצת "לב הפארק רעננה" מככבת בפסטיבל

באולם  למחרת  חגיגי.  קוקטייל  בארוחת  התכבדנו  ערב  באותו  עוד 
התחרויות הראשי, הקשבנו להרצאה של מוטי גלברד ושיחקנו לצד 

"התחרות הראשית" שנוהלה ע"י אילן שזיפי.

מהמעמד.  ומתרגשים  עליזים  שמחים,  שחקנים   16 מנתה  קבוצתי 
"תלמידים" אחרים מהמועדונים השונים לא הגיעו, למרות שהוזמנו.

בשיטת  לשחק  וארגן  חיוך  עם  התלמידים  את  קבל  שזיפי  אילן 
Howell, כך שכולם שיחקו נגד כולם.

תחרות בשני הסיבובים התקיימה בשקט מופתי וללא עזרה מצידי.

הזוכים  לתלמידים  גם  גביעים  חולקו   – הגביעים  חלוקת  במעמד 
מקבוצתי, ולא הייתה "אמא אווזה" גאה ממני !!
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אליפות 
ישראל 
לזוגות

רם סופר

24 זוגות שהעפילו מחצי הגמר חולקו ל-3 בתים בגמר 
זה  ביותר בשלב  א'. הזוג שהשיג את התוצאה הטובה 
לשלב  והעפיל   – אפשריות   140 מתוך   VP  110.67  –
לירן-אהוד  ינון  ביותר הוא  הבא עם המקדמה הגבוהה 
הפתוחה  ישראל  בנבחרת  הופיעו  שכבר  פרידלנדר 

באולימפיאדת משחקי המחשבה בצרפת 2012. 

בנוגע למשחקי המבחן לנבחרת ישראל שעל תוצאותיהם 
שהם  לציין  ביקשו  הזוג  חברי  הקודם,  בירחון  דיווחנו 
נבצר  הגמר  בשלב  אולם  הגמר,  חצי  בשלב  הצטיינו 
וחבריהם  פרידלנדר,  של  מחלתו  עקב  להשתתף  מהם 
לקבוצה החליטו להיכנע לאחר שהיו בפיגור גדול לאחר 

48 חלוקות.

שלבי חצי הגמר והגמר של אליפות ישראל נערכו בסוף 
השבוע של 17-16 במאי. ינון לירן דיווח על שלוש הידיים 

הבאות:

Dealer West, Vul None

 ♠
♥
♦
♣

AQT8
2
A643
JT32

 

♠
♥
♦
♣

J92
43
T872
AK54

♠
♥
♦
♣

7543
AKQT986
K
8

 ♠
♥
♦
♣

K6
J75
QJ95
Q976

 

West North East South
פרידלנדר לירן

Pass Pass 1♥ Pass
1NT Dbl 2♥ 2NT
Pass 3♣ 3♥ All Pass

ל-♥4  הגיעו  רבים  זהירה.  בצורה  להכריז  בחר  מזרח 
וחלקם  המכרז(,  את  שסיימה  פתיחה  כהכרזת  )לעתים 

אף ביצעו את החוזה.
ולירן  השני,  בתורו   Dbl-ב התערב  )צפון(  פרידלנדר 
)דרום( לא אפשר למתנגדים לשחק בגובה 2. הוא הכריז 
2NT שמשמעותו Scrambling )כלומר מבקש מהשותף 

לבחור סדרת מינור(. החוזה הסופי היה ♥3.
לפני  עצר  והוא  מן המוכן  לקיחות   9 פי שלכרוז  על  אף 
משחק מלא, ההגנה הצליחה להכשיל את החוזה לאחר 
שינון לירן מצא את ההובלה ב-K♠. בהמשך פרידלנדר 
זכה ב-AQ♠ ושיחק ספייד רביעי שאפשר לשותפו לחתוך 
מעל הדומם. ה-A♦ היה הלקיחה החמישית של ההגנה.

Dealer East, Vul E/W

 ♠
♥
♦
♣

JT5432
K8
Q
Q943

 

♠
♥
♦
♣

Q8
9763
KJ6
JT82

♠
♥
♦
♣

-
AJT52
A75432
A5

 ♠
♥
♦
♣

AK976
Q4
T98
K76

 

אליפות ישראל הפתוחה לזוגות הינה התחרות היוקרתית 
ביותר מבין אליפויות ישראל השונות המתקיימות במהלך 
ולשלבי  המחוזי  לשלב  נוסף  כוללת,  זו  תחרות  השנה. 
חצי הגמר והגמר המתקיימים בתוך סוף שבוע בודד, גם 
את שלב "גמר העל" שאליו העפילו 12 הזוגות הטובים 
ביותר משלושת הבתים של גמר א' ועוד 2 זוגות מגמר 
יותר  ומשוחקות  שלבים  יותר  בתחרות  שיש  ככל  ב'. 
והמזל.  האקראיות  גורם  של  משקלו  קטן  כך  חלוקות, 
המטרה היא כמובן שהזוג הטוב ביותר אכן יזכה בתואר 

האליפות.

בואו לשפר את ההכרזות באתר החברים של

www.bestbridge.co.il

בבית שלך! בזמן שלך! 
בקצב שלך! בכיף שלך!

האם   4 זה SPLINTER או שאלה לאסים?
 ?CHECKBACK STAYMAN-איך עונים ל

? WEAK TWO-איך ממשיכים אחרי פתיחה ב

הטבה מיוחדת לחברי ההתאגדות 
פרטים נוספים באתר!

הירשמו די לדרוך במקום!
בחינם
וקבלו

טעימה
ממגוון 

האפשרויות 
באתר!

תרגלו עד שתגיעו לפתרון הנכון!

מה עוד באתר?
3 120 שיעורי ברידג בוידיאו

3 1200 תרגילי הכרזות
3 300 תרגילי משחק היד

פרטים ומידע נוסף:
אוריה: 052-3292290   יוסי: 057-7517570

info@bestbridge.co.il

חפשו אותנו בפייסבוק
בדף “לומדים ברידג’“



בואו לשפר את ההכרזות באתר החברים של

www.bestbridge.co.il

בבית שלך! בזמן שלך! 
בקצב שלך! בכיף שלך!

האם   4 זה SPLINTER או שאלה לאסים?
 ?CHECKBACK STAYMAN-איך עונים ל

? WEAK TWO-איך ממשיכים אחרי פתיחה ב

הטבה מיוחדת לחברי ההתאגדות 
פרטים נוספים באתר!

הירשמו די לדרוך במקום!
בחינם
וקבלו

טעימה
ממגוון 

האפשרויות 
באתר!

תרגלו עד שתגיעו לפתרון הנכון!

מה עוד באתר?
3 120 שיעורי ברידג בוידיאו

3 1200 תרגילי הכרזות
3 300 תרגילי משחק היד

פרטים ומידע נוסף:
אוריה: 052-3292290   יוסי: 057-7517570

info@bestbridge.co.il

חפשו אותנו בפייסבוק
בדף “לומדים ברידג’“
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West North East South
פרידלנדר לירן

1♥ 1♠
2♥ 3♠ 4♥ Pass

Pass 4♠ Pass! Pass
5♥ Pass Pass Pass

יד תחרותית מרתקת. בחלק מהשולחנות החליט מזרח 
קשות:  והתאכזב  שלו  האסים  שלושת  עם   4♠ להכפיל 
הכרוז הוציא שליטים ושיחק ♣ נמוך אל ה-K וקלאב נמוך 

משתי הידיים כדי לבצע את החוזה.
מועיל:  הסכם  לירן-פרידלנדר  לזוג  היה  שלנו  בשולחן 
 3♠ הכריז  היריבים  אחד  כאשר   Forcing הוא   Pass
)חלש( ולאחר מכן ♠4.ינון לירן )מזרח( שידו הייתה טובה 
הן להתקפה והן להגנה, היה יכול להעביר את ההחלטה 
פרידלנדר  אהוד  בעצמו.   5♥ להכריז  במקום  לשותפו 
)מערב(, שהיה כאמור חייב לבחור בין Dbl ל-♥5, מצא 
את ההכרזה הנכונה לאחר שהתבונן בידו וראה מחסור 
בהכרזות  תואר  שטרם  בשליט  רביעי  קלף  וכן  בהגנה 

הקודמות.

ספייד,  חתך  ינון  לכרוז.  נוחה  הייתה  הקלפים  חלוקת 
כל  את  השליך  ובהמשך  סיבובים  בשני  שליטים  הוציא 
המפסידים בקלאב של הדומם על סדרת הדיאמונד שלו. 

.IMP 11 כך בוצעו 12 לקיחות עם רווח של

צפון-דרום יכלו אולי לשפר את תוצאתם לו היו מכריזים 
ונפילה  מכפילים,  היו  שמזרח-מערב  להניח  סביר   .5♠
אחת הייתה מביאה לתוצאה ממוצעת. רק בשולחן אחד 
החוזה  את  ביצעו  ואף   ,6♥ להכריז  מזרח-מערב  העזו 

לאחר שההגנה לא הובילה בקלאב.

Dealer West, Vul N/S

 ♠
♥
♦
♣

AK
73
QJ3
JT7653

 

♠
♥
♦
♣

QJ8
K9864
875
A8

♠
♥
♦
♣

743
QJT5
9642
94

 ♠
♥
♦
♣

T9652
A2
AKT
KQ2

 

West North East South
לירן פרידלנדר

Pass 1♣ Pass 1♠
Pass 2♣ Pass 2♦
Pass 2♠ Pass 3♣
Pass 3♦ Pass 3♥
Pass 5♣ All Pass

אהוד פרידלנדר שאף לסלם בקלאב לאחר ששותפו פתח 
♣1 וחזר על סדרתו. ההכרזה ♦2 הייתה מחייבת לסיבוב 
בעוד  מחייבת,  הייתה   3♣ ההמשך  הכרזת  וגם  אחד, 

הכרזה מידית של ♣3 על ♣2 הייתה מזמינה.

השלישי.  ההכרזה  בסיבוב  בעיה  הייתה  לירן  לינון 
הכרזה של ♠2 אמורה להראות שלישייה בספייד, אבל 
מה להכריז עם ידו של צפון? הכרזת ♣3 עם סדרה כה 
 2NT חלשה הייתה לבטח מטעה את השותף, והכרזת 

אינה אפשרית ללא עוצר בהארט.

בצדק  העדיף  אבל  ב-♠  התאמה  על  "ידע"  פרידלנדר 
לחפש סלם בקלאב.

 ♠ AJx ♥ xx ♦ Qx ♣ היא  צפון  של  ידו  אם  לדוגמה: 
AJxxxx, אז ♣6 הוא חוזה מצוין שתלוי בעקיפה כפולה 
ב-♠ )75%(, בעוד ♠6 עלול להיכשל אם ההגנה תכריח 
גם  להיות  יכולה  אחרים  במקרים  לחתוך.  הדומם  את 

.♦AK-אפשרות להשליך מפסיד בספייד על ה

לירן הכריז ♦3 כדי להראות לשותף שיש לו בעיה בהארט, 
ולאחר ♥3 הוא היה בטוח שהחוזה הנכון אינו 3NT. עם 
יד מינימלית וקלאבים חלשים הוא קפץ מיד ל-♣5 ושכנע 

את שותפו לעצור.

 IMP  9 ביצוע החוזה ♣5 היה החלק הקל, והרווח היה 
נכשלו  צפון-דרום   12 מתוך  שולחנות  שב-5  משום 

ב-3NT, ובשולחן נוסף הוכרז ♣6 שלא בוצע.

יד נוספת משלב המוקדמות של אליפות הארץ דווחה על 
לחוזה  ניר רוזנטל  שהגיע יחד עם בנו  אבי רוזנטל  ידי 
רוב  בעוד  בלבד,  גבוהות  נקודות   24 עם  שבוצע   6♠
המתחרים שיחקו בחוזה של ♠4 שבוצע עם שתי לקיחות 

עודפות.
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Dealer North, Vul All
 ♠

♥
♦
♣

AK632
T96
QJT4
A

 

♠
♥
♦
♣

97
AJ7432
975
K7

♠
♥
♦
♣

Q8
KQ5
86
JT6542

 ♠
♥
♦
♣

JT54
8
AK32
Q983

 

West North East South
ניר רוזנטל אבי רוזנטל

1♠ Pass 4♥ )1(
Dbl 5♣ )2( Pass 5♦ )2(

Pass 5♠ Pass 6♠
Pass Pass Pass

)1( ספלינטר – 4 קלפי ♠, קוצר בהארט; 
)2( קונטרול בסדרה.

וכוח  אורך  הראתה   4♥ על  מערב  של   Dbl-ה הכרזת 
ראשון  קונטרול  הראתה  צפון  של   5♣ הכרזת  בסדרה. 
לאחר  אולם  בסלם,  המעוניינת  טובה  יד  עם  בקלאב 
חולשתו  בשל  ב-♠5  ניר  הסתפק  אבי,  של   5♦ הכרזת 

בסדרות האדומות.

דרום החליט שהבעיה של שותפו היא בדיאמונד. היות 
וגם  הקודמת  בהכרזתו   ♦A רק  לשותף  הראה  שהוא 
ה-K♦ ברשותו, אבי סבר שיש לו פתרון לסדרת הדיאמונד 

והחליט להעלות ל-♠6.

מזרח הוביל ב-K♥. ניר רוזנטל חתך את הסיבוב השני 
בסדרה, עבר לידו ב-A♣ וחתך גם את ההארט השלישי 
שלו. נותר רק להימנע ממפסיד בשליט. הכרוז שיחק לפי 
 ♠Q-9 קלפים בסדרה. ה והוריד AK♠ עם  הכלל הידוע 

נפלה והסלם בוצע.

