
לברידג' הישראלית  ההתאגדות  ירחון 

2017 מאי   >  165 מס'  גיליון 

 Slamבדרך ל Control הכרזת
עמ' 6

שחק ברידג' בדרך הנכונה: משוך שליטים!
עמ' 14

מהלכים טקטיים בהגנה
עמ' 26

גמר אליפות הארץ לזוגות מעורבים 2017 
עמ' 32

גמר אליפות הארץ לזוגות מעורבים 2017

מימין: בני ונדיה ליבסטר )מקום שלישי(, יניב זק ואפרת אורן )מקום ראשון(, רוני בר ואילן הרבסט )מקום שני(



 

תוכן עניינים

מו"ל: רותם פרסום והפקות בע"מ טל': 077-3330775 | פקס: 03-5717007

ravit@rotemltd.co.il | 050-9430111 :'מנהלת מדיה ומודעות: רוית ברינגס טל
gadi@rotemltd.co.il | עורך ראשי: גד רוזמרין

עורכת משנה: מטילדה פופלילוב  |  עורך לשוני: רם סופר  |  עריכה ופיקוח: גלעד אופיר
עריכה גרפית: לילו פופלילוב  |  צילום: אילן שזיפי

דפי ההתאגדות – אוריה מאיר / אילן שזיפי

ההתאגדות הישראלית לברידג'                         09-7774031
כל הזכויות שמורות למו"ל. אין המערכת אחראית לתוכן המודעות

www.rotemltd.co. i l

מערכת

דבר ועד העמותה
הכרזות 

הכרזות התערבות
הכרזת Control בדרך לSlam )חלק א'(
נגטיב דאבל לאחר הכרזת סדרת מיינור

משחק היד
שחק ברידג' בדרך הנכונה: משוך שליטים!

הרמזים כאן לפניכם
משחקי הטעיה )חלק ד'(

משחק בטוח )חלק א'(
משחק ההגנה

מהלכים טקטיים בהגנה
ספירה, ספירה, ספירה!

סיקור תחרויות
גמר אליפות זוגות מעורבים 2017 - סיקור

משחקי הסגל 2017
שונות

משחק הטעיה מבריק
חידת מאי

תשברידג' חודש מאי
פתרון תשברידג' חודש אפריל

דפי ההתאגדות
נופשונים
English

3
 

 4
6
10
 

14
16
18
22
 

26
   30

 
32
36
 

38
40
41
40
43
49
55

גלעד אופיר

רם סופר 
אפרים בריפמן
אילנה לונשטיין

מוטי גלברד
גלעד אופיר
רם סופר
קובי שחר

רם סופר
מוטי גלברד

מערכת
יוסי אנגל

יוסי אנגל
אורן לידור
אורן לידור
אורן לידור
אוריה מאיר, אילן שזיפי

Krzysztof Martens



שלום חברים, 

בחודש שעברה הסתיימה הליגה היוקרתית לזוגות TB. ליגה זו היא מפעל חדש יחסית והשחקנים 
נהנים מתחרות מעניינת ברמה הגבוהה ביותר ובמבנה של ליגות. ברכות לזוכים השנה בליגת 
העל: גרינבאום ליאוניד – ברנשטיין גרגורי )1(, אורנשטיין איתן – שגיב יהודה )2(, זק יניב – 

כהן אילן )3(.

ברצוני לעדכנכם במספר נושאים חשובים:

הנגשת אתר ההתאגדות - כחלק מדרישות החוק, אני שמח לעדכנכם כי אתר ההתאגדות . 1
הונגש גם לבעלי מוגבלויות. בעזרת תפריט זמין ואינטואיטיבי תוכלו לשנות את הגדרות האתר 

)בלחיצת כפתור( ולהתאים את הצפייה בו לנוחיותכם.

הפצת הביטאון החודשי – תהליך הפקת הביטאון מסתיים במועד שאמור לאפשר את . 2
הגעת הביטאון אליכם לקראת מחצית החודש אך לצערנו אנו תלויים בשירותי ההפצה והדואר 
ועל כן איננו יכולים לשלוט במועד ההגעה של הביטאון אליכם. לצורך כך ביצענו שני צעדים 

משמעותיים:

הפקת ביטאון דיגיטלי – הביטאון הדיגיטלי עולה לאתר בתחילת כל חודש ופתוח  לכלל   א. 
            חברי ההתאגדות.

