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Ram Sofer

" תכוונו לירח. גם אם תפספסו, תנחתו בין הכוכבים"
לס בראון שלום חברים,
גבוהות מאוד. אנחנו  גבוהות,  ומטרות  ושנה חדשה בפתח, מלאה באתגרים ספורטיביים  שנה עברה 

מכוונים גבוה ומקווים לספק לכם שנת פעילות מגוונת ומהנה וכמובן מלאת הישגים. שנתחיל?

צעירות  לנבחרות  העולם  באליפות  הולם  לייצוג  נזכה  שלנו,  הצעירות  הנבחרות  של  ההצלחות  לאור 
שתתקיים בסין. אל האליפות העפילו 2 נבחרות - עד 16 ועד 21. שתיהן זכו במדליית כסף יוקרתית 
באליפות אירופה האחרונה שהתקיימה בסלובקיה בשנת 2017. הנבחרת עד גיל 26 אמנם לא העפילה 
אך היא הבאה בתור ובמידה ותהיה פרישה תצטרף לשאר הנבחרות. היו רגועים ילדים, הציפיות בשמיים 

. אבל בלי לחץ 

בקטגוריית הנבחרות הבוגרות אנו מתחילים בסבב פעילות חדש עם אליפות אירופה לנבחרות שתתקיים 
ייצגו אותנו נבחרות ב-3 קטגוריות: הנבחרת הפתוחה, נבחרת הסניורים  יוני, 2018.  בבלגיה בחודש 
(אלופת אירופה המכהנת) וכמובן נבחרת הנשים שזכתה אף היא להישג מצוין עת העפילה לרבע גמר 

אליפות העולם רק בחודש אוגוסט האחרון.

על  ראשית  פשוט.  ולא  ארוך  מסלול  זהו  הנבחרות?  נקבעות  כיצד  עצמכם,  את  שואלים  בטח  אתם 
הזוגות להוכיח את עצמם במהלך השנה, להתאמן ולשחק בתחרויות חזקות. לאחר מכן מגיע השלב 
הקריטי - שלב משחקי המבחן. בשלב זה משחקים הזוגות המועמדים בתחרות ייעודית בה משחקים 
למעלה מ-200 בורדים ולעיתים אף הרבה יותר! תוצאות התחרות קובעות את הזוגות שייצגו אותנו 

בתחרויות הבינלאומיות.

מעבר לנבחרת, הסתיים שלב התכנון והבנייה של הפעילות הארצית שני העדכונים המרכזיים:

וכבר נמצאת באתר ההתאגדות. במסגרת התכנית •  התכנית הספורטיבית לשנת 2018 - פורסמה 
יהיה הפרש  בה התנאי להשתתפות  דורות", תחרות  "משחקי   - ומעניינת  הוספנו תחרות חדשה 

גילאים משמעותי בין השותפים שיצטרכו למצוא שפה משותפת, רמז... שפת הברידג'. 

נחתם הסכם לקיום הפסטיבל הבינלאומי ה-52! הפסטיבל יתקיים בהיכל שלמה בת"א בין התאריכים • 
22-28 לחודש יוני. רשמו ביומנים.

עד כאן שיתפתי בפעילות בינלאומית לחוד ופעילות ארצית לחוד אז לסיום הטור אשתף אתכם בפעילות 
ובינלאומית! אנחנו שמחים לשתף שנבחרת שוודיה הצעירה תגיע לארץ בתחילת  משולבת, ארצית 
חודש פברואר ותקיים מפגש אימון כנגד נבחרת ישראל הצעירה. משחק משותף כזה מחמם את הלב 

ומעיד על הקשרים החזקים שיש לנו בעולם ועל ההערכה ההדדית ביננו לבין חברינו למשחק.

אני עומד לרשותכם וזמין 24/7. תוכלו ליצור עמי קשר ישיר באמצעות בתיבת המייל שלי
Gilado.bridge@gmail.com או באמצעות עמוד הפייסבוק הרשמי שלי

גלעד אופיר – יו"ר ההתאגדות הישראלית לברידג'.

שלכם ובשבילכם,
גלעד אופיר, יו"ר

דבר ועד העמותה
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הכרזות 

4

מהו פותח חלש?

אחד הכללים הראשונים הנלמדים בברידג' הוא שנדרשות 
לפחות 12 נקודות גבוהות להכרזת פתיחה. מאוחר יותר 
פחות  קצת  עם  לפתוח  מותר  שבהם  מקרים  גם  יילמדו 
הן  נקודות  ש-12  נניח  לפי שעה  גבוהות.  נקודות  מ-12 
המינימום ונגדיר את הפותח החלש כיד כלשהי המכילה 
12, 13 או 14 נקודות גבוהות שיש לה הזדמנות לפתוח 
השחקנים  שכל  או  המחלק  אתם  )כלומר  המכרז  את 

.)Pass שלפניכם קראו

בכל  אמיתיות.  ידיים  ולהכריז  קלפים  לראות  הזמן  הגיע 
הוא  שמערב  הפשטות  לשם  נניח  הבאות  הדוגמאות 
המחלק )אתם יושבים במערב תמיד(. כמו-כן נניח כי צפון-

דרום אינם מתערבים וקוראים Pass לאורך כל הדרך.

דוגמא 1
♠
♥
♦
♣

QJ4
T53
A52
AK92

בידכם 14 נקודות גבוהות עם חלוקה מאוזנת – 4 קלפי 
♣ ו-3 קלפים בכל סדרה אחרת. 

כיצד תפתחו את ההכרזה?

תשובה: ♣1 – בסדרה הארוכה ביותר.

הכרזת הפתיחה הנכונה היא אכן ♣1, אולם חשוב לדעת 
שיטת  ביותר.  הארוכה  בסדרה  לפתוח  ניתן  תמיד  שלא 
 Five העיקרון  על  מתבססת  כיום  המקובלת  ההכרזה 
מייג'ור  בסדרת  לפתוח  שמותר  האומר   Card Major 
יותר. לפיכך, גם  5 קלפים או  )הארט או ספייד( רק עם 
אם היינו מעבירים את ה-2♣ לסדרת ההארט, היינו עדיין 
 3 צריכים לפתוח ♣1. קיים כלל האומר שכאשר יש לנו 
קלפים בכל אחת מסדרות המיינור )קלאב ודיאמונד( ואין 
חמישייה במייג’ור, הכרזת הפתיחה הנכונה היא ♣1. ביד 

הנתונה, עם 4 קלפים בקלאב, כמובן שאין שום בעיה.

 5 לפחות  מבטיחה   1♥/1♠ של  פתיחה  הכרזת  כלל: 
קלפים בסדרה המוכרזת;

קלפים   3 לפחות  מבטיחה   1♣/1♦ של  פתיחה  הכרזת 
בסדרה המוכרזת.

פתחתם ♣1, ושותפכם השיב ♥1. מהי משמעות ההכרזה 
שלו?

 1 ידי המשיב בגובה  הכרזת סדרה חדשה על  תשובה: 
בסדרה  קלפים  ו-4  גבוהות  נקודות   6 לפחות  מבטיחה 

המוכרזת.

שימו לב כי 6 נקודות ו-4 קלפי הארט זה רק המינימום 
שהמשיב מבטיח. יכולים להיות לו גם 15 נקודות ו/או 6 
קלפי הארט ואף יותר. בשלב זה לא ניתן לדעת אם יש לו 

יותר מהמובטח ועד כמה.

האם מצאתם התאמה בהארט עם השותף?

העיקרון המנחה את המכרז הוא שעליכם להתבסס על 
עובדות מוצקות ולא על פנטזיות. בידכם 3 קלפי הארט, 
והשותף הבטיח 4 בלבד. בשלב זה ידוע רק על 7 קלפי 
היא מצב שבו  התאמה בסדרה  בידי השותפות.  הארט 
ידוע בוודאות על 8 קלפים ומעלה בידי השותפות. לפיכך, 

התשובה לשאלה זו היא שלילית.

הכרזות – צעד אחר צעד )1(
הפותח החלש

מאמרים  שישה  בת  בסדרה  הראשון  הוא  זה  מאמר 
שמטרתה לאמן את השחקן המתלמד בכללי ההכרזה 
דוגמאות  מספר  יכלול  מאמר  כל  הנכון.  וביישומם 
ונכריז  המשיב,  או  הפותח  של  אחת,  יד  ניקח  שבהן 
ועד  ההכרזה  מתחילת  צעד  אחר  צעד  ביחד  אותה 
בפותח  יעסקו  הראשונים  המאמרים  שלושת  סיומה. 

לפי הסיווג המקובל: חלש, בינוני או חזק.

רם סופר
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מהי הכרזתכם השנייה?

ראשית כל, חשוב לדעת כי החלפת סדרה בגובה 1 היא 
 .Pass-הכרזה מחייבת, כלומר אסור לכם כעת לבחור ב
שנית, בהיעדר התאמה במייג’ור עליכם לתאר את הכוח 
ואת החלוקה בהכרזה השנייה. ברצונכם להראות לשותף 
פותח חלש )12-14 נקודות( עם חלוקה מאוזנת והדרך 
של  שנייה  הכרזה  באמצעות  היא  זאת  לעשות  הנכונה 

.1NT

 .2NT השני  בסיבוב  הכריז  ושותפכם   ,1NT הכרזתם 
מה קורה כאן?

לאחר שקיבל מידע רב על הכוח והחלוקה שלכם, השותף 
יכול לסיים את ההכרזה ב-1NT במידה שהוא בטוח שאין 
3NT אם הוא בטוח  יכול להכריז  והוא גם  משחק מלא, 

שיש משחק מלא.

ההכרזה 2NT מעידה על כך ששותפכם אינו בטוח לגבי 
המשחק המלא. הוא מעוניין להכריז משחק מלא רק אם 
ידכם מקסימלית. סוג זה של הכרזה – העלאת השותף 
לרמה אחת מתחת למשחק מלא – נקרא הכרזת הזמנה.

ומה עליכם לעשות בתורכם השלישי?

בידכם 14 נקודות גבוהות. עד כה תיארתם פותח חלש 
)12-14 נקודות(. אין ספק כי ידכם מהווה מקסימום. על 
כן תיענו בחיוב להזמנת השותף ותכריזו משחק מלא 

3NT. זה יהיה סוף המכרז.

מהלך המכרז המלא:

West North East South

1♣ Pass 1♥ Pass
1NT Pass 2NT Pass
3NT Pass Pass Pass

יד אפשרית של השותף:

♠
♥
♦
♣

K65
QJ92
KQ7
863

דוגמא 2
♠
♥
♦
♣

QT95
A3
J542
KQ8

בידכם 12 נקודות גבוהות עם חלוקה מאוזנת מסוג 4432 
 3 בהארט,  דאבלטון  ובספייד,  בדיאמונד  רביעיות  )שתי 

קלפים בקלאב(.

מהי הכרזת הפתיחה שלכם?

Five Card Major. משתמע  הכלל הבסיסי ביותר הוא 
קלפים   5 בת  מייג’ור  סדרת  לכם  אין  כאשר  כי  ממנו 
)והניקוד אינו מתאים להכרזת NT( האפשרויות היחידות 

הן ♣1 ו-♦1.

תשובה: נפתח בסדרת המיינור הארוכה יותר ♦1.

ולפי  יותר,  יטענו אולי שסדרת הקלאב טובה  כמה מכם 
העיקרון Better Minor רצוי לפתוח ♣1.

העיקרון  סטנדרטית,  בשיטה  כשמכריזים  הבהרה: 
רביעיות  שתי  בידכם  כאשר  רק  תופס   Better Minor
במיינור. כאשר אורכן של סדרות המיינור אינו שווה, יש 

לפתוח בסדרת המיינור הארוכה יותר.

כבדוגמא הקודמת, השותף משיב ♥1. האם הכרזתכם 
?1NT השנייה תהיה שוב

 4-4 התאמה  לחפש  עלינו  שחובה  משום  לא,  תשובה: 
במייג'ור. ההכרזה השנייה הנכונה היא ♠1.

בסדרות  קלפים   4 מול  קלפים   4 של  התאמה  חיפוש 
המייג’ור הינו עיקרון חשוב מאין כמוהו. הניסיון מוכיח 
בספייד,  או  כזו בהארט  יש התאמה  ושוב שכאשר  שוב 
10 לקיחות בסדרת המייג'ור קל  ביצוע משחק מלא של 

.3NT יותר )ברוב המקרים( מאשר ביצוע

אם ביד זו נבחר בהכרזה שנייה של 1NT, אנו נוותר על 
האפשרות לגלות התאמה 4-4 בספייד.

בחרתם בהכרזה שנייה של ♠1, והשותף הכריז בתורו 
השני ♠2. מה זה אומר?

התאמה  נמצאה  שאכן  לכם  מודיע  השותף  כל,  קודם 
של 4 מול 4 בספייד. אלו חדשות מעולות, אך ישנן גם 
משיב  של  יד  מתאר  השותף  משמחות.  פחות  חדשות 
חלש )6-9 נקודות(. אילו היו ברשותו 10 נקודות או יותר, 

היה מכריז גבוה יותר.

ומה המסקנה לגבי ההכרזה הבאה שלכם?

עם   )12( שלכם  הנקודות  מספר  את  מחברים  אתם 
המקסימום של השותף )9( ואינכם מגיעים ל-25 נקודות. 
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אתם אפילו רחוקים מכך. המסקנה החד-משמעית היא: 
ידוע  כאשר  הוא:  הרלוונטי  והעיקרון  מלא.  משחק  אין 
המכרז  את  לעצור  חובה  מלא,  משחק  שאין  בוודאות 
בגובה הנמוך ביותר האפשרי. חוזה סופי של ♠2 יהיה 
מעולה עבורכם עם התאמה של 8 קלפים. לפיכך, אתם 

קוראים Pass, והמכרז מסתיים ב-♠2.

מהלך המכרז המלא:

West North East South

1♦ Pass 1♥ Pass
1♠ Pass 2♠ All Pass

יד אפשרית של השותף:

♠
♥
♦
♣

KJ83
T8764
96
A4

דוגמא 3
♠
♥
♦
♣

97
AKQ865
T54
A3

13 נקודות גבוהות עם חלוקה לא מאוזנת מסוג  בידכם 
בסדרות  דאבלטונים  ושני   ♦ קלפי   3 קלפי ♥,   6  :6322

האחרות.

מהי הכרזת הפתיחה?

תשובה: זו שאלה קלה – ♥1.

להכרזת פתיחה זו נדרשות 12+ נקודות גבוהות עם 5+ 
קלפים בהארט. בידכם שישייה איכותית בהארט.

משמעות  מהי   .1♠ השיב  ושותפכם   ,1♥ פתחתם 
ההכרזה שלו?

 1 ידי המשיב בגובה  תזכורת: הכרזת סדרה חדשה על 
בסדרה  קלפים  ו-4  גבוהות  נקודות   6 לפחות  מבטיחה 

המוכרזת.

מהי הכרזתכם השנייה?

 4 מול   4 של  התאמה  יש  אם  בודקים  אתם  כל  ראשית 
בספייד. זה לא המצב, ועל כן עליכם לתאר את ידכם. יד 
מ-4  ופחות  הסדרות  באחת  יותר  או  קלפים   6 המכילה 
יד חד-סדרתית.  קלפים בכל הסדרות האחרות נקראת 

פשוטה  ההכרזה  של  השני  בסיבוב  אותה  לתאר  הדרך 
מאוד: חזרה על הסדרה הארוכה. גובה ההכרזה ייקבע 
לפי חוזקו של הפותח: פותח חלש יחזור על סדרתו בגובה 
2, פותח בינוני בגובה 3 ופותח חזק בגובה 4 )בסדרות 

המייג'ור בלבד(.

כן  ועל  חד-סדרתי,  חלש  פותח  מהווה  ידכם  תשובה: 
תחזרו על סדרתכם בגובה 2 ותכריזו ♥2.

מה   .3NT השני  בתורו  השיב  והשותף   ,2♥ הכרזתם 
כעת?

ומרגיש  שליט  ללא  מחוזה  מרוצה  אינו  שחלקכם  ייתכן 
צורך להכריז כעת ♥4, אך זו לא תהיה הכרזה נכונה.

המכרז.  של  הקפטן  הוא  זה  למצב  הרלוונטי  העיקרון 
ידו  את  תיאר  השותפים  אחד  שכאשר  אומר  זה  עיקרון 
והוא  לקפטן  הופך  שותפו  החלוקה,  הכוח  מבחינת 
הקפטן  כאשר  הזוג.  עבור  ההחלטות  את  לקבל  אמור 
של המכרז )שותפכם( מכריז מיד משחק מלא )לדוגמא 
3NT( זה אומר שהוא שקל את המצב על בסיס המידע 
והגיע  בהארט(  שישייה  נקודות,   12-14( לו  שהעברתם 
)אילו   3NT הוא  הנכון  שהחוזה  חד-משמעית  למסקנה 
השותף לא היה בטוח מהו החוזה הנכון, היה בוחר כנראה 
בהכרזה נמוכה יותר וממשיך את הדו-שיח(. בידכם אין 
שסדרת  )העובדה  תיארתם  לא  שעדיין  נוסף  דבר  שום 
 .NT-אינה פוסלת חוזה ב AKQ ההארט שלכם בראשות
ללקיחות  להפוך  צפויים  שלכם  ההארט  קלפי  להיפך, 
להיות  עליכם  חובה  לפיכך  שליט(.  ללא  במשחק  גם 
ממושמעים ולקבל את החלטתו של השותף. הקריאה 

.Pass הנכונה בסיבוב השלישי היא

ובראשונה  בראש  הוא  ברידג'  כי  נעיר  הדברים,  בשולי 
משחק של שותפות ועבודת צוות. כל אחד מהשותפים 
הופך בתורו לקפטן של המכרז ו/או לכרוז. עליכם לקבל 
העובדה  את  ו/או  השותף  החלטות  את  טובה  ברוח 
הכוכב  להיות  הזמן  כל  המנסה  שחקן  לדומם.  שתהפכו 
הראשי בשותפות ואינו מקבל על עצמו משמעת, אינו יכול 

להצליח בברידג'.

מהלך המכרז המלא:

West North East South

1♥ Pass 1♠ Pass
2♥ Pass 3NT All Pass
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יד אפשרית של השותף:

♠
♥
♦
♣

KQT3
4
AQJ8
KT92

דוגמא 4
♠
♥
♦
♣

AT962
KQJ54
K7
5

13 נקודות גבוהות עם חלוקה לא מאוזנת מסוג  בידכם 
דאבלטון  ובהארט,  בספייד  חמישיות  שתי   –  5521

בדיאמונד, סינגלטון בקלאב.

כיצד תפתחו את ההכרזה?

תשובה: ♠1 – גבוהה מבין חמישיות.

כל אחת מסדרות המייג'ור שלנו ראויה להכרזת פתיחה, 
כל  קלפים   5 בנות  סדרות  שתי  ברשותנו  כאשר  אולם 
אחת פועל העיקרון שיש לפתוח בחמישייה הגבוהה יותר. 
תגרום  הנמוכה  בחמישייה  שפתיחה  היא  לכך  הסיבה 

לקשיים בהמשך המכרז.

פתחתם ♠1, ושותפכם השיב 1NT. מה זה אומר?

הפותח  של   1NT הכרזת  בין  מבלבלים  רבים  שחקנים 
 1 מכריז  הפותח  כאשר  המשיב.  של   1NT להכרזת 
הינה  ההכרזה  משמעות   ,1NT מכריז  והמשיב  בסדרה 
משיב חלש )6-10 נקודות( שאינו יכול לתמוך בסדרת 
המייג'ור של הפותח בגובה 2 ואינו יכול להכריז סדרה 

אחרת בגובה 1.

ספציפית, לאחר הכרזת הפתיחה ♠1, הכרזת התשובה 
1NT מתארת יד עם 6-10 נקודות, לא בהכרח מאוזנת, 

המכילה לכל היותר 2 קלפי ספייד.

מהי הכרזתכם השנייה?

 8 ניתן למצוא התאמה של  נובע שלא  מהכרזת השותף 
קלפים בספייד. לפיכך, טבעי לחפש את ההתאמה בסדרת 
המייג'ור השנייה שלכם, שבה השותף לא שלל 3 קלפים, 
ואף יכולים להיות לו 4 קלפים ויותר. כאשר בידכם שתי 
חמישיות והשותף לא תמך בחמישייה הגבוהה, תכריזו 
בסיבוב הבא את החמישייה השנייה. פותח חלש יעשה 

זאת בגובה הנמוך ביותר האפשרי.

