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שלום חברים,

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

 T.B בשיטת  לזוגות  הליגות  משחקי  מתקיימים  השנה  מרכזיות:  תחרויות 
מקווים  ואנו  התחרות  במבנה  רבה  השקענו מחשבה  ברציפות.  השניה  בפעם 
שתגלו בהם עניין ותשתמשו בהם כזריקת מרץ לשמר את הזוגיות המוצלחת עם 

.J השותף משנה לשנה

בחודש מרץ תתקיים תחרות הסימולטנית הארצית. תחרות זו מחושבת גם בשיטת הנדי-קאפ שקובעת כי זוגות 
בעלי דרגות נמוכות יקבלו פקטור מסויים לתוצאתם הסופית. בעזרת שתי שיטות החישוב: רגילה והנדי-קאפ, יותר 
ויותר שחקנים יכולים להצליח בתחרות ולזכות בנקודות ארציות. כחלק מנוהג חדש בתחרויות הסימולטנית יוענקו 

לזוכים במקומות הראשונים גביעים מהודרים.
ההתאגדות  תחרויות  לזוכי  גביעים  לחלוקת  מרכזי  טקס  לראשונה  נערך  שעברה  בשנה  גביעים:  חלוקת  טקס 
השונות. לאור הצלחתו, נערוך גם השנה טקס ייחודי שיתקיים בבית ההתאגדות ברעננה ובו נעניק גביעים והרבה 

כבוד לאלופי ישראל בקטגוריות השונות לשנת 2015. 

פסטיבל הברידג' ה-50 – שלל חידושים! הפסטיבל יתקיים בין התאריכים 3-9 לחודש יוני ואתם מוזמנים להתעדכן 
הנוגעים  והעדכונים  המידע  כל  את  נפרסם  זה  באתר   .www.ibf-festival.org בכתובת:   החדש  הפסטיבל  באתר 
לפסטיבל וכמובן תוכלו למצוא את תכנית הפסטיבל בדפי האמצע של ביטאון זה. ארצה להדגיש מספר חידושים 

מרכזיים שהכנסנו לפסטיבל חגיגי זה:

• הרצאת מומחה בכל אחת מתחרויות הבוקר בין השעות 9:30 ועד 10:00.	

• יום שלישי הגדול – בבוקר יום זה יתקיימו שלל פעילויות במקביל לתחרות הבוקר. בין היתר נערוך תחרות 	
מחבריכם  אחד  לכל  המיועדת  בברידג'"  ראשונים  "צעדים  הרצאת  דרכם,  בתחילת  לשחקנים  המיועדת 

המתעניין בנושא ובנוסף טקס הוקרה למורי הברידג' בישראל.

ויכבדו אותנו בנוכחותנו  וגזבר ההתאגדות האירופאית כבר אישרו את הגעתם  נשיא  כי  כן אני שמח לבשר  כמו 
וצפויים להצטרף אליהם בכירים נוספים וכמובן חברי נבחרות מהעולם.

מערכת פייר-פליי: אני שמח לעדכן כי הושקה מערכת "Fair Play" המאפשרת לשחקנים לדווח על תלונות בנושאי 
אתיקה / משמעת / אי סבירות ברידג'יסטית / סייק וכד'. ניתן לדווח דרך אתר ההתאגדות באמצעות כפתור ייעודי 
בדף הראשי. המערכת ממוחשבת לחלוטין ותאפשר לנו לטפל ביעילות במקרים חריגים ולהפוך את סביבת המשחק 

לנעימה יותר.

עדכונים ותקשורת: אנו מקפידים לעדכן באופן שוטף את אתר ההתאגדות )www.bridge.co.il( מידע רלוונטי. כמו כן 
תוכלו להתעדכן בפעילות השוטפת שלנו בעמודי הפייסבוק: 

דף תדמיתי – ההתאגדות הישראלית לברידג'.. 1

2 ..)Public Group קבוצת דיון - ההתאגדות הישראלית לברידג' )ליד השם מצויינת קטגוריית

למצוא  תוכלו  אליהם  וקישורים  שונות. הפניות  דיון  וקבוצות  מועדונים  פרטיים של  פייסבוק  עמודי  ישנם  במקביל 
בעמודי הפייסבוק של ההתאגדות.

Gilado.bridge@gmail. אני כמובן עומד לרשותכם וזמין 24/7. תוכלו ליצור עמי קשר ישיר באמצעות בתיבת המייל שלי
com או באמצעות עמוד הפייסבוק הרשמי שלי גלעד אופיר – יו"ר ההתאגדות הישראלית לברידג'.

שלכם ובשבילכם,

גלעד אופיר, יו"ר.
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♥Q :1. קלף ההובלהNT :חוזה

West North East South

Pass Pass 1NT

Pass Pass Pass

החוזה: 1NT )צריך לבצע 7 לקיחות(.

קלף ההובלה: Q♥ )בדרך כלל גבוה מרצף(.

לקיחות   4 לנו  יש  המשחק  בתחילת  בטוחות:  לקיחות 
♥AK ,♦A ,♣A :בטוחות

תכנון המשחק: המקור ל-3 הלקיחות החסרות לנו הוא 
סדרת ה-♦ )ב-♠ ניתן לפתח רק לקיחה אחת(. שימו לב כי 
יש רק כניסה אחת לדומם )A♥(. אם נשתמש בה בטרם 
עת כדי לעקוף עם ה-Q♦, מזרח לא יכסה ב-K♦. אמנם 
העקיפה תצליח, אבל בהמשך נצטרך לשחק A♦, ואפילו 

אם ה-K♦ ייפול לא נוכל להיכנס שוב לדומם כדי ליהנות 
מהלקיחות שפיתחנו.

יש לשמור  לוותר על העקיפה ב-♦. בנוסף  כן עלינו  על 
בלקיחה  ולזכות  המשחק  להמשך  לדומם  הכניסה  את 

הראשונה בידנו.

נמשיך   .♦A ונשחק   ♥K-ב נזכה  הנכונה:  דרך המשחק 
עד  מהדומם  בדיאמונדים  ונמשיך   ♦Q-ה אל  נמוך  ב-♦ 
שמזרח יזכה ב-K♦. מזרח ימשיך ב-♥ אל ה-A♥ בדומם. 
נמוך  ב-♠  ונמשיך  ב-♦  שלנו  הלקיחות  ביתר  נזכה  כעת 
את  נבצע  כך  נוספת.  לקיחה  לפתח  מנת  על   ♠K-ה אל 
החוזה 1NT עם לקיחה עודפת. 8 הלקיחות שנזכה בהן: 

1 בספייד, 2 בהארט, 4 בדיאמונד ו-1 בקלאב.

החלוקה המלאה

 ♠
♥
♦
♣

963
A7
QJT95
T84

 

♠
♥
♦
♣

AJT4
QJT9
42
K73

♠
♥
♦
♣

82
654
K763
QJ52

 ♠
♥
♦
♣

KQ75
K832
A8
A96

 

תרגול משחק היד

מוטי גלברד

קיוטו - יפןנהר הדנובה - בודפשט האיים הקנריים

לפרטים נוספים ולמחירים: www.cruise.co.il ובטלפון: 03-5651101 

קרוז מאורגן אל איי 
האוקיאנוס ההודי

חוגגים פסח בנהרות 
הריין והמוזל

10 ימים - כולל ביקור בתערוכת 
פרחי הצבעונים בקוקנהוף

15.4

קרוז מאורגן 
לאיים הבריטיים

15 ימים - אנגליה, האי גרנזי, 
אירלנד, סקוטלנד וצרפת

11.8 ,31.7 ,18.7 ,24.6 ,12.6

סין

יפן 
כולל שייט באוניית קרוז

19 ימים - כולל שייט בנהר 
היאנגצה
28.5 ,2.4

17 ימים - כולל האלפים היפניים - 15.5
15 ימים - 17.5, 6.6

19 ימים - 18.7 (פסטיבל נבוטה)
20 ימים - 28.7 (בעונת הפסטיבלים)

בורגונדי ופרובנס

שייט בנהרות הרון והסון
8 ימים - 1.6, 21.7, 4.8, 1.9

9 ימים - לגיל השלישי - 23.8

סמינר מטייל במוסקבה 
וסנט. פטרסבורג

11/12 ימים - כולל 6/7 לילות 
שייט בספינת נהר

8.6, 14.7 (לגיל השלישי)

קרואטיה, סלובניה 
ושיט בים האדריאטי

שייט אל בירות הדנובה 
ושערי הברזל

קרוז מאורגן בים הבלטי

שייט לאיסלנד 
והאיים הבריטיים

13 ימים • כולל מונטנגרו, איי יוון, 
צפון איטליה ו-7 לילות קרוז

27.9 ,2.8 ,5.7 ,7.6 ,17.5

10 ימים • אוסטריה, סלובקיה, 
הונגריה, קרואטיה, סרביה

22.6

11/12 ימים - סקנדינביה, רוסיה, אסטוניה
 ,13.7 ,4.7 ,25.6 ,1.6 ,24.5 ,7.5

17.8 ,8.8 ,30.7 ,21.7

13/15 ימים - כולל 12 לילות קרוז 
באוניית פאר

14.8 ,12.8 ,18.7

איי קרוז מאורגן אלל
האוקיאנוס ההודי

אוצרות הדנובה 
ופראג

הרי הרוקיס ואלסקה

חוגגים פסח 
בשייט קסום בנהר הסיין

שירת הדנובה 
הכחולה

הולנד ובלגיה 
בספינת נהר

16 ימים - גרמניה, אוסטריה, 
הונגריה, סרביה, רומניה, בולגריה, 

סלובקיה 7.7

21 ימים - כולל 7 לילות שייט 
באוניית פאר 27.7

8 ימים 
מפריז לנורמנדי בספינת נהר

21.4

שייט נהרות בניחוח נוסטלגי עם 
הזמרת רקליה

8 ימים - 5.5 • 9 ימים - 23.5

8/9 ימים - כולל תערוכת 
פרחי הצבעוני בקוקנהוף

1.4 ,26.3

קרוז מאורגן לאיים 
הקנריים ומדירה

13 ימים 
מאירופה אל איי האוקיינוס האטלנטי

5.6

סמינר שייט מוזיקלי 
בנהר הדנובה

פורטוגל ושייט 
בנהר הדואורו

חוגגים פסח בנהרות הריין, 
המיין והדנובה

הפיורדים הנורבגיים

8/9 ימים • כולל הופעת סולני 
האופרטה של בודפשט

25.8 ,31.7 ,3.7

כולל 7 לילות שייט בספינת נהר
9 ימים - 12.5, 21.7

11 ימים - כולל ליסבון - 28.6

9 ימים - מאמסטרדם לנירנברג 
בספינת נהר

28.4

10 ימים - 16.5, 5.8, 20.8
9 ימים - 2.7, 23.7, 30.7

10 ימים - לגיל השלישי - 25.8

חוגגים פסח בפראג 
והדנובה הכחולה

שייט בנהר הסיין

קרוז למערב הים התיכון 
והאיים הבלאריים

היער השחור ושייט 
בנהר הריין

9 ימים - שייט בספינת נהר אל 
בירות הדנובה

25.4

8 ימים 
 מפריז לנורמנדי בספינת נהר 

30.7 ,4.6

10-12 ימים - באוניה החדשה 
Harmony of the Seas והגדולה בעולם

13.10 ,30.9 ,9.9 ,18.8 ,15.7 ,17.6

10 ימים • כולל שייט בספינה 
Amadeus Silver III המפוארת

27.6
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11/12 ימים - כולל 6/7 לילות 
שייט בספינת נהר

8.6, 14.7 (לגיל השלישי)

קרואטיה, סלובניה 
ושיט בים האדריאטי

שייט אל בירות הדנובה 
ושערי הברזל

קרוז מאורגן בים הבלטי

שייט לאיסלנד 
והאיים הבריטיים

13 ימים • כולל מונטנגרו, איי יוון, 
צפון איטליה ו-7 לילות קרוז
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הונגריה, קרואטיה, סרביה
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13/15 ימים - כולל 12 לילות קרוז 
באוניית פאר

14.8 ,12.8 ,18.7

איי קרוז מאורגן אלל
האוקיאנוס ההודי

אוצרות הדנובה 
ופראג

הרי הרוקיס ואלסקה

חוגגים פסח 
בשייט קסום בנהר הסיין

שירת הדנובה 
הכחולה

הולנד ובלגיה 
בספינת נהר

16 ימים - גרמניה, אוסטריה, 
הונגריה, סרביה, רומניה, בולגריה, 

סלובקיה 7.7

21 ימים - כולל 7 לילות שייט 
באוניית פאר 27.7

8 ימים 
מפריז לנורמנדי בספינת נהר

21.4

שייט נהרות בניחוח נוסטלגי עם 
הזמרת רקליה

8 ימים - 5.5 • 9 ימים - 23.5

8/9 ימים - כולל תערוכת 
פרחי הצבעוני בקוקנהוף

1.4 ,26.3

קרוז מאורגן לאיים 
הקנריים ומדירה

13 ימים 
מאירופה אל איי האוקיינוס האטלנטי

5.6

סמינר שייט מוזיקלי 
בנהר הדנובה

פורטוגל ושייט 
בנהר הדואורו

חוגגים פסח בנהרות הריין, 
המיין והדנובה

הפיורדים הנורבגיים

8/9 ימים • כולל הופעת סולני 
האופרטה של בודפשט

25.8 ,31.7 ,3.7

כולל 7 לילות שייט בספינת נהר
9 ימים - 12.5, 21.7

11 ימים - כולל ליסבון - 28.6

9 ימים - מאמסטרדם לנירנברג 
בספינת נהר

28.4

10 ימים - 16.5, 5.8, 20.8
9 ימים - 2.7, 23.7, 30.7

10 ימים - לגיל השלישי - 25.8

חוגגים פסח בפראג 
והדנובה הכחולה

שייט בנהר הסיין

קרוז למערב הים התיכון 
והאיים הבלאריים

היער השחור ושייט 
בנהר הריין

9 ימים - שייט בספינת נהר אל 
בירות הדנובה

25.4

8 ימים 
 מפריז לנורמנדי בספינת נהר 

30.7 ,4.6

10-12 ימים - באוניה החדשה 
Harmony of the Seas והגדולה בעולם

13.10 ,30.9 ,9.9 ,18.8 ,15.7 ,17.6

10 ימים • כולל שייט בספינה 
Amadeus Silver III המפוארת

27.6
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עסוק ש דרכו  בתחילת  הנמצא  הברידג'  חקן 
מאד בהכרזות שלו ושל שותפו. הוא משתדל 
ולפעול  שלמד  הכללים  כל  את  לזכור  מאוד 
קצת  יקדיש  שהוא  הדבר  טבעי  נכונה.  בצורה  לפיהם 
פחות תשומת לב להכרזות היריבים. עם זאת, כדאי מאוד 
לזכור גם את הכרזות היריבים ולהבין את משמעותן, כי 
הוא  אלה  מהכרזות  המתקבל  המידע  קרובות  לעתים 
להגנה  ו/או  שהכרזנו  החוזה  של  נכון  לביצוע  המפתח 

נכונה שתכשיל את היריבים. 

נתחיל בשלב ההכרזה. אתם יושבים בדרום, ומערב הוא 
המחלק. היריב משמאל פתח 1NT, ולאחר שתי קריאות 

Pass מגיע תורכם:

Dealer West, Vul All

♠
♥
♦
♣

854
AJT932
KJ6
2

West North East South

1NT Pass Pass ?

מה תכריזו?

תשובה: ♥2. 

אנו מניחים שאין לכם הסכמים מיוחדים להתערבות נגד 
תלמידים  טבעית.  היא  ההכרזה  ושיטת   1NT פתיחה 
כמו  התערבות  שיטות  המכירים  יותר  מתקדמים 

Cappelletti או DONT יכריזו על פי שיטתם.

מי שלמד פתיחות חלשות בגובה 2 יודע כי יד זו מתאימה 
להכרזת פתיחה חלשה של ♥2. כאן הפותח הוא מערב 
הנקרא  במצב  נמצאים  אנו   Pass קריאות  שתי  ולאחר 
Balancing. אם נבחר ב-Pass, המכרז יסתיים והיריבים 
ישחקו חוזה של 1NT. אם נכריז, המכרז יתעורר לחיים.

נראה כי השישייה הטובה ב-♥ שווה הכרזה, אבל חלק 
 1NT מהשחקנים יחששו להתערב בגלל הכרזת הפתיחה
נקודות  יותר  מחזיק  מערב  נקודות.   15-17 שהבטיחה 
מאתנו, ולכאורה כניסה למכרז במצב פגיע היא מסוכנת, 

אך השיקולים הבאים מטים את הכף לטובת הכרזה:

• נקודות. 	  0-7 לו  יש  כלומר   ,Pass הכריז  מזרח 
סביר להניח שלשותפנו כ-10 נקודות ואף יותר.

• סינגלטון 	 או  חוסר  ללא  מאוזנת  חלוקה  למערב 
באף סדרה. מכאן ניתן להסיק שבחוזה ♥2 נקבל 
תקל  שאולי  הסדרות  של  יחסית  נוחה  חלוקה 

עלינו את הביצוע.

• אם נכריז Pass, שותפנו לא ידע על סדרת ה-♥ 	
שלנו ולא יוביל בה נגד 1NT. בתנאים אלה יהיה 

קשה מאוד להפיל את החוזה של היריבים.

הפותח  כעת   .2♥ והכרזתם  במכרז  להתערב  החלטתם 
חמישייה  עם   1NT פתח  שהוא  מתברר   –  2♠ מכריז 
בספייד )זה נכון ואף מומלץ לפתוח 1NT גם עם חמישייה 
במייג'ור כאשר יש 15-17 נקודות עם חלוקה מאוזנת(. 
 .Pass-ב ממשיך  מימין  והיריב   ,3♥ מכריז  שותפכם 

תורכם להכריז:

ניצול מידע שהתקבל מהכרזת היריבים

רם סופר
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Dealer West, Vul All

♠
♥
♦
♣

854
AJT932
KJ6
2

West North East South

1NT Pass Pass 2♥

2♠ 3♥ Pass ?

Pass :תשובה

להמשיך  הגיוניות:  אפשרויות  שתי  רק  לכם  יש  בעצם 
ולהסתפק   Pass-ב לבחור  או   4♥ מלא  למשחק  הלאה 

בחוזה של ♥3.

אמנם ביצועו של משחק מלא פגיע מזכה בבונוס מפתה, 
של  הכרזה  על  להמליץ  מאוד  קשה  זה  במקרה  אך 
זוכרים?   – נקודות  יריבכם משמאל מחזיק 15-17   .4♥
ושותפכם לא היה מסוגל להתערב בסיבוב הקודם. מדוע 
הוא הכריז כעת ♥3? משום שיש לו תמיכה בסדרתכם 
אין  ♠2 של מערב.  נגד הכרזת  מעוניין להתחרות  והוא 
לראות בהכרזת תמיכה תחרותית של השותף הזמנה 

למשחק מלא. 

שחקן למוד ניסיון יודע כי במצב כזה גם חוזה של ♥3 לא 
יהיה "גן של שושנים". Pass על ♥3 הוא כנראה הסיכוי 

האחרון של השותפות שלכם לתוצאה חיובית.

 ♠K-המכרז מסתיים ב-♥3 ואתם הכרוז. מערב מוביל ב
)ראש רצף( והדומם נפרש:

♠
♥
♦
♣

973
K86
AQ4
K876

♠
♥
♦
♣

854
AJT932
KJ6
2

♠K :חוזה: ♥3. קלף ההובלה

West North East South

1NT Pass Pass 2♥

2♠ 3♥ All Pass

בלקיחה  כבר  המשחק  את  לתכנן  חשוב  כלל  בדרך 
הראשונה, אך הפעם אין לכם מה לעשות מלבד לשרת 

לסדרה.