החלפת חברת ההפצה. ב. 

– כידוע לכם הפסטיבל יתקיים בין התאריכים 30 ליוני . 3 שאטלים לפסטיבל הבינלאומי 
ועד 6 ביולי. הפסטיבל יתקיים בהיכל שלמה, אולם חדיש ומודרני אשר נמצא מספר דקות 
נעמיד הסעות  לנוחיות השחקנים,  בודדות מגני התערוכה בהם התקיים הפסטיבל עד כה. 
בין תחנת הרכבת של גני התערוכה לאולם המשחקים ובחזרה לפני ואחרי התחרויות )פרט 

לימים שישי ושבת(. פרטים על שעות הפעילות של ההסעות יפורסמו בקרוב.

עד כאן עדכונים  

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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רם סופר

פעם היה נהוג לחשוב, שכאשר למתערב יש פתיחה ואין 
כיום   .Dbl להכריז  צריך  אוברקול,  להכריז  אפשרות  לו 
ידוע שזו גישה שגויה. מכריז ה-Dbl חייב לקחת בחשבון 
ששותפו יהיה חייב להכריז גם עם 0 נקודות. כדי שהכרזת 
ה-Dbl תביא להצלחה חשוב שתהיה לו תמיכה מספקת 

בשותף בכל שלוש הסדרות שלא הוכרזו.

הדברים אמורים במיוחד לגבי סדרות מייג’ור. אין להכריז 
בכל  ארבעה(  )ורצוי  לפחות  קלפים  שלושה  ללא   Dbl
להכריז  מוטב  הוכרזו.  שלא  המייג'ור  מסדרות  אחת 
Dbl שגוי  Pass ולתת למתנגדים לשחק מאשר להכריז 
 Dbl ולהסתבך. המקרה היחיד שבו נהיה מוכנים להכריז
או  נקודות   18 לנו  יש  כאשר  הוא  מתאימה  חלוקה  ללא 

יותר. 

נסו את שלוש הבעיות הבאות. בכולן מהלך ההכרזה הוא:

West North East South

1♣ ?

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

השוו את תשובותיכם עם ההמלצות להלן.
)1(

♠
♥
♦
♣

2
A976
KQ5
KQT93

)2(
♠
♥
♦
♣

KT97
QJT8
AJT4
2

)3(
♠
♥
♦
♣

AQ9
J87
KT32
AQ9

תשובות
)1( 

♠
♥
♦
♣

2
A976
KQ5
KQT93

אורך  עם  ומכפילים  שוגים  מדי  רבים  שחקנים   .Pass
לאחר  בצרות  תהיה   Dbl תכריז  אם  המתנגד.  בסדרת 
אפילו  ייתכן   .1♠  – השותף  של  הצפויה  התשובה 
שההכרזה תתפתח כך שהשותף יכריז ♠2 או ♠3 )שלא 
לדבר על ♠4(, ואז תהיה בצרות צרורות. לא עדיף לתת 

להם לשחק?!
)2(

♠
♥
♦
♣

KT97
QJT8
AJT4
2

החלוקה  אבל  בלבד,  נקודות   11 מחזיק  אתה   .Dbl
על  בהחלט  מפצות  העשיריות  ושלוש   4441 המושלמת 
מחסור קל בנקודות. סימן ההיכר של ה-Dbl הנכון הוא 
שכל מה שהשותף יכריז – יתאים לך. נסה לדמיין כמה 
מהלכי הכרזה אפשריים ותראה שאין מצב שה-Dbl יפעל 
לרעתך. ברוב המקרים הוא יוביל את שותפך לחוזה מצוין.

)3(
♠
♥
♦
♣

AQ9
J87
KT32
AQ9

לך  יש   .Dbl של  בקריטריונים  עומדת  הזאת  היד   .1NT
אחת  בכל  לפחות  קלפים  ושלושה  לפחות  נקודות   12
 – יותר  טובה  הכרזה  יש  אבל  הוכרזו,  שלא  מהסדרות 
הנקודות  טווח  את  יודע  השותף   1NT התערבות  לאחר 
המדויק שלך )18-15(, ואם יש לו 10 נקודות, תגיעו תמיד 
 1NT למשחק מלא. חשוב לציין שתנאי הכרחי להכרזת 
של המתערב הוא עוצר בסדרת המתנגד. כאן יש לך שני 
 .NT-עוצרים )לפחות( בקלאב ואתה שמח מאוד לשחק ב

הכרזות התערבות

הפעם נלמד מתי להכריז Dbl לאחר הכרזת הפתיחה 
של המתנגד, ומתי לא.
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Slamבדרך ל Control הכרזת
)חלק א’(

אפרים בריפמן

1. הכרזות Slam המבוססות על כח בלבד

קל  בכיר,  או  מלא  חלקי,   - המשחק  סוגי  שלושת  מבין 
יחסית להכריז את המשחק החלקי.