FDA

BPAP CPAP

FDA

03-9794711
www.aveotsd.co.il

03-9794711
www.CPAPAONLINE.info

.CPAP

FDA

03-9794711
www.PAINSHIELD.co.il
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יד החודש

חצי גמר 
אליפות הארץ

יוסי אנגל

ישראל  אליפות  של  הגמר  חצי  נערך שלב  מאי  באמצע 
לזוגות ברעננה, בהשתתפות 70 זוגות. 24 מהם העפילו 
שמהם  בתים,  בשלושה  למחרת  שנערך  הגמר  לשלב 
העפילו 12 זוגות לשלב האחרון גמר-העל של אליפות 

ישראל שיתקיים בתחילת יולי.
להלן יד מעניינת מתוך הסיבוב השני של חצי הגמר:

Dealer North, Vul N/S
 ♠

♥
♦
♣

T872
AQT952
K7
3

 

♠
♥
♦
♣

Q4
K63
9632
AQ98

♠
♥
♦
♣

AKJ63
-
AQJ85
KJ4

 ♠
♥
♦
♣

95
J874
T4
T7652

 

זוהי יד מרתקת לאור מגוון האפשרויות העומדות לרשות 
כל השחקנים, למעט דרום.

ובנוסף  בהארט  טובה  שישייה  מחזיק  )המחלק(  צפון 
רביעייה בספייד. האם עליו לפתוח בגובה 2 )♦2 מולטי 

או ♥2 חלש בהתאם לשיטתו(?
לדעתי, איכות ההארטים מחד וחולשת הספיידים מאידך 
זאת,  עם   .2 בגובה  פתיחה  לטובת  להכריע  אמורים 
ייתכנו מצבים שבהם פתיחה כזו תפריע מאוד לשותף. 
לו היינו מחליפים את ידיהם של מזרח ודרום, פתיחה של 
צפון בגובה 2 הייתה עלולה לשבש את מהלך ההכרזות 

ומקשה על הזוג להגיע לסלם טוב בספייד.
נניח תחילה שצפון פותח בגובה 2. חייו של מזרח יהיו 

פשוטים נגד ♥2 טבעי ומסובכים יותר נגד מולטי ♦2.

West North East South
2♥ Dbl Pass

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

עם 19 נקודות מזרח מתחיל בהכרזת Dbl. מערב מכריז 
 3NT-ב להמשיך  כדי   ,Lebensohl שיטת  לפי   2NT

המראה נקודות עם עוצר בהארט ללא רביעייה בספייד.
הספייד  סדרת  את  מציג  מזרח  טבעי.  ההכרזה  המשך 
ובהמשך   )2♠ של  מאוברקול  יותר  חזקה  יד  )ומבטיח 
גם את סדרת הדיאמונד. כל זה מוביל את הזוג לחוזה 
על  מודיעה  מערב  של   5♣ הכרזת   .6♦  – האופטימלי 

.)A-התאמה בדיאמונד וקונטרול בקלאב )כאן ה
שימו לב שלאור מיקומו של ה-K♦ והחלוקות הנוחות ניתן 

לזכות בכל 13 הלקיחות בחוזה ♦6.
סיבוב.  להמתין  נאלץ  מזרח  מולטי,   2♦ פותח  צפון  אם 
 Pass דרום מכריז ♥2, וההכרזה תגיע שוב למזרח לאחר
ממערב ומצפון. כעת מזרח יכפיל )Takeout( וההכרזה 

תימשך כמתואר לעיל.
חריגים  מקרים  אירעו  כבר  בעבר  ממתין?  מזרח  מדוע 

שבהם הייתה לצפון דווקא שישייה בספייד.
יהיו  מזרח  של  חייו   ,Pass-ב לפתוח  מחליט  צפון  אם 
פשוטים יותר. הוא יפתח ♠1, ולמערב תשובה "טבעית" 
של 2NT המתארת כ-11 נקודות מאוזנות עם שני קלפי 

ספייד.

המשך בעמוד 31

É
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 נבחרת ישראל
בהולנד

רם סופר

גם השנה התקיים בחודש מאי מפגש האימון המסורתי 
בין הנבחרות הפתוחות של ישראל והולנד לקראת אליפות 
יוני באופטייה, קרואטיה. שתי  אירופה שתתקיים בסוף 
הנבחרות נמנות על המועמדות להעפיל ל"ברמודה בול" 
אילן  בהרכב:  למפגש  הופיעה  ישראל  נבחרת   .2015

הרבסט-אופיר הרבסט, אלון בירמן-דרור פדון.
המפגש כלל 9 סיבובים בני 16 חלוקות שהתפרסו על פני 
שלושה ימים. הסיבוב הראשון התנהל בשליטה הולנדית 
)37:53(, אבל ביד הבאה מצאו דרור פדון ואלון בירמן 

הגנה מצוינת.

Dealer East, Vul N/S
 ♠

♥
♦
♣

KJT9763
JT85
2
2

 

♠
♥
♦
♣

4
A6
K963
KQJ973

♠
♥
♦
♣

AQ85
Q972
QT
A54

 ♠
♥
♦
♣

2
K43
AJ8754
T86

 

West North East South
בירמן פדון

1♣ 1♦
2♦ 3♠ Pass Pass
5♣ Pass Pass Pass

פדון )דרום( ידע שלשותפו יד חלשה וכנראה 7 ספיידים. 
כוח  שלמזרח-מערב  הרושם  את  יצר  ההכרזה  מהלך 
לא  הוא  זאת  לאור   .5 בגובה  חוזה  לביצוע  מספיק 
הסתפק בהובלה "הטבעית" בספייד, אלא בחר בהובלה 
ברור  היה  הדומם  שנפרש  לאחר   .♦A ב-  אגרסיבית 
ב-8♦  יוכל לקבל חיתוך ספייד. ההמשך היה  לא  שהוא 
שצפון חתך. אלון בירמן הקפיד להוביל ספייד בלקיחה 

השלישית כדי לנתק את הכרוז מהדומם ולמנוע השלכה 
מאוחרת של הארט על ספייד.

השחקנית ההולנדית זכתה ב-Q♠ אבל לא הייתה יכולה 
למשוך את ה-A♠ לפני שהוציאה לדרום את כל השליטים. 
מצד שני, עדיין היה צורך לחתוך דיאמונד מפסיד בדומם. 
לא  הראשונות  הלקיחות  ב-3  המדויקת  ההגנה  לאחר 

הייתה לכרוז שום דרך להגיע ל-11 לקיחות.
לאחר   5♣ )מערב(  הרבסט  אילן  ביצע  השני  בשולחן 
סיבובים, השלכת  ב-3  הוצאת שליטים  בספייד,  הובלה 

הארט על ספייד ומסירת 2 לקיחות בדיאמונד.
הרבה  לפעמים  צריך  גבוליים  סלמים  מכריזים  כאשר 
מזל. הנה יד מוצלחת לישראל מהסיבוב השני שהסתיים 

אף הוא ביתרון הולנדי:

Dealer West, Vul None
 ♠

♥
♦
♣

JT8
K98
KQJ85
96

 

♠
♥
♦
♣

KQ93
Q4
A643
QT4

♠
♥
♦
♣

A6
A2
972
AKJ832

 ♠
♥
♦
♣

7542
JT7653
T
75

 

West North East South
פדון בירמן
1♣ 1♦ 2♦ Pass

2NT Pass 3♦ Pass
3♠ Pass 3NT Pass
4♦! Pass 4♥ Pass
4♠ Pass 6♣ All Pass

יד  ותיאר  בירמן )מזרח( הכריז את סדרת המתנגד ♦2 
 14-12(  2NT הכריז  פדון  בקלאב.  התאמה  עם  חזקה 
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נקודות מאוזנות עם עוצר בדיאמונד( ושמע משותפו ♦3. 
.3NT לאחר ♠3 מזרח הכריז

3NT, כי אם עבר דרך  לעובדה שמזרח לא הכריז מיד 
יש  אומר לשותפו:  כאילו  יש משמעות רבה. מזרח   ,3♦
לי פוטנציאל לסלם, אבל איני מוכן לעבור לבדי את גובה 

המשחק המלא.
לו  שיש  מיד  ראה  ופדון  יד,  הערכת  נדרשה  ממערב 
קלפים מעולים )יחסית להכרזותיו הקודמות, כמובן(. כך 
שלו   ♦A-וה בדיאמונד,  מבוזבז  כוח  למערב  אין  למשל 

.♠KQ-קלף "עובד", כמו-גם ה
עם זאת, המצב היה הרבה יותר טוב לו היינו מחליפים 

J .♥K-ב ♥Q-את ה
יכול  היה  פדון  ירד,  והדומם   ♦Q-ב הוביל  שצפון  לאחר 
לספור 11 לקיחות בלבד. נדרש נס כדי לבצע את החוזה, 
השני  בסיבובים  נפלו  צפון  של   ♠JT-ה התרחש!  והנס 
היה מאושר  פדון  הוגבה.  וה-9♠  והשלישי של הסדרה, 
מביצוע החוזה ותבע מיד 12 לקיחות בלי להבחין שכעת 
יש לו משחק לחץ נגד צפון בשביל הלקיחה ה-13. בשולחן 

השני הכריזו ההולנדים 3NT וזכו בכל 13 הלקיחות.
הסיבוב השלישי, שבו גדל יתרון הולנד ל- 82:139, כלל 

ידיים מרתקות רבות:
Dealer North, Vul None

 ♠
♥
♦
♣

2
Q87
QT63
AJ872

 

♠
♥
♦
♣

KQJ93
94
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Q96

♠
♥
♦
♣

64
AKJ653
AKJ
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 ♠
♥
♦
♣

AT875
T2
987
543

 

West North East South
פדון בירמן

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

 )relay שיטתם של בירמן-פדון )שלפיה ♣2 היא הכרזת
אפשרה למזרח לתאר יד חזקה מאוד עם שישייה בהארט 
בלי לקפוץ מיד ל-♥4. זה היה החוזה הסופי בין כה וכה, 
וההולנדים הראו שגם הם יודעים להוביל באס "ולמצוא" 

את הסינגלטון של השותף.
דרום הובילה ב-A♠ והמשיכה בספייד לחיתוך. הגנה זו 

בירמן היה  ומצבו של אלון  ניתקה את הכרוז מהדומם, 
ללא  נותר   ♥Q-ה ולמזלו  שליטים,  הוציא  הוא  קשה. 
הגנה לאחר החיתוך. עדיין היו לו מפסיד בקלאב ומפסיד 
בדיאמונד. בירמן שיחק את ה-K♣, אבל צפון ידע לעכב 

 .♣A-את ה
האם מצבו של הכרוז אבוד כעת? אלון המשיך בקלאב, 
אבל זה לא עזר, ולבסוף הוא נאלץ למסור להגנה לקיחה 
ניתן  עדיין  היה  החוזה  כי  מסתבר  בדיאמונד.  רביעית 
 .Strip-squeeze לביצוע באמצעות הטכניקה הנקראת 
מזרח היה צריך לשחק את כל השליטים הנותרים שלו. 
 ♦QT6 בלקיחה התשיעית צפון צריך להשליך קלף מתוך
AJ♣. אם מזרח קורא נכון את החלוקה, הוא יוכל בהמשך 
להפיל את ה-Q♦ או להכניס את צפון למשחק סופי עם 

.♣A-ה
Dealer South, Vul None

 ♠
♥
♦
♣

K86532
AQ
75
KQJ

 

♠
♥
♦
♣

QJ7
KJT87
AK6
A5

♠
♥
♦
♣

AT
9532
J842
942

 ♠
♥
♦
♣

94
64
QT93
T8763

 

West North East South
פדון בירמן

Pass
1♥ 1♠ 2♥ Pass

3NT Dbl 4♥ Pass
Pass Dbl All Pass

בשיטה טבעית קשה מאוד לעצור לפני משחק מלא עם 
קלפי מזרח-מערב. בשולחן השני ההולנדים עצרו ב-♥3 
לאחר הכרזת פתיחה של ♣1 חזק, אבל בשולחן שלנו 
דרור פדון היה צריך למצוא דרך לבצע ♥4 מוכפל, כאשר 

ברור שרוב הכוח ההגנתי אצל צפון.
ההולנדי הוביל ב-K♣, והכרוז עיכב. ה-A♣ זכה בלקיחה 
לביצוע  יפה  דרך  פתוחים(  )בקלפים  יש  וכעת  השנייה, 
קלאב  של  אלימינציה  בספייד,  עקיפה   ,♦AK  – החוזה 
יזכה  צפון  מהדומם.  הארט  מובילים  כעת  ורק  וספייד 
ב-AQ♥ אבל ייאלץ לתת "חיתוך והשלכה", והלקיחה של 

שותפו בדיאמונד תיעלם.
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 .Q-וה  T-ושיחק ♥ אל ה ♠T-במציאות פדון עקף אל ה
ברמות האלה לרוב לא מקבלים הזדמנות שנייה – המשך 
ב-A♥ היה סותם את הגולל על מאמצי הכרוז. אבל המגן 
מצא  דרור  וכעת   ,♠ שיחק  בסכנה,  הבחין  לא  ההולנדי 
 ♦AK ,חיתוך קלאב, חיתוך ספיייד ,♠A :את הקו המנצח
והארט. לאחר שצפון זכה ב-A♥ נותרו בידו רק ספיידים.
ביד הבאה "נענש" אחד הזוגות הטובים בעולם על אימוץ 

שיטה מלאכותית.
Dealer West, Vul All

 ♠
♥
♦
♣

KQ
T863
J984
975

 

♠
♥
♦
♣

AT6432
KQJ4
A2
4

♠
♥
♦
♣

J987
A975
Q7653
-

 ♠
♥
♦
♣

5
2
KT
AKQJT8632

 

הדרך הפשוטה והטבעית להכריז את ידו של מערב היא 
לפתוח ♠1, וכך עשה דרור פדון. שותפו השיב בהכרזת 
בדיוק(  )מבוצע   5♠ היה  הסופי  והחוזה   ,4♣ ספלינטר 
תוצאה  ב-♣5.  דרום  של  הצפויה  התערבותו  לאחר 

שגרתית למדי, אבל זה מה שקרה בשולחן השני:

West North East South
וורהייס אופיר הרבסט ון פרויין אילן הרבסט
1♥! Pass 2♥ 5♣
Dbl Pass Pass Pass

שלפיה   Canape בשיטת  להשתמש  בחרו  ההולנדים 
יותר.  ולאחר מכן סדרה ארוכה  מכריזים קודם רביעייה 
מערב פתח ב-♥1, ואת ה-♠ כבר היה מסוכן מדי להראות 
קצר  להיות  עלול  היה  שותפו  הכול,  אחרי   .5 בגובה 
הנזק  אבל   ,5♣ הכפיל  מערב  ברירה  בלית  זו.  בסדרה 
היה גדול: ההגנה זכתה בשלושה אסים בלבד ובתוצאה 
עלובה של 200+, לעומת 650+ ב-♠5 או במקרה הגרוע 

500+ אם צפון-דרום מקריבים ל-♣6.

