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שלום חברים,

כבכל חודש אני שמח לעדכן אתכם בעיקריה של פעילות ההתאגדות בתקופה 
הקרובה.

אליפויות הארץ: השנה נפתחה באליפות דרגות נמוכות עד אמן כסף. אליפות זו נועדה על מנת לאפשר לזוגות 
בדרגות הנמוכות לצבור ביטחון וכמובן להשתתף בתחרות איכותית. בתחרות זו זכו במקום הראשון הזוג הצעיר – 

עילי בנירי וניר חוטורסקי.
מיד לאחר מכן התקיימה אליפות ישראל לצעירים לשנת 2015 בה זכו אסף יקותיאלי ואורן טולדנו בקטגוריה 

עד גיל 25 ואילו אביב זייטק ותומר לוינשטיין זכו בקטגוריה עד גיל 15. את חודש ינואר סיימנו באליפות נשים – 
לשנת 2015 בה זכו – אורית מורן ונורית גרייצר ובחודש פברואר תוכלו להשתתף באליפות ישראל למעורבים 

וגם בליגות לזוגות המתקיימות שנה שנייה ברציפות.

במהלך השנה ההתאגדות הישראלית לברידג' מקיימת תחרויות במגוון קטגוריות ומעניקה נקודות אמן 
בינלאומיות וארציות ביד רחבה. מעבר לכך, התחרויות הן מסגרת משחק המהנה המעניקה הזדמנות להשתתף 

בתחרות מאתגרת וכמובן לפגוש חברים מכל הארץ. ברכות לכל הזוכים ויישר כח!

נבחרות ישראל: השנה הקרובה עמוסה בתחרויות בינלאומיות ואנו נמצאים בעיצומו של תהליך לבחירת 
הנבחרות השונות. את ישראל ייצגו נבחרות ישראל בקטגוריות נשים, סניורים וגם במסגרת הפתוחה ואליהם 

יצטרפו שתי הנבחרות הצעירות – עד גיל 20 ועד גיל 15, שהעפילו לאליפות העולם בזכות הישגיהן באליפות 
אירופה בשנה הקודמת.

פסטיבל הברידג' ה-50: לראשונה יתקיים פסטיבל הברידג' הבינלאומי בחודש יוני ולא בחודש פברואר כנהוג. 
פסטיבל חגיגי זה יהווה הפנינג ברידג' ענק ובעצם תצוגת הכוח המרכזית של משפחת הברידג'. במהלך הפסטיבל 
יחולקו פרסים רבים וביניהם פרסים כספיים ופרסים מיוחדים לכל אחד מעשרת המקומות הראשונים וכמובן פרס 

למקום ה-50 בכל תחרות. 

בנוסף נקיים ביום שלישי בבוקר תחרות מיוחדת לשחקנים מתחילים וסמינר חשיפה מיוחד שמיועד לחברינו אשר 
אינם מכירים את המשחק ויוכלו להגיע להרצאה מרתקת בנושא. 

 אתם מוזמנים להתעדכן באתר הפסטיבל החדש שהושק במיוחד לרגל פסטיבל ה-50 בכתובת
 http://ibf-festival.org  ולקבל את כל המידע והעדכונים החמים.

מערכת פייר-פליי: בימים אלו אנו משיקים באתר ההתאגדות מערכת חדשה הנקראת "Fair Play". בעזרת 
מערכת זו יוכלו השחקנים לדווח בקלות על מקרים חריגים שנתקלו בהם בנושאי אתיקה / משמעת / אי סבירות 

ברידג'יסטית / סייק וכד'. בעזרת המערכת נוכל להעלות את רמת הטיפול במקרים חריגים מסוג זה וכמובן שאנו 
מקווים שהמערכת תישאר יתומה משימוש.

עמודי הפייסבוק של ההתאגדות: בדפי ההתאגדות בביטאון זה תוכלו למצוא פרטים אודות עמודי הפייסבוק 
של ההתאגדות. חברות בעמודים אלו תאפשר לכם להיות מעודכנים באופן שוטף וכמובן להיות בקשר עם שאר 

החברים.

אני עומד לרשותכם בכל דבר ועניין ואשמח לשמוע הצעות ורעיונות לקידום הענף. תוכלו ליצור עמי קשר ישיר 
Gilado.bridge@gmail.com באמצעות בתיבת המייל שלי

שלכם ובשבילכם, 

גלעד אופיר, יו"ר.
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חוזה: 3NT. קלף ההובלה: ?

West North East South

1NT Pass

3NT Pass Pass Pass

כמה נקודות לשותף )צפון(?

על פי ההכרזה ליריבים לפחות 25 נקודות גבוהות ביחד. 
לנו 10 נקודות גבוהות, כך שלשותף לכל היותר 5.

מה נדרש להפלת החוזה?
עלינו לזכות ב-5 לקיחות לפחות.

באיזו סדרה נוביל?

האם בסדרה הארוכה )♥( או בזו שיש בה יותר נקודות 
?)♠(

עדיף לפתח לקיחות עם הקלפים הנמוכים ב-♥ ולהשתמש 
ידנו, שיאפשרו  ככניסות אל   )♠AK( בלקיחות הבטוחות

את המשך פיתוח הסדרה וגביית הלקיחות.

באיזה קלף נוביל?
בסדרה שיש בה רצף קלפים בכירים )3 לפחות נגד חוזה 
ללא שליט(, נוביל בראש הרצף – הקלף הגבוה ברצף. 

.♥Q-במקרה זה: ה

תכנון קו ההגנה

שותפנו חלש, כך שמצטרך לסמוך על עצמנו. ננסה לפתח 
שלוש לקיחות ב-♥, כאשר AK♠ משמשים כניסות לידנו, 
וכמובן עוד שתי לקיחות בטוחות אשר ביחד עם הלקיחות 

שנפתח בהארט יכשילו את החוזה.

החלוקה המלאה
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מהלך ההגנה

אנו מובילים ב-Q♥ – הכרוז זוכה.( 1)

(2 ).♣Q הכרוז נכנס לדומם עם

(3 ).♠K-המשך ב-♠, אנו זוכים ב

אנו ממשיכים ב-J♥, הכרוז זוכה.( ))

)5-7( הכרוז זוכה בעוד 3 לקיחות ב-♣, אנו משליכים ♠ 
נמוך.

.♠A-8( הכרוז ממשיך ב-♠, אנו זוכים ב(

)9-11( אנו גובים T♥ וממשיכים ב-95♥. הכרוז אינו יכול 
לשרת לסדרה. אנו משלימים 5 לקיחות להגנה ומפילים 

את החוזה.

תרגול משחק ההגנה

מוטי גלברד

3מועדון אביבים החדש ברח' דיסנצ'יק 7, שיכון דן, ת"א, טל. 03-6417469/70 א, טל. 6417469/70 כון דן, ת ק 7, ש סנצ ם החדש ברח ד ב ועדון אב

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

פותחים שנה באביבים

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

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

תחרות מודרכת
10:00-13:00
ללה קושניר

משחק מודרך
10:00-12:30

עמליה הכרמלי

תחרות מודרכת
10:00-13:00
ללה קושניר

תחרות מודרכת
09:30-12:00

עמליה הכרמלי בוקר

משחק מודרך
10:00-12:30

יובל לובינסקי

קורס מתחילים
10:00-12:30
מאור לידרמן

קורס שחקני 
תחרויות

16:30-18:30
אסף לנגי

מודרך למנוסים
17:30-19:30

יובל לובינסקי

משחק מודרך
18:00-20:00

יובל לובינסקי

מודרך למנוסים
16:30-19:00
ללה קושניר

אחה"צ

משחק מודרך
20:30-22:30

יובל לובינסקי

קורס מתחילים
20:00-22:30
מאור לידרמן

ערב

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

תחרות
10:00-13:00

אבי טרגן

תחרות
10:00-13:00

אסף לנגי

תחרות
10:00-13:00

אסף לנגי

תחרות
10:00-13:00

אסף לנגי

תחרות
10:00-13:00

אבי טרגן
בוקר

הרצאה הרצאה הרצאה

תחרות
17:00-20:00

איתמר 
גינוסר

תחרות
16:30-19:30
יובל בן דוד

תחרות
17:00-20:00

אסף לנגי

תחרות
17:00-20:00

יובל לובינסקי

תחרות
17:00-20:00

אסף לנגי

תחרות
17:00-20:00

איתמר 
גינוסר

תחרות
17:00-20:00

אסף לנגי אחה"צ

הרצאה פרס כספי
כיבוד קל

חוברות ידיים הרצאה הרצאה הרצאה הרצאה

גביע 
"אמסלם"

20:30-23:30
יובל לובינסקי

ברומטר
20:30-23:30

אבי טרגן

תחרות
20:30-23:30
ללה קושניר

ערב
פרס כספי

פרסי השתתפות

פרס כספי
IMP

הרצאה
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תחרות
20:30-23:30
ללה קושניר

ערב
פרס כספי

פרסי השתתפות

פרס כספי
IMP

הרצאה

feb (2).indd   5 30.1.2016 г.   22:44:42 ч.



לומדים ברידג’
6

בו  מתבלבלים  מנוסים  לא  ששחקנים  המצבים  אחד 
לפעמים, מתרחש כאשר אתם מחזיקים יד חזקה, אבל 
תורו של השותף מגיע לפניכם והוא פותח את ההכרזה. 
הפותח  הוא  מידו,  חזקה  שידכם  פי  על  אף  זה,  במצב 

בעוד אתם תישארו בתפקיד המשיב עד סוף ההכרזה. 

Dealer North, Vul None

♠
♥
♦
♣

A
KQT973
KQ6
A63

West North East South

1♣ Pass ?

מהי הכרזת התשובה שלכם?

קלפי   +( מתארת  המשיב  של  זו  הכרזה   .1♥ תשובה: 
הכרזה  זוהי  עליון.  גבול  ללא  גבוהות,  נקודות  ו-6+   ♥
חייב  כעת  שותפכם  כלומר   – אחד  לסיבוב  מחייבת 
להכריז משהו אפילו אם פתח ♣1 עם היד החלשה ביותר 
האפשרית. זאת משום שהכרזתכם לא תחמה את היד 

בטווח ניקוד מסוים וכל האפשרויות עדיין פתוחות.

כדי   2♥ של  קפיצה  בהכרזת  לבחור  עדיף  לא  האם 
להראות את כוחנו הרב?

של  קבוצה  ישנה  ואכן  לגיטימית,  שאלה  בהחלט  זוהי 
עם  זה.  מסוג  ידיים  עם   2♥ להכריז  המעדיפה  מומחים 
זאת, רוב המומחים כיום מאמינים כי הכרזת קפיצה ל-♥2 
שום  ולמשיב  לפותח  מביאה  אינה  מאוד  חזקה  יד  עם 
מומחים  יקר.  הכרזה  מרחב  מהם  שוללת  ורק  תועלת, 

דווקא   2♥ הקפיצה  בהכרזת  להשתמש  מעדיפים  אלה 
נקודות עם שישייה  )פחות מ-6  ידיים חלשות מאוד  עם 

בהארט(.

את  לתאר  הוא שהשותף מתבקש  בהכרזת ♥1  היתרון 
ידו, והוא יעשה זאת בגובה נמוך. לאחר הכרזתו הבאה 
לא  ולרוב  חלוקתו  ועל  כוחו  על  יותר  נדע  הפותח  של 

נתקשה לנווט את המכרז לחוזה הנכון.

בחרתם להכריז ♥1, ושותפכם תומך בכם ל-♥2.

Dealer North, Vul None

♠
♥
♦
♣

A
KQT973
KQ6
A63

West North East South

1♣ Pass 1♥

Pass 2♥ Pass ?

מה מתארת הכרזתו השנייה של השותף?)א( 

כמה שווה ידכם כעת?)ב( 

כיצד תמשיכו את המכרז?)ג( 

משיב חזק מאוד

רם סופר
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תשובות:

)א( שותפכם הוא הפותח. תמיכה בסדרת המייג'ור של 
המשיב מגובה 1 לגובה 2 מתארת פותח חלש ))12-1 

נקודות( עם ) קלפים בדיוק ב-♥.

)ב( עליכם לספור נקודות חלוקה בנוסף ל-18 הנקודות 
הגבוהות שלכם.

ניתן   KQ מכובדים  שני  בראשות  ב-♥  שישייה  עבור 
להוסיף 2 נקודות אורך.

לאחר  קוצר  נקודות   2 להוסיף  ניתן  ב-♠  בודד  עבור 
מציאת התאמה.

)יש הטוענים כי אין לספור נקודות גבוהות ונקודות קוצר 
בתמונה  מדובר  אין  שלנו  במקרה  אך  סדרה,  באותה 
בודדת לא מוגנת: ניתן לזכות ב-A♠ וגם לחתוך ספיידים 

לאחר מכן(.

)6 בידכם  10 קלפים בשליט  לבסוף עבור התאמה של 
ועוד ) שהובטחו על ידי השותף( ניתן לספור 2 נקודות 

חלוקה נוספות.

בסך הכול הגענו ל-)2 נקודות כולל חלוקה! אין ספק כי 
לאחר הוספת 12 הנקודות שהבטיח השותף ידנו נמצאת 

בתחום הסלם.

)ג( הואיל והגענו למסקנה כי לשתי הידיים כוח משותף 
לשני  חשש  עם  סדרה  ואין  סלם,  להכרזת  המספיק 
מפסידים מידיים, ניתן להתקדם ישירות לסלם באמצעות 

שאלה למספר האסים.

.4NT ההכרזה השנייה הנכונה היא

האסים  מספר  את  יודיע  שותפנו  זו  להכרזה  בתשובה 
שלו:

• במקרה 	  .5♣ יכריז  הוא  אסים,  אין  לשותף  אם 
זה חסרים לנו שני אסים וניאלץ להסתפק בחוזה 

של ♥5.

• אם לשותף אס אחד, הוא יכריז ♦5. במקרה זה 	
חסר לנו אס אחד בדיוק ואנו נכריז ♥6.

• במציאות השותף מכריז ♥5 )שני אסים(. כעת 	
כל ארבעת האסים בידי השותפות ואנו מכריזים 

נקבל  אם  המלכים(.  למספר  )שאלה   5NT
 13 לספור  נוכל  מלכים(  )שני   6♥ של  תשובה 
לקיחות בטוחות ולהכריז 7NT. לצערנו, השותף 
עונה ♣6 )אין לו מלכים( ואנו מסתפקים בחוזה 

.6♥

מערב מוביל ב-9♦ נגד החוזה הסופי ♥6, וזה מה שאנו 
רואים לאחר פרישת הדומם )ביחד עם מהלך ההכרזה 

המלא(:
♠
♥
♦
♣

QJ2
AJ42
AJ3
852

♠
♥
♦
♣

A
KQT973
KQ6
A63

חוזה: ♥6. קלף ההובלה: 9♦

West North East South

1♣ Pass 1♥

Pass 2♥ Pass (NT

Pass 5♥ Pass 5NT

Pass 6♣ Pass 6♥

Pass Pass Pass

ניתן  האם   .♦2 עם  הראשונה  ללקיחה  משרת  מזרח 
לבצע את החוזה בוודאות?

נספור את הלקיחות הבטוחות שלנו, וגם את המפסידים.

יש 6 לקיחות בשליט, 3 בדיאמונד, 1 בקלאב ו-1 בספייד. 
בסך הכול 11 לקיחות בטוחות. עלינו לפתח לקיחה אחת 

נוספת, וניתן לעשות זאת בעזרת ה-QJ♠ שבדומם.

מצב המפסידים הוא שאין מפסידים כלל ב-♠, ♥ ו-♦, ויש 
2 מפסידים פוטנציאליים ב-♣, אך מפסידים אלה אינם 

מידיים מאחר שההגנה לא הובילה ב-♣.

תשובה  נותנת  והמפסידים  הלקיחות  ספירת  למעשה, 
יש לשחק את היד. לאחר הזכייה  כיצד  ברורה לשאלה 
כדי  שליטים  למשוך  עלינו  בידנו  הראשונה  בלקיחה 
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למנוע סכנה כלשהי של חיתוך הגנתי. לאחר שני סיבובי 
 .♦A עם  לדומם  ונעבור   ♠A נשחק   ♥KQ עם  שליטים 
כעת מהלך המפתח: נשחק Q♠ מהדומם ונשליך עליו 
♣ נמוך מידנו )אם מזרח מכסה ב-K♠, ניתן גם לחתוך 
עם  זו  בלקיחה  יזכה  שמערב  ייתכן  זהה(.  תוצאה  עם 
ה-K♠ וישחק ♣, אבל אנו נזכה ב-A♣, ניכנס לדומם עם 
A♥ ונשליך את ה-♣ האחרון שלנו על ה-J♠ שהוגבה. 
שני  והמרנו  ב-♠  ה-12  הלקיחה  את  בנינו  זו  בדרך 
מפסידים פוטנציאליים ב-♣ במפסיד בודד ב-♠. הטכניקה 

שהשתמשנו בה נקראת מפסיד על מפסיד.

החלוקה המלאה:
 ♠

♥
♦
♣

QJ2
AJ42
AJ3
852

 

♠
♥
♦
♣

T743
85
9875
KJ4

♠
♥
♦
♣

K9865
6
T42
QT97

 ♠
♥
♦
♣

A
KQT973
KQ6
A63

 

מה היה קורה אילו מערב היה בוחר להוביל ב-♣? האם 
הקלפים  במערך  החוזה  את  לבצע  ניתן  היה  אז  גם 

הנתון?

ראשית כל, מערב חשש להוביל מתחת ל-K בסדרת ה-♣ 
שצפון פתח בה את ההכרזה והעדיף הובלה בטוחה יותר 

ב-♦.

שלאחר  משום  יותר,  חזקה  הייתה  ב-♣  אמיצה  הובלה 
שני  לנו  נוצרים  היו  הראשונה  בלקיחה   ♣A-ב הזכייה 

מפסידים מידיים ב-♣.

במצב זה טכניקת "מפסיד על מפסיד" כבר לא עובדת, 
והיינו נאלצים להשתמש במקומה בטכניקה של "עקיפת 
 ♥KQ מהיד  משחקים   ,♦Q-ב זוכים  קודם  כמו  חיתוך": 
ו-A♠, עוברים לדומם עם A♦ ומובילים משם Q♠. כעת 
אנו מקווים ש-K♠ במזרח )כפי שמתרחש בפועל(. אם 
ב-♣; אם  לא מכסה את ה-Q♠ משליכים מפסיד  מזרח 
 ♥A עם לדומם  עוברים  חותכים,   –  ♠K-ב מזרח מכסה 

ומשליכים ♣ על ה-J♠ שהוגבה.

אילו היה ה-K♠ במערב, אזי הובלה ב-♣ הייתה מכשילה 
את הסלם.

לסיום, עוד שאלה קטנה לגבי ההכרזה. מדוע צפון בחר 
לפתוח דווקא בסדרתו החלשה ביותר )♣(?

התשובה היא שלא ניתן לפתוח ♥1 או ♠1 עם פחות מ-5 
מחזיקים  ואנו  במייג'ור  חמישייה  לנו  אין  כאשר  קלפים. 
3 קלפים בכל אחת מסדרות המינור, הכרזת הפתיחה 
הנכונה היא תמיד ♣1 )בהנחה שמספר הנקודות אינו 

.)NT-מתאים לפתיחה ב

מועדון ברידג' גת ירושלים מתכבד להזמינכם

לתחרות ארצית ע"ש חנה פיילכנפלד ז"ל
יום שישי 19 בפברואר 2016, בשעה 10:00

מושב אחד של 30 ידיים
התחרות בנוכחות המשפחה,

באולם "בית חברה – נעמת" רח' שלום עליכם 10, ירושלים
השופט – אילן שזיפי | מחיר כולל למשתתף – 65 ש"ח

גביעים לשלושת המקומות הראשונים

לפרטים והרשמה: iritgrafi63@gmail.com  גראפי עירית 052-3949074

מועדון "גת" ירושלים

פרסים כספיים:
מקום ראשון 600 ₪
מקום שני 400 ₪ 

מקום שלישי 200 ₪ 

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

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

יצא לאור
ספרו של אפרים בריפמן

"לקיחות ולקחים 2"

ספר זה, דן בעיקר בהכרזות, והוא מלמד שתכנון מדויק הוא 
המפתח למשחק מתקדם.

הספר כולל, לצד ההכרזות המתאימות, גם הסברים על המכשלות 
בהן השחקן עלול להיתקל כאשר הוא מתנהל ללא תכנון מדויק.

הספר מיועד לשחקני תחרויות ונגיש גם
לשחקן המתקדם.
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מבטיחים  אנו   1 בגובה  אוברקול  מכריזים  אנו  כאשר 
חמישייה טובה ו- 17-9 נקודות.

כוחנו.  את  ולהראות  היד  את  לתאר  עלינו  השני  בסיבוב 
חלש  כוח:  דרגות  לשלוש  האוברקול  את  לחלק   ניתן 
)9-11(, בינוני ))12-1( וחזק )15-17(. עם 18+ נקודות 
.Dbl או עם 17 נקודות טובות( לא מכריזים אוברקול, אלא(

מקרה ראשון: אוברקול חלש 

עם אוברקול מינימלי )9-11 נקודות( נכריז Pass בסיבוב 
השני כאשר הדבר אפשרי, אך אם שותפנו מכריח אותנו 
לענות, עלינו להציג חולשה באמצעות חזרה על סדרתנו 
או תמיכה בסדרת השותף בגובה הנמוך ביותר האפשרי.

דוגמאות

)1(

אנחנו
♠
♥
♦
♣

AQT93
A52
32
642

פותח אנחנו משיב שותף

1♣ 1♠ Pass 1NT

Pass Pass

אינה מחייבת   NT נקודות. הכרזה כלשהי של   10 בידנו 
היות  נקודות(.   9-12 מבטיח  השותף  זה  )במקרה 
סיכוי  רואים  ואיננו  להכריז,  אותנו  הכריח  לא  שהשותף 
מכריזים  היינו  למעשה,   .Pass נכריז  מלא,  למשחק 
 Pass גם על הכרזת הזמנה 2NT של השותף המתארת

)13-1 נקודות.