ככל שהניקוד עולה, יש צורך בכלים נוספים על מנת לברר 
 NT-ב .Grand Slam  או Slam ,אם יהיה זה משחק מלא
מכריזים Slam על פי העיקרון הכמותי. כלומר -  כאשר 
החלוקה מאוזנת צריך כ-33 נק’ ל-6NT. כאשר המצב לא 

לגמרי ברור – מזמינים. 

מספר דוגמאות:

דוגמה 1
♠
♥
♦
♣

KQ3
K95
KQJ4
863

♠
♥
♦
♣

A76
AQ7
A62
KQJ5

West East

1♦ 2♣
2NT 6NT
Pass

בידי מזרח 20 נק’, למערב כ-13 נק’. עם 33 נק’ צריך 
.Slam לשחק

דוגמה 2
♠
♥
♦
♣

KQ873
K95
Q4
K86

♠
♥
♦
♣

AJ
A87
AKJ102
Q95

West East

1♠ 2♦
2NT 6NT
Pass

עבור  אורך  נקודת  להוסיף  יש  נק’.   19 מזרח  בידי 
הדיאמונד החמישי ועוד נקודה אחת עבור הקלף הבכיר 
אורך  נקודות  כולל  ביחד,  השותף.  של  הארוכה  בסדרה 

ונקודות השלמה יש 34 נק’.  

דוגמה 3
♠
♥
♦
♣

KJ108 
A95 
K4 
KQJ8

♠
♥
♦
♣

Q42 
K87 
AQJ10 
A95

West East

1NT 4NT
6NT Pass

Min- על פי העיקרון של Slam-מזרח מזמין את הפותח ל
Max. בידי הפותח מקסימום הנקודות.

דוגמה 4
♠
♥
♦
♣

AJ108 
A95 
K4 
QJ43

♠
♥
♦
♣

Q4 
K87 
AQJ10 
A952

West East

1NT 4NT
Pass

להזמנה  מסרבים   – מינימום   – נק’   15 הפותח  בידי 
ומסתפקים במשחק מלא.
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2. כוחן של נקודות החלוקה 

לסדרות הארוכות ערך רב בכל משחק - עם שליט או בלי 
שליט. הן מקור של לקיחות.

והמשיב  הפותח  על  ארוכה,  סדרה  יש  בהם  במקרים 
לספור נקודות אורך. 

ומה עם הסדרות הקצרות? 

במשחק ללא שליט ערכן נחות. במשחק עם שליט, ערכן 
רב יותר אם יש התאמה בסדרה אחרת. 

Singleton - מונעת מהמתנגדים  סדרה בת קלף אחד- 
לזכות מידית בשתי לקיחות ומוסיפה לקיחות באמצעות 

חיתוכים ב’יד הקצרה’, לרוב בדומם.

איננו  ארוכה  סדרה  מול   Singleton התאמה,  אין  אם 
מוסיף לקיחות. להיפך – הוא מפחית מערכה של הסדרה 
רק  קוצר  עבור  חלוקה  נקודות  לספור  יש  לכן  הארוכה. 
במקרים בהם נמצאה התאמה לפחות של שמונה קלפים 

בסדרה אחרת.

שתי דוגמאות:

דוגמה 5
♠
♥
♦
♣

AKJ43 
KQ94 
5 
A65

♠
♥
♦
♣

Q5 
AJ10732 
K74 
Q9

West East

1♠ 2♥
3♥ 4♥

4NT 5♦
6♥ Pass

עבור  נק’   2 חלוקה.  נקודות  להוסיף  יש  עקב ההתאמה 
Singleton ועוד נקודה עבור השליט הרביעי.