על סמך האמור לעיל ברור כי הכרזתכם השנייה צריכה 
להיות ♥2.

הכרזתם ♥2, ושותפכם העלה ל-♥3. מה עליכם לעשות 
כעת?

כמו בדוגמא מס' 1, הכרזת השותף היא הזמנה למשחק 
ידו של  3NT אלא ♥4. מבחינת כוח,  מלא – הפעם לא 
 1NT השותף תימצא בחלק העליון של טווח הניקוד של
)8-10 נקודות(, והוא מבטיח 4 קלפים )לפחות( בהארט.

נקודות   13 בידכם  ההזמנה?  את  לקבל  כדאי  האם 
בלבד, אבל ברגע שנמצאה התאמה במייג'ור יש לספור 
עבור   2 ועוד  דאבלטון  עבור   1 חלוקה:  נקודות  גם 
בעוד  הארט  קלפי   5 מחזיקים  אתם  כמו-כן  סינגלטון. 
ההכרזה ♥2 הבטיחה רק רביעייה בסדרה. עבור השליט 
העודף שבידכם, המבטיח התאמה של 9 קלפים או יותר 

בהארט, אתם סופרים נקודת חלוקה נוספת. 

לאחר כל התוספות עבור חלוקה הגעתם ל-17 נקודות, 
והשותף הבטיח 8 לפחות. המסקנה היא שלשותפות 25 
נקודות )או יותר( – יש משחק מלא. אתם מכריזים ♥4 – 

הכרזה סוגרת. נותר רק להצליח בביצוע.

מהלך המכרז המלא:

West North East South

1♠ Pass 1NT Pass
2♥ Pass 3♥ Pass
4♥ Pass Pass Pass

יד אפשרית של השותף:

♠
♥
♦
♣

5
AT96
QJT
J8742
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כאשר אנו פותחים 1NT, אנו מבטיחים יד מאוזנת עם -15
17 נקודות. איננו מבטיחים עוצר באף סדרה ספציפית.

שהיריב  לאחר   1NT מכריזים  אנו  כאשר  זאת,  לעומת 
מימין פתח, טווח הניקוד רחב מעט יותר )15-18( ואנו 

מתחייבים על עוצר בסדרה שהיריב הכריז.

הוא צירוף קלפים המבטיח לקיחה בסדרת היריב  עוצר 
 ,A לדוגמא:  יוביל את הסדרה,  בתנאי שהיריב משמאל 
 Weak Two כאשר היריב מימין פותח .JTxx ,QJx ,Kx
עם  נקודות   6-10 המבטיחה   2 בגובה  חלשה  )פתיחה 
כאוברקול   2NT הכרזת  המוכרזת(,  בסדרה  קלפים   6
תבטיח גם היא 15-18 נקודות ועוצר בסדרת הפותח. עם 

.Dbl-מספר נקודות רב יותר נתחיל לרוב ב

דוגמא 1
♠
♥
♦
♣

AKJ3
42
KQ64
K53

West North East South

1NT

על  בהארט  לעוצר  זקוק  אינו  והוא  המחלק,  הוא  מערב 
.1NT מנת להכריז

דוגמא 2
♠
♥
♦
♣

AKJ3
42
KQ64
K53

West North East South

1♣
1NT

מערב מבטיח 15-18 נקודות ומתחייב לעוצר רק בסדרה 
שהכריז הפותח )קלאב(. אין חובה שיהיו עוצרים ביתר 

הסדרות.
דוגמא 3

♠
♥
♦
♣

AKJ3
42
KQ64
K53

West North East South

2♥
Dbl

הניקוד והחלוקה מתאימים להכרזת 2NT, אבל זו אינה 
אפשרית ללא עוצר בהארט – סדרת הפותח. ההכרזה 
לשותף  נאפשר  בהארט  קוצר  עם   –  Dbl היא  הנכונה 

לבחור במה לשחק.

מצד   )2NT )או   1NT של  אוברקול  הכרזת  לאחר  אם 
עונים  אנו   ,Pass קורא  בתור  הבא  היריב  שותפנו, 
לשותף בדיוק כמו לאחר פתיחה של 1NT – משתמשים 
כדי  ובטרנספר  במייג'ור   4-4 התאמה  לאיתור  בסטיימן 

להראות סדרה בת 5 קלפים או יותר.

דוגמא 4
♠
♥
♦
♣

A753
K862
Q95
J4

West North East South

1♣
1NT Pass 2♣

♣2 הינו סטיימן – שואל על המייג’ורים )אין קשר 
להכרזת דרום ♣1(. אם השותף יכריז ♠2/♥2 נעלה 

אותו למשחק מלא בהתאמה 4-4. אם יכריז ♦2, נמשיך 
בהכרזת 3NT ונסמוך על העוצר בקלאב שהבטיח. 

הכרזת NT כאוברקול

אילנה לונשטיין

כלכלה על בסיס פנסיון מלא לאורך השיט • תכנית מלאה ללא סיורי אופציה
סיורי חוף מודרכים בכל נמלי העגינה • מדריך ישראלי עתיר ניסיון מצוות "בשביל הזהב" • בטיולי הקרוז: 

מפגשים קבוצתיים ו/או הרצאות מפי מדריך הטיול במשך ההפלגה • הסעה בתום הטיול משדה 
התעופה לבתי הנוסעים בכל רחבי הארץ! • מפגש קבוצה על קפה ועוגה לקראת היציאה לטיול

טיולי שייט מאורגנים חובקי עולם
לטייל בנוחות, באיכות ובמחיר המשתלם ביותר!

22 ימים – 29.1 בתקופת הקרנבל
23 ימים – 26.2 כולל צ'ילה ואיי פוקלנד

24 ימים – 28.2 הטיול המקיף
 26 ימים –27.11.18 דרום אמריקה

ואנטארקטיקה

14 ימים
28.7 ,23.6 ,19.5

כולל צפון גרמניה והאיים הבריטיים
26.5 - כולל אירלנד ואיי שטלנד

 11 ימים – ממרץ ועד אוקטובר
)צפון איטליה(
 9 ימים - 1.4

)קרוז במערב הים התיכון בפסח(    
13 ימים - ממאי ועד ספטמבר )דרום איטליה(

 13 ימים – מיוני ועד ספטמבר )יוון(

מגוון מסלולים ותאריכים
החל מיוני ועד אוגוסט 11 ימים – 23.2, 14.3, 25.3 )פסח(

17  ימים – 1.6, 7.9, 5.10
15 ימים – 30.9 )לגיל השלישי(

שיט על הנילוס 
פלאי העולם העתיק 

11 ימים
 13.3 ,14.2
27.3 )פסח(

 שייט נהרות
נהרות הרון והסון – ממרץ ועד אוגוסט
נהר הדואורו -  9 ימים - 2.4 )פסח(

נהר הסיין – 8 ימים - 19.4
נהר הריין –ממרץ ועד ספטמבר

נהר הדנובה –מאפריל ועד אוקטובר
נהר הוולגה – מיוני ועד ספטמבר

19 ימים – 27.3 )פסח(, 29.3
17 ימים – 5.4
18 ימים – 12.4

יפן ודרום קוריאה בשילוב קרוז:
17 ימים – 28.4
15 ימים – 14.5

קרוז מאורגן לפיורדים

מגוון מסלולים ותאריכים
החל ממאי ועד אוגוסט

 

דרום אמריקה כולל 
קרוז באוניית פאר

קרוז מאורגן לאיסלנד

קרוזים במערב 
הים התיכון 

 יפן בתקופת פריחתמצרים  הקלאסית
הדובדבן בשילוב קרוז

 קרוז מאורגן
בים הבלטי

קרוז מאורגן
 לאיים הקנריים ומדירה

מאירופה אל איי האוקיינוס האטלנטי

www.senior.co.il | 03-5651152 | "טיולי "בשביל הזהב

jan3.indd   8 25.12.2017 г.   19:35:42



כלכלה על בסיס פנסיון מלא לאורך השיט • תכנית מלאה ללא סיורי אופציה
סיורי חוף מודרכים בכל נמלי העגינה • מדריך ישראלי עתיר ניסיון מצוות "בשביל הזהב" • בטיולי הקרוז: 

מפגשים קבוצתיים ו/או הרצאות מפי מדריך הטיול במשך ההפלגה • הסעה בתום הטיול משדה 
התעופה לבתי הנוסעים בכל רחבי הארץ! • מפגש קבוצה על קפה ועוגה לקראת היציאה לטיול

טיולי שייט מאורגנים חובקי עולם
לטייל בנוחות, באיכות ובמחיר המשתלם ביותר!

22 ימים – 29.1 בתקופת הקרנבל
23 ימים – 26.2 כולל צ'ילה ואיי פוקלנד

24 ימים – 28.2 הטיול המקיף
 26 ימים –27.11.18 דרום אמריקה

ואנטארקטיקה

14 ימים
28.7 ,23.6 ,19.5

כולל צפון גרמניה והאיים הבריטיים
26.5 - כולל אירלנד ואיי שטלנד

 11 ימים – ממרץ ועד אוקטובר
)צפון איטליה(
 9 ימים - 1.4

)קרוז במערב הים התיכון בפסח(    
13 ימים - ממאי ועד ספטמבר )דרום איטליה(

 13 ימים – מיוני ועד ספטמבר )יוון(

מגוון מסלולים ותאריכים
החל מיוני ועד אוגוסט 11 ימים – 23.2, 14.3, 25.3 )פסח(

17  ימים – 1.6, 7.9, 5.10
15 ימים – 30.9 )לגיל השלישי(

שיט על הנילוס 
פלאי העולם העתיק 

11 ימים
 13.3 ,14.2
27.3 )פסח(

 שייט נהרות
נהרות הרון והסון – ממרץ ועד אוגוסט
נהר הדואורו -  9 ימים - 2.4 )פסח(

נהר הסיין – 8 ימים - 19.4
נהר הריין –ממרץ ועד ספטמבר

נהר הדנובה –מאפריל ועד אוקטובר
נהר הוולגה – מיוני ועד ספטמבר

19 ימים – 27.3 )פסח(, 29.3
17 ימים – 5.4
18 ימים – 12.4

יפן ודרום קוריאה בשילוב קרוז:
17 ימים – 28.4
15 ימים – 14.5

קרוז מאורגן לפיורדים

מגוון מסלולים ותאריכים
החל ממאי ועד אוגוסט

 

דרום אמריקה כולל 
קרוז באוניית פאר

קרוז מאורגן לאיסלנד

קרוזים במערב 
הים התיכון 

 יפן בתקופת פריחתמצרים  הקלאסית
הדובדבן בשילוב קרוז

 קרוז מאורגן
בים הבלטי

קרוז מאורגן
 לאיים הקנריים ומדירה

מאירופה אל איי האוקיינוס האטלנטי

www.senior.co.il | 03-5651152 | "טיולי "בשביל הזהב

jan3.indd   9 25.12.2017 г.   19:35:42



הכרזות 

10

דוגמא 5
♠
♥
♦
♣

Q7632
9832
4
K62

West North East South

1♦
1NT Pass 2♥

לאחר האוברקול 1NT של השותף נכריז טרנספר לספייד 
עם כוונה לסיים את המכרז ב-♠2 – אנו מעדיפים חוזה 

.1NT זה על פני

דוגמא 6
♠
♥
♦
♣

KQ632
J54
A3
432

West North East South

2♥
2NT Pass 3♥

אין קשר בין ההכרזה ♥3 לסדרת ההארט של הפותח – 
זהו טרנסנפר לספייד. על הכרזת ♠3 מצד השותף נכריז 
כדאי  לא  ו-♠4.   3NT החוזים  בין  לבחור  לו  וניתן   3NT
בלבד  קלפים   2 לשותף  כי  ייתכן   – בעצמנו   4♠ להכריז 

בספייד, והוא כבר הבטיח עוצר בהארט.

מצד   )2NT )או   1NT של  אוברקול  הכרזת  לאחר  אם 
מוסכמות  משהו,  מכריז  בתור  הבא  היריב  שותפנו, 

הסטיימן והטרנספר מבוטלות.

חמישייה  תתאר   2 בגובה  סדרה  הכרזת  זה,  במקרה 
לפחות עם 3-8 נקודות )זו אינה הכרזה מחייבת(, בעוד 
הכרזת סדרה בגובה 3 תתאר חמישייה לפחות עם 9+ 
קיו- הכרזת  מלא(.  למשחק  מחייבת  הכרזה  )זו  נקודות 
ביד )סדרת היריבים( תתאר 9+ נקודות ותשמש תחליף 

לסטיימן.

הכרזת  כאשר  יותר:  מתקדמים  לשחקנים  הערה 
האוברקול של השותף היא 1NT ניתן בנוסף על האמור 

.Lebensohl לעיל להשתמש במוסכמה

דוגמא 7
♠
♥
♦
♣

K7654
32
K642
T8

West North East South

1♣
1NT 2♥ 2♠

על  להיאבק  מעוניין  מזרח  אך  מלא,  למשחק  סיכוי  אין 
החוזה החלקי. מוסכמת הטרנספר מבוטלת לאחר שצפון 
)3-8 נקודות(.  טבעית וחלשה  הכריז. הכרזת ♠2 הינה 

.Pass ברוב המקרים על שותפנו במערב להכריז

דוגמא 8
♠
♥
♦
♣

A3
KJ763
42
QT98

West North East South

1♦
1NT 2♦ 3♥

 .2♦ הכריז  שצפון  לאחר  בטרנספר  להשתמש  ניתן  לא 
ההכרזה ♥3 מראה לשותף חמישייה ומחייבת למשחק 
לשחק  אם  להחליט  אמור  השותף  זו  ביד  לפחות.  מלא 

3NT או ♥4.

דוגמא 9
♠
♥
♦
♣

KJ63
A542
43
J76

West North East South

1♦
1NT 2♦ 3♦

לפותח.  השיב  שצפון  לאחר  מבוטלת  סטיימן  מוסכמת 
כתחליף  היריבים(  )סדרת  קיו-ביד  בהכרזת  משתמשים 
לסטיימן. נניח שדרום יכריז כעת Pass. מערב מתבקש 
להכריז רביעייה במייג’ור )אם יש לו( בגובה 3, ואנו נעלה 
הוא  במייג’ור,  רביעיות  לשותף  אין  אם   .4 לגובה  אותו 

.3NT יכריז

jan3.indd   10 25.12.2017 г.   19:35:43



הכרזות 
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אם לאחר הכרזת האוברקול של השותף ב-NT, היריב 
הבא בתור מכריז בגובה 3, הכרזת סדרה חדשה מצדנו 
מחייבת  ותהא  בסדרה  קלפים   +5 תבטיח   3 בגובה 

למשחק מלא.

יראה  הוא   – מעניש  יהיה  לא  מצדנו   3 בגובה  כפל 
ניקוד למשחק מלא עם רביעייה באחד המייג’ורים )או 
בשניהם(. שימו לב שהכפל מהווה תחליף להכרזת הקיו-
ביד שדובר עליה קודם )אשר כעת אינה יעילה בשל הצורך 
לעלות לגובה 4( ובעצם גם תחליף לסטיימן. בנוסף, לא 
על  להתחרות  כלומר   ,3 בגובה   sign-off להכריז  ניתן 

החוזה החלקי.

דוגמא 10
♠
♥
♦
♣

AQ63
3
KJ765
432

West North East South

2♥
2NT 3♥ Dbl

 הכפל של מזרח אינו מעניש )ואף אין הגיון בכך – לפי 
מזרח  מהלך ההכרזה מזרח חייב להיות קצר בהארט(. 
בספייד  רביעייה  עם  בספייד.  רביעייה  לשותף  מראה 
אופציה  גם  )יש   3NT יכריז  אחרת   ,4♠ יכריז  מערב 

להשאיר ♥3 מוכפל עם שליטים טובים(.

דוגמא 11
♠
♥
♦
♣

KQ643
4
A764
432

West North East South

2♥
2NT 3♥ 3♠

למשחק  ניקוד  עם  חמישייה  לשותף  מראה   3♠ הכרזת 
3 קלפי ספייד או  מלא לפחות. אם למערב התאמה של 
יותר הוא יכריז ♠4 )או ישתמש בקיו-ביד עם יד טובה(, 
 Pass 3. למערב אסור בשום אופן להכריזNT אחרת יכריז

לאחר הכרזת סדרה חדשה בגובה 3 על ידי השותף.

כעת נסו לתרגל: כיצד תכריזו את הידיים הבאות?

תרגיל 1
♠
♥
♦
♣

AQ3
KQJ2
A963
Q3

West North East South

2♠
?

תרגיל 2
♠
♥
♦
♣

AQ3
KQJ2
A963
Q3

West North East South

1♣
?

תרגיל 3
♠
♥
♦
♣

KJ63
32
AJ64
T82

West North East South

1♣
1NT Pass ?

תרגיל 4
♠
♥
♦
♣

KJ63
32
AJ64
T82

West North East South

2♥
2NT 3♥ ?
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תרגיל 5
♠
♥
♦
♣

432
AQ652
32
432

West North East South

1♦
1NT Pass ?

תרגיל 6
♠
♥
♦
♣

432
AQ652
32
432

West North East South

1♦
1NT 2♦ ?

תשובות לתרגילים

2NT )1(

הפותח  בסדרת  ועוצר  מאוזנת  יד  נקודות,   15-18 מתארת   Weak Two של  פתיחה  לאחר   2NT התערבות  הכרזת 
)ספייד(.

Dbl )2(

לא ניתן להכריז 1NT ללא עוצר בסדרת הפותח. במקום זה נכפיל ונאלץ את השותף להכריז. בהמשך נכריז שוב כדי 
להראות את כוחנו )18 נקודות(.

2♣ )3(

.1NT סטיימן. במצב זה אנו מתעלמים מהכרזת הפותח ♣1 ומכריזים כאילו השותף פתח

Dbl )4(

לאחר שהמשיב לפותח הכריז בגובה 3 אין אפשרות לסטיימן וגם לא לקיו-ביד, אך עדיין ניתן להראות רביעייה במייג'ור 
שלא הוכרז )וניקוד למשחק מלא( באמצעות כפל. אם לשותף רביעייה בספייד, נגיע ל-♠4.

2♦ )5(

טרנספר להארט )מתעלמים מהכרזת הפותח ♦1(. קריאתנו הבאה לאחר ♥2 מהשותף תהיה Pass מאחר שאין סיכוי 
למשחק מלא.

2♥ )6(

לא ניתן להכריז טרנספר לאחר התערבות המשיב לפותח. על כן נכריז ♥2 טבעי במטרה להיאבק על החוזה החלקי. זוהי 
.Pass הכרזה חלשה )3-8 נקודות(, ועל השותף בדרך כלל לקרוא

*3666
לפרטים ותיאום ביקור:

azrielipalace.co.il

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

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

החיים הטובים מתחילים
ב- PALACE תל אביב

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

מקבוצת עזריאלימקבוצת עזריאלי

דיור מוגן
תל-אביב
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מקבוצת עזריאלימקבוצת עזריאלי

דיור מוגן
תל-אביב

jan3.indd   13 25.12.2017 г.   19:35:43



הכרזות 

14

ניקח לדוגמא את מהלך ההכרזה הבא:

West North East South

1NT Pass 2♣ Pass
2♦ Pass 3♣/3♦

אין ספק כי הכרזתו השנייה של מזרח מחייבת למשחק 
השאלה  המוכרזת.  בסדרה  קלפים   +5 ומתארת  מלא 
היא אם הכרזה זו מחייבת גם רביעייה באחת מסדרות 
הייתה   2♣ להכרזת  היחידה  הסיבה  שמא  או  המייג'ור, 
כדי לאפשר הצגת חמישייה במיינור בסיבוב הבא עם יד 

שנמצאת באזור הסלם.

ישנם זוגות המוכנים להכריז ♣2 ללא רביעיות במייג’ור עם 
ידיים כאלה, אולם הפירוש הסטנדרטי להכרזתו של מזרח 

הוא: 5+ קלפים במיינור + רביעייה במייג’ור )בלתי ידוע(.

 ,2♥/2♠ הייתה  הפותח  של  השנייה  שהכרזתו  במידה 
מדובר ב-4 קלפים בסדרת המייג’ור שהפותח לא הכריז.