)2(

אנחנו
♠
♥
♦
♣

7532
AKJT4
Q2
32

פותח אנחנו משיב שותף

1♦ 1♥ Pass 1♠

Pass 2♠

עוד הכרזת אוברקול עם 10 נקודות. ידנו מתחזקת במקצת 
לאור ההתאמה ב-♠ עם השותף, אך עדיין נתמוך בו בגובה 
המינימלי )♠2( כדי להראות אוברקול חלש )9-11 נקודות(.

)3(

אנחנו
♠
♥
♦
♣

KQJT8
432
73
A62

פותח אנחנו משיב שותף

1♣ 1♠ Pass 2♣

Pass 2♠

הכרזת השותף ♣2 מתארת 10+ נקודות עם התאמה ב-♠ 
למצוא  חייבים  אנו  אחד.  לסיבוב  מחייבת  והיא  )לרוב( 
בגובה  סדרתנו  על  נחזור  ברירה  ובלית  כלשהי,  הכרזה 

הנמוך ביותר האפשרי על מנת להפגין חולשה.

התאמה  לו  יש  לשותף שאם  בעצם  אומרת   2♠ ההכרזה 
עדיף  נקודות(,   10-12( מלא  למשחק  מזמינה  ויד  ב-♠ 

לעצור בחוזה נמוך של ♠2.

הכרז ומשול

הכרזה שנייה של המתערב
אילנה לונשטיין
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מקרה שני: אוברקול בינוני

נקודות(,   12-1(( בינונית  יד  עם  אוברקול  כאשר הכרזנו 
באמצעות  הבא  בסיבוב  הכוח  דרגת  את  להראות  עלינו 
הכרזת 1NT )המבטיחה גם עוצר בסדרת הפותח(, חזרה 
על סדרתנו בקפיצה )עם שישייה( או הכרזת סדרה חדשה.

דוגמאות

)((

אנחנו
♠
♥
♦
♣

AQT63
KJ4
KT2
32

פותח אנחנו משיב שותף

1♥ 1♠ Pass 2♣

Pass 2NT

נקודות(   12-1(( בינוני  2NT מתארת אוברקול  ההכרזה 
 .3NT ומזמינה את השותף למשחק מלא  ב-♥  עוצר  עם 
ההחלטה הסופית היא של השותף מאחר שאיננו יודעים 

עם איזה יד הוא הכריז ♣2.

)5(

אנחנו
♠
♥
♦
♣

AK3
8
KQJ963
J64

פותח אנחנו משיב שותף

1♣ 1♦ Pass 1♥

Pass 3♦

לו היינו הפותח היינו מכריזים בסיבוב השני ♦2, אבל לאחר 
שהתחלנו באוברקול השותף עלול לחשוב שיש לנו 9-11 
נקודות בלבד. עדיף לקפוץ בסיבוב השני ל-♦3 ולהראות 

לשותף )12-1 נקודות עם שישייה טובה.

)6(

אנחנו
♠
♥
♦
♣

4
AQJ63
KQ72
765

פותח אנחנו משיב שותף

1♣ 1♥ Pass 2♣

Pass 2♦

בתגובה להכרזת הקיו-ביד של השותף )המחייבת לסיבוב 
אחד( אנו מכריזים ♦2 כדי להראות יד של אוברקול בינוני 

))12-1 נקודות( עם 5 קלפי ♥ ו-) קלפי ♦ לפחות.

מקרה שלישי: אוברקול חזק

ניתן  נקודות(   15-17( חזק  אוברקול  הכרזנו  כאשר 
להראות את דרגת הכוח בסיבוב השני באמצעות הכרזת 
NT בקפיצה )המתארת גם עוצר בסדרת הפותח(, הכרזת 
סדרה חדשה בקפיצה, הכרזת סדרת הפותח )קיו-ביד( או 
פשוט הכרזת סגירה למשחק מלא, כאשר ברור לנו באיזה 

חוזה כדאי לשחק.

דוגמאות

)7(

אנחנו
♠
♥
♦
♣

J2
KQ763
KJ4
AQ6

פותח אנחנו משיב שותף

1♣ 1♥ Pass 1♠

Pass 2NT

מתארת   2NT-ל הקפיצה  הכרזת  נקודות.   16 בידנו 
אוברקול חזק עם עוצר ב-♣.

feb (2).indd   11 30.1.2016 г.   22:44:51 ч.
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)8(
אנחנו

♠
♥
♦
♣

AKQ63
3
AQJ42
43

פותח אנחנו משיב שותף

1♥ 1♠ Pass 1NT

Pass 3♦

הכרזת השותף תיארה 9-12 נקודות ושללה תמיכה ב-♠. 
נקודות(   15-17( אנו מראים לשותף אוברקול חזק  כעת 
יחליט  השותף  ב-♦.  רביעייה  ולפחות  ב-♠  חמישייה  עם 
בחוזה  גם  לבחור  )באפשרותו  נשחק  מלא  משחק  איזה 

ב-♠ בהתאמה 5-2(.

)9(

אנחנו
♠
♥
♦
♣

AT93
KQ765
3
AJ4

פותח אנחנו משיב שותף

1♦ 1♥ Pass 1♠

Pass 4♠

בידנו )1 נקודות עם התאמה מצוינת ב-♠. לאחר תוספת 
נקודות חלוקה ידנו שווה כ-17 נקודות. מאחר שהשותף 
מבטיח לפחות 9 נקודות, נקפוץ ישירות למשחק מלא ♠4. 
גם שימוש בהכרזת  )שחקנים מתקדמים עשויים לשקול 

ספלינטר ♦)(.

)10(
אנחנו

♠
♥
♦
♣

AT963
KQ4
J2
AQ8

פותח אנחנו משיב שותף

1♦ 1♠ Pass 2♣

Pass 2♦

בסדרת  התאמה  עם  חזק(  )אוברקול  נקודות   16 בידנו 
ישירות:  בשותף  לתמוך  כדאי  לא  אך  השותף,  של  ה-♣ 
בעוד  בהרבה,  חלשה  יד  תתאר  ל-♣3  תמיכה  הכרזת 
הכרזת תמיכה בקפיצה ל-♣4 תפספס את המשחק המלא 

.3NT הרצוי שהוא

סדרת  הכרזת  באמצעות  היא  להמשיך  הנכונה  הדרך 
הפותח )קיו-ביד(. הכרזתנו השנייה ♦2 מתארת אוברקול 
חזק ומבקשת מהשותף להכריז 2NT עם עוצר בדיאמונד.

אם אכן יכריז השותף 2NT, נוכל להעלות אותו למשחק 
נתמוך  ב-♦,  עוצר  אין  שלשותף  יתברר  אם   .3NT מלא 
בהמשך בסדרת ה-♣ שלו ונשאף לחוזה של ♣5. )השותף 
דאבלטון,  עם  גם   2♠ השני  בסיבוב  להכריז  גם  רשאי 

ובמקרה זה ייתכן שנשאף לחוזה של ♠4(.

סיכום
המתארת  הראשון  בסיבוב  האוברקול  הכרזת  לאחר 
בהכרזה  השני  בסיבוב  לבחור  עלינו  רחב,  נקודות  טווח 
מתאימה שתתאר לשותף במדויק את דרגת הכוח שלנו – 
חלש, בינוני או חזק – כדי שהשותף יוכל להחליט אם בידי 

השותפות מספיק נקודות למשחק מלא.

חנות הברידג‘ היחידה בישראל

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

03-6186722
פתוח ימים א-ה 08:00-17:00

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

www.lioncard.co.il

 סט קופסאות הכרזה קלאב
כולל קלפי הכרזה

מפלסטיק סימטריים

180 ש“ח
במקום 240 ש“ח
תוספת 40 ש“ח למשלוח
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מחיר למארז הכולל את
ספרי הלימוד והתרגול - 135 ₪

מאחורי ההיגיון / גלעד אופיר
הספר שיגרום לכם להבין

ויקל עליכם לזכור!

בין נושאי הספר:
 כללי הזהב של המכרז

 כלים מתקדמים להערכת היד

 ההיגיון מאחורי הכרזות הפותח והמשיב

 קביעת קצב ההכרזה הנכון

 בחירת הקפטן של המכרז

ספרו של גלעד אופיר, רב אמן 
בינלאומי ומרצה בכיר.

מתבסס על השיטה הטבעית 
הנהוגה בישראל ובעולם.

חומר תיאורטי מקיף בשילוב 
מאות דוגמאות להבנה מעמיקה.

ספר נפרד של תרגילים 
ופתרונות לכל פרק ופרק.

נספח טבלאות מלא וסיכומים 
לכל פרק ותת פרק.

פרק דוגמאות מסכמות כולל 
ניתוח מפורט של משחק היד.

מתאים לכל הרמות! 
תלמידים ושחקני 

תחרויות.

w
w

w
.ro

te
m

ltd
.c

o.
il

 מאחורי ההיגיון - לחשוב ברידג'

feb (2).indd   12 30.1.2016 г.   22:44:53 ч.



gilado.books@gmail.com | 077-3330775 לפרטים נוספים: דבורה

מחיר למארז הכולל את ספרי הלימוד והתרגול - 135 ₪
ניתן להשיג במועדונים ברחבי הארץ

מאחורי ההיגיון / גלעד אופיר
הספר שיגרום לכם להבין

ויקל עליכם לזכור!

בין נושאי הספר:
 כללי הזהב של המכרז

 כלים מתקדמים להערכת היד

 ההיגיון מאחורי הכרזות הפותח והמשיב

 קביעת קצב ההכרזה הנכון

 בחירת הקפטן של המכרז

ספרו של גלעד אופיר, רב אמן 
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מתבסס על השיטה הטבעית 
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המגנים   ,3NT הוא  החוזה  ה-7.  חוק  את  מכירים  כולם 
תקפו בסדרה שבה יש לנו רק עוצר אחד, ה-A. מטרתנו 
היא לנתק את הקשר בין המגנים באמצעות עיכוב הזכייה 

באס. 

כמה פעמים לעכב? כאן נכנס חוק ה-7 לפעולה: נחסיר 
מ-7  ובדומם  ביד  לנו  שיש  הכולל  הקלפים  מספר  את 

ונקבל את מספר הפעמים שצריך לעכב. 

אבל מה קורה כאשר יש לנו שני עוצרים בסדרה שהמגנים 
תקפו? 
למשל:

♠ K82

♠ A73

אם אנו צריכים למסור את ההובלה למגנים רק פעם אחת 
כדי לפתח את הלקיחות החסרות לנו לביצוע החוזה, אז 

אין כל בעיה: נזכה ב-A ונעבור לסדרת העבודה שלנו. 

אבל האם זהו הצעד הנכון כאשר אנחנו צריכים למסור 
את היד למגנים פעמיים? 

למשל בחלוקה הבאה:
Dealer South, Vul All

 ♠
♥
♦
♣

K82
AQ3
8742
K65

 

♠
♥
♦
♣

QJT95
T7
A53
Q93

♠
♥
♦
♣

64
J982
K6
T8742

 ♠
♥
♦
♣

A73
K654
QJT9
AJ

 

West North East South

1NT

Pass 3NT All Pass

מערב מוביל ב-Q♠. יש לנו 7 לקיחות בטוחות ואנו זקוקים 
העוצר  ב-♦.  בקלות  להגביה  ניתן  שאותן  נוספות,  ל-2 
הכפול ב-♠ נותן לנו תחושת ביטחון, אבל בואו נראה מה 
יקרה אם נזכה בלקיחה הראשונה. נניח שאנו זוכים עם 

ה-K♠ בדומם ומשחקים 2♦.

את  נעכב  כעת  אם  ב-4♠.  וממשיך   ♦K-ב זוכה  מזרח 
עם  בלקיחה  יזכה  מערב  יעזור.  לא  זה   ,♠A-ב הזכייה 
ה-T♠ וימשיך בסדרה כדי להוציא לנו את העוצר. כאשר 
יזכה בלקיחה עם A♦ מערב ייקח עוד שתי לקיחות ב-♠ 

והחוזה יוכשל.

אנו  המגנים.  בין  הקשר  את  לנתק  הוא  העיכוב  תפקיד 
מודאגים מהאפשרות שחלוקת קלפי ה-♠ בין המגנים היא 
5-2. בהנחה ש-AK♦ אינם נמצאים אצל אותו מגן )אם 
שניהם בידי מזרח אין כל בעיה ואם שניהם בידי מערב 
אין כל סיכוי( עלינו לדאוג למסור את היד למזרח כאשר 
לעכב את הזכייה  לא יהיו לו יותר קלפי ♠. לפיכך עלינו 
מערב  בסדרה!  כפול  עוצר  עם  גם  הפתיחה  בהובלת 

.♠K-ימשיך בסדרה ואנו נזכה בלקיחה השנייה עם ה

כאשר מזרח יזכה בלקיחה הבאה עם ה-K♦ לא יהיו בידו 
קלפי ♠, כך שעדיין יישאר לנו עוצר נוסף בסדרה כאשר 

.♦A נמסור את ההובלה למערב עם

למעשה, חוק ה-7 עובד גם במקרה זה: אם עלינו למסור 
את ההובלה פעמיים כדי לפתח את הלקיחות שלנו - עם 
שישה קלפים בסדרה שבה המגנים תקפו ויש לנו עוצר 

כפול, צריך לעכב פעם אחת.

צירופי קלפים

 AK צירופים עם
)חלק ב'(

קובי שחר
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סדרה  קיימת  אם  לבדוק  שיש  כמובן  חשובה:  הערה 
אחרת, מסוכנת יותר, שהמגנים עלולים לעבור אליה אם 
נעכב. נושא זה לא יטופל בכתבה זו, והדוגמאות נבחרו 

בהתאם.
מה קורה כאשר יש לנו פחות קלפים בסדרה?

למשל:

♠ K2

♠ A73

 במקרה זה עדיין נכון לעכב את הזכייה בלקיחה הראשונה
– כנגד חלוקה של 6-2 בסדרה. הנה החלוקה המלאה:

 ♠
♥
♦
♣

K2
AQ3
8743
K654

 

♠
♥
♦
♣

QJT985
T7
A5
Q93

♠
♥
♦
♣

64
J982
K62
T872

 ♠
♥
♦
♣

A73
K654
QJT9
AJ

 

הבאות(  הדוגמאות  כל  גם  )כמו  דומה  הכרזה  במהלך 
זכייה  כי  מערב מוביל ב-Q♠. הקוראים מוזמנים לבדוק 
בלקיחה הראשונה תוביל לכישלון החוזה בעוד שעיכוב 
לכרוז  ויאפשר  המגנים  בין  הקשר  את  ינתק  הזכייה 
בעוצר  מחזיק  עדיין  הוא  כאשר  ב-♦  הלקיחות  הגבהת 

השני ב-♠.
בסדרה  החסרות  הלקיחות  הוגבהו  כה  עד  בדוגמאות 
אחת. בדוגמה הבאה ייתכן שעלינו למסור את ההובלה 

למגנים פעמיים, בשתי סדרות שונות.
 ♠

♥
♦
♣

K2
A96
AJT4
9763

 

♠
♥
♦
♣

QJT86
42
83
KT42

♠
♥
♦
♣

954
QJT5
K652
85

 ♠
♥
♦
♣

A73
K873
Q97
AQJ

 

לעכב  כדאי  כפי שראינו   .3NT נגד   ♠Q-ב מוביל  מערב 
 ♠K-את הזכייה בלקיחה הראשונה ונזכה בהמשך עם ה
בדומם. כיצד נמשיך? כאשר אנו מתכננים את קו המשחק 
שלנו עלינו להחליט לא רק כיצד נשחק בכל סדרה, אלא 

גם באיזה סדר נתקוף את הסדרות השונות. 

עדיין  ייכשלו,  המינור  בסדרות  העקיפות  שתי  אם  גם 
לביצוע  לנו  החסרות  לקיחות  שלוש  להגביה  נצליח 
החוזה. השאלה היא איזו עקיפה לנסות קודם, בדיאמונד 

או בקלאב.

לשם כך עלינו להגדיר מי מהמגנים הוא היד המסוכנת. 
ההובלה,  בסדרת  האורך  נמצא  שבידו  המגן  זהו  כאן 

כלומר מערב. 

ייתכן שניאלץ למסור את היד פעם למזרח ופעם למערב. 
אנו נעדיף למסור את היד בפעם השנייה דווקא למזרח, 

כי אז כבר לא יהיו בידו קלפי ♠.

בלקיחה  הזכייה  את  נעכב  המומלץ:  המשחק  מהלך 
מערב  ב-♣.  ונעקוף  השנייה  בלקיחה  נזכה  הראשונה, 
 ,♠A-ב נזכה  שבו   ♠ של  שלישי  בסיבוב  וממשיך  זוכה 

אולם כעת לא נותרו לשותפו במזרח קלפי ♠. 

אנו ממשיכים בעקיפה ב-♦ ומפסידים ל-K♦ של מזרח, 
אולם כעת נוכל לזכות בכל חזרה ויהיו לנו 9 לקיחות.

 ♦K-אילו היינו מטפלים ב-♦ תחילה, מזרח היה זוכה ב
וכאשר מערב היה  ב-♠,  לנו את העוצר האחרון  ומוציא 
לקיחות  שתי  גובה  היה  הוא   ♣K-ה עם  בלקיחה  זוכה 

נוספות ב-♠.

ניתן לנסח כלל למקרים דומים: כאשר אנו נדרשים למסור 
את ההובלה למגנים פעמיים, פעם אחת לכל מגן, נמסור 
המסוכנת  ליד  דווקא  הראשונה  בפעם  ההובלה  את 

)המגן עם האורך בסדרת שבה תקפו היריבים(.

toolbox.bridge@gmail.com :כתובת מייל לתגובות
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ביותר  החשובות  הטכניקות  באחת  נתמקד  זה  במאמר 
קיו-ביד  הכרזות  הנקראת  סלם  לקראת  בירורים  של 

)Cuebid( המראות קונטרולים.

התנאים  שני  מתקיימים  כאשר  זו  בטכניקה  משתמשים 
הבאים:

o .נוצר מצב מחייב למשחק מלא
o .ישנה הסכמה על סדרת השליט

לדוגמא, סדרת ה-♠ מוסכמת, אנו במצב מחייב למשחק 
הכרזות  את  לנצל  ברצוננו   .3♠ להכרזה של  והגענו  מלא 
הביניים הגבוהות מ-♠3 והנמוכות מ-♠4 לבירורים לקראת 

סלם.

מהי משמעותה של הכרזת ♣4 כאשר סדרת ה-♠ היא 
השליט המוסכם?

ברור כי לאחר שמצאנו התאמה במייג'ור אין לנו כל עניין 
במציאת התאמה ב-♣. לפיכך הכרזת ♣4 תעביר מידע לא 
על אורך ב-♣, אלא על כוח ב-♣. המינוח הטכני שמשתמשים 

בו הוא שהכרזת ♣4 מראה קונטרול בסדרה.

לשם מה צריכים קונטרול בסדרה?

הסיבה להכרזות קונטרולים היא הצורך בבדיקת מפסידים 
בסדרה צדדית חלשה. לשותף שמגלה עניין בסלם יש שתי 

אפשרויות:
o  אשר  NT4 הכרזת  באמצעות  לאסים  שאלה 

במייג'ור(   4( המלא  המשחק  על  מדלגת  בעצם 
ומחייבת את השותפות לשחק בגובה 5 לפחות.

o  בדיקה מוקדמת מתחת לגובה המשחק המלא של
לכך  הסיבה  החלשות.  בסדרות  השותפות  מצב 

קלפים   2-3 עם  צדדית  סדרה  רואים  שאנו  היא 
באופן  לזכות  יוכלו  שהיריבים  וחוששים  זוטרים 

מידי ב-AK בסדרה זו.

מהם בעצם קונטרולים?

קונטרול בסדרה הוא מצב שבו אנו שולטים באחד משני 
)במשחק עם שליט(.  הסיבובים הראשונים של הסדרה 

ישנם שני סוגי קונטרולים:
o .או חוסר A קונטרול ראשון הינו
o .או סינגלטון K קונטרול שני הינו

השיטה המקובלת ביותר היא שהכרזת ביניים בסדרה 
או שני  קונטרול ראשון  שונה מסדרת השליט מתארת 

בסדרה המוכרזת.

כללים בסיסיים של הכרזות קיו-ביד המראות קונטרולים

• נקודות 	 בעל  )או  לחלוטין  מינימלית  שידו  שחקן 
מיד  יכריז  אלא  קונטרולים,  יראה  לא  מבוזבזות( 

משחק מלא בסדרה המוסכמת.
• ברגע שאחד השותפים הכריז קיו-ביד, שותפו יכול 	

להכריז קיו-ביד בסדרה אחרת, וכך הלאה.
• דילוג על קונטרול בסדרה שניתן היה להכריזה 	

משמעותו היעדר קונטרול באותה סדרה.
• אחד 	 לאף  אין  שבה  סדרה  שיש  מתברר  אם 

מהשותפים קונטרול ראשון או שני, לא ניתן לבצע 
סלם ויש לעצור מיד את ההכרזה במשחק מלא.

• ניתן 	 הסדרות  בכל  קונטרולים  לשותפות  יש  אם 
באמצעות  סלם  לקראת  ההכרזה  את  להמשיך 

שאלה לאסים/קלפי מפתח.

יישום נכון של טכניקה זו מאפשר לשותפות:
• ידוע מראש 	 להימנע מהכרזת סלם במצב שבו 

שיהיו שני מפסידים מהירים באחת הסדרות.
• להגיע להכרזות סלם טובות במצבים שבהם אין 	

בעיות כאלה.

הכרזות קיו-ביד 
המראות קונטרולים

גלעד אופיר

 – ההיגיון  "מאחורי  הספר  מתוך  לקוח  זה  מאמר 
הברידג' המודרני", עמודים 220-225.
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נתבונן במהלך ההכרזה הבא:

West North East South

2♣ Pass 2♠ Pass

3♠ Pass ?

מדוע מהלך הכרזה זה מבקש ממזרח הכרזת קיו-ביד?