17 נק’ + 3 נק’ = 20 נק’. בידי מזרח +12 נק’, בודקים 
.Slam-אם יש מספיק אסים ומתקדמים ל

גם אם דרום יוביל קלאב, יש 12 לקיחות. זכו ב-A♣, משכו 
שליטים כנדרש ועל הספיידים השליכו מפסידים בקלאב 

.♦A-ובדייאמונד. ההגנה תזכה רק בלקיחה אחת - ה

דוגמה 6
♠
♥
♦
♣

AQJ743 
KQJ8 
A6 
5

♠
♥
♦
♣

5 
732 
KQJ 
AQJ642

West East

1♠ 2♣
2♥ 3♣
3♠ 3NT

Pass

בידי הפותח קוצר בסדרה הארוכה של המשיב והמשיב 
מרמז על קוצר בסדרה הארוכה של הפותח. 

מכריז  המשיב  ספיידים,  שישה  מראה  שהפותח  למרות 
NT. זהו רמז ברור כי בידי מזרח אין שני ספיידים. קוצר 
לזכות  הסיכוי  את  משמעותי  באופן  מפחית  אורך  מול 

בלקיחות. 

מהלך ההכרזות מראה בבירור על חוסר התאמה בסדרות 
– 'תמרור עצור'!

בדוגמה מס' 5 תזכו ב-12 לקיחות בעוד שבדוגמה מס' 6 
צריך הרבה מזל כדי לזכות בלקיחה ה-10. 

שם היו 29 נק', כאן יש 30 נק'. בקודמת היתה התאמה, 
בנוכחית – אין.

על . 3 שאלה   -  4NT של  הנכון  היישום 
אסים  

שחקן השואל על אסים דרך קונבנצית Blackwood לוקח 
על עצמו את תפקיד ‘המפקד’.

יחליט  יכול להיות הפותח או המשיב. רק הוא  ‘המפקד’ 
אם להכריז Slam או שיש להסתפק במשחק מלא בלבד. 
כדי ליישם נכון את הקונבנציה הזו ה’מפקד’ חייב לוודא: 

שיש שליט מוסכם.א. 

שיש מספיק נקודות עבור Slam.ב. 

שאין שני מפסידים מידיים בסדרה כלשהי.ג. 
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דוגמה 7
♠
♥
♦
♣

AQJ74 
J932 
KQJ 
5

♠
♥
♦
♣

K5 
KQ10874 
5 
AKQ2

West East

1♠ 2♥
3♥ 4NT
5♦ 5♥

Pass  

מערב פתח ♠1 והמשיב הכריז ♥2. לאחר שמערב תמך 
בסדרה, יש להוסיף 2 נק' עבור ה-Singleton ועוד 3 נק’ 

עבור ההארט החמישי והשישי. 

אין שני מפסידים מידיים באף סדרה. 

 .Slam תשובה לשאלה על אסים תגלה אם ניתן להכריז

הוא  המשיב  ב-♥5.  עוצרים  ולכן  אסים  שני  חסרים  כאן 
‘המפקד’ והוא קבע את החוזה הסופי.

דוגמה 8
♠
♥
♦
♣

AQJ74 
J932 
AQJ 
5

♠
♥
♦
♣

K5 
KQ10874 
5 
AKQ2

West East

1♠ 2♥
3♥ 4NT
5♥ 6♥

Pass  

בדוגמה זו ביררתם כמה אסים יש לשותף וגיליתם שחסר 
מידיים באף  שני מפסידים  לכם  כיון שאין  אס אחד.  רק 
תזכו  מקרה  בכל  חסר,  אס  איזה  משנה  זה  אין  סדרה, 

ב-12 לקיחות.

החוזה  יהיה  מה  שקובע  ה’מפקד’  הוא  המשיב  כאן  גם 
הסופי.

דוגמה 9
♠
♥
♦
♣

AJ1074 
A932 
A76 
5

♠
♥
♦
♣

K5 
KQ10874 
5 
AKQ2

West East

1♠ 2♥
3♥ 4NT
5♣ 7♥

Pass  

בתשובה לשאלה על אסים – 4NT הפעם מערב ענה ♣5: 
כלומר - או 0 או 3.

אלה חייבים להיות שלושה אסים, כיון שאם תספרו את 
הנקודות שלכם תיווכחו כי לא יתכן שלפותח אין אף אס. 
אתם יודעים כי אצל הפותח A ;♥A ;♦A♠. אם זה המצב, 

באמת לא קשה להכריז ♥7.