על   ♠A-ב שעלה  לאחר  מזרח  זוכה  הראשונה  בלקיחה 
ה-K♠ של מערב, והוא ממשיך ב-2♠.

מדוע מזרח שיחק את ה-A♠ בלקיחה הראשונה במקום 
לתת ל-K♠ של שותפו לזכות?

ההובלה.  בסדרת  דאבלטון   A מחזיק  מזרח  תשובה: 
בלקיחה  וזוכה  הראשונה  בלקיחה  נמוך  משחק  היה  לו 
השנייה עם ה-A, הייתה נוצרת חסימה בסדרה וההגנה 

לא הייתה יכולה לגבות רצף של 3 לקיחות ב-♠.

מערב זוכה בלקיחה השנייה עם ה-T♠ )נמוך מרצף של 
קלפים בכירים ביד שלישית( וגם בלקיחה השלישית עם 

.♠Q-ה

של  הרביעית  )הלקיחה   ♣A-ב גם  זוכה  מערב  כעת 
על  מועילה  השלכה  לכם  אין   .♣Q-ב וממשיך  ההגנה( 
באמצעות  זו  בלקיחה  לזכות  מחליטים  ואתם   ,♣K-ה

חיתוך בידכם.

סוף סוף קיבלתם את ההובלה. בינתיים ההגנה זכתה 
ב-4 לקיחות ואתם חייבים לזכות בכל השאר על מנת 

לבצע את החוזה.

מהי הבעיה שלכם?)א( 
כיצד תשחקו?)ב( 

תשובה: 
לא  וכעת  לקיחות,   4 הפסדתם  השחורות  בסדרות  )א( 
מפסידים  שאין  כך  אלה  בסדרות  קלפים  לכם  נותרו 
שהבעיה  כך  מפסידים,  לכם  אין  בדיאמונד  נוספים. 
היחידה היא כיצד לשחק את סדרת השליט: האם להוריד 

.Q-מלמעלה או לעקוף לאחד הכיוונים נגד ה AK

)ב( לכאורה, על פי הכלל Eight Ever Nine Never יש 
להימנע מעקיפה עם התאמה של 9 קלפים בשליט.
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המון  שברשותכם  מכיוון  אחרת  לפעול  יש  זו  ביד  אבל 
מידע מהמכרז.

לדרום 9 נקודות גבוהות, צפון מחזיק 12 נקודות, בסך 
הכול 21. זה משאיר 19 נקודות ליריבים.

מערב פתח 1NT, והוא מחזיק 15-17 נקודות גבוהות.

מסקנה: למזרח 2-4 נקודות גבוהות בלבד.

 4 לכם  והרי  מזרח,  אצל   ♠A ראיתם  כבר  שני,  מצד 
נקודות גבוהות.

פרט  החסרים  הבכירים  הקלפים  יתר  כל  מסקנה: 
ל-A♠, ללא יוצא מהכלל, חייבים להיות בידו של מערב. 

.♥Q בפרט, מערב מחזיק

לפיכך, עקיפה נגד ה-Q♥ של מערב היא בעלת סיכויי 
הצלחה של 100%, ודרך המשחק המדויקת ביותר היא 
להריץ מיד T♥ מידו של דרום לעקיפה על מנת להתגבר 

על חלוקה 4-0 בשליט.

3-1, ולאחר שהעקיפה  במציאות חלוקת השליטים היא 
את  ולבצע   ♥AK להוריד  אפשר  אחת  פעם  מצליחה 
 Eight החוזה. עם זאת, אילו הייתם משחקים לפי הכלל

Ever Nine Never, הייתם נכשלים.

החלוקה המלאה:
 ♠

♥
♦
♣

973
K86
AQ4
K876

 

♠
♥
♦
♣

KQJT6
Q54
97
AQJ

♠
♥
♦
♣

A2
7
T8532
T9543

 ♠
♥
♦
♣

854
AJT932
KJ6
2

 

לאחר שביצעתם בהצלחה חוזה של ♥3, בואו נחשוב מה 
היה קורה אילו הייתם חוששים להכריז ונותנים למערב 

.1NT לשחק חוזה של

3 פעמים;  ניתן להפיל את החוזה  אם צפון מוביל ב-♥, 
אבל במציאות צפון לא יכול לדעת שדרום מחזיק סדרת 
רביעי   – ב-6♣  היא  שלו  הטבעית  ההובלה  טובה.   ♥
יזכה  מערב  כעת  ביותר.  הארוכה  בסדרה  מלמעלה 

.1NT וב-5 לקיחות בספייד ויבצע ♣AQ-ב

 1NT נגד   Balancing כאשר אתם במצב של  מסקנה: 
עם סדרה טובה ואינכם מתערבים, אין לצפות שהשותף 
כן, יש סיכוי טוב שהוא יבחר  יוביל בסדרתכם. יתר על 

בהובלה גרועה ש"תמכור" את החוזה.

bridge4fun@012.net.il

שישי בימי  חדשה  תחרות 
החל מה-18 במרץ ובכל יום שישי

תתקיים תחרות בקנטרי גבעתיים, רח' בן גוריון 256       
התחרות מתחילה בשעה 15:45 | חניה בשפע, כיבוד קל

לפרטים נוספים ולהרשמה: אורלי ריזנברג 054-4429724
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בגובה  חדשה  סדרה  מכריזים  המשיב  או  הפותח  כאשר 
המובטח  הניקוד  מלא.  משחק  לפני  לעצור  ניתן  לא   ,3
תלוי בניקוד שהשותף הראה, אבל בכל מקרה חובה על 
השותפות להגיע לפחות למשחק מלא ב-NT או במייג'ור.

)א( הפותח מכריז סדרה חדשה בגובה 3 

כאשר המשיב עונה בגובה 1 ומבטיח 6+ נקודות, הכרזת 
 18 3 מתארת  לגובה  קפיצה בסדרה חדשה של הפותח 

נקודות או יותר.

דוגמאות

)1(
פותח

♠
♥
♦
♣

3
AKJ73
AQ2
KQJ2

פותח יריב משיב יריב

1♥ Pass 1♠ Pass

3♣

 +4 הארטים,   +5 עם  מאוזנת  לא  חלוקה  מתאר  הפותח 
קלאבים ו- 18-21 נקודות. מכאן ואילך שני השותפים אינם 
רשאים לבחור ב-Pass  בטרם יגיעו למשחק מלא לפחות.

)2(
פותח

♠
♥
♦
♣

3
AKJ73
A932
KJ6

פותח יריב משיב יריב

1♥ Pass 1♠ Pass

2♦

16 הנקודות של הפותח, מול ה-6 שהבטיח המשיב, אינן 
מסתפק  הפותח  לכן  ודאי,  מלא  למשחק  עדיין  מספיקות 
בהכרזת ♦2. הכרזת סדרה חדשה בגובה 2, נמוכה יותר 

מסדרתו הראשונה של הפותח, מבטיחה 12-17 נקודות.

)3(
פותח

♠
♥
♦
♣

A4
42
AQ642
AKQ3

פותח יריב משיב יריב

1♦ Pass 1♥ 1♠

3♣

הפותח  של   3♣ הכרזת  היריב  התערבות  לאחר  גם 
מתייחסת  הפותח  הכרזת  נקודות.   18 לפחות  מתארת 
תמיד להכרזת המשיב. היות שהמשיב הבטיח 6+ נקודות 
בהכרזת ♥1, הפותח זקוק ל- 18+ נקודות על מנת להכריז 

סדרה חדשה בגובה 3.

הכרז ומשול

הכרזת סדרה חדשה בגובה 3
אילנה לונשטיין
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נקודות,   +10 ומבטיח   2 בגובה  עונה  המשיב  כאשר 
3 ללא קפיצה  יכול להכריז סדרה חדשה בגובה  הפותח 
עם 15+ נקודות. הכרזת סדרה חדשה בגובה 3 בקפיצה 

תבטיח 18+ נקודות.

דוגמאות
)4(

פותח
♠
♥
♦
♣

AKJ63
KQT2
A2
J3

פותח יריב משיב יריב

1♠ Pass 2♦ Pass

3♥

הפותח מתאר 5+ ספיידים, 4+ הארטים ו- 18+ נקודות.

)5(
פותח

♠
♥
♦
♣

AQJT3
4
K63
KQJ3

פותח יריב משיב יריב

1♠ Pass 2♥ Pass

3♣

הפותח יכול להראות את סדרת הקלאב בגובה 3 עם 16 
 +10 והבטיח   2♥ הכריז  שהמשיב  מאחר  בלבד  נקודות 

נקודות. 16 ועוד 10 מספיקות למשחק מלא.

לו היה המשיב מכריז 1NT )6-10 נקודות(, הפותח היה 
מסתפק בהכרזה של ♣2 המתארת 12-17 נקודות.

)6(
פותח

♠
♥
♦
♣

AQJ32
3
J53
KQ63

פותח יריב משיב יריב

1♠ Pass 2♥ Pass

2♠

המשיב הבטיח 10+ נקודות. כעת הפותח אינו יכול להכריז 
סדרה חדשה בגובה 3 עם 13 נקודות בלבד. לא ניתן גם 
להכריז 2NT עם חלוקה לא מאוזנת. הפותח נאלץ בלית 

ברירה לחזור על סדרתו עם חמישייה.

)ב( המשיב מכריז סדרה חדשה בגובה 3

כאשר הפותח מתאר פתיחה מינימלית )12-14 נקודות(, 
12 טובות( כדי להכריז  )או  ל-13+ נקודות  המשיב זקוק 

סדרה חדשה בגובה 3 )עם קפיצה וגם בלי קפיצה(.

דוגמאות
)7(

משיב
♠
♥
♦
♣

KQT63
3
AKJ2
432

פותח יריב משיב יריב

1♥ Pass 1♠ Pass

2♥ Pass 3♦

4+ דיאמונדים.  ולרוב  5+ ספיידים  ההכרזה ♦3 מתארת 
זו מחייבת את הפותח להגיע למשחק מלא. אם  הכרזה 
3 ספיידים  3 ספיידים נגיע ל-♠4; אם לפותח אין  לפותח 
 3 בידו  אין  אם   .3NT יכריז  הוא  ב-♣,  עוצר  לו  יש  אבל 
סדרתו  על  שוב  יחזור  הוא  ב-♣,  עוצר  לא  ואף  ספיידים 

)♥3(. במקרה הגרוע נשחק בהתאמה של 7 שליטים.
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)8(
משיב

♠
♥
♦
♣

AQT63
KQ963
J2
3

פותח יריב משיב יריב

1♣ Pass 1♠ Pass

2♣ Pass 3♥

הארטים   +4 ספיידים,   +5 מתארת   3♥ המשיב  הכרזת 
וניקוד מספיק למשחק מלא לפחות.

)9(
משיב

♠
♥
♦
♣

4
AKJ653
43
KT62

פותח יריב משיב יריב

1♠ 3♦ 3♥

בזכות  יותר  שווה  ידו  אולם  בלבד,  נקודות   11 למשיב 
החלוקה הטובה. לפיכך הוא מכריז ♥3 ומחייב את שותפו 
להגיע למשחק מלא. הכרזת הסדרה החדשה ♥3 הינה 

מחייבת והיא מבטיחה לפחות 5 קלפים בסדרה.

רשאי  המשיב  נקודות,   15-17 הראה  הפותח  כאשר 
להכריז סדרה חדשה בגובה 3 עם 9+ נקודות.

דוגמאות
)10(
משיב

♠
♥
♦
♣

AQ632
43
KT92
32

פותח יריב משיב יריב

1♣ Pass 1♠ Pass

3♣ Pass 3♦

הכרזת הפותח ♣3 תיארה שישייה )לפחות( עם 15-17 
מלא  למשחק  להגיע  טוב  סיכוי  רואה  המשיב  נקודות. 
 +5 עם  יד  ומתאר   3♦ מכריז  הוא   .)NT-ב או  )במייג'ור 
ספיידים ו- 4+ דיאמונדים. אם לפותח 3 ספיידים – נגיע 
ובמקרה   3NT יכריז  הוא   – ב-♥  עוצר  לו  יש  אם  ל-♠4, 
הגרוע שאין לו 3 ספיידים ואף לא עוצר ב-♥, ייתכן שהוא 
יכריז ♣4, ואז נעצור בחוזה זה היות שאין מספיק נקודות 

ל-♣5.

)11(
משיב

♠
♥
♦
♣

AQ963
JT62
4
432

פותח יריב משיב יריב

1♦ Pass 1♠ Pass

3♦ Pass Pass

7 הנקודות של המשיב אינן מספיקות למשחק מלא מול 
 Pass מכריז  המשיב  הפותח.  ידי  על  שהובטחו   15-17

)ולא ♥3(.

סיכום
הכרזת סדרה חדשה בגובה 3, הן על ידי הפותח והן על 
ידי המשיב, מחייבת את השותפות להגיע למשחק מלא 
4 בסדרת  במייג'ור או ב-NT )ניתן לעצור בחוזה בגובה 

מינור(.

מספר הנקודות המובטח בהכרזה זו תלוי במספר הנקודות 
שהבטיח השותף בהכרזותיו הקודמות.
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לפניכם מספר ידיים עם מהלכי הכרזה. עליכם לבחור 
חדשה  סדרה  להכריז  אם  ולהחליט  הבאה  בהכרזה 

בגובה 3 או לא.

ידכם היא)א( 

פותח
♠
♥
♦
♣

43
KQ764
AQ
KQ93

)א1( מהלך ההכרזה הוא

פותח משיב

1♥ 1♠

?

)א2( מהלך ההכרזה הוא

פותח משיב

1♥ 2♦

?

ידכם היא)ב( 

פותח
♠
♥
♦
♣

43
KQ764
AQ
AKJ3

מהלך ההכרזה הוא

פותח משיב

1♥ 1NT

?

)ג( ידכם היא

פותח
♠
♥
♦
♣

43
KQ764
A3
KJ43

מהלך ההכרזה הוא

פותח משיב

1♥ 2♦

?

)ד( ידכם היא

משיב
♠
♥
♦
♣

AQ763
K964
43
43

)ד1( מהלך ההכרזה הוא

פותח משיב

1♦ 1♠

2♦ ?

)ד2( מהלך ההכרזה הוא

פותח משיב

1♦ 1♠

3♦ ?

תשובות בעמוד 14

תרגול הכרזות – סדרה חדשה בגובה 3
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תרגול הכרזות – פתרונות מעמוד 13
)א1( ♣2

הכרזת סדרה חדשה בגובה 2 מתארת 12-17 נקודות. אין לקפוץ ל-♣3, כי אם לשותפנו 6 נקודות בלבד לא ניתן לבצע 
משחק מלא.

)א2( ♣3
הפעם המשיב ענה בגובה 2 והבטיח 10+ נקודות. 16 הנקודות שלנו מספיקות למשחק מלא מול 10 של השותף, ולכן 

מותר להכריז סדרה חדשה בגובה 3 )הכרזה מחייבת למשחק מלא(.
)ב( ♣3

 19 )6-10 נקודות( נקפוץ ל-♣3 ונחייב את השותפות למשחק מלא, הואיל ובידנו  אף על פי שלמשיב יד מינימלית 
נקודות.

)ג( ♥2
עם 13 נקודות אין להחליף סדרה בגובה 3. בלית ברירה נכריז ♥2 עם חמישייה בלבד. )הכרזת 2NT אינה מתאימה 

בגלל החולשה בספייד(.
Pass )1ד(

9 הנקודות של המשיב אינן מספיקות למשחק מלא מול 12-14 של הפותח, ולכן נישאר בחוזה של ♦2.

)ד2( ♥3
הפותח מראה 15-17 נקודות, ולכן יש סיכוי טוב למשחק מלא. ההכרזה ♥3 תתאר לשותף 5+ ספיידים ו- 4+ הארטים. 

הפותח יחליט לאיזה משחק מלא ללכת.

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'

GRAND HOTEL VESUVIO

 
.

2016

23-29.04.16

 

23-29.04.16

1-7.9.16
13-22.9.16
16-23.10.16
10-16.11.16

21.3-3.4.16
5-12.7.16
19-30.7.16
9-16.8.16

 •
  •

 •
 •
 •

31.3-2.4.16
  •

7-9.4.16
 •
 •
 •
 •
 •

19-21.5.16
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GRAND HOTEL VESUVIO

 
.

2016

23-29.04.16

 

23-29.04.16

1-7.9.16
13-22.9.16
16-23.10.16
10-16.11.16

21.3-3.4.16
5-12.7.16
19-30.7.16
9-16.8.16

 •
  •

 •
 •
 •

31.3-2.4.16
  •

7-9.4.16
 •
 •
 •
 •
 •

19-21.5.16
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לבדוק  הכרוז  על  המשחק  תכנון  של  הראשון  בשלב 
יש  סדרה  בכל  הסדרות.  מארבע  אחת  בכל  המצב  את 
לספור את הלקיחות הבטוחות, להעריך את הפוטנציאל 
כדי  הסדרה  את  לשחק  איך  ולהחליט  נוספות  ללקיחות 
להשיג מספר לקיחות מסוים. במאמר זה נבחן את צירוף 
הקלפים הבא, שבו יש לכרוז 9 קלפים בסדרה הכוללים 

.AK
♥ K964

♥ AT873

ניתן לראות רק שתי לקיחות בטוחות, אבל ריבוי הקלפים 
ארבעה  רק  להגנה  מותיר  בסדרה  והדומם  הכרוז  של 
קלפים, ברור שניתן לפתח לקיחות נוספות בסדרה. דרך 
נדרשים  שאנו  הלקיחות  במספר  תלויה  שלנו  המשחק 
לזכות בהן או במספר המפסידים שאנו יכולים להרשות 

לעצמנו בסדרה זו.
 ♠

♥
♦
♣

AQ
K964
QJT43
K8

 

♠
♥
♦
♣

9543
Q2
A96
T654

♠
♥
♦
♣

T8762
J5
72
9732

 ♠
♥
♦
♣

KJ
AT873
K85
AQJ

 

עלינו  כי  ברור  ב-5♠.  הוביל  ומערב   6♥ הוא  החוזה 
לקיחה  להפסיד  לנו  אסור  ולכן   ,♦A-ל לקיחה  למסור 
נוספת בסדרת השליט. עלינו לדמיין איזו חלוקת קלפים 
בין המגנים תאפשר זאת. אם ארבעת השליטים שבידי 
ולהוציא למגנים   AK נוכל לשחק   2-2 המגנים מחולקים 

את כל הקלפים שלהם בסדרה עם ביצוע החוזה. 

ניתן לומר כי זהו הסיכוי היחיד לא להפסיד אף לקיחה 
בסדרה )למקרה מיוחד נוסף אתייחס בסוף המאמר(.

:♣Q-שוב אנו בחוזה ♥6 ומערב מוביל ב
 ♠

♥
♦
♣

AQ
K964
AT94
K85

 

♠
♥
♦
♣

953
QJ52
85
QJT2

♠
♥
♦
♣

T87642
-
7632
974

 ♠
♥
♦
♣

KJ
AT873
KQJ
A63

 

יש לנו 8 לקיחות בטוחות בסדרות הצדדיות, כך שיספיקו 
החוזה.  את  לבצע  כדי  השליט  בסדרת  לקיחות   4 לנו 
לקיחה  השליט  בסדרת  להפסיד  עלינו  אחרות,  במלים 
אחת לכל היותר. המצב נראית מבטיח, אבל אל לנו להיות 
בעייתיות  חלוקות  ישנן  אם  לדמיין  עלינו  חובה  שאננים. 