הבעיה היא שלא כך תתנהל ההכרזה במרבית השולחנות, 
בקונבנציה  להשתמש  מעדיפים  הזוגות  שרוב  היות 
Jacoby 2NT שלפיה הכרזת תשובה של 2NT ל-♠1 )או 
ל-♥1( מתארת תמיכה של 4 קלפים לפחות במייג'ור של 

השותף עם כוח למשחק מלא לפחות.
בחלק מהשולחנות יכריז מערב ♣2. גם הכרזה זו נותנת 
מענה סביר ליד, היות שעיקר הכוח של מערב הוא בקלאב.

West North East South
Pass 1♠ Pass

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

זהו מהלך ההכרזה הצפוי. הכרזת ההתערבות של צפון 
להגיע לסלם בדיאמונד. מזרח  למזרח-מערב  לא תפריע 
לא יסתפק ב-3NT כאשר הוא יודע שלשותפו 11+ נקודות, 

ומערב שוב ישתמש בהכרזת הקיוביד ♣5 בדרך לסלם.
מחייב   1 על   2" בשיטת  המשתמשים  הזוגות  זאת,  עם 
למשחק מלא" לא יוכלו להכריז ♣2 עם ידו של מערב ויהיו 

חייבים להשתמש בקונבנציה Forcing 1NT. ראו נא כיצד 
.1NT יסתבך מהלך ההכרזה לאחר שמערב יכריז

West North East South
Pass 1♠ Pass

1NT 2♥ 3♦ Pass
3NT Pass ?

להכריז  או   3NT-ב להסתפק  אם  קשה  החלטה  למזרח 
מהשותף.  לצפות  עליו  נקודות  לכמה  יודע  אינו  הוא   .4♦
הכרזותיו של מערב יכולות להתבצע עם 6-5 נקודות בלבד 

שרובן בהארט, וגם עם 11 נקודות.
ועלולה  בעייתית  היא   4♦ של  הכרזה  הראשון  במקרה 
הינה   3NT על   Pass שייכשל.  לחוזה  הזוג  את  להביא 
יבחר מזרח להכריז ♦4  בהחלט אופציה סבירה. רק אם 

למרות הכול, יוכל הזוג להגיע לסלם.

 IMP  8-7 לרווח של  זכו  הזוגות שהכריזו סלם בתחרות 
לעומת הפסד של IMP 5-4 לזוגות שהכריזו משחק מלא 

בלבד.

המשך בעמוד 26חצי גמר  אליפות הארץ

המשך בחודש יולי
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בעיה בקלפים 
פתוחים

חיים קלר ז"ל

הגעת בדרום לחוזה ♠6. כיצד תבצע אותו לאחר הובלה 
אבל  נמוך,  לחתוך  אפשר  הזאת  הלקיחה  את   ?♥A-ב
תאבד  בדומם,  הארט  לחתוך  שתנסה  הבאה  בפעם 

לקיחה בשליט.

 ♠
♥
♦
♣

KQ2
-
987
AK87543

 

♠
♥
♦
♣

JT9
AK654
JT5
J2

♠
♥
♦
♣

8
T9832
KQ62
QT9

 ♠
♥
♦
♣

A76543
QJT
A43
6

 

חוזה: ♠6; כרוז: דרום; קלף ההובלה: A♥ ממערב.

פתרון בעמוד 34

הגנה – לב המשחק

חיים קלר ז"ל

צפון-דרום הגיעו לסלם לאחר הכרזת תשובה טבעית של 
2NT מצדו של צפון )12-11 נקודות(.

החלטת  הכרוז  של  הצדדית  בסדרתו  הרב  הכוח  לאור 
להוביל ב-J♣ הבודד – הובלה טובה מאוד.

דרום זכה בידו עם ה-K♣ והמשיך ב-A♥ ובהארט נמוך.
המשך מכאן – כיצד יוכשל החוזה?

 ♠
♥
♦
♣

J76
J2
K765
AQ42

♠
♥
♦
♣

KT92
KQ843
J92
J

חוזה: ♣6; כרוז: דרום; קלף ההובלה: J♣ ממערב.

North South
1♥

2NT 3♣
4♣ 6♣

Pass

פתרון בעמוד 36
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הצץ מעבר לכתפי

הכרזה קצרה
איתן גוליק 

המדינה  כיכר  במועדון  שהתקיימה  ארצית  בתחרות 
הוגרלנו לשבת במזרח-מערב. בסיבוב השני שיחקנו את 

הלוחות מס' 31 ו-32.
במערב  אחי  ועובר.  מחלק  דרום  במזרח,  אני   –  31 יד 

פותח ♦1 ואני מתבונן ביד של 14 נקודות:

East
♠
♥
♦
♣

KQJ6
K95
7
KQ432

יד ללא אסים, אבל ספיידים יפים, קלאבים איכשהו, הארט 
מוגן ודיאמונד הוכרז ממול. בקיצור, החלטתי לא לגלות 

.3NT שום דבר והכרזתי פשוט
 ,3-3-3-4 הייתה  דרום  של  שחלוקתו  יודע  אני  בדיעבד 

והוא בחר להוביל ב-6♣. ידו של הדומם:

West
♠
♥
♦
♣

A8
J764
AKQJ4
95

לתומי הנחתי את ה-9♣, ולהפתעתי הוא זכה בלקיחה. 
המשכתי ב-♣ נוסף אל ה-Q )צפון שירת פעמיים(. דרום 
זכה, ולאחר מחשבה המשיך ב-♠. זכיתי עם ה-A♠ בדומם 
הדיאמונדים  שמראה  תקווה  מתוך  נמוך  ב-♥  והמשכתי 
יתר  בכל  זכיתי  ואני   ,♥A-ב זכה  הוא  צפון.  את  יפחיד 
הלקיחות – פלוס 460. זו הייתה תוצאת שיא משותפת 

עם עוד 8 זוגות מתוך 30, וזכינו בלמעלה מ-86%.
החלוקה המלאה:

 ♠
♥
♦
♣

9743
AQT
T983
87

 

♠
♥
♦
♣

A8
J764
AKQJ4
95

♠
♥
♦
♣

KQJ6
K95
7
KQ432

 ♠
♥
♦
♣

T52
832
652
AJT6

 

יד 32 – הפתעה: בדיוק אותו מהלך הכרזה: שותפי פותח 
.3NT – 1 ואני♦

אני יודע שכולכם מסתכלים עכשיו בתימהון על טיפשותי, 
אבל קראו הלאה.

זו ידי:

East
♠
♥
♦
♣

AQ973
K76
QJ
K98

הסיבה:   ?3NT פתאום  מה  ספיידים.   5 נקודות,   15
יוביל  לא  דרום  הספיידים,  את  אכריז  שאם  הערכתי 

בסדרה זו, ואכן במקרה זה הטיפשות השתלמה.
ההובלה הייתה ב-5♠, והדומם נפרש:

West
♠
♥
♦
♣

-
AT82
AK9876
742
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הייתי היחיד שביצע 12 לקיחות )פלוס 690( – 100%.
זו הייתה החלוקה כולה:

 ♠
♥
♦
♣

J842
93
T32
AQT3

 

♠
♥
♦
♣

-
AT82
AK9876
742

♠
♥
♦
♣

AQ973
K76
QJ
K98

 ♠
♥
♦
♣

KT65
QJ54
54
J65

 

את  שיחקתי   .♠Q-ב וזכיתי  ההובלה  קלף  על   ♣ זרקתי 
כל  את  ומשכתי   ♥A-ה עם  לשולחן  נכנסתי   ,♦QJ-ה
ידי,  את  לספור  השכילו  לא  צפון-דרום  הדיאמונדים. 
ושיחקתי קלאב. צפון מרוב פחד זינק עם ה-A♣ והמשיך 

בקלאב.

דרום היה חייב להשליך ובחר להיפטר משני קלפי הארט 
במקום לזרוק ספיידים.

מוסר השכל: המשחק התקיים ביום השנה ה-72 לפרל-
הרבור. כמו במלחמה )לצערי ההיסטורי(, התקפה מהירה 
שההכרזה  ככל   – בברידג'  גם  כך  היריב.  את  מהממת 
קצרה יותר, כך היריבים אינם יודעים את הנעשה סביבם.

בעיה בקלפים פתוחים 

 פתרון מעמוד 32

 ♠
♥
♦
♣

KQ2
-
987
AK87543

 

♠
♥
♦
♣

JT9
AK654
JT5
J2

♠
♥
♦
♣

8
T9832
KQ62
QT9

 ♠
♥
♦
♣

A76543
QJT
A43
6

 

חוזה: ♠6; כרוז: דרום; קלף ההובלה: A♥ ממערב.

לקיחה 1: חותכים בדומם עם ה-2♠.
.♣A :2 לקיחה

.♥J משליכים מהיד ,♣K :3 לקיחה
!♥A -לקיחה 4: חותכים את ה- 3♣ עם ה

.♠Q-לקיחה 5: ספייד נמוך אל ה
!♥Q לקיחה 6: 4♣, משליכים

מערב זוכה עם ה-T♠, וזהו מצב הקלפים לפני הלקיחה 
השביעית כאשר מערב בהובלה:

 ♠
♥
♦
♣

K
-
987
875

 

♠
♥
♦
♣

J
K65
JT5
-

♠
♥
♦
♣

-
T983
KQ6
-

 ♠
♥
♦
♣

7654
-
A43
-

 

מערב ממשיך בהארט או בדיאמונד. דרום זוכה בלקיחה, 
עובר לדומם עם ה-K♠ תוך כדי הוצאת השליט האחרון 

ומשליך את יתרת המפסידים בדיאמונד על ה-875♣.
הערות:

• אם בלקיחה ה-6 הכרוז חותך, מערב חותך מעליו 	
וממשיך ב-♥. הדומם נאלץ לחתוך גבוה ולמערב 

מוגבהת לקיחה נוספת בשליט.
• במקרה 	 החוזה.  את  תפיל  לא  ב-♦  הובלה  גם 

מפסידים  הקלאב  סדרת  על  ישליך  הכרוז  זה 
בדיאמונד במקום מפסידים בהארט.
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אם כבר ליפול, אז 
בואו נעשה את זה 

בסטייל
עמי לפיד

זו הייתה תחרות טופ-בוטום שגרתית במועדון, וגם הפעם 
בדרך  עליו  לחשוב  משהו  הביא  האחרון  הסיבוב  דווקא 

הביתה וגם אחרי כן. לפניכם היד כולה:

 ♠
♥
♦
♣

J7
K
AQT7543
AQJ

 

♠
♥
♦
♣

AQ654
943
J6
K62

♠
♥
♦
♣

T93
QJT7
K8
T853

 ♠
♥
♦
♣

K82
A8652
92
974

 

הנה מהלך ההכרזה:

West North East South
Pass 1♦ Pass 1♥

1♠ 3♦ All Pass

פלוס  רושם  לקיחות,   10 אני מבצע   .♠T-ב מוביל  מזרח 
130, ויש לנו כ-86% על היד. הכול דבש, אז מה כבר יש 

כאן לספר לתקשורת?
הייתה שונה במקצת. בואו נחזיר את הווידאו  המציאות 
לאחור, אל ההכרזה השנייה של דרום. שותפי הכריז ♠3. 
הבנתי זאת כקונטרול עם תמיכה בדיאמונד, וכדור השלג 

החל להתגלגל.

West North East South
Pass 1♦ Pass 1♥

1♠ 3♦ Pass 3♠
Pass 4♣ Pass 4♥
Pass 5♦ All Pass

השותף  אך  היא,  גם  קונטרול  הייתה  שלי   4♣ הכרזת 
השלג  כדור  אחד.  אס  והראה  לאסים,  שזו שאלה  חשב 
נעצר ב-♦5 שבו נפלתי פעם אחת. לנוכח בעיית הכניסות 
לדומם אפשר בקלות גם ליפול פעמיים. מה לעשות, יש לי 

שותף אופטימי, ואולי לא הבנתי אותו?

נחזיר שוב את הווידאו לאחור, הפעם להכרזה השלישית 
שותפי  של  הקונטרול  על  סומך  שהייתי  נאמר  צפון.  של 
בעיניים עצומות )ראיתם כבר שלא עשיתי זאת( ומכריז 

.3NT

החוזה  גורל  ועכשיו   ,♠T-ב מוביל  היה  מזרח  הפעם  גם 
בידי מערב, אין זה משנה אם אשים K או קלף נמוך, כל 
עוד מערב לא מכסה – החוזה אבוד. מזרח יזכה בקרוב 

מאוד ב-K♦, ישחק ספייד ושוב נפלנו פעם אחת.

אותה  אל  לאחור,  הווידאו  את  נחזיר  האחרונה  בפעם 
הכרזה שנייה של דרום. בואו נבדוק מה היה יכול לקרות 
אילו שותפי האופטימי הכריז 3NT בעצמו. מעניין להיווכח 
כי גם עכשיו הכול בידי מערב. אם רק יוביל ב-♠ נמוך ולא 
יצילו  לא  כבאים  אלף   – הזוי  בשום מהלך  גאולה  יחפש 
את החוזה מגורלו החזוי. אופטימיות בחיים זה דבר יפה 
וראוי, אך במקרה הזה, כמו שאמרה להקת כוורת: "אין 

סיכוי, אין פיצוי".
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הגנה לב המשחק
פתרון מעמוד 32
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♦
♣

AQ
AT976
A
KT986

 

חוזה: ♣6; כרוז: דרום; קלף ההובלה: J♣ ממערב.