4 .4NT מתי אין  להכריז

השימושיים  הכלים  אחד  היא   Blackwood קונבנציית
ניתן  חלוקה  בכל  לא  אך   ,Slam להכרזת  בדרך  ביותר 
במצבים   4NT מלהכריז  להימנע  יש  זו.  שיטה  ליישם 

הבאים:

יותר( א.  )או  מידיים  מפסידים  שני  יש  כאשר 
.)K-וגם ה A-בסדרה צדדית )חסרים גם ה

דוגמה 10
♠
♥
♦
♣

KJ1074 
A93 
J6 
AQ5

♠
♥
♦
♣

AQ 
KQJ874 
Q75 
K2

West East

1♠ 2♥
3♥ ?

 – ?
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תגלה  אמנם  התשובה   4NT תכריזו  זאת  בכל  אם 
הם  היכן  לדעת  תוכלו  לא  אולם  מערב,  אצל  אסים  שני 
ממוקמים. לצפון-דרום AK♦ ורבים הסיכויים כי יזכו בשתי 

הלקיחות הראשונות. 

למרות שבידכם קלף בכיר בדיאמונד, עדיין יש לכם שני 
מפסידים מידיים בסדרה.

כאשר יש Void. תשובה על מספר האסים לא ב. 
תגלה באיזו סדרה הם נמצאים.

דוגמה 11
♠
♥
♦
♣

AKJ8742 
K3 
KQJ6 
-

♠
♥
♦
♣

Q105 
QJ874 
75 
AKQ

West East

1♠ 2♥
3♦ 3♠
?

– ?

אס  שיש  תגלה  אמנם  התשובה   4NT עתה  תכריזו  אם 
נמצא.  הוא  סדרה  באיזו  לכם  תבהיר  לא  אבל   - אחד 
היה  אפשר  אילו  בכלל.  כאן  נחוץ  איננו   ♣A-ה למעשה 
להחליף את ה-A♣ ב-A♦ או A♥, הוא היה “שווה זהב”. 

רבים הסיכויים שתפסידו לשני האסים האדומים. 

הארטים  )שני  מפסידים  שלושה  להשליך  ניתן  נכון, 
ודייאמונד( על ה-AKQ♣ ולזכות ב-12 לקיחות, 

  !Slam אך למרות זאת -  אין להכריז

 הפעם הצלחתם, אך בתשעה מקרים אחרים - ת י כ ש ל ו.
?Slam או Game

דוגמה 12
♠
♥
♦
♣

J8742 
A53 
Q6 
AQJ

♠
♥
♦
♣

A5 
KQ9874 
A5 
K82

West East

1♠ 2♥
3♥ ?

 – ?

יש סיכוי להכריז  נק’. אחרי התמיכה של מערב,   16 יש 
Slam, אך לא בטוח. 

שאלה על אסים תגלה שני אסים אך לא תדעו אם בידי 
מערב רק 12-13 נק’ או יותר. 

עבור  מספיק  חזקה  הפותח  של  היד  אם  לברר  דרך  יש 
Slam או שעוצרים רק במשחק מלא. 

בדוגמא זו למרות שאתם מחזיקים בכל האסים -  אינכם 
 :Slam יכולים לבצע

ואחד  בספייד  אחד  מפסידים,  שני  למנוע  ניתן  לא 
בדיאמונד. כיצד ניתן לברר זאת - בהמשך פרק זה.

המשך המאמר בביטאון הבא.

 2 1 7  , ר ב מ ב ו נ 1  ב 9 -9

23 ה־ הבינלאומי 
בים האדום, אילת

הברידג'פסטיבל
SAVE THE DATE
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אילנה לונשטיין

שימוש בדאבל נגטיב לאחר התערבות ♦1:

פותח

♠
♥
♦
♣

K3
AQ64
J72
K863

פותח מתערב משיב יריב

1♣ 1♦ X 2♦

המשיב מבטיח 7+ נקודות ורביעייה במייג'ור. אם הפותח 
רביעייה  דווקא  אלא  הארטים  אין  ולמשיב   2♥ יכריז 

בספייד – מה יקרה? 

מסיבה זו מומלץ לשחק שלאחר פתיחה ♣1 והתערבות 
הרביעיות  שתי  את  יבטיח  דאבל  נגטיב  מהיריב,   1♦
כאשר  בהמשך.  בעיה  תהיה  לא  שלפותח  כך  במייג’ור 
יכריז  פשוט  הוא  במייג’ור  אחת  רביעייה  רק  יש  למשיב 
אותה תוך התעלמות מהכרזת היריב ובכך יבטיח רביעייה 

ולא חמישייה )כמו הכרזה ללא התערבות(.