ולבדוק כיצד ניתן להתמודד מול מצבים אלו. 

אם קלפי השליט החסרים מחולקים בין המגנים 2-2 או 
3-1 אין כל בעיה, ונפסיד לכל היותר לקיחה אחת, אבל 

מה קורה אם החלוקה היא 4-0 כפי שמופיע בתרשים?

ונוביל   ♣A עם בידנו  נזכה  זו  חלוקה  עם  להתמודד  כדי 
 .♥9 מהדומם  נבקש   ,♥2 ישחק  מערב  אם  ה-3♥.  את 
זהו המשחק הבטוח להשגת ארבע לקיחות עבור צירוף 
קלפים זה. במערך הנתון ה-♥9 יזכה בלקיחה, ואז ברור 

שלא נפסיד יותר מלקיחה אחת בסדרה.

לעומת זאת, אם ה-9♥ היה מפסיד ל-J♥ או ל-Q♥, הרי 
קלפי  שני  נותרו  למגנים   .4-0 אינה  הסדרה  שחלוקת 
 ♥AK עם  אותם  נוציא  המשחק  ובהמשך  בלבד,  שליט 
ונבצע את החוזה. אמנם במקרה של חלוקת שליט 2-2 

צירופי קלפים

 AK צירופים עם
)חלק ג'(

קובי שחר
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מסרנו להגנה לקיחה מיותרת, אך זוהי "הפרמיה" שאנו 
של  במקרה  החוזה  ביצוע  את  להבטיח  כדי  משלמים 

חלוקה 4-0.

לזכות  עלינו  לקיחות  ברור מההתחלה בכמה  לא תמיד 
בסדרה הקריטית.

♠
♥
♦
♣

AQJ
K964
A64
532

♠
♥
♦
♣

98
AT873
KQ7
AKQ

מפסידים  לנו  אין   .6♥ החוזה  נגד   ♣J-ב מוביל  מערב 
ייתכן מפסיד ב-♠ אם ה-K♠ אצל  בסדרות המינור אבל 
סדרת  את  לשחק  כיצד  להחליט  עלינו  בנוסף,  מזרח. 
או   ♥AK ולשחק   2-2 לחלוקה  לקוות  האם   – השליט 
בדוגמא  שתואר  כפי  הבטוח  המשחק  את  להעדיף 

הקודמת.

לארבעה שדות  על שולחן הברידג' מתחלקת  המערכה 
קרב – הלוא הם ארבע הסדרות. לרוב, אבל לא תמיד, 
תלויה  אינה  מסוימת  סדרה  לשחק  כיצד  ההחלטה 

בסדרות האחרות.

כיצד  שההחלטה  משום  זה,  מכלל  יוצא  הנתון  המקרה 
לשחק את סדרת השליט תלויה בתוצאת העקיפה ב-♠.

 ♠
♥
♦
♣

AQJ
K964
A64
532

 

♠
♥
♦
♣

K7643
-
9853
JT98

♠
♥
♦
♣

T52
QJ52
JT2
764

 ♠
♥
♦
♣

98
AT873
KQ7
AKQ

 

משחק  לעצמנו  להרשות  נוכל  ב-♠,  מפסיד  לנו  אין  אם 
ביד  הראשונה  בלקיחה  נזכה  השליט.  בסדרת  בטוח 
כך  בלקיחה,  זוכה   ♠Q-ה ב-♠.  עקיפה  ונבצע  הסגורה 
שאין לנו מפסיד ב-♠. כעת נרשה לעצמנו את המשחק 
הבטוח בשליט: נוביל מהדומם 4♥, ואת ה-5♥ של מזרח 
נכסה עם ה-T♥. בדרך זו נפסיד רק לקיחה אחת בשליט.

ואם העקיפה אינה מצליחה?

אם מזרח זוכה בלקיחה עם ה-K♠ נקווה לחלוקה כזו:

 ♠
♥
♦
♣

AQJ
K964
A64
532

 

♠
♥
♦
♣

T543
Q2
953
JT98

♠
♥
♦
♣

K762
J5
JT82
764

 ♠
♥
♦
♣

98
AT873
KQ7
AKQ

 

נזכה בכל חזרה של מזרח ונשחק AK בסדרת השליט. 
חלוקת הקלפים בין המגנים היא אכן 2-2, כך שאין לנו 

מפסיד בשליט והחוזה מבוצע.

לסיום, נסקור על קצה המזלג מצב נוסף שבו אנו משחקים 
A♥ מהיד הסגורה מזרח משרת עם אחד הנכבדים, נניח 
K♥ או לבצע  J♥. כעת עלינו להחליט אם להמשיך עם 

עקיפה נגד Q♥ במערב. 

לעקוף  היא  הסיכויים(  תורת  )לפי  הנכונה  התשובה 
הבחירה  "עיקרון  פי  על  זאת  השנייה(.  )האפשרות 
 ,)The principle of Restricted Choice( המוגבלת" 
 Terence( ריס  טרנס  הבריטי  האלוף  ידי  על  שפורסם 
 .1958 בשנת   The Expert Game בספרו   )Reese
של  מגבולותיו  חורג  זה  בנושא  המלא  הדיון  לצערנו, 

מאמר זה.

toolbox.bridge@gmail.com :כתובת מייל לתגובות
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מאמר מס' 6 : תשובת 1NT מחייבת לסיבוב אחד
)Forcing for 1 round(

שיטת "over 1 2" אינה יכולה להיות שלמה בלי תשובת 
1NT מיוחדת שמלווה אותה. לפי שיטה זו המשיב ל-♥1 
)חלשות  ידיים  של  רחב  מגוון  עם   1NT יכריז  ל-♠1  או 
או מזמינות( כמפורט להלן. התשובה 1NT מחייבת את 
 )Forcing for 1 round( הפותח להכריז פעם נוספת 
כדי לאפשר למשיב לתאר כהלכה את ידו. טווח הידיים 
של הכרזת 1NT כולל את כל הידיים הרגילות - חלשות 
)עד 9 נק'( בלי התאמה - וכן עוד שלושה סוגים של ידיים 

מזמינות:

התמיכה  את  )מחליף  התאמה  עם  מזמינה  יד  )א( 
הישירה בגובה 3(

South
♠
♥
♦
♣

AJ8
K8
QT76
J543

כדי   1♠ לפתיחה  בתשובה   3♠ מכריזים  היינו  בעבר 
כיום  גבוהות.  נקודות   11-10 עם  התאמה  להראות 
חלשה  תהיה  זו  שתשובה  מעדיפים  רבים  שחקנים 
)הפרעה  התחרותיים  יתרונותיה  בשל  נקודות(   5-0(
1" היד המזמינה עם  לפי שיטת "2 על  למתנגדים(. 

 .1NT התאמה תכריז בשלב ראשון

של   2NT ה-  את  )מחליף  מאוזנת  מזמינה  יד  )ב(   
"פעם"(

South
♠
♥
♦
♣

Q3
KJ5
JT86
A976

2NT בתשובה ל-♠1 כדי להראות  בעבר היינו מכריזים 
יד מזמינה ומאוזנת עם 11-10 נקודות )או 12 גרועות(. 
בקונבנציה  להשתמש  מעדיפים  רבים  שחקנים  כיום 
Jacoby 2NT בשל יתרונותיה הרבים בתחום הסלמים. 

1" היד המזמינה המאוזנת תכריז  לפי שיטת "2 על 
.1NT בשלב ראשון

 2 )ג( יד מזמינה לא מאוזנת )מחליף תשובה בגובה 
של "פעם"(

South
♠
♥
♦
♣

J6
KJ876
AJ43
J9

בתשובה ל-♠1 יד זו עונה ♥2 )10+ נקודות( לפי השיטה 
אינה  זו  הכרזה   "1 על   2" בשיטת  אך  הסטנדרטית, 
אפשרית משום שידו של המשיב אינה חזקה מספיק כדי 
תכריז  היא  ראשון  בשלב  לפיכך  מלא.  למשחק  לחייב 

.1NT
South

♠
♥
♦
♣

T76
Q5
KJT875
A3

גם יד זו שלפי השיטה הסטנדרטית עונה 2♦ על הכרזת 
 .1NT הפתיחה ♥1 תכריז בשלב ראשון

1NT עם זאת, יש לציין כמה הסתייגויות לגבי

Pass )מול פתיחה ביד שלישית  או  )1( אחרי הכרזת 
רביעית( אין משתמשים בשיטת "2 על 1", ולכן גם הכרזת 
1NT אינה מחייבת במצב זה, והיא מקבלת בחזרה את 
משמעותה הרגילה. )מומלץ לשחק "מחייב למחצה" - עד 

11 נקודות בלי התאמה, אך לא אדון באפשרות זו(.

)2( ההכרזה 1NT הינה מחייבת רק מול פתיחה במייג'ור 
- ♥1 או ♠1. הכרזת 1NT הינה רגילה ולא מחייבת מול 

פתיחה של ♣1 או ♦1!

אינה  המתנגדים  התערבות  לאחר   1NT הכרזת   )3(
במצב  מתבטלת   "1 על   2" ששיטת  מאחר  מחייבת 

תחרותי! 

אלדד גינוסר

2 על 1 מחייב למשחק מלא 
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)4( כאשר למשיב התאמה בסדרת המייג'ור של שותפו 
ו- 9-6 נקודות הוא יתמוך בפותח, וכאשר למשיב רביעייה 
ב-♠ בתשובה ל-1♥ הוא יכריז אותה. בשני המקרים לא 
שבהם  המצבים  שלושת  הם  אלה  1NT! לסיכום,  יוכרז 
רגילה  ומשמעותה  מחייבת  אינה   1NT המשיב  הכרזת 

לגמרי:

West North East South

Pass Pass 1♥

Pass 1NT

West North East South

1♥

1♠ 1NT

West North East South

1♦

Pass 1NT

 1NT תשובת  לאחר  הפותח  של  השנייה  הכרזתו 
מחייבת

העיקרון המרכזי הוא שעל הפותח להמשיך את ההכרזה 
של  ההכרזות  שמרבית  כאן  להדגיש  חשוב  מחיר.  בכל 
לשיטה  זהה  משמעות  בעלות  הן  זה  בשלב  הפותח 
ידיים,  של  מצומצם  למספר  פרט  כלומר:  "הטבעית", 
ההכרזות בסיבוב השני נשארות כפי שהן. הטבלה הבאה 

מסכמת את האפשרויות השונות:

משמעותהכרזה

סדרה  אותה  על  חזרה 
בגובה 2

 14-12 ו-  לפחות  קלפים   6
נקודות

סדרה  אותה  על  חזרה 
בגובה 3

 17-15 ו-  לפחות  קלפים   6
נקודות

2NT וחלוקה הכרזת נקודות   19-18
מאוזנת

22-18 הכרזת 3 במינור ו-  קלפים(   +4( טבעי 
נקודות, מחייב למשחק מלא

17-12 הכרזת ♥2 לאחר ♠1 ו-  קלפים(   +4( טבעי 
נקודות

22-17 הכרזת ♠2 לאחר ♥1 ו-  קלפים(   4( טבעי 
נקודות 

טבעית הכרזת 2 במינור לרוב  נקודות;   17-12
לעתים  אך  קלפים(,   +4(
ייתכנו 3 קלפים )במקרה נדיר 

2 קלפים(

שימו לב כי לרוב הכרזות ההמשך של הפותח משמעות 
בעלת  לרוב  היא  שאף  במינור,   2 מהכרזת  חוץ  רגילה, 
נובע  היחיד  השינוי  רגילים.  שאנו  כפי  טבעית  משמעות 
 .)Forcing( מחיר  בכל  ההכרזה  את  להמשיך  מהצורך 
מכיוון  טבעית,  הכרזה  ללא  ידיים  של  קבוצה  קיימת 
על  מדובר   .Pass להכריז  בעבר  נהגו  אלה  שידיים 

ידיים מאוזנות עם 14-12 נקודות:

South
♠
♥
♦
♣

A65
KT832
J4
KQ3

פתחתם ♥1 והשותף השיב 1NT. הכרזתכם השנייה היא 
!2♣

South
♠
♥
♦
♣

AQ543
Q76
A75
T2

פתחתם ♠1 והשותף השיב 1NT. הכרזתכם השנייה היא 
!2♦

הוא  טבעית  המשך  הכרזת  אין  לפותח  כאשר  כלל: 
)כאשר  בידו  יותר  הארוכה  המינור  סדרת  את  מכריז 

האורך שווה בשתי סדרות המינור יש להעדיף ♣(. 

קיים  תמיד.  כמעט  לפחות  קלפים   3 מראה  זו  הכרזה 
מקרה נדיר ומיוחד של הכרזת ♣2 עם דאבלטון. מדובר 

בחלוקה אחת בלבד:  

South
♠
♥
♦
♣

KQ32
J9765
A3
Q3

פתחתם ♥1 והשותף השיב 1NT. הכרזתכם השנייה היא 
!2♣

זהו מצב יוצא מהכלל. הכרזת 2 במינור תתבצע לרוב עם 
3 או 4 קלפים.
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מהלך ההכרזות נתון מראש, אתם מחזיקים את הקלפים 
של מערב,

מה תהיה הובלת הפתיחה שלכם?

תרגיל 1

♠
♥
♦
♣

Q32
J8642
952
QJ

West North East South

2NT

Pass 3NT All Pass

תרגיל 2

♠
♥
♦
♣

7
AJT732
873
J32

West North East South

Pass 1♠

Pass 2♦ 2♥ 2♠

4♥ 7♠ Dbl All Pass

תרגיל 3

♠
♥
♦
♣

KQ9
JT75
KT2
A85

West North East South

1♦

Pass 1♥ Pass 1♠

Pass 2♣* Pass 2NT

Pass 3NT All Pass

תרגיל 4

♠
♥
♦
♣

KJ92
QT43
AQ86
5

West North East South

2NT

Pass 3NT All Pass

להקשיב למהלך ההכרזות – 
לשפר את הובלת הפתיחה

אפרים בריפמן
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פתרונות

1( ♣Q = 10 ♥3 = 4

בדומם  כי  ייתכן  לכך,  נוסף  כמות.  על  עדיפה  איכות 
הובלה  לכן   ,)singleton שלנו  )ביד  ארוכה   ♦ סדרת 
אקטיבית )Q♣( נראית הגיונית. ♥ יכול להיות יעיל רק 
אם בידי השותף קלף בכיר בסדרה וכניסה מהירה לידו 

כדי להמשיך בסדרה. 

2( ♦8 = 10  ♣2 = 3

לאור המכרז נראה כי ההובלה הטבעית היא ♣ מכיוון 
 ♣A היה  אילו  לפיכך,  ב-♥.  חוסר  צפון  שבידי  שברור 
בידי מזרח היה עליו להכריז Pass לאחר ♠7. אם כך, 

Dbl מבקש הובלה ב-♦.

3( ♥ = 10  ♠K = 4  ♣5 = 3

בידנו 13 נק', לכן בידו של השותף כוח מינימלי. ייתכן 
רביעית"(  "סדרה  שהכריז  )היות   ♥ קלפי   5 לצפון  כי 
אך באותה מידה ייתכן כי לדרום סינגלטון ב-♥. על כן 
הסדרה  איכות  אף  על  יעילה  להיות  יכולה   ♥ הובלת 
יכולה למשל לקטוע את הקשר בין שתי  הירודה. היא 
הידיים. לסיום, מבין כל הסדרות הובלה זו נראית הרע 

במיעוטו, מעין ברירת מחדל.

4( ♥ = 10  ♠ = 9  ♦A = 2

דרום במשחק מלא ולנו 12 נק'. ברור שלשותף אין ניקוד 
גבוה. מדוע ♥ עדיף על ♠ או ♦? ב-♥ חסרים 3 קלפים 
בכירים. בסדרות האחרות – 2 בלבד. סטטיסטית הסיכוי 
למצוא אצל השותף קלף בכיר )כלשהו( ב-♥ גבוה יותר 

מאשר בכל סדרה אחרת.

 החוקים והיסודות של משחק הברידג'

 המוסכמות הבסיסיות בשפת ההכרזות
(Israeli Standard) "ה"סטנדרט ישראלית

 המלצות, כללים וטקטיקות לשחקנים
מתחילים, מתקדמים ומנוסים

 כולל גם: מילון מונחים מתומצת

 קטן וקומפקטי - נוח לנשיאה

חובה בבית של כל תלמיד, שחקן או מורה ברידג'!

מחיר 60 ש"ח (+דמי משלוח)

להזמנות - מרכז הפצה ארצי, מועדון ברידג' אביבים
רח' דיסנצ'יק 7 שיכון דן ת"א | בטלפון: 03-6417470

e.ginossar@gmail.com :או בדוא"ל
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הכרזות ההעדפה באות לפתור בעיה המתעוררת לעתים 
 2 בגובה  חדשה  סדרה  הכריז  שהפותח  לאחר  קרובות 
)הנמוכה מסדרתו הראשונה(. בידו של הפותח יהיו בדרך 
כלל 5 קלפים בסדרה הראשונה ו-4 קלפים לפחות בשנייה. 
להמשיך  נוחה  דרך  למשיב  אין  כאשר  הבעיה מתעוררת 

בהכרזה.

העניין יומחש בצורה הטובה ביותר באמצעות דוגמא:

דוגמה 1
♠
♥
♦
♣

Q965
KT743
J6
43

West North East South

1♦ Pass 1♥ Pass

2♣ Pass ?

הראשונה  בהכרזתכם  חלש(.  )משיב  נקודות   6 בידכם 
התאמה.  בה  מצאתם  לא  אך  ה-♥,  סדרת  את  הצגתם 
שותפכם תיאר חלוקה דו-סדרתית עם 5+ קלפי ♦ ו- 4+ 

קלפי ♣. מה לעשות כעת?

• אין לכם התאמה באף אחת מסדרות השותף.	
• אין לחזור על סדרתכם עם 5 קלפים ובוודאי כאלו 	

שאינם איכותיים )חזרה על סדרה מבטיחה בדרך 
כלל 6 קלפים(.

• לא כדאי להכריז Pass על ♣2. השותף הבטיח רק 	
4 קלפים בסדרה. בחירת סדרת שליט ב"התאמה" 

4-2 תגרום לכישלון ידוע מראש.
• זו 	 הכרזה   –  2NT להכריז  אפשרות  שום  אין 

הרבה  נקודות(,   10-12( בינוני  משיב  מתארת 
יותר ממה שיש לנו.

• יבין 	 השותף   .2♠ תהיה  מכולן  הגרועה  ההכרזה 
אותה כ"סדרה רביעית מחייבת" המתארת משיב 

חזק.

הרע  את  למצוא  ולנסות  להכריז  עליכם  חובה  זאת,  בכל 
במיעוטו. הסדרה היחידה שבה ידוע בוודאות על 7 קלפים 
שהבטיח  ה-5  מול  קלפים   2 לנו  יש   .♦ היא  במשותף 

השותף. ההכרזה הנכונה היא ♦2.

רצוי כמובן ששותפנו יכיר את הכלל הבא:

הכרזת העדפה אינה מחייבת בהכרח התאמה

הנמוכה   2 בגובה  חדשה  סדרה  הכריז  הפותח  כאשר 
סדרתו  בהכרזת  מגיב  והמשיב  הראשונה,  מסדרתו 
אינה  המשיב  הכרזת   ,2 בגובה  הפותח  של  הראשונה 
מבטיחה בהכרח התאמה בסדרה. ייתכן שהיא תתבצע 
של  זה  סוג  הפותח.  בסדרת  בלבד  קלפים   2-3 עם 
הכרזה ידוע בשם "הכרזת העדפה" או "הכרזת תיקון".