פתיחת ♣2 של מערב מתארת יד חזקה מאוד ויוצרת מצב 
מחייב למשחק מלא.

יש למזרח  כי למשיב אסור לעצור לפני ♠4. לפיכך  ברור 
ביותר(  החלשה  )ההכרזה   4♠ להכריז  אפשרויות:  שתי 
המראה  קיו-ביד  תהיה  אשר  ביניים  בהכרזת  לבחור  או 
כדי   2♠ בהכרזת  בחר  כבר  שהמשיב  מאלר  קונטרול. 

להראות יד חיובית, עליו להציג את הקונטרולים שבידו.

דוגמה 1
♠
♥
♦
♣

KJT85
753
62
A75

West North East South

2♣ Pass 2♠ Pass

3♠ Pass 4♣

שזהו  ייתכן  בקלאב.  קונטרול  ומתאר   4♣ מכריז  מזרח 
הקלף החסר לשותף כדי להכריז סלם ♠6. מזרח אינו יודע 
כיצד נראית היד של שותפו מערב. הוא מוסר לו מידע כדי 

לעזור לו לנהל את ההכרזה ולהגיע לחוזה הטוב ביותר.

דוגמה 2
♠
♥
♦
♣

KJT85
97
KQ94
76

West North East South

2♣ Pass 2♠ Pass

3♠ Pass 4♦

ב-♦  שני  או  ראשון  קונטרול  מתארת   4♦ מזרח  הכרזת 
ושוללת קונטרול ב-♣.

אם סדרת ה-♣ של הפותח נראית כך: QJx♣, עליו לסיים 
את ההכרזה מיד ב-♠4 משום שהוא יודע בוודאות על שני 

מפסידים מידיים ב-♣.

נעבור לניתוח של מהלך הכרזה נוסף:

West North East South

1♦ Pass 2♣ Pass

2♠ Pass 3♠ Pass

?

מדוע מהלך הכרזה זה מבקש ממערב הכרזת קיו-ביד?

• התשובה ♣2 הבטיחה 10+ נקודות. ההכרזה ♠2 	
יצרה  זו  הכרזה  נקודות.   +15 הבטיחה  )רוורס( 

מצב מחייב למשחק מלא.

• ההכרזה האחרונה ♠3 מהווה הסכמה על סדרת 	
הכרזה  זוהי  מלא.  משחק  לגובה  מתחת  שליט 
מזרח   – ומשמעותה   ,4♠ מהכרזת  יותר  חזקה 

מעוניין לבדוק אפשרות של סלם.

• השותפות אינה יכולה לעצור לפני ♠4. לפיכך ♠4 	
כרגע.  האפשרית  ביותר  החלשה  ההכרזה  תהא 
בהכרזת  לבחור  עליו  יותר,  טובה  יד  למערב  אם 

ביניים של קיו-ביד.

דוגמה 3
♠
♥
♦
♣

AK72
42
AK973
K5

West North East South

1♦ Pass 2♣ Pass

2♠ Pass 3♠ Pass

4♣

לפותח יד מצוינת עם 17 נקודות גבוהות ושפע קונטרולים 
)A+K(. לפיכך עליו ליזום הכרזת סלם. כידוע, בהכרזות 
קיו-ביד מראים קונטרולים לפי הסדר, מהסדרה הנמוכה 
או הזולה ביותר, ולכן מערב מכריז ♣4. למעשה, הבעיה 
העיקרית של מערב היא היעדר קונטרול ב-♥. אם לאחר 
♣4 מזרח יכריז ♥4, מערב יוכל להתקדם הלאה לקראת 

סלם.
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דוגמה 4
♠
♥
♦
♣

AK73
QJ
KJ954
J8

West North East South

1♦ Pass 2♣ Pass

2♠ Pass 3♠ Pass

4♠

ניתן  חלשה.  הארוכה  וסדרתו  בלבד,  נקודות   15 למערב 
שהציגה  השנייה  בהכרזתו  הגזים  שמערב  לקבוע  כמעט 
של  לחוזה  מחויב  מערב  זאת,  למרות  יחסית.  חזקה  יד 
♠4 ואסור לו להתחרט. מערב אינו רוצה לעודד את מזרח 
להגיע לסלם, והדרך לעשות זאת היא להכריז ♠4 ולתאר 

יד מינימלית.

סיכום
• כאשר נוצר מצב מחייב למשחק מלא עם סדרת 	

קיו- בהכרזות  להשתמש  ניתן  מוסכמת  שליט 
ביד המראות קונטרולים.

• משני 	 באחד  שולטים  שאנו  מצב  הוא  קונטרול 
הסיבובים הראשונים של הסדרה.

• היא 	 חדשה  בסדרה  ביניים  הכרזת  משמעות 
הצגת  בסדרה המוכרזת.

• יראה 	 לא  לחלוטין  מינימלית  שידו  שחקן 
קונטרולים.

• קונטרול 	 משמעו היעדר  קונטרול  על  דילוג 
בסדרה שדילגו עליה.

• אחד 	 לאף  אין  שבה  סדרה  שיש  מתברר  אם 
השותפות  שני,  או  ראשון  קונטרול  מהשותפים 

לא תכריז סלם ותעצור במשחק מלא.
• בכל 	 קונטרולים  לשותפות  שיש  מתברר  אם 

הסדרות, אפשר להתקדם לקראת סלם.

לאחר שהפכנו לסניף רשמי של התאגדות הברידג'...

גם אצלנו אפשר סימולטנית 
חובה להירשם מראש

עד שבוע לפני הסימולטנית
של 13 במרץ 2016

כמו כן ממשיכות הפעילויות הרגילות שלנו
של תחרויות ומשחקים מודרכים

מועדון ברידג'  
"מרום-נווה" רמת-גן

יהלפרטים והרשמה: מיכאל גלעדי 050-8553712
טר

ס
או

ג, 
ור

צב
זל
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מהווה  הזוג  בני  שני  של  המשותף  הנקודות  מספר 
אינדיקטור מצוין כדי לקבוע אם באפשרותם לבצע משחק 
חלקי  אינדיקטור  זהו  אבל  סלם,  או  מלא  משחק  חלקי, 
בלבד. ישנם גורמים חשובים נוספים: התאמה בין הידיים, 
מספר השליטים, מספר הקונטרולים )בסך הכול יש 12: 

A=2, K=1(, קוצר בסדרות צדדיות.

היד הבאה שוחקה בתחרות ברומטר במועדון "אביבים". 
היא חולקה ב-21 שולחנות. 7 זוגות הכריזו חוזה חלקי, 

11 הגיעו למשחק מלא ו-3 שיחקו בסלם קטן.

לנוחותכם, היד סובבה ב-90 מעלות בכיוון השעון.
 ♠

♥
♦
♣

T8
AT7
AQ3
T9762

 

♠
♥
♦
♣

Q32
J8642
952
QJ

♠
♥
♦
♣

KJ964
KQ93
J65
5

 ♠
♥
♦
♣

A75
5
KT87
AK843

 

מהלך ההכרזה המומלץ:

West North East South

Pass 1♣

Pass 2♣ )1( Dbl 3♥ )2(

Pass (♦ )3( Pass (NT

Pass 5♥ )4( Pass 6♣

Pass Pass Pass
הסבר ההכרזה:

עם  נקודות   +10 מתאר  צפון   .Inverted Minors  )1(
התאמה ב-♣ ושולל רביעייה במייג'ור. הכרזה זו מחייבת 

לסיבוב אחד.
)2( ספלינטר – בודד או חוסר ב-♥.
)3( קיו-ביד – מראה קונטרול ב-♦.

האסים  )ארבעת  חמישה  מתוך  מפתח  קלפי  שני   )((
.♣Q ללא ,)♣K-ו

לדרום )1 נקודות בלבד, אך יש לו חלוקה נהדרת עם 6 
מכריז  דרום  ב-♥. כאשר  קוצר  לו  יש  בנוסף  קונטרולים. 
ספלינטר ♥3, צפון יודע שאין לזוג כוח מבוזבז ב-♥ והוא 
מזמין לסלם אף על פי שיש לו 10 נקודות בלבד באמצעות 
הכרזת קיו-ביד בדיאמונד. כך מגיע הזוג לסלם הנכסף עם 

)2 נקודות גבוהות בלבד.

ביותר.  קל  הסלם  ביצוע  הסדרות,  בכל  השליטה  לאור 
שליט  סיבובי  שני  מושך  זוכה,  הכרוז  ב-♠.  מוביל  מערב 
ומשליך את המפסיד ב-♠ מהדומם על ה-♦ הרביעי )לאחר 
שמתברר כי סדרת ה-♦ מתחלקת 3-3(. לאחר מכן ייחתכו 
 13 בכל  זוכים  צפון/דרום  הכול  בסך  בדומם.  ספיידים   2

הלקיחות.

בתחרות  הפסידו  בלבד  חלקי  חוזה  שהכריזו  הזוגות 
.IMP 100-כ

)אבל  קטן  רווח  השיגו  מלא  משחק  שהכריזו  הזוגות 
להם  להירשם  עלול  היה  יותר  גבוהה  ברמה  בתחרות 
הפסד(. הזוגות שהגיעו לסלם קטן זכו בתחרות בכ-200 

.IMP

חלוקת  תמיד  לא  ראשית,  גדול?  סלם  להכריז  אין  מדוע 
 ( אין ביטחון שניתן לגבות  2-1; שנית,  השליטים תהיה 
לקיחות ב-♦, ואפילו אם זה המצב חלוקתו של צפון הייתה 
ו-5  דיאמונדים   3 הארטים,   2 ספיידים,   3 להיות  יכולה 

קלאבים, ואז עדיין היה נשאר מפסיד בספייד.

גם סלם קטן לא היה ודאי, אולם לאור התפתחות המכרז 
סיכוי  עם  מתבקשת  הכרזה  הייתה  זו  לעיל  שהוצג  כפי 

גבוה לביצוע החוזה.

התאמה מושלמת
יוסי אנגל
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להכרזת  התשובות  מערכת  את  הצגנו  הקודם  במאמר 
המייג'ור  מסדרות  באחת  קלפים  המתארת 6   2♦ פתיחה 

עם ניקוד של פחות מפתיחה )5-10 נקודות גבוהות(.

את  להמשיך  צריכים  והמשיב  הפותח  כיצד  נראה  כעת 
המכרז לאחר התערבות היריבים. לשם הפשטות נמשיך 
להניח שלהכרזת הפתיחה ♦2 יש אפשרויות חלשות בלבד.

נבחן  כעת   .2♦ מכריז  והוא  הפותח,  הוא  מערב  כי  נניח 
מספר התערבויות אפשרויות של צפון ו/או דרום.

מקרה ראשון: צפון מכפיל ♦2

יותר  נתעמק  מולטי   2♦ נגד  הגנה  על  נדבר  כאשר 
במשמעותו של הכפל. לפי שעה נציין כי המכפיל מבטיח 

פתיחה לפחות.

ומוכן  ארוכה   ♦ סדרת  מחזיק  שמזרח  אפשרות  קיימת 
לשחק בחוזה ♦2 מוכפל, אך כיצד ידע זאת מערב בהגיע 

תורו הבא להכריז? ההסכם המומלץ הוא:

ונכונות לשחק ב-♦2  Pass ממזרח מציין אורך ב-♦   .1
מוכפל.

ממערב  ומבקש   2♦ לשחק  מוכן  לא  ממזרח   RDbl  .2
 Pass להכריז את סדרתו אם דרום שותק )או להכריז 

אם דרום מכריז(.

 Dbl 3. משמעותן של יתר ההכרזות זהה למשמעות בלי
)עם כמה שינויים קלים מחויבי המציאות(.

דוגמאות:
East

♠
♥
♦
♣

84
K3
AT72
Q6542

West North East South

2♦ Dbl ?

מזרח מעוניין לשחק בסדרתו הארוכה של מערב בגובה 2. 
הוא יכול להכריז כעת RDbl אשר יבקש ממערב להכריז 
Pass/(  2♥ להכריז  היא  אחרת  אפשרות  סדרתו.  את 

עם   Pass להכריז  מהשותף  מבקש  אשר   )Correct
הארטים ו-♠2 עם ספיידים.

East
♠
♥
♦
♣

2
652
QJT984
AQ3

West North East South

2♦ Dbl ?

השותף  סדרת  אם  ביחוד  מוכפל,   2♦ לשחק  מוכן  מזרח 
היא ♠. הוא מכריז Pass ומתאר סדרת ♦ ארוכה וטובה. 
מערב עדיין רשאי לסרב לשחק ב-♦2 מוכפל ולהכריז את 

סדרתו עם יד מתאימה.

East
♠
♥
♦
♣

KT3
Q98
65
A7542

הכול על מולטי ♦2

חלק ג': המשך ההכרזה לאחר פתיחה 
מולטי ♦2 והתערבות היריבים

רם סופר
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West North East South

2♦ Dbl ?

למזרח התאמה   – מערב  של  סדרתו  מהי  זה משנה  אין 
של 3 קלפים והוא מעוניין לתמוך בו לגובה 3 כדי להפריע 
ליריבים. מזרח מכריז ♥Pass/Correct( 3( על פי העיקרון 
נשארת  ומעלה  מ-♥2  הכרזות התשובה  של  שמשמעותן 

זהה לאחר כפל של היריבים.

מזרח  תשובת  לאחר  מכפיל  דרום  שני:  מקרה 
2♥/2♠/2NT

במקרה זה מזרח ביקש ממערב להראות מהי סדרתו, בין 
באמצעות Pass/Correct ובין באמצעות הכרזת תשובה 
של  מהכפל  להתעלם  חייב  מערב   .2NT-ל מלאכותית 

היריב ולהכריז בדיוק מה שהיה מכריז ללא כפל.

דוגמה:

West
♠
♥
♦
♣

K4
AQ9762
742
95

West North East South

2♦ Pass 2♠ Dbl

?

מערב חייב להתעלם מהכפל ולהשיב נכון להכרזת השותף 
משתמשים  מזרח/מערב  כי  נניח   .Pass/Correct שהיא 
בהסכם שהוצע במאמר הקודם: 2NT מתאר יד מינימלית 
עם ♥, ♣3 – יד בינונית עם ♥ ו-♦3 – יד מקסימלית עם ♥. לפי 
 הסכם זה מערב צריך להכריז ♦3 ולהראות יד מקסימלית 

)9-10 נקודות( עם שישייה בהארט.

ששותפו  מחשבה  מתוך   Pass ויכריז  ישגה  מערב  אם 
יקבל הזדמנות נוספת להכריז, מזרח יבין ששותפו מחזיק 

שישייה ב-♠, והתוצאות עלולות להיות הרסניות.

מקרה שלישי: צפון מתערב ♠2/♥2

מערב פתח ♦2 מולטי וטרם ידוע אם בידו שישייה ב-♥ או 
שישייה ב-♠.

צפון מתערב בסדרת המייג'ור שלו מתוך הנחה שמערב 

מחזיק את הסדרה השנייה.

איזו סדרה שותפו  בוודאות  ידע  זה מזרח  ייתכן שבשלב 
מחזיק, ואז הוא רשאי לתמוך בה לגובה המתאים.

דוגמאות:

East
♠
♥
♦
♣

J762
A84
K652
KT9

West North East South

2♦ 2♠ ?

מהכרזת צפון ברור למזרח כי לשותפו לא יכולים להיות 6 
)ואף לא 5( קלפי ♠. מזרח יודע שלשותפו פתיחה חלשה 
ב-♥ והוא מתחרה ל-♥3 עם התאמה של 9 קלפים. מזרח 

מוכן להגן נגד חוזה של ♠3.

East
♠
♥
♦
♣

KQ852
6432
3
A42

West North East South

2♦ 2♥ ?

כך,  ♥. אם  איננה  כי סדרת שותפו  למזרח  ברור  כאן  גם 
למזרח  טובות!  חדשות   – ב-♠  שישייה  מחזיק  מערב 
התאמה מצוינת ב-♠ עם סינגלטון ב-♦ והוא מכריז ישירות 

.4♠

שימו לב – מזרח חייב להכריז מיד לגובה ), משום שאם 
יכריז ♠2 או ♠3 שותפו יראה בכך הכרזה תחרותית בלבד 
ולא יוסיף למשחק מלא. העיקרון הוא שהשחקן שהתחיל 
אם  אלא  שנית,  יכריז  לא  חלשה  בפתיחה  המכרז  את 

שותפו מכריח אותו להכריז.

תיתכן גם אפשרות שמזרח קצר בסדרתו של צפון. 
במקרה זה אפשרי בהחלט שמערב ארוך בסדרה 

זו. מובן מאליו שצפון/דרום שגו כאשר נכנסו למכרז 
בסדרה הארוכה של מערב, והדרך לנצל זאת עד תום 
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היא להכפילם. הכרזת כפל של מזרח לאחר התערבות 
צפון ♠2/♥2 אומרת לשותף: אם אתה מחזיק את סדרת 
היריבים, השאר את הכפל לעונשין; אם לא – הכרז את 

סדרתך.

דוגמה:

East
♠
♥
♦
♣

3
AT84
KQ96
K652

 

West North East South

2♦ 2♠ ?

מחזיק  מערב  אם   .2♠ התערב  וצפון   2♦ פתח  מערב 
שישייה ב-♠, מזרח מעוניין להכפיל את היריבים לעונשין. 
מזרח מכפיל ומבקש משותפו להכריז Pass עם ספיידים 
ימשיך  מזרח  זה  )במקרה  הארטים  עם   3♥ להכריז  או 

הלאה ל-♥)(.

מקרה רביעי: צפון מתערב ♦3/♣3

צפון.  של  סדרתו  את  מחזיק  שמערב  אפשרות  אין  כאן 
לפיכך כפל יהיה מעניש. משמעותן של ההכרזות האחרות 

תהיה זהה למשמעותן ללא התערבות.

אם מזרח מעוניין להתחרות לגובה 3 בסדרת שותפו, הוא 
.) Pass/Correct( 3♥ יכריז

אם מזרח מעוניין להכריז משחק מלא בסדרת שותפו, הוא 
מתחת  אחת  סדרה  להכריז  מהשותף  )מבקש   4♣ יכריז 

לסדרתו(.

דוגמה:

East
♠
♥
♦
♣

A86
KT9
KJ752
43

West North East South

2♦ 3♣ ?

מזרח מעוניין לתמוך בסדרת שותפו לגובה 3 והוא מכריז 
♥3. אם מערב מחזיק ספיידים, הוא יתקן ל-♠3. כפל על 

♣3 יתפרש על ידי מערב ככפל מעניש.

תשובת  לאחר  בסדרה  מתערב  דרום  חמישי:  מקרה 
מזרח

כזה.  למצב  להגיע  העשויים  הכרזה  מהלכי  כמה  ישנם 
בחלקם צפון הכריז Pass ובחלקם צפון הכפיל.

ומערב  טבעית  בצורה  מייג'ור  סדרת  מכריז  דרום  כאשר 
מחזיק את סדרתו של דרום, מערב צריך להכפיל )אחרת 
מזרח יחשוב, ובצדק, ששותפו מחזיק את הסדרה השנייה(.

כאשר מערב מחזיק סדרה שונה מסדרתו של דרום הוא 
צריך לפעול על פי בקשת שותפו. 

שהוא  למערב  אומר  זה   ,2♥ הכריז  מזרח  אם  לדוגמה, 
מעוניין לשחק ♥2 בלבד אם מערב מחזיק ♥. במקרה כזה 
מערב לא צריך להתחרות ל-♥3 )ייתכן בהחלט שלמזרח 

בודד או חוסר ב-♥(.

לעומת זאת, אם מזרח הכריז ♠2, אז ברצונו להתחרות 
צריך  ומערב  ב-♥,  מחזיק  מערב  כאשר  לפחות   3 לגובה 
להכריז ♥3 על התערבות של דרום ב-♣3 )אחרת מזרח 

יגיע למסקנה שמערב מחזיק ♠(.

דוגמאות:

West
♠
♥
♦
♣

KQJ743
Q5
9642
8

West North East South

2♦ Dbl 2♠ 3♣

?

הכרזת מזרח מעבירה למערב מסר שהוא מעוניין לשחק 
בגובה 2 בלבד כאשר לשותפו פתיחה חלשה ב-♠. מערב 

.Pass חייב לכבד את רצון שותפו ולהכריז כעת
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West
♠
♥
♦
♣

T75
AKT864
3
643

West North East South

2♦ Pass 2♠ 3♣

?

הכרזת מזרח מעידה על התאמה ב-♥ ורצון לשחק בגובה 
3 לפחות אם מערב מחזיק סדרה זו. לפיכך מערב צריך 

להכריז כעת ♥3 ולא לתת ליריבים לשחק ♣3.

סיכום

הבעיה העיקרית לאחר התערבות היריבים היא שלא תמיד 
המשיב יודע מהי סדרתו של הפותח.

אם ניתן להסיק מהכרזת היריב מהי סדרתו של הפותח, 
המשיב יכול לתמוך בה ישירות לגובה המתאים.

אם לא, המשיב עדיין יכול להשתמש בהכרזות התשובה 
♥3, ♣4, ♦) אשר נסקרו במאמר הקודם כדי לברר מהי 

סדרתו של הפותח.

אפשר   2 בגובה  מייג'ור  בסדרת  מתערב  היריב  כאשר 
להשתמש ב-Dbl כדי לברר מהי סדרתו של הפותח. כפל 
זה אינו מעניש, והוא יהפוך למעניש רק אם היריב התערב 
מינור  Dbl על הכרזת  זאת  בסדרתו של הפותח. לעומת 
או NT יהיה מעניש על פי העיקרון הרגיל שלאחר פתיחה 

חלשה כפל של השותף הוא מעניש.

כאשר ההתערבות באה מהיריב שמימין לפותח, הפותח 
צריך לנסות לפעול ככל הניתן לפי הוראותיו של המשיב. 
ייתכן שהמשיב יסיק מהכרזה )או אי-הכרזה( של הפותח 

בסיבוב השני, איזו סדרה הוא מחזיק.