נראה שתי דוגמאות להכרזות כאלה:

דוגמא 1
♠
♥
♦
♣

983
KQ
AJ9
AJT83

♠
♥
♦
♣

6
A765
KQT842
92

West North East South

1NT Pass 2♣ Pass
2♦ Pass 3♦ Pass
3♥* Pass 4♥ Pass
5♦ Pass Pass Pass

3NT כוח בהארט, מחפש *

מזרח התחיל בהכרזת סטיימן ולא מצא התאמה בהארט. 
שלו.  הדיאמונד  סדרת  את   3 בגובה  הציג  הוא  לפיכך 
והראה   3NT של  חוזה  לחפש  ניסה  מערב   3♦ לאחר 
לא  זה  בספייד.  עוצר  שלשותפו  בתקווה  בהארט  עוצר 
זה  בחוזה  לשחק  )מציע   4♥ הכריז  ומזרח  המצב,  היה 

בהתאמה 4-3!(. מערב העדיף חוזה סופי של ♦5.

הספייד.  סדרת  בגלל  זו  ביד  ייכשל   3NT-ש לב  שימו 
בחוזה ♦5 הכרוז נדרש רק למצוא את השליטים מחולקים 
2-2 או לחתוך בדומם סיבוב שלישי של הארט לפני סיום 
בהכרזה  שהשימוש  לנו  מראה  זו  יד  השליטים.  משיכת 
שנייה של סדרת מיינור בגובה 3 יכול להיות יעיל לצורך 
מציאת המשחק המלא הטוב ביותר. אילו היינו מחליפים 
את סדרות ההארט והספייד של מזרח, 3NT היה החוזה 

הנכון.

דוגמא 2
♠
♥
♦
♣

A5
A942
K63
AJT7

♠
♥
♦
♣

KQ62
K8
A4
KQ984

West North East South

1NT Pass 2♣ Pass
2♥ Pass 3♣ Pass
4♣* Pass 4NT Pass
5♦** Pass 5NT Pass
6♦*** Pass 7♣ All Pass

 *התאמה בקלאב, יד מתאימה לסלם 
** 0 או 3 קלפי מפתח מתוך 5 

♦K יש לי ***

מוסכמת סטיימן )חלק ו’(

בחלק האחרון של הסדרה על סטיימן נתמקד בהכרזת 
סדרה חדשה על ידי המשיב בסיבוב השני בגובה 3.

רם סופר
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ששותפו  מהרגע  בסלם  חושק  נקודות   17 עם  מזרח 
להפיק  מנת  על  איטית  בצורה  מכריז  אך   ,1NT פתח 
את המקסימום מהיד. הכרזת ♣3 מתארת 5+ קלפי ♣, 
למערב  לפחות.  מלא  למשחק  מחייב  וכוח   ♠ קלפי   +4
תמיכה יפה בקלאב ויד מרובת קונטרולים. הדרך לבשר 
לשותף על החדשות הטובות היא לתמוך במיינור לגובה 
יד  ספק  ללא  מתארת  כזו  הכרזה   .3NT על  ולפסוח   4

מתאימה לסלם. 

השתמשנו  זו  בדוגמא  מיד.  מפתח  לקלפי  שואל  מזרח 
בקרב  מאוד  פופולרית  שהינה   RKC1430 במוסכמה 
מומחים. החלפת התשובות של 0 ו-1 עובדת: אילו למערב 
היה אס אחד בלבד הוא היה מכריז ♣5 ואז אפשר לעצור 

לפני סלם.

 0 של  )אפשרות  אסים   3 שומע שלשותפו  מזרח  כאשר 
הוא   )1NT הפתיחה  הכרזת  את  סותרת  הייתה  אסים 
רואה 12 לקיחות ויש לו בעיה רק בסדרת הדיאמונד. בעיה 
זו נפתרת על ידי שאלה למלך ספציפי 5NT המאפשרת 

להכריז סלם גדול.

)כמעט(  זו  ביד  המתבצע  היחיד  הגדול  הסלם  הוא   7♣
בוודאות. בחוזה ללא שליט יש רק 12 לקיחות בטוחות. 

לאחר שראינו לאילו כיוונים המכרז יכול להתפתח לאחר 
להכרזה  נעבור  מיינור,  בסדרת   3 בגובה  שנייה  הכרזה 
מוסכמת  את  ונציג  מייג'ור  בסדרת   3 בגובה  שנייה 

.Smolen

אנו מדברים על המצב הבא:

West North East South

1NT Pass 2♣ Pass
2♦ Pass ?

מזרח  מצד  במייג'ור   3 הכרזת  של  הטבעית  המשמעות 
בסדרת  קלפים   5 המוכרזת,  בסדרה  קלפים   5 היא: 

המייג'ור השנייה, כוח מחייב למשחק מלא.

שתי  בין  המשמעויות  את  הופכת   Smolen מוסכמת 
ההכרזות:

4 קלפי ♠, כוח מחייב למשחק מלא  5 קלפי ♥,   = 3♠
לפחות.

4 קלפי ♥, כוח מחייב למשחק מלא  5 קלפי ♠,   = 3♥
לפחות.

ניתן להרחיב את המוסכמה לחלוקות של 6-4 באמצעות 
הכרזות טרנספר בגובה 4 בסיבוב השני:

4 קלפי ♠, כוח מחייב למשחק מלא  6 קלפי ♥,   = 4♦
לפחות.

4 קלפי ♥, כוח מחייב למשחק מלא  6 קלפי ♠,   = 4♥
לפחות.

היתרון העיקרי של מוסכמה זו הוא הפיכת הפותח לכרוז 
לו רביעייה, כאשר כבר  יש  )המשיב מכריז סדרה שבה 
ידוע שלפותח אין רביעייה בסדרה זו(. לרוב הפותח יבחר 
בין הכרזת החמישייה של המשיב בגובה 4 ובין הכרזת 
3NT )ללא התאמה(, אך במקרה של יד מקסימלית עם 
התאמה בחמישייה של המשיב הוא רשאי גם להכריז קיו-

ביד )♣4 או ♦4(.

במוסכמת  לשימוש  מסובכות  לא  דוגמאות  בשתי  נסיים 
:Smolen

דוגמא 3
♠
♥
♦
♣

K6
AJ9
KQ97
QT62

♠
♥
♦
♣

A982
KQT63
862
4

West North East South

1NT Pass 2♣ Pass
2♦ Pass 3♠* Pass
4♥ Pass Pass Pass

* חמישייה בהארט, רביעייה בספייד, מחייב למשחק מלא

הבעיה היחידה כאן היא אם להתייחס לידו של מזרח כאל 
יד מזמינה או כאל יד מחייבת למשחק מלא.

טרנספר  בהכרזת  להתחיל  יכול  מזרח  הראשון  במקרה 
ל-♥ ולהמשיך ב-♠2. מזרח מחליט ש-9 נקודות מרוכזות 
במייג’ור עם קלפי ביניים טובים מעלים את ערכה של היד 
ומוכן להגיע למשחק מלא גם מול 15 נקודות של השותף. 
לכרוז  הופך  והפותח   Smolen הוא משתמש במוסכמת 

בהתאמה 5-3 בהארט.

את  לבצע  כנראה  ניתן  בשליט  הובלה שאינה  כל  לאחר 
הכרוז.  של  בידו  ספייד  חיתוכי  שני  באמצעות  החוזה 
הובלה בשליט תטרפד קו משחק זה ותיאלץ את הכרוז 
 ♦A למצוא  בתקווה  היד  לכיוון  דיאמונד  פעמיים  לשחק 

בדרום.
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דוגמא 4
♠
♥
♦
♣

K6
AJ9
KQ97
QT62

♠
♥
♦
♣

A8653
KQ62
85
J9

West North East South

1NT Pass 2♣ Pass
2♦ Pass 3♥* Pass

3NT Pass Pass Pass

* חמישייה בספייד, רביעייה בהארט, מחייב למשחק 
מלא

ידו של מערב זהה לדוגמא הקודמת, אך הפעם השותף 
הראה חמישייה בספייד ואין התאמה במייג'ור, לכן מערב 
ב-2♦  מוביל  שצפון  נניח   .3NT של  סופי  בחוזה  בוחר 
)רביעי מלמעלה(. קלפי הביניים הטובים )987( מעניקים 
הדרך  בצפון.   ♦A אם  גם  בדיאמונד  שני  עוצר  למערב 
הנכונה לבצע את החוזה היא לזכות בלקיחה הראשונה, 
לא לגעת בספייד ולהתחיל מיד לפתח 2 לקיחות בקלאב. 
אם אכן צפון הוביל מסדרה בת 4 קלפים בלבד, ההגנה 
תוכל לזכות לכל היותר בשתי לקיחות בכל אחת מסדרות 

המיינור.

 למוטי היקר,

במשך שנים ארוכות
ניהל מוטי בויצו את התחרויות

וזה לא כל כך פשוט
צריך לדעת להתנהל בזהירות

עם קהל לא צעיר במיוחד
עם שלל דעות ועצות לכל אחד.

גם בעיות שיפוט יש כאן
ואוסף ויכוחים ליד השולחן
יש להשתיק את הקולניים
ולהרגיע את המתלהמים.

במהירות עצומה כולנו התרגלנו
לדמותו של מוטי בינינו

למדנו כל תנועה כל הבעה
וידענו לפרש לטובה

וגם כשהרעים עלינו בקולו
ידענו שהוא איתנו בתוך תוכו

הצליח לנווט בחן ואחריות
עם חוש הומור וגם סבלנות

עכשיו כשאתה פורש לדרכך
אנחנו מפרגנים ובהחלט איתך

וגם אם מרגישים קצת "יתומים"
נמשיך לשחק, אך עם הרבה געגועים.

אז מה עוד נשאר לומר?
למרות הגיל, יש עוד הרבה מחר

משחק הברידג' הוא מחלה מדבקת
ברור שלא תשאיר אותו מאחורי הדלת

עשה כל שתרצה בכל הכיף
זה הזמן לממש את כל שאתה אוהב

ונא לא לשכוח לבוא לביקורים
יש לך פה הרבה חברים

הדלת תמיד פתוחה לרווחה
ואתה בהחלט חלק מהמשפחה

ולסיכום בעוד חרוז:
אתה היית מאה אחוז!!

בהצלחה בכל שתפנה
מכל אנשי מועדון הברידג'

ב"ויצו" - מייזנר פתח תקווה

כתבה: אילה מיודק

היכונו לאירוע חצי היובל  ל מועדון אביבים

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

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

ינואר באביבים
התחרויות המאתגרות בתל-אביב

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

לפני כל תחרות  תינתן הרצאה , בימי חמישי חלוקת חוברות ידיים , בשישי כיבוד קל
תחרויות במועדון ברידג’ אביבים

יום שבת יום ו’ יום ה’ יום ד’ יום ג’ יום ב' יום א'
תחרות

10:00-13:00
אבי טרגן

תחרות
10:00-13:00

אסף לנגי

תחרות
10:00-13:00

אסף לנגי

תחרות
10:00-13:00

אסף לנגי

תחרות
10:00-13:00

אבי טרגן בוקר

הרצאה הרצאה הרצאה

תחרות
17:00-20:00
איתמר גינוסר

תחרות
קבלת שבת 
עם יובל בן דוד
16:30-19:30

תחרות
17:00-20:00

אסף לנגי

תחרות
17:00-20:00

יובל לובינסקי

תחרות
17:00-20:00

אסף לנגי

תחרות
17:00-20:00
איתמר גינוסר

תחרות
17:00-20:00

אסף לנגי אחה"צ

הרצאה פרס כספי
כיבוד קל

חוברות ידיים הרצאה הרצאה הרצאה הרצאה

גביע "אמסלם"
20:30-23:30

יובל לובינסקי

ברומטר
20:30-23:30

אבי טרגן

תחרות
20:30-23:30
ללה קושניר

פרס כספיערב
פרסי השתתפות

פרס כספי
IMP

הרצאה

בכל חודש
פרסים כספיים בסך 5000 ₪ 

בתחרויות: ברומטר בכל יום שני,
תחרות אמסלם בכל יום חמישי

ותחרות קבלת שבת בכל יום שישי

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

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

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

בית הספר של מועדון אביבים לתלמידים בכל הרמות
מגוון פעילויות מודרכות עם מיטב המורים, חלוקת חומר כתוב 

עם השוואת תוצאות לפי כללי המשחק הנכון וחיוך
מפגש היכרות ללא התחייבות  

פרטים נוספים והרשמה אצל: אפרת אורן : 050-93-666-76 // מועדון ברידג' אביבים:03-6417470
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היכונו לאירוע חצי היובל  ל מועדון אביבים

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

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

ינואר באביבים
התחרויות המאתגרות בתל-אביב

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

לפני כל תחרות  תינתן הרצאה , בימי חמישי חלוקת חוברות ידיים , בשישי כיבוד קל
תחרויות במועדון ברידג’ אביבים

יום שבת יום ו’ יום ה’ יום ד’ יום ג’ יום ב' יום א'
תחרות

10:00-13:00
אבי טרגן

תחרות
10:00-13:00

אסף לנגי

תחרות
10:00-13:00

אסף לנגי

תחרות
10:00-13:00

אסף לנגי

תחרות
10:00-13:00

אבי טרגן בוקר

הרצאה הרצאה הרצאה

תחרות
17:00-20:00
איתמר גינוסר

תחרות
קבלת שבת 
עם יובל בן דוד
16:30-19:30

תחרות
17:00-20:00

אסף לנגי

תחרות
17:00-20:00

יובל לובינסקי

תחרות
17:00-20:00

אסף לנגי

תחרות
17:00-20:00
איתמר גינוסר

תחרות
17:00-20:00

אסף לנגי אחה"צ

הרצאה פרס כספי
כיבוד קל

חוברות ידיים הרצאה הרצאה הרצאה הרצאה

גביע "אמסלם"
20:30-23:30

יובל לובינסקי

ברומטר
20:30-23:30

אבי טרגן

תחרות
20:30-23:30
ללה קושניר

פרס כספיערב
פרסי השתתפות

פרס כספי
IMP

הרצאה

בכל חודש
פרסים כספיים בסך 5000 ₪ 

בתחרויות: ברומטר בכל יום שני,
תחרות אמסלם בכל יום חמישי

ותחרות קבלת שבת בכל יום שישי

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

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

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

בית הספר של מועדון אביבים לתלמידים בכל הרמות
מגוון פעילויות מודרכות עם מיטב המורים, חלוקת חומר כתוב 

עם השוואת תוצאות לפי כללי המשחק הנכון וחיוך
מפגש היכרות ללא התחייבות  

פרטים נוספים והרשמה אצל: אפרת אורן : 050-93-666-76 // מועדון ברידג' אביבים:03-6417470
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אליפות ישראל לצעירים 2017

עדי אסולין

לצעירים  ישראל  באליפות  שניצחנו  לחבריי  כשסיפרתי 
אם  ושאלו  גיחכו  הם  דצמבר,  בתחילת  שהתקיימה 
ממחיש  אשר  אמיתי  סיפור   – בקטגוריה  היחידות  היינו 
שמיועד  הזה  המדהים  המשחק  מאחורי  הסטיגמה  את 
זוגות   11 עוד  היו  היחידות,  היינו  לא  אז  הגילאים.  לכל 
שהתחרו על התואר הנכסף, ובהמשך כתבה זו אפרט על 

המסע שלנו בדרך לכתר. ��

אתם  השלישי.  בסיבוב  להתחמם  מתחילים  העניינים 
מקבלים את היד הבאה:

♠
♥
♦
♣

J5
KJ984
K5
AJT7

מהלך המכרז:

North South
עדי הילה

1♦
1♥ 2♠
3♣ 3♥
?

מה הייתם מכריזים כעת?

הילה פתחה ♦1 ולאחר תשובתי ♥1 קפצה ל-♠2 וחייבה 
נקודות   18 לפחות  לה  שיש  )ידוע  מלא  למשחק  אותנו 
מכיוון  עיניי   את  שפשפתי   .)5-4 של  חלוקה  עם  יפות 
יודעת  אני  בלבד  הכרזות  שלוש  שלאחר  לב  ששמתי 
שיש לנו לפחות 30 נקודות ביחד. עכשיו עליי לברר מהי 
החלוקה המלאה שלה כדי שנגיע לחוזה המוצלח ביותר, 

לכן הכרזתי ♣3 )סדרה רביעית(. לשמחתי הרבה הילה 
בחלוקה  קלפים   12 על  יודעת  אני  ועכשיו   ,3♥ הכריזה 
שלה – 4 בספייד, 3 בהארט ולפחות 5 בדיאמונד. נכון, 
אני בטוחה שאנחנו חושבים על אותו דבר. מצאנו התאמה 
במייג’ור עם הרבה מאוד נקודות ביחד. אנו רוצים לשאול 
לאסים אך חוששים לרגע ממצב שבו אין לשותף קונטרול 
 Jump Shift שהכריז  שותף  לחשוש!  מה  אין  בספייד. 
מחויב ל-18 נקודות יפות עם חלוקה 4-3-5-1 או -4-3-6
0. חייב להיות לו קונטרול בספייד, וההכרזה המתבקשת 
ודרום  אסים(,   3 או   0(  5♣ ענתה  השותפה   .4NT היא 

הכפיל על מנת לבקש הובלה בקלאב.

יודעת שלהילה לכל היותר קלאב אחד, איני  היות שאני 
שאין  לי  מגלה  רק  הוא   – להיפך  מהדאבל.  מתרגשת 
להילה נקודות מבוזבזות בקלאב כגון Q♣ בודדת. עכשיו 
בידינו.  המפתח  קלפי  חמשת  שכל  מכיוון  לחייך  נחזור 
על המלכה בשליט.  ידוע  אך טרם  ל-♥7  להגיע  ברצוננו 
 ♥Q על  לשאול  מנת  על   5♦ קדימה  אחד  שלב  הכרזתי 
ו-K♠. כעת צריכים   ♥Q יש לה  והילה ענתה ♠5, כלומר 
לספור שוב לקיחות – ברידג’ הוא משחק של לקיחות ולא 

של נקודות.

היד של השותפה צריכה להיראות כך:

♠
♥
♦
♣

AKxx
AQx
Axxxx
x

חייב להיות לה עוד משהו )מהכפל של היריבים הסקתי 
שאין לה נקודות בקלאב( וזה צריך להיות Q♠ או Q♦. כל 
קלאב  חיתוך  של  לאופציה  נוסף  הללו,  מהמלכות  אחת 
לכן  ה-13,  הלקיחה  את  עבורנו  מייצרת  בדומם,  אחד 

הכרזתי בביטחון ♥7.

תיקון 190 מאפשר לחסוך 
אלפי שקלים!

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

(הונית) עם תשלום מס מופחת של 15%. 

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

העברה בין דורית ועלויות מופחתות.

מס מופחת          מגוון מסלולי השקעה

העברה בין דורית          שקיפות בתשואות

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

מתכנן פיננסי בכיר- שותף בקרני וילנצ�יק פתרונות פיננסים 

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

קרני וילנצ'יק פתרונות פיננסים

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

לדעת לבחור נכון את הקלפים 
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West North East South
עדי הילה

Pass 1♦
Pass 1♥ Pass 2♠
Pass 3♣ Pass 3♥
Pass 4NT Pass 5♣
Dbl 5♦ Pass 5♠

Pass 7♥ All Pass

וזאת החלוקה המלאה:

 ♠
♥
♦
♣

J5
KJ984
K5
AJT7

 

♠
♥
♦
♣

T9
52
874
KQ9654

♠
♥
♦
♣

Q7642
T63
J96
82

 ♠
♥
♦
♣

AK83
AQ7
AQT32
3

 

נעבור לסיבוב הרביעי:

♠
♥
♦
♣

AQJ654
A87
T6
AK

♠
♥
♦
♣

T2
Q543
AKQ98
42

בשולחן שלנו התנהלה ההכרזה כך:

West North East South
עדי הילה

Pass 1♦ 1♥
1♠ Pass 1NT Pass
2♥ Pass 2♠ Pass
3♠ Pass 4♠ All Pass

הילה פתחה ♦1, דרום התערב ♥1 ואני הכרזתי ♠1 )5+ 
1NT הכרזתי  קלפים בסדרה(. לאחר תשובת השותפה 
מהפותח  ומבקש  מלא  למשחק  מחייב   – )קיו-ביד(   2♥
להמשיך לתאר את ידו. הילה הכריזה ♠2, וכעת הכרזת 
ומבקשת  בסלם  מעוניינת  שאני  לשותפה  מודיעה   3♠
הילה  של  ידה  זאת,  למרות  קיו-ביד.  להכריז  ממנה 
מינימלית ביותר, והיא החליטה להימנע מקיו-ביד ולסגור 

למשחק מלא.
בשולחן אחר התנהלה ההכרזה קצת אחרת:

West North East South
בן ניר

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

4NT Pass 5♥ Pass
6♠ Pass Pass Pass

קלף ההובלה זהה בשני השולחנות: 9♥. אאתגר אתכם 
את  תשכחו  אל   ?6♠ משחקים  הייתם  כיצד  ואשאל: 

ההכרזה!