החוזה  את  "לתקן"  בעצם  מנסה  המשיב  שלנו,  במקרה 
הגרוע ♣2 לחוזה פחות גרוע של ♦2. אין לו יומרות למשחק 
מלא, וכל מבוקשו הוא להכריז לחוזה חלקי שהשותף יוכל 

לבצע.

דגש: אף על פי שהמשיב מכריז פעם נוספת, אין הדבר 
מעיד על כך שמדובר במשיב בינוני או חזק. זכרו כי המשיב 

בסך הכול בוחר בין האופציות שהוצגו בפניו.

דוגמה 2
♠
♥
♦
♣

K3
J
Q9542
QT832

הכרזות העדפה לסדרתו 
הראשונה של הפותח

גלעד אופיר

 – ההיגיון  "מאחורי  הספר  מתוך  לקוח  זה  מאמר 
הברידג' המודרני", עמודים 195-197.
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West North East South

1♠ Pass 1NT Pass

2♥ Pass 2♠

בסדרות  חמישיות  שתי  בידו  חלש.  משיב  הוא  מזרח 
 8 עם  אותן  להכריז  הזדמנות  שום  לו  אין  אבל  המיינור, 
 ,1NT היא  הנכונה  הראשונה  בלבד. ההכרזה  נקודות 
 10 מבטיחה   2 בגובה  חדשה  סדרה  שהכרזת  משום 
מתארת  הפותח  של  השנייה  הכרזתו  לפחות.  נקודות 
12- ו-   ♥ קלפי   +4  ,♠ קלפי   +5 עם  דו-סדרתית  חלוקה 
ההתאמה  היעדר  בשל  קל  אינו  כבר  המצב  נקודות.   17
את   3 בגובה  להכריז  ינסה  מזרח  אם  ידי השותפים.  בין 
אחת החמישיות שבידו, הוא רק יחמיר את המצב ויגרום 
לכישלון ודאי בחוזה כלשהו. גם הכרזה של 2NT תגרום 

בעיקר נזק משום שזוהי הכרזה מזמינה תמיד.

ההכרזה הנכונה היחידה היא "הכרזת ההעדפה" ♠2. 
למזרח אין התאמה של 3 קלפים ב-♠, אבל הוא בהחלט 
הכרזתו  מזאת,  יתרה   .2♥ פני  על   2♠ של  חוזה  מעדיף 
ב-♠,  קלפים   3 של  התאמה  שללה  כבר   1NT הראשונה 
כך שמערב ממילא אינו מצפה ליותר מ-2 קלפים בסדרה. 
עצירה ב-♠2 עשויה לחלץ את השותפות מהמצב הבעייתי 

ולהביא לביצועו של חוזה חלקי.

דוגמה 3
♠
♥
♦
♣

A642
K4
Q97
7653

West North East South

1♥ Pass 1♠ Pass

2♦ Pass 2♥

בדוגמא זו השותף הבטיח לפחות 5 קלפי ♥ ו-4 קלפי ♦. 
לפיכך המשיב יודע שיש 7 קלפים או יותר במשותף ב-♥ 
וגם ב-♦. נשאלת השאלה: האם עדיף להכריז Pass ולתת 

לשותף לשחק בחוזה ♦2 או לתקן ל-♥2?

והנכונה  ביותר  ההכרזה הטובה  ישנן שתי סיבות מדוע 
היא ♥2:

ראשית כל, עדיין יש סיכוי למשחק מלא. בידנו 9 נקודות, 
נכריז ♥2,  ומספר הנקודות של הפותח הוא 12-17. אם 
הוא  אם  שוב  להכריז  הזדמנות  לשותפנו  נותנים  אנחנו 

אפשר  ואז   ,12-17 הטווח  של  המקסימלי  בחלק  נמצא 
Pass אנו עוצרים באופן  להגיע למשחק מלא. אם נכריז 
סופי במשחק חלקי. שנית, חוזה מבוצע בסדרת מייג'ור 
מזכה בניקוד גבוה יותר מחוזה מבוצע במיינור, וזו נקודה 

שאף פעם אי אפשר להתעלם ממנה בתחרות ברידג'.

דוגמה 4
♠
♥
♦
♣

97
J53
AQ642
865

West North East South

1♠ Pass 1NT Pass

2♥ Pass ?

ידועים  קלפים   7 שיש  בכך  לקודמתה  דומה  זו  דוגמא 
במשותף ב-♠ )5 מול 2( וגם ב-♥ )4 מול 3(. מזרח שוב 

מתלבט אם להכריז Pass בסיבוב השני או לתקן ל-♠2.
נקודות בלבד, כך שהסיכויים למשחק   7 הפעם למזרח 
מלא נמוכים מאוד. בנוסף, מדובר כאן על בחירה בין שתי 

סדרות מייג'ור, ולא מייג'ור מול מיינור.

בדוגמא זו קשה מאוד לתת תשובה "נכונה" אחת. לו היינו 
של  לפאנל  הנתון  ההכרזה  מהלך  ואת  היד  את  נותנים 

מומחי ברידג', חלקם היו בוחרים ב-Pass וחלקם ב-♠2.
מינימלית  יד  לפותח  כאשר  ירוויחו   Pass שהכריזו  אלה 
עם חלוקה 5-5 בסדרות המייג'ור, בעוד אלה שהכריזו ♠2 
ירוויחו כאשר שותפם בחר להכריז ♥2 עם 6 קלפים ב-♠ 

ו-4 קלפים ב-♥.

דגש: לרוב בספרות הברידג' משתדלים להביא דוגמאות 
ברורות שבהן הכרזה מסוימת טובה בבירור מכל האחרות, 
אבל זה לא תמיד המצב על שולחן הברידג', ואם לא היו 
מקרים כאלה, אז ברידג' היה משחק הרבה פחות מעניין 

ממה שהוא באמת.

סיכום
• 	 2 בגובה  חדשה  סדרה  הכריז  הפותח  כאשר 

מצבים  מתעוררים  הראשונה,  מסדרתו  הנמוכה 
שבהם אין למשיב הכרזה נוחה.

• לסדרתו 	 "תיקון"  או  "העדפה"  הכרזת  זה  במצב 
מבטיחה  אינה   2 בגובה  הפותח  של  הראשונה 
בהכרח התאמה בסדרה. ייתכן שהמשיב יכריז כך 
עם 2 קלפים בלבד. מדובר תמיד במשיב החלש.
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הוא  מולטי   2♦ שיטת  של  המשמעותיים  היתרונות  אחד 
כדי  ו-♠2   2♥ הפתיחה  בהכרזות  להשתמש  האפשרות 
להראות סוג אחר של יד מאשר 6-10 נקודות עם סדרה 

בת 6 קלפים.

מספר  יש  מולטי   2♦ בשיטת  המשתמשים  למומחים 
פתרונות אפשריים בנוגע להכרזות פתיחה אלה. במאמר 
שהיא  ביותר,  הפופולריות  השיטות  אחת  את  אציג  זה 

לדעתי יעילה וקלה לשימוש.

הכרזות הפתיחה ♠2/♥2 מתארות יד עם שתי חמישיות, 
בלתי  מינור  בסדרת  ואחת  המוכרזת  בסדרה  אחת 

ידועה. מספר הנקודות הוא 6-9.

דוגמאות:

West
♠
♥
♦
♣

KT973
Q3
QJ642
2

West North East South

2♠

עם  נקודות   6-9 מתארת  מערב  של  הפתיחה  הכרזת 
חמישייה ב-♠ וחמישייה נוספת ב-♦ או ב-♣.

West
♠
♥
♦
♣

5
AK652
6
J98732

West North East South

2♥

עם  נקודות   6-9 מתארת  מערב  של  הפתיחה  הכרזת 
שישייה  ב-♣.  או  ב-♦  נוספת  וחמישייה  ב-♥  חמישייה 

במינור אפשרית.

West
♠
♥
♦
♣

AQJ63
5
J7
KT876

West North East South

1♠

והיא   ,2 בגובה  זו חזקה מדי להכרזת פתיחה חלשה  יד 
תפתח בגובה 1.

הערות: 

1. עם 10 נקודות ושתי חמישיות נפתח לרוב בגובה 1 על 
פי חוק ה-20, אך עם ידיים גרועות ניתן לפתוח בגובה 2.

חמישייה  עם  גם  לפתוח  שאפשר  הוא  חלופי  הסכם   .2
)שיגדיל  כזה  הסכם  לדעתי,  במינור.  ורביעייה  במייג'ור 
את התדירות של הכרזות הפתיחה הללו( יעיל במצב לא 
פגיע בלבד, אך כמובן שהדבר צריך להיות מוסכם על שני 

השותפים.

הכרזות התשובה של השותף:

Pass = לשחק

♠2 )על פתיחה ♥2( / ♥3 )על פתיחה ♠2( = 5+ קלפים 
בסדרה המוכרזת, הכרזה מחייבת.

2NT = הכרזת שאלה, לרוב עם יד מזמינה לפחות.

להכריז  מהשותף  מבקש   .Pass/Correct  =  3♣/4♣/5♣

הכול על מולטי ♦2

חלק ד': הכרזות הפתיחה ♥2, ♠2

רם סופר
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Pass עם חמישייה בקלאב או לתקן ל-♦.

♦3 = הזמנה למשחק מלא בסדרת המייג'ור של הפותח.

♥3 )על ♥2( / ♠3 )על ♠2( = הכרזה לא מזמינה )הפרעה 
ליריבים(.

3NT / ♥4 / ♠4 = לשחק, הכרזה סוגרת

סדרת  על  הסכמה  עם  מפתח  לקלפי  שאלה   =  4NT
המייג'ור של הפותח.

:2NT ההכרזה השנייה של הפותח לאחר הכרזת השאלה

♣3 = מינימום, חמישייה בקלאב.

♦3 = מינימום, חמישייה בדיאמונד.

♥3 = מקסימום, חמישייה בקלאב.

♠3 = מקסימום, חמישייה בדיאמונד.

דוגמאות הכרזה ללא התערבות:

East
♠
♥
♦
♣

AKT654
3
A92
KQ5

West North East South

2♥ Pass 2♠

והוא  מלא,  למשחק  גבוה  סיכוי  עם  חזקה  יד  למזרח 
מתעניין מה מידת התמיכה של שותפו ב-♠. החלפת סדרה 

במייג'ור הינה הכרזה טבעית ומחייבת.

East
♠
♥
♦
♣

97
AQ62
AK76
QJ3

West North East South

2♠ Pass 2NT

למזרח 16 נקודות ללא התאמה ב-♠ המהוות יד מזמינה 
מול פתיחה דו-סדרתית חלשה של ♠2. מזרח מברר כעת 
הפותח  של  ידו  והאם  השותף,  של  המינור  סדרת  מהי 
חמישייה  עם  מקסימום  מול  מקסימלית.  או  מינימלית 
בקלאב נרצה לשחק 3NT. מול מינימום עם חמישייה ב-♦ 

נעדיף לשחק ♦3.

East
♠
♥
♦
♣

K863
7
AJ92
J765

West North East South

2♥ Pass 3♣

למזרח אין יומרות למשחק מלא. הוא מעוניין לשחק בגובה 
Pass/( 3♣ 3 בסדרת המינור של הפותח ולשם כך מכריז

.)Correct

East
♠
♥
♦
♣

K96
AQ52
K3
QT98

West North East South

2♠ Pass 3♦

והוא  ב-♠,  3 קלפים  נקודות עם התאמה של   14 למזרח 
מזמין את שותפו למשחק מלא ♠4. הכרזת התשובה ♦3 

הינה מלאכותית ומציינת התאמה במייג'ור של השותף.

East
♠
♥
♦
♣

QT97
AT62
J93
85

West North East South

2♠ Pass 3♠

למזרח 7 נקודות בלבד עם התאמה ידועה של 9 קלפים 
ב-♠. ייתכן כי היריבים מסוגלים לבצע משחק מלא. הכרזת 
מזרח  ליריבים.  להפריע  נועדה  והיא  מזמינה  אינה   3♠
מסתמך על "חוק סך הלקיחות" ומתחייב למספר לקיחות 

השווה למספר השליטים שבידי השותפות.
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East
♠
♥
♦
♣

A63
K9864
2
JT87

West North East South

2♥ Pass 4♥

עם  החלוקתי  כוחו  סמך  על  מלא  משחק  מכריז  מזרח 
יכריזו  ייתכן שהיריבים  בהארט.   5-5 של  ידועה  התאמה 

♠4, ואז תיווצר בעיית הכרזה מעניינת בסיבוב הבא.

West
♠
♥
♦
♣

J72
Q9762
-
KT853

West North East South

2♥ Pass 2NT Pass

3♣

6 נקודות בלבד, ובתשובה להכרזת  מערב פתח ♥2 עם 
השאלה של שותפו הוא מראה מינימום )6-7 נקודות( עם 

חמישייה ב-♣.

West
♠
♥
♦
♣

52
AQ872
QJT87
3

West North East South

2♥ Pass 2NT Pass

3♠

להכרזתו השנייה של מערב אין קשר לסדרת ה-♠. בתשובה 
להכרזת השאלה של שותפו מערב מתאר מקסימום )8-9 

נקודות( עם חמישייה ב-♦.

דוגמאות הכרזה עם התערבות היריבים:

East
♠
♥
♦
♣

73
AQT6
A93
KJ98

West North East South

2♠ 3♥ Dbl

של  ידו  את  במדויק  מתארת  הפתיחה  שהכרזת  היות 
לאחר  וכפל  המכרז  של  לקפטן  הופך  המשיב  הפותח, 
אחרת.  סוכם  אם  אלא  מעניש,  הוא  היריבים  התערבות 
במקרה הנוכחי מזרח מאמין כי בידו 4 לקיחות בהגנה נגד 
לא  ב-♠.  בעיקר  משהו  לתרום  צפוי  והשותף  ב-♥,  חוזה 
כדאי להכריז 3NT עם 14 נקודות בלבד כאשר המינימום 

של השותף הוא 6 נקודות.

East
♠
♥
♦
♣

K
62
AT873
QJ653

West North East South

2♠ 4♥ 5♣

סדרת  המתארת  חלשה  פתיחה  שלאחר  הוא  העיקרון 
ידועה, כל הכרזת ♣  ידועה + סדרת מינור בלתי  מייג'ור 
מצדו של המשיב היא Pass/Correct. מערב יכריז ♦5 עם 

חמישייה ב-♦. 

מזרח מעריך כי יש אפשרות ששני הזוגות מסוגלים לבצע 
משחק מלא. גם אם החוזה של 5 במינור ייפול, זו תהיה 

כנראה הקרבה טובה נגד ♥4.

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

מרץ באביבים
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

יום חמישי 24.3 בערב 20:30-23:30
תחרות ייחודית שלא הייתה כמותה – גביע ”אמסלם טורס“ 

מנהל התחרות יובל לובינסקי

תחרות פורים - גביע אמסלם

היכונו לפתיחת קורס קונבנציות
הקורס בהדרכת אסף לנגי

מועד פתיחת הקורס 23/03/2016, ימי רביעי 16:30-18:30
6 מפגשים, עלות הקורס: 420 ש"ח

ניתן להירשם במשרד ביה"ס ואצל אסף לנגי – 054-4871336
מספר המקומות מוגבל המהרו להירשם!!!

חרות
ת

פושות
תח

וכיבוד!

בתחרות זו יוענקו מידי שבוע פרסים כספיים לזוגות הזוכים במקום הראשון, השני, השלישי,
התחרות T.B בתנועת ”אירוסוויץ“ (מנצח יחיד) גובה הפרסים מידי שבוע 300 ש“ח, 200 ש“ח ו-100 ש“ח.

בנוסף בכל חודש יוגרל סוף שבוע זוגי במלון בארץ בין כל אלו שלקחו חלק בתחרות במשך 3 מפגשים לפחות מתוך 
החודש, ללא קשר עם תוצאות התחרויות מתנת ”אמסלם טורס“.

אחת לחצי שנה תתקיים בין כל השחקנים שהיו זכאים במשך 4 חודשים
מתוך ה-6 לקחת חלק בהגרלה החודשית כרטיס טיסת יחיד לחו“ל

מתנת ”אמסלם טורס“ לכל אחד מיעדי אל על באירופה*.
*על פי התקנון.

אסף לנגי
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מרץ באביבים
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

יום חמישי 24.3 בערב 20:30-23:30
תחרות ייחודית שלא הייתה כמותה – גביע ”אמסלם טורס“ 

מנהל התחרות יובל לובינסקי

תחרות פורים - גביע אמסלם

היכונו לפתיחת קורס קונבנציות
הקורס בהדרכת אסף לנגי

מועד פתיחת הקורס 23/03/2016, ימי רביעי 16:30-18:30
6 מפגשים, עלות הקורס: 420 ש"ח

ניתן להירשם במשרד ביה"ס ואצל אסף לנגי – 054-4871336
מספר המקומות מוגבל המהרו להירשם!!!

חרות
ת

פושות
תח

וכיבוד!

בתחרות זו יוענקו מידי שבוע פרסים כספיים לזוגות הזוכים במקום הראשון, השני, השלישי,
התחרות T.B בתנועת ”אירוסוויץ“ (מנצח יחיד) גובה הפרסים מידי שבוע 300 ש“ח, 200 ש“ח ו-100 ש“ח.

בנוסף בכל חודש יוגרל סוף שבוע זוגי במלון בארץ בין כל אלו שלקחו חלק בתחרות במשך 3 מפגשים לפחות מתוך 
החודש, ללא קשר עם תוצאות התחרויות מתנת ”אמסלם טורס“.

אחת לחצי שנה תתקיים בין כל השחקנים שהיו זכאים במשך 4 חודשים
מתוך ה-6 לקחת חלק בהגרלה החודשית כרטיס טיסת יחיד לחו“ל

מתנת ”אמסלם טורס“ לכל אחד מיעדי אל על באירופה*.
*על פי התקנון.

אסף לנגי
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קבוצות מעורבות

1
10:00

2
14:00

גברים / נשים
TB 

10:00

זוגות
 IMP

1
15:00

2
19:00

חד-מושבית
TB 

10:00

זוגות מעורבים 
 TB

1
15:00

2
19:00

חד-מושבית
TB 

10:00

קבוצות
 BAM

1
15:00

2
19:00

חד

ששני 6.6ראשון 5.6שבת 4.6שישי 3.6

זוגות 
 HANDICAP

1
15:00

2
19:00

פסטיבל הברידג' ה
6.2016 

במרכז הקונגרסים, גנ

שחקני הקבוצות שהעפילו לשלבי הגמר השונים בתחרות הקבוצות המרכזית,
יוכלו להצטרף לתחרות הזוגות המרכזית המתנהלת במקביל (על פי התקנון).

אורחחבר התאגדותמחיר כרטיס
85 65₪ ₪ במכירה מוקדמת
90 ₪ 70 ₪בדלפק הפסטיבל

ההתאגדות!לחברימחיר מוזל

נקודות אמן בינלאומיות וארציות מוג

סה"כ פרסים בשו

תח

הרצאהרצאת מומחה 9:30הרצאת מומחה 9:30הרצאת מומחה 9:30הרצאת מומחה 9:30

חדש!
חישוב כללי לתחרויות הבוקר ותוספת נקודות 
אמן! נדרשות 4 תחרויות לפחות, החישוב 
הכללי יבוצע ללא דרגות רב-אמן ומעלה.  