ארגז הכלים של
הכרוז בברידג'

קובי שחר

 
'   

 

 
   

   
  '

 

 
  

  
  

  
'

 
 

 
 

ניתן להשיג את הספר במועדוני הברידג' ברחבי הארץ
toolbox.bridge@gmail.com :או בפנייה ל

לאלו שכבר רכשו את הספר,

אתם מוזמנים לשתף את דעתכם על הספר בדף ה- :  ארגז הכלים של השחקן בברידג'
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22 קבוצות בשיטת  בין  ארוך של מאבקים  בתום שבוע 
ליגה, העפילו 8 קבוצות לשלב רבע הגמר של ה"ברמודה 
המוקדם,  בשלב  הראשונה  המדורגת  בצ'נאי.  בול" 
בקושי  שאך  שוודיה  נבחרת  ידי  על  הופתעה  בולגריה, 
משכנעת  בצורה  הובילו  השוודים  הבא.  לשלב  עברה 
חלוקות   96 לאחר   202.5:223 וניצחו  הדרך  כל  לאורך 
לטובת   IMP  8.5 של   )carryover( מקדמה  למרות 

בולגריה.

מועמדת אחרת לניצחון, ארה"ב 1 עם הרכב חזק שכולל 
את  היא  אף  סיימה  ויינשטיין-לוין  מקסטרוט-רודוול,  את 
אנגליה  לנבחרת   215:195 בהפסד  בתחרות  דרכה 
לאחר  בתחרות  הבכירה  האירופית  לנציגה  שהפכה 
באליפות  לפניה  שסיימו  ומונקו  ישראל  של  פרישתן 

אירופה )201.

נבחרת צרפת שהרשימה בשלב המוקדם הובילה לאורך 
רוב הדרך נגד פולין, אבל נכנעה לבסוף 197:211.

שוויון  את  הממחישות  מאוד  צמודות  תוצאות  אלה  כל 
שכאשר  מסתבר  בתחרות.  ביטוי  לידי  שבא  הכוחות 
הבדלי  מהתמונה,  יוצאים  ברמאות  החשודים  הזוגות 
המפגש  מאוד.  קטנים  החזקות  הנבחרות  בין  הרמה 
הרביעי בשלב רבע הגמר היה הצמוד מכולם. נבחרת סין 
החזקה נהנתה רוב הזמן מיתרון ניכר מול ארה"ב2, אבל 
מותח  אחרון  רבע  לאחר  הפיגור.  את  סגרו  האמריקנים 
נראה היה שסין תנצח בכל זאת, אבל טעות איומה בבורד 
תוצאה  הסינים  הזוגות  אחד  רשם  שבו  האחרון  הלפני 
00)1 הטתה את הכף ברגע האחרון לטובת  של מינוס 

ארה"ב2, 236:238.

אחת  שכל  ברור  היה  הגמר  ברבע  שקרה  מה  לאחר 
עצמה  את  לראות  יכולה  הנותרות  הקבוצות  מארבע 

מועמדת לנצח בתחרות.

בחצי  לארה"ב2  שוודיה  בין  מהמפגש  מעניינת  יד  הנה 
הגמר:

Board 5, Dealer North, Vul N/S 
 ♠

♥
♦
♣

T65
K64
T54
9875

 

♠
♥
♦
♣

AK43
J3
AK98
KQ6

♠
♥
♦
♣

9872
Q95
763
AT2

 ♠
♥
♦
♣

QJ
AT872
QJ2
J43

 

מתחיל  שדרום  בהנחה  מזרח  של  ידו  את  תכריזו  כיצד 
המומחים  המלצת  טבעי?   2NT פותח  ומערב   Pass-ב
חלוקה  עם  בסטיימן  להשתמש  בלי   3NT להכריז  היא 
מסוג 333). אם תבדקו תראו ששני המשחקים המלאים 
3NT ו-♠4 אמורים להיכשל, אבל ב-3NT נדרשת הגנה 

נכונה, בעוד ב-♠4 אין כמעט אפשרות לטעות בהגנה.

כך נראו ההכרזות בשני השולחנות:

West North East South
סילבן וולפרט ווראנג פיירמן

Pass Pass 1♥

Dbl Pass 1♠ Pass

2♥ Dbl Pass Pass

3♠ Pass 4♠ All Pass

קשה להתלהב מהכרזת פתיחה ♥1 בפגיעות נחותה עם 
11 הנקודות האיומות האלה, אבל במושב השלישי "הכול 
הולך". התוצאה הייתה שהזוג השוודי במזרח/מערב מצא 
ממערב   Takeout Double לאחר  ב-♠  ההתאמה  את 

ונכשל כצפוי פעם אחת ב-♠4.

 אליפות העולם בברידג', צ'נאי 2015 )חלק שני(: 

פולין אלופת העולם
רם סופר
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West North East South
קרניאק וורנה דמואי ברגדאהל

Pass Pass Pass

1♣ Pass 1♦ Pass

2♥ Pass 2♠ Pass

2NT Pass 3NT All Pass

השוודי בדרום לא פתח. לאחר ארבע הכרזות מלאכותיות 
חזקה,  מאוזנת  יד  מערב  הראה   Precision שיטת  לפי 
אפשרות  לברר  בלי   3NT-ל לסגור  החליט  ומזרח 

להתאמה במייג'ור.

צפון, עם יד חלשה מאוד, הוביל נכון בשלישייה החזקה 
ודרום  מהדומם  נמוך  שיחק  קרניאק  ג'ון  במייג'ור.  יותר 
היטיב לשחק T♥ )לו היה משחק A♥, היה נשאר בהמשך 
אם  כי  והבין   ♥J-ב זכה  האמריקני  הכרוז  כניסה(.  ללא 
ותכשיל  ב-♥  תמשיך  ההגנה  ב-♠,  טבעי  באופן  ימשיך 

אותו כל עוד סדרה זו מחולקת 5-3.

שמערב  וחשב   ♥K-ב זכה  צפון  ב-♥!  המשיך  קרניאק 
התחיל עם AJxx♥. כעת הוא חיפש את מזלו בסדרות 
אחרות. גם לאחר שלושה סיבובים של ♠ הוא לא המשיך 
מן  שלו  בלקיחה התשיעית  לזכות  למערב  ואפשר  ב-♥, 

ההפקר.

בחלוקה הבאה היה לזוג קרניאק-דמואי פחות מזל:

Board 17, Dealer North, Vul None

 ♠
♥
♦
♣

Q64
K4
K6543
QJT

 

♠
♥
♦
♣

98753
JT873
Q
A8

♠
♥
♦
♣

JT
Q5
AJ9
976542

 ♠
♥
♦
♣

AK2
A962
T872
K3

 

לפי שיטת Precision צפון פתח ♦1 )11-15 נקודות ללא 
חמישייה במייג'ור(.

West North East South
ניסטרום דמואי אופמרק קרניאק

1♦ Pass 1♥

Pass 1NT Pass 3NT

Pass Pass Pass

והמשיך   ♣A-ב זכה  מערב  בקלאב.  כצפוי  הוביל  מזרח 
בסדרה. למזרח היו עדיין שתי כניסות לידו בסדרת ה-♦, 
 +100( נפל פעמיים   3NT סיכוי.  נותר ללא  כך שהכרוז 

לשוודיה(.

West North East South
הרד ווראנג וולדרידג' סילבן

1♣ Pass 1♦

Pass 1♥ Pass 3NT

Pass Pass Pass

יד  לפי שיטתו של הזוג השוודי הם פותחים ♣1 עם כל 
)רעיון זה תופס בימינו  12-)1 נקודות  מאוזנת המכילה 
תאוצה ברמות הבכירות של הברידג'(. תשובת דרום ♦1 

הייתה טרנספר להארט, וההכרזה ♥1 שללה התאמה. 

כך הפך דרום לכרוז ב-3NT. הובלת ♣ ממערב כלל לא 
המייג'ור.  סדרות  בין  הייתה  הבחירה  הפרק.  על  עמדה 
נמנע  ולכן  לפחות,  הארטים   ( שלדרום  ידע  מערב 
מהובלה ב-♥ )שהייתה עדיין מכשילה את החוזה כל עוד 
כעת  נמוך.  ב-♠  ובחר   )♥K-ל Q♥ מתחת  מזרח משחק 
היה לכרוז השוודי זמן לפתח את הלקיחות שלו בסדרת 

ה-♦ ולהגיע ל-10 לקיחות )430+(.

 2(1.7:2(8 שוודיה  ניצחה  מאוד  צמוד  מאבק  לאחר 
לאנגליה  פולין  בין  השני  הגמר  חצי  אבל  לגמר,  ועלתה 

היה צמוד עוד יותר!

הנבחרות  שתי  של  הבכירים  הזוגות  שני  הבאה  ביד 
סולידי.  ל-♠6  בכיוון מזרח/מערב. הפולנים הכריזו  ישבו 

האנגלים הימרו על סלם גדול והצליחו.
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Board 6, Dealer East, Vul E/W
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West East
קלוקובסקי גבריש

2NT

3♣ 3♦

(♦ 4♠

6♠ Pass

לאחר  בפאפט-סטיימן  השתמשו  גבריש-קלוקובסקי 
רביעייה  הראתה   3♦ מזרח  הכרזת   .2NT של  פתיחה 
באחת מסדרות המייג'ור, והכרזת ♦) של מערב הראתה 
שתי רביעיות במייג'ור עם עניין בסלם. מזרח הראה את 
המייג'ור שלו, ומערב לא ראה משהו מיוחד ביד הזאת – 

הוא פשוט סגר לסלם קטן עם 13 נקודות מאוזנות.

West East
פורסטר רובסון

2NT

3♣ 3♠

(♥ (NT

5♠ 5NT

6♥ 7♠

Pass

הכרזת  פשוט.  בסטיימן  השתמש  הוותיק  האנגלי  הזוג 
מערב ♥) הראתה התאמה ב-♠ עם עניין בסלם. רובסון 
והוא  מפתח,  לקלפי  לשאול  מספיק  טובה  שידו  החליט 
"גילה" אצל שותפו את שני האסים החסרים, ה-Q♠ וה-
K♥. כעת ידע שיש לו השלכה בטוחה של ♦ על ♥ וסיכוי 
ריאלי לבצע 13 לקיחות מול דאבלטון בקלאב, שלא לדבר 
על האפשרות ששותפו מחזיק נקודות נוספות כמו J♥ או 

אחת ה-Q החסרות.

הוציא  בידו,  הארט  חתך  בשליט,  הובלה  קיבל  רובסון 
שליטים ולבסוף לא הייתה אפשרות טובה יותר מעקיפה 
 .IMP ב-13  זכתה  ואנגליה  הצליחה  העקיפה   .♦Q נגד 
הייתה  הבורד  תוצאת  בדרום(   ♦Q( כישלון  של  במקרה 

עלולה להיות IMP 17 לטובת פולין...

המאבק הצמוד בין שתי הקבוצות נמשך לאורך כל הדרך. 
היה ברור לכולם שכל הכרזה ואף כל קלף יכולים להיות 
אחרון  הלפני  בסיבוב  ששוחקה  הבאה  היד  גורליים. 

עוררה סערה לא קטנה.

Board 4, Dealer West, Vul All

 ♠
♥
♦
♣

J8
A97653
T5
865

 

♠
♥
♦
♣

AKT543
K4
A7
J72

♠
♥
♦
♣

Q
Q2
KQJ863
AQ94

 ♠
♥
♦
♣

9762
JT8
942
KT3

 

West North East South
קלוקובסקי בקשי גבריש גולד

1♠ Pass 2♦ Pass

2NT Pass 3♦ Pass

3♠ Pass 4♣ Dbl

Pass Pass RDbl Pass

(♦ Pass (NT Pass

5♦ Pass 6♦ All Pass

החוזה ♦6 בוצע ללא קושי, אך נשאלת השאלה איך העז 
שני  עם   (NT באמצעות  לאסים  לשאול  גבריש  פיוטר 

מפסידים ב-♥.

כמה הערות לגבי שיטת ההכרזה: ♦2 ממזרח לא היה מחייב 
ומחייב  מלאכותי  היה  ממערב   2NT אבל  מלא,  למשחק 
הכרזת  הייתה   4♣ ב-♠.  שישייה  הראה   3♠ מלא.  למשחק 
דרום,  של  הכפל  לאחר  ל-♠.  הסכמה  עם  לכאורה  קיו-ביד, 

ה-RDbl ממזרח הראה קונטרול ראשון בסדרה.
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 (♦ הכריז  קלוקובסקי  שמיכל  מכך  נבע  הגדול  הוויכוח 
ו-29  דקות   6 דיוק  )ליתר  מאוד  ארוכה  מחשבה  לאחר 

שניות על פי צילומי הוידאו(.

זו  ארוכה  ממחשבה  הסיק  גבריש  כי  טענו  האנגלים 
ב-♥.  קונטרול  גם  אלא  ב-♦,  קונטרול  רק  לא  שלשותפו 
יד טובה – מעל  2NT כבר הראתה  עם זאת, ההכרזה 

למינימום של פתיחה.

מנהל התחרות התייעץ עם פאנל של חמישה מומחים, 
אשר סבר כי הכרזת מזרח NT) לא הושפעה ממחשבת 
שותפו, והשאיר את התוצאה הסופית על כנה, אולם זה 
לא הפריע לדרום )דיויד גולד( להאשים את פיוטר גבריש 
ב"משחק מלוכלך", כל זאת על רקע הטענות שפולין כלל 
ההאשמות  עקב  בתחרות  להשתתף  צריכה  הייתה  לא 
באליפות  בליצקי-ז'מודז'ינסקי  הזוג  נגד  החמורות 

אירופה.

זה  למשחקון  בנוגע  הסופית  ההחלטה  כי  לציין,  יש 
התקבלה רק לאחר ששוחק הסיבוב האחרון והיה ברור 
גורל המפגש  זו תחרוץ את  כי הפסיקה בנוגע לתוצאה 

כולו.

לעניות דעתי, שורש הבעיה נעוץ בכך שחוקת הברידג' 
ההכרזה,  בזמן  נפשם  כאוות  לחשוב  לשחקנים  מתירה 
מידע  לנצל  ש"אסור  מגבלה  שותפיהם  על  מטילה  אבל 
בלתי מורשה". שאלה כמו האם אכן הועבר מידע בלתי 
מורשה מהכרזה איטית של ♦) היא מאוד סובייקטיבית. 
התוצאה היא עבודה קשה מאוד למנהל התחרות, כאשר 

כל החלטה שיקבל תהיה כנראה שנויה במחלוקת.

אני בספק אם שחקן ברמתו של קלוקובסקי זקוק באמת 
או   (♦ להכריז  אם  להחליט  כדי  שניות  ו-29  דקות  ל-6 
NT). בתחרות ברמה כזאת עם מסכים נראה לי הרבה 
שניות,   30 נניח  קבוע,  זמן  פרק  לקבוע  פשוט  יותר 
המוקצב לכל ההכרזות ללא אפשרות חריגה. כמובן ש-10 
שניות אינן מספיקות כדי לקבל את כל ההחלטות הקשות 
בהכרזה, אבל עם 30 שניות אפשר להסתדר. אם כבר 
מדברים לאחרונה על "ברידג' נקי" ברמות הגבוהות, רצוי 
גם לדאוג לכך שכל ההכרזות יתנהלו תמיד בקצב אחיד.

ממש  אולם  הפולנים,  הובילו  האחרון  הסיבוב  בתחילת 
לאחר אמצע הסיבוב הם ספגו מכה אכזרית: שתי חלוקות 
IMP 15 בזו אחר זו. למרבה האירוניה,  שבהן הפסידו 
בשתי הידיים הללו היה מיכל נובוסדזקי )מזרח( הכרוז 

בחוזה מוכפל של ♣5...

Board 26, Dealer East, Vul All
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West North East South
רובסון גבריש פורסטר קלוקובסקי

1♣ Pass

1NT Pass 2♣ Pass

2♠ Pass 3♣ Pass

3♥ Pass 3NT All Pass

 1NT טבעית.  הייתה  לא  פורסטר-רובסון  של  הכרזתם 
ב-♣(,  התאמה  עם  )כנראה  מחייבת  הכרזה  הייתה 
סגר  מזרח  וב-♥.  ב-♠  רביעיות  הראה  מערב  ובהמשך 
כמובן ל-3NT, אבל החוזה שוחק מהצד הלא נכון. לאחר 
הובלה ב-♦ הכרוז היה עלול ליפול בחוזה שש פעמים )!( 
יום  באותו  אבל  תצליח,  לא  בקלאב  במקרה שהעקיפה 

ה-K♣ ישב במקום הנכון ורובסון רשם 600+.

West North East South
קאליטה בקשי נובוסדזקי גולד

1♣ Pass

1♥ Pass 1NT Pass

2♦ Pass 2♥ Pass

3♣ Pass 3NT Pass

5♣ Dbl All Pass

מכן  ולאחר  טבעית,  בצורה  הפולנית התחילה  ההכרזה 
יאצק קאליטה )מערב( השתמש ב-♦2 מלאכותי ומחייב 
למשחק מלא. הוא ידע כי לשותפו יד מאוזנת ללא רביעייה 
ב-♠ עם שלישייה ב-♥, והחליט לנוכח החוסר ב-♦ כי ♣5 
יהיה מוצלח יותר מ-3NT. זה לא מה שקרה: דיויד בקשי 
 ♥Q-צפון( הכפיל כדי לבקש הובלה ב-♥. גולד הוביל ב(
בסיבוב  והמשיך   ♥AK-ב זכה  בקשי  בסדרה.  והמשיך 
את  להגביה  כדי  הספיק  דרום  של  ה-7♣  כעת  רביעי. 

ה-K♣ של שותפו ללקיחה הרביעית. פולין 500-.
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אנגליה הובילה 201:205.3 לפני הבורד האחרון, וזה מה 
שקרה:

Board 32, Dealer West, Vul E/W
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West North East South
רובסון גבריש פורסטר קלוקובסקי
Pass 1NT Pass 2♥

Pass 2♠ All Pass

גבריש החליט לפתוח 1NT לא שגרתי כדי להימנע מבעית 
פורסטר   .1♠ ותשובה   1♦ פתיחה  לאחר  קשה  הכרזה 
פגיע,  במצב  השני  בסיבוב   3♣ להתערב  )מזרח( חשש 
ונתן לפולנים לשחק ♠2 – חוזה שבוצע לאחר שההגנה 

החמיצה הזדמנות להפיל.

West North East South
קאליטה בקשי נובוסדזקי גולד
Pass 1♦ 2♣ Dbl

RDbl 2♥ 3♣ All Pass

 3♣ – ביותר  לחוזה ההגיוני  הוביל  מהלך הכרזה טבעי 
התקשה  לא  נובוסדזקי  הפעם  מזרח.  ידי  על  משוחק 
בשני  מבוצעים  חלקיים  חוזים  שני  לקיחות.   10 לבצע 
השולחנות העניקו לנבחרת הפולנית IMP 6 – בדיוק מה 
שהייתה זקוקה לו כדי להיכנס לגמר. כך התקבל מפגש 
שמעולם  נבחרות  שתי  לשוודיה,  פולין  בין  מסקרן  גמר 
לא זכו בעבר בברמודה בול. המפגש עצמו היווה נדנדה. 
בסיום   IMP 50-מ למעלה  של  בהפרש  הובילה  שוודיה 
ו-  הרביעי  בסיבוב   61:10 הובסה  אבל  הראשון,  היום 
5:7) בסיבוב החמישי. אנו נצטרף ליום השלישי והאחרון 
 6 לאחר   190:236.5 מובילה  פולין  של המפגש, כאשר 

מתוך 8 הסיבובים.

ביד הבאה היה על פיוטר גבריש לנחש את מצב סדרת 
ה-♦ בחוזה מוכפל של ♥2. הוא שיחק לפי תורת הסיכויים, 

אבל נחל כישלון צורב.

Board 4, Dealer West, Vul All
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West North East South
סילבן קאליטה ווראנג נובוסדזקי
2♦ 2NT Pass 3♣

Pass 3♥ Pass 3NT

Pass Pass Pass

התערב  הוא  נקודות.   15 עם  מאוזנת  יד  החזיק  צפון 
מולטי.   2♦ מערב  פתיחת  לאחר  סטנדרטי  די   2NT-ב

החוזה 3NT בוצע ללא קושי: פולין 630+.

West North East South
קלוקובסקי אופמרק גבריש ניסטרום

2♦ Dbl 2♥ Dbl

Pass Pass Pass

 – גישה שונה עם קלפיו של צפון  ליוהן אופמרק הייתה 
וכך נלכדו בהמשך הפולנים בחוזה   ,Dbl-הוא התחיל ב
צנועה  להיות  יכלה  הנפילה  זאת,  עם   .2♥ של  מוכפל 
ב-♥,  הוביל  ב-♦. ניסטרום  נכון  ניחוש  של  במקרה 
וגבריש נתן לצפון לזכות עם ה-J♥. כעת שוחקו שלושה 
סיבובי קלאב, כאשר גבריש משליך שלוש פעמים ספייד 
וכעת הגיע רגע האמת.  מהדומם. ה-K♠ נחתך בדומם, 
גבריש ראה בדרום כבר מספיק נקודות בשביל להצדיק 
Dbl על ♥2, והוא החליט לשחק על כך שאחד המכובדים 

החסרים ב-♦ נמצא בצפון.
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ה-Q♦ הפסידה ל-K♦, ♠ נוסף נחתך, ועקיפה שנייה ב-♦ 
הפסידה גם היא. כעת שיחק דרום A♣. גבריש חתך פעם 
בידו(  בודד  )ו-♥   ♥KQ עם נותר  אבל  בדומם,  שלישית 
מול A92♥ של צפון. מכאן ועד הסוף לא הייתה שום דרך 
הייתה  הסופית  התוצאה  אחת.  מלקיחה  ביותר  לזכות 
שהכרוז חתך ♠ 3 פעמים וזכה גם בלקיחה טבעית ב-♥, 
עם  שוודיה 1100+   L ב-♦.  לקיחה  באף  זכה  לא  אבל 

.10 IMP רווח של

להוביל  ועברה   )!(  6:70 שוודיה  ניצחה  הזה  בסיבוב 
בהפרש של IMP 17.5. הכול היה תלוי בסיבוב האחרון, 
לבסוף  כל המהפכים.  לאחר  לצפות  למה  ידע  לא  ואיש 
פולין התעלתה ב-16 הבורדים האחרונים 33:65 וזכתה 
באליפות העולם. היד הבאה עשתה עלי את הרושם הרב 

ביותר:

Board 28, Dealer West, Vul N/S
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West North East South
ניסטרום גבריש אופמרק קלוקובסקי

1♦ Dbl 4♠ Pass

Pass Dbl All Pass

ביד זו ביצעו מזרח/מערב 10 לקיחות ברוב השולחנות, 
אבל מיכל קלוקובסקי בן ה-20, צעיר הזוכים בברמודה 
ב-2♥  המפילה  ההובלה  את  מצא  הזמנים,  בכל  בול 
)נמוך מדאבלטון לפי שיטתם(. גבריש עיכב את הלקיחה 
הראשונה, זכה ב-A♠ והמשיך ב-A♥ ובחיתוך ♥. בהמשך 
שוודיה  בדיאמונד.  לקיחה  גם  למסור  חייב  היה  הכרוז 

.-100

West North East South
קאליטה סילבן נובוסדזקי ווראנג

1♣ Dbl 3♥ Pass

3♠ Dbl Pass Pass

Pass

טרנספר ♥3 כך שהכרוז היה  נובוסדזקי בחר בהכרזת 
שביצועו  חוזה   ,3♠ הכפיל  צפון  דבר  של  בסופו  מערב. 
לראות  קשה  מוכפל   4♠ נגד  גם  אבל  מראש,  מובטח 
בפועל  )ההובלה   ♣K-מה אחר  משהו  מוביל  צפון  את 
שאפשרה לקיחה עודפת ב-♠3 מוכפל(. פולין 630+ ועוד 

IMP  12 יקרי ערך בדרך לתואר.