פסטיבל מוצרט באלמא
toujoursMOZART

מרכז אמנויות מלון יוקרה

25-27/01/18 

הפסטיבל הבינלאומי חוזר לאלמא, זכרון יעקב

הרכבים תזמורתיים וקאמריים | קונצרטים מקהלתיים | מוצרט על העוגב 
 סדנאות וכיתות אמן | קולנוע דוקומנטרי | שיעורים במחולות עתיקים 

קולינריה אוסטרית | מסיבת יום הולדת למוצרט

elmahotel.co.il | 04-6300123 :לפרטים

לרשותכם חבילות אירוח מיוחדות )חמישי-שבת( 
הכוללות לינה והשתתפות בכל אירועי הפסטיבל 

"toujours Mozart" is generously supported by http://www.internationalestiftung.de 
in Munich, which created this project in 1997 by the Founder Mr. Erich Fischer.
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♠
♥
♦
♣

AQJ654
A87
T6
AK

♠
♥
♦
♣

T2
Q543
AKQ98
42

ניר רוזנטל ידע שצפון הוביל בקלף בודד )שותפו הכריז 
♥1 והבטיח חמישייה(. הוא שיחק נמוך מהדומם וזכה עם 
A♥ בידו. לאחר מכן שיחק T♦ לכיוון ה-A בדומם והמשיך 
בלקיחה השלישית T♠ לעקיפה, שלא הצליחה. צפון זכה 
בדיאמונד  )ולא  בקלאב  חזר  הכרוז  של  ולמזלו   ♠K-ב

שהיה עלול לנתק את הכרוז מהדומם(.

שליט  סיבובי  שלושה  עוד  והוציא   ♣A-ב זכה  ניר 
הייתה היריבים  בין  הספיידים  שחלוקת   מאחר 

4-1. הוא הגיע למצב הבא:

♠
♥
♦
♣

54
87
6
K

♠
♥
♦
♣

-
Q
KQ98
4

כעת נחזור להכרזה. דרום התערב ♥1 ולאחר מכן הכריז 
סיבוב נוסף ♣2 ללא מצמוץ משותפו. היות שדרום הכריז 
עם ניקוד מועט ושותפו לא תמך בו ל-♣3, השערתו של 
הכרוז הייתה שחלוקת דרום היא לפחות 5-5 אם לא 5-6 
בסדרות שהכריז. לאחר שגילה כי לדרום שליט בודד הוא 
שרוב  כך  בדיאמונד,   5-1 אפילו  או   4-2 לחלוקה  ציפה 
 ♦6 להוביל  החליט  ניר  צפון.  אצל   ♦J למצוא  הסיכויים 
J♦ )שהיה דאבלטון(  לעקיפה לכיוון ה-9♦. לצערו הרב, 
זכה בלקיחה. דרום משך גם K♥ שהפיל את ה-Q ולאחר 

 .♥J מכן

)אילו  לבצע  במקום  פעמים   3 בסלם  הכרוז  נפל  כך 
K♦(. מה שבטוח – נס חנוכה לא היה פה.  היה משחק 
 ♠A תחילה  הוריד  ב-♠4  שעצר  השדה  שאר  כל  מנגד, 
ונמנע מעקיפות כדי לשחק בטוח ולקחת את הבונוס של 
לקיחות,   12 לבצע  כולם  הוביל את  זה  המשחק המלא. 

חוץ ממי שהכריז ♠6... ☹

החלוקה המלאה:

 ♠
♥
♦
♣

K987
9
7543
9853

 

♠
♥
♦
♣

AQJ654
A87
T6
AK

♠
♥
♦
♣

T2
Q543
AKQ98
42

 ♠
♥
♦
♣

3
KJT62
J2
QJT76

 

נדלג לסיבוב האחרון. שותפות חדשה מביאה עמה בדרך 
כלל אי-הבנות רבות מכיוון שהשחקנים רק לומדים להכיר 
הבאה  בחלוקה  כן,  פי  על  אף  השותף.  של  הסגנון  את 
למופת  תיאום  לנו  מדגימים  עציון  ואמיר  יקותיאלי  אסף 

בתחרות המרכזית הראשונה שבחרו לשחק בה יחדיו.

שותפכם פותח 1NT, ואתם מחזיקים:

♠
♥
♦
♣

-
K76
A652
KJ9764

כיצד הייתם מתארים יד כזו?
אמיר בחר להתחיל ב-♠3. לפי הסכם השותפות שלהם זו 

הכרזה מלאכותית המראה שלושה דברים:
)א( קוצר בספייד )לכל היותר קלף בודד(;

)ב( אורך בשתי סדרות המיינור;
)ג( מחייב למשחק מלא לפחות.

עם התאמה של  לפתיחתו  יד מקסימלית  אסף שהחזיק 
כוח  היעדר  על  שמראה   4♠ הכריז  בדיאמונד  קלפים   5
גדול  שסלם  הבחין  דרום   .A-ה אולי  למעט  זו,  בסדרה 
בהינתן  חוסר!  מראה   –  5♠ להכריז  בחר  ולכן  אפשרי, 
מידע זה בחר הפותח )אסף( בחוזה המעולה ♦6 וביצע 

אותו ללא קושי בעזרת עקיפה נגד K♦ שהצליחה.

North South
אסף אמיר

1NT 3♠
4♠ 5♠
6♦ Pass
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באותו זמן הילה ואני שיחקנו אותה חלוקה נגד בן וניר, 
אשר הקשו עלינו להכריז באמצעות התערבות של מזרח 
ב-♣2 )מייג’ורים(. הדבר מנע מאתנו להגיע לסלם וסייע 

להם לשמור על המקום השלישי בתחרות.

West North East South
בן עדי ניר הילה

1NT 2♣ 3♣
4♠ 5♣ All Pass

וזאת החלוקה המלאה:

 ♠
♥
♦
♣

AJ5
AJ
QJ974
AT2

 

♠
♥
♦
♣

QT9873
542
T
Q53

♠
♥
♦
♣

K642
QT983
K83
8

 ♠
♥
♦
♣

-
K76
A652
KJ9764

 

בסיומו של סופשבוע מרתק עם תנאים לוגיסטיים מצוינים 
ושיפוט מעולה, נראתה טבלת התוצאות כך:

1 .VP 152 עדי אסולין – הילה לוי  
2 .VP 139 אמיר עציון – אסף יקותיאלי 
3 .VP 126 בן בסקין – ניר רוזנטל  

הילה,  שותפתי  והיחידה,  לאחת  תודה  לומר  רציתי 
שבלעדיה המשחק הזה אינו אותו דבר, ולכם על שקראתם 

את הכתבה. 

למייל  ופידבקים  שאלות  לשלוח  אתכם  מזמינה  אני 
adi20437@gmail.com. מקווה שנהניתם.

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

פעילות המועדון
יום שישי יום חמישי יום רביעי יום שלישי יום שני יום ראשון

 10:00
תחרות סדרתית 
נושאת גביעים

 10:00
תחרות סדרתית 
נושאת גביעים

 10:00
תחרות סדרתית 
נושאת גביעים

 10:00
תחרות סדרתית 
נושאת גביעים

 10:00
הרצאה + 

משחק/תחרות 
מודרכת עם
זיוה גרבר

ויעקב מינץ

16:30
קורס מתקדמים 
עם רוני הרצקה

16:00
משחק מודרך 
עם זיוה גרבר

16:30
תחרות סדרתית 
נושאת גביעים 

עם חוברת 
ניתוחי ידיים

16:45
הרצאה + תחרות 
מודרכת עם ורד 

ויעקב מינץ

20:00
קורס מתחילים 
ומתקדמים עם 

רוני הרצקה

19:30
הרצאה ברמה 
הגבוהה ביותר 
על משחק היד 

וההגנה + תחרות 
נושאת פרסים 

כספיים

20:00
הרצאה + תחרות 
סדרתית נושאת 

גביעים עם 
חוברת ניתוחי 

ידיים

20:00
תחרות סדרתית 
נושאת גביעים 

עם חוברת 
ניתוחי ידיים
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רם סופר

בריגה  נובמבר  בתחילת  התקיימה  זו  שנתית  תחרות 
מהן  עשר  קבוצות.   12 בהשתתפות  לטביה  בירת 
הראשונים  המקומות  ב-10  שסיימו  המדינות  את  ייצגו 
 ,)2016( פתוחות  לנבחרות  האחרונה  אירופה  באליפות 
ונציגת המדינה  נוספו מנצחת התחרות הקודמת  ואליהן 

המארחת. ישראל לא יוצגה הפעם.

אלופת 2016 ממונקו המשיכה בתצוגה הבלתי משכנעת 
לארבע  העפילה  ולא   Bermuda Bowl-מה שלה 
האיטלקי  בזוג  חוזקה  שהקבוצה  פי  על  אף  האחרונות 
 Allfrey האנגלית  הקבוצה  לוריה-ורסאצ’ה.  המהולל 
סיימה במקום הראשון בשלב זה, כאשר נציגות נורווגיה, 
הולנד וצרפת מצטרפות אליה בחצי הגמר. יתר הקבוצות 
התמודדו ביום האחרון במשחקי הצלבה על מקומות 5-8 

ו- 9-12.

הנה כמה ידיים מעניינות משלב המוקדמות:

Board 4, Dealer West, Vul All

 ♠
♥
♦
♣

Q95
73
T82
QT972

 

♠
♥
♦
♣

A
AKQT86
AQ
AKJ4

♠
♥
♦
♣

73
J9542
96543
3

 ♠
♥
♦
♣

KJT8642
-
KJ7
865

 

בחוזה  בטוחות  לקיחות   12 למזרח-מערב  זו  בחלוקה 
בדיאמונד.  בעקיפה  תלוי  גדול  סלם  כאשר  בהארט, 
הזוג האנגלי בכיוון מזרח-מערב לא הצטיין מול הקבוצה 
המארחת ועצר ב-♥5, כאשר בשולחן השני שוחק חוזה 

נורמלי של ♥6.

שני  ושוודיה  צרפת  אלופות  בין  במפגש  זאת,  לעומת 
והכריזו סלם  יותר  היו אופטימיים  הזוגות במזרח-מערב 

.15 IMP של swing גדול. למרות זאת הניבה היד

West North East South

אולה רימשטדט קוונטין מיקאל 
רימשטדט לורנציני

2♣ Pass 2♦ 3♠
Dbl Pass 4♥ Pass
4NT Pass 5♦ Pass
6♣ Pass 6♦ Pass
7♥ 7♠ Dbl All Pass

מערב הכריז ללא דופי, כאשר ♣6 ביקש מהשותף קונטרול 
שלישי בסדרה. מזרח אהב את הסינגלטון שלו והכריז ♦6. 
מערב קיווה ל-K♦ אצל השותף ו/או לעקיפה מוצלחת, אך 

בנקודה זו התעורר צפון, שעד כה שתק.

לאור מהלך המכרז היה ברור לו שלמזרח קוצר בקלאב 
וש-Q♣ שלו לא תזכה בלקיחה, כמו גם Q♠. כמו-כן הוא 
ידע שכל עקיפה בדיאמונד תצליח לכרוז. על כן ההחלטה 
להקריב ל-♠7 הייתה נבונה, והותירה את היריבים חסרי 
 7♠ על  כפל   .7NT לבצע  מסוגלים  שאינם  היות  אונים 
עשוי להניב לכל היותר 1400+ במקום 2210+. השוודים 

החמיצו לקיחה אחת בהגנה ורשמו  1100+ בלבד.

ביד הבאה היטיב הזוג האנגלי להכריז לסלם:

Board 17, Dealer North, Vul None

 ♠
♥
♦
♣

AK64
KJ3
J8
AJ86

 

♠
♥
♦
♣

JT975
9862
K
Q95

♠
♥
♦
♣

Q32
T754
T74
KT2

 ♠
♥
♦
♣

8
AQ
AQ96532
743

 

גביע אירופה לאלופות 2017

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

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

•  יחסים בינמשפחתיים מאוד טעונים ומתוחים
•  מחלוקות משפחתיות לא פתורות

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

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

בו הם נמצאים.

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

לנטרל משקעים של שנים וליישר קו בגישתם ביחס לילדים והמשפחה.

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

058-503-9696
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בנוסף, האם אחד מהסעיפים הבאים רלוונטי לגביכם?
•  הילדים בזוגיות אך לא מאושרים (בין אם נשואים או רווקים)

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

•  יחסים בינמשפחתיים מאוד טעונים ומתוחים
•  מחלוקות משפחתיות לא פתורות

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

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

בו הם נמצאים.

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

לנטרל משקעים של שנים וליישר קו בגישתם ביחס לילדים והמשפחה.

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

058-503-9696
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West North East South
פורסטר בקשי

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

לפי שיטתם של צפון-דרום אפשר להכריז ♣2 ללא רביעיות 
במייג’ור עם סדרת מיינור ארוכה ויד טובה. תחילה פורסטר 
ניסה לסגור ל-3NT, אבל דרום התעקש )♦4( וכעת צפון 
והוביל  לשותף,  מתאימה  הקונטרולים  מרובת  שידו  הבין 
לסלם קל לביצוע. זוגות רבים היו מתחילים כאן בטרנספר 
לדיאמונד ולאחר מכן מכריזים ♠3 על מנת להראות קוצר. 
הכרזה זו עלולה לגרום לצפון להמעיט בערך ידו ולראות 
והוא  מבוזבז  אינו  זה  קלף  בפועל  מבוזבז.  קלף   ♠K-ב
מספק לכרוז השלכת קלאב, כאשר מפסיד נוסף בקלאב 
 ♦K-מושלך על סדרת ההארט. אגב, פורסטר הפיל את ה

הבודד וזכה בכל 13 הלקיחות.

הקבוצה האנגלית זכתה לרווח גדול גם ביד הבאה נגד 
מונקו:

Board 11, Dealer South, Vul None

 ♠
♥
♦
♣

765
K95
T82
Q974

 

♠
♥
♦
♣

T
Q76432
Q
KJ865

♠
♥
♦
♣

AKQ3
AT8
AJ764
A

 ♠
♥
♦
♣

J9842
J
K953
T32

 

בשני השולחנות היה מערב הכרוז בחוזה ♥6.

West North East South
רובסון מולטון אלפרי צימרמן

2♠*
Pass 3♣* Dbl 3♦
4♥ Pass 6♥ All Pass

חלש  מיינור,  בסדרת  קלפים  ו-4+  בספייד  קלפים   +5  * 
Pass/Correct **

לאחר הכרזת הפתיחה של דרום והחלטת שותפו לברר 
מהי סדרת המיינור שלו, הכרוז אנדרו רובסון ידע למעשה 
 ,♠A-ב זכה  הוא  ב-5♠  הובלה  לאחר  החלוקה.  כל  את 
הפיל J♥ עם ה-A♥, משך KQ♠ ללא חשש מחיתוך עם 
השלכת שני קלאבים מפסידים, A ,♣A♦, חיתוך דיאמונד 
וחיתוך קלאב. כעת נותר רק להוביל T♥ מהדומם ולתבוע 

12 לקיחות.

West North East South
הלגמו גולד הלנס בל

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

* מולטי ♦2 )2 חלש באחת מסדרות המייג’ור(

וגם להטעות  ידו החלשה להפריע  כאן דרום החליט עם 
בהכרזת ♦2 מולטי. לאחר הובלה דומה גייר הלגמו חשש 
את  ולפתח  שונה  בצורה  לשחק  והחליט  ספייד  מחיתוך 
סדרת הדיאמונד: A ,♠A♦, חיתוך ♦, A♥, השלכת ♣ על 
K♠ וחיתוך ♦ שני )ה-K♦ לא נפל(. כעת במקום לחתוך ♣ 
 ♥K-כמו בשולחן השני הלגמו המשיך בשליט. צפון זכה ב
והמשיך בשליט האחרון שלו. חיתוך ♦ עם השליט האחרון 
ביד הגביה את הסדרה, אבל לאחר שהכרוז נכנס לדומם 
עם A♣ כדי לגבות J♦ ו-Q♠, כבר לא הייתה לו דרך להגיע 
 ♠J-הגבוה בידו, והוא הפסיד את הלקיחה ה-13 ל ♣K-ל

של דרום.

 ♣K-האם הלגמו החמיץ את העובדה שלא יוכל להגיע ל
לזוג  האחרון  בזמן  קורה  משהו  שלו?!  המוקדם  בתכנון 
מאסר  עונשי  על  הידיעה  התפרסמה  מאז  הלגמו-הלנס 
הם  )מדוע  בנורווגיה  מס  העלמת  בגין  עליהם  שהוטלו 
מונקו  אזרחי  הם  כאשר  בנורווגיה  מס  לשלם  צריכים 
ומייצגים מדינה זו כבר שנים רבות? – קרוב לוודאי שעוד 

יתנהלו דיונים משפטיים על נושא זה(.

אלוף העולם האמריקני Mike Lawrence מקדם בספריו 
את הרעיון של אוברקול ♠1/♥1 עם 4 קלפים בלבד )אבל 
כאשר  במיוחד  מוצלחות  אלה  הכרזות  כי  וטוען  טובים( 
יהיה  שהשותף  היות  הפותח,  בסדרת  אורך  למתערב 
לרוב קצר בסדרה זו וכך יש סיכוי מצוין למציאת התאמה.

היד הבאה, המסיימת את סקירת השלב המוקדם, היא 
ממש דוגמא “תפורה” להמחשת טענות אלה:
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Board 27, Dealer South, Vul None

 ♠
♥
♦
♣

T875
J97
J4
KJT7

 

♠
♥
♦
♣

AK93
AQ3
Q8652
2

♠
♥
♦
♣

QJ42
KT652
T
Q54

 ♠
♥
♦
♣

6
84
AK973
A9863

 

West North East South
לורנץ מיקליני רובינס פפיני

1♦
1♠ Pass 4♠ All Pass

שידו  )בצדק(  החליט  במערב  המארחת  הקבוצה  שחקן 
שווה פעולה כלשהי והכריז ♠1. עד מהרה הוא הפך לכרוז 
במשחק המלא הטוב ביותר בהתאמה 4-4 )למען האמת 
גם ♥4 ניתן לביצוע אפילו מול הובלה מפחידה בספייד, 
אבל רק בגלל העובדה שלצפון אין כניסה בדיאמונד כדי 
לתת לשותף חיתוך ספייד שני(. בחוזה ♠4 אין שום בעיה 
מ-5  וליהנות  השליטים  כל  את  למשוך  אחד,   ♣ לחתוך 
לקיחות בהארט. בשולחן השני השחקן האיטלקי במערב 
ומזרח-  1♠ השיב  צפון  הראשון,  בסיבוב   Pass-ב בחר 
 +50 של  תוצאה  עם  להכרזה  מחוץ  עצמם  מצאו  מערב 

בלבד נגד החוזה ♣3.

מנצחי המוקדמות מאנגליה  הגמר התמודדו  חצי  בשלב 
החזקה  הצרפתית  הקבוצה  בעוד  נורווגיה,  אלופת  נגד 
)הכוללת שני זוגות בכירים מנבחרת צרפת סגנית אלופת 
המפגשים  שני  הולנד.  אלופת  עם  התמודדה  העולם( 

הסתיימו בהפתעות. 

Board 4, Dealer West, Vul All
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West North East South
רובסון אביין אלפרי סמית'

Pass 1♣ Pass 1♦
Pass 1♠ Pass 3♦
Pass 3NT All Pass

אינה  אך  מההכרזה,  מתבקשת  בהארט  הובלה 
 .AQ אטרקטיבית במיוחד מסדרה בת 4 קלפים בראשות
אלפרי הוביל Q♥ שנלקח על ידי K♥ ושגה קשות כאשר 
שותפו שזכה ב-A♦ חזר אליו ב-8♥. הוא בחר לתת ל-8 
המלא  המשחק   – נחסמה  והסדרה  לזכות  השותף  של 

בוצע.