TB חד-מושבית
10:00

קבוצות
מרכזית

1
15:00

2
19:00

TB חד-מושבית
10:00

קבוצות מרכזית שלבי הגמר
19:00 | 15:00 | 13:00

חמישי 9.6רביעי 8.6שלישי 7.6

חד-מושבית
TB 

10:00

זוגות
מרכזית

TB
גמר א'

3
15:00

4
19:00

זוגות מרכזית 
TB

מוקדמות

1 
15:00

2
19:00

תארים נמוכים
 TB

עד אמן כסף

1
15:00

2
19:00

זוגות
מרכזית

TB
גמר ב'

3
15:00

תארים
נמוכים

TB
עד אמן כסף

3
15:00

TB חד-מושבית
19:00

ג' הבינלאומי ה-50 
3-9.6.2

, גני התערוכה, ת"א

ibf@bridge.co.il | www.ibf-festival.org | 03-9794862

צעדים ראשונים בברידג'
ביום ג' 7/6, בשעה 11:00 נקיים שיעור 

ראשון בברידג' למתעניינים,
הזמינו את חבריכם  

מוגדלות בכל תחרויות הפסטיבל!
 בשווי 120,000 ₪

תחרות מתחילים
10:00

חניה חינם!

שימוש בברידג'מייטס בכל התחרויות!

הרצאת מומחה 9:30הרצאת מומחה 9:30הרצאת מומחה 9:30
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קבוצות מעורבות

1
10:00

2
14:00

גברים / נשים
TB 

10:00

זוגות
 IMP

1
15:00

2
19:00

חד-מושבית
TB 

10:00

זוגות מעורבים 
 TB

1
15:00

2
19:00

חד-מושבית
TB 

10:00

קבוצות
 BAM

1
15:00

2
19:00

חד

ששני 6.6ראשון 5.6שבת 4.6שישי 3.6

זוגות 
 HANDICAP

1
15:00

2
19:00

פסטיבל הברידג' ה
6.2016 

במרכז הקונגרסים, גנ

שחקני הקבוצות שהעפילו לשלבי הגמר השונים בתחרות הקבוצות המרכזית,
יוכלו להצטרף לתחרות הזוגות המרכזית המתנהלת במקביל (על פי התקנון).

אורחחבר התאגדותמחיר כרטיס
85 65₪ ₪ במכירה מוקדמת
90 ₪ 70 ₪בדלפק הפסטיבל

ההתאגדות!לחברימחיר מוזל

נקודות אמן בינלאומיות וארציות מוג

סה"כ פרסים בשו

תח

הרצאהרצאת מומחה 9:30הרצאת מומחה 9:30הרצאת מומחה 9:30הרצאת מומחה 9:30

חדש!
חישוב כללי לתחרויות הבוקר ותוספת נקודות 
אמן! נדרשות 4 תחרויות לפחות, החישוב 
הכללי יבוצע ללא דרגות רב-אמן ומעלה.  

TB חד-מושבית
10:00

קבוצות
מרכזית

1
15:00

2
19:00

TB חד-מושבית
10:00

קבוצות מרכזית שלבי הגמר
19:00 | 15:00 | 13:00

חמישי 9.6רביעי 8.6שלישי 7.6

חד-מושבית
TB 

10:00

זוגות
מרכזית

TB
גמר א'

3
15:00

4
19:00

זוגות מרכזית 
TB

מוקדמות

1 
15:00

2
19:00

תארים נמוכים
 TB

עד אמן כסף

1
15:00

2
19:00

זוגות
מרכזית

TB
גמר ב'

3
15:00

תארים
נמוכים

TB
עד אמן כסף

3
15:00

TB חד-מושבית
19:00

ג' הבינלאומי ה-50 
3-9.6.2

, גני התערוכה, ת"א

ibf@bridge.co.il | www.ibf-festival.org | 03-9794862

צעדים ראשונים בברידג'
ביום ג' 7/6, בשעה 11:00 נקיים שיעור 

ראשון בברידג' למתעניינים,
הזמינו את חבריכם  

מוגדלות בכל תחרויות הפסטיבל!
 בשווי 120,000 ₪

תחרות מתחילים
10:00

חניה חינם!

שימוש בברידג'מייטס בכל התחרויות!

הרצאת מומחה 9:30הרצאת מומחה 9:30הרצאת מומחה 9:30
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סיקור תחרויות
30

המשפיעות  הדמויות  אחת  ספק  ללא  הוא  צימרמן  פייר 
ביותר על הברידג' האירופי בשנים האחרונות, ביחוד מאז 

שעבר משוויץ למונקו והקים שם נבחרת אימתנית.

הזוג  כאשר  קבוצתו  שעברה  הכבד  הזעזוע  למרות 
)בעת  הרשת  רחבי  בכל  ברמאות  הואשם  פנטוני-נונס 
כתיבת שורות אלה המקרה עדיין נחקר על ידי התאגדות 
ממשיך  צימרמן  מושעה(,  והזוג  האירופית  הברידג' 
אירוע  ויזם  ראש"  "הגדיל  אף  והשנה  בברידג'  להשקיע 
חדש במונקו אשר זכה לשם "משחקי החורף של אירופה" 
ימים   7 בת  קבוצות  תחרות   – צימרמן"  "גביע  ובמרכזו 
המורכבת מ-15 סיבובים שוויצריים של 20 בורדים ולאחר 
אחד.  כל  בורדים   60 בני  נוק-אאוט  שלבי  ארבעה  מכן 
בניגוד לאליפויות אירופה הרשמיות, בתחרות זו שנערכה 
נכבדים  כספיים  פרסים  חולקו   2016 פברואר  בתחילת 
ומיטב שחקני הברידג' של היבשת )וגם כמה מחוצה לה( 
הגמר  לשלבי  העפילו  שלא  לקבוצות  עליהם.  התמודדו 
של התחרות הראשית ניתנה הזדמנות נוספת – תחרות 

קבוצות BAM, אף היא נושאת פרסים כספיים.

ברקת  מקבוצת  הורכבה  בתחרות  הישראלית  הנציגות 
אלופת הליגה הלאומית ומנצחת משחקי המבחן לנבחרת 
פכטמן  רון  בודדים:  שחקנים  ומשני  הפתוחה  ישראל 
זטורסקי  פיוטר  הפולני  עם  פעולה  לשתף  שהמשיך 
 2015  Reisinger בתחרות  הגדולה  הצלחתם  לאחר 
ודרור   )ERA )הפעם בהרכב שונה במקצת תחת השם 

פדון ששיחק בקבוצת דה-בוטון.

 ERA בסיבוב האחרון של השלב המוקדם נפגשו קבוצות
הבא,  בשלב  מקומם  הבטיחו  כבר  הראשונים  וברקת. 
בעוד קבוצת ברקת הייתה צריכה לא להפסיד גבוה מדי. 

הבורד הבא לא עזר לקבוצה הישראלית:

Board 25, Dealer North, Vul E/W
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West North East South
זטורסקי לנגי פכטמן ברקת

2♦ Pass 3♥

Pass Pass 4♦ Pass

5♦ Pass Pass Pass

ידו של צפון נראית טיפוסית עבור פתיחה ♦2 מולטי. מזרח 
לא התערב תחילה עם 9 נקודות. דרום )אילן ברקת( ניסה 
להפריע ליריבים ככל יכולתו עם ♥Pass/Correct( 3(, וגם 

מערב לא התערב בשלב זה ב-♣4.

ההכרזה הגיעה לרון פכטמן )מזרח(. על אף 4 ההארטים 
הטובים שבידו הוא לא נתן ליריביו לשחק ♥3 לא פגיע. 
יש לצפות  ולכן  ב-♥,  לו שהשותף קצר מאוד  היה ברור 
ושותפו   ,4♦ הכריז  רון  ב-♦.  כלשהי  תמיכה  לו  שתהיה 
שהחזיק תמיכה יפה ב-♦ עם מקור ללקיחות ב-♣ העלה 

למשחק מלא.

לשליט,  החליף  דרום   .♠ סיבובי  בשני  התחילה  ההגנה 
ולאחר נפילת ה-Q♦ היו לכרוז שתי כניסות לדומם בסדרת 
השליט שעזרו לו להגביה את סדרת ה-♣ באמצעות שני 
חיתוכים ולבסוף גם ליהנות ממנה )מזרח/מערב 600+(.

משחקי החורף של 
אירופה, מונקו 2016

רם סופר

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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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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סיקור תחרויות
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West North East South
לוין דרייבר רול ברינק

3♥ Pass Pass

Dbl Pass 3NT Dbl

Pass Pass Pass

אלופי העולם ההולנדים שישבו בצפון/דרום "עשו צרות" 
ופתחו  הנוחה  הפגיעות  את  ניצלו  כאשר  הישראלי  לזוג 
בגובה 3. לאמיר לוין )מערב( הייתה החלטה קשה במצב 
Balancing ולבסוף הוא בחר ב-Dbl שהוביל לחוזה גרוע 
של 3NT. עם זאת, דרום שגה כאשר הכפיל ונתן ליוסי 
ולהכריז  ידו  "הזדמנות שנייה" להעריך את  )מזרח(  רול 
 3NT-ב להישאר  החליט  יוסי  הארוכה.  ה-♦  סדרת  את 
ההגנה  אבל  מלמעלה,  לקיחות   9 לו  היו  אכן  מוכפל. 
)מזרח/מערב  ב-♠  לקיחות   6 ומשכה  אותה  הקדימה 

500-( עם הפסד כואב של IMP 15 לקבוצת ברקת.

למרות זאת הצליחה קבוצת ברקת להתברג לשלב הבא על 
חודן של VP 0.03 )!(, אך כבר היריבה הראשונה הייתה 
גדולה על מידותיה – קבוצת צימרמן שבה הוחלפו פנטוני-
נונס המושעים על ידי הפולנים מרטנס-פיליפוביץ'. בחלוקה 
 IMP 15 הבאה ספגה קבוצת ברקת הפסד אכזרי נוסף של

שנבע מההבדל בשיטות ההכרזה של מזרח/מערב.

Board 2, Dealer East, Vul N/S
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West North East South
לנגי פיליפוביץ' ברקת מרטנס

2♦ Pass

4♣ Dbl 4♦ Pass

4♥ Pass Pass Dbl

Pass Pass Pass

חלוקת  נגד  לעשות  מה  אך  בפעולה,  המולטי  שיטת 
מלאכותית  בהכרזה  השיב  מערב  הגרועה?  השליטים 
לסדרתו,  טרנספר  לעשות  מהשותף  שביקשה   4♣ של 
וכך ניתנה לצפון הזדמנות נוחה להראות את סדרת ה-♣ 
הטובה שלו באמצעות כפל. צפון ידע שלמערב יד חזקה 
ודרום  פגיע,  במצב   5 בגובה  להסתכן  צורך  ראה  ולא 
הכפיל ♥4 עם 5 שליטים יפים. החלוקה הגרועה חרצה 

את דינו של חוזה סביר לכישלון בשתי לקיחות.

West North East South
הלגמו רול הלנס לוין

2♥ Pass

4♥ 4NT Pass 5♣

Dbl Pass Pass Pass

הלגמו-הלנס מעדיפים לשחק ברידג' פשוט עם פתיחות 
המהיר  ההכרזה  ומהלך   ,2 בגובה  וחלשות  טבעיות 
שצפון  בלבד  זו  לא  ההבדל.  כל  את  עשה  ל-♥4  שלהם 
היה תחת לחץ, הוא לא היה יכול לדעת אם מערב הכריז 

♥4 כהפרעה או כדי לבצע. 

הכרזת 4NT עם קלפיו של צפון נראית סבירה, אבל זה 
הלגמו  לגייר  לשמוע.  רצה  שדרום  האחרון  הדבר  היה 
בהגנה  למלכודת".  ש"נפל  היריב  את  להכפיל  רק  נותר 
מושלמת ניתן להפיל ♣5  4 פעמים. אלופי העולם ממונקו 

"הסתפקו" ב- 800+ עם רווח עצום.

הנה אחד הבורדים הטובים של קבוצת ברקת, שלא מנעו 
את הדחתה המוקדמת.

Board 13, Dealer North, Vul All
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West North East South
לנגי פיליפוביץ' ברקת מרטנס

Pass 1♣ 1♠

Dbl 2♠ 3♣ Pass

3♦ 3♠ Pass Pass

4♣ Pass Pass Pass

)אילן  למזרח  לנגי-ברקת.  הזוג  של  מאופקת  הכרזה 
 ♠Q-ל היריבים  של   1♠-2♠ לאחר  כי  ברור  היה  ברקת( 
בודדת  בהכרזה  הסתפק  והוא  התקפי,  ערך  שום  אין 
נוספת של ♣3. מערב )אסף לנגי( תיאר את ידו המיוחדת 
החלטה   – ב-♣4  עצרו  הם  ולבסוף  הכרזות,  בשלוש 
סדרה  בכל  אחת  לקיחות:  ל-3  שלהגנה  משום  מדויקת 
פרט לשליט. אמנם ♣5 תלוי רק בעקיפה ב-♦, אך לאחר 
האוברקול הפגיע ♠1 של דרום יש סבירות גבוהה שהיא 

תיכשל.

West North East South
הלגמו רול הלנס לוין

Pass 1NT Pass

3♠ Pass 4♣ Pass

5♦ Pass Pass Pass

הלנס החליט לפתוח 1NT עם שתי סדרות מייג'ור ללא 
נמנעו  הם  סינגלטון.  הראתה   3♠ שותפו  תשובת  עוצר. 
מהאסון של 3NT, אבל גם המשחק המלא ב-♦ התברר 
והחליף   ♠A-ב הוביל  שצפון  לאחר  מדי  גבוהה  כהכרזה 

.♥K-ל

קבוצת צימרמן המשיכה לנצח, אך אנו נתרכז בקבוצתו 
של רון פכטמן. קבוצת ERA שהצטיינה בשלב המוקדם 
"גביע  של  הגמר  רבע  בשלב  הודחה  כאשר  התאכזבה 
צימרמן", אבל המשיכה לעשות חיל ולבסוף זכתה במקום 
לשותפות  גדול  הישג  עוד   –  BAM-ה הראשון בתחרות 
הישראלית-פולנית הטרייה. הנה כמה חלוקות מעניינות 

ששוחקו על ידם:

Board 24, Dealer West, Vul None
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West North East South
זטורסקי גבריש פכטמן קלוקובסקי
Pass Pass 2♥ Dbl

Pass 3♣ Pass 3♥

Dbl 3NT All Pass
בשולחן השני ישב במזרח הכוכב הצרפתי תומס בסיס. 
בחר  ובסיס  סולידי,  הכרזה  בסגנון  ידועים  הצרפתים 
לשתוק עם ידו של מזרח. צפון/דרום הגיעו ל-3NT ללא 
לכרוז  שאפשר  טבעי  בספייד  הוביל  ומערב  התערבות, 

להגיע ל-11 לקיחות.

רון פכטמן פתח יפה ♥2 במושב השלישי, וכעת אין שום 
משנה  זה  ואין  בהארט,  הובלה  מול   3NT לבצע  סיכוי 
אם הכרוז הוא צפון או דרום. אמנם ניתן לבצע ♣5 עם 
ניחוש נכון בהארט, אבל אפילו אלופי עולם כמו גבריש-
ידיים  שתי  עם  כזה  לחוזה  לעולם  יגיעו  לא  קלוקובסקי 
הייתה  ההגנה  צפון.  אצל  בהארט  טוב  ועוצר  מאוזנות 
קלה מאוד: פכטמן הוביל ב-3♥, שותפו זכה ב-A♥ וחזר 
ומזרח הגביה את  ל-J♥ לא הצליחה,  בסדרה. העקיפה 

.♣A הסדרה כשהוא עדיין מחזיק כניסה צדדית בדמות
Board 13, Dealer North, Vul All
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West North East South
זטורסקי מ. בסיס פכטמן לוי

Pass 1♥ Dbl

3♣ Pass 4♣ Pass

4♥ Pass Pass Pass

 Fit ביד זו השתמשו פכטמן-זטורסקי במוסכמה הנקראת
Jump לפיה לאחר ה-Dbl של היריבים על פתיחת ♥1, 
צדדית  סדרה  עם  ב-♥  התאמה  מראה  ל-♣3  הקפיצה 
טובה ב-♣. ניתן להשתמש במוסכמה זו גם לאחר הכרזות 
אוברקול של היריבים. הכרזת השותף ♣3 עזרה לפכטמן 
עם  מלא  למשחק  המשיך  והוא  ידו,  את  נכונה  להעריך 
12 נקודות בלבד לאור ההתאמה הכפולה. בשולחן השני 
שגו מזרח/מערב כאשר נתנו לצפון/דרום לשחק בחוזה 

♠3 שגם בוצע.

דרום הוביל ב-AK♠ והמשיך ב-K♦. רון שיחק תחילה ♥ 
 ♥J-ובהמשך ניחש נכון להפיל את ה ,A-וה K-נמוך אל ה
של דרום ולא לעקוף כדי לבצע את החוזה עם רווח של 
פכטמן/ קיבלו  הבאות  הידיים  לקבוצתו.בשתי   IMP 13
זטורסקי החלטות לא נכונות בהכרזה עקב אי הבנה או 
הערכת יד אופטימית מדי, אך כיאה לאלופים הם הצליחו 
בעזרת קצת מזל לצאת גם משתי הידיים האלה עם רווח 

לקבוצתם.

Board 4, Dealer West, Vul All
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West North East South
זטורסקי מ. בסיס פכטמן לוי

2♠ 3♥ 4♣ 4NT

5♦ 5♥ Pass 6♥

Pass Pass 7♦ Dbl

Pass Pass Pass

במינור(.  וחמישייה  בספייד  )חמישייה   2♠ פתח  מערב 
התאמה  הראתה   4♣ מזרח  והכרזת   ,3♥ התערב  צפון 
"חופשית"  בהכרזה  בחר  מערב  המינור.  סדרות  בשתי 
של  ♦5 עם חלוקה של 6-5, אך נראה כי פכטמן ציפה 
משותפו ל-6 דיאמונדים ו-5 ספיידים כאשר בחר להקריב 

ל-♦7.

ההערכה ש-♥6 יבוצע הייתה נכונה בהחלט, אבל הבעיה 
הייתה שהתאמה של 9 קלפים לא הספיקה כדי לשלוט 
נפל   7♦ הנדרשים.  החיתוכים  כל  את  ולהשיג  במשחק 

פעם אחת יותר מדי – מינוס 1700.

כאשר  כזו  מתוצאה  להרוויח  אפשר  איך  תשאלו  אולי 
ובכן,   .1430 היא  לצפון/דרום  האופטימלית  התוצאה 
פעילים  פחות  היו  מזרח/מערב  שבו  השני  בשולחן 
בהכרזה לא התרשמו ההולנדים ברינק/דרייבר מחסרונו 
ההובלה  את  מצא  לא  מזרח  ל-♥7!  והכריזו   ♦A-ה של 

הנכונה, והחוזה בוצע: צפון/דרום פלוס 2210.

Board 19, Dealer South, Vul E/W
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West North East South
זטורסקי בארטו פכטמן האלברג

3♦

4♦ Pass 4♥ Pass

4♠ Dbl 5♣ Dbl

5♥ Dbl 5♠ Pass

Pass Dbl All Pass

דרום פתח ♦3 בשני השולחנות. השחקן האנגלי במערב 
מיד.  הוכפל  וכמובן   4♠ של  פשוטה  בהתערבות  בחר 
)שני   4♦ הכריז  הוא  יצירתי.  להיות  החליט  זטורסקי 
מייג'ורים( ותיקן ♥4 ל-♠4. פכטמן חשב ששותפו מנסה 
את  והעלה  השחורות  בסדרות  חמישיות  שתי  להראות 
 – מוכפל   5♠ היה  הסופי  החוזה   .5 לגובה  ההכרזה 
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לכאורה הפסד בטוח של IMP 7 בהנחה שניתן לבצע ביד 
זו 9 לקיחות.