לאחר  מקום  כממלאת  רק  לתחרות  שנכנסה  שוודיה, 
פרישת ישראל ועמדה על סף הדחה כמעט ודאית בשלב 
המוקדם, יכולה עדיין להיות מרוצה מאוד מהמקום השני 
שלה. למען האמת, לאור התוצאות הצמודות, ייתכן שכל 
אחת מ-8 הגדולות הייתה ראויה לתואר. מה שקבע בסוף 
היו החלטות נכונות ברגעים הקריטיים, וגם גורם המזל 
שיחק תפקיד לא מבוטל. אבל נראה שכל עולם הברידג' 
שנים  לאחר  הראשונה  שבפעם  בכך  גדול  לניצחון  זכה 
ביותר  הגבוהה  העולמית  ברמה  תחרות  שוחקה  רבות 

ללא חשדות למשחק בלתי כשר.

לנשים   Venice Cup תחרויות  גם  שוחקו  במקביל 
)שהסתיימה בניצחון צרפת( ו-D'Orsi Trophy לסניורים 
לשתי  גם  כי  מעניין  ארה"ב(.  בניצחון  )שהסתיימה 
הקבוצות הזוכות האלה היה קשר פולני: בנבחרת צרפת 
והמאמן  פולין,  ילידת  זוכובסקה  יואנה  הצטיינה  לנשים 
של נבחרת ארה"ב לסניורים היה יאצק פשצ'ולה הידוע 
בוב  את  שכלל  אדיר  בהרכב  זאת,  עם  "פפסי".  בכינוי 
אם  ספק  רוזנברג,  מחמוד-מייקל  וזיא  לייר  האמן-מרק 
האמריקנים היו זקוקים למאמן כדי לזכות בתחרות. הם 
והיה מעניין  גבוהים,  יריביהם בהפרשים  כל  הביסו את 
הנבחרות  נגד  מתמודדת  הזאת  הקבוצה  את  לראות 
המובילות בברמודה בול. עוד פולני מצטיין בצ'נאי היה 
קז'ישטוף מרטנס ששימש מאמן-שחקן בקבוצת צימרמן 

.Transnational-שזכתה בתחרות ה
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לאליפות  הפתוחה  הנבחרת  לקביעת  המבחן  משחקי 
אירופה שתתקיים בבודפשט ביוני 2016 עמדו השנה בצל 
דיוני ועדת האתיקה המיוחדת בהאשמות נגד הזוג לוטן 
לאליפות  ישראל  בנבחרת  חבר  שהיה  שוורץ,  פישר-רון 

אירופה )201.

את  סיימה  טרם  הוועדה  אלה  שורות  כתיבת  לעת  נכון 
פישר-שוורץ השעיה  הזוג  על  עבודתה, אך היא הטילה 

זמנית אשר מנעה את השתתפותו במשחקי המבחן.

משחקי  מנצחת  הרבסט  קבוצת  שינתה  מכך  כתוצאה 
הרבסט- אילן  הזוגות  אל  הרכבה.  את   201( המבחן 
הצטרפו הפעם  פדון  בירמן-דרור  אלון  אופיר הרבסט, 
בשלבים  שותפו  )שלא  אלטשולר  פורר-גלעד  דוד 

המכריעים של הגמר המדווחים בירחון זה(.

למשחקי המבחן נרשמו 5 קבוצות. קבוצת הרבסט גברה 
)שכללה  על קבוצת שטרן  גדול  בשלב הראשון בהפרש 
לגמר  ועלתה  פרידלנדר-לירן(  לזוגות  העולם  אלופי  את 
קבוצת  הליגה הלאומית הטריה  אלופת  פגשה את  שבו 
ברקת שהופיעה בהרכב שזכה בליגה הלאומית 2015: 
אמיר  ברקת,  לנגי-אילן  אסף  זק,  בראל-יניב  מיכאל 

לוין-יוסי רול.

לצערנו, בניגוד למדינות מובילות אחרות בעולם הברידג', 
ותועד.   BBO-ב שודר  המבחן  ממשחקי  קטן  חלק  רק 
שני המושבים האחרונים שודרו, ואנו מצטרפים לתחרות 
כאשר קבוצת ברקת מובילה )150:21 לאחר 6 מושבים 

מתוך 8. 

הרבסט  קבוצת  שחקני  הפגינו  התחרות  של  זה  בשלב 
אגרסיביות בשלב ההכרזה, שלא תמיד עבדה.

Board 3, Dealer South, Vul E/W
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West North East South
בראל פדון זק בירמן

Pass

1♠ 2♣ Pass Pass

Dbl RDbl 2♠ 3♣

Pass 3NT All Pass

כל  עם  להכפיל  נקודות   18 עם  אמור  צפון  תיאורטית 
אינו   Dbl-פדון החליט ש דרור  היריב.  יד לאחר פתיחה 
מתאים עם הארט בודד והעדיף אוברקול "כבד" של ♣2.

בהמשך לאחר Reopening של מערב הוא שמע משותפו 
מלא  למשחק  ללכת  והחליט   3♣ של  חופשית"  "הכרזה 

.3NT

עם עוצרים כה טובים בסדרת הפותח קשה לצפון להאמין 
שהמשחק המלא הנכון אינו 3NT, אבל זה המצב. החוזה 
המנצח הוא ♦5 מצד דרום שקשה מאוד להגיע אליו )♣5 
כניסה  שאין  מאחר  בשליט  והמשך  הובלה  לאחר  נופל 

לידו של דרום לביצוע עקיפה ב-♦(.

משחקי המבחן לקביעת 
נבחרת ישראל הפתוחה 2016

רם סופר
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ב-6♠.  הובלה  מושלמת:  הייתה  בראל/זק  של  הגנתם 
ב-♠  טובים  עוצרים  שלכרוז  הבין   ,♠A-ב זכה  מערב 
והחליף ל-2♥. בהמשך ההגנה זכתה ב-A♣ וב-3 לקיחות 
הארט. מערב יצא מידו ב-♣, ושמירת קלפים נכונה בסוף 

המשחק הפילה את המשחק המלא פעמיים.

מהלך ההכרזה בשולחן השני:

West North East
אילן הרבסט רול אופיר הרבסט לוין

Pass

1♠ Dbl Pass 2♥

Pass 2NT All Pass

 2NT-ב והמשיך   Dbl-ב יותר: התחיל  פשוט  הכריז  רול 
 19-20 על ♥2 של השותף. לכאורה הכרזה זו מתארת 
בוחר  היה  לו  להמשיך.  לא  החליט  לוין  אולם  נקודות, 
ב-♦,  שלו  החמישייה  את  להציג  המכרז  של  זה  בשלב 

ייתכן שהם היו מגיעים לחוזה האופטימלי ♦5.

 3NT נגד  להגנה  בדומה  התנהלה   2NT נגד  ההגנה 
טעה  הרבסט  אילן  המשחק  בסוף  אולם  השני,  בשולחן 
והשאיר את ה-K♦ לא מוגן. כך בוצע 2NT במקום ליפול 

פעם אחת.

Board 6, Dealer East, Vul E/W
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West North East South
אילן הרבסט רול אופיר הרבסט לוין

Pass 1♣

1♦ Dbl 1♠ Pass

2♠ 3♥ 4♠ All Pass

להימנע  המקובלת  ההמלצה  לפי  פעל  הרבסט  אופיר 
הוא  במייג'ור.  צדדית  רביעייה  עם  חלשה  מפתיחה 
התערב ♠1 רק כתשובה לאוברקול ♦1 של מערב, ולאחר 
ששותפו תמך לגובה 2 הוא העלה למשחק מלא בזכות 

החלוקה המצוינת )-6.

ביצוע החוזה מובטח כל עוד הכרוז מנחש נכון את המצב 
בשליט ולא משחק מהדומם Q♠ בתקווה להפיל T♠ או 9♠ 
בודד בדרום. היות שההכרזה רמזה כי לדרום יד מאוזנת 
בעוד לצפון אורך בהארט, סביר יותר כי צפון קצר ב-♠. 

.+620 ,♣AK-ו ♦A אופיר שיחק נכון והפסיד רק

West North East South
בראל פדון זק בירמן

2♦ Pass

2♥ Pass 2♠ Pass

2NT Pass 3♥ Pass

3♠ Pass 4♠ Dbl

Pass Pass Pass

בהארט,  צדדית  רביעייה  עם  מולטי   2♦ פתח  זק  יניב 
ומהלך ההכרזה היה מוזר במקצת. בראל הזמין למשחק 
מלא עם 2NT ואז נרתע לכאורה וניסה לעצור ב-♠3. זק 
הכריז את המשחק המלא בכל זאת, ואלון בירמן )דרום( 
עט על הכרזה זו כמוצא שלל רב עם כפל מעניש. החוזה 
בוצע בדיוק באותה דרך כמו בשולחן השני. 790+ ועוד 5 

IMP לקבוצת ברקת שבשלב זה ברחה מיריבתה.

בהמשך המושב השביעי התאוששה מעט קבוצת הרבסט 
והשוותה את התוצאה במושב זה ל- 17:17. הנה אחת 

הידיים המוצלחות שלה.

Board 8, Dealer West, Vul None

 ♠
♥
♦
♣

8765
AT2
K2
A982

 

♠
♥
♦
♣

AJ9
Q853
Q95
KQ4

♠
♥
♦
♣

Q4
KJ96
87643
T6

 ♠
♥
♦
♣

KT32
74
AJT
J753

 

feb (2).indd   31 30.1.2016 г.   22:45:24 ч.



סיקור תחרויות
32

West North East
אילן הרבסט רול אופיר הרבסט לוין

1♣ Pass 1♦ Pass

2♥ Pass Pass Pass

תשובת מזרח ♦1 הראתה )+ קלפי ♥. צפון/דרום הרשו 
ליריביהם לשחק ♥2, והחוזה בוצע כצפוי עם 3 מפסידים 

ב-♦, אחד בשליט ואחד ב-♣.

West North East South
בראל פדון זק בירמן
1♣ Pass 1♥ Pass

2♥ Pass Pass Dbl

Pass 2♠ All Pass

לדעתי ה-Reopening Dbl של דרום די מתבקש במצב 
בהגנה  השני.  בשולחן  הוחמץ  הוא  אך  זה,  פגיעות 
מושלמת מזרח/מערב מפילים ♠2, אך זה עדיין רווח קטן 
 ♣T-ביותר ב זק מצא את ההובלה הטובה  לצפון/דרום. 
שכוסה עם Q ,J ו-A. הכרוז דרור פדון המשיך בשליט, 
וה-K♠ נלקח על ידי ה-A♠ של מערב. כעת בראל היה יכול 
להמשיך ב-K♣, לתת לשותפו חיתוך ♣ עם Q♠ ולזכות 
בשתי לקיחות נוספות עם J9♠ – כל זאת בנוסף למפסיד 

בלתי נמנע ב-♥. 

והכרוז  השלישית,  בלקיחה   ♥ שיחק  הוא  זה  במקום 
הספיק למשוך סיבוב שני של שליטים. כעת היו להגנה 

רק 5 לקיחות והחוזה בוצע.

ביד הבאה החמיצה קבוצת הרבסט הזדמנות לצמק את 
.IMP 13-הפער ב

Board 13, Dealer North, Vul All
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West North East South
בראל פדון זק בירמן

Pass Pass Pass

2♣ Pass 2♦ Pass

2♠ Pass 3♠ Pass

4♣ Pass (♦ Pass

(♥ Pass 4♠ All Pass

West North East South
אילן הרבסט רול אופיר הרבסט לוין

Pass Pass Pass

2♣ Pass 2♦ Pass

2♠ Pass 3♠ Pass

4♣ Pass (♦ Pass

(♥ Pass 4♠ Pass

5♠ Pass Pass Pass

8 ההכרזות הראשונות היו זהות בשני השולחנות! מערב 
פתח ♣2 והציג חמישייה ב-♠. מזרח הראה תמיכה ב-♠ 

עם יד טובה יחסית, ואז החלה סדרת הכרזות קיו-ביד.

שני השחקנים במזרח החליטו )בצדק( שידם אינה חזקה 
המלא  המשחק  גובה  את  בעצמם  לעבור  כדי  מספיק 

והכריזו ♠4 על ♥).

עשה  שכבר  )מערב(  בראל  מיכאל  החליט  זה  בשלב 
מספיק עם 22 הנקודות הגבוהות שלו ועצר ב-♠4, אבל 
אילן הרבסט ראה בידו 10 מתוך 12 קונטרולים והחליט 
שהיד שווה מאמץ נוסף בכיוון סלם. הוא הכריז ♠5, אשר 
במהלך הכרזה זה מבקש כנראה עזרה בסדרת השליט. 
את  מספקים  אכן  מזרח  של   ♠QJ-ה רואים,  שאנו  כפי 
העריך  )מזרח(  הרבסט  אופיר  אבל  הנדרשת,  העזרה 
ייתכן שהוא היה מוכן  ועצר ב-♠5.  ידו בצורה שונה  את 

.♦KJxx במקום ♦KQxx להכריז ♠6 עם

 ♦Q בסופו של דבר ביצוע סלם היה תלוי אך ורק במציאת
)סיכוי של קצת יותר מ-50%(. בשני השולחנות בוצעו 12 
לקיחות במשחק מלא: באחד מהם צפון הוביל ב-♦ ופתר 
מלכתחילה את הבעיה של הכרוז, ובשני הכרוז ניחש נכון 

.♦Q-את מיקומה של ה
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קבוצת הרבסט התייצבה למושב האחרון בן )1 החלוקות 
בפיגור של )IMP 6 וקיוותה לנס שיאפשר לה לשמור על 
מעמדה כנבחרת ישראל. היא אכן הצליחה "להחזיר" 0) 
ידיים  לפנינו שתי  זה לא הספיק.  זה, אבל  IMP במושב 

מעניינות מרגעי הסיום של המפגש, שכבר לא שינו דבר.

Board 28, Dealer West, Vul N/S
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West North East South
פדון ברקת בירמן לנגי

Pass 1♠ Pass 1NT

Pass 2♠ All Pass

ה-Pass של אסף לנגי על ♠2 של השותף עם 10 נקודות 
קיצונית  בצורה  זהיר  לי  נראה  ב-♦  ללקיחות  טוב  ומקור 
במצב פגיע. צפון/דרום היו אולי יכולים להיות מרוצים מכך 
) לקיחות מהירות  שעצרו במשחק חלקי כאשר ליריבים 
ב-9♣  בטבעיות  הוביל  מזרח  בשולחן  אבל  מלמעלה, 
על  הארטים   3 הושלכו  כעת  בדומם.   ♣J-ה עם  שנלקח 
ה-AKQ♦ וברקת רשם ♠2 עם 3 לקיחות עודפות: 200+.

בשולחן השני:

West North East South
בראל אופיר הרבסט זק אילן הרבסט
Pass 1♠ Pass 2♦

Pass 2♠ Pass 4♠

Pass Pass Pass

מלא,  למשחק  מחייב   2/1 משחקים  לא  הרבסט  האחים 
חמישייה(  עם  גם  מוכרז  להיות  )שיכול   2♠ לאחר  אבל 
דרום החליט שידו מספיק טובה כדי להכריז משחק מלא 
פגיע. גם בשולחן זה מזרח הוביל בקלאב הבודד ואפשר 

לכרוז לבצע 11 לקיחות: 650+.

Board 30, Dealer East, Vul None
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West North East South
בראל אופיר הרבסט זק אילן הרבסט

1♥ 2♠

Pass 4♠ Dbl

להעניק  חייבים  שאנו  אומר  תוצאה"  על  "לשמור  האם 
ליריבים IMP קלים בגלל underbidding? בראל החליט 
שידו אינה מצדיקה הכרזה של ♥3 לאחר הפרעת דרום 
ב-5  ולזכות   4♠ להכפיל  אלא  נותר  לא  לשותפו   .2♠
הלקיחות המגיעות להגנה. 300+ הייתה תוצאה די עלובה 
בהתחשב בעובדה שמזרח/מערב מסוגלים לבצע את כל 

13 הלקיחות בחוזה ב-♥.

West North East South
פדון ברקת בירמן לנגי

1♥ 2♠

3♥ Pass 3♠ Pass

(♥ 4♠ 6♥ Pass

Pass 6♠ Pass Pass

Dbl Pass Pass Pass

וזה   ,3♥ המתבקשת  בהכרזה  בחר  )מערב(  פדון  דרור 
ההכרזה  אף  על  לבדו  סלם  להכריז  כדי  לשותפו  הספיק 
בירמן  אלון  מזאת,  יתרה  הבא.  בסיבוב   (♥ השלילית 
הכריז Pass על ♠6 כדי להזמין את שותפו להכריז ♥7 עם 
יד מתאימה, אבל בשביל מערב זה היה יותר מדי )הסלם 
הגדול תלוי בעקיפה ב-♣(, והוא העדיף להכפיל ♠6 ולקחת 

800+, עדיין עם רווח ניכר לעומת השולחן השני.

קבוצת ברקת ניצחה בגמר 1)217:2, וכולנו מאחלים לה 
הצלחה בבודפשט.
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בסוף  נערך  לצעירים  ישראל  אליפות  של  הגמר  שלב 
השבוע 15-16 בינואר וכלל 9 מושבים בני 10 חלוקות כל 
אחד. 10 זוגות התמודדו בשיטת ליגה על התואר אלופי 
ישראל עד גיל 25, ועוד 10 זוגות על התואר אלופי ישראל 

עד גיל 15.

25 בלטה שליטתם של חברי  גיל  בתחרות הראשית עד 
באליפות   21 גיל  עד  הכסף  במדליית  שזכתה  הנבחרת 
אירופה בטרומסו )201, חלקם בהרכבים חדשים שדחקו 

זוגות מנוסים יותר מחוץ לדוכן המנצחים.

דווחו  הבאות  הידיים   .BBO-ב שודרו  לא  הגמר  משחקי 
באדיבותו של עילי בנירי.

Board 11, Dealer South, Vul None
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West North East South

1♠

Pass 1NT 2♥ 2♠

(♥ 4♠ All Pass

20 נקודות גבוהות  הכרזה מוצדקת של משחק מלא עם 
בלבד. לצפון לא רק התאמה ב-♠ אלא גם קוצר ב-♥ וסדרה 

צדדית טובה ב-♦.

מערב הוביל ב-3♥ אל ה-A של שותפו שחזר ב-♠ בניסיון 
למנוע חיתוכים. דרום זכה ב-A♠ ושיחק מיד T♦ שעוכב. 
ה-♦ הבא נלקח עם ה-A♦ של מזרח, שהמשיך ב-♠ נוסף.

כעת אסור לדרום למשוך שליט שלישי, וגם ניסיון לחתוך 
הארט ולמשוך K♦ )שייחתך( ישאיר אותו עם מפסיד בלתי 

נמנע בסדרה זו.

הכרוז מצא את הסיכוי היחיד והוביל מידו ♣. ה-K♣ זכה 
בלקיחה. כעת ה-K♦ נחתך על ידי מזרח, אבל דרום חתך 
מעליו והגיע לדומם בחיתוך ♥ כדי למשוך את הדיאמונדים 
בין  דווקא  )רובם  שולחנות   10 מתוך  ב-5  הנותרים. 

הצעירים יותר עד גיל 15( הוכרז ובוצע משחק מלא.

Board 23, Dealer South, Vul All
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West North East South
אורמן בנירי מיוחס שחף

1♦

1♠ Pass Pass Dbl

RDbl 2♥ Dbl All Pass

ליאור אורמן שכיכב באליפות אירופה עד גיל 21 ועבר את 
הגיל שיחק הפעם עם חבר הנבחרת עד גיל 25 מושיקו 

גמר אליפות ישראל 
לצעירים 2016

רם סופר

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

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

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

 מעל 1,500 תרגילי הכרזות

 כ 400 תרגילי משחק יד 

 עשרות שיעורי ברידג' בוידיאו

 תרגול משחק הגנה

פתרון כתוב לכל תרגילרמזור הכוונה אישימתאים לכל הרמות

בבית
שלך!

בכיף
שלך!

בקצב
שלך!