West North East South
אאבי פורסטר סאור בקשי

1♣ Pass 1♠
Pass 2♠ Pass 3♦
Pass 3NT All Pass

שמהלך  כך  לדיאמונד  טרנספר  היה   1♠ זה  בשולחן 
הפגינו  הנורווגים  זהה.  יותר  או  פחות  היה  ההכרזה 
הגנה טובה יותר כאשר בחרו להוביל ב-T♠. לאחר מכן 
מערב היה סבלני ועיכב את A♦ פעמיים כדי לקבל איתות 
משותפו. זה השליך 9♠ בסיבוב השלישי של הדיאמונד. 

מערב החליף ל-T♥, הכרוז כיסה והחוזה נכשל פעמיים.

תמיכה”  עם  “תמוך  הכלל  של  פשוט  יישום  הבאה  ביד 
הביא רווח גדול לקבוצה ההולנדית.
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Board 15, Dealer South, Vul N/S
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West North East South
טיצ'ה זלסקי ריטמאייר קרונייה

1♦ 1♥ Dbl Pass
3♦ Pass 3NT All Pass

השחקן הצרפתי הנודע שישב בדרום לא אהב את היד 
שלו וויתר על האפשרות להכריז ♥2 במצב פגיע נגד לא 
זו נתנה למערב הזדמנות לתיאור מדויק  פגיע. החלטה 
של היד באמצעות קפיצה ל-♦3, ומזרח הכריז 3NT עם 

עוצר כפול בהארט. המשחק המלא בוצע בדיוק.

West North East South
קוונטין איסלמוידן לורנציני שטינבאקרס

1♦ 1♥ Dbl 2♥
Dbl Pass 2♠ Pass
3♠ Pass Pass Pass

ההולנדי בדרום לא התחכם ותמך. כעת מרחב ההכרזה 
של היריבים הצטמצם, ו-♦3 ממערב היה מראה יד פחות 
טובה. מצד שני ידו של מערב לא הייתה מספיק טובה כדי 
בספייד,  שלישייה  להראות  החליט  קוונטין   .3♥ להכריז 
המכרז  לבסוף  אך  מלא,  למשחק  ניסיון  בהמשך  עשה 
 3NT נתקע ב-♠3. קשה להאשים את מזרח שלא הכריז
משום שהוא לא ידע על סדרת ה-♦ הטובה של השותף. 

 .IMP 6 לורנציני ביצע את החוזה, אך קבוצתו איבדה

עם  והתמודדו   80:54 ניצחון  ההולנדים  דבר  של  בסופו 
אלופת נורווגיה במפגש הגמר. ההתחלה הייתה מבטיחה 

מאוד לנורווגים:

Board 1, Dealer North, Vul None
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West North East South
מולנאר סאור ורבייק אאבי

1♣ 1♦ 1♠
Pass 3♠ Pass 4♣
Pass 4♦ Pass 4NT
Pass 5♣ Pass 5NT
Pass 6♠ Pass 7♠
Pass Pass Pass

שלושת  הבודד,  הקלף  בשל  מוצדקת  ל-♠3  הקפיצה 
האסים והסדרה הטובה בקלאב. דרום בירר שכל האסים 
בידי השותפות והבין ש-KQ♣ מול סדרת השותף שווים 
זהב. הסלם הגדול בוצע בקלות לאחר שני חיתוכי ♦ בצפון 

ומשיכת שליטים, ללא צורך בעקיפה בהארט.

בשולחן השני משהו השתבש בהכרזה של הזוג ההולנדי 
עם  לנורווגיה.   14:0  – קטן  לסלם  אפילו  הגיעו  לא  והם 
זאת, בורד אחד טוב אינו מספיק בברידג’. ב-13 החלוקות 
הבאות ההולנדים צברו IMP 31 מול 3 של יריביהם וירדו 
דלה  הייתה  השנייה  המחצית   .17:31 ביתרון  למחצית 
את  צמצם  שרק  לנורווגים  ב-2:9  והסתיימה  באירועים 

הפער הסופי ל-26:33.

לפעמים תחרויות IMP מוכרעות דווקא בידיים “הקטנות”. 
הנה דוגמא לא מסובכת ליד של חוזה חלקי שבה הכרזה 
אגרסיבית )בשילוב הגנה לא מדויקת של היריבים( עזרה 

.IMP 6 לאלופי אירופה החדשים להרוויח
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Board 8, Dealer West, Vul None
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באחד השולחנות החליט ההולנדי שישב בצפון לפתוח עם 
10 נקודות ושתי סדרות מייג'ור טובות שכללו כמה קלפי 
ביניים טובים )T, 9, 8(. מזרח-מערב נותרו ללא אפשרות 
להתערב, ויריביהם ביצעו 8 לקיחות לאחר מהלך הכרזה 

אלמנטרי.

West North East South

1♠ Pass 2♠
Pass Pass Pass

השתמשו  מזרח-מערב  פתח.  לא  צפון  השני  בשולחן 
12-14 נקודות,  בפתיחה ♣1 לתיאור כל יד מאוזנת עם 
דיאמונד(.  מראה   1♠(  1 בגובה  בטרנספר  תשובות  עם 
2-way- לאחר מכן ♣2 היה טרנספר לדיאמונד לפי שיטת

checkback )רוצה לשחק ♦2 או מזמין למשחק מלא(. 
בשלב זה צפון התעורר, אך מזרח תמך בשמחה ל-♦3.

West North East South

Pass 1♣ Pass
1♠ Pass 1NT Pass
2♣ Pass 2♦ Pass

Pass Dbl 3♦ All Pass

לא  אך   ,3 לגובה  יריביהם  את  לדחוף  היטיבו  הנורווגים 
היטיבו להגן: דרום זכה בהובלה עם Q♣ והמשיך ב-9♣ 
ראה  צפון  כעת  יותר(.  חזקה  הייתה  להארט  )החלפה 
ש-K♣ הוגבה בדומם ונכנס לפאניקה. ההמשך שלו מתחת 
ל-K♥ “מכר” את החוזה. המשך פסיבי בשליט היה עדיין 
מאפשר להגנה להגיע ל-5 לקיחות )דרום משחק הארט 

.)♠A-לאחר הזכייה ב

זו, בלטה התופעה המרעננת שהשמות  לסיכום תחרות 
הגדולים לא הגיעו למפגש הגמר ושתי קבוצות אלמוניות 
יחסית התמודדו על התואר היוקרתי. בשנתיים האחרונות, 
לאחר השעייתם של מספר זוגות שזכו באינספור תארים 
בצמרת  שהמאבקים  מתברר  שרימו,  התגלה  ולבסוף 

הברידג’ צמודים יותר ממה שחשבו בעבר.

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

ספרים שנשארים במשפחה

  טל': 077-5401053
www.rotemltd.co.il | ravit@rotemltd.co.il :51דוא"ל נחמה ומשה

בסיום בית הספר היסודי למדה נחמה בכיתה שנועדה לתלמידים הטובים ביותר בשכבה. 

הנערים  רוב  הצטרפו  תקופה  באותה  תקווה.  בפתח  תיכון  ספר  בבית  למדה  בהמשך 

והצטרפה  אחיה  בעקבות  ללכת  העדיפה  נחמה  גורדוניה.  הנוער  לתנועת  והנערות 

לשומר הצעיר. הייתה זו תקופה יפה של דיונים בקן התנועה, ריקודי הורה ובחופשות 

נתן  הוא  לטוב  לנחמה  הזכור  המדריכים  אחד  אלפא.  בית  בקיבוץ  לעבודה  יוצאים  היו 

הראשונים  השירים  את  חניכיו.  על  שירים  לכתוב  נהג  אשר  יהונתן,  נתן  לימים  קליין, 

שתרגם, כמו ”דוגית שטה“, לימד את חניכיו לשיר, ורק אחר כך פרסם אותם.

לשירות  חברותיה  עם  יחד  נחמה  התנדבה  תיכון,  תלמידת  בהיותה  עשרה,  שבע  בגיל 

הקשר:  רזי  את  למדו  ימים  חודש  ובמשך  גליקסון  לכפר  נשלחו  הנערות  ב“הגנה“. 

מורס, דגלים ואפילו איתות בעזרת אבוקות אש. לאחר הקורס עסקה נחמה בהדרכה 

ובפעילות מבצעית, בעיקר בהעברת ”פקודות מבצע" ממנהיגי ארגון ה“הגנה“ לחברי 

מינו  ומסורה,  אחראית  נחמה  כי  המפקדים  כשנוכחו  מה,  זמן  לאחר  בשטח.  הארגון 

מזכירות  בעבודת  גם  נחמה  סייעה  לכך  בנוסף  הקשר.  בנות  מחלקת  למפקדת  אותה 

בדירת מגורים ברחוב ברנדה, אשר שימשה מרכז הפעילות המחתרתית. באותה תקופה 

התאמנו הקשריות גם בנשק חם - רובים צ'כיים ורימונים - בפרדסים שליד עין גנים.

קורס  עברו  נוספות,  בנות  עם  ונחמה,  הרפואה,  בתחום  כוחות-עזר  אז  חסרו  ל"הגנה" 

עזרה ראשונה של מגן דוד אדום. בסיום הקורס, בזכות הצטיינותה בו, התבקשה נחמה 

להישאר להדרכה. ברוב המקרים היו החניכים מבוגרים ממנה בהרבה.

מספר הזכרונות של נחמה

במשפחתנו.  טראגי  אירוע  אירע  ל"הגנה",  ואחיותיי,  אחי  אני,  התנדבנו  שבה  בתקופה 

אחי משה עלה יחד עם קבוצתו מגדוד ניר למצדה. היו עימם, כמובן, כלי נשק ורימונים 

חיים. לאחר הירידה מההר עשו החבר'ה אתנחתא והדליקו מדורה. גץ מתוך המדורה עף 

לעבר חבילה של רימונים שהונחה בצד, הרימונים התפוצצו ופיזרו נפלים לכל עבר. אחד 

עשר איש נהרגו בתאונה הנוראה, ואחי משה נפצע קשה בעינו.

בנוסף להיותה מדריכת עזרה ראשונה, התמנתה נחמה למפקדת מחלקה בחיל המצב 

קולא  אזור  על  גם  עת  באותה  שמר  המצב  חיל  קשריות.  של  כיתות  ארבע  שמנתה 

(דרומית לראש העין). 

תקווה,  בפתח  לביתה  נסעה  משמרתה,  את  סיימה  אשר  שנחמה,  לאחר  אחד,  ערב 

תקפו הערבים את איזור קולא ושבעה עשר החברים שהיו במשמרת נהרגו במתקפה. 

אחד ההרוגים, ישי בוך ז“ל, היה ממפקדי ה“הגנה“ בפתח תקווה.

עם הקמת המדינה שירתה נחמה בצה“ל תקופה קצרה. לאחר השירות הצבאי עבדה 

50
פואמה פדגוגית

גילתה ששני שטרות של חצי לירה נדבקו זה לזה, כך שבמקום לקבל חצי לירה עודף, 

בטעות.  שקיבלה  השטר  את  להחזיר  כדי  למאפייה  לחזור  מיהרה  חנה  לירה.  קיבלה 

חווצ'ה התרשמה מאוד מהמעשה ואמרה לה: ”אנחנו לא בטוחות שהייתה כאן טעות. 

בכל  מאז,  הכסף.  את  לה  והחזירה  תוקף  בכל  סירבה  חנה  אצלך“.  הכסף  את  תשאירי 

”נשיקות“  של  בחבילה  אותה  מציידת  זו  הייתה  חווצ'ה  של  החנות  ליד  שעברה  פעם 

(קצוות) מעוגות השמרים. 

עם  יחד  עבד  ומשה,  נחמה  של  בנם  ואלי,  הלימודים  הופסקו  הכיפורים  יום  במלחמת 

חבריו בקטיף קלמנטינות. הפרדסן הקמצן לא שילם לנערים שכר, אלא נתן להם בכל 

יום שישי עשר קלמנטינות כשכר עבודתם. חבריו של אלי כעסו על הפרדסן ונקמו בו 

בכך ש“סחבו“ מהמחסן שלו בוטנים ואבוקדו. אלי סיפר זאת לאימו נחמה וציין שחבריו 

לו:  ואמרה  אותו  עודדה  נחמה  ב“סחיבה“.  עימם  משתתף  אינו  כי  ”יורם“,  לו  קוראים 

”לא חסר לנו דבר בבית, לא אבוקדו ולא בוטנים, והמעשה של חבריך הוא גניבה“. 

החלק האחרון של הסיפור אירע ברמת דוד, מקום מגוריהם הזמני של אלי וענת. באחד 

הימים הגיע בנם נמרוד הביתה עם ערימת רימונים וסיפר שקטף אותם מאחד העצים 

בשיכון המשפחות. באותו מעמד אמר אלי לנמרוד בדיוק את הדברים שאמרה לו אימו 

נחמה שנים קודם לכן. 

האין זה מעיד, שיושר ואמינות עוברים בירושה?

בכיתה ט'

משה שקדי

ת י ג ו ג ד פ ה  מ א ו ההגדה לבית שקדיפ

על הספר

דורות  שלושה  של  חיים  סיפור  היא  הספר,  שערי  בששת  הנגללת  שקדי,  לבית  ההגדה 

להקים  מחדש,  עצמו  לבנות  השכיל  אשר  שואה  ניצול  עומד  שבראשה  אחת,  במשפחה 

בית לתפארת בישראל ויחד עם רעייתו, שאף היא אשת חינוך, לגדל דורות של תלמידים 

ברוח הייחודית של אהבת אדם, אמון, הקשבה, היענות לצרכים ומתן פתרונות למצוקות 
של חניכיו ושל סגל ההוראה שעבד עימו או תחת פיקוחו.

גישתם האנושית והחינוכית של נחמה ומשה שקדי הקרינה על ילדיהם אליעזר ויעל, שכל 

אחד מהם בתחומו מיישם על פי דרכו את תורת האב ואת מוסר האם במסלול חייו הייחודי. 

אותה רוח של אהבת אדם, אופטימיות ופתיחות להבנת הזולת, ואותה תורה שספגו בבית 

אבא-אימא, עברה מהילדים לנכדים והן משמשות סמלה של משפחה זו, שסיפורה מובא 

ואירועים  חוויות  של  ראשון  בגוף  בתיאור  גם  ולעיתים  אחרים  של  מפיהם  הספר  מהיומן האישי  לאורך מסכת חיים שלמה.בדפי 

חומר  מהווה   – אחת  משפחה  של  האינטימי  סיפורה  שהוא  אף  על   – הספר  כי  ספק,  אין 

קריאה מאלף ומרתק ויש בכוחו להאדיר את ההכרה והאמונה, כי חינוך רגיש ונבון משפיע 

על דמותו של הדור השני ומקרין על הדור השלישי ברוח שני הדורות שקדמו לו. 

ברוח  ילדיו  לחנך את  שרוצה  מי  לכל  מודל  לדורותיה מהוות  שקדי  של משפחת  קורותיה 

אהבת האדם באשר הוא ולשמר את מסורת משפחתו ואת מורשתה.

על המחבר

מנהל  מורה,  בפנימייה,  מדריך  החינוך:  במערכת  ומגוונים  רבים  בתפקידים  כיהן  שקדי  משה 

פנימייה, מנהל בית ספר, מרצה בסמינר למורים, במכללות חינוך ובהשתלמויות לעובדי הוראה, 

מפקח על החינוך המיוחד במחוז המרכז ובחינוך ההתיישבותי ומפקח ארצי לתפקידים מיוחדים.
בשנת תשמ"ז הוענקה לו תעודת הערכה מטעם הסתדרות המורים:

• על עבודה מסורה ואהבה אין קץ לחניכים ולמורים כאחת
• על עידוד יוזמות והפעלת השתלמויות מגוונות ומעניינות

• על היותו בעל אוזן קשבת ויחסי-אנוש מעולים עם כל המצויים תחת פיקוחו

• על אשר יצק לתפקיד הפיקוח ממד של אנושיות ודאגה לכל אדם

ספריו הקודמים
"התמודדות חינוכית עם מצוקה נפשית", אוצר המורה, 1984

"ללמד מורים הקשבה טוטאלית", אוצר המורה, 1998
"הקפיצה הגורלית מהרכבת", הוצאת רותם, 2005
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זו החלה את פעילותה בתחילת  הליגה הלאומית לשנה 
של  שפע  סיפקו  הראשונים  המחזורים  שבעת  דצמבר. 

ידיים מעניינות. 

מן המחזור הראשון )לוח מס' 10(:

 ♠
♥
♦
♣

KQ
T2
AKQ96
KT42

 

♠
♥
♦
♣

T9742
6
T53
Q963

♠
♥
♦
♣

AJ8653
J954
87
7

 ♠
♥
♦
♣

-
AKQ873
J42
AJ85

 

כפי שניתן לראות, לצפון-דרום התאמה בכל אחת מסדרות 
המיינור וניתן גם לשחק בהארט.

היות שחסר אס, אין זה מפתיע שכמעט כל הזוגות שיחקו 
בסלם קטן בלבד. זוג אחד בלבד, רון פכטמן-אופיר רשף 

היטיבו להכריז חוזה של ♦7 בדרך הבאה:

North South

1♥
2♦ 2♥

2NT* 3♦
3♥** 4♣***
4♦*** 5♠
6♣ 6♦
7♦ Pass

 *הכרזת המתנה **שני קלפים בסדרה ***קונטרול

שדרום  לאחר  יחסית:  שגרתי  ההכרזה  מהלך   4♦ עד 
תמך בדיאמונד וצפון הראה שני קלפי הארט, הראו שני 

השותפים קונטרולים בסדרות המיינור.

קפיצתו של דרום ל-♠5 הינה הכרזה מיוחדת. סוג כזה 
 Exclusion Keycard 5 משמעותו  לגובה  של קפיצה 
השותף,  שבידי  המפתח  קלפי  למספר  שאלה  כלומר 
מבלי לקחת בחשבון את ה-A בסדרה המוכרזת )ספייד(. 
משתמשים בהכרזה כזו עם חוסר בסדרה כאשר יש עניין 

בסלם גדול ואין צורך באחד האסים.

הארט  המוסכמת,  הסדרה  מהי  בדילמה:  היה  צפון 
קלף  ולהציג  בטוח  על  ללכת  החליט  הוא  דיאמונד.  או 
1=♣6( מתוך ההנחה שהסדרה   ;5NT=0( מפתח אחד
המוסכמת היא הארט, אך כאשר שותפו הכריז ♦6, הוא 
סלם  להכריז  ומיהר  דיאמונד  על  הייתה  הבין שהשאלה 

גדול כאשר ברשותו כל הקלפים הבכירים בסדרה.

בלוח מס’ 11 מאותו מחזור אתם יושבים במזרח ומקבלים 
את היד הבאה:

♠
♥
♦
♣

K
QJT874
Q963
K9

נקודות   20-21(  2NT פותח  והשותף  מדרום,   Pass
גבוהות(. מה עכשיו?

יש שתי דרכים לטפל ביד זו:

)א( עושים טרנספר בגובה 4, דהיינו ♦4 ולאחר הכרזת 
המפתח  קלפי  למספר  שואלים   4♥ הכפויה  השותף 
באמצעות 4NT. שימו לב: טרנספר בגובה 3 יהיה טעות, 
משום שלאחריו הכרזה של 4NT מהווה הזמנה כמותית 

לסלם עם חמישייה בהארט, ולא שאלה לקלפי מפתח.

תשובת השותף מראה 1 או 4 קלפי מפתח )מתוך 5, כולל 
K♥(. ברור שמדובר ב-4 קלפי מפתח. כעת “יורים” סלם 

מבחר ידיים מהליגה הלאומית

יוסי אנגל
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ומקווים לטוב )שלא נפסיד שתי לקיחות בדיאמונד(. אם 
מתברר שחסרים שני קלפי מפתח, נשארים בגובה 5.

לשותף  אם  מבררים  שאיננו  היות  בעייתית  זו  חלופה 
קונטרול בדיאמונד.

של   3♥ הכרזת  ולאחר   ,3 בגובה  טרנספר  עושים  )ב( 
שישייה  לשותף  מראים  זו  בדרך   .4♥ מכריזים  השותף 
בהארט עם יד מזמינה לסלם ומצפים ממנו לשתף פעולה 
וקונטרול  מפתח  קלפי  ארבעה  בידו  אם  לסלם  בדרך 

בדיאמונד.