מערב הוביל ב-J♣ שנלקח על-ידי ה-K♣. דרום המשיך 
ב-A♥ ובהארט נמוך, והגיע תורכם.

אם זכיתם ב-K♥ או ב-Q♥, החוזה יבוצע.

לשותף  תנו  נמוך.  לשחק  היא  החוזה  להכשלת  הדרך 
לפי  יודעים  אתם  הרי  נוסף.  בקלאב  ולחזור  לחתוך 
ההכרזה שמזרח התחיל עם הארט בודד. הכרוז לא יוכל 

לפתח את סדרת ההארט אם כוח החיתוך יילקח ממנו.

 )1(
Dealer South, Vul None
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A86
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North South
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3NT Pass

 .3NT נגד החוזה ♥Q-מערב הוביל ב
תכנן את המשחק! 

 )2(
Dealer South, Vul E/W
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 .3NT נגד החוזה ♥Q-מערב מוביל ב
תכנן את המשחק!

 )3(
Dealer East, Vul E/W
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West North East South
1♥ 1NT

Pass 3NT All Pass

מערב מוביל ב-Q♥ )סדרת השותף( 
נגד החוזה 3NT. תכנן את המשחק!

פתרונות בעמוד 37

בחן את עצמך
בעריכת קובי שחר
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בחן את עצמך פתרונות מעמוד 36
 )1(
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מערב הוביל ב-Q♥ נגד החוזה 3NT. תכנן את המשחק! 
יש 7 לקיחות בטוחות. המקור האפשרי היחיד ללקיחות נוספות 
הוא סדרת ה-♠. אנו זקוקים ל-4 לקיחות בספייד על מנת לבצע 

את החוזה. הסיכוי היחיד הוא למצוא Qxx♠ אצל מערב.
 ♠K-ה את  משחקים   ,♥A-ב זוכים  הנכון:  המשחק 
וממשיכים ב-2♠ לכיוון הדומם. אם מערב משחק נמוך – 
 ♠A לאחר הצלחת העקיפה משחקים .♠J-עוקפים עם ה

ומקווים ששני המגנים ישרתו.
האפשרויות  הלקיחות  לכל  זקוקים  אנו  כאשר  עיקרון: 
לנו  הרצויה  החלוקה  מהי  לדמיין  עלינו  הסדרות,  באחת 
כדי  הבכירים  הקלפים  ממוקמים  להיות  צריכים  והיכן 
שיתאפשר לנו לבצע את החוזה. יש לבחור בדרך שהיא 
ההסתברות  כאשר  גם  החוזה  לביצוע  היחיד  הסיכוי 

להצלחה נמוכה.
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מערב הוביל ב-Q♥ נגד החוזה 3NT. תכנן את המשחק! 
המקור  היא  ה-♠  וסדרת  בטוחות,  לקיחות   8 לכרוז 
של  משחק  תכנית  התשיעית.  ללקיחה  ביותר  המבטיח 
החלוקה  בדיקת  מכן  ולאחר  במערב   ♠Q-ה נגד  עקיפה 
תעניק סיכוי של כ-68% להצלחה, אך ניתן להגדיל את 

8% נוספים אם נתחיל דווקא ב-AK♠ בניסיון  הסיכוי ב- 
.♠J-דאבלטון, ורק לאחר מכן נשחק לכיוון ה Q להפיל

 ♠K-ב  ,♠A-ב ממשיכים   .♥A-ב זוכים  הנכון:  המשחק 
ואם ה-Q לא נפלה משחקים ♠ נמוך לכיוון ה-J. שימו לב 
החלוקה  כאשר  לקיחות   3 תשיג  עדיין  זו  משחק  שדרך 
היא 3-3 או ה-Q♠ במערב. אנו מוותרים על סיכוי ללקיחה 

עודפת כדי להגדיל את הסיכוי לבצע את החוזה.
עיקרון: ישנם צירופי קלפים המאפשרים שימוש בטכניקת 
בכל הלקיחות  לזכות  צורך  אין  כאשר  המשחק הבטוח. 
זו מאפשרת להגדיל את הסיכוי לבצע  בסדרה, טכניקה 

את החוזה במחיר ויתור על לקיחות עודפות.
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 .3NT סדרת השותף( נגד החוזה( ♥Q-מערב הוביל ב
תכנן את המשחק! 

ננסה  2 הלקיחות הנוספות  ואת  לקיחות בטוחות,   7 יש 
להשיג מסדרת הספייד.

שני  יש  אבל  הראשונה,  לדוגמה  דומה  היד  לכאורה 
הבדלים חשובים:

 כל 	 לכן   –  ♥Q-ב הוביל  ומערב  פתח ♥1,  מזרח 
אצל  נמצאות   ,♠Q-ה ובפרט  החסרות  הנקודות 

מזרח.
 משחק 	 דרך  יוצרת  בדומם  ה-9♠  של  הימצאותו 

אלטרנטיבית שלא הייתה קיימת בלעדיו.
היות שאנו יודעים שה-Q♠ ממוקמת אחרי ה-J♠, אין טעם 

בעקיפה רגילה – עדיף להוביל את ה-J♠ מהדומם.
ולאחר  מעכבים את הלקיחה הראשונה  המשחק הנכון: 
מכן זוכים ב-A♥. עוברים לדומם עם ה-K♦ ומובילים את 
ה-J♠. מזרח מכסה )אחרת ה-J♠ זוכה(, וכעת אנו זוכים 
ב-K♠ ועוקפים לכיוון ה-A9♠ בדומם נגד ה-T♠ של מערב. 
ביצענו   –  3-3 והסדרה מתחלקת  מצליחה  אם העקיפה 

את החוזה.
הם  לעתים  ו-9.   T כמו  ביניים  בקלפי  לזלזל  אין  עיקרון: 
מראש  ידוע  שכישלונן  עקיפות  "להחליף"  לנו  מאפשרים 
בעקיפות בעלות סיכוי של 50% להצלחה. חשוב לזכור את 
ההכרזה, להסיק ממנה מסקנות, למקם קלפים בכירים של 

המתנגדים ולהימנע מעקיפות שידוע מראש שייכשלו.



מדור נופשונים

נופשון בר מצווה יורודיסני פריז
סבים וסבתות, נכדים ונכדות

חול המועד סוכות 2014

חוויה של פעם בחיים!
*מתאים לילדים בכל הגילאים

פרטים נוספים בהמשך
מועדון ברידג' אביבים (רינת) 03-6417470 | הדני נסיעות 077-2025602

נסיעות הדני 
HADANY TRAVEL & TOURIST AGENCY LTD.

עדווןןמועד

אירוע השנה!
היכונו, לפסטיבל הברידג' הבינלאומי ה-20

2 בים האדום 23-13 לנובמבר 14

מועדון ומרכז ללימודי ברידג‘, היכל ”בית מכבי“, רח‘ גולדה מאיר 21, קריית ראשון, ראשל“צ (ליד התחנה המרכזית החדשה)דוד בירמן והועדה המארגנת
        bridgerishon@gmail.com ,052-8677854 :טלפון: 03-9627230, נייד

מועדון ברידג‘ ”בית מכבי“ בראשל“צ שמח להזמינכם

תחרות ארצית
12.7.14, בשעה 10:00 בבוקר

מושב 1, 30 ידיים בניהולו של אילן שזיפי  
התחרות תתקיים במועדון ההתאגדות ”כדורת“ ברעננה

יערה 27, רעננה
עלות ההשתתפות - 60 ש“ח.

מספר המקומות מוגבל, הרשמה מראש חובה!

המרכז ללימודי ברידג‘
מועדון ברידג‘ ”בית מכבי“

 אגם בלד בסלובניה
תאריך יציאה 24/6/14
תאריך חזרה 1/7/14

,“GOLF” 6 לילות בבלד מלון
“PANORAMA” לילה 1 בזגרב מלון

על בסיס חצי פנסיון 

מחיר לנוסע 950 אירו 
תוספת ליחיד בחדר 150 אירו

 טוסקנה והרביירה האיטלקית
תאריך יציאה 29/8/14
תאריך חזרה 5/9/14 

 “MONTEKATINI” 6 לילות בעיירת הנופש
  על בסיס חצי פנסיון

הטיול כולל אוטובוס צמוד
ומדריך טיולים ישראלי,
טיולים על בסיס יומי 

מחיר לנוסע 1,089 אירו
תוספת ליחיד בחדר 150 אירו

שני הנופשונים מבוססים על טיולים קצרים בשילוב עם תחרויות ברידג‘ בשעות אחרה“צ או הערב.
יציאת שני הטיולים מובטחת (נשארו מקומות בודדים)

לפרטים והרשמה: 03-9627230 , 052-8677854 (חליו אליהו)
CHALIO.BR@WALLA.COM
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חופשת הברידג'
היוקרתית ביותר באירופה 28-14 יולי 2014

חופשת הברידג'
היוקרתית ביותר באירופה 28-14 יולי 2014

מלון רויאל המלכותי, דוביל צרפתמלון רויאל המלכותי, דוביל צרפת

מחירי החבילות
6 לילות (7 ימים) 1,590 €

תוספת ליחיד 540 €

12 לילות (13 ימים) 2,190 €
תוספת ליחיד 1090 €

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

תוכנית תחרויות מגוונת

פרסים כספיים 80,000 €

פרסים ומתנות בכל התחרויות לבעלי דרגות נמוכות במקומות מיוחדים!

המחירים כוללים:

טיסה בחברת אל-על  •
אירוח במלון על בסיס B&B לאדם בחדר זוגי  •

העברות משדה התעופה למלון  •
טיול בחבל נורמנדי  •

קוקטייל קבלת פנים  •

טיסה הלוך 14 ביולי 09:00
טיסה חזור בשעה 14:30 או בשעה 22:30

הטבות מיוחדות לשוהים 12 לילות – ארוחה במסעדת גורמה, כרטיסים למופע.
אפשרות למחירים (מיוחדים) לאירוח על בסיס חצי פנסיון.

לא כולל: מיסי נמל, העברה מהמלון לשדה התעופה, טיולים נוספים ודמי השתתפות בתחרויות.
דמי קדימה: להבטחת הזמנה – 250 € לאדם.

דמי ביטול: מ-1 ביולי – 125 € לאדם.

לפרטים והרשמה:
גדי בן בסט 050-5364604,

bnbg.ben@gmail.com ,03-6040940 :פקס

גדי בן בסט

2,170 € בלבד לאדם בחדר זוגי 
תוספת לאדם בחדר יחיד 310 € 

כלול במחיר הנופשון:
טיסות סדירות בלופטנזה ת"א - פרנקפורט - ת"א | יציאה: טיסה בשעות הצהריים, חזרה בשעות הערב

מיסי נמל והיטלי הדלק בטיסות | 13 לילות 14 ימים | בית מלון HOTEL FRANKENLAND *4 | כלכלה: חצי פנסיון
העברות מ/ואל שדה התעופה | משחקי ברידג' | פינת קפה, תה בכל יום בחדרי הברידג'

שלושה ימי טיול (יוצעו עוד ימי טיול לבחירה) | מאוורר בכל החדרים | מקרר בכל החדרים
כניסה חופשית לספא במלון | הנחה לטיפולי הספא בבית המלון | מלווה ישראלי צמוד

טיפים לנותני השירותים

לא כלול במחיר הנופשון: 
כל שינוי שהוא מחוץ למסגרת הקבוצתית | הוצאות אישיות | ביטוח בריאות לכל נוסע | טיפ למלווה הישראלי

טיולי בחירה | למשלמים בכרטיס אשראי תוספת של 35 €

נופשון קיץ 2014
גרמניה באד קיסינגן 

29 ביולי עד 11 באוגוסט 
13 לילות  14 ימים 



חופשת הברידג'
היוקרתית ביותר באירופה 28-14 יולי 2014

חופשת הברידג'
היוקרתית ביותר באירופה 28-14 יולי 2014

מלון רויאל המלכותי, דוביל צרפתמלון רויאל המלכותי, דוביל צרפת

מחירי החבילות
6 לילות (7 ימים) 1,590 €

תוספת ליחיד 540 €

12 לילות (13 ימים) 2,190 €
תוספת ליחיד 1090 €

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

תוכנית תחרויות מגוונת

פרסים כספיים 80,000 €

פרסים ומתנות בכל התחרויות לבעלי דרגות נמוכות במקומות מיוחדים!

המחירים כוללים:

טיסה בחברת אל-על  •
אירוח במלון על בסיס B&B לאדם בחדר זוגי  •

העברות משדה התעופה למלון  •
טיול בחבל נורמנדי  •

קוקטייל קבלת פנים  •

טיסה הלוך 14 ביולי 09:00
טיסה חזור בשעה 14:30 או בשעה 22:30

הטבות מיוחדות לשוהים 12 לילות – ארוחה במסעדת גורמה, כרטיסים למופע.
אפשרות למחירים (מיוחדים) לאירוח על בסיס חצי פנסיון.

לא כולל: מיסי נמל, העברה מהמלון לשדה התעופה, טיולים נוספים ודמי השתתפות בתחרויות.
דמי קדימה: להבטחת הזמנה – 250 € לאדם.

דמי ביטול: מ-1 ביולי – 125 € לאדם.