הרשמו
עכשיו!
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להצלחה  זכתה  לא  החדשה  השותפות  אבל  מיוחס, 
אי-הבנה  ביניהם  הייתה  הנוכחית  בחלוקה  זו.  בתחרות 
 1♠ אוברקול  על   Pass להכריז  שבחר  מזרח  קריטית: 
של שותפו עם 9 נקודות גרועות הכפיל בסיבוב הבא כדי 
חשב  מערב  אבל  מקסימלית,  יד  הבנתו(  )לפי  להראות 
כוח,  )ככל הנראה בצדק( שאחרי ה-RDbl שלו שמראה 

כל Dbl מהשותף הוא מעניש.

התוצאה הייתה די מגוחכת: צפון/דרום שיחקו ♥2 מוכפל 
 2 רק  מסר  בנירי  עילי  10 קלפים. הכרוז  בהתאמה של 
וביצע את החוזה  ב-♣  ואחת  ב-♠, אחת בשליט  לקיחות 
בעוד   ,IMP  15 של  ורווח  עודפת  לקיחה  עם  המוכפל 
במספר שולחנות אחרים ביצעו מזרח/מערב משחק מלא 

פגיע של ♠4.

בתחרות עד גיל 25 זכו במקום הראשון אסף יקותיאלי-
אורן טולדנו עם תוצאה של VP 110.51 לפני אמיר עציון-
עמי זמיר 8).108, שחף אביטל-עילי בנירי 102.88, בן 

בסקין-ניר רוזנטל 97.39 ועוד.

בתחרות המקבילה עד גיל 15 זכו במקום הראשון אביב 
של  מאוד  גבוהה  תוצאה  עם  לונשטיין  זייטק-תומר 
 VP  121 חוטורסקי  גל מתתיהו-ניר  לפני   VP  131.78

.VP 95.79 ואיתי נרקיס-רועי ארגלזי שצברו

היד הבאה שוחקה על ידי ניר חוטורסקי )מערב(.

Board 11, Dealer South, Vul None
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West North East South
חוטורסקי מתתיהו

Pass

Pass 2♥ Dbl 3♥

3♠ Pass (♥ Pass

4♠ Pass Pass Pass

צפון הוביל ב-Q♥ והדומם זכה ב-A♥. הכרוז הבחין שנגד 
והחליט  תמיד  יבוצע  החוזה   3-2 של  שליטים  חלוקת 
להתגונן נגד ) ספיידים בידו של דרום )הכרזת צפון רמזה 

על קוצר ב-♠(. 

את  וכיסה  מהדומם  נמוך   ♠ השנייה  בלקיחה  שיחק  ניר 
 ,♣K ה-6♠ של דרום עם ה-7♠ שזכה בלקיחה! כעת באו
מצפון  דיאמונד  צפון,  של   ♣A-ה עם  שנלקח   ♣ עוד   ♦Q
שנלקח ב-K♦ ו-Q♣ שעליה הושלך ♦. הכרוז המשיך ב-♦, 
נתן לדרום לחתוך, ולבסוף הפסיד רק לקיחה אחת נוספת 

.♠A-ל

הזוכים  של  קבוצתית  תמונה 
גיל  עד  לזוגות  ישראל  באליפות 
תומר  האלופים  במרכז:   .15
מימין:  זייטק;  לונשטיין-אביב 
ניר חוטורסקי-גל מתתיהו )מקום 
רועי ארגלזי-איתי  2(; משמאל: 

נרקיס )מקום 3(.

053-2583595
התקשרו עכשיו!

SMS ניתן גם לשלוח
אפשר גם בשישי - שבת

אלי שטרול מזה למעלה מעשרים שנים מתמודד עם הורים וילדיהם המבוגרים.
עבודתו מאופיינת בגישה ייחודית, ממוקדת, עניינית ותכליתית ללא "חפירות" 

מיותרות ומבט אל העתיד. 
כישוריו ויכולותיו באים לידי ביטוי כבר במפגש הראשון כאשר הוא מצליח ליישב את 

חילוקי הדעות בין ההורים, לנטרל משקעים של שנים וליישר קו בגישתם ביחס לילדים.

אלי שטרול - בוגר מכון אדלר

מרכז אלי שטרול - כ-20 שנות עזרה לרווקים, זוגות ולהורים לילדים בשנות ה-20 וה-30
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בסוף דצמבר התכנסו באולם המתנ"ס ברמת ישי למעלה 
לומדים  בצפון  אזורית.  ברידג'  לתחרות  ילדים  מ-80 
השנה ברידג' בנצרת, בחיפה, ברמת ישי, בקרית ביאליק, 
בשמשית, בגניגר ובגוש משגב, בסך הכול כ-150 ילדים 

מכיתה ב' ועד י"ב.

ופותחה  עוצבה  הספר  בבתי  לילדים  הלימוד  שיטת 
מאיר  אוריה  ידי  על   2009 בשנת  הברידג'  בהתאגדות 
כוללת  השיטה  הבא".  "הדור  פרויקט  כראש  מינויה  עם 
ברידג'.  מיני  הנקראת  ורסיה  של  מקדמי  לימוד  שלב 
שונים   ממקורות  הקיים  המידע  כל  את  ליקטה  אוריה 
ולאחר התייעצות עם דוד בירמן וד"ר מירצ'ה נגל ערכה 
שתי חוברות לימוד המיועדות למורים. החוברות כוללות 
לתוך  הילדים  את  המכניסים  מפורטים  שיעור  מערכי 
משחק המיני ברידג' ולאחר מכן מעבירים אותם בהדרגה 

לברידג' מלא. 

חוברות אלו שאושרו על ידי ועדת הצעירים מרכזות מאז 
את הגרסה הישראלית להוראת ברידג' לילדים, וביוזמתו 
בריאן  ידי  גלעד אופיר הן אף תורגמו לאנגלית על  של 
הברידג'  התאגדות  של  הבינלאומיים  בכנסים  זייטמן. 
האירופית )EBL( הציגו נציגינו )אוריה מאיר, גלעד אופיר 

ומושיקו מיוחס( את התכנית, השיטה והחוברות, והדבר 
הביא לכך שמדינות אירופה השונות אימצו את השיטה. 
נודע שגם באוסטרליה הרחוקה מיישמים את  לאחרונה 

השיטה הישראלית – אכן גאווה גדולה.

את  הילדים  על  להקל  היא  ברידג'  המיני  מטרת משחק 
שלב ההכרזות, לאפשר להם להגיע במהירות ובפשטות 
היד  במשחק  הטכניקה  בשיפור  ולהתמקד  סביר  לחוזה 
ובהגנה. הילדים אוהבים לשחק עם הקלפים, זו ההנחה, 
שיתאהבו  הסיכוי  יגבר  כך  בשיעור  יותר  שישחקו  וככל 

במשחק וירצו להמשיך ללמוד אותו.

ולספור  היד  את  לסדר  לומדים  הילדים  עובד?  זה  כיצד 
נקודות. השחקן הראשון לפי התור שברשותו 12 נקודות 
לפחות מכריז "יש לי פתיחה". שותפו של הפותח מודיע 
בראש  מחבר  הפותח  לו.  יש  נקודות  כמה  רם  בקול 
ההתחייבות  מהי  ומודיע  שותפו  ושל  שלו  הניקוד  את 
בהתאם ל"טבלת החלטות" המונחת על השולחן, טבלה 
בשלב  לקיחות.  למספר  נקודות  מספר  בין  שמתאימה 
שליט"  ללא  ברידג'  "מיני  הילדים  משחקים  הראשון 
)המורים מסדרים מראש חלוקות סבירות(, ולאחר כ-10 
ומאפשרים  שליט  עם  משחק  אותם  מלמדים  שיעורים 

ברידג' לילדים בצפון

זך עומר
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יותר  להם לבחור חוזה באמצעות טבלת החלטות מעט 
הקבוצות  ברוב  אפשר  שנה  כחצי  לאחר  מתוחכמת. 
להעביר את השחקנים הצעירים ממיני ברידג' לברידג'. 
גם המעבר לברידג' נעשה באופן הדרגתי – בקטגוריית 
"ברידג' מתחילים" ההכרזות מוגבלות לפתיחות במייג'ור 
בלבד )הקלפים מסודרים מראש כך שלמשיב יש תמיכה 
מגוון  על   1NT לפתיחות  וכן  הפותח(,  של  במייג'ור 

התשובות כולל סטיימן וטרנספר למייג'ורים. 

בפברואר  שנה  כל  המתקיימת  הספר  בתי  באליפות 
מתחרים הילדים בארבע קטגוריות משחק – מיני ברידג' 
ללא שליט, מיני ברידג' עם שליט )קטגוריה הכוללת גם 
משחק ללא שליט(, ברידג' מתחילים וברידג' מתקדמים. 
מול  להתמודד  לילדים  מאפשרת  לקטגוריות  זו  חלוקה 
מופרדת  והמדליות  הגביעים  וחלוקת  ברמתם,  שחקנים 
שלומד  לילד  גם  שלמעשה  כך  השונות  הקטגוריות  בין 
במדליה  או  בגביע  לזכות  מעשי  סיכוי  יש  חודשיים  רק 

בתחרות הראשונה שלו.

שיחקו  בדצמבר  שהתקיימה  ישי  ברמת  בתחרות 
שליט  ללא  ברידג'  מיני   – קטגוריות  בשלוש  הילדים 
לילדים שהחלו ללמוד בשנת הלימודים הנוכחית, ברידג' 
וברידג'  שנייה  שנה  שלומדים  לתלמידים  מתחילים 
השנייה  השנה  ממחצית  לתלמידים  שמיועד  מתקדמים 
הקונבנציות  לכל  פתוחה  האחרונה  הקטגוריה  והלאה. 

והטכניקות, ולמעשה זוהי תחרות ברידג' רגילה לחלוטין. 
כל קטגוריה מתפקדת כתחרות נפרדת, והוענקו גביעים 
קטגוריה.  בכל  הראשונים  המקומות  לשלושת  ומדליות 
השחקנים  עם  יחד  לתחרות  מגיעים  הקבוצות  מורי 
ומשמשים הן כשופטים בתחרות והן כמסייעים לשחקנים 
המתעוררות  טכניות  בעיות  בפתרון  תוצאות,  ברישום 
לאורך  יכולתם לשבת  ובעיקר בשיפור  במהלך המשחק 
המורים  ההתרגשות.  למרות  במשחק  ולהתרכז  זמן 
נמנעים מלסייע לשחקנים בקבלת החלטות – תחרות זו 
מלא  פעולה  בשיתוף  מבוצע  התחרות  ארגון  תחרות... 
כמובן  כל אחד מהמורים משתוקק  בין המורים.  ומפרגן 
לראות את תלמידיו משיגים את המקומות הראשונים... 
לחוות  לילדים  לאפשר  היא  המרכזית  המטרה  אבל 
לראשונה את החוויה המרגשת של תחרות ברידג' ולעורר 
הבאות  בתחרויות  משופרים  להישגים  מוטיבציה  בהם 

ובאימוני הקבוצה.

ב-1 במרץ השנה תתקיים בהובלתו של מושיקו מיוחס, 
בתי הספר הארצית  אליפות  "הדור הבא",  פרויקט  רכז 
בבית דני בתל אביב. כדאי להגיע ולצפות מקרוב באירוע 
המרגש שמשתתפים בו מאות ילדים מכל רחבי הארץ, 
בנים ובנות, מכל המגזרים. חלקם צפויים להופיע בתוך 
אותנו  ולייצג  הצעירות  ישראל  בנבחרות  ספורות  שנים 

באליפויות אירופה והעולם.
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Dealer North, Vul None
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את החלוקה המוצגת לעיל שיחקתי עם שלושה רובוטים 
באינטרנט כשאני יושב בדרום.

West North East South

Pass 1♠ 3♥

Pass (♥ Dbl Pass

(NT* Pass Pass!! Pass
* מבקש מהשותף לבחור בין סדרות המינור

שניתנה  האפשרות  על  שמח  בצפון  הרובוט  שותפי 
עמיתיו  על  ולהקשות  שלי  המנע  הכרזת  את  לחזק  לו 

במזרח-מערב. מזרח לא היה מוכן לוותר בקלות והכריז 
את  מראה  כאלה  שבמצבים   (NT הכריז  מערב  דאבל. 
ביניהן.  לבחור  מהשותף  ומבקש  המינור  סדרות  שתי 
שותפי הרובוט בצפון הריח אפשרות לתאונה והכריז מהר 
הבין  לא  שותפו  במערב,  הרובוט  של  לתדהמתו   .Pass
את ההכרזה והשאיר אותו להיות כרוז בחוזה הזוי. אני 

כמובן שתקתי כמו דג.

 .♥K-ב והוביל  קטן  חיוך  חייך  בצפון  הרובוט  שותפי 
הכרוז איחל לשותפו מוות איטי במגרסת רכיבים והשליך 
קלאב מהיד. עכשיו החליט שותפי לאתגר אותי בתרגיל 
)מי  נמוך  הארט  שיחק   ♥J-ב להמשיך  ובמקום  חסימה, 
תכנת את החבר'ה האלה??(. בשלב הזה התוכנה כאילו 
נתקעה, ורק בדיעבד הבנתי שזה היה הרגע שבו למערב 
נשרף פיוז, והוא צרח על שותפו שאין לו מושג בברידג' 
ושיבקש עכשיו מההנהלה העברה לתוכנה של השש-בש. 
זכיתי  לפעול.  חזרה  התוכנה  מלצעוק  התעייף  כשמערב 
לא  כדי  שותפי  של   J-ה אל  נמוך  הארט  הובלתי   ,A-ב
כדי   Q-ה עם  ה-9 שלו  ולקחתי את  לחסום את הסדרה 

.Down four -להמשיך עם יתר ההארטים בדרך ל

חקוק   7♦ יש  למזרח-מערב   – יושבים  שהקלפים  כפי 
בסלע. אם לרובוטים יש תאונות הכרזה, אז גם לנו מותר 

לפעמים, לא?

קטן  לסלם  לפחות  להכריז  היה  נכון  איך  לחשוב  נסו 
בדיאמונד לאחר הכרזות ההפרעה של צפון-דרום בהארט.

קורות  לרובוטים  גם 
תאונות הכרזה

זך עומר

חנות הברידג‘ היחידה בישראל

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

03-6186722
פתוח ימים א-ה 08:00-17:00

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

www.lioncard.co.il

 סט קופסאות הכרזה קלאב
כולל קלפי הכרזה

מפלסטיק סימטריים

180 ש“ח
במקום 240 ש“ח
תוספת 40 ש“ח למשלוח
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חידת החודש, פברואר 2016
אורן לידור
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מערב מוביל ב-Q♥ נגד החוזה ♣7.
עליכם לבצע את החוזה נגד כל הגנה. בהצלחה!!!
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מערב מוביל ב-K♥ נגד החוזה ♠6.
זכה ב-A♥, חתוך ♥ עם T♠, שחק ♠ ל-7, חתוך ♥ שלישי 
עם J♠, המשך בעוד ♠ ל-9 וחתוך את ה-♥ האחרון עם 

Q♠. משוך עוד ♠ כדי להגיע למצב הבא:
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שחק כעת את ה-A♠. מערב חייב לשמור על כל הקלאבים, 
אחרת תוכל לבצע ) לקיחות בסדרה זו. לפיכך הוא ישליך 
 .♣T-ובקלאב אל ה ♣A-השלך ♦ מהדומם והמשך ב .♦Q
שחק כעת את ה-J♦, והיריבים בצרות: אם מזרח ישחק 
 ♣KJ-וייאלץ לשחק ♣ לתוך ה ♦K-נמוך, מערב יזכה עם ה
)וימחץ את ה-K♦ של   ♦A של הדומם; אם מזרח ישחק

מערב( הוא ייאלץ לשחק מה-97♦ אל ה-T8♦ של דרום.

פתרון חידת החודש, ינואר 2016

אורן לידור
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ידיעון ההתאגדות הישראלית לברידג' ן פברואר 2016
עורכים: אילן שזיפי ואוריה מאיר, כתובת משרד ההתאגדות: ת.ד. 1264 שוהם 6085000

טל. 03-9794862, פקס. 03-9794319
www.bridge.co.il :אתר ההתאגדות ibf@bridge.co.il :דוא"ל

אפריל 2016מרץ 2016פברואר 2016
13

27

ליגות לזוגות T.B מוקדמות
מחוזי*

(למילוי מקומות פנויים)

אליפות ישראל לזוגות 
מעורבים 

מוקדמות מחוזי*

12 - 11

13

26 - 25

אליפות ישראל לזוגות 
מעורבים, שלבי גמר

סימולטנית ארצית 

TB ליגות לזוגות

9 - 8

16

TB ליגה לזוגות

אליפות ישראל 
הפתוחה לזוגות 

מוקדמות מחוזי*

תוכנית פעילות ספורטיבית ארצית לחודשים:
פברואר 2016 – אפריל 2016

הודעות חשובות

* ראו מודעה מפורטת

כמות נקודות אמן ארציות מוגדלת לכל הזוגות המסיימים מעל הממוצע !!!
TB 2016 ליגות לזוגות

שלב מוקדמות מחוזיות | השלמת זוגות לליגה
1. תחרות זו הינה למילוי מקומות פנויים עבור תחרות הליגות לטופ-בוטום שהחלה בשנה שעברה.

2. הזוגות שיסיימו במקומות הראשונים במחוזות יוכלו להשתתף בשלב הבתים שיתקיים על פי התוכנית הספורטיבית.
3. זוגות אלו יצטרפו אל הזוגות אשר שיחקו בליגות בשנה שעברה (ולא ירדו ליגה).

4. שיטת המוקדמות - שני מושבים בני 18 חלוקות. 

שבת 13 בפברואר 2016 | שעה 09:30, סיום משוער 17:00
מרכזדרוםצפון

במועדון "חיפה כרמל"
רח' מחניים 9, חיפה

מועדון רחובות
המנוף 1

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

פרטים והרשמה
משה מנור

054-6908800
מועדון: 04-8101027
מחיר 140 ש"ח לזוג

ההרשמה מראש – חובה

אביבה בן ארויה 
052-3859335

מחיר 140 ש"ח לזוג
ההרשמה מראש – חובה

יעקב מינץ
052-2783263
03-5403244

מחיר 140 ש"ח לזוג
ההרשמה מראש – חובה

לפחות אחד מבני הזוג חייב להשתייך לסניף במחוז שבו הוא משתתף (ניתן להשתתף במחוז אחר רק באישור מוקדם 
של קפטן המחוז המארח) | ככלל, לא מאשרים ממלאי מקום בתחרויות אליפות ישראל

מחזור הליגה השני יתקיים בסופ"ש 25-26.03.2016 ובסוף השבוע 8-9.04.2016

פרסים ונקודות אמן ארציות ובינלאומיות במתכונת מורחבת מאד.

התחרות מיועדת לחברי התאגדות בתוקף בשנת 2016

ש!!!
חד

אליפות ישראל לזוגות מעורבים 2016
שלב מוקדמות מחוזיות

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

מועד התחרות 27/2/2016 | שעה 09:30
מרכזדרוםצפון

במועדון "חיפה כרמל"
רח' מחניים 9, חיפה

מועדון אשדוד
הרב שאולי 4, מתחם בי"ס ארזים

מועדון "רמת השרון"
סוקולוב 52, רמת השרון

פרטים והרשמה
משה מנור

054-6908800
מועדון: 04-8101027
מחיר 140 ש"ח לזוג

ההרשמה מראש – חובה

אביבה בן ארויה 
052-3859335

מחיר 140 ש"ח לזוג
ההרשמה מראש – חובה

יעקב מינץ
052-2783263
03-5403244

מחיר 140 ש"ח לזוג
ההרשמה מראש – חובה

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

זוג מעורב = שחקנית ושחקן

שלבי הגמר: שלבי הגמר יתקיימו בסוף השבוע 12-11 במרץ
המשך התחרות במתכונת החדשה, סוף שבוע אחד בלבד.

פרסים כספיים ונקודות אמן ארציות ובינלאומיות במתכונת מורחבת מאד.

פתוח לחברי התאגדות בתוקף לשנת 2016  | מנעו אי נעימות ודאגו לחדש חברותכם בהקדם. 

אליפות ישראל הפתוחה לזוגות 2016
שלב מוקדמות מחוזיות

שני מושבים בני  18 חלוקות, חלוקות זהות וחישוב משותף בכל המרכזים
IMP שיטת חישוב

יוענקו נק' אמן ארציות במתכונת מורחבת לכל הזוגות המסיימים מעל הממוצע.

שבת 16 באפריל 2016 | שעה 09:30
מרכזדרוםצפון

במועדון "חיפה כרמל"
רח' מחניים 9, חיפה

מועדון נס ציונה
המעפילים 3, נס ציונה

מועדון "כיכר המדינה"
ויצמן 53, תל-אביב

פרטים והרשמה
משה מנור

054-6908800
מועדון: 04-8101027
מחיר 140 ש"ח לזוג

ההרשמה מראש – חובה

אביבה בן ארויה 
052-3859335

מחיר 140 ש"ח לזוג
ההרשמה מראש – חובה

יעקב מינץ
052-2783263
03-5403244

מחיר 140 ש"ח לזוג
ההרשמה מראש – חובה

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

ככלל לא מאושרים מחליפים 

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

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

תאריכי המשך האליפות: חצי גמר וגמר – 6 - 7 במאי, גמר על: 20 - 21 במאי
פרסים ונקודות אמן ארציות ובינלאומיות במתכונת מורחבת מאד.

התחרות מיועדת לחברי התאגדות בתוקף בשנת 2016
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אפריל 2016מרץ 2016פברואר 2016
13

27

ליגות לזוגות T.B מוקדמות
מחוזי*

(למילוי מקומות פנויים)

אליפות ישראל לזוגות 
מעורבים 

מוקדמות מחוזי*

12 - 11

13

26 - 25

אליפות ישראל לזוגות 
מעורבים, שלבי גמר

סימולטנית ארצית 

TB ליגות לזוגות

9 - 8

16

TB ליגה לזוגות

אליפות ישראל 
הפתוחה לזוגות 

מוקדמות מחוזי*

תוכנית פעילות ספורטיבית ארצית לחודשים:
פברואר 2016 – אפריל 2016

הודעות חשובות

* ראו מודעה מפורטת

כמות נקודות אמן ארציות מוגדלת לכל הזוגות המסיימים מעל הממוצע !!!
TB 2016 ליגות לזוגות

שלב מוקדמות מחוזיות | השלמת זוגות לליגה
1. תחרות זו הינה למילוי מקומות פנויים עבור תחרות הליגות לטופ-בוטום שהחלה בשנה שעברה.