נעבור כעת לידו של מערב:

♠
♥
♦
♣

A985
AK
KJT72
AJ

יד מעולה לסלם  זוהי   2NT יחסית להכרזת פתיחה של 
לא תדחה הכרזת  זו  יד  מלכים.  ושני  אסים  עם שלושה 
הזמנה, אלא תשאל בעצמה לקלפי מפתח – 4NT. מזרח 
הסדרות  בכל  מוגן  מערב  מפתח.  קלפי   0  –  5♣ משיב 
 :5♦ מכריז  הוא   .♥Q לשותפו  אם  בסלם  מעוניין  ועדיין 
שאלה על Q בשליט. לאחר התשובה החיובית הזוג מגיע 

לחוזה הטוב ♥6.

6NT – כל הסדרות  שימו לב שהחוזה האופטימלי הוא 
מוגנות ובחוזה זה אין חשש מחיתוך ♦. 

♠
♥
♦
♣

A985
AK
KJT72
AJ

♠
♥
♦
♣

K
QJT874
Q963
K9

סלם מאתגר נוסף הופיע במחזור הרביעי )לוח מס' 21(:

♠
♥
♦
♣

A6
AK3
QJT92
Q72

♠
♥
♦
♣

942
8
AK85
AKJT9

משתמשים  הבכירים  הזוגות  כל   .1NT פותח  צפון 
במוסכמה שלפיה עם 5-4 בסדרות המיינור, קוצר באחד 
המייג’ורים )ושלישייה במייג’ור השני(, המשיב מכריז את 
הקוצר בגובה 3, דהיינו ♥3. מתפתח מהלך הכרזה כזה:

North South

1NT 3♥
3NT 4♣

?

של  הקצרה  בסדרה  כפול  עוצר  עם   3NT מכריז  צפון 
מבוזבזות  נקודות  על  יודע  שהוא  למרות  דרום,  שותפו. 
גבוהות  נקודות   15 עדיין מעונין בסלם עם  אצל שותפו, 
קדימה,  צעד  לעשות  עליו  מצוינות.  מיינור  סדרות  ושתי 
והאופציה הטובה ביותר היא ♣4 טבעי, אשר נותן לשותף 
צפון  יחסית.  נמוך  בגובה  בדיאמונד  לתמוך  הזדמנות 

מכריז ♦4, ודרום ממשיך בהכרזת המתנה ♥4. 

גדול. הוא  או  לצפון שהזוג בדרך לסלם קטן  כעת ברור 
הוא  כשהשליט  המפתח  קלפי  )למספר   4NT שואל 
 .)♣A+♦AK( ומקבל תשובה של 3 קלפי מפתח )דיאמונד
5NT – שאלה למלך ספציפי. לאחר התשובה ♣6  כעת 
)מראה K♣( אפשר להכריז חוזה של ♦7 בביטחון )עדיף 
היות  בקלאב  גרועה  לחלוקה  מחשש   7NT להכריז  לא 

.)♣J שלא ניתן לברר על

השכילו  זוגות  שני  ורק  שולחנות,  ב-12  שוחקה  זו  יד 
להכריז סלם גדול.
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באילת  הבינלאומי  בפסטיבל  המרכזית  הזוגות  תחרות 
הסתיימה בניצחונם של הזוג שושנה רום-מושיקו מיוחס. 
ושיתוף  רב,  ניסיון  בעלת  ותיקה  שחקנית  היא  שושנה 
של  הצעירים  נבחרות  מושיקו, שחקן  עם  שלה  הפעולה 

ישראל בעבר הקרוב, מניב פירות רבים לאחרונה.

היד הבאה לקוחה מסיבוב הגמר באילת:

Board 3. Dealer South, Vul E/W

 ♠
♥
♦
♣

J75
J84
AT963
T4

 

♠
♥
♦
♣

AKQ4
762
K42
J86

♠
♥
♦
♣

T9832
K53
Q75
Q2

 ♠
♥
♦
♣

6
AQT9
J8
AK9753

 

דרום פותח ♣1. למערב 13 נקודות עם רביעייה מצוינת 
בספייד. במקרה חריג זה נכון לקרוא ♠1 ולא דאבל אף על 
פי שלמערב רק 4 קלפים בסדרה, היות שאם הזוג יהיה 

בהגנה מערב מעדיף בבירור הובלה בספייד.

4. לאור  או   3 ,2 ומזרח תומך בספייד בגובה  צפון עובר 
2 בלבד עם חלוקה מאוזנת  נכון לתמוך בגובה  הפגיעות 
ונקודות מפוזרות. לאחר תמיכת מזרח לגובה 2, צפון-דרום 
יתחרו על החוזה בגובה 3 )באמצעות ♣3(. צפוי שמזרח 
שושנה  של  בשולחנם  בספייד.   3 לגובה  ויעלה  יוותר  לא 

ומושיקו שישבו בקו צפון-דרום, החוזה הסופי היה ♠3.

לקיחות  ב-3  לזכות  יכולה  ההגנה  לראות,  שניתן  כפי 
בהארט, 2 בדיאמונד ו-2 בקלאב, או לחילופין להגביה את 
בלקיחה  ולהסתפק  קלאב  סיבובי  שלושה  באמצעות   ♠J

.)♣J-בודדת בדיאמונד )מפסיד אחד יושלך על ה

החוזה ♠3 שוחק בתשעה שולחנות. בחמישה מהם זכתה 
ההגנה ב-6 לקיחות בלבד שהקנו ניקוד של 61% בלבד. 
השיגה  המנצח,  הזוג  של  זה  כולל  שולחנות,  בארבעה 
לקיחות.  והחוזה הוכשל בשלוש  ההגנה את המקסימום 
שושנה ומושיקו זכו בתוצאה של 80% בדרך אל התואר.

שיתוף מוצלח של ניסיון 
עם נעורים

יוסי אנגל

האתר המוביל בעולם לשיפור מיומנויות הברידג'

הדרך הקלה והמהירה
ללמוד ולתרגל

הדרך הקלה והמהירה
ללמוד ולתרגל

 תרגול הכרזות וקונבנציות

 תרגול משחק היד של הכרוז

 תרגול משחק ההגנה

 צפיה בשיעורי ברידג' בוידאו

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

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

בכייף שלךבקצב שלךבזמן שלךבבית שלך

פתרון לכל תרגילרמזור הכוונה אישימתאים לכל הרמות

www.bestbridge.co.il
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הדרך הקלה והמהירה
ללמוד ולתרגל

 תרגול הכרזות וקונבנציות

 תרגול משחק היד של הכרוז

 תרגול משחק ההגנה

 צפיה בשיעורי ברידג' בוידאו

בואו להתרשם מהאתר באמצעות התוכנית החינמית שלנו 
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אלוף האלופים

עדי כהן

באליפות ישראל לאלופים של מועדוני הברידג' השתתפו 
אחד.  כל  ידיים   18 בני  סיבובים  שני  זוגות ששיחקו   58
בתחרות  ניצחו  ואנוכי  מיוחס  מושיקו  ציונה  נס  אלופי 
בתוצאה גבוהה של 70%, כ- 6% מעל הזוג פרוז-פרוז 
שזכה במקום השני. לכאורה זכינו בקלות, אך לא כך היו 
בסיבוב הראשון  הייתה.  גם  דרמה  הייתה  פני הדברים, 
עם  אברבך  ישראל   – בן-דרור  אריאל  בבטחה  הובילו 
תוצאה מדהימה של 74.37% והפרש של כ-8% מהמקום 
התחרינו  השלישי.  במקום  מדורגים  אנו  כאשר  השני, 
 2NT-נגדם בסיבוב השני. ביד הבאה הם היטיבו לעצור ב
שני  רק  שאותו  מלא,  משחק  הכריז  השדה  רוב  כאשר 

זוגות הצליחו לבצע.

Board 15. Dealer South, Vul N/S

 ♠
♥
♦
♣

T983
93
KJ
AKQ87

 

♠
♥
♦
♣

AK4
652
AT6532
3

♠
♥
♦
♣

Q76
AKJ6
Q
T9652

 ♠
♥
♦
♣

J52
QT74
9874
J4

 

West North East South

Pass
1♦ 2♣ 2NT All Pass

שני  אחרי  בסדרה.  והמשיך  שזכה   ♣J-ב הוביל  מושיקו 
סיבובי קלאב נוספים המשכתי בהארט ל-Q של מושיקו, 
שחזר בדיאמונד. K♦ ו-Q♣ השלימו שש לקיחות להגנה. 
על הפלת החוזה זכינו ב-62%. מה הייתם מכריזים עם 
ידו של מזרח? אם בחרתם ב-Pass – זכיתם בכל הקופה. 
רק שני זוגות השכילו לעשות זאת. כפל ממערב שאותו 

תהפכו למעניש יזכה את השותפות שלכם בתוצאה של 
500+ )92%( או 800+ )98%(.

העדפת סדרה בהגנה
ב-2013 התחרינו בתחרות זו וזכינו רק במקום הרביעי. 
בעד  לא  עדיין  מושיקו  ההגנה!  שיטת  השתנה?  מה 
השיטה. לקח לי 4 שנים לשכנע אותו לשחק בכל זאת את 
שיטת ההגנה שלי המבוססת על העדפת סדרה. הצגתי 
אותה כאן לפני שנתיים לאחר שזכיתי עם מיכל ספקטור 
באליפות ישראל לזוגות מעורבים. לצערי, היא לא זכתה 

להתייחסות הולמת משחקני הברידג'.

החידוש בשיטה זו הוא שגם ההובלות נגד חוזים בשליט 
הן לפי השיטה האיטלקית. הובלה בקלף אי-זוגי מבקשת 
סדרה  רוצה  נמוך  זוגי  בקלף  הובלה  בסדרה,  לחזור 
גבוהה.  סדרה  רוצה  גבוה  זוגי  בקלף  והובלה  נמוכה, 
לדוגמא, כאשר השליט הוא הארט הובלה ב-3♦ מבקשת 
להמשיך בדיאמונד, הובלה ב-2♦ מבקשת קלאב והובלה 
ב-8♦ מבקשת ספייד. גם האיתותים וההשלכות זהים. לא 
מאותתים ספירה, וקלף גבוה לא מראה דאבלטון. היתרון 
יודע בדיוק מה אני  הוא שכבר מהקלף הראשון השותף 
רצוף  דו-שיח  רוצה,  הוא  מה  לסמן  ממשיך  והוא  רוצה, 

היוצר הרמוניה מלאה בשותפות.

Board 13. Dealer North, Vul All
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KQ7
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AQ73
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AJ983
KT42
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AQJT6
T62
-
KJT95
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K954
54
AQJ75
42
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West North East South
עדי כהן מושיקו מיוחס

Pass 1♣ 1♦
1♥ 1NT 2♠ Pass

2NT Pass 3♥ Pass
3NT Pass 4♠ Dbl
Pass Pass Pass

מזרח פתח משום מה ♣1, כאשר ההכרזה השנייה ♠2 
אינה רוורס לשיטתם. בהמשך הם הסתבכו והגיעו לחוזה 
לנו   +1400 תוצאה  עם  פעמים   5 שנפל   4♠ של  מוכפל 
)100%(. כמובן שהיו גם שגיאות בביצוע, אך גם במשחק 

נכון הכרוז היה נופל 3 פעמים )92% לצפון-דרום(.

זכיתי  )מעודד(.  ב-5♥  הוביל  מושיקו  ההגנה:  מהלך 
ושיחק  חתך  הכרוז  הארט(.  )רוצה   ♦8 וחזרתי   ♥Q-ב
9♣ אל ה-Q♣ שלי. לאחר חזרה בדיאמונד נוסף הכרוז 
איבד שליטה וטעה כאשר השליך דיאמונד מהדומם על 
 8 ו-AQ♦ השלימו  נכשלה,  בהארט  העקיפה  הספיידים. 

לקיחות להגנה עם תוצאת שיא.

חוזה מתוח, ביצוע מדויק

את היד הבאה בחר מושיקו בגלל הביצוע. 

Board 5. Dealer North, Vul N/S

 ♠
♥
♦
♣

AJ632
3
A64
K753

 

♠
♥
♦
♣

97
T86
QT97
JT84

♠
♥
♦
♣

KT8
KQJ72
J3
A82

 ♠
♥
♦
♣

Q54
A954
K952
Q9

 

West North East South
עדי כהן מושיקו מיוחס

1♠ 2♥ 3♥
Pass 4♠ All Pass

הכרזת דרום הייתה מזמינה לפחות עם התאמה בספייד. 
עם בודד בהארט החלטתי לקבל את ההזמנה וכך הגעתי 
למשחק מלא עם 12 נקודות גבוהות מול 11 של השותף.

מזרח הוביל K♥ אל ה-A♥ בדומם, זכה בלקיחה הבאה 
כעת  והמשיך בהארט שצפון חתך.  עקף(  )הכרוז   ♠K-ב
שיחקתי ♣ אל ה-Q♣ שזכתה ו-♣ נמוך מהדומם. מערב 
חזרתי  בדומם.  זכתה   ♠Q בשליט.  והמשיך   ♣T-ב זכה 
לידי ב-A♦ וחתכתי ♣. כעת A♣ נפל וה-K♣ שבידי הוגבה. 
 ♦K-חזרה ליד בחיתוך הארט, משיכת השליט האחרון ו
השלימו 10 לקיחות. זכינו ב-79%. הגדילו לעשות קפטן 
המועדון יעקב מיוחס ושותפתו כרמלה בן-חיים שביצעו 
4 ספייד מוכפל עם לקיחה עודפת וזכו ביד זו ב-100%. 
הם סיימו את התחרות במקום החמישי המכובד והצטרפו 

להישג היפה של מועדון נס-ציונה.
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בעיית הובלה
בתחרות טופ-בוטום העיקר הוא לא למכור לקיחות. ביד 
מה  השני.  במקום  שזכה  פרוז  הזוג  נגד  שיחקנו  הבאה 

?3NT הייתם מובילים מידו של דרום נגד

Board 2. Dealer East, Vul N/S

 ♠
♥
♦
♣

9742
K98
Q76
A32

 

♠
♥
♦
♣

Q865
A3
T3
KT864

♠
♥
♦
♣

AK3
JT4
AKJ8
Q75

 ♠
♥
♦
♣

JT
Q7652
9542
J9

 

West North East South
דלילה פרוז עדי כהן משה פרוז מושיקו מיוחס

Pass 1♦ Pass
1♠ Pass 2NT Pass

3NT Pass Pass Pass

ספיידים   4 שלשותפו  מההכרזה  וברור   ,♠JT לדרום 
של  הספייד  בסדרת  תמך  לא  שמזרח  היות  לפחות, 
שותפתו. בהיעדר כניסות ליד האם עליו להוביל בתחרות 
טופ-בוטום ב-J♠ “לטובת השותף” או בהארט מהסדרה 

?Q הארוכה שלו בראשות

17 שחקנים הובילו כמו מושיקו הארט ל-K שלי. חזרתי 
בהארט שהוציא את ה-A♥ לדומם, והמשך בהארט לאחר 

הזכייה ב-A♣ הפיל את החוזה )64%(.

7 שחקנים בחרו להוביל ב-J♠ ולאחר מכן זכו רק בלקיחה 
אחת – A♣ )12%(. מעניין כי אם הכרוז הוא מערב יש 

תמיד 11 לקיחות בחוזה ב-NT, בספייד או בקלאב.

"שחקן  בתואר  זכה  אורנשטיין  איתן  מושיקו!  תודה, 
ספק  ללא  הוא  שמושיקו  יסכימו  כולם  אבל  הפסטיבל" 

שחקן השנה. כל הכבוד!

החל מ 2/1/18 מועדון ראשון לציון
בהנהלת ראובן בשביץ,
יפעל בכתובת חדשה:

מתנ"ס רמת אליהו, רח' אבא סילבר 2,
ראשון לציון.

הנכם מוזמנים להנות מהמקום החדש.
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גלעד אופיר

אתם יושבים במערב. פתחתם את המכרז בהכרזת ♥1, 
 .DBL היריב בצפון התערב ♠1 ושותפכם הכריז

דרום התחרה ל-♠2 וכעת תורכם להכריז...
למה התכוון השותף? מה תבחרו להכריז?

בהצלחה!

מאחורי ההיגיון  
חידת ינואר  

1♠
♠
♥
♦
♣

83
A9765
KQ42
A8

1♥
? DBL

2♠

פתרון התשברידג’ מירחון דצמבר 2017:
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מאחורי ההיגיון – פתרון חודש דצמבר
אתם יושבים במזרח ובידכם 15 נקודות. שותפכם פתח 
 1♥ בהכרזת  להתחיל  בחרתם  ב-♦1.  ההכרזה  את 

ושותפכם הכריז ♥4 וסגר למשחק המלא.

1♦
4♥

1♥
?

♠
♥
♦
♣

A32 
AJ972 
8 
KQJ8

בחידה זו מספר שאלות:
האם הכרזתם הראשונה ♥1 הייתה מספקת?. 1
מה תהיה הכרזתכם הבאה? . 2
ולהכריז אחרי שהשותף . 3 האם מותר לכם להמשיך 

"סגר" למשחק מלא? האם הכרזתו של השותף היא 
 ?Signoff הכרזת

נשיב על השאלות לפי הסדר:
מספקת?  הייתה   ,1♥ הראשונה,  הכרזתכם  האם   .1

בהחלט כן!

החלפת סדרה בגובה 1 על ידי המשיב לפותח מציגה יד 
עם 6+ נקודות ו-4 קלפים לפחות בסדרת ה-♥.  הפותח 
טווח  מהו  יודע  ואינו  היות  זו  להכרזה  להשיב  מחויב 

הנקודות שבידכם. זוהי הכרזה מ-ח-י-ב-ת.

החוזה  את  למצוא  לנו  תאפשר  נמוך  בגובה  הכרזה 
המתאים ביתר קלות בהמשך.

2. הפותח סגר למשחק המלא ♥4. הפותח מוכרח להיות 
בטווח הניקוד של פותח חזק היות והתחייב למשחק מלא 
מול 6 נקודות שהבטחנו. כאשר הפותח תומך בסדרתנו 
)ובכלל כל תמיכה בסדרה( תמיד יציג טווח נקודות מוגדר 
- חלש, בינוני או חזק, ועל כן על הפותח לתמוך בגובה 

המתאים.

תמיכה של הפותח בגובה ♥2 תציג יד של פותח חלש עם 
למשחק  ל- ♥3 )סמוך  בקפיצה  תמיכה  נקודות,   12-14
המלא( תציג יד של פותח בינוני עם 15-17 נקודות )אך 
לא מאוזנת אחרת היה פותח 1NT(. פותח חזק עם -18

21 נקודות יקפוץ ישירות ל-♥4.

בסדרת  בודד  קלף  עם  נקודות   15 המשיב  של  בידו 
הדיאמונד. אין ספק שלשותפות יש סלם קטן ואולי גדול. 

.4NT – נתחיל בבירורים על ידי שאלה לאלופים/לאסים

סגר  שהשותף  לאחר  להמשיך  לנו  מותר  בהחלט   .3
להכריז  חייב  היה  השותף  זו  בהכרזה  מלא.  למשחק 
1-21 נקודות. אם  ו  משחק מלא על מנת להציג תמיכה 

בידנו יד מתאימה, אין סיבה שלא נמשיך ולהכריז.

אחד  כאשר  סוגרות  הן  מלא  למשחק  ישירות  הכרזות 
מהצדדים מוגבל בנקודות, לדוגמה כאשר הפותח פתח 
הקפטן  וכעת  נקודות   15-17 של  יד  הציג  הוא   ,1NT-ב
של המכרז הופך להיות המשיב שיודע במדויק על כמות 
3NT  על  יכריז  הנקודות שבידי השותפות. אם המשיב 

פתיחת 1NT  הרי שמדובר בהכרזה סוגרת.

אנו  כאשר   – חשובה  בתובנה  החידה  את  נסכם 
תומכים בשותף עלינו להציג את טווח הניקוד שבידינו. 
יד חלשה, בינונית או חזקה.  יציג  טווח זה בדרך כלל  
לאחר שסיימנו לתאר את היד, השותף הופך לקפטן של 

המכרז! 

 / המלא  למשחק  להגיע  סיכוי  לשותפות  יש  עוד  כל 
/ לסלם הגדול, ימשיך הקפטן של המכרז  לסלם הקטן 

בניסיונותיו לעשות כן, ממש כפי שעשה בחידה זו.

 J נתראה בחידה הבאה
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 חידת ינואר
אורן לידור

 ♠
♥
♦
♣

AQ64
76
Q102
J1043

 

♠
♥
♦
♣

2
9843
J653
Q985

♠
♥
♦
♣

KJ1053
52
874
762

 ♠
♥
♦
♣

987
AKQJ10
AK9
AK

 

כנגד ♥6 הוביל מערב ב-2♠. עליכם לבצע את החוזה 
כנגד כל הגנה. 