לפרטים והרשמה:
גדי בן בסט 050-5364604,

bnbg.ben@gmail.com ,03-6040940 :פקס

גדי בן בסט

2,170 € בלבד לאדם בחדר זוגי 
תוספת לאדם בחדר יחיד 310 € 

כלול במחיר הנופשון:
טיסות סדירות בלופטנזה ת"א - פרנקפורט - ת"א | יציאה: טיסה בשעות הצהריים, חזרה בשעות הערב

מיסי נמל והיטלי הדלק בטיסות | 13 לילות 14 ימים | בית מלון HOTEL FRANKENLAND *4 | כלכלה: חצי פנסיון
העברות מ/ואל שדה התעופה | משחקי ברידג' | פינת קפה, תה בכל יום בחדרי הברידג'

שלושה ימי טיול (יוצעו עוד ימי טיול לבחירה) | מאוורר בכל החדרים | מקרר בכל החדרים
כניסה חופשית לספא במלון | הנחה לטיפולי הספא בבית המלון | מלווה ישראלי צמוד

טיפים לנותני השירותים

לא כלול במחיר הנופשון: 
כל שינוי שהוא מחוץ למסגרת הקבוצתית | הוצאות אישיות | ביטוח בריאות לכל נוסע | טיפ למלווה הישראלי

טיולי בחירה | למשלמים בכרטיס אשראי תוספת של 35 €

נופשון קיץ 2014
גרמניה באד קיסינגן 

29 ביולי עד 11 באוגוסט 
13 לילות  14 ימים 



שייט ברידג' לפיורדים הנורווגים
האקדמיה לברידג' ומועדון אביבים מזמינים אתכם

לבלות 8 ימי שייט חלומיים בפיורדים הנורווגים

ROYAL CARIBBEAN של LEGEND OF THE SEAS
תאריך יציאה 10/8/14 (טיסת בוקר)

תאריך חזרה 18/8/14 (המראה ב- 17/8/14 נחיתה ב- 18/8/14 בשעה 03:00)

מחיר לאדם בתא פנימי זוגי 1,775 יורו
תוספת עבור תא בודד פנימי -  824 יורו

המחיר כולל:
טיסות סדירות באל-על ת"א-ברלין-ת"א כולל מיסים והיטלים, העברות, 7 לילות ע"ב פנסיון מלא, טיפים באוניה,

משחקי ברידג' בהנחיית אילנה לונשטיין.
המחיר אינו כולל: ביטוחים אישיים (מטען ובריאות) וסיורי חוף.

שימו לב!!! מספר המקומות מוגבל!
לפרטים נוספים: 03-6417470 , 055-8826162 (אביבים-רינת),

03-5274021 (אקדמיה), 050-6345848 (אילנה לונשטיין), 054-7354239 (נטלי)
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טיול זה הוא אחד המסלולים הציוריים והרומנטיים ביותר בשוויץ ובאירופה. נחל בטיול ונופש בעירת הנופש היוקרתית וילאר: העיירה השוויצרית 
היפהפיה ממוקמת למרגלות קרחון ה-Glacier 3000 ובגובה 1,300 מ'. היא מציעה שפע של מסלולי הליכה, מפלים, אגמים ורכבלים טבולים 
בנוף עוצר נשימה, נמשיך בשייט מפנק בקטע הריין התיכון, העטור בלמעלה מ-40 טירות עתיקות, טובלות בכרמי יין שמכסים את גדות הנהר 

ומעניקות לנופיו נופך קסום של אגדה.
השייט לאורכו ילווה בטעימות יין משובח וסיורים ביפות שבערי הריין: קלן, בזל, בריסבך, שטרסבורג, קובלנץ ועוד... ונקנח בטיול וסיור 
באמסטרדם. ספינות הנהרות של חברת A-ROSA  מציעות את רמת האירוח הגבוהה ביותר. הספינה: A-ROSA-VIVA חדישה ומפוארת 
ביותר בדירוג DLX המציעה ספא מפנק, ג'קוזי ענק חיצוני, מסעדה פנורמית עם ארוחות גורמה במזנון פתוח, בר פנורמי, חדר כושר, חנות 
וסאונה מפנקת. תוכניות בידור בערבים וגישה לאינטרנט. האירוח בתאים חיצוניים ממוזגים ומפוארים בקומה 2 עם מרפסת צרפתית, על 

בסיס פנסיון מלא, יין חופשי בארוחות ופינת קפה חופשי בכל היום.

 במחיר חבילה מיוחד של 2,480 € לאדם בחדר זוגי לנירשמים עד 25/6/14 (במקום 2,890) 
3 לילות במלון מפנק 4 כוכבים בעיירה וילר על בסיס חצי פנסיון  7 לילות לינה בספינה בתאים חצוניים עם    SWISS החבילה כוללת: טיסות סדירות בחברת
מרפסת צרפתית על בסיס פנסיון מלא  העברות וכל הסיורים והטיולים כולל במקומות העגינה בהדרכה בעברית (תוכנית מלאה ללא סיורי אופציה)  מדריך 

ישראלי מומחה לאיזור  משחקי ברידג'.
החבילה אינה כוללת: ביטוחים למניהם  שתייה בארוחות  טיפים ודמיי שירות לנותניי השרותים בחו"ל במלון ובספינה (100 אירו לאדם)  טיפ למדריך הישראלי 

וכל מה שלא נכלל בסעיף החבילה כוללת.

תוספת לחדר בקומה 3 בספינה, 400 € לחדר. תוספת ליחיד בחדר 980 €.
מס המקומות מוגבל ההרשמה בעיצומה. תוכנית מלאה ומפורטת ניתן לקבל לפקס/מייל

מועדוני הברידג' רמת השרון, ת"א וג'קי דגן שמחים להזמינכם
אויר פסגות שוויצרי ושייט יוקרה על 

נהרות הריין והמוזל 
נופש בעיירת הנופש האלפינית וילאר (Villars) ושייט בספינת היוקרה:

DLX פאר היצירה על נהרות אירופה בדרגת ,A-ROSA VIVA
27/8-7/9 (11 ימים)

לפרטים והרשמה:
יעקב מינץ 052-2783263, דוד גורטנשטיין 054-7690305,

daganbridge@hotmail.com ,050-7470016 ג'קי דגן

מקומות אחרונים - לא להחמיץ!

מועדון ברידג' אביבים בשיתוף האקדמיה לברידג' שמחים לבשר
כי לאור הביקוש הרב, נפתח מחזור חדש:

נופשון ברידג' במונטנגרו
MONTENEGRO, AVALA RESORT HOTEL

4-11.9.2014
7 ימים ו-6 לילות 

נופשון המשלב טיולים ומשחקי ברידג',
במיקום היפה ביותר במונטנגרו,

הדרכת טיולים בעברית.

המחיר 1,260 אירו
לאדם בחדר זוגי על בסיס חצי פנסיון

תוספת 200 אירו ליחיד בחדר זוגי

המחיר כולל:
6 לילות ע"ב חצי פנסיון, העברות למלון, קזינו במלון, 3.5 טיולים מודרכים ברמה גבוהה,

תחרויות ברידג' כולל פרסים, ערב גאלה, שיעורים והרצאות ע"י אורן לידור ועוד הפתעות...
המחיר אינו כולל: טיפים, הוצאות בעל אופי אישי וטיול בחירה.

מהרו להירשם מספר המקומות מוגבל!
המקומות בהם נבקר:

Skadar lake, Canyon on the tara river (national park of  durmitor)
Bay of  Kotor, Perast, Dubrovnik (Croatia)

לפרטים והרשמה:
נטלי סעדה 054-7354239, האקדמיה (אורן) 03-5274021

מועדון אביבים (רינת) 03-6417470, 055-8826162, ליטל 077-2025602, 054-6151414



טיול זה הוא אחד המסלולים הציוריים והרומנטיים ביותר בשוויץ ובאירופה. נחל בטיול ונופש בעירת הנופש היוקרתית וילאר: העיירה השוויצרית 
היפהפיה ממוקמת למרגלות קרחון ה-Glacier 3000 ובגובה 1,300 מ'. היא מציעה שפע של מסלולי הליכה, מפלים, אגמים ורכבלים טבולים 
בנוף עוצר נשימה, נמשיך בשייט מפנק בקטע הריין התיכון, העטור בלמעלה מ-40 טירות עתיקות, טובלות בכרמי יין שמכסים את גדות הנהר 

ומעניקות לנופיו נופך קסום של אגדה.
השייט לאורכו ילווה בטעימות יין משובח וסיורים ביפות שבערי הריין: קלן, בזל, בריסבך, שטרסבורג, קובלנץ ועוד... ונקנח בטיול וסיור 
באמסטרדם. ספינות הנהרות של חברת A-ROSA  מציעות את רמת האירוח הגבוהה ביותר. הספינה: A-ROSA-VIVA חדישה ומפוארת 
ביותר בדירוג DLX המציעה ספא מפנק, ג'קוזי ענק חיצוני, מסעדה פנורמית עם ארוחות גורמה במזנון פתוח, בר פנורמי, חדר כושר, חנות 
וסאונה מפנקת. תוכניות בידור בערבים וגישה לאינטרנט. האירוח בתאים חיצוניים ממוזגים ומפוארים בקומה 2 עם מרפסת צרפתית, על 

בסיס פנסיון מלא, יין חופשי בארוחות ופינת קפה חופשי בכל היום.

 במחיר חבילה מיוחד של 2,480 € לאדם בחדר זוגי לנירשמים עד 25/6/14 (במקום 2,890) 
3 לילות במלון מפנק 4 כוכבים בעיירה וילר על בסיס חצי פנסיון  7 לילות לינה בספינה בתאים חצוניים עם    SWISS החבילה כוללת: טיסות סדירות בחברת
מרפסת צרפתית על בסיס פנסיון מלא  העברות וכל הסיורים והטיולים כולל במקומות העגינה בהדרכה בעברית (תוכנית מלאה ללא סיורי אופציה)  מדריך 

ישראלי מומחה לאיזור  משחקי ברידג'.
החבילה אינה כוללת: ביטוחים למניהם  שתייה בארוחות  טיפים ודמיי שירות לנותניי השרותים בחו"ל במלון ובספינה (100 אירו לאדם)  טיפ למדריך הישראלי 

וכל מה שלא נכלל בסעיף החבילה כוללת.

תוספת לחדר בקומה 3 בספינה, 400 € לחדר. תוספת ליחיד בחדר 980 €.
מס המקומות מוגבל ההרשמה בעיצומה. תוכנית מלאה ומפורטת ניתן לקבל לפקס/מייל

מועדוני הברידג' רמת השרון, ת"א וג'קי דגן שמחים להזמינכם
אויר פסגות שוויצרי ושייט יוקרה על 

נהרות הריין והמוזל 
נופש בעיירת הנופש האלפינית וילאר (Villars) ושייט בספינת היוקרה:

DLX פאר היצירה על נהרות אירופה בדרגת ,A-ROSA VIVA
27/8-7/9 (11 ימים)

לפרטים והרשמה:
יעקב מינץ 052-2783263, דוד גורטנשטיין 054-7690305,

daganbridge@hotmail.com ,050-7470016 ג'קי דגן

מקומות אחרונים - לא להחמיץ!

מועדון ברידג' אביבים בשיתוף האקדמיה לברידג' שמחים לבשר
כי לאור הביקוש הרב, נפתח מחזור חדש:

נופשון ברידג' במונטנגרו
MONTENEGRO, AVALA RESORT HOTEL

4-11.9.2014
7 ימים ו-6 לילות 

נופשון המשלב טיולים ומשחקי ברידג',
במיקום היפה ביותר במונטנגרו,

הדרכת טיולים בעברית.

המחיר 1,260 אירו
לאדם בחדר זוגי על בסיס חצי פנסיון

תוספת 200 אירו ליחיד בחדר זוגי

המחיר כולל:
6 לילות ע"ב חצי פנסיון, העברות למלון, קזינו במלון, 3.5 טיולים מודרכים ברמה גבוהה,

תחרויות ברידג' כולל פרסים, ערב גאלה, שיעורים והרצאות ע"י אורן לידור ועוד הפתעות...
המחיר אינו כולל: טיפים, הוצאות בעל אופי אישי וטיול בחירה.

מהרו להירשם מספר המקומות מוגבל!
המקומות בהם נבקר:

Skadar lake, Canyon on the tara river (national park of  durmitor)
Bay of  Kotor, Perast, Dubrovnik (Croatia)

לפרטים והרשמה:
נטלי סעדה 054-7354239, האקדמיה (אורן) 03-5274021

מועדון אביבים (רינת) 03-6417470, 055-8826162, ליטל 077-2025602, 054-6151414



גדי בן בסט

גדי בן בסט לילו ומטילדה פופלילוב חברו יחד
על מנת להוציא את נופשון הברידג' בסופיה

8-13.10.2014
במלון BERLIN  המפואר

משחקים והרצאות בברידג' עם אלופי אירופה 

840 € בלבד לאדם בחדר זוגי
תוספת לחדר בודד 120 €

מלון ברלין המפואר נמצא בנות עצי היער של הרי ויטושה קרוב לכנסיית בויאנה, המוזיאון הלאומי להיסטוריה וכרבע שעה ממרכז סופיה. 
המלון מציע: מרכז ספא, בריכה מקורה ומועדון בריאות. גישה בחינם לאינטרנט מהיר אלחוטי וקווי, במלון מועדון לילה, מרפסת גג וכן אמבט 

ספא. החדרים הגדולים והממוזגים של Hotel Berlin Park Vitosha כוללים כספות, חלוקי רחצה, טלוויזיות LCD עם ערוצי לוויין.
חדרי הרחצה כוללים שילובי מקלחת/אמבטיה, מייבשי שיער ונעלי בית. 

כלול במחיר הנופשון
טיסות אל על סדירות נוחות וישירות לסופיה * מיסי נמל והטילי דלק * 5 לילות * בית מלון מפואר Berlin Park * על בסיס: חצי פנסיון

העברות מ/אל שדה התעופה * משחקים והרצאות ברידג' * שני ימי טיול * כניסה חופשית לספא ולחדר הכושר * מלווה דובר עברית לטיולים  
לא כלול במחיר הנופשון

כל שינוי מחוץ למסגרת הקבוצות * הוצאות אישיות * ביטוח בריאות * טיפים לנותני השירותים ולמדריך הטיולים הישראלי

לפרטים והרשמה:
bnbg.ben@gmail.com 050-5364604 – גדי בן בסט

lilop@yahoo.com 054-6094739 – מטילדה
פקס: 03-6040940 – 03-5291152

סוכות 2014
נופשון בניחוח בולגרי

גיאורגיה, ארץ של נופים קסומים, היסטוריה מרתקת, אוכל ידוע ותושבים חמים ומכניסי אורחים. טביליסי הבירה המתפתחת 
והרי הקווקז הנמוכים והגבוהים אשר נעמוד מולם משתהים מול עוצמתו של הטבע מבטיחים לנו חוויה מיוחדת בגיאורגיה. 