דוגמה 1

משיב

♠
♥
♦
♣

AJ73
K1062
432
76

פותח מתערב משיב יריב

1♣ 1♦ X

המשיב מבטיח שתי רביעיות במייג’ור ו-7+ נקודות.

דוגמה 2

משיב

♠
♥
♦
♣

32
K643
A732
KJ4

פותח מתערב משיב יריב

1♣ 1♦ 1♥

במידה  נקודות.  ו-7+  בהארט  רביעייה  מבטיח  המשיב 
שלפותח ארבעה הארטים הוא יתמוך ואם לא יתמוך יכריז 
המשיב בסיבוב השני 2NT ויראה 11 נקודות, יד מאוזנת 

ועוצר בדיאמונד.

דוגמה 3

משיב

♠
♥
♦
♣

9643
A62
A104
KQ6

פותח מתערב משיב יריב

1♣ 1♦ 1♠

רביעייה  להראות  של המשיב  כלי  הינו  דאבל  נגטיב 
היריבים.  התערבות  לאחר  הוכרז,  שלא  במייג'ור 
מתערב  שהיריב  או  במייג'ור  פותח  השותף  כאשר 
המייג'ור  את  תראה  דאבל  נגטיב  הכרזת  במייג'ור, 

השני ולפחות 7 נקודות. 

כאשר השותף פתח במיינור והיריב התערב במיינור, 
מבטיחה  הדאבל  שהכרזת  במידה  כי  שונה  המצב 
לדעת  יוכל  לא  השותף  במייג'ור,  רביעייה  לפחות 
מהי, והוא ייתקל בבעיית הכרזה אם היריבים ימשיכו 

להכריז.

נגטיב דאבל לאחר הכרזת 
סדרות מיינור
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המשיב מבטיח רביעייה בספייד ו-7+ נקודות. אם השותף 
.3NT יתמוך נקפוץ ל-♠4, אחרת נכריז

דוגמה 4

משיב

♠
♥
♦
♣

KJ763
Q1063
Q2
43

פותח מתערב משיב יריב

1♣ 1♦ 1♠

נעדיף להכריז ♠1 ולא דאבל )שמראה שתי רביעיות(. בסיבוב 
ספיידים  חמישה  שבידנו  השותף  יבין  וכך   2♥ נכריז  הבא 

וארבעה הארטים.

והתערבות   1♦ פתיחה  לאחר  נגטיב  בדאבל  שימוש 
:2♣

כאשר הפותח מכריז ♦1 והיריב מתערב בהכרזת ♣2, המשיב 
אינו יכול להכריז את המייג’ור שבידו עם רביעייה הואיל והחלפת 
סדרת בגובה 2 מבטיחה תמיד חמישייה ו-10+ נקודות. לכן, 
)ייתכן שתי  אחד  במייג’ור  רק  רביעייה  דאבל תבטיח  הכרזת 

רביעיות אך לא חובה(. 

לפחות  לו  שיהיו  מומלץ  נקודות(   9( חלש  המשיב  כאשר 
רביעייה במייג’ור אחד ושלישייה במייג’ור השני כדי שיוכל 
על כל הכרזה של הפותח בגובה 2 )שמראה 12-14 נקודות( 
להכריז פאס. לחילופין, במידה שלמשיב רביעייה במייג’ור 
אחד וקוצר במייג’ור השני רצוי שתהיה בידו תמיכה בסדרה 
הראשונה של הפותח )כדי שיוכל לחזור לסדרתו הראשונה 

בסיבוב הבא במידה ולא תימצא התאמה(.

דוגמה 5

משיב

♠
♥
♦
♣

AQ3
Q862
54
8642

פותח מתערב משיב יריב

1♦ 2♣ X Pass
2♠ Pass Pass Pass

 12-14 של  מינימלית  פתיחה  הפותח  מראה   2♠ בהכרזת 
נקודות )עם יותר נקודות עליו לקפוץ או להכריז קיו-ביד(. מאחר 
שאין סיכוי למשחק מלא, על המשיב להכריז בסיבוב השני פאס 

והחוזה ישוחק בהתאמה של 7 קלפים.