2. הזוגות שיסיימו במקומות הראשונים במחוזות יוכלו להשתתף בשלב הבתים שיתקיים על פי התוכנית הספורטיבית.
3. זוגות אלו יצטרפו אל הזוגות אשר שיחקו בליגות בשנה שעברה (ולא ירדו ליגה).

4. שיטת המוקדמות - שני מושבים בני 18 חלוקות. 

שבת 13 בפברואר 2016 | שעה 09:30, סיום משוער 17:00
מרכזדרוםצפון

במועדון "חיפה כרמל"
רח' מחניים 9, חיפה

מועדון רחובות
המנוף 1

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

פרטים והרשמה
משה מנור

054-6908800
מועדון: 04-8101027
מחיר 140 ש"ח לזוג

ההרשמה מראש – חובה

אביבה בן ארויה 
052-3859335

מחיר 140 ש"ח לזוג
ההרשמה מראש – חובה

יעקב מינץ
052-2783263
03-5403244

מחיר 140 ש"ח לזוג
ההרשמה מראש – חובה

לפחות אחד מבני הזוג חייב להשתייך לסניף במחוז שבו הוא משתתף (ניתן להשתתף במחוז אחר רק באישור מוקדם 
של קפטן המחוז המארח) | ככלל, לא מאשרים ממלאי מקום בתחרויות אליפות ישראל

מחזור הליגה השני יתקיים בסופ"ש 25-26.03.2016 ובסוף השבוע 8-9.04.2016

פרסים ונקודות אמן ארציות ובינלאומיות במתכונת מורחבת מאד.

התחרות מיועדת לחברי התאגדות בתוקף בשנת 2016

ש!!!
חד

אליפות ישראל לזוגות מעורבים 2016
שלב מוקדמות מחוזיות

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

מועד התחרות 27/2/2016 | שעה 09:30
מרכזדרוםצפון

במועדון "חיפה כרמל"
רח' מחניים 9, חיפה

מועדון אשדוד
הרב שאולי 4, מתחם בי"ס ארזים

מועדון "רמת השרון"
סוקולוב 52, רמת השרון

פרטים והרשמה
משה מנור

054-6908800
מועדון: 04-8101027
מחיר 140 ש"ח לזוג

ההרשמה מראש – חובה

אביבה בן ארויה 
052-3859335

מחיר 140 ש"ח לזוג
ההרשמה מראש – חובה

יעקב מינץ
052-2783263
03-5403244

מחיר 140 ש"ח לזוג
ההרשמה מראש – חובה

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

זוג מעורב = שחקנית ושחקן

שלבי הגמר: שלבי הגמר יתקיימו בסוף השבוע 12-11 במרץ
המשך התחרות במתכונת החדשה, סוף שבוע אחד בלבד.

פרסים כספיים ונקודות אמן ארציות ובינלאומיות במתכונת מורחבת מאד.

פתוח לחברי התאגדות בתוקף לשנת 2016  | מנעו אי נעימות ודאגו לחדש חברותכם בהקדם. 

אליפות ישראל הפתוחה לזוגות 2016
שלב מוקדמות מחוזיות

שני מושבים בני  18 חלוקות, חלוקות זהות וחישוב משותף בכל המרכזים
IMP שיטת חישוב

יוענקו נק' אמן ארציות במתכונת מורחבת לכל הזוגות המסיימים מעל הממוצע.

שבת 16 באפריל 2016 | שעה 09:30
מרכזדרוםצפון

במועדון "חיפה כרמל"
רח' מחניים 9, חיפה

מועדון נס ציונה
המעפילים 3, נס ציונה

מועדון "כיכר המדינה"
ויצמן 53, תל-אביב

פרטים והרשמה
משה מנור

054-6908800
מועדון: 04-8101027
מחיר 140 ש"ח לזוג

ההרשמה מראש – חובה

אביבה בן ארויה 
052-3859335

מחיר 140 ש"ח לזוג
ההרשמה מראש – חובה

יעקב מינץ
052-2783263
03-5403244

מחיר 140 ש"ח לזוג
ההרשמה מראש – חובה

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

ככלל לא מאושרים מחליפים 

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

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

תאריכי המשך האליפות: חצי גמר וגמר – 6 - 7 במאי, גמר על: 20 - 21 במאי
פרסים ונקודות אמן ארציות ובינלאומיות במתכונת מורחבת מאד.

התחרות מיועדת לחברי התאגדות בתוקף בשנת 2016
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קפטנים לנבחרות הצעירים של ישראל 
נבחרות הצעירים ובתי הספר של ישראל, ייצגו השנה את ישראל 

באליפות העולם שתתקיים באיטליה בין התאריכים 3-13 באוגוסט 2016.
מועמדים הרואים עצמם מתאימים לשמש בתפקיד קפטן, מתבקשים להגיש בקשה

למשרדי ההתאגדות בצירוף קורות חיים המפרטים רקע רלוונטי לתפקיד וזאת עד לתאריך 25.2.16

יש להגיש את הבקשה בדוא"ל: ibf@bridge.co.il או בפקס: 03-9794319

ועדת צעיריםועדת צעירים

קפטנים לנבחרות ישראל 
נבחרות הסניורים, הנשים והפתוחה ייצגו השנה את ישראל באליפות 

אירופה לקבוצות, שתתקיים בהונגריה בין 16-25 ליוני 2016.
מועמדים הרואים עצמם מתאימים לשמש בתפקיד קפטן, מתבקשים להגיש בקשה

למשרדי ההתאגדות בצירוף קורות חיים המפרטים רקע רלוונטי לתפקיד וזאת עד לתאריך 25.2.16
יש להגיש את הבקשה בדוא"ל: ibf@bridge.co.il או בפקס: 03-9794319

ועדת סגלועדת סגל

ועדת צעיריםועדת צעירים

אליפות נוער ומחנה קיץ
לצעירים בנורבגיה 

בין התאריכים 23-27 במרץ 2016 , תתקיים אליפות ברידג' לנוער וכן, מחנה ברידג' לנוער בשבדיה
כל הפרטים באתר ההתאגדות  www.bridge.co.il  בתפריט "שחק ברידג'" / "אירועי ברידג' בעולם"

ועדת צעיריםועדת צעירים

אליפות העולם החמישית
לקבוצות סטודנטים  - און ליין 

האליפות תתקיים ב-1 במרץ 2016 באמצעות אתר BBO. האליפות מאורגנת ע"י התאגדות 
האוניברסיטאות הבינלאומית בשיתוף עם התאגדות הברידג' העולמית.

כל הפרטים באתר ההתאגדות  www.bridge.co.il  בתפריט "שחק ברידג'" / "אירועי ברידג' בעולם"

SAVE THE DATE

לידיעת ציבור השחקנים, 
פסטיבל הברידג' ה-50

יתקיים השנה
ב-3-9 ביוני 2016
במרכז הירידים בתל אביב.

רשמו ביומנים והזמינו את חבריכם בארץ ובעולם
לקחת חלק בחוויה ובחופשה בלתי נשכחת בישראל.

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

  "גלעד אופיר - יו�ר ההתאגדות הישראלית לברידג�"

הודעות מועדונים

מועדון ברידג' פוינט פולג מתכבד להזמינכם:
לתחרות ארצית ע"ש חנה מאירי

מושב אחד 30 ידיים 

יום שישי 5 בפברואר 2016 
בשעה 10:00

במועדון ברידג' פוינט פולג 
רח' בני גאון 16 נתניה (ליד איקאה)

מנהל התחרות – ישראל ידלין
מחיר כולל למשתתף 65 ₪ 

מספר המקומות מוגבל—ההרשמה מראש חובה
אורית מורן – 052-5673392 
ישראל ידלין – 054-2262642

מועדון ברידג' השרון מתכבד להזמינכם:
לתחרות ארצית ע"ש יוסי פלג ז"ל

מושב אחד 30 ידיים 

יום שישי 12 בפברואר 2016 
בשעה 10:00

במועדון ברידג' השרון 
רח' ששת הימים 42 כפר סבא

מנהל התחרות – אילן שזיפי
מחיר כולל למשתתף 70 ₪ 

מספר המקומות מוגבל—ההרשמה מראש חובה
מועדון – 077-5253001 

רותי ליברמן – 054-4556111
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קפטנים לנבחרות הצעירים של ישראל 
נבחרות הצעירים ובתי הספר של ישראל, ייצגו השנה את ישראל 

באליפות העולם שתתקיים באיטליה בין התאריכים 3-13 באוגוסט 2016.
מועמדים הרואים עצמם מתאימים לשמש בתפקיד קפטן, מתבקשים להגיש בקשה

למשרדי ההתאגדות בצירוף קורות חיים המפרטים רקע רלוונטי לתפקיד וזאת עד לתאריך 25.2.16

יש להגיש את הבקשה בדוא"ל: ibf@bridge.co.il או בפקס: 03-9794319

ועדת צעיריםועדת צעירים

קפטנים לנבחרות ישראל 
נבחרות הסניורים, הנשים והפתוחה ייצגו השנה את ישראל באליפות 

אירופה לקבוצות, שתתקיים בהונגריה בין 16-25 ליוני 2016.
מועמדים הרואים עצמם מתאימים לשמש בתפקיד קפטן, מתבקשים להגיש בקשה

למשרדי ההתאגדות בצירוף קורות חיים המפרטים רקע רלוונטי לתפקיד וזאת עד לתאריך 25.2.16
יש להגיש את הבקשה בדוא"ל: ibf@bridge.co.il או בפקס: 03-9794319

ועדת סגלועדת סגל

ועדת צעיריםועדת צעירים

אליפות נוער ומחנה קיץ
לצעירים בנורבגיה 

בין התאריכים 23-27 במרץ 2016 , תתקיים אליפות ברידג' לנוער וכן, מחנה ברידג' לנוער בשבדיה
כל הפרטים באתר ההתאגדות  www.bridge.co.il  בתפריט "שחק ברידג'" / "אירועי ברידג' בעולם"

ועדת צעיריםועדת צעירים

אליפות העולם החמישית
לקבוצות סטודנטים  - און ליין 

האליפות תתקיים ב-1 במרץ 2016 באמצעות אתר BBO. האליפות מאורגנת ע"י התאגדות 
האוניברסיטאות הבינלאומית בשיתוף עם התאגדות הברידג' העולמית.

כל הפרטים באתר ההתאגדות  www.bridge.co.il  בתפריט "שחק ברידג'" / "אירועי ברידג' בעולם"

SAVE THE DATE

לידיעת ציבור השחקנים, 
פסטיבל הברידג' ה-50

יתקיים השנה
ב-3-9 ביוני 2016
במרכז הירידים בתל אביב.

רשמו ביומנים והזמינו את חבריכם בארץ ובעולם
לקחת חלק בחוויה ובחופשה בלתי נשכחת בישראל.

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

  "גלעד אופיר - יו�ר ההתאגדות הישראלית לברידג�"

הודעות מועדונים

מועדון ברידג' פוינט פולג מתכבד להזמינכם:
לתחרות ארצית ע"ש חנה מאירי

מושב אחד 30 ידיים 

יום שישי 5 בפברואר 2016 
בשעה 10:00

במועדון ברידג' פוינט פולג 
רח' בני גאון 16 נתניה (ליד איקאה)

מנהל התחרות – ישראל ידלין
מחיר כולל למשתתף 65 ₪ 

מספר המקומות מוגבל—ההרשמה מראש חובה
אורית מורן – 052-5673392 
ישראל ידלין – 054-2262642

מועדון ברידג' השרון מתכבד להזמינכם:
לתחרות ארצית ע"ש יוסי פלג ז"ל

מושב אחד 30 ידיים 

יום שישי 12 בפברואר 2016 
בשעה 10:00

במועדון ברידג' השרון 
רח' ששת הימים 42 כפר סבא

מנהל התחרות – אילן שזיפי
מחיר כולל למשתתף 70 ₪ 

מספר המקומות מוגבל—ההרשמה מראש חובה
מועדון – 077-5253001 

רותי ליברמן – 054-4556111
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תחרות  עד 120  לזוגות  
ביום ד'  16 מרץ 20:30 | ביום  ה'  17 מרץ  16:30 

תחרות ע'ש אסתר עצמוני   
יום ו' 18 מרץ  16:30 | ביום שבת  19 מרץ  10:30

מועדון ברידג' גת ירושלים מתכבד להזמינכם:
לתחרות ארצית ע"ש חנה פיילכנפלד ז"ל

מושב אחד 30 ידיים 

יום שישי 19  בפברואר 2016  
בשעה 10:00

במועדון ברידג' גת ירושלים 
באולם "בית החברה – נעמת"
רח' שלום עליכם 10 ירושלים

מנהל התחרות – אילן שזיפי
מחיר כולל למשתתף 65 ₪ 

מספר המקומות מוגבל—ההרשמה מראש חובה
עירית גראפי – 052-3949074

מועדון ברידג' כיכר המדינה מתכבד להזמינכם:
לתחרות ארצית 

2 מושבים קצרים של 18 ידיים כל אחד 

יום שבת 20 בפברואר 2016  
בשעה 10:00

במועדון כיכר המדינה
רחוב ויצמן 53 תל-אביב 

מנהל התחרות – אילן שזיפי
מחיר כולל למשתתף 75 ₪  לשני מושבים

מספר המקומות מוגבל—ההרשמה מראש חובה
משרד המועדון - 03-6969830

מועדון ברידג' השרון מתכבד להזמינכם:
לתחרות ארצית

2 מושבים של 24 ידיים 

יום ג'  1  במרץ  2016
יום ג' 8  במרץ 2016

שעה  -  20:30 

במועדון ברידג' השרון 
רח' ששת הימים 42 כפר סבא

מנהל התחרות – אילן שזיפי
מחיר למשתתף 130 ₪ לשני המושבים 

מספר המקומות מוגבל—ההרשמה מראש חובה
מועדון – 077-5253001 

רותי ליברמן – 054-4556111

מועדון ברידג' רמת השרון מתכבד להזמינכם:
לתחרות ארצית 

2 מושבים קצרים של 18 ידיים כל אחד 

יום ו' 4  במרץ 2016 
שעה  - 10:00 

במועדון רמת השרון
רחוב סוקולוב 52 רמת השרון  

מנהל התחרות – אילן שזיפי
מחיר כולל למשתתף 75 ₪  לשני מושבים

מספר המקומות מוגבל—ההרשמה מראש חובה
מועדון – 03-5403244

יעקב מינץ – 052-2783263 

מועדון ברידג' רחובות מתכבד להזמינכם:
לתחרות ארצית
מושב אחד 30 ידיים 

יום שבת 5  מרץ  2016 
שעה  - 10:00   

במועדון ברידג' קלאב רחובות
רח' המנוף 1  

מנהל התחרות – אילן שזיפי
מחיר למשתתף 70 ₪ 

מספר המקומות מוגבל—ההרשמה מראש חובה
מאיר ברקמן – 050-7353303 
נעמי לזר –    050-8844494 
דורית לשם – 050-9427818

מועדון ברידג' אביבים מתכבד להזמינכם:
לתחרות ארצית 

2 מושבים של 24 ידיים 

יום ג'  22  במרץ  2016
יום ג' 29  במרץ 2016

שעה  -  20:00 

במועדון ברידג' אביבים 
רח' דיסנצ'יק 7 תל-אביב  

מנהל התחרות – אילן שזיפי
מחיר למשתתף 120 ₪ לשני המושבים

מספר המקומות מוגבל—ההרשמה מראש חובה
מועדון אביבים  – 03-6417470

במסגרת פסטיבל ים המלח, יתקיימו התחרויות הארציות הבאות:



תחרות  עד 120  לזוגות  
ביום ד'  16 מרץ 20:30 | ביום  ה'  17 מרץ  16:30 

תחרות ע'ש אסתר עצמוני   
יום ו' 18 מרץ  16:30 | ביום שבת  19 מרץ  10:30

מועדון ברידג' גת ירושלים מתכבד להזמינכם:
לתחרות ארצית ע"ש חנה פיילכנפלד ז"ל

מושב אחד 30 ידיים 

יום שישי 19  בפברואר 2016  
בשעה 10:00

במועדון ברידג' גת ירושלים 
באולם "בית החברה – נעמת"
רח' שלום עליכם 10 ירושלים

מנהל התחרות – אילן שזיפי
מחיר כולל למשתתף 65 ₪ 

מספר המקומות מוגבל—ההרשמה מראש חובה
עירית גראפי – 052-3949074

מועדון ברידג' כיכר המדינה מתכבד להזמינכם:
לתחרות ארצית 

2 מושבים קצרים של 18 ידיים כל אחד 

יום שבת 20 בפברואר 2016  
בשעה 10:00

במועדון כיכר המדינה
רחוב ויצמן 53 תל-אביב 

מנהל התחרות – אילן שזיפי
מחיר כולל למשתתף 75 ₪  לשני מושבים

מספר המקומות מוגבל—ההרשמה מראש חובה
משרד המועדון - 03-6969830

מועדון ברידג' השרון מתכבד להזמינכם:
לתחרות ארצית

2 מושבים של 24 ידיים 

יום ג'  1  במרץ  2016
יום ג' 8  במרץ 2016

שעה  -  20:30 

במועדון ברידג' השרון 
רח' ששת הימים 42 כפר סבא

מנהל התחרות – אילן שזיפי
מחיר למשתתף 130 ₪ לשני המושבים 

מספר המקומות מוגבל—ההרשמה מראש חובה
מועדון – 077-5253001 

רותי ליברמן – 054-4556111

מועדון ברידג' רמת השרון מתכבד להזמינכם:
לתחרות ארצית 

2 מושבים קצרים של 18 ידיים כל אחד 

יום ו' 4  במרץ 2016 
שעה  - 10:00 

במועדון רמת השרון
רחוב סוקולוב 52 רמת השרון  

מנהל התחרות – אילן שזיפי
מחיר כולל למשתתף 75 ₪  לשני מושבים

מספר המקומות מוגבל—ההרשמה מראש חובה
מועדון – 03-5403244

יעקב מינץ – 052-2783263 

מועדון ברידג' רחובות מתכבד להזמינכם:
לתחרות ארצית
מושב אחד 30 ידיים 

יום שבת 5  מרץ  2016 
שעה  - 10:00   

במועדון ברידג' קלאב רחובות
רח' המנוף 1  

מנהל התחרות – אילן שזיפי
מחיר למשתתף 65 ₪ 

מספר המקומות מוגבל—ההרשמה מראש חובה
מאיר ברקמן – 050-7353303 
נעמי לזר –    050-8844494 
דורית לשם – 050-9427818

מועדון ברידג' אביבים מתכבד להזמינכם:
לתחרות ארצית 

2 מושבים של 24 ידיים 

יום ג'  22  במרץ  2016
יום ג' 29  במרץ 2016

שעה  -  20:00 

במועדון ברידג' אביבים 
רח' דיסנצ'יק 7 תל-אביב  

מנהל התחרות – אילן שזיפי
מחיר למשתתף 120 ₪ לשני המושבים

מספר המקומות מוגבל—ההרשמה מראש חובה
מועדון אביבים  – 03-6417470

במסגרת פסטיבל ים המלח, יתקיימו התחרויות הארציות הבאות:

תוצאות תחרויות

מצטברשמותדרוג
103.0גרייצר נורית - מורן אורית1
96.0פרקש רות - בראונשטיין יעל2
94.0שונק שושנה - רדלר חיה3
93.0ברנר אילנה - פופלילוב מתילדה4
88.0אלעד רחל - רוטנברג רות5
72.0גרודצקי שולה - גולדברג כרמן6
72.0סלמי עליזה - לשם דורית7
64.0בורק לואיזה - זייטמן מגי8
63.0בן יהודה יהודית - מונטאנו אאורליה9

61.0ליבסטר נדיה - כץ פז10

אליפות ישראל לזוגות נשים 2015
מושב:6 מתוך 6 תאריך: 21/01/16
תוצאות כלליות | השתתפו 36 זוגות

מצטברשמותדרוג
105.0בנירי עילי - חוטורסקי ניר1
91.0וינר שמואל - נחום ארז2
85.0רום שמעון - רום מאירה3
73.0שניידר ישי - שילה ראובן4
73.0ליפשיץ גלעד - דנק שחר5
68.0מיקנברג אירנה - לוי יהושע6
63.0אורן יפתח - אורן בעז7
56.0שמש סמי - שמש רותי8
55.0רוזן צבי - רוזן אילה9

54.0מידן רחל - רחימי רחמים10

אליפות ישראל עד אמן כסף 2016 בחישוב ארצי
מושב:2 מתוך 2 תאריך: 02/01/16
תוצאות כלליות | השתתפו 96 זוגות

מצטברשמותדרוג
77.86גלעדי יהודה - עזרא יצחק1
70.59סדן אהוד - רייך ריקרדו2
70.31הורוביץ שמשון - גרייצר נורית3
70.20פיברט יוסף - גלר מיכאל4
70.07ארואץ אבי - אברנוק חוה5
69.88צפריר יערי - צפריר שרה6
69.65אמיר יוסי - מיכאלי יורם7
69.48חלפון רפאל - טל ישראל8
68.82מילצ'ן דרור - שר חנן9

68.64שטרית אבי - שנפ שולמית10

סימולטנית ארצית ינואר 2016 | מושב 1 מתוך 1 תאריך: 11/01/16 | השתתפו 1055 זוגות
בחישוב ארצי - משוקלל

מצטברשמותדרוג
74.02גלעדי יהודה - עזרא יצחק1
69.70סדן אהוד - רייך ריקרדו2
69.19צפריר יערי - צפריר שרה3
67.85קישוני דליה - קישוני יואב4
67.30פיברט יוסף - גלר מיכאל5
67.04ברלינגר בן - זלצמן בנימין6
66.78בן ארויה אביבה - ממן גיא7
66.47טל שחר עופר - בלוך שלמה8
65.97אמיר יוסי - מיכאלי יורם9