הטיול ישולב בחוויות גסטורונומיות מיוחדות בסעודות במסעדות פאר, וחויות גסטרונומיות נוספות היחודיות לגיאורגיה.
הטיול בהדרכתה של הגב' אירמה קזר – ילידת גאורגיה שפית קונדיטורית במקצועה אשר נחשבת כמדירכה מס 1 לטיולי 

איכות לגיאורגיה. כל המלונות בטיולנו (3 במספר) הם ברמת 4 כוכבים סופריור ונחשבים לטובים באיזור הביקור.

במחיר מיוחד 1,680 € (לאדם בחדר בתפוסה זוגית)
תוספת ליחיד בחדר 250 €

הנחה של 150 € לחדר לנירשמים עד 15/7/14 
החבילה כוללת:

טיסות ישירות בחברת ישראייר   7 לילות לינה בבתי מלון 4 כוכבים סופריור על בסיס חצי פנסיון (חלק מארוחות הערב במסעדות פאר מובילות) 
  ימי טיול מלאים ללא סיורי אופציה   ערבי פורקלור ועוד הפתעות  אוטובוס תיירים צמוד למסלול הטיול  הדרכה מלאה בעברית (+מדריך 

מקומי דובר אנגלית).

המחיר אינו כולל:
ביטוחים למיניהם  שתייה בארוחות  טיפים לנותי השירותים בחו"ל (100 €)  טיפ למדריך הישראלי וכל מה שלא נכלל במחיר כולל.  

תוכנית מלאה ומפורטת ניתן לקבל למייל/פקס.

מס' המקומות מוגבל ההרשמה בעיצומה

מועדוני הברידג' רמת השרון, ת"א וג'קי דגן שמחים להזמינכם

החוויה הגיאורגית בסוכות 
8-15/10/14 (8 ימים)

טיול יחודי ואיכותי ביותר לאחת מהארצות היפות והמענינות בעולם!!!

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

שירותי תירות דיזנהאוז יוניטורס
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גביע המדינה
מוקדמות

גביע המדינה
שמינית + רבע גמר

גביע המדינה
חצי גמר

גביע המדינה
גמר

תוכנית פעילות ספורטיבית ארצית לחודשים:
יוני 2014 – אוגוסט 2014 

* ראו מודעה מפורטת.

הודעות חשובות

אליפות ישראל לזוגות סניורים 2014
שלב מוקדמות מחוזיות

ישוחקו 36 חלוקות (18X2). שיטת חישוב IMP. כמות נקודות אמן ארציות מוגדלת תוענק לזוגות מעל הממוצע

שבת 5 ביולי 2014, שעה 09:30 עד 14:40 לערך
מרכזדרוםצפון

במועדון "חיפה כרמל"
רח' מחניים, חיפה

במועדון בצומת ראם (מסמיה)
פרטים נוספים  - יש לבדוק

 בזמן ההרשמה

מועדון "אביבים"
רח' דיסנצ'יק 7, ת"א

פרטים והרשמהפרטים והרשמהפרטים 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

סניור = מי שנולד עד ה-31 לדצמבר 1954.
לפחות אחד מבני הזוג חייב להשתייך לסניף במחוז שבו הוא משתתף

(ניתן להשתתף במחוז אחר רק באישור מוקדם של קפטן המחוז המארח) 
חלוקות זהות בכל המחוזות וחישוב משותף

ככלל, לא מאשרים ממלאי מקום בתחרויות אליפות ישראל

שלבי הגמר ב: 18-19 ביולי 2014. פרסים ונקודות אמן ארציות ובינלאומיות בגמר במתכונת מורחבת מאד.

התחרות מיועדת לחברי ההתאגדות בתוקף בשנת 2014

המתקדמת  כעיר  הידועה  הדרומית  קוריאה  בירת  בסיאול  נתחיל  בעולם.  היפה  באיזור  בעברית  מלאה  בהדרכה  יחודי  טיול 
בעולם ונבחרה גם כעיר המעוצבת בעולם ומשם הישר לאוקלנד - ניו זילנד ארץ של גייזרים ולועות הרי געש, יערות גשם 
ושלל ציפורים מוזרות, קרחונים ופיורדים, אגמים צלולים ומפרצי טורקיז זרועים באיים מיוערים. נשוט להנהתנו עד לסידני 

אוסטרליה העיר היפה בעולם ונקנח בשופינג בסיאול המהממת.
האוניה Celebrity Solstice חדישה ומפנקת ביותר וזכתה בתואר הנכסף של אוניית הקרוזים הטובה בעולם לשנת 2012. 

באוניה 6 בריכות שחיה כולל 2 מקורות, 12 מסעדות, בידור ופינוקים ללא הפסקה.

במחיר מיוחד 7390 $ (ליחיד בחדר בתפוסה זוגית)
לנרשמים עד 15/7/14 – שידרוג חינם לחדר עם מרפסת באוניה 

המחיר כולל:
טיסות סדירות בחברת קוריאן אירליינס | 3 לילות בסיאול כולל סיורים מודרכים | 1 לילה באוקלנד כולל סיורים מודרכים | 12 לילות שיט על בסיס פנסיון מלא בתאים 
חיצוניים עם חלון לים במסלול – אוקלנד – מפרץ האיים - טאורנגה - וולינגטון – אקרואה - דניידין - הפארק הלאומי פיורדלנד - (ניוזילנד) - הוברט (טזמניה) – 
סידני אוסטרליה | 3 לילות בסידני כולל סיורים מודרכים | אירוח במלונות 4 כוכבים סופריור מרכזיים על בסיס חצי פנסיון | סיורים כמפורט במסלול לרבות דמי 

כניסה לאתרים השונים (למעט מקומות העגינה בשייט) | אוטובוס תיירים נח וממוזג | מדריך ישראלי עתיר ניסיון צמוד לכל אורך הטיול | משחקי ברידג' בשייט.
המחיר אינו כולל:

ביטוחים למיניהם, טיולים במקומות העגינה (חבילת סיורים תוצע סמוך ליציאה במחיר מוזל), טיפים באוניה, במלונות ולנותני השרותים למיניהם בחו"ל כ-13 $ 
ליום, ויזה לאוסטרליה, טיפ למדריך הישראלי וכל מה שלא נכלל במחיר כולל. 

תוספת ליחיד בחדר 2,500 $. תוספת לחדר עם מרפסת באוניה 400 $ לחדר.
תוכנית מלאה ומפורטת ניתן לקבל לפקס/מייל.

מספר המקומות מוגבל. ההרשמה בעיצומה.

לאור הביקוש וההצלחה הגדולה של הטיול בשנה שעברה (שאל את מי שהיה)
מועדוני הברידג' רמת השרון, ת"א וג'קי דגן שמחים להזמינכם

הטיול המושלם לגן העדן של העולם
ניו זילנד אוסטרליה וסיאול האקזוטית

4-25/12/2014 (22 ימים) בהדרכת רוני ינובסקי
כולל שייט של 12 לילות מניו זילנד לאוסטרליה על אוניית הפאר 

.DLX פאר היצירה על המים 5 כוכבים Celebrity Solstice

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

שירותי תירות דיזנהאוז יוניטורס

ההרשמה בעיצומה - אל תחמיצו!
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שבת 5 ביולי 2014, שעה 09:30 עד 14:40 לערך
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מועדון "אביבים"
רח' דיסנצ'יק 7, ת"א

פרטים והרשמהפרטים והרשמהפרטים 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

סניור = מי שנולד עד ה-31 לדצמבר 1954.
לפחות אחד מבני הזוג חייב להשתייך לסניף במחוז שבו הוא משתתף

(ניתן להשתתף במחוז אחר רק באישור מוקדם של קפטן המחוז המארח) 
חלוקות זהות בכל המחוזות וחישוב משותף

ככלל, לא מאשרים ממלאי מקום בתחרויות אליפות ישראל

שלבי הגמר ב: 18-19 ביולי 2014. פרסים ונקודות אמן ארציות ובינלאומיות בגמר במתכונת מורחבת מאד.

התחרות מיועדת לחברי ההתאגדות בתוקף בשנת 2014

המתקדמת  כעיר  הידועה  הדרומית  קוריאה  בירת  בסיאול  נתחיל  בעולם.  היפה  באיזור  בעברית  מלאה  בהדרכה  יחודי  טיול 
בעולם ונבחרה גם כעיר המעוצבת בעולם ומשם הישר לאוקלנד - ניו זילנד ארץ של גייזרים ולועות הרי געש, יערות גשם 
ושלל ציפורים מוזרות, קרחונים ופיורדים, אגמים צלולים ומפרצי טורקיז זרועים באיים מיוערים. נשוט להנהתנו עד לסידני 

אוסטרליה העיר היפה בעולם ונקנח בשופינג בסיאול המהממת.
האוניה Celebrity Solstice חדישה ומפנקת ביותר וזכתה בתואר הנכסף של אוניית הקרוזים הטובה בעולם לשנת 2012. 

באוניה 6 בריכות שחיה כולל 2 מקורות, 12 מסעדות, בידור ופינוקים ללא הפסקה.

במחיר מיוחד 7390 $ (ליחיד בחדר בתפוסה זוגית)
לנרשמים עד 15/7/14 – שידרוג חינם לחדר עם מרפסת באוניה 

המחיר כולל:
טיסות סדירות בחברת קוריאן אירליינס | 3 לילות בסיאול כולל סיורים מודרכים | 1 לילה באוקלנד כולל סיורים מודרכים | 12 לילות שיט על בסיס פנסיון מלא בתאים 
חיצוניים עם חלון לים במסלול – אוקלנד – מפרץ האיים - טאורנגה - וולינגטון – אקרואה - דניידין - הפארק הלאומי פיורדלנד - (ניוזילנד) - הוברט (טזמניה) – 
סידני אוסטרליה | 3 לילות בסידני כולל סיורים מודרכים | אירוח במלונות 4 כוכבים סופריור מרכזיים על בסיס חצי פנסיון | סיורים כמפורט במסלול לרבות דמי 

כניסה לאתרים השונים (למעט מקומות העגינה בשייט) | אוטובוס תיירים נח וממוזג | מדריך ישראלי עתיר ניסיון צמוד לכל אורך הטיול | משחקי ברידג' בשייט.
המחיר אינו כולל:

ביטוחים למיניהם, טיולים במקומות העגינה (חבילת סיורים תוצע סמוך ליציאה במחיר מוזל), טיפים באוניה, במלונות ולנותני השרותים למיניהם בחו"ל כ-13 $ 
ליום, ויזה לאוסטרליה, טיפ למדריך הישראלי וכל מה שלא נכלל במחיר כולל. 

תוספת ליחיד בחדר 2,500 $. תוספת לחדר עם מרפסת באוניה 400 $ לחדר.
תוכנית מלאה ומפורטת ניתן לקבל לפקס/מייל.

מספר המקומות מוגבל. ההרשמה בעיצומה.

לאור הביקוש וההצלחה הגדולה של הטיול בשנה שעברה (שאל את מי שהיה)
מועדוני הברידג' רמת השרון, ת"א וג'קי דגן שמחים להזמינכם

הטיול המושלם לגן העדן של העולם
ניו זילנד אוסטרליה וסיאול האקזוטית

4-25/12/2014 (22 ימים) בהדרכת רוני ינובסקי
כולל שייט של 12 לילות מניו זילנד לאוסטרליה על אוניית הפאר 

.DLX פאר היצירה על המים 5 כוכבים Celebrity Solstice

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

שירותי תירות דיזנהאוז יוניטורס

ההרשמה בעיצומה - אל תחמיצו!



אליפות העולם לסטודנטים  
תתקיים השנה בקרואטיה, בין התאריכים 1-7/11/14

סטודנטים המעוניינים לקחת חלק באליפות, מתבקשים להעביר בקשה לועדת סגל, באמצעות משרדי ההתאגדות.
יש לצרף לבקשה תעודת סטודנט ורקע ברידג'יסטי מתאים.

ניתן להגיש את הבקשה במייל: ibf@bridge.co.il או בפקס: 03-9794319

ועדת סגלועדת סגל

הכונו לתחרויות
גביע המדינה לקבוצות 2014 
גם השנה יאוחדו שני המסלולים, שהיו נהוגים בשנים הקודמות,

למסלול אחד משותף של גביע המדינה לקבוצות.
התחרות תתקיים בחודש אוגוסט 2014 על פי השיטה הבאה (התכנון מניח 30-50 קבוצות, וייתכנו 

שינויים באירגון אם המספר יהיה שונה משמעותית):
לליגה  ולפי השתייכותם  בקבוצה  הרמה של השחקנים  לפי מקדם  ידורגו  במועד,  שיירשמו  הקבוצות  כלל 
ובשיקולי  שירשמו  הקבוצות  במספר  תלוי  המדוייק  (המספר  הנרשמות  הקבוצות  מן  כרבע   .2014 בשנת 

אירגון ותפוסת האולם) יוגדרו כ'קבוצות בכירות' ויעלו ישירות לשלב השני. 
מוקדמות - יום שישי 8 באוגוסט: תשתתפנה כל הקבוצות שלא שוחררו מהשלב הראשון. שיטת התחרות 
מצטרפות  ואליהן  הבא  לשלב  עולות  מהקבוצות  מחצית  עד  כרבע  חלוקות.   12 של  מפגשים   4  ,SWISS

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

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

רבע גמר - שבת 9 באוגוסט אחרי הצהריים: בהשתתפות 8 קבוצות. השיטה זהה לשיטת שמינית הגמר, 4 
הקבוצות המנצחות עולות לחצי הגמר.

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

גמר - שבת 30 לאוגוסט: בהשתתפות מנצחות חצי הגמר. שלושה מקטעים של 14 חלוקות עם מסכי הפרדה.

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

נקודות אמן ארציות ומקומיות למנצחים בכל השלבים.

חוזר מפורט על תכנית המשחקים וטפסי רישום ישלחו לקפטני קבוצות הליגה. 
   www.bridge.co.il :ניתן להוריד את החוזר והטפסים באתר ההתאגדות

טופס הרישום חייב להגיע עד תאריך 1 באוגוסט 2014 !
לא נוכל להבטיח מקום למאחרים להירשם.