קיבל  הייתה שונה. בשולחן השני מערב  אבל המציאות 
שיחק  רבה  מחשבה  ולאחר   ♦A-ב זכה   ,♦Q-ב הובלה 
שליט. לאחר עקיפה לא מוצלחת ב-♥ הוא נאלץ להפסיד 

חמש לקיחות – מינוס 500.

לעומתו זטורסקי מצא את קו המשחק המוצלח ביותר – 
הכרוז  הובלה בשליט מחזיקה את  )רק   ♦A-ב זכה  הוא 
על מנת להתקצר  וחיתוך ♣   ♣A לקיחות(, שיחק  9 על 
בשליטים, המשיך ב-AK♥ וחיתוך ♥ עם ה-K♠ וחתך ♣ 

נוסף.

5 קלפי  נותרו  בשלב זה לכרוז 7 לקיחות, כאשר לצפון 
ספייד ו-Q♣ בודדת. הכרוז המשיך ב-Q♠ וצפון לא היה 
מסוגל להימלט ממשחק סופי שהעניק לכרוז 10 לקיחות 
– מינוס 200 בלבד. דווקא החוזה הגבוה יותר נפל פחות. 

קבוצת Black, היריבה בשתי הידיים האחרונות, הייתה 
על  ניצחונה  לאחר  התחרות.  של  המפתיעה  הקבוצה 
גם  הדיחה  היא  צימרמן"  "גביע  של  הגמר  ברבע   ERA
את הפייבוריטית Lavazza בחצי הגמר ונתנה קרב חזק 

בגמר לקבוצת צימרמן שהוכרע ממש על קו הסיום.

בגביע  רב-הפעלים  הספונסר  של  קבוצתו  זכתה  לבסוף 
הנקרא על שמו, אשר מתוכנן להפוך לאירוע שנתי קבוע 

מדי פברואר.

דיירים  ויותר  יותר  תמורות.  עובר  המוגן  הדיור  שוק 
מסלולים  שני  הפיקדון.  למסלול  חלופי  במסלול  בוחרים 
שונים, שניתן למצוא היום הם מסלול ללא שחיקה כלל 
ויותר  יותר  תופס  השכירות  מסלול  שכירות.  מסלול  או 
החובה  והעדר  במשק  הנמוכה  הריבית  בגלל  תאוצה 

להציע לדיירים בטוחה לכספי הפיקדון.

לכל מסלול היתרונות והחסרונות שלו. נביא להלן דגשים 
למסלולים המיוחדים.

טיפים לבחינת מסלול ללא שחיקה: יש לשים לב האם 
ואז  הרעיונית  הריבית  בגין  מע"מ  גובה  המוגן  הדיור  בית 

החישוב במסלול זה משתנה.

ודורשת  יותר  הרבה  רגישה  הבטוחה  סוגיית   - בטוחה 
ערנות מוגברת, משום שסכומים גבוהים יותר מופקדים 

בידי בית הדיור המוגן למשך כל תקופת ההסכם.

דיור מוגן – מסלולים חלופיים
למסלול הפיקדון הקלאסי

התשלום  זה  במסלול  שכירות:  מסלול  לבחינת  טיפים 
מדמי  שניים  פי  (לעיתים  יותר  הרבה  גבוה  החודשי 
גבוהה  חשיפה  ישנה  כן  ועל  פיקדון),  במסלול  האחזקה 
והעלאה  החודשי  התשלום  להצמדת  הנוגע  בכל  יותר 
מעבר להצמדה. נציין שכל חוזה התקשרות עם בית דיור 
מוגן מעגן את זכותו של בית הדיור המוגן להעלות את דמי 
לשינוי  בהתאם  המדד  עליית  לשיעור  מעבר  האחזקה 
בעלויות התפעול השוטף, ולא יותר מהתקרה שנקבעה 
לכך בחוזה (זכות שהוקנתה בחוק הדיור המוגן). יש לבחון 
האם העלאה זו חלה על דמי האחזקה הבסיסיים (היינו, 
אלו שהיו נקבעים לו היה זה מסלול פיקדון) או שמא על 
באופציה  השכירות.  במסלול  החודשי  התשלום  מלוא 

השנייה מדובר בעלויות מצטברות גבוהות מאוד.

אנשי  עם  להיוועץ  מאוד  רצוי  מסלול  בחירת  בטרם 
מקצוע הן בהיבט המשפטי והן בהיבט הכלכלי.

שפיים  עו"ד  המוגן.  והדיור  הנדל"ן  בתחום  מתמקצע  שפיים  רקפת  עו"ד  משרד 
שימשה בעבר יועצת משפטית של רשת חברות דיור מוגן וכעת מייצגת לקוחות 
המעוניינים לעבור לדיור מוגן. ניתן להעביר שאלות לעו"ד שפיים בדרכים הבאות:

www.rmslaw.co.il אתר | rakefet@rmslaw.co.il דוא"ל
טלפונים: 09-7655516/052-2654543
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תחרויות  המחוזות  בשלושת  נערכו  פברואר  במהלך 
הנכם  טופ-בוטום.  בשיטת  לזוגות  לליגות  מוקדמות 

מוזמנים לשחק יחד עמי את יד מס' 2 מהסיבוב השני.

Board 2, Dealer East, Vul N/S
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West North East South

1♣ 1♠

Pass 2♠ 3♣ Pass

Pass 3♠ Dbl All Pass

למרות מצב הפגיעות הלא נוח צפון מתחרה ל-♠3. מזרח 
מכפיל ומראה יד טובה. מערב משאיר את הכפל לעונשין 

ועליכם לשחק ♠3 מוכפל.

מערב מוביל ב-A♦ ויורד הדומם הבא:
♠
♥
♦
♣

KJ3
T987432
T
A8

♠
♥
♦
♣

QT872
KQ
632
K65

♦A :חוזה: ♠3 מוכפל; הובלה

אכן לצפון יד מיוחדת. על פניו נראה כי חוזה של ♥3 עדיף 
על פני ♠3, אבל צפון בחר "להעלים" את סדרתו הארוכה.

מערב זוכה ב-A♦ ומחליף ל-9♣. כיצד תמשיך?

העובדה שמערב לא שיחק הארט מעידה שכנראה אין לו 
קלף בודד בסדרה. נראה כי עליכם ליצור איום להריץ את 
סדרת ה-♥, לכן תזכו ב-K♣ ותשאירו את ה-A♣ בדומם. 
אתם משחקים K♥. מזרח זוכה ב-A♥ וממשיך ב-♣. אתם 
זוכים ב-A♣ וגובים Q♥. כולם משרתים, ומה כעת? אם 
באחת  אתכם  ותקצר  תזכה  ההגנה   ,♠T-ה את  תריצו 
מסדרות המינור. כאשר תשחקו ♥ מהדומם יחתוך אתכם 
השחקן בעל הדאבלטון ב-♠, ולא תוכלו לבצע את החוזה.

לכן ההמשך ב-T♠ אינו נכון. תכנית חלופית היא לנסות 
לחתוך את 3 המפסידים בסדרות המינור עם 3 הספיידים 
שבדומם. הבעיה היא שעלינו לחזור ליד באמצעות חיתוך 
♥ וחסרה לנו ה-9♠ כדי לחתוך בבטחה, כל זאת בהנחה 

ש-A♠ אצל מזרח. האם יש פתרון?

כן! נחזור פעמיים ליד בחיתוך ♠ גבוה. הנה המצב לאחר 
:♥Q-שזכינו ב

♠
♥
♦
♣

KJ3
T9874
-
-

♠
♥
♦
♣

QT872
-
63
6

חותכים ♦ עם ♠ נמוך, חותכים ♥ עם  המשך המשחק: 
ו-♦ אחרון   ♠Q-עם ה ♥ ,♠J-נחתך עם ה T♠, עכשיו ♣ 

.♠K נחתך עם

 תחרות מחוזית 
לליגות טופ-בוטום

יוסי אנגל
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עד עתה זכיתם ב-2 קלאבים, הארט אחד ו-5 חיתוכים. 
אנו נמצאים בדומם ומובילים הארט. ההגנה אינה יכולה 
למנוע מאתנו לזכות בלקיחה נוספת עם ה-872♠ שנותרו 

בידנו.

החלוקה המלאה:

 ♠
♥
♦
♣

KJ3
T987432
T
A8

 

♠
♥
♦
♣

9654
65
AK754
93

♠
♥
♦
♣

A
AJ
QJ98
QJT742

 ♠
♥
♦
♣

QT872
KQ
632
K65

 

תוצאה  העניק   3♠ המוכפל  החוזה  שביצוע  מאליו  מובן 
מעולה לצפון/דרום.

כמה הערות: 

• אפילו 	  .4♦ או   4♣ לבצע  יכולים  מזרח/מערב 
שלדרום  היות  תצלח  לא   4♣ נגד  ב-♦  הובלה 
למעט  חיתוך,  לתת  כדי  לידו  מהירה  כניסה  אין 
הכניסה עם ה-K♣ אשר תוציא לצפון את ה-8♣.

• או 	 ה-7♠  עם   ♥ לחתוך  מתפתה  דרום  היה  לו 
ה-8♠, היה נכשל בחוזה: מערב היה חותך מעליו 

עם ה-9♠ וכמובן ממשיך בשליט. 

• החוזה 	 את  להכשיל  הזדמנות  החמיץ  מזרח 
כאשר זכה ב-A♥. היה עליו לגבות A♠ ולהמשיך 

ב-♣.

פיילוט - הפצת הביטאון דרך המועדונים
החל מביטאון אפריל 2016 

בשל בעיות חוזרות ונשנות בהפצת הביטאון בדיוור ישיר באמצעות דואר ישראל ולאור תלונות רבות 
פיילוט  לקיים  ועד העמותה  או בכלל, החליט  אי קבלת הביטאונים במועדם  של חברי התאגדות על 
הפצה של הביטאונים באמצעות המועדונים כך שאתם השחקנים תוכלו לקבל את הביטאון ישירות 

דרך המועדון בו אתם רשומים, ללא עיכובים. 

בשלב הראשון ישתתפו בפיילוט המועדונים הבאים: 

שחקנים, חברי התאגדות, הרשומים למועדונים אלו יוכלו לקבל את הביטאון בסניף כבר בתחילת חודש אפריל.
הפיילוט ימשך 3 חודשים ולאחריו יתקבלו החלטות להמשך.

אנו מודים לכולם על שיתוף הפעולה.
ועד העמותה

מועדון הרץ חיפה
מועדון ברידג' פוינט פולג

מועדון רמת גן
מועדון הדר כפר סבא

מועדון אביבים

מועדון מושבות שמריהו
מועדון סביון

מועדון קרית אונו
מועדון ראשון לציון

מועדון מרכז הספורט ראשל"צ

מועדון בית מכבי ראשון לציון
מועדון גל בראש העין

מועדון רמת השרון
מועדון רחובות
מועדון אשדוד
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מבחני  של  מהתחרות  ועייפים  המומים  יצאנו  עתה  זה 
הסגל שהתקיימה באולם ע"ש שלום גרניט ז"ל ברעננה. 
שבת שלמה מ-09:30 עד 19:30, פשוט מזעזע, אף על 

פי שהתנדבנו לשחק שם. אגב, הארגון היה למופת.

יד אחת משכה את תשומת לבי: 
אנו בקו מזרח/מערב ואני מקבל יד של 21 נקודות כאשר 

כולם פגיעים.
West

♠
♥
♦
♣

AK
A6
AQJT94
KT9

.2NT אין חוסר או בודד, ואני פותח ♣2 כהכנה לקראת

שותפי מכריז ♦2 והמשכתי כאמור 2NT )לפי שיטתנו, יד 
של 22-20 נקודות ללא חוסר או בודד(. 

את  הצג   –  Baron )קונבנציית   3♣ מולי  הוכרז  כעת 
סדרותיך לפי הסדר(.

שבידו  מנחש  אני   .3♠  – ושותפי   ,3♦ כמצופה  הכרזתי 
 A שעליו אוכל להשליך ♥ מפסיד. בררתי אם יש לו ♠Q

)בשאלה ♣4( ואכן תשובתו הייתה ♥4 )1 או 4(.

עם  יבוצע  הערכה שהחוזה  מתוך   6♦ להכריז  החלטתי 
יהיה   ♦K ייתכן ש-   – לא  וגם אם  יושבת,  ב-♦  העקיפה 

המפסיד היחיד.

למעשה ידו של אחי הייתה:

East
♠
♥
♦
♣

T942
JT4
K632
A3

בביצוע לא הייתה כמובן שום בעיה. היינו בודדים בחוזה 
זה, אבל שותפי בכל זאת התרגז עליי: מי אמר לך שיש 

לי בכלל דיאמונדים? 

שיש  מאחר  האלה.  העקרים  הוויכוחים  את  אוהב  איני 
אחרות  ידיים  מול  גם  יבוצע  שהחוזה  אפשרויות  המון 
לגמרי של שותפי נמנעתי )אחרי שני ניסיונות( מהמשך 

הוויכוח.

או  נקודות(   8(  ♣AQ ,♠Q לו יש  לי אם  למשל: מספיק 
K ,♣A♥ )7 נקודות(.

של  "גן  בדיוק  אינם  החיים  השכל:  מוסר 
שושנים", ומשחק הברידג' – עוד פחות.

וזה  מסביר,  יותר  הוא   6♦ לבצע  שהסיכוי  הוא  החשוב 
הופך את היד לשושנת יהלומים. אגב, לאחרונה הידיים 
המעניינות נכתבות דווקא על משחק ביהלומים. מה יש 

לחוזים בכוכבים ביניכם לומר על זה?!

לאחי  נתתי  המאמר  כתיבת  לאחר  אגב:  הערת  ועוד 
לקרוא אותו והוא שוב התרגז עליי: אחרי ♦2 שלי היית 
צריך להכריז ♦3, ואז אני מחליט לאן להוביל את החוזה.

שוב לא עניתי, אבל ידוע שבדרך כלל היד החזקה צריכה 
הפתיחה  הכרזת  שעל  לי  נדמה  ההחלטות.  את  לקבל 
♣2 צריכה להינתן תשובה חיובית 2NT. כעת אני מוביל 
Baron(. לאחר  את ההכרזה ושואל ♣3 )כאמור שיטת 
לאסים   4♣ שואל  אני  בעיות:  יותר  לי  אין   3♦ תשובתו 
 ♦K-ו ♣A 4 למכובדים בשליט, מגלה אצלוNT ולאחר מכן

ומכריז סלם קטן.

כפי שהוכרזה היד, חסרו לי נתונים מדויקים, אבל עדיין 
הערכת היד של שותפי הספיקה לי.

הצץ מעבר לכתפי

משחקי הסגל
איתן גוליק

חנן בר / שחקן ברידג' בתחילת הדרך

"התחלתי ללמוד ברידג' לפני שנתיים בדיוק. כשגלעד הציע 
את הספר למכירה התלבטתי, לא חשבתי שתהייה לי הסבלנות 

לקרוא ספר על ברידג'... בסוף קניתי ואני כבר בעמוד 225!

הוא  בו  המיוחד  והדבר  לקריאה  קלה  בצורה  כתוב  הספר 
את  מבינים  באמת  אלא  וחוקים  כללים  לזכור  צריך  שלא 
דוגמאות  מאוד  הרבה  כולל  הספר  הברידג'.  שמאחורי  ההגיון 
אחיד  בסיס  ולשותפתי  לי  משמש  הספר  מאוד.  שמסייעות 
ונוטה  עקבי  מאוד  והוא  מאחר  הברידג'  ומוסכם לשפת/כללי 

לבחור בשיטות הפשוטות וההגיוניות יותר". 

עליזה כהן / שחקנית תחרויות

הקרים  למים  וקפצתי  שנים  ארבע  לפני  ברידג'  ללמוד  "התחלתי 
בתחרויות לפני כשנתים וחצי.

הספר מפתח את ההיגיון של הברידג' וכתוב בצורה קלה וברורה. 
העברת  חשיבות  את  הזמן  כל  מדגיש  למשחק.  הגישה  את  מחדד 
המידע לפרטנר, חוזק היד, חלוקת היד, מתי לעצור ומתי להמשיך. 
ההיגיון,  את  תופסים  אם  החומר.  בהבנת  המון  עוזרים  התרגילים 
המשחק נהיה יותר מעניין וברור. נכון שיש לפעמים ידיים קשות 

להכרזה אך בעזרת ההגיון של הספר התגברתי להכריז נכון.

היום בזכות הספר קפצתי בדרגה בברידג' והיד עוד נטויה."

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

מחיר למארז הכולל את ספרי הלימוד והתרגול - 135 ₪
ניתן להשיג במועדונים ברחבי הארץ    מאחורי ההיגיון - לחשוב ברידג'

מאחורי ההיגיון / גלעד אופיר
הספר שיגרום לכם להבין ויקל עליכם לזכור!

בין נושאי הספר:
היד  להערכת  מתקדמים  כלים  המכרז   של  הזהב  כללי   
קצב  קביעת  והמשיב   הפותח  הכרזות  מאחורי  ההיגיון   

ההכרזה הנכון  בחירת הקפטן של המכרז

ספרו של גלעד אופיר, רב אמן 
בינלאומי ומרצה בכיר.

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

קוראים כותבים:

מוטי פז / מורה לברידג'

"הספר מאחורי ההגיון הינו ספר יוצא מן הכלל ללימוד תורת הברידג'. הספר אינו ממטיר נוסחאות וכללים ככה סתם. מאחורי כל נוסחה 
וכלל מובא הסבר אשר מבהיר את ההגיון המסתתר מאחוריהם. הדוגמאות הרבות הנילוות בכל שלב ושלב הן מלאכת מחשבת ועוזרות 

להבין יותר לעומק את כוונת הכותב.

כל מי שרוכש את הספר מתוך כוונה למצוא בו רומן מרתק, מחטיא את המטרה. את הכתוב בספר צריך לקרוא ביסודיות ולהתקדם שלב 
אחרי שלב. רק כך יובן ההגיון שבמשחק הברידג'".
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חנן בר / שחקן ברידג' בתחילת הדרך

"התחלתי ללמוד ברידג' לפני שנתיים בדיוק. כשגלעד הציע 
את הספר למכירה התלבטתי, לא חשבתי שתהייה לי הסבלנות 

לקרוא ספר על ברידג'... בסוף קניתי ואני כבר בעמוד 225!

הוא  בו  המיוחד  והדבר  לקריאה  קלה  בצורה  כתוב  הספר 
את  מבינים  באמת  אלא  וחוקים  כללים  לזכור  צריך  שלא 
דוגמאות  מאוד  הרבה  כולל  הספר  הברידג'.  שמאחורי  ההגיון 
אחיד  בסיס  ולשותפתי  לי  משמש  הספר  מאוד.  שמסייעות 
ונוטה  עקבי  מאוד  ומוסכם לשפת/כללי הברידג' מאחר והוא 

לבחור בשיטות הפשוטות וההגיוניות יותר". 

עליזה כהן / שחקנית תחרויות

הקרים  למים  וקפצתי  שנים  ארבע  לפני  ברידג'  ללמוד  "התחלתי 
בתחרויות לפני כשנתים וחצי.