דוגמה 6

משיב

♠
♥
♦
♣

A642
Q3
K963
543

פותח מתערב משיב יריב

1♦ 2♣ X Pass
2♥ Pass 3♦

באחד  רביעייה  ומבטיח   X המשיב  מכריז  הראשון  בסיבוב 
 .)2 בגובה  היא  שההכרזה  )מאחר  נקודות  ו-8  המייג’ורים 
♥2, המשיב תומך בסדרה הראשונה  לאחר שהפותח הכריז 
של הפותח – ♦3. הפותח צריך להבין שביד המשיב רביעייה 

 .)X בספייד )אחרת כלל לא היה מכריז

רק  כשבידו  גם   X להכריז  המשיב  יכול  יותר  חזקה  יד  עם 
להראות  יוכל  הבא  ובסיבוב  הואיל  במייג’ור  אחת  רביעייה 

את כוחו.

דוגמה 7

משיב

♠
♥
♦
♣

A63
KJ73
432
A108

פותח מתערב משיב יריב

1♦ 2♣ X Pass
2♠ Pass 2NT

בהכרזת X מראה המשיב רביעייה באחד המייג’ורים ובהכרזת 
2NT הוא שולל רביעייה בספייד )כלומר, בידו רביעייה בהארט( 

ומראה 10-12 נקודות עם עוצר בקלאב.
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דוגמה 8
משיב

♠
♥
♦
♣

K4
AQ92
KJ63
765

פותח מתערב משיב יריב

1♦ 2♣ X Pass
2♠ Pass 3♣

X מראה המשיב לפחות רביעייה באחד המייג’ורים  בהכרזת 
נקודות.   13 שבידו  לשותפו  מודיע   )Cue-Bid(  3♣ ובהכרזת 
לאחר שלא נמצאה התאמה במייג’ור המטרה כעת היא להגיע 

ל-3NT בתנאי שלשותף עוצר בקלאב.

נגטיב  הכרזת   ,1♦ והתערבות   1♣ פתיחה  לאחר  לסיכום, 
 1♠ או   1♥ הכרזת  במייג’ור.  רביעיות  שתי  תבטיח  דאבל 

תבטיח לפחות רביעייה באחד המייג’ורים.

לעומת זאת, לאחר פתיחה ♦1 והתערבות של ♣2, נגטיב 
דאבל יבטיח לפחות רביעייה באחד המייג’ורים. במצב כזה 
תימצא  שלא  במידה  הבאה  ההכרזה  על  לחשוב  תמיד  יש 

התאמה.

כעת נסו לתרגל!

מה תכריזו כמשיב עם הידיים הבאות:
פותח מתערב משיב יריב

1♣ 1♦ ?

תרגיל 1
משיב

♠
♥
♦
♣

KQ3
AJ72
42
J642

תרגיל 2 
משיב

♠
♥
♦
♣

7654
KQJ10
A63
K2

תרגיל 3 
משיב

♠
♥
♦
♣

A542
Q7632
J4
J2

פותח מתערב משיב יריב

1♦ 2♣ ?

תרגיל 4
משיב

♠
♥
♦
♣

A763
K72
J4
7654

תרגיל 5 
משיב

♠
♥
♦
♣

Q2
A763
J42
7654

תרגיל 6 
משיב

♠
♥
♦
♣

A964
K3
J82
QT32

פתרונות התרגילים בעמוד 15

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 

מאי באביבים

מאי באקדמיה לברידג'

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

תחרות
10:00-13:00

אבי טרגן

תחרות
10:00-13:00

אסף לנגי

תחרות
10:00-13:00

אסף לנגי

תחרות
10:00-13:00

אסף לנגי

תחרות
10:00-13:00

אבי טרגן בוקר

הרצאה הרצאה הרצאה

תחרות
17:00-20:00
איתמר גינוסר

תחרות
16:30-19:30
יובל בן דוד

תחרות
17:00-20:00

אסף לנגי

תחרות
17:00-20:00

יובל לובינסקי

תחרות
17:00-20:00

אסף לנגי

תחרות
17:00-20:00
איתמר גינוסר

תחרות
17:00-20:00

אסף לנגי אחה"צ
הרצאה פרס כספי

כיבוד קל
חוברות ידיים הרצאה הרצאה הרצאה הרצאה

גביע "אמסלם"
20:30-23:30

יובל לובינסקי