לפרטים נוספים אל תהססו לפנות למשרד ההתאגדות.

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

הודעות מועדונים

מועדון הברידג' רמת השרון
מתכבד להזמינכם 

לתחרות ארצית "סיון תשע"ד" 
2 מושבים 24 ידיים (ימי ג' אחה"צ).

מושב 1 ביום ג' – 17 ביוני 2014 
מושב 2 ביום ג' –24 ביוני 2014

החל מהשעה 20:00

במועדון ברח' סוקולוב 52 , רמת השרון

מס' מקומות מוגבל, ההרשמה מראש חובה!
אצל יעקב מינץ: 052-2783263

03-5403244 
או דרך צור קשר באתר המועדון

www.bridgerh.co.il

מועדון ברידג' ירושלים שמח להזמינכם 
לתחרות ארצית  

שני מושבים רצופים של 18 ידיים (סה"כ 36 ידיים)

ביום שישי 20 ביוני, 2014, מהשעה 9:30 עד 14:00 
במועדון העמותה בבית ויצ"ו ברחוב החלוץ 47 בירושלים

פרסים כספיים:
500 ₪ למקום הראשון,  300 ₪ למקום השני 
200 ₪  פרס מיוחד לזוג הראשון עד דרגת אמן.

גביעים לשלושת המקומות הראשונים
מחיר למשתתף 75 ₪, 
כולל כיבוד ושתייה חמה

מס' מקומות מוגבל, ההרשמה מראש חובה!

איזבלה  050-7395944 | שלומית  052-2670177 
fyod14@gmail.com  :מייל

סניף הקריות מתכבד להזמינכם 
לתחרות ארצית
מושב אחד 30, ידיים

ביום שישי, 27 ביוני 2014, 
החל מהשעה 10:00

(waze מופיע ב) במועדון מתנ"ס גושן בקריית מוצקין

מנהל התחרות - אסף עמית
מחיר למשתתף - 60 ש"ח

כולל שתיה חמה וכיבוד קל חופשי

גביעים לשלושת המקומות הראשונים
ניתן להרשם באמצעות כפתור הרישום באתר

www.micha-amit.com
או להשאיר הודעה אצל אסף בטלפון 04-8712764

מועדון הברידג' סביון-קרית אונו
מתכבד להזמינכם
לתחרות ארצית 
מושב 1 (30 בורדים)

ביום שבת ה- 28 ביוני 2014
בין השעות 10:00-14:00

באולם הספורט הענק בסביון 
סמטת היובל 1, סביון

חניה בשפע, גישה לנכים
מחיר למשתתף - 60 ש"ח

מס' מקומות מוגבל, ההרשמה מראש חובה!
לפרטים והרשמה (חובה):

שירי 054-7999781 או שורה 050-7827986

מרכז הברידג' ירושלים
יחד עם אילנה כליף מזמינכם

לתחרות ארצית ע"ש אמיל ויזנר (ז"ל)
2 מושבים רצופים של 18 בורדים (36 ידיים)

 ביום שישי 11 ביולי 2014
 משעה 10:00 עד 14:30

בבית בלב, שד' בן צבי 35, ירושלים
מחיר למשתתף 65 ₪ 
כולל שתייה חמה חופשי

 פרסים כספיים 1000 ₪ למקום ראשון                                                
500 ₪ למקום שני

וגביעים לזוכים בשלשת המקומות  הראשונים

מס' מקומות מוגבל, ההרשמה מראש חובה!
בריאן  0544-715950   

מגי  0544-715949 | אילנה 0503-059588

בית מכבי ראשון מזמינכם
לתחרות ארצית 
מושב אחד 30 ידיים

 ביום שבת 12 ביולי 2014
החל מהשעה 10:00

בבית ההתאגדות, רח' יערה 27, רעננה

מנהל תחרות אילן שזיפי.

מחיר למשתתף 60 ₪

מס' מקומות מוגבל, ההרשמה מראש חובה!

אליהו: 052-8677854

bridgerishon@gmail.com



אליפות העולם לסטודנטים  
תתקיים השנה בקרואטיה, בין התאריכים 1-7/11/14

סטודנטים המעוניינים לקחת חלק באליפות, מתבקשים להעביר בקשה לועדת סגל, באמצעות משרדי ההתאגדות.
יש לצרף לבקשה תעודת סטודנט ורקע ברידג'יסטי מתאים.

ניתן להגיש את הבקשה במייל: ibf@bridge.co.il או בפקס: 03-9794319

ועדת סגלועדת סגל

הכונו לתחרויות
גביע המדינה לקבוצות 2014 
גם השנה יאוחדו שני המסלולים, שהיו נהוגים בשנים הקודמות,

למסלול אחד משותף של גביע המדינה לקבוצות.
התחרות תתקיים בחודש אוגוסט 2014 על פי השיטה הבאה (התכנון מניח 30-50 קבוצות, וייתכנו 

שינויים באירגון אם המספר יהיה שונה משמעותית):
לליגה  ולפי השתייכותם  בקבוצה  הרמה של השחקנים  לפי מקדם  ידורגו  במועד,  שיירשמו  הקבוצות  כלל 
ובשיקולי  שירשמו  הקבוצות  במספר  תלוי  המדוייק  (המספר  הנרשמות  הקבוצות  מן  כרבע   .2014 בשנת 

אירגון ותפוסת האולם) יוגדרו כ'קבוצות בכירות' ויעלו ישירות לשלב השני. 
מוקדמות - יום שישי 8 באוגוסט: תשתתפנה כל הקבוצות שלא שוחררו מהשלב הראשון. שיטת התחרות 
מצטרפות  ואליהן  הבא  לשלב  עולות  מהקבוצות  מחצית  עד  כרבע  חלוקות.   12 של  מפגשים   4  ,SWISS

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

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

רבע גמר - שבת 9 באוגוסט אחרי הצהריים: בהשתתפות 8 קבוצות. השיטה זהה לשיטת שמינית הגמר, 4 
הקבוצות המנצחות עולות לחצי הגמר.

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

גמר - שבת 30 לאוגוסט: בהשתתפות מנצחות חצי הגמר. שלושה מקטעים של 14 חלוקות עם מסכי הפרדה.

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

נקודות אמן ארציות ומקומיות למנצחים בכל השלבים.

חוזר מפורט על תכנית המשחקים וטפסי רישום ישלחו לקפטני קבוצות הליגה. 
   www.bridge.co.il :ניתן להוריד את החוזר והטפסים באתר ההתאגדות

טופס הרישום חייב להגיע עד תאריך 1 באוגוסט 2014 !
לא נוכל להבטיח מקום למאחרים להירשם.

לפרטים נוספים אל תהססו לפנות למשרד ההתאגדות.

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

הודעות מועדונים

מועדון הברידג' רמת השרון
מתכבד להזמינכם 

לתחרות ארצית "סיון תשע"ד" 
2 מושבים 24 ידיים (ימי ג' אחה"צ).

מושב 1 ביום ג' – 17 ביוני 2014 
מושב 2 ביום ג' –24 ביוני 2014

החל מהשעה 20:00

במועדון ברח' סוקולוב 52 , רמת השרון

מס' מקומות מוגבל, ההרשמה מראש חובה!
אצל יעקב מינץ: 052-2783263

03-5403244 
או דרך צור קשר באתר המועדון

www.bridgerh.co.il

מועדון ברידג' ירושלים שמח להזמינכם 
לתחרות ארצית  

שני מושבים רצופים של 18 ידיים (סה"כ 36 ידיים)

ביום שישי 20 ביוני, 2014, מהשעה 9:30 עד 14:00 
במועדון העמותה בבית ויצ"ו ברחוב החלוץ 47 בירושלים

פרסים כספיים:
500 ₪ למקום הראשון,  300 ₪ למקום השני 
200 ₪  פרס מיוחד לזוג הראשון עד דרגת אמן.

גביעים לשלושת המקומות הראשונים
מחיר למשתתף 75 ₪, 
כולל כיבוד ושתייה חמה

מס' מקומות מוגבל, ההרשמה מראש חובה!

איזבלה  050-7395944 | שלומית  052-2670177 
fyod14@gmail.com  :מייל

סניף הקריות מתכבד להזמינכם 
לתחרות ארצית
מושב אחד 30, ידיים

ביום שישי, 27 ביוני 2014, 
החל מהשעה 10:00

(waze מופיע ב) במועדון מתנ"ס גושן בקריית מוצקין

מנהל התחרות - אסף עמית
מחיר למשתתף - 60 ש"ח

כולל שתיה חמה וכיבוד קל חופשי

גביעים לשלושת המקומות הראשונים
ניתן להרשם באמצעות כפתור הרישום באתר

www.micha-amit.com
או להשאיר הודעה אצל אסף בטלפון 04-8712764

מועדון הברידג' סביון-קרית אונו
מתכבד להזמינכם
לתחרות ארצית 
מושב 1 (30 בורדים)

ביום שבת ה- 28 ביוני 2014
בין השעות 10:00-14:00

באולם הספורט הענק בסביון 
סמטת היובל 1, סביון

חניה בשפע, גישה לנכים
מחיר למשתתף - 60 ש"ח

מס' מקומות מוגבל, ההרשמה מראש חובה!
לפרטים והרשמה (חובה):

שירי 054-7999781 או שורה 050-7827986

מרכז הברידג' ירושלים
יחד עם אילנה כליף מזמינכם

לתחרות ארצית ע"ש אמיל ויזנר (ז"ל)
2 מושבים רצופים של 18 בורדים (36 ידיים)

 ביום שישי 11 ביולי 2014
 משעה 10:00 עד 14:30

בבית בלב, שד' בן צבי 35, ירושלים
מחיר למשתתף 65 ₪ 
כולל שתייה חמה חופשי

 פרסים כספיים 1000 ₪ למקום ראשון                                                
500 ₪ למקום שני

וגביעים לזוכים בשלשת המקומות  הראשונים

מס' מקומות מוגבל, ההרשמה מראש חובה!
בריאן  0544-715950   

מגי  0544-715949 | אילנה 0503-059588

בית מכבי ראשון מזמינכם
לתחרות ארצית 
מושב אחד 30 ידיים

 ביום שבת 12 ביולי 2014
החל מהשעה 10:00

בבית ההתאגדות, רח' יערה 27, רעננה

מנהל תחרות אילן שזיפי.

מחיר למשתתף 60 ₪

מס' מקומות מוגבל, ההרשמה מראש חובה!

אליהו: 052-8677854

bridgerishon@gmail.com



דדרגות

רשימת מקבלי דרגות ביום 12-05-2014

רשימת מורים מוסמכים 
באתר ההתאגדות, במדור "למד והתקדם" פורסמה 
ההתאגדות  ע"י  שהוסמכו  ברידג'  מורי  של  רשימה 
לומדי  לציבור  תסייע  הרשימה  השנים.  במהלך 
הברידג', המורים עצמם וכן סניפים וגופים המעוניינים 

להעסיק מורים לברידג'.
אם הנכם מורים מוסמכים ואינכם מופיעים ברשימה, 
ההוראה  תעודת  של  צילום  למשרד  שלחו  אנא 
שקיבלתם, בצירוף שם מלא, מס' חבר, שם המורה 

בקורס המורים ורקע בהוראה במידה וקיים.
אם הנכם מופיעים ברשימה אך אינכם פעילים, עדכנו 

אותנו על מנת שנסיר את שמכם מהרשימה.

רב אמן זהב 
גרינבאום ליאוניד, וקס-רחובות 

רב אמן כסף 
זינגר מריקה, אביבים 

אמן כסף 
זייטמן אורן, מרכז הברידג'-י"ם 

אמן 
דז'מן שמואל, ראשון לציון 

סגן אמן כסף 
גטניו ניצה, ראש העין 

רוזנברג שלמה, ראש העין 

ניצן רינה, גבעתיים 
ירחי מיקי, כרמיאל 

אינגביר מירב, אביבים 
הראל אתי, מושבות-שמריהו 

הולסייד ג'ודי, מרכז הברידג'-י"ם 
אפלבאום ערן, וקס-רחובות 

פרונינה איבגניה, וקס-רחובות 
פרנקס דוד, וקס-רחובות 

סגן אמן 
מץ ריקי, רמת השרון 

אורן בעז, טבעון 
אורן יפתח, טבעון 

בראון חגית, נהריה 
ולדמן לוריין, נהריה 

סלטר שרה, נהריה 
דנקלגון מרים, רקפת קרית טבעון 

בנבניסטי רונן, השרון 
אדלר אסתר, אביבים 

גלצר יוסי, אביבים 
רשתי ששון, מושבות-שמריהו 

שוורץ ישראל, מושבות-שמריהו 
מורלי שמעון, ירושלים 

סולומון אריאלה, לב חולון 
וינברג אילנה, מרכז הברידג'-י"ם 
זייטמן ליאה, מרכז הברידג'-י"ם 

אשכנזי יוסף, נתניה 
אומן רבקה, ראשון לציון 

פאר מלכה, בית מכבי ראשל"צ 
טייב אפי, ערד 

חסקלסון סידני, וקס-רחובות

מועדון כיכר המדינה מתכבד להזמינכם לתחרות ארצית  
2 מושבים רצופים של 18 בורדים (36 ידיים)

ביום שבת 21 ביוני 2014, החל מהשעה 10:00, במועדון כיכר המדינה, רח' ויצמן 53, ת"א
מחיר למשתתף 70 ₪ 

גביעים לשני מקומות ראשונים
מס' מקומות מוגבל, ההרשמה מראש חובה!

אפרים – 03-6969830

ליגות לילדים
הליגה תתקיים במועדון "אביבים"

רחוב אריה דיסנצ'יק 7 ת"א.
ביום שבת ה- 14.06.2014

וביום שבת ה - 28.06.2014.
החל מהשעה 09:30 ועד 14:30 לערך.

עלות למשתתף 50 ש"ח עבור שתי השבתות.
על כל המשתתפים להיות רשומים בהתאגדות.