הספר מפתח את ההיגיון של הברידג' וכתוב בצורה קלה וברורה. 
העברת  חשיבות  את  הזמן  כל  מדגיש  למשחק.  הגישה  את  מחדד 
המידע לפרטנר, חוזק היד, חלוקת היד, מתי לעצור ומתי להמשיך. 
ההיגיון,  את  תופסים  אם  החומר.  בהבנת  המון  עוזרים  התרגילים 
המשחק נהיה יותר מעניין וברור. נכון שיש לפעמים ידיים קשות 

להכרזה אך בעזרת ההגיון של הספר התגברתי להכריז נכון.

היום בזכות הספר קפצתי בדרגה בברידג' והיד עוד נטויה."

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

מחיר למארז הכולל את ספרי הלימוד והתרגול - 135 ₪
ניתן להשיג במועדונים ברחבי הארץ    מאחורי ההיגיון - לחשוב ברידג'

מאחורי ההיגיון / גלעד אופיר
הספר שיגרום לכם להבין ויקל עליכם לזכור!

בין נושאי הספר:
היד  להערכת  מתקדמים  כלים  המכרז   של  הזהב  כללי   
קצב  קביעת  והמשיב   הפותח  הכרזות  מאחורי  ההיגיון   

ההכרזה הנכון  בחירת הקפטן של המכרז

ספרו של גלעד אופיר, רב אמן 
בינלאומי ומרצה בכיר.

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

קוראים כותבים:

מוטי פז / מורה לברידג'

"הספר מאחורי ההגיון הינו ספר יוצא מן הכלל ללימוד תורת הברידג'. הספר אינו ממטיר נוסחאות וכללים ככה סתם. מאחורי כל נוסחה 
וכלל מובא הסבר אשר מבהיר את ההגיון המסתתר מאחוריהם. הדוגמאות הרבות הנילוות בכל שלב ושלב הן מלאכת מחשבת ועוזרות 

להבין יותר לעומק את כוונת הכותב.

כל מי שרוכש את הספר מתוך כוונה למצוא בו רומן מרתק, מחטיא את המטרה. את הכתוב בספר צריך לקרוא ביסודיות ולהתקדם שלב 
אחרי שלב. רק כך יובן ההגיון שבמשחק הברידג'".
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מבוא והסבר
משחקי ברידג' ברמה גבוהה כגון  אליפויות עולם ואירופה, 
אליפות  של  על  גמר  אצלנו,  הלאומית  הליגה  משחקי 
הזוגות הפתוחה ועוד, מתנהלים עם מסכי הפרדה, מסך 
ומזרח  שצפון  כך  באלכסון  השולחן  את  חוצה  ההפרדה 
בצידו  ומערב  ודרום  המסך  של  האחד  בצידו  נמצאים 
שני  בין  מידע  העברת  למנוע  היא  המסך  מטרת  השני. 
שותפים )צפון-דרום או מזרח מערב(, כל שחקן אינו רואה 

את שותפו.

שכל  כך  נעשה  וההסבר   )ALERT( האתרעה  תהליך 
עצמו  של  המשחק  ומהלכי  ההכרזות  את  מסביר  שחקן 
ושל שותפו לשחקן היושב איתו באותו הצד של המסך, 
אותו הסבר אמור להנתן בצידו השני של המסך, השאלות 

וההסברים ניתנים בכתב.

נקודה נוספת הצריכה הסבר היא ביטול ועדת הערעורים, 
במקום זאת קיים בצרפת )וגם אצלנו, באליפויות אירופה 
נדרש  התחרות  מנהל  התייעצות,  נוהל  ארצות(  ובעוד 
להתייעץ עם שחקנים בכירים ולברר מה היו עושים עם 
פסיקה  נציג  הפעם  שיפוט.  לקבוע  זה  ולפי  נכון  הסבר 
הליגה  של  הגמר  בשלב  שאירעה  מעניינת  שיפוטית 
הצרפתית 2016, בהשתתפות כמה מהשחקנים הטובים 

בעולם. התחרות התקיימה עם מסכי הפרדה.

Board 18, Dealer East, Vul N/S
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מהלך ההכרזה בחדר הסגור:

West North East South

3♦ 3♠

5♦ 6♥ All Pass

 – בקלאב  ההובלה  את  מצא  )מזרח(  מרטנס  קז'ישטוף 
היחידה המחזיקה את הכרוז על 12 לקיחות. החוזה ♥6  

בוצע בדיוק.

מהלך ההכרזה בחדר הפתוח:

West North East South

Pass 1♠

Pass 2♥ Pass 3♣

Pass 3♥ Pass 4♥

Pass 6♦ Pass 7♦

Dbl 7♥ All Pass

אלן לוי )מזרח( לא פתח את ההכרזה. צפון/דרום )הלנס-
טור  הסביר   6♦ שהכריז  ל-♥7. בעת  הכריזו  הלגמו( 
הלנס )צפון( לאלן לוי )מזרח( כי הכרזתו מתארת חוסר 
בדיאמונד. באותו זמן, בצדו השני של המסך, הודיע גייר 
הלגמו )דרום( לפרדריק וולקר )מערב( כי ♦6 היא הכרזה 
הלגמו  זה(.  בחוזה  לשחק  מציע  )כלומר   Not Forcing

העלה ל-♦7. מערב הכפיל, וצפון תיקן כמובן ל-♥7.

על אף שידע על החוסר בדיאמונד, החליט מזרח להוביל 
ב-♦. הכרוז שיחק J♦ מהדומם, חתך את ה-A♦ ומאוחר 

.♦K-יותר השליך מפסיד ב-♣ על ה

ביצוע הסלם הגדול  כי  בעת השוואת התוצאות התברר 
הגמר  במפגש  לנצח  הלגמו-הלנס  של  לקבוצתם  סייע 

.IMP 6 בהפרש של

פינת החוק

אילן שזיפי
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יש דמיון בין דפוסי השותפות בברידג' לבין זוגיות בחיים. 
ולעולם  גבוהה  בתדירות  שותפים  שמחליפים  כאלה  יש 
לשותף  נצמדים  אחרים  קבועה.  שותפות  ימצאו  לא 
שותפויות  מספר  המנהלים  יש  קבועה.  שותפה   / קבוע 
במקביל ויש מונוגמים סדרתיים: תמיד שותפה קבועה עד 

שמחליפים אותה באחרת.
גם מה שנדרש לשותפות מוצלחת דומה: הבנה, הערכה, 

אמון הדדי, יכולת לפעול ביחד וכיוצא באלה.ד
בני  בין  בברידג'  יותר מאשר שותפות  כן, מה טבעי  אם 
זוג בחיים? אחרי שתקראו את הפסקה הבאה ותראו מה 
קרה לבעל ששיחק עם אשתו ונכשל בביצוע חוזה של ♠4 

תחשבו שוב.

זה עלול להיות מסוכן
בשנת 1929 שיחקו ג'ון ומירטל בנט ברידג' בסלון ביתם 
בקנזס נגד שכניהם צ'רלס ומירנה הופמן. ביד האחרונה 
אשתו   .4♠ של  חוזה  בביצוע  בנט  ג'ון  נכשל  ששיחקו 
המתוסכלת כינתה אותו: "שחקן ברידג' גרוע". ג'ון סטר 
לה כמה פעמים והודיע שהוא עוזב ויישן בלילה במוטל. 
אותו  שלו,  האקדח  את  לו  שתביא  מאשתו  ביקש  הוא 
וירתה  האקדח  את  הביאה  מירטל  עצמית.  להגנה  נשא 

בו למוות.
ריד  ג'ימס  שהסנגור  בגלל  במשפט  זכאית  יצאה  מירטל 
נהג  שבעלה  הוכיח  וסנטור(  לנשיאות  מועמד  )בעבר 

להכותה וכי הייתה במצב של חוסר שפיות זמני. 

לריב
רצח קרה רק פעם אחת בהיסטוריה של הברידג', אבל 
הן  ברידג',  ביחד  המשחקים  זוג  בני  בין  קשות  מריבות 
הזוג  בת/בן  עם  לריב  קל  יותר  הרבה  שכיחה.  תופעה 
מאשר עם מישהו זר. במקרים כאלה אולי עדיף, שלפחות 

ליד שולחן הברידג' יימצאו שותף או שותפה זרים.
 

יש גם זוגות אחרים
ראיתי גם לא מעט זוגות בחיים, ששיתוף הפעולה שלהם 
ליד שולחן הברידג' יפה. ההתנהגות שלהם זה כלפי זו וזו 
כלפי זה מופתית. הם יודעים לסלוח על טעויות השותף/

השותפה ולהמשיך ברוח טובה הלאה ליד הבאה. 
בברידג'(  וגם  )בחיים  מהזוגות  קטן  חלק  רק  במציאות 
נמצאים  רובם  והמכוער.  היפה  הקצוות:  בשני  נמצאים 

במקום כלשהו ברצף שביניהם. 

במה זה תלוי?
מהווה  נשואים  זוגות  אצל  בברידג'  שהשותפות  כנראה 
דבר  כל  על  זוג שרב  בחיים.  לזוגיות שלהם  נוסף  ביטוי 
בבית, ימשיך כנראה לריב גם כשיהיו שותפים ליד שולחן 
ביחד,  כלשהו  דבר  לעשות  מסוגל  שאינו  זוג  הברידג'. 

יתקשה לשתף פעולה גם בברידג'. 
פעולה  לשתף  יכולים  הם  טובה,  בחיים  כשהשותפות 

בהצלחה ובהנאה גם ליד שולחן הברידג'. 

האם זוגות בחיים צריכים 
להיות שותפים בברידג'?  

אבי רוזנטל

וטענו כי מערב  אבל מזרח/מערב קראו למנהל התחרות 
קיבל הסבר מוטעה על הכרזת צפון שגרם לו להכפיל ♦7. 
לטענתם, לו היה מערב יודע כי ♦6 הראה חוסר בסדרה, 
לא היה מכפיל ♦7, וללא הכפל על ♦7 מזרח לא היה מוביל 
דיאמונד. אלן לוי טען כי אם שותפו מכפיל ♦7 לאחר שהוא 
יודע שלצפון חוסר בדיאמונד, זה אומר שהוא לא מעוניין 
באף הובלה אחרת. על פי הנוהל החדש, מנהל התחרות 
ביצע סקר בין שחקני צמרת ושאל אותם מה היו מובילים 
לאחר אותו מהלך הכרזה )עם הסבר נכון( ללא Dbl של 

מערב על ♦7.

לפיכך  בקלאב.  מובילים  שהיו  אמרו  מהנשאלים   70%
 30% משוקללת:  תוצאה  לקבוע  התחרות  מנהל  החליט 

♥7 מבוצע ו- 70% 1-♥7.

בעקבות ההחלטה הפסידה קבוצתם של הלגמו/הלנס לא 
פחות מ-IMP 21 ואיבדה את תואר האליפות.
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חידת החודש, מרץ 2016
אורן לידור
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הפעם, קוראים יקרים, חידה קשה מאוד!! נראה מי יפתור...
.4NT נגד החוזה ♣T-מערב מוביל ב

עליכם לבצע את החוזה נגד כל הגנה. בהצלחה!!!

 ♠
♥
♦
♣

A2
AK7
QJT9
9875

 

♠
♥
♦
♣

KJT9
QJT98
876
J

♠
♥
♦
♣

876
6543
K543
QT

 ♠
♥
♦
♣

Q543
2
A2
AK6432

 

מערב מוביל ב-Q♥ נגד החוזה ♣7.
זכה ב-K♥ ושחק Q♦. מזרח חייב לשחק נמוך )אם יכסה 
יש לך 13 לקיחות: 6 קלאבים, 4 דיאמונדים, 2 הארטים 
את  עליו  והשלך   ♥A-ב המשך  זוכה.   ♦Q-וה וספייד(, 
 .♦K-וחתוך כאשר מזרח יכסה עם ה ♦J-המשך ב !♦A-ה
שחק כעת AK♣ ושרת מהדומם עם 98♣. המשך בקלאב 
אל ה-7♣ ומשוך את ה-T9♦, שעליהם תשליך 2 ספיידים 
מידך. שחק כעת את ה-5♣ לעבר ה-6♣. זה המצב כעת:
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 ,♥J-ה את  יזרוק  אם  בלחץ:  מערב  על הקלאב האחרון 
 ,♠J ישליך  אם  יוגבה;  וה-7♥  מהדומם   ♠ תשליך  אתה 

אתה תשליך ♥ מהדומם וה-Q♠ תוגבה.

פתרון חידת החודש, פברואר 2016

אורן לידור

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!

פיצ'ר חדש!
מעכשיו ניתן לתרגל את משחק היד לא רק לפי רמה אלא 

גם לפי טכניקה או מספר טכניקות לבחירתכם. 
רוצים לתרגל רק עקיפות? להתאמן בחיתוכים? בהשלכת 

מפסיד על מפסיד או בטכניקת עיכוב?
אין בעיה, הכנסו למודול משחק היד ובחרו בתצוגה 

המועדפת "תרגול לפי רמות" או "תרגול לפי נושאים".
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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!

פיצ'ר חדש!
מעכשיו ניתן לתרגל את משחק היד לא רק לפי רמה אלא 

גם לפי טכניקה או מספר טכניקות לבחירתכם. 
רוצים לתרגל רק עקיפות? להתאמן בחיתוכים? בהשלכת 

מפסיד על מפסיד או בטכניקת עיכוב?
אין בעיה, הכנסו למודול משחק היד ובחרו בתצוגה 

המועדפת "תרגול לפי רמות" או "תרגול לפי נושאים".
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ידיעון ההתאגדות הישראלית לברידג' ן מרץ 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

מאי 2016אפריל 2016מרץ 2016
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*

7  -  6

21 - 20

אליפות ישראל הפתוחה
שלבי הגמר

אליפות ישראל הפתוחה 
גמר על

תוכנית פעילות ספורטיבית ארצית לחודשים:
מרץ 2016 – מאי 2016

הודעות חשובות

* ראו מודעה מפורטת

אליפות ישראל הפתוחה לזוגות 2016
שלב מוקדמות מחוזיות

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

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�"

www.ibf-festival.org - לכל הפרטים היכנסו לאתר הפסטיבל החדש בכתובת

הודעות מועדונים

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  - 09:30 

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 
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ידיעון ההתאגדות הישראלית לברידג' ן מרץ 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

מאי 2016אפריל 2016מרץ 2016
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*

7  -  6

21 - 20

אליפות ישראל הפתוחה
שלבי הגמר

אליפות ישראל הפתוחה 
גמר על

תוכנית פעילות ספורטיבית ארצית לחודשים:
מרץ 2016 – מאי 2016

הודעות חשובות

* ראו מודעה מפורטת

אליפות ישראל הפתוחה לזוגות 2016
שלב מוקדמות מחוזיות

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

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�"

www.ibf-festival.org - לכל הפרטים היכנסו לאתר הפסטיבל החדש בכתובת

הודעות מועדונים

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  - 09:30 

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 
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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 ע"ש אביבי יבין ז"ל 

2 מושבים של 24 ידיים 

יום ג' 22 במרץ 2016 | יום ג' 29 במרץ 2016
שעה  -  20:30 

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

מנהל התחרות – אילן שזיפי
מחיר למשתתף 120 ₪ לשני המושבים

פרסים כספיים לשלושת המקומות הראשונים
1,000 | 600 | 400

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

מועדון ויצו פתח תקוה מתכבד להזמינכם:
לתחרות ארצית
מושב אחד 30 ידיים 

יום ו' 1 באפריל 2016 
שעה  - 10:00

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

מנהל התחרות – אילן שזיפי
מחיר למשתתף 70 ₪ 

מספר המקומות מוגבל—ההרשמה מראש חובה
מוטי פז – 052-3976602
טלי וולף – 052-8087337

מועדון מרכז הברידג' ירושלים
מתכבד להזמינכם:

לתחרות ארצית ע"ש ריקו רוזנטל  
2 מושבים קצרים של 18 ידיים 

יום ו' 29  באפריל 2016 
שעה  - 10:00

במועדון מרכז הברידג' י-ם
שד' בן צבי 35 י-ם   

מנהלת התחרות – זייטמן מגי
מחיר למשתתף 75 ₪ לשני המושבים

מספר המקומות מוגבל—ההרשמה מראש חובה
זייטמן בראין – 054-4715950, זייטמן מגי – 054-4715949

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

במסגרת פסטיבל ים המלח, יתקיימו התחרויות הארציות הבאות:

 רב אמן כסף 
 גרינברג צדוק, קריות/חיפה 

 פרקש רות, אביבים 

 רב אמן ארד 
 דותן גבי, כפר סבא 

 רב אמן 
 גרינר חנן, ספורט + חולון 

 רוזנטל ניר, ירושלים 

 בורק לואיזה, מרכז הברידג' ים 

 אמן בכיר כסף 
 רייס קרול, רמת השרון 
 ויינברג ארודי, ירושלים 

 ממן גיא, אשקלון 

 אמן בכיר 
 גילאור דב, הלוחם אפקה 

 רייך ריקרדו, לב הצפון 

 אמן זהב 
 בונהרט אילנה, כיכר המדינה ת"א 

 כהן עפרה, חיפה/כרמל 
 אלקלעי משה, רמת גן 

 אלעזרי פליציה, מרכז ספורט ראשל"צ 
 זלקר יואל, מרכז ספורט ראשל"צ 

 אמן כסף 
 טייטלר אברהם, כיכר המדינה ת"א 

 בליצבלאו ויקי, קריות/חיפה 

דדרגות

מקבלי דרגות ביום 15 בינואר 2016

 הולץ צפורה, קריות/חיפה 
 נרקיס איתי, ויצו פתח תקוה 

 מיטרני טובי, ראשון לציון 
 להט מוטי, רחובות 

 יואלס אלון, כפר מרדכי 

 אמן ארד 
 גרוס לאה, כיכר המדינה ת"א 

 דנציגר גליה, השרון 
 לאומי נילי, השרון 
 נתן אביב, השרון 

 קרמרמן רותי, השרון 
 שחר מגי, השרון 

 טל פטר, הלוחם חיפה 
 שטראוס-תבורי מיכל, ברידג' פוינט פולג 

 בלינקוב חוה, רמת גן 
 דילנברגר זיוה, מושבות-שמריהו 

 קרידי אילנה, מושבות-שמריהו 
 שטוייסל נתן, מושבות-שמריהו 

 גלסברג נדל לזלי, מת"ב הרצליה 
 נדל דונלד, מת"ב הרצליה 

 גורשניק יונה, סביון-קרית אונו 
 שטיף יעקב, בית מכבי ראשל"צ 

 נחמני משה, באר שבע 
 רחימי רחמים, רחובות 

 מיטלמן אפרים, גליל תחתון 

 אמן 
 שלומי עובדיה, רמת השרון 

 טל שחר עופר, הלוחם אפקה 
 באבד יצחק, חיפה/כרמל 
 ביגר כרמלה, חיפה/כרמל 

 גני רותי, חיפה/כרמל 
 בסט יצחק(איזי), טבעון 

 ברדישבסקי שושנה, נהריה 
 קולסקי איתן, "הרץ" חיפה 

 שגיב שלמה, ברידג' פוינט פולג 
 בלאט לובומיר, רמת גן 

 לנדה בנימין, אביבים 
 ליימן וייס ענת, מושבות-שמריהו 

 פרוסט דליה, מושבות-שמריהו 
 שינדלר דן, מרכז הברידג' ים 

 לביא מרים, מרכז ספורט רשלצ 
 שמר טובה, מרכז ספורט רשלצ 

 קריב מיכאל, רחובות 
 שוקרון שלום, כפר מרדכי 

 סגן אמן זהב 
 קאופמן אורן, ספורט + חולון 

 מילגרם רחל, נהריה 
 יעקבי ברוריה, רקפת קרית טבעון 

 ניצני רבקה, רקפת קרית טבעון 
 המבורגר אבישי, השרון 

 אשבל לאה, ירושלים 
 אשכנזי יוסף, נתניה 

 ליפצ'וק חנה, מרכז ספורט ראשל"צ 
 מרום שלום, מרכז ספורט ראשל"צ 

 סטרכילביץ הנריט, מרכז ספורט ראשל"צ 

 רבסקי גילה, בית מכבי ראשל"צ 
 ז'נסקר מאיה, ערד 

 רז תרצה, ערד 
 אור מאיר ציפי, באר שבע 

 עופר ענת, רחובות 
 לוי אבישי, וקס - רחובות 

 סגן אמן כסף 
 מצא שמואל, רמת השרון 

 שליט נחמן, גבעתיים 
 מרתין ג'רלד, כרמיאל 

 נוימן אוה, כרמיאל 
 בן משה גיורא, קריות/חיפה 

 קרומבי אלי, "הרץ" חיפה 
 פאר עדינה, רקפת קרית טבעון 

 זק אורה, ירושלים 
 גרינברג זאב, לב חולון 
 קריצ'מן לאה, חדרה 

 ברגר נועם, ויצו פתח תקוה 
 שליבוביץ יהונתן, ויצו פתח תקוה 

 איזק אפרים, מרכז ספורט ראשל"צ 
 סקוטלסקי אבנר, מרכז ספורט ראשל"צ 

 אליעזר אברהם, ערד 
 אוקון הדסה, רחובות 
 שבתאי אלי, אשדוד 

 וינברג דסי, נס ציונה 
 צפירה חנה, גליל תחתון 

 סגן אמן ארד 
 לרון אפרת, רמת השרון 

 נוימן יהושע, חיפה/כרמל 
 זריהן יוסף, קריות/חיפה 

 מיכאילוביץ דניאל, קריות/חיפה 
 שורוש נבייה, טבעון 

 פרי נאוה, נהריה 
 המבורגר חנה, השרון 

 קדר עמוס, רמת גן 
 גורלנד דורה, מושבות-שמריהו 

 כץ עמית, מושבות-שמריהו 
 לוינובסקי רות, מושבות-שמריהו 

 עינת אוה, מושבות-שמריהו 
 קן-תור חיים, נתניה 

 איטח מאיר, חדרה 
 רייטן חיה, חדרה 

 מסיקה דניאל, ויצו פתח תקוה 
 בר זאב מינה, סביון-קרית אונו 

 הזנפרץ אתי, מרכז ספורט ראשל"צ 
 גוסטינסקי גינה, אשדוד 

 גוסטינסקי ויקטור, אשדוד 
 לוי שוש, וקס - רחובות 

 קרדו אורית, נס ציונה 

 סגן אמן 
 פוקט יצחק, ספורט + חולון 

 לוי דורית, רמת השרון 
 מאי רות, כרמיאל 

 לבנשטיין עדנה, חיפה/כרמל 
 ציפין שמואל, חיפה/כרמל 

 גולדשטיין איתן, טבעון 
 דהאן אברהם, טבעון 

 וילקנסקי אבנר, ברידג' פוינט פולג 
 וילקנסקי כרמלה, ברידג' פוינט פולג 

 חסיס יעל, אביבים 
 הלר יוסף, מושבות-שמריהו 

 רודניק שמואל שחר, מושבות-שמריהו 
 אנקר מאיר, לב חולון 
 לוי עזריאל, לב חולון 

 ביטון נועם, חדרה 
 כץ אורה, חדרה 

 תבורי חנה, ויצו פתח תקוה 
 שני אידה, מרכז ספורט ראשל"צ 

 טל חנה, בית מכבי ראשל"צ 
 אבידב כרמלה, באר שבע 

 עמיר גילה, באר שבע 
 אלדאג גלילה, רחובות 

 נחושתן אביבה, נס ציונה 
 סקומורובסקי מארה, נס ציונה 

 שחקן מתקדם 
 ג'ונס אדם, כיכר המדינה ת"א 

 מוגרבי שרה, כיכר המדינה ת"א 
 מרוז יוכי, כיכר המדינה ת"א 

 בוטמן עוזי, טבעון 
 דרורי בנימין, טבעון 

 הראלי שמואל, טבעון 
 זליגר ורדה, טבעון 

 נשר שושנה, טבעון 
 קוסטו תרצה, טבעון 

 שרון רותי, טבעון 
 גזית גלי, נהריה 

 קון אנריך, השרון 
 דודקו סופי, ברידג' פוינט פולג 
 כץ מרשה, ברידג' פוינט פולג 

 קרוב שמואל, אביבים 
 אבקין אבנר, מושבות-שמריהו 

 בן אברהם זמירה, מושבות-שמריהו 
 איתן מיכאל, מרום נוה 
 לנצנר מירה, לב חולון 

 שמש רינה, ויצו - נוה יוסף 
 דובדבני רות, זכרון יעקב 

 שפיר אבי, זכרון יעקב 
 כהן דורית, סביון-קרית אונו 

 עברון טובה, בית מכבי ראשל"צ 
 הירש ליזה, רעננה ההגנה 

 יונה דוד, רעננה ההגנה 
 רוזנפלד אריה, רעננה ההגנה 

 בדנני זמירה, באר שבע 
 פאיוק אסתר, רחובות 
 פנחסי לבנה, רחובות 
 מנחם פלורה, אשדוד 

 אמיץ דוד, נס ציונה 
 גרינברג שרה, נס ציונה 

 שמר רונית, נס ציונה 
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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 ע"ש אביבי יבין ז"ל 

2 מושבים של 24 ידיים 

יום ג' 22 במרץ 2016 | יום ג' 29 במרץ 2016
שעה  -  20:30 

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

מנהל התחרות – אילן שזיפי
מחיר למשתתף 120 ₪ לשני המושבים

פרסים כספיים לשלושת המקומות הראשונים
1,000 | 600 | 400

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

מועדון ויצו פתח תקוה מתכבד להזמינכם:
לתחרות ארצית
מושב אחד 30 ידיים 

יום ו' 1 באפריל 2016 
שעה  - 10:00

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

מנהל התחרות – אילן שזיפי
מחיר למשתתף 70 ₪ 

מספר המקומות מוגבל—ההרשמה מראש חובה
מוטי פז – 052-3976602
טלי וולף – 052-8087337

מועדון מרכז הברידג' ירושלים
מתכבד להזמינכם:

לתחרות ארצית ע"ש ריקו רוזנטל  
2 מושבים קצרים של 18 ידיים 

יום ו' 29  באפריל 2016 
שעה  - 10:00

במועדון מרכז הברידג' י-ם
שד' בן צבי 35 י-ם   

מנהלת התחרות – זייטמן מגי
מחיר למשתתף 75 ₪ לשני המושבים

מספר המקומות מוגבל—ההרשמה מראש חובה
זייטמן בראין – 054-4715950, זייטמן מגי – 054-4715949

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

במסגרת פסטיבל ים המלח, יתקיימו התחרויות הארציות הבאות:

 רב אמן כסף 
 גרינברג צדוק, קריות/חיפה 

 פרקש רות, אביבים 

 רב אמן ארד 
 דותן גבי, כפר סבא 

 רב אמן 
 גרינר חנן, ספורט + חולון 

 רוזנטל ניר, ירושלים 

 בורק לואיזה, מרכז הברידג' ים 

 אמן בכיר כסף 
 רייס קרול, רמת השרון 
 ויינברג ארודי, ירושלים 

 ממן גיא, אשקלון 

 אמן בכיר 
 גילאור דב, הלוחם אפקה 

 רייך ריקרדו, לב הצפון 

 אמן זהב 
 בונהרט אילנה, כיכר המדינה ת"א 

 כהן עפרה, חיפה/כרמל 
 אלקלעי משה, רמת גן 

 אלעזרי פליציה, מרכז ספורט ראשל"צ 
 זלקר יואל, מרכז ספורט ראשל"צ 

 אמן כסף 
 טייטלר אברהם, כיכר המדינה ת"א 

 בליצבלאו ויקי, קריות/חיפה 

דדרגות

מקבלי דרגות ביום 15 בינואר 2016

 הולץ צפורה, קריות/חיפה 
 נרקיס איתי, ויצו פתח תקוה 

 מיטרני טובי, ראשון לציון 
 להט מוטי, רחובות 

 יואלס אלון, כפר מרדכי 

 אמן ארד 
 גרוס לאה, כיכר המדינה ת"א 

 דנציגר גליה, השרון 
 לאומי נילי, השרון 
 נתן אביב, השרון 

 קרמרמן רותי, השרון 
 שחר מגי, השרון 

 טל פטר, הלוחם חיפה 
 שטראוס-תבורי מיכל, ברידג' פוינט פולג 

 בלינקוב חוה, רמת גן 
 דילנברגר זיוה, מושבות-שמריהו 

 קרידי אילנה, מושבות-שמריהו 
 שטוייסל נתן, מושבות-שמריהו 

 גלסברג נדל לזלי, מת"ב הרצליה 
 נדל דונלד, מת"ב הרצליה 

 גורשניק יונה, סביון-קרית אונו 
 שטיף יעקב, בית מכבי ראשל"צ 

 נחמני משה, באר שבע 
 רחימי רחמים, רחובות 

 מיטלמן אפרים, גליל תחתון 

 אמן 
 שלומי עובדיה, רמת השרון 

 טל שחר עופר, הלוחם אפקה 
 באבד יצחק, חיפה/כרמל 
 ביגר כרמלה, חיפה/כרמל 

 גני רותי, חיפה/כרמל 
 בסט יצחק(איזי), טבעון 

 ברדישבסקי שושנה, נהריה 
 קולסקי איתן, "הרץ" חיפה 

 שגיב שלמה, ברידג' פוינט פולג 
 בלאט לובומיר, רמת גן 

 לנדה בנימין, אביבים 
 ליימן וייס ענת, מושבות-שמריהו 

 פרוסט דליה, מושבות-שמריהו 
 שינדלר דן, מרכז הברידג' ים 

 לביא מרים, מרכז ספורט רשלצ 
 שמר טובה, מרכז ספורט רשלצ 

 קריב מיכאל, רחובות 
 שוקרון שלום, כפר מרדכי 

 סגן אמן זהב 
 קאופמן אורן, ספורט + חולון 

 מילגרם רחל, נהריה 
 יעקבי ברוריה, רקפת קרית טבעון 

 ניצני רבקה, רקפת קרית טבעון 
 המבורגר אבישי, השרון 

 אשבל לאה, ירושלים 
 אשכנזי יוסף, נתניה 

 ליפצ'וק חנה, מרכז ספורט ראשל"צ 
 מרום שלום, מרכז ספורט ראשל"צ 

 סטרכילביץ הנריט, מרכז ספורט ראשל"צ 

 רבסקי גילה, בית מכבי ראשל"צ 
 ז'נסקר מאיה, ערד 

 רז תרצה, ערד 
 אור מאיר ציפי, באר שבע 

 עופר ענת, רחובות 
 לוי אבישי, וקס - רחובות 

 סגן אמן כסף 
 מצא שמואל, רמת השרון 

 שליט נחמן, גבעתיים 
 מרתין ג'רלד, כרמיאל 

 נוימן אוה, כרמיאל 
 בן משה גיורא, קריות/חיפה 

 קרומבי אלי, "הרץ" חיפה 
 פאר עדינה, רקפת קרית טבעון 

 זק אורה, ירושלים 
 גרינברג זאב, לב חולון 
 קריצ'מן לאה, חדרה 

 ברגר נועם, ויצו פתח תקוה 
 שליבוביץ יהונתן, ויצו פתח תקוה 

 איזק אפרים, מרכז ספורט ראשל"צ 
 סקוטלסקי אבנר, מרכז ספורט ראשל"צ 

 אליעזר אברהם, ערד 
 אוקון הדסה, רחובות 
 שבתאי אלי, אשדוד 

 וינברג דסי, נס ציונה 
 צפירה חנה, גליל תחתון 

 סגן אמן ארד 
 לרון אפרת, רמת השרון 

 נוימן יהושע, חיפה/כרמל 
 זריהן יוסף, קריות/חיפה 

 מיכאילוביץ דניאל, קריות/חיפה 
 שורוש נבייה, טבעון 

 פרי נאוה, נהריה 
 המבורגר חנה, השרון 

 קדר עמוס, רמת גן 
 גורלנד דורה, מושבות-שמריהו 

 כץ עמית, מושבות-שמריהו 
 לוינובסקי רות, מושבות-שמריהו 

 עינת אוה, מושבות-שמריהו 
 קן-תור חיים, נתניה 

 איטח מאיר, חדרה 
 רייטן חיה, חדרה 

 מסיקה דניאל, ויצו פתח תקוה 
 בר זאב מינה, סביון-קרית אונו 

 הזנפרץ אתי, מרכז ספורט ראשל"צ 
 גוסטינסקי גינה, אשדוד 

 גוסטינסקי ויקטור, אשדוד 
 לוי שוש, וקס - רחובות 

 קרדו אורית, נס ציונה 

 סגן אמן 
 פוקט יצחק, ספורט + חולון 

 לוי דורית, רמת השרון 
 מאי רות, כרמיאל 

 לבנשטיין עדנה, חיפה/כרמל 
 ציפין שמואל, חיפה/כרמל 

 גולדשטיין איתן, טבעון 
 דהאן אברהם, טבעון 

 וילקנסקי אבנר, ברידג' פוינט פולג 
 וילקנסקי כרמלה, ברידג' פוינט פולג 

 חסיס יעל, אביבים 
 הלר יוסף, מושבות-שמריהו 

 רודניק שמואל שחר, מושבות-שמריהו 
 אנקר מאיר, לב חולון 
 לוי עזריאל, לב חולון 

 ביטון נועם, חדרה 
 כץ אורה, חדרה 

 תבורי חנה, ויצו פתח תקוה 
 שני אידה, מרכז ספורט ראשל"צ 

 טל חנה, בית מכבי ראשל"צ 
 אבידב כרמלה, באר שבע 

 עמיר גילה, באר שבע 
 אלדאג גלילה, רחובות 

 נחושתן אביבה, נס ציונה 
 סקומורובסקי מארה, נס ציונה 

 שחקן מתקדם 
 ג'ונס אדם, כיכר המדינה ת"א 

 מוגרבי שרה, כיכר המדינה ת"א 
 מרוז יוכי, כיכר המדינה ת"א 

 בוטמן עוזי, טבעון 
 דרורי בנימין, טבעון 

 הראלי שמואל, טבעון 
 זליגר ורדה, טבעון 

 נשר שושנה, טבעון 
 קוסטו תרצה, טבעון 

 שרון רותי, טבעון 
 גזית גלי, נהריה 

 קון אנריך, השרון 
 דודקו סופי, ברידג' פוינט פולג 
 כץ מרשה, ברידג' פוינט פולג 

 קרוב שמואל, אביבים 
 אבקין אבנר, מושבות-שמריהו 

 בן אברהם זמירה, מושבות-שמריהו 
 איתן מיכאל, מרום נוה 
 לנצנר מירה, לב חולון 

 שמש רינה, ויצו - נוה יוסף 
 דובדבני רות, זכרון יעקב 

 שפיר אבי, זכרון יעקב 
 כהן דורית, סביון-קרית אונו 

 עברון טובה, בית מכבי ראשל"צ 
 הירש ליזה, רעננה ההגנה 

 יונה דוד, רעננה ההגנה 
 רוזנפלד אריה, רעננה ההגנה 

 בדנני זמירה, באר שבע 
 פאיוק אסתר, רחובות 
 פנחסי לבנה, רחובות 
 מנחם פלורה, אשדוד 

 אמיץ דוד, נס ציונה 
 גרינברג שרה, נס ציונה 

 שמר רונית, נס ציונה 
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♠
♥
♦
♣

-
9
J3
Q82

♠
♥
♦
♣

T
-
A7
A94

On the last spade you discard dummy's ♥9, while 
East discards a club.

Apparently, East is about to be endplayed. 
Should we cash ♦A and continue with a small 
diamond, hoping to force East to underlead the 
club king, or play ♣A and a small club, hoping to 
endplay East in diamonds. If we play diamonds 
first, we may go down if West holds the ♣K.

In order to make the hand we must cash ♣A and 
continue with a small club. In case East holds 

the ♣K, he will be endplayed after cashing his 
heart trick. In case West holds the ♣K, dummy's 
♣Q will provide our ninth trick!

The complete hand:

 ♠
♥
♦
♣

KQJ
9764
JT3
Q82

 

♠
♥
♦
♣

9872
85
965
K653

♠
♥
♦
♣

54
KQT3
KQ84
JT7

 ♠
♥
♦
♣

AT63
AJ5
A72
A94

 

Please note that East elected to open a third-
seat 1♦ with 11 HCPs. After winning the first trick, 
he could set the contract by switching to clubs. 
After winning a trick with his ♣K, West switches 
back to a diamond, and declarer can't come to 
more than eight tricks.

חוגגים יום הולדת

יעקב גררה ממועדון הספורט בראשון לציון חוגג יום הולדת 90, בצילום עם אשתו בלה.
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Playing IMPs, you )South( hold:

♠
♥
♦
♣

AT63
AJ5
A72
A94

West is the dealer, and the bidding is as follows:

West North East South

Pass Pass 1♦ 1NT

Pass 2♣ Pass 2♠

Pass 2NT Pass 3NT

Pass Pass Pass

You overcall East's opening with 1NT. Partner 
looks for a major suit fit and then invites game. 
You happily accept with 17 HCPs, and the final 
contract is 3NT.

West leads the diamond five, and you see:

♠
♥
♦
♣

KQJ
9764
JT3
Q82

♠
♥
♦
♣

AT63
AJ5
A72
A94

N/S have a combined total of 26 HCPs, but 
how can they make nine tricks? You have four 
spade tricks and one sure trick in each other 
suit, a total of seven tricks.

The first question is: what is the opponent's 
diamond holding? Are the honors split, or does 
East have them both?

You have no clear indication, but you play the 
♦T from dummy. East covers with the ♦Q and 
you decide to duck.

East switches to the ♥K. At this moment you 
see some light at the end of the tunnel, even 
though it is much too early to celebrate.

It is likely that East holds a KQ combination 
in both red suits. You duck the ♥K, and East 
continues with a small heart. You win this trick 
with the ♥J. In case hearts split 3-3, you have 
nine tricks. You cash ♥A, but West discards a 
small spade.

The time to cash spades has arrived. You 
play ♠KQ from dummy and overtake the jack 
with your ace. East follows suit twice. Then he 
discards a club and a diamond. West who led 
the ♦5, discards the ♦4 on the fourth round of 
spades. Thus East's distribution is fully known: 
two spades, four hearts, four diamonds and 
three clubs.

Those are the remaining cards before cashing 
the last spade trick:

Light at the 
End of the 

Tunnel
Joseph Engel
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22 – 30 באפריל 2016
חבילות אירוח – החל משלושה לילות (ארבעה ימים) במחירים מיוחדים.

מחיר לחבילת שלושה לילות: 2,195 ש"ח (כולל מע"מ) לאדם בחדר זוגי,
חצי פנסיון כולל ארוחת ליל הסדר, טיול, סרט ואירועים.

חבילת אירוח מוזלת לכל החג (8 לילות):
5,195 ש"ח (כולל מע"מ) לאדם בחדר זוגי.

פסח במלון Bay View   חיפה
המלון המקסים על הר הכרמל המשקיף על מפרץ חיפה

 תחרויות ברידג'   הרצאות  ערבי בידור  בילויים וכיף
 טיילת מדהימה  חדר כושר  טיולים

להרשמה: דניאלה בירמן 03-6058355  |  רותי ליברמן 054-4556111
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