בהצלחה!!

 ♠
♥
♦
♣

AJ6
AJ6
A642
652

 

♠
♥
♦
♣

974
8752
10953
84

♠
♥
♦
♣

K852
K94
7
KQJ109

 ♠
♥
♦
♣

Q103
Q103
KQJ8
A73

 

כנגד 3NT הוביל מערב ב-8♣. זכה ב-A♣, משוך  את 
ה-A♦ והמשך בקלאב! מזרח ייקח וימשוך את הקלאבים 
דאימונדים(   2 ומהדומם  והארט  ספייד  מהיד  )השלך 
חייב  והוא  במייג'ור  קלפים  רק  בידו  נותרו  כעת  אבל 
משחק  שהוא  נניח  למלך.  מתחת  מהם,  אחד  לשחק 
עם  זכה  הארט(.  לשחק  מחליט  הוא  אם  )כנ"ל  ספייד 
 .♦KQ-והמשך בדאימונד אל ה ♥A-משוך את ה ,♠Q-ה

זהו המצב לפני משחק הדאימונד האחרון: 

 ♠
♥
♦
♣

AJ
J
-
-

 

♠
♥
♦
♣

9
8
10
-

♠
♥
♦
♣

K8
K
-
-

 ♠
♥
♦
♣

10
Q
J
-

 

ומזרח  מהדומם(   ♥J-ה את  )השלך   ♦J-ה את  שחק 
בלחץ: אם יזרוק הארט - תוגבה ה-Q♥ ואם ישליך ספייד 
– יוגבה ה-J♠. באותו האופן, אם מזרח יחזור בהארט 
 ♠A-ה את  משוך   ,♥Q-ה עם  זכה   – הקלאבים  אחרי 
והמשך עם הדאימונדים באותו האופן כדי להפעיל לחץ 

על מזרח בסדרות המייג'ור. 

פתרון חידת דצמבר

אורן לידור
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אורן לידור

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

מאוזן:
1( מאורע הברידג’ הגדול ביוני 11( גבעה 12( אחד הצבעים 13( מעטפת הרהיט 14( גם שם מתקיים פסטיבל 
ברידג’ )4,2( 16( מאכל אסיאתי 17( נם 19( מילת שאלה 20( הכרזה נפוצה 22( גבעה גבוהה 24( אח, קמין 
25( ימה 26( יצק שכבה דקה 28( נטל 30( פעלולן בדמות השחקן הראשי 32( מגיעים למקום הראשון 33( פה 
34( נציגות, מועצה 36( קלף בכיר 38( נחל גדול 40( מקנה 42( יסולק 44( מקצוע ימי 45( מן חומר לשרפה 
47( כיוון ש 48( עבורו 49( קידומת הולנדית 50( נוזל החיים 51( מצודה 54( נילוס 55( אמונה מאגית 57( באה 

בסוף כל משפט 58( חסכנות מופלגת

49

44

40

34

31

22

14

11

1

57

35

26

23

2

52

38

25

9

54

45

41

17

4

39

21

42

18

6

53

32

27

15

47

37

19

13

7

46

36

28

5

55

43

33

30

8

50

24

12

3

56

48

20

10

58

51

29

16

מאונך:
1( +12 נקודות 2( התחייבות למספר רב של לקיחות 3( שעות האור 4( בירתה של גרמניה 5( נמצא מתחת 
לבורד )5,3( 6( תא דואר )ר”ת( 7( מגווני האדום 8( משקה משכר 9( מחלקי תל אביב 10( משחק נפוץ 
)5,3( 15( בת קול 18( פרחי הביצה 21( דרגה צבאית 23( גבוה 24( שם עוצר האוטובוס 25( מן הקטניות 
27( חשוב, נעלה )3,2( 29( טשולנט 30( ללא יוצא מהכלל 31( שם משחקים ברידג’ 35( לא מחוספס 37( 
גרם שמים 39( עיר בארץ 41( אחת הסדרות 43( דטונציה 46( ממוצרי החלב 51( מאכל נוזלי 52( שירה 

53( צבע לציפורנים 56( מסולם התווים

ידיעון ההתאגדות הישראלית לברידג' ן ינואר 2018
עורכים: אילן שזיפי ואוריה מאיר,

כתובת משרד ההתאגדות: יערה 27, רעננה מיקוד 4320458
טל. 09-7774031, פקס. 09-7774033

www.bridge.co.il :אתר ההתאגדות ibf@bridge.co.il :דוא"ל

מרץ 2018פברואר 2018ינואר 2018

6-5

6

21

ליגות לקבוצות: פיינל-פור
ופליי-אוף תחתון 

אליפות ישראל עד אמן כסף 
)רק במחוזות(*

סימולטנית ארצית

3 - 2

 3

 9

10

ליגת העל לזוגות + ליגה 
 TB לאומית לזוגות

ליגה לזוגות TB )מוקדמות 
במחוזות למילוי מקום( * 

TB ליגה ארצית לזוגות

ליגת העל לזוגות + ליגה 
TB ארצית לזוגות

3

11

24 - 23

אליפות ישראל לזוגות 
מעורבים – מחוזי *
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אליפות ישראל לזוגות 
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ינואר 2018 - מרץ 2018

* ראה מודעה מפורטת

כל תחרויות ההתאגדות פתוחות רק לחברי ההתאגדות
בתוקף לשנת 2018.

מנעו אי נעימות ודאגו לחדש חברותכם בהקדם.

הודעות חשובות

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

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

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

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

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

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

מרכזדרוםצפון

במועדון "חיפה כרמל"
רח' מחניים 9, חיפה

מועדון רמת השרוןקניותר, נס ציונה
סוקולוב 52 רמת השרון

פרטים והרשמה

משה מנור
054-6908800 | מועדון: 04-8101027

מחיר 140 ש"ח לזוג
ההרשמה מראש – חובה

אביבה בן ארויה 
052-3859335

מחיר 140 ש"ח לזוג
ההרשמה מראש – חובה

יעקב מינץ
03-5403244 | 052-2783263

מחיר 140 ש"ח לזוג
ההרשמה מראש – חובה

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

ככלל, לא מאשרים ממלאי מקום בתחרויות אליפות ישראל

מחזור הליגה )ליגה ארצית( יתקיים בסופ"ש 09-10/02/2018
פרסים ונקודות אמן ארציות במתכונת מורחבת.
התחרות מיועדת לחברי התאגדות בתוקף בשנת 2018

TB

אליפות ישראל לזוגות עד אמן כסף 2018
IMP שיטת חישוב

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

שבת 6 בינואר | שעה 09:30
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כמות נקודות אמן ארציות מוגדלת תוענק לזוגות מעל הממוצע

מרכזדרוםצפון

במועדון "חיפה כרמל"
רח' מחניים 9, חיפה

מועדון אשדוד
הרב שאולי 4, אשדוד

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

פרטים והרשמה
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052-3859335

מחיר 140 ש"ח לזוג
ההרשמה מראש – חובה

מועדון אביבים
03-6417469
03-6417470

מחיר 140 ש"ח לזוג
ההרשמה מראש – חובה

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

התחרות במסגרת מחוזית בלבד – אין שלב ארצי

אליפות ישראל לזוגות מעורבים 2018
שלב מוקדמות מחוזיות

מועד התחרות 3.3.2018 | שעה 09:30 

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

סוקולוב 52
רמת השרון

פרטים והרשמה
משה מנור

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

ההרשמה מראש – חובה

אביבה בן ארויה 
052-3859335

מחיר 140 ש"ח לזוג
ההרשמה מראש – חובה

יעקב מינץ
052-2783263
03-5403244

מחיר 140 ש"ח לזוג
ההרשמה מראש – חובה

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

זוג מעורב = שחקנית ושחקן
שלבי הגמר :

שלבי הגמר יתקיימו בסוף השבוע 24-23 במרץ.
המשך התחרות במתכונת החדשה, סוף שבוע אחד בלבד.

פרסים כספיים ונקודות אמן ארציות ובינלאומיות במתכונת מורחבת מאד.
התחרות מיועדת לחברי התאגדות בתוקף בשנת 2018

החלה הרשמה להתאגדות  הברידג' לשנת 2018

סה"כ סוג חבר

 ₪ 120  יחיד

 ₪ 180 (*)  זוג 

 ₪ 60 (**) תלמיד עד גיל 18 / חייל בחובה

₪ 60  בן זוג יקיר 

)*(   זוג נשוי או זוג בעל כתובת מגורים
משותפת. המחיר כולל בטאון אחד ולוח 

שנה אחד לזוג.

)**(  המחיר כולל בטאון דיגיטלי בלבד.

להלן טבלת התעריפים למחדשי חברות ולנרשמים חדשים:

לוח שנה מהודר עם כל אירועי  . 1
הברידג' המרכזיים,  

צבירת נקודות אמן,. 2
עליה בסולם הדרגות,. 3
בטאון חודשי עם תכנים מגוונים,. 4

מחיר מוזל בתחרויות ההתאגדות   . 5
ובפסטיבל הבינלאומי,  

תמיכה בקידום הברידג' בישראל   . 6
)לימוד ברידג' בבתי ספר, נבחרות    

ישראל ועוד(.  
קבלת מידע ועדכונים.. 7

חבר התאגדות נהנה מ:
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שימו לב, החל מינואר יופץ הבטאון בפורמט הבא:
ביטאון דיגיטלי אחת לחודש מאפשר גישה מהירה בלחיצת כפתור, נוח לדפדוף, קל לקריאה,. 1

המידע זמין מיד עם הפקת הבטאון. חדש! תינתן אפשרות להדפסה נוחה וגישה לתוכן באמצעות 
תפריט אינטראקטיבי.

מהדורה מודפסת אחת לחודשיים – תישלח לבתים.. 2

התאגדות ירוקה! שומרים על הסביבה.
רוצים לתרום לחיסכון בנייר ולשמור על הסביבה?

הצטרפו למאות החברים שכבר וויתרו על המהדורה המודפסת 
ומבקשים לקבל רק את הביטאון הדיגיטלי.

חברים חדשים נדרשים לבחור את סוג הביטאון בעת ההרשמה.
ibf@bridge.co.il :חברים מחדשים מתבקשים לעדכן אותנו בדוא"ל

הודעות מועדונים

מועדון חיפה כרמל
מתכבד להזמינכם לתחרות ארצית

מושב 1  30 ידיים

יום שישי 26 בינואר 2018 | בשעה 10:00
רח' מחניים 9 )מול בית 18( חיפה

מנהל תחרות: אסף עמית
מחיר למשתתף 70 ₪

גביעים מהודרים ל- 3 המקומות הראשונים
הרשמה מראש חובה
יניב זק – 054-8083015

אריה ברקוביץ 052-8757855
מועדון 04-8101027

עמותת ירושלים
מתכבד להזמינכם לתחרות ארצית

מושב 1  30 ידיים

יום שישי 16 בפברואר 2018 | בשעה 10:00

במועדון ויצ"ו ברח' החלוץ 47, ירושלים
מנהל תחרות: ברי אבנר

מחיר למשתתף: 65 ש"ח
 

הרשמה מראש חובה
רחל פורת 054-7883731

עופרה קיידר  050-5562459 

מועדון ברידג' קלאב רחובות
מתכבד להזמינכם לתחרות ארצית

מושב 1  30 ידיים

יום שבת 17 בפברואר 2018 | בשעה 10:00

רח' המנוף 1, רחובות

מנהל תחרות: אילן שזיפי
מחיר למשתתף 70 ₪

הרשמה מראש חובה
מאיר 050-7353303 
נעמי 050-8844494

מועדון ברידג' 4 פאן רמת גן
מתכבד להזמינכם לתחרות ארצית

 2 מושבים  18 ידיים
יום שישי 23 בפברואר 2018 | בשעה 10:00

בבית ההתאגדות ברח' יערה 27, רעננה

מחיר למשתתף:75 ₪

גביעים לשלושת המקומות הראשונים
הרשמה מראש חובה:
אורלי 054-4429724
גדי 054-4671721

תוצאות תחרויות

מצטברשמותדרוג
152.18אסולין עדי - לוי הילה1

139.11עציון אמיר - יקותיאלי אסף2

126.20בסקין בן - רוזנטל ניר3

125.64חוטורסקי ניר - בנירי עילי4
123.35טולדנו אורן - זמיר עמי5
112.87לונשטיין תומר - זייטק אביב6
111.00ליפשיץ יותם - ליפשיץ גלעד7
102.62מנצור אור - כץ עמית8
93.10שליבוביץ יונתן - מתתיהו גל9

87.17פרוז איתי - שפינר ירדן10
81.56טטנבוים תומר - שרו יונתן11
65.20גופנא אסף - עמיעז רום12

מצטברשמותדרוג

89.82פיקסל יואב - בציה גרינברג לביא1

89.47צור שניר - ברגר נועם2

82.87סבח אופק - מסיקה דניאל3

64.51ירוקר מתן - ספירה אבנר4
62.20רויטמן זיו - פטלקו אדל5
61.53שרו שירה - קורנט עמית6
55.48חייפץ רון - פיברט גל7
54.12סויסה לב טוב אופיר - בן ארי תמר8

מצטברשמותדרוג

103.62סמואלוב טל - מושקוביץ עידו1

93.03פטלקו ליה - אייזנברג בני2

75.34ילין רוני - קורן יעל3

74.22אפק נדב - רבינוביץ' יונתן4
63.33וייסבלט ניתאי - קול שחר5

56.18קבלי-שטדלר רוני - וייסמן בר6
50.51סבח ירדן - בננסון מעין7
43.77שריג עומר - עמירן איתן8

אליפות ישראל לצעירים עד גיל 26 - 2017
מושב:11 מתוך 11 תאריך: 02-12-17

גמר אליפות ישראל עד גיל 16 - 2017
מושב:7 מתוך 7 תאריך: 02-12-17

אליפות ישראל עד גיל 16 - גמר ב - 2017
מושב:7 מתוך 7 תאריך: 02-12-17

דרגות
ברכות למקבלי תארים חדשים )נכון ליום 11 בדצמבר 2017(

רב אמן זהב 
סעדה נטלי, אביבים 

רב אמן 
טולדנו חנה, אביבים 

אמן בכיר זהב 
טל ג'ו, כפר סבא 

גוניק-ששון אורנה, אביבים 
אמן בכיר כסף 

שפירא ורדה, רמת השרון 
מתתיהו גל, חיפה/כרמל 

גנוט ישראל, הדר כפר סבא 
בסקין בן, מרכז הברידג' ים 

וזינה אורי, נתניה 
אמן בכיר ארד 

קשת דוד, ירושלים 
בוברוב ממן מתי, אשקלון 

אמן בכיר 
וקנין מיכה, כפר סבא 

הורניק אירוינג, אביבים 
אטיאס מיכאל, אשדוד 

אמן זהב 
אריאלי דנה, כפר סבא 

מסיקה דניאל, מושבות-שמריהו 
גורטלר לאה, סביון-קרית אונו 

בן חיים כרמלה, נס ציונה 
אמן כסף 

רוב חיים, ספורט + חולון 
לבינסקי יעל, הלוחם אפקה 

זיגלמן שרה, לב הצפון 
מאי שושנה, כרמיאל 
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שימו לב, החל מינואר יופץ הבטאון בפורמט הבא:
ביטאון דיגיטלי אחת לחודש מאפשר גישה מהירה בלחיצת כפתור, נוח לדפדוף, קל לקריאה,. 1

המידע זמין מיד עם הפקת הבטאון. חדש! תינתן אפשרות להדפסה נוחה וגישה לתוכן באמצעות 
תפריט אינטראקטיבי.

מהדורה מודפסת אחת לחודשיים – תישלח לבתים.. 2

התאגדות ירוקה! שומרים על הסביבה.
רוצים לתרום לחיסכון בנייר ולשמור על הסביבה?

הצטרפו למאות החברים שכבר וויתרו על המהדורה המודפסת 
ומבקשים לקבל רק את הביטאון הדיגיטלי.

חברים חדשים נדרשים לבחור את סוג הביטאון בעת ההרשמה.
ibf@bridge.co.il :חברים מחדשים מתבקשים לעדכן אותנו בדוא"ל

הודעות מועדונים

מועדון חיפה כרמל
מתכבד להזמינכם לתחרות ארצית

מושב 1  30 ידיים

יום שישי 26 בינואר 2018 | בשעה 10:00
רח' מחניים 9 )מול בית 18( חיפה

מנהל תחרות: אסף עמית
מחיר למשתתף 70 ₪

גביעים מהודרים ל- 3 המקומות הראשונים
הרשמה מראש חובה
יניב זק – 054-8083015

אריה ברקוביץ 052-8757855
מועדון 04-8101027

עמותת ירושלים
מתכבד להזמינכם לתחרות ארצית

מושב 1  30 ידיים

יום שישי 16 בפברואר 2018 | בשעה 10:00

במועדון ויצ"ו ברח' החלוץ 47, ירושלים
מנהל תחרות: ברי אבנר

מחיר למשתתף: 65 ש"ח
 

הרשמה מראש חובה
רחל פורת 054-7883731

עופרה קיידר  050-5562459 

מועדון ברידג' קלאב רחובות
מתכבד להזמינכם לתחרות ארצית

מושב 1  30 ידיים

יום שבת 17 בפברואר 2018 | בשעה 10:00

רח' המנוף 1, רחובות

מנהל תחרות: אילן שזיפי
מחיר למשתתף 70 ₪

הרשמה מראש חובה
מאיר 050-7353303 
נעמי 050-8844494

מועדון ברידג' 4 פאן רמת גן
מתכבד להזמינכם לתחרות ארצית

 2 מושבים  18 ידיים
יום שישי 23 בפברואר 2018 | בשעה 10:00

בבית ההתאגדות ברח' יערה 27, רעננה

מחיר למשתתף:75 ₪

גביעים לשלושת המקומות הראשונים
הרשמה מראש חובה:
אורלי 054-4429724
גדי 054-4671721

תוצאות תחרויות

מצטברשמותדרוג
152.18אסולין עדי - לוי הילה1

139.11עציון אמיר - יקותיאלי אסף2

126.20בסקין בן - רוזנטל ניר3

125.64חוטורסקי ניר - בנירי עילי4
123.35טולדנו אורן - זמיר עמי5
112.87לונשטיין תומר - זייטק אביב6
111.00ליפשיץ יותם - ליפשיץ גלעד7
102.62מנצור אור - כץ עמית8
93.10שליבוביץ יונתן - מתתיהו גל9

87.17פרוז איתי - שפינר ירדן10
81.56טטנבוים תומר - שרו יונתן11
65.20גופנא אסף - עמיעז רום12

מצטברשמותדרוג

89.82פיקסל יואב - בציה גרינברג לביא1

89.47צור שניר - ברגר נועם2

82.87סבח אופק - מסיקה דניאל3

64.51ירוקר מתן - ספירה אבנר4
62.20רויטמן זיו - פטלקו אדל5
61.53שרו שירה - קורנט עמית6
55.48חייפץ רון - פיברט גל7
54.12סויסה לב טוב אופיר - בן ארי תמר8

מצטברשמותדרוג

103.62סמואלוב טל - מושקוביץ עידו1

93.03פטלקו ליה - אייזנברג בני2

75.34ילין רוני - קורן יעל3

74.22אפק נדב - רבינוביץ' יונתן4
63.33וייסבלט ניתאי - קול שחר5

56.18קבלי-שטדלר רוני - וייסמן בר6
50.51סבח ירדן - בננסון מעין7
43.77שריג עומר - עמירן איתן8

אליפות ישראל לצעירים עד גיל 26 - 2017
מושב:11 מתוך 11 תאריך: 02-12-17

גמר אליפות ישראל עד גיל 16 - 2017
מושב:7 מתוך 7 תאריך: 02-12-17

אליפות ישראל עד גיל 16 - גמר ב - 2017
מושב:7 מתוך 7 תאריך: 02-12-17

דרגות
ברכות למקבלי תארים חדשים )נכון ליום 11 בדצמבר 2017(

רב אמן זהב 
סעדה נטלי, אביבים 

רב אמן 
טולדנו חנה, אביבים 

אמן בכיר זהב 
טל ג'ו, כפר סבא 

גוניק-ששון אורנה, אביבים 
אמן בכיר כסף 

שפירא ורדה, רמת השרון 
מתתיהו גל, חיפה/כרמל 

גנוט ישראל, הדר כפר סבא 
בסקין בן, מרכז הברידג' ים 

וזינה אורי, נתניה 
אמן בכיר ארד 

קשת דוד, ירושלים 
בוברוב ממן מתי, אשקלון 

אמן בכיר 
וקנין מיכה, כפר סבא 

הורניק אירוינג, אביבים 
אטיאס מיכאל, אשדוד 

אמן זהב 
אריאלי דנה, כפר סבא 

מסיקה דניאל, מושבות-שמריהו 
גורטלר לאה, סביון-קרית אונו 

בן חיים כרמלה, נס ציונה 
אמן כסף 

רוב חיים, ספורט + חולון 
לבינסקי יעל, הלוחם אפקה 

זיגלמן שרה, לב הצפון 
מאי שושנה, כרמיאל 
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מדור נופשונים

2018 27.2-4.3 במלון דן קיסריה 
חצי שעה מחיפה....חצי שעה  מתל-אביב.  ואנו שוקעים באווירת חו"ל...  