ההרשמה מראש חובה - 
מושיקו מיוחס – 050-9552042

תוצאות תחרויות

מצטברשמותדרוג
110.67פרידלנדר אהוד - לירן ינון1
90.11פכטמן רון - בנין בר רוני2
86.77נוסבאום יצחק - דב אלכס3
80.25רביד מנחם - ארואץ אבי4
68.01אורנשטיין איתן - שגיב יהודה5
66.25גינוסר איתמר - רייטר אדם6
58.25מנור משה - גרינברג צדוק7
45.65זמיר עמי - עציון אמיר8

תחרות: אליפות ישראל לזוגות 2014 - גמר א
תוצאות כלליות, תאריך: 17-05-14

A בית
מצטברשמותדרוג
99.85אנגל יוסי - פרידריך יוליאן1
93.37ידלין דורון - ישראלי דן2
86.8שטרן לוי - אורי עמי3
75.01שחר יובל - טמס חיים4
73.68זק יניב - אורן אפרת5
69.72איטח אלברט - גליצנשטין מרדכי6
62.74ממן אבי - בן צבי אייל7
42.86שפירא דני - שפירא ורדה8

B בית

מצטברשמותדרוג
100.94חץ נתן - לוינגר אסא1
89.04נוסצקי מיכל - סעדה נטלי2
84.5מרק מיכה - לובינסקי יובל3
79.23ברקת אילן - לנגי אסף4
74.85אופק טל - עממי צבי5
69.9ברקמן מאיר - טימיאנקר נח6
56.06וקס גל - גרינברג גל7
49.31גלעדי יהודה - הרפז דורון8

C בית

ארבעה זוגות ראשונים מכל בית עולים לגמר על

מצטברשמותדרוג
85.2הרצקה רון - רוסלר אמנון1
79.3אופיר גלעד - קניגסברג אייל2
74.1צ'ורניי מיכאל - מדבדב אולג3
69.6טל נגה - טל דנה4
61.6פרנק יוסף - גרסטנר גל5
60.1קפלן אהרון - ורד נח6
44.4גרינבאום ליאוניד - מילשטיין דמיטרי7
38.9שוולזון ויקטור - רטנר אליהו8

תחרות: גמר אליפות ישראל לזוגות 2014 - בית ב
מושב:3 מתוך 3 תאריך: 17/05/14

תוצאות כלליות

שני הזוגות הראשונים עולים לגמר על



דדרגות

רשימת מקבלי דרגות ביום 12-05-2014

רשימת מורים מוסמכים 
באתר ההתאגדות, במדור "למד והתקדם" פורסמה 
ההתאגדות  ע"י  שהוסמכו  ברידג'  מורי  של  רשימה 
לומדי  לציבור  תסייע  הרשימה  השנים.  במהלך 
הברידג', המורים עצמם וכן סניפים וגופים המעוניינים 

להעסיק מורים לברידג'.
אם הנכם מורים מוסמכים ואינכם מופיעים ברשימה, 
ההוראה  תעודת  של  צילום  למשרד  שלחו  אנא 
שקיבלתם, בצירוף שם מלא, מס' חבר, שם המורה 

בקורס המורים ורקע בהוראה במידה וקיים.
אם הנכם מופיעים ברשימה אך אינכם פעילים, עדכנו 

אותנו על מנת שנסיר את שמכם מהרשימה.

רב אמן זהב 
גרינבאום ליאוניד, וקס-רחובות 

רב אמן כסף 
זינגר מריקה, אביבים 

אמן כסף 
זייטמן אורן, מרכז הברידג'-י"ם 

אמן 
דז'מן שמואל, ראשון לציון 

סגן אמן כסף 
גטניו ניצה, ראש העין 

רוזנברג שלמה, ראש העין 

ניצן רינה, גבעתיים 
ירחי מיקי, כרמיאל 

אינגביר מירב, אביבים 
הראל אתי, מושבות-שמריהו 

הולסייד ג'ודי, מרכז הברידג'-י"ם 
אפלבאום ערן, וקס-רחובות 

פרונינה איבגניה, וקס-רחובות 
פרנקס דוד, וקס-רחובות 

סגן אמן 
מץ ריקי, רמת השרון 

אורן בעז, טבעון 
אורן יפתח, טבעון 

בראון חגית, נהריה 
ולדמן לוריין, נהריה 

סלטר שרה, נהריה 
דנקלגון מרים, רקפת קרית טבעון 

בנבניסטי רונן, השרון 
אדלר אסתר, אביבים 

גלצר יוסי, אביבים 
רשתי ששון, מושבות-שמריהו 

שוורץ ישראל, מושבות-שמריהו 
מורלי שמעון, ירושלים 

סולומון אריאלה, לב חולון 
וינברג אילנה, מרכז הברידג'-י"ם 
זייטמן ליאה, מרכז הברידג'-י"ם 

אשכנזי יוסף, נתניה 
אומן רבקה, ראשון לציון 

פאר מלכה, בית מכבי ראשל"צ 
טייב אפי, ערד 

חסקלסון סידני, וקס-רחובות

מועדון כיכר המדינה מתכבד להזמינכם לתחרות ארצית  
2 מושבים רצופים של 18 בורדים (36 ידיים)

ביום שבת 21 ביוני 2014, החל מהשעה 10:00, במועדון כיכר המדינה, רח' ויצמן 53, ת"א
מחיר למשתתף 70 ₪ 

גביעים לשני מקומות ראשונים
מס' מקומות מוגבל, ההרשמה מראש חובה!

אפרים – 03-6969830

ליגות לילדים
הליגה תתקיים במועדון "אביבים"

רחוב אריה דיסנצ'יק 7 ת"א.
ביום שבת ה- 14.06.2014

וביום שבת ה - 28.06.2014.
החל מהשעה 09:30 ועד 14:30 לערך.

עלות למשתתף 50 ש"ח עבור שתי השבתות.
על כל המשתתפים להיות רשומים בהתאגדות.

ההרשמה מראש חובה - 
מושיקו מיוחס – 050-9552042

תוצאות תחרויות

מצטברשמותדרוג
110.67פרידלנדר אהוד - לירן ינון1
90.11פכטמן רון - בנין בר רוני2
86.77נוסבאום יצחק - דב אלכס3
80.25רביד מנחם - ארואץ אבי4
68.01אורנשטיין איתן - שגיב יהודה5
66.25גינוסר איתמר - רייטר אדם6
58.25מנור משה - גרינברג צדוק7
45.65זמיר עמי - עציון אמיר8

תחרות: אליפות ישראל לזוגות 2014 - גמר א
תוצאות כלליות, תאריך: 17-05-14
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99.85אנגל יוסי - פרידריך יוליאן1
93.37ידלין דורון - ישראלי דן2
86.8שטרן לוי - אורי עמי3
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62.74ממן אבי - בן צבי אייל7
42.86שפירא דני - שפירא ורדה8
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מצטברשמותדרוג
100.94חץ נתן - לוינגר אסא1
89.04נוסצקי מיכל - סעדה נטלי2
84.5מרק מיכה - לובינסקי יובל3
79.23ברקת אילן - לנגי אסף4
74.85אופק טל - עממי צבי5
69.9ברקמן מאיר - טימיאנקר נח6
56.06וקס גל - גרינברג גל7
49.31גלעדי יהודה - הרפז דורון8

C בית

ארבעה זוגות ראשונים מכל בית עולים לגמר על

מצטברשמותדרוג
85.2הרצקה רון - רוסלר אמנון1
79.3אופיר גלעד - קניגסברג אייל2
74.1צ'ורניי מיכאל - מדבדב אולג3
69.6טל נגה - טל דנה4
61.6פרנק יוסף - גרסטנר גל5
60.1קפלן אהרון - ורד נח6
44.4גרינבאום ליאוניד - מילשטיין דמיטרי7
38.9שוולזון ויקטור - רטנר אליהו8

תחרות: גמר אליפות ישראל לזוגות 2014 - בית ב
מושב:3 מתוך 3 תאריך: 17/05/14

תוצאות כלליות

שני הזוגות הראשונים עולים לגמר על
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This was the ending:

 ♠
♥
♦
♣

QJ8
-
KJ6
-

 

♠
♥
♦
♣

-
T9
AT74
-

♠
♥
♦
♣

-
J8
Q3
JT

 ♠
♥
♦
♣

-
-
9854
Q9

 

North was now endplayed. A diamond was led 
and Micha went up with the queen – North surely 

had the ♦K for his overcall. Then he crossruffed 
the hand to make 4♥.

A spade continuation would have given him a ruff 
and sluff, allowing West to discard the ♦3 from 
dummy and ruff in hand, followed by a ruffing 
finesse in clubs to make dummy high.
Next time I play this hand I am going to ask my 
opponents what is their system of leads. Maybe 
then I will get to play against Micha in the Liga 
Leumit - our premier league.

In fact, there was another way to play the hand, 
cashing both top trumps before crossing to 
dummy to lead clubs. If I am overruffed, then 
North is going to be endplayed. This makes the 
contract regardless of North's club length.

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 35 ש“ח למשלוח



English
55

You are playing in a very strong field – Regional 
Open IMP Pairs, Central Division – and you pick 
up the following hand:

West
♠
♥
♦
♣

93
AKT93
AT74
54

Your RHO passes, and you have your first 
decision: to open or not? Culbertson would open 
with 2.5 quick tricks, and you have 3! But you 
have only 11 HCP. Never mind the points: you 
have too good suits, so it is worth opening 1♥.
North overcalls 1♠, and partner finishes the 
auction with 4♥. This is what you see:

♠
♥
♦
♣

93
AKT93
AT74
54

♠
♥
♦
♣

AK
J8754
Q3
JT62

The opponents take two top clubs and you think 
to yourself: Well, no problem here – I will lose 
at most 1 diamond and make my contract. A 
spade is continued. You won in dummy and lead 
a heart from the table. Disaster! South shows out 
of hearts, and now you know that in addition to 
the two clubs already lost, you are going to lose 
a diamond and a trump. What now?
If you play like me, you are going down one L; 
If you play like Micha Mark, you will make the 
contract. J

This is what I did. I took the ♥A and led a spade 
towards dummy. Then I led the ♣J which was not 
covered, and I ruffed small. This was overruffed 
and the ♥Q was returned. I ended up losing a 
diamond for down one. Bad luck – 7 IMPs lost – 
on to the next hand.

Micha bid and played the same up to the point 
when they led a spade to the table.
At that moment he stopped and asked the 
opponents what was their lead system. He 
received the information that they play K from 
AKx)+( and A from AK doubleton. Now I didn't 
even notice in what order the top clubs were 
played, so it would not have helped me! Micha 
did notice. He found out that the ace was played 
first, therefore it was a doubleton. Thus he 
knew that North was out of clubs and ripe for an 
endplay. Spades were eliminated, and then he 
played the ♥A followed by a small heart.

Find Out 
Your 

Opponent’s 
System

Not only bidding, 
but also leads

Brian Zietman



רשת מלונות דן שמחה להזמין אתכם ומשפחותיכם לבלות את ראש השנה
במלון דן ירושלים החדש *****

והמרכז  העברית  לאוניברסיטה  בסמיכות  הצופים  הר  מדרונות  על  שוכן  בירושלים,  דן  מלונות  רשת  של  החדש  הנופש  מלון 
הרפואי הדסה, עם נוף עוצר נשימה של העיר העתיקה והרי יהודה. המלון עבר שידרוג של החדרים והשטחים הציבוריים. במלון 
505 חדרים וסוויטות המעוצבים בצבעים טבעיים ומרגיעים. למלון שטחים ציבוריים נרחבים ומפנקים; מגרשי טניס, בריכה ענקית 
והספא הגדול והמפואר באזור ירושלים. הספא* מציע חדר כושר משוכלל, בריכת שחיה מקורה ומחוממת, בריכות סאונה וג‘קוזי, 

סטודיו ושיעורי ספורט, חמאם טורקי, מבחר טיפולי גוף. למלון מועדון ילדים ”דנילנד“ חדיש.

חבילות אירוח ל-3 לילות על בסיס חצי פנסיון,
במחיר מיוחד של 1,940 ש“ח לאדם (לחדר בתפוסה זוגית)

חגיגת הברידג‘ המסורתית 
בראש השנה 24-27.9.2014

daganbridge@hotmail.com 050-7470016 - לפרטים והזמנות: ג‘קי דגן

ניתן להזמין בני משפחה לארוחת חג ביום ד‘ 24.9 במחיר מיוחד  תוספת לחדרי DLX עם נוף לעיר העתיקה 280 ש“ח ללילה לחדר  במלון 
יש בית כנסת  במלון יש חדרי משפחה, סוויטות מפוארות וחדרי מנהלים  מחירים לילדים ולסוויטות ניתן לברר אצל המארגנים  מחיר יחיד 
בחדר 10% פחות ממחיר חדר זוגי  דמי רישום וארגון - 50 ש“ח לחדר  הסעות מיוחדות מת“א ביום רביעי וחזרה במוצ“ש (בתשלום נפרד)

 מוזיאון ישראל יהיה פתוח בימי החג  כניסה לספא בתשלום  נקודות אמן ארציות בהתאם לתקנון ההתאגדות.

תחרויות ארציות - פרסים כספיים וגביעים לשלושת 
המקומות הראשונים

גביע דן ירושלים TB (נ.א. ארציות) - מחיר מושב 65 ש“ח לאדם
26.9.14  יום שישי   10.30 - מושב 1, 14.30 - מושב 2

תחרויות מקומיות (ללא תשלום)
24.9.14 יום ד‘         16.30 - תחרות TB חד-פעמי

25.9.14 יום ה‘         16.30 - תחרות TB מושב 1
27.9.14 יום שבת     10.30 - תחרות TB מושב 2

הרצאות ומשחקים בבקרים

החבילה כוללת:
אירוח ל-3 לילות ע“ב חצי פנסיון. • 
ארוחת חג מפוארת.• 
קפה ועוגה ביום רביעי 24.9    • 

בשעה 16.00.
תחרויות ברידג‘ מקומיות.• 

נקודות אמן ארציות בהתאם לתקנון ההתאגדות.