65.74שי עמנואל - בייזר חיים10

Handicap - בחישוב ארצי

מצטברשמותדרוג
110.51יקותיאלי אסף - טולדנו אורן1
108.48עציון אמיר - זמיר עמי2
102.88אביטל שחף - בנירי עילי3
97.39בסקין בן - רוזנטל ניר4
94.76עומר יותם - ליפשיץ יותם5
94.51לוי הילה - אסולין עדי6
92.02אורמן ליאור - מיוחס מושיקו7
86.65אדמס שובל - טטנבוים תומר8
63.11נתן אביב - בר גלעד9

49.69גופנא אסף - עמיעז רום10

גמר אליפות ישראל לצעירים 2016 | מושב:9 מתוך 9 תאריך: 16-01-16
צעירים עד גיל 25

מצטברשמותדרוג
131.78זייטק אביב - לונשטיין תומר1
121.00מתתיהו גל - חוטורסקי ניר2
95.79נרקיס איתי - ארגלזי רועי3
94.08דנק שחר - ליפשיץ גלעד4
89.09ברגר נועם - שליבוביץ יהונתן5
88.64רבינוביץ שלי - כץ עמית6
85.48שרו יונתן - רובין דניאל7
67.60בן ארי תמר - סויסה לב טוב אופיר8
67.44עזריהו יואב - קניגסברג עדו9

59.10שרו שירה - ביטון נועם10

צעירים עד גיל 15
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 רב אמן ארד 
 זיגלמן רונאל, אביבים 

 אמן בכיר ארד 
 לוי רוני, חיפה/כרמל 

 אמן זהב 
 וסרמן גילדה, אביבים 

 אוליאמפרל אשר, וקס - רחובות 

 אמן כסף 
 אוסדצ'י-קפלן אורנה, חיפה/כרמל 

 דובשני צבי, אביבים 
 בנירי עילי, מושבות-שמריהו 

 ארגלזי רועי, נס ציונה 

 אמן ארד 
 נחום ארז, הלוחם אפקה 

 גרינברגר שלמה, חיפה/כרמל 
 רום מאירה, ירושלים 
 רום שמעון, ירושלים 

 גילאי גילה, ראשון לציון 
 מיקנברג אירנה, רחובות 

 אמן 
 בורגר שחף, חיפה/כרמל 

 מזרחי שמחה, חיפה/כרמל 
 שוורץ עופר, טבעון 

 אנין עידו, רמת גן 
 פנו אבי, ראשון לציון 

 פורת משה, נס ציונה 

 סגן אמן זהב 
 אפרים דוד, גל - ראש העין 

 אורון רות, קיסריה 
 גרינמן תמר, סביון-קרית אונו 

 וילדר סילביה, בית מכבי ראשל"צ 
 נוה משה, בית מכבי ראשל"צ 

 קראוז עקיבא, רחובות 
 ארדיטי רון, כפר מרדכי 

 סגן אמן כסף 
 שוהם הדר, גל - ראש העין 

 חייט ישראל, ספורט + חולון 
 דונצ'ס דוד, כרמיאל 

 אליעז רות, חיפה/כרמל 
 גיא יהודית, חיפה/כרמל 

 ליבלינג לינדה, חיפה/כרמל 
 אבנת צח, טבעון 

 בן שושן רפאל, ברידג' פוינט פולג 
 קרן מיכאל, כפר סבא 

 לביא משה, רמת גן 
 קוויתי שמואל, רמת גן 
 קניגסברג עדו, רמת גן 

 שלו תרצה, רמת גן 
 בבס סופיה, מושבות-שמריהו 

 בורבסקי אברהם, ירושלים 
 קסירר ויויאן, מרכז הברידג' ים 

 קרמנשהי אריה, מרכז הברידג' ים 
 שרביט טליה, מרכז הברידג' ים 

 שחר מרים, ערד 
 שגיא הדס, קבוצי דרום 

 סגן אמן ארד 
 גנאל גניה, ספורט + חולון 
 מצא שמואל, רמת השרון 

 וייל טובה, חיפה/כרמל 
 אורון הרצל, קריות/חיפה 

 דוד אל-עד, טבעון 
 גולני נעמי, רמת גן 

 ברחודר דרור, סביון-קרית אונו 
 סקוטלסקי שאבנר, מרכז ספורט ראשל"צ 

 סומוב מרינה, באר שבע 
 סמר בת שבע, באר שבע 

 מצליח יהושוע, אשדוד 

 סגן אמן 
 לרון אפרת, רמת השרון 
 פוגלמן יעל, רמת השרון 

 גרינמן אביבה, חיפה/כרמל 
 סורס אגי, קריות/חיפה 

 אופנהיימר שושנה, טבעון 
 ארזוני דניאל, טבעון 

 שינבאום שלמה, השרון 
 שפנר מיכל, הלוחם חיפה 

 בן שמחון אבי, ברידג' פוינט פולג 
 קרפ דוד, כפר סבא 

 פרוק קמיליה, אביבים 
 בסמן רפאל, מושבות-שמריהו 

 שמשי אפרים, מושבות-שמריהו 
 קסירר תמר, ירושלים 

 וקסלר ורד, לב חולון 
 עורי יהודית, לב חולון 

 זלצברג אבישר שרה, ויצו - נוה יוסף 
 מרקביץ יפה, ויצו - נוה יוסף 

 רובינגר בתיה, ויצו פתח תקוה 
 רובין דניאל, סביון-קרית אונו 

 פריקמן שלמה, רעננה ההגנה 
 דורף אן, אשקלון 

 כהן אינה, רחובות 
 זמיר אברהם, אשדוד 

 שמעוני זאב, וקס - רחובות 

 ביטן דוד, נס ציונה 
 שטלריד חיה, נס ציונה 

 שחקן מתקדם 
 בן דרור בני, רמת השרון 

 לוי דורית, רמת השרון 
 פוגלמן מונסי, רמת השרון 

 זהבי צבי, כיכר המדינה ת"א 
 פישר אבי, לב הצפון 

 אהרוני עדה, חיפה/כרמל 
 איזנברג טלי, חיפה/כרמל 

 טורבוביץ מאיר, חיפה/כרמל 
 חדש אהרון, קריות/חיפה 

 שמואלי עודד, קריות/חיפה 
 בוטמן אורלי, טבעון 
 שדות עמק, טבעון 

 טילבור פנינה, השרון 
 קליינברג דניאל, השרון 

 קרפול ניבא, השרון 
 אהרוני שלמה, ברידג' פוינט פולג 

 זכריה ריטה, ברידג' פוינט פולג 
 גולדברג אבי, רמת גן 

 מסיקה סימון, רמת גן 
 פטלאך ריטה, רמת גן 

 תדמור אורי, רמת גן 
 גלט אהרון, אביבים 
 פרר אייבן, אביבים 

 רוטקוף סילבן, אביבים 
 סורקיס שרגא, מושבות-שמריהו 

 צור שניר, מושבות-שמריהו 
 שלייפר חיים, מושבות-שמריהו 

 צבר יואב, ירושלים 
 צבר רונית, ירושלים 

 בר חגית, זכרון יעקב 
 יצחק זיוה, זכרון יעקב 

 גבריאלי אריה, סביון-קרית אונו 
 ליברמן ארנון, סביון-קרית אונו 

 רוזנצוויג אלחנן, סביון-קרית אונו 
 סלומון אברהם, בית מכבי ראשל"צ 
 קונפורטי רוני, בית מכבי ראשל"צ 

 אלון יהודה, רעננה ההגנה 
 אמיר גילה, רעננה ההגנה 

 בלז חיים, רעננה ההגנה 
 דגן עמוס, רעננה ההגנה 

 כרמון לאה, רעננה ההגנה 
 קליין לאה, רעננה ההגנה 

 אתרוג אשר, רחובות 
 אתרוג רינה, רחובות 

 שדה אילנה, נס ציונה 
 סומך יחזקאל, מועדון לידור

דדרגות

מקבלי תארים ביום 14 בינואר 2016

מדור נופשונים

2016  30 – 22
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 רב אמן ארד 
 זיגלמן רונאל, אביבים 

 אמן בכיר ארד 
 לוי רוני, חיפה/כרמל 

 אמן זהב 
 וסרמן גילדה, אביבים 

 אוליאמפרל אשר, וקס - רחובות 

 אמן כסף 
 אוסדצ'י-קפלן אורנה, חיפה/כרמל 

 דובשני צבי, אביבים 
 בנירי עילי, מושבות-שמריהו 

 ארגלזי רועי, נס ציונה 

 אמן ארד 
 נחום ארז, הלוחם אפקה 

 גרינברגר שלמה, חיפה/כרמל 
 רום מאירה, ירושלים 
 רום שמעון, ירושלים 

 גילאי גילה, ראשון לציון 
 מיקנברג אירנה, רחובות 

 אמן 
 בורגר שחף, חיפה/כרמל 

 מזרחי שמחה, חיפה/כרמל 
 שוורץ עופר, טבעון 

 אנין עידו, רמת גן 
 פנו אבי, ראשון לציון 

 פורת משה, נס ציונה 

 סגן אמן זהב 
 אפרים דוד, גל - ראש העין 

 אורון רות, קיסריה 
 גרינמן תמר, סביון-קרית אונו 

 וילדר סילביה, בית מכבי ראשל"צ 
 נוה משה, בית מכבי ראשל"צ 

 קראוז עקיבא, רחובות 
 ארדיטי רון, כפר מרדכי 

 סגן אמן כסף 
 שוהם הדר, גל - ראש העין 

 חייט ישראל, ספורט + חולון 
 דונצ'ס דוד, כרמיאל 

 אליעז רות, חיפה/כרמל 
 גיא יהודית, חיפה/כרמל 

 ליבלינג לינדה, חיפה/כרמל 
 אבנת צח, טבעון 

 בן שושן רפאל, ברידג' פוינט פולג 
 קרן מיכאל, כפר סבא 

 לביא משה, רמת גן 
 קוויתי שמואל, רמת גן 
 קניגסברג עדו, רמת גן 

 שלו תרצה, רמת גן 
 בבס סופיה, מושבות-שמריהו 

 בורבסקי אברהם, ירושלים 
 קסירר ויויאן, מרכז הברידג' ים 

 קרמנשהי אריה, מרכז הברידג' ים 
 שרביט טליה, מרכז הברידג' ים 

 שחר מרים, ערד 
 שגיא הדס, קבוצי דרום 

 סגן אמן ארד 
 גנאל גניה, ספורט + חולון 
 מצא שמואל, רמת השרון 

 וייל טובה, חיפה/כרמל 
 אורון הרצל, קריות/חיפה 

 דוד אל-עד, טבעון 
 גולני נעמי, רמת גן 

 ברחודר דרור, סביון-קרית אונו 
 סקוטלסקי שאבנר, מרכז ספורט ראשל"צ 

 סומוב מרינה, באר שבע 
 סמר בת שבע, באר שבע 

 מצליח יהושוע, אשדוד 

 סגן אמן 
 לרון אפרת, רמת השרון 
 פוגלמן יעל, רמת השרון 

 גרינמן אביבה, חיפה/כרמל 
 סורס אגי, קריות/חיפה 

 אופנהיימר שושנה, טבעון 
 ארזוני דניאל, טבעון 

 שינבאום שלמה, השרון 
 שפנר מיכל, הלוחם חיפה 

 בן שמחון אבי, ברידג' פוינט פולג 
 קרפ דוד, כפר סבא 

 פרוק קמיליה, אביבים 
 בסמן רפאל, מושבות-שמריהו 

 שמשי אפרים, מושבות-שמריהו 
 קסירר תמר, ירושלים 

 וקסלר ורד, לב חולון 
 עורי יהודית, לב חולון 

 זלצברג אבישר שרה, ויצו - נוה יוסף 
 מרקביץ יפה, ויצו - נוה יוסף 

 רובינגר בתיה, ויצו פתח תקוה 
 רובין דניאל, סביון-קרית אונו 

 פריקמן שלמה, רעננה ההגנה 
 דורף אן, אשקלון 

 כהן אינה, רחובות 
 זמיר אברהם, אשדוד 

 שמעוני זאב, וקס - רחובות 

 ביטן דוד, נס ציונה 
 שטלריד חיה, נס ציונה 

 שחקן מתקדם 
 בן דרור בני, רמת השרון 

 לוי דורית, רמת השרון 
 פוגלמן מונסי, רמת השרון 

 זהבי צבי, כיכר המדינה ת"א 
 פישר אבי, לב הצפון 

 אהרוני עדה, חיפה/כרמל 
 איזנברג טלי, חיפה/כרמל 

 טורבוביץ מאיר, חיפה/כרמל 
 חדש אהרון, קריות/חיפה 

 שמואלי עודד, קריות/חיפה 
 בוטמן אורלי, טבעון 
 שדות עמק, טבעון 

 טילבור פנינה, השרון 
 קליינברג דניאל, השרון 

 קרפול ניבא, השרון 
 אהרוני שלמה, ברידג' פוינט פולג 

 זכריה ריטה, ברידג' פוינט פולג 
 גולדברג אבי, רמת גן 

 מסיקה סימון, רמת גן 
 פטלאך ריטה, רמת גן 

 תדמור אורי, רמת גן 
 גלט אהרון, אביבים 
 פרר אייבן, אביבים 

 רוטקוף סילבן, אביבים 
 סורקיס שרגא, מושבות-שמריהו 

 צור שניר, מושבות-שמריהו 
 שלייפר חיים, מושבות-שמריהו 

 צבר יואב, ירושלים 
 צבר רונית, ירושלים 

 בר חגית, זכרון יעקב 
 יצחק זיוה, זכרון יעקב 

 גבריאלי אריה, סביון-קרית אונו 
 ליברמן ארנון, סביון-קרית אונו 

 רוזנצוויג אלחנן, סביון-קרית אונו 
 סלומון אברהם, בית מכבי ראשל"צ 
 קונפורטי רוני, בית מכבי ראשל"צ 

 אלון יהודה, רעננה ההגנה 
 אמיר גילה, רעננה ההגנה 

 בלז חיים, רעננה ההגנה 
 דגן עמוס, רעננה ההגנה 

 כרמון לאה, רעננה ההגנה 
 קליין לאה, רעננה ההגנה 

 אתרוג אשר, רחובות 
 אתרוג רינה, רחובות 

 שדה אילנה, נס ציונה 
 סומך יחזקאל, מועדון לידור

דדרגות

מקבלי תארים ביום 14 בינואר 2016

מדור נופשונים

2016  30 – 22
  (  )    –  

,    ( "  ) "  2,195-  
.   ,  ,      

 Bay View  
        

         '   
       

054-4556111    |  03-6058355  
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לפרטים נוספים ולהרשמה: אורלי ריזנברג 054-4429724, גדי ארנון 054-4671721

נופשון ברידג' רומניה – מאי 2016
13.5.2016 – 20.5.2016 | 7 לילות 

בתי מלון: Orizont Predeal**** 5 לילות - Sheraton Bucharest***** 2 לילות
טיולים: סינייה, מצודת בראן - מואצ'ו - הטירה מוכרת כ"טירת דראקולה", ברשוב, תצפית 3 הארזים-אגם 

סנטה אנה, מכרה המלח בסלניק, סיור בבוקרשט, ארמון הפרלמנט, בית הכנסת קוראל 

החבילה כוללת:
• טיסות: אל על: ת"א בוקרשט 13.5.2016 | 07:00-09:50 - בוקרשט ת"א  20.5.2016 | 10:55-13:30

• 5 לילות במלון בפרדיאל ע"ב חצי פנסיון • 2 לילות במלון שרתון *****5 • ע"ב לינה וארוחת בוקר
• 2 ארוחות ערב במסעדות מקומיות בבוקרשט • 6 טיולים • 5 ערבי ברידג' כולל מים ושתיה חמה 

• אוטובוס תיירים ממוזג ונוח לביצוע התוכנית • כניסות לכל האתרים כפי שמופיעים בתוכנית 
• תשר לנותני השירותים למעט מדריך הטיול • מדריך הקבוצה אריה שמרון.

******ועוד ועוד*****הפתעות******והפתעות*****

המחיר אינו כולל: התייקרות במחירי הדלק במידה ויחולו לאחר ה-29.11.15 • ביטוחים למיניהם • כל מה שאינו מופיע בסעיף "המחיר כולל"
מקדמה עד לתאריך 25.2.2016 ע"ס 250 € | יתרת התשלום עד לתאריך 1.4.2016

ניתן לשלם באשראי עד 4 תשלומים ללא ריבית.

מחיר החבילה לאדם 1,420 € לאדם בחדר זוגי
 (תוספת ליחיד בחדר זוגי 260 €)

bridge4fun@012.net.il
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English
55

A well-known rule in life is: "He who plays with 
fire, may get burned". This rule is valid also in 
bridge.

In the following hand, both sides elected to play 
with fire, but only one of them got burned.

Dealer South, Vul N/S
 ♠

♥
♦
♣

-
AJT843
Q984
K62

 

♠
♥
♦
♣

QJT95432
K7
J
94

♠
♥
♦
♣

K86
5
KT7652
A73

 ♠
♥
♦
♣

A7
Q962
A3
QJT85

 

West North East South

1♣

4♠ 5♥ 5♠ 6♥

Pass Pass Dbl Pass

Pass RDbl 6♠ Dbl

Pass Pass Pass

South opened 1♣. West bid his 8-card spade 
suit at the four-level at favorable vulnerability. 
North introduced his hearts. East and South 
supported their partners' suits.

The first one "to play with fire" is East. He 
holds one sure trick in clubs and two kings. The 
opponents did not have an opportunity to ask 
for the number of aces, and East thought that 
the contract would go down. By the way, N/S do 
miss two keycards, ♣A and ♥K, but the finesse 
against the trump king is working. East elected 
to double 6♥. However, doubling is highly 
problematic after such a wild auction.

6♥ doubled came back to North, who was not 
satisfied with making a doubled slam. North 
redoubled, an extremely risky move since as 
far as he knows the defenders may be able 
to cash ♦AK immediately. Following North's 
redouble, East was no longer so certain about 
his double. A cheap runout to 6♠ was available. 

Please note that a contract of 6♥ )either doubled 
or redoubled( by North may be set only by an 
underlead of the ♦K! North wins the ♦Q, but 
then there is no quick entry to South's hand 
in order to finesse the ♥K. An attempt to play 
clubs would allow East to win the ♣A and give 
his partner a diamond ruff.

Would East have found such an inspired lead 
against 6♥? One cannot tell, but at the table 
East bid 6♠, doubled by South. West went down 
three and North/South had to be satisfied with a 
meager penalty of +500.

This was a poor result for them, as in most other 
tables N/S made 12 tricks either in a game 
contract )+680( or in a small slam )+1430(, 
sometimes doubled )+1660(.

Playing 
 with Fire

Joseph Engel
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המרחבים האדירים והפראיים של אלסקה, עיירות הדייגים, יערות המחט, דובי הגריזלי הצדים את דגי הסלמון בנהרות השוצפים, היונקים הימיים, 
הליוויתנים וכלבי הים, קרחוני הענק והפיורדים המרהיבים הם חלק מפסיפס טבעי עוצר נשימה המחכה לנו במהלך השייט על סיפון אנית הפאר 
Norwegian Sun. בסיומו של השייט, נצא ממערב, למזרח, אל הרי הרוקיס הקנדיים, בריטיש קולומביה, שבירתה ויקטוריה וגני בוטשארד המרהיבים, 
העיר וונקובר הנחשבת לאחת מהיפות בערי העולם, קמלופס, עיירת הבוקרים על גדת נהר התומפסון, נהר הפרייזר האדיר החותר ומתפתל בין יערות 
עד, שמורות הטבע ג'אספר וקניון המיילין, שמורת הטבע של באנף והיהלומים שבכתר, אגם לואיז, אגם מוריין, קניון התומפסון, הר הגופרית ומפלי 
המים של באנף, העיר קלגארי במדינת אלברטה והגנים התלויים ולקינוח, טורונטו, היושבת על גדתו הצפונית של אגם אונטריו בה נסייר סיור מעמיק 

נבקר במפלי הניאגרה השוצפים ונקדיש גם זמן למרכזי הקניות והמסחר ההומים.

במחיר מיוחד 8790 $ (לאדם בחדר בתפוסה זוגית) 
מבצע מיוחד!!! 10 הנרשמים הראשונים ישודרגו לתא עם מרפסת באוניה במתנה!

תוספת ליחיד בחדר 2,850 $, תוספת לתא עם מרפסת 1,100 $, לאדם.
המחיר כולל:

טיסות סדירות בינלאומיות וטיסות פנים בחברת אייר קנדה  7 ימי שייט באלסקה באונית הפאר Norwegian Sun בתאים חיצוניים עם חלון לים 
DLX על בסיס פנסיון מלא  כל הטיולים והסיורים כולל במהלך השייט  לינה בבתי מלון מרכזיים בערים ברמת דרגה ראשונה

לינה בפארקים בהרי הרוקיס בלודג'ים באיזור  כלכלה חצי פנסיון במשך הטיול (בשייט פנסיון מלא)  סיורים כמפורט במסלול לרבות דמי כניסה 
לאתרים השונים  מדריך ישראלי בכיר מנוסה: רוני ינובסקי  אוטובוס תיירים מפואר לביצוע הטיולים  משחקי ברידג' במהלך השייט.

המחיר אינו כולל: ביטוחים למיניהם, שתייה בארוחות, טיפים באוניה במלונות ולנותני השירותים למינהם בחו"ל כ-15 $ ליום, ויזה לארה"ב, טיפ למדריך הישראלי וכל הוצאה שלא 
נכללת במחיר כלול.

מספר המקומות מוגבל - מהרו להירשם! ניתן לקבל תוכנית מפורטת לפקס/לדוא"ל.

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

מסע מרתק לאלסקה
והרי הרוקיס הקנדיים

28/7-19/8/2016
23 ימי טיול כולל 7 ימי שייט

Norwegian Sun באוניית הפאר
בהדרכת: רוני ינובסקי

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