המלון טובל בירק , שקט מוחלט...מטבח מצוין  ויחס חם ואישי לכל אורח!  

ברידג', תחרויות והרצאות, מסיבת פורים, טיולים, מוסיקה ועוד ועוד...

פורים שפיל

עם ליאורה ושמואל ליברמן
חופשת ברידג' בה כולם מתחפשים ל... רב אומן

 054-4526893 03-9337269 או   לפרטים נוספים ולהזמנות: 
E-mail: bridgeholidays@gmail.com

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

30 במרץ - 7 באפריל 2018
חבילות אירוח – החל משלושה לילות )ארבעה ימים(

במחירים מיוחדים החל מ-2,295 ש"ח )כולל מע"מ( לאדם בחדר זוגי,
חצי פנסיון, ארוחת ליל הסדר, טיול, סרט ואירועים.

 תחרויות ברידג' כולל כיבוד חופשי    הרצאות   בילויים וכיף
 טיילת מדהימה  חדר כושר  טיולים  אינטרנט חופשי  בית כנסת

דניאלה בירמן 03-6058355  |  רותי ליברמן 054-4556111

מנצור אור, מושבות-שמריהו 
בן יהודה איאן, רעננה ההגנה 

גינזבורג שיקה, אילת 
בק מיכאל, וקס - רחובות 

אמן ארד 
מאיר אברהם, גל - ראש העין 
מאיר דבורה, גל - ראש העין 

גל מרדכי, חיפה/כרמל 
אבנת צח, עמק יזרעאל 
אבנת רן, עמק יזרעאל 

בנאילוש קלודט, אביבים 
לנדה חוה, מושבות-שמריהו 

אשכנזי יוסף, נתניה 
כהן ליאור, אילת 

לידור יונתן, מועדון לידור 
אמן 

בר נוי צילה, ספורט + חולון 
טל טובה, כרמיאל 

אורון הרצל, קריות/חיפה 
בן משה גיורא, קריות/חיפה 

קרסנופולסקי רומן, קריות/חיפה 
מנטוביץ אלה, נהריה 

פיקסל יואב, עמק יזרעאל 
בן אלי מיכל, אביבים 

בציה גרינברג לביא, אביבים 
גל-לוי ארנה, אביבים 

ויסר דוד, אביבים 
בבס סופיה, מושבות-שמריהו 

גלעדי מיכאל, מרום נווה 
ובר שרה, מרום נווה 

סולקוביץ אלכס, מרום נווה 
מילכטיין ריטה, לב חולון 

גבעולי אמנון, חדרה 
סמסונוב ירון, זכרון יעקב 
כהן יואל, ויצו פתח תקוה 

בלסר אהוד, בית מכבי ראשל"צ 
לויתן אירנה, רחובות 

קמפלר יוסף, רחובות 
אומן רבקה, מועדון מודיעין 

סגן אמן זהב 
סטון אירנה, קנטרי רעננה 

נאור פנינה, טבעון 
פירר איגור, נהריה 

בן ארי תמר, עמק יזרעאל 
סויסה לב טוב אופיר, עמק יזרעאל 

פרידמן יוסי, רקפת קרית טבעון 
דודקו סופי, ברידג' פוינט פולג 

באלינט מיכאלה, אביבים 
מנור רענן, אביבים 

שמלצר יזהר, אביבים 
בר כוכבא דליה, ירושלים 

נחום פרידה, ירושלים 
בן-שיטרית ניסים, מרכז הברידג' ים 

חזיזה איליין, חדרה 
ארד בני, נס ציונה 

צור עדנה, נס ציונה 
סגן אמן כסף 

גור צבי, גל - ראש העין 
לוי קרן, כיכר המדינה ת"א 

וגנר-אביטל יעל, חיפה/כרמל 
וילקנסקי אבנר, ברידג' פוינט פולג 

וילקנסקי כרמלה, ברידג' פוינט פולג 
ניצני רחל, רמת גן 

רויטמן זיו, מושבות-שמריהו 
אבלגון אלכס, מרכז הברידג' ים 

שניידמן מיכאל, מרכז הברידג' ים 
שרון זאב, מרכז הברידג' ים 

טרומר נדב, חדרה 
גבריאלי אריה, סביון-קרית אונו 

בר יוסף יהודית, אשקלון 
לוי דניאל, כפר מרדכי 

זגורי אלי, וקס - רחובות 
זגורי לבנה, וקס - רחובות 

סגן אמן ארד 
פלקסברג מאיר, קנטרי רעננה 

נאור רחמים, טבעון 
ספירה אבנר, עמק יזרעאל 

שקד זיוה, השרון 
ברקת רוני, אביבים 

כהן ירון, אביבים 
מאירסון מיכאל, ויצו - נוה יוסף 

גונן נילי, מרכז הברידג' ים 
סמואלוב טל, סביון-קרית אונו 

רוה שמשון, מרכז ספורט רשלצ 
שכטר בני, מרכז ספורט רשלצ 

מירון מאירה, באר שבע 
שבתאי אילנה, אשדוד 

מושינסקי דורון, כפר מרדכי 
מושקוביץ עידו, נס ציונה 

קורנט עמית, נס ציונה 
סגן אמן 

קצבמן זאב-זינובי, חיפה/כרמל 
דהולנסה יוחנן, טבעון 

ירוקר מתן, עמק יזרעאל 
גור מאיר, רקפת קרית טבעון 

ברנוביץ אלכסנדר, ברידג' פוינט פולג 
אייזנברג בני, מושבות-שמריהו 

אפק נדב, מושבות-שמריהו 
פטלקו אדל, מושבות-שמריהו 
פטלקו ליה, מושבות-שמריהו 

ארליך יהודה, סביון-קרית אונו 
יוסף גילה, סביון-קרית אונו 

גילעם שושנה, רעננה ההגנה 
ורדי חיה, רעננה ההגנה 
סטראסר אווה, רחובות 

פיברט גל, יואב 
הופמן שלמה, וקס - רחובות 

וקס טובה, וקס - רחובות 
פרס אילן, וקס - רחובות 

קורן יעל, נס ציונה 
שדה אילנה, נס ציונה 

שחקן מתקדם 
קבלי-שטדלר רוני, עמק יזרעאל 
עמירן איתן, רקפת קרית טבעון 

פלג נסים, השרון 
פלד שולמית, השרון 

אסטרוייל ג'ורג', מושבות-שמריהו 
אסטרוייל מרים, מושבות-שמריהו 

בננסון מעין, מושבות-שמריהו 
עבודי ניסים, מרום נווה 

פלדמן חוה, חדרה 
שוהם יורם, סביון-קרית אונו 

נעים אלגרה, באר שבע 
בר יוסף יצחק, אשקלון 

ברגר מיכאל, רחובות 
חייפץ רון, יואב
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מדור נופשונים

2018 27.2-4.3 במלון דן קיסריה 
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טיסה סדירה (יציאה בבוקר וחזרה 
בצהריים)

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

פנסיון
כל הטיולים

ערב פולקלור
מדריך ישראלי צמוד

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

גדי בן בסט
והרשמה: לפרטים 

ות: נ רוח במלו אי

bnbg.ben@gmail.com

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

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

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

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

וליהנות

המחיר כולל

€
תוספת לחדר יחיד: €260

הילטון קראקוב אינטרקונטיננטל וורשה

www.bnbg.co. i l
















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

פסח 2018 - מעורב איטלקי
ROMA -עיר הנצח | FIUGGI-חבל אברוצו וצ'וצ'ריה | עיירת הנופש והמרפא

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

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

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

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

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

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

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

המדריך המיועד לטיול- הוא האיטליולוג בני בן ישראל, טייס קרב בעברו, משתתף בכיר במאסטר שף ישראל, מומחה גדול 
לאיטליה. הדריך אותנו בטיולנו בקיץ האחרון בטיול גסטרונומי מופלא שלא ישכח בחבל אמליה רומנה.

בני בן ישראל היה היועץ הקולינרי ומשתתף פעיל בתכניות הטלוויזיה "קרב השפים" בהשתתפות אייל שני ויונתן רושפלד ושל "המסע 
המופלא" לאיטליה, בהשתתפות ישראל אהרוני וגידי גוב.

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

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

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

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

<<< מקומות אחרונים! הזדרזו להרשם!!! לא להחמיץ!!!! >>>
ניתן לקבל פירוט מפורט של הטיול במייל/פקס

daganbridge@hotmail.com :לפרטים והרשמה
ג'קי דגן 050-7470016, יעקב מינץ 052-2783263 
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המופלא" לאיטליה, בהשתתפות ישראל אהרוני וגידי גוב.

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

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

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

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

<<< מקומות אחרונים! הזדרזו להרשם!!! לא להחמיץ!!!! >>>
ניתן לקבל פירוט מפורט של הטיול במייל/פקס

daganbridge@hotmail.com :לפרטים והרשמה
ג'קי דגן 050-7470016, יעקב מינץ 052-2783263 
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9 ימים| 17-25 ליוני 2018נורבגיה, דנמרק, גרמניה

טיסות UP של אל על לברלין: יציאה בבוקר וחזרה 
בצהריים

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

לילה בברלין
סיור בברלין 

מלווה ישראלי צמוד
משחקי ברידג‘

מיסים והעברות

ליחיד בחדר זוגי עם חלון.
תוספת לחדר עם מרפסת:

135€ לאדם

המחיר:

חבילת טיולים במחיר מוזל

טיפים לנותני שירות ולמדריך הקבוצה

ארוחות שאינן במהלך השייט

המחיר אינו כולל:

המחיר כולל:

€ 1,930

מסע קסום אל ארץ הפיורדים

על ספינת הפאר
MSC ORCHESTRA

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

לפרטים והרשמה:

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

פרטים נוספים, הורדת טפסי הרשמה ותמונות

ברגן

ברלין

קופנהגן

Stavanger (נורבגיה)

ארץ הפיורדים (נורבגיה)
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Gilad@gobridge.co.il | 050-6000727 להזמנות ופרטים נוספים: גלעד

920 € בלבד 
לאדם בחדר זוגי על בסיס חצי פנסיון 

תוספת לאדם בחדר יחיד – 160 €

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

  בריכה פנימית  טיפים לנותני השירותים

בונוסים מיוחדים: סמינר ברידג' מפי גלעד אופיר כולל חומר לימודי כתוב  משחקים מודרכים
BBQ תחרויות ברידג' נושאות פרסים כספיים  קוקטייל פתיחה חגיגי  ארוחת  

 שעה מתוקה על שפת האגם  סיור בסופיה בליווי מדריך דובר עברית  משחקי באולינג

בונוסים 
מיוחדים
לבאי הנופשון

שיעורים מיוחדים למתחילים!
מוזמנים להגיע עם חברים ומשפחה

ולטעום מעולם הברידג' המופלא 

במלון המפואר על שפת האגם

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

עם גלעד אופיר
חגיגת ברידג' בשבועות

Riu Pravets Golf & Spa Resort בבולגריה

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

לילות לבנים בקופנהגן דנמרק,
וקסמי הים הבלטי

Norwegian Breakaway על סיפון אניית הפאר החדישה 
10-23/7/2018

3 לילות בקופנהגן ו-9 לילות שייט
אל טאלין, וורמונדה, סנט פטרסבורג, הלסינקי ושטוקהולם | בהדרכת רוני ינובסקי
בת הים הקטנה בקופנהגן וביתו של הנס כריסטיאן אנדרסן, גני הטיבולי וארמונות מלכי דנמרק בחצי האי זילנד, עיירת החוף הגרמנית 
וורנמונדה הסמוכה לרושטוק אחת מערי ברית האנזה, עיר הבירה הציורית של אסטוניה, טאלין, סמטאותיה, העיר העתיקה וצריחי כנסיותיה, 
מכמניה של סנט פטרסבורג היושבת לתפארה על נהר הניבה, מוזיאון ההרמיטאג' תעלות המים וגני פטרהוף, הליסינקי ושוק הדגים המקורה 
שלה, כנסיית הסלע והנמל הציורי, שטוקהולם ונציה של הצפון, הם כולם פסיפס מרהיב של פניני הארצות הבלטיות והסקנדינביות בהם נבקר 
ונעקוב במהלך שייט התענוגות אחר צאצאי הוויקינגים ועלילותיהם של הצארים הרוסים. מלונות Deluxe ואנייה חדשה ומפוארת של חברת 

Norwegian Cruses יהפכו את מסע השייט שלנו לחוויה גדושה ובלתי נשכחת.
לינה בתאים עם מרפסות באוניה. כל הטיולים והסיורים כלולים, הדרכה בעברית.

החבילה כוללת: טיסות בינלאומיות סדירות  3 לילות וטיולים בדנמרק במלון מדרגה ראשונה על בסיס חצי פנסיון  9 לילות 
שייט בתאים עם מרפסות  כל הסיורים והטיולים במקומות העגינה  כל דמי הכניסות לאתרים השונים  אוטובוס תיירים נוח וממוזג 

 מדריך ישראלי עתיר ניסיון צמוד לכל אורך הטיול  משחקי ברידג' בשייט

מחיר מיוחד ל-10 הנרשמים הראשונים: 4,290 € )במקום 4,890( לאדם בחדר זוגי
*תוספת ליחיד בחדר )1,900 אירו(

המחיר אינו כולל: ביטוחים למניהם, שתיה בארוחות, תשר לנותני השירותים בחול ובאוניה )17 אירו ליום(, ארוחות בזמן הסיורים, 
תשר למדריך הישראלי.

ניתן לקבל פירוט מפורט של הטיול במייל/פקס
daganbridge@hotmail.com :לפרטים והרשמה
ג'קי דגן 050-7470016, יעקב מינץ 052-2783263 
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complete deal been something like this:

 ♠
♥
♦
♣

KQJT974
2
A87
Q2

 

♠
♥
♦
♣

32
A983
J64
KT65

♠
♥
♦
♣

A85
KQT764
K
A43

 ♠
♥
♦
♣

6
J5
QT9532
J987

 

Perhaps, East could have been more careful at 
trick 3 by laying down the club ace and getting 
a signal before gambling on hearts. After all, the 
diamond six at trick one had been an ambiguous 
card.

Having been gifted +790 instead of -500, Thomas 
Bessis and co. were apparently cruising towards 
winning bridge’s biggest prize on home soil, 
before they had a major debacle of their own.

Board 14. Dealer East, Vul None

 ♠
♥
♦
♣

AT72
-
T6543
AQ98

 

♠
♥
♦
♣

QJ9843
Q97
KJ9
J

♠
♥
♦
♣

K6
AJ82
A7
T7632

 ♠
♥
♦
♣

5
KT6543
Q82
K54

 

Contract: 2♠ redoubled by East, making three

West North East South
Grue Bessis Moss Volcker

1♦ 1♥
2♥ Pass 2♠ Pass

Pass Dbl RDbl All Pass

The non-vulnerable one diamond Precision 
opening promised 2+ diamonds. West’s two 
heart bid was a transfer, promising 6+ spades, 
either weak or strong. When it turned out to be 
the weak variety, Thomas Bessis )North( thought 
he had caught his opponents speeding… Upon 
East’s redouble, he stood his ground. His 
partner’s spade lead was won by dummy’s nine 
and followed by a spade to the king and a heart 
to the seven. North ruffed this, but the defense 
was limited to four tricks. The score of -840 
meant that France handed back 12 IMPs to their 
American opponents. Eventually, the host team 
lost the match by just two IMPs.

Thomas summed this up in an interview: ”I will 
regret this for the rest of my life. I knew that my 
team mates would never have dared to Pass [the 
redouble]. I was too brave... too confident that 
I had read the situation well... too stupid, call it 
the way you want. And I think that I would not 
have Passed if I was playing anybody else in the 
USA2 team than my best friends. Apart from this, 
as usual the Final was not very well played by 
both sides. After many days of Championship, 
everybody felt a little tired and very stressed…“ 
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Horror Corner (3) –  
12 IMPs Back and Forth

Ram Soffer

 Our last two columns featured bridge disasters
 which happened long ago. The naive reader
 may think that such occurrences are a matter of
 the past and while today’s bridge elite players
 may not always play perfectly, at least they
 avoid the most blatant errors. As the following
 two hands show, this is still far from being the
 truth. It all happened at the same table during
 the penultimate session of the 2017 Bermuda
 Bowl final match at Lyon. Please remember
 that this was the fourteenth consecutive day of
 competition without any rest except pair rotation
within a team.

Board 2. Dealer East, Vul N/S

 ♠
♥
♦
♣

QJT97432
A
A4
T2

 

♠
♥
♦
♣

K
9832
J876
KQ65

♠
♥
♦
♣

A85
KQT764
K
A43

 ♠
♥
♦
♣

6
J5
QT9532
J987

 

Contract: 4♠ doubled by North, making four
West North East South
Grue Bessis Moss Volcker

1♣ 1♦
Dbl 4♠ Pass Pass
Dbl All Pass

Playing a strong-club system when non-
vulnerable, The Americans )East/West( were 
unable to find their heart fit. West’s double 
was game-forcing opposite his partner’s 
promised 16+ HCP. South bravely overcalled 
at unfavorable vulnerability, removing any fear 
North might have had of bidding at the four level.

Actually, missing the heart fit should have been 
excellent for East/West as at the other table five 
hearts went down after a spade lead. North took 
his aces, and on the play of a second spade, 
South’s ♥J turned out to be higher than any of 
dummy’s trumps.

Against four spades doubled one can easily 
see four top tricks in the black suit as well as 
an impending diamond ruff. One would expect 
a top fair to register a fairly comfortable +500, 
and what actually transpired was no less than 
shocking. 

The ♦K lead was taken by North’s ace, West 
playing the six. Grue-Moss were playing upside-
down attitude and count and standard suit-
preference. The king might have been led from 
a singleton or doubleton AK. In either case, suit 
preference made more sense. 

Moss was hoping for two diamond ruffs. At trick 2 
he jumped with his ♠A at declarer’s ♠Q, and after 
the downfall of his partner’s trump king, he was 
looking for an entry to his hand in hearts. Result: 
ten tricks made, France +790 and 12 IMPs. 
Going up with ♠A may not have been such a 
terrible play, it would have worked well had the 
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11 - 18 מרץ 18  2

יום א' 11.3 20:30
זוגות סימולטנית ארצית

יום ד' 14.3 20:30, יום ה' 15.3 16:30
זוגות IMP גביע "עד 120"

נקודות אמן ארציות

יום ו' 16.3 16:30, שבת 17.3 10:30
זוגות TB גביע אסתר עצמוני ז"ל

נקודות אמן ארציות

תחרויות ארציות

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

גביע ים המלח 
יום ב' 12.3 16:30, יום ג' 13.3 16:30

תחרויות בוקר
בכל יום )ב'-ו'(:

10:00 - הרצאה  10:30 - תחרות זוגות

8 במלונות ישרוטל ים המלח וישרוטל גנים11-18
חבילות נופש מיוחדות החל מ-1,485 / 1,175 ש"ח

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

ויין   גבינות  קוקטייל  מתוקות   שעות  חגיגית   ערב  ארוחת 
ערבי בידור  טיול  כניסה חופשית למועדון הבריאות  בריכות 

מי ים המלח  חוף ים פרטי  10% הנחה על טיפולים

e-mail:birmand@inter.net.il ,03-5465582 :לפרטים והרשמה: מרכז ההזמנות, טל': 03-6058355, פקס
דניאלה בירמן: 050-7409089, יניב זק )צפון( 054-8083015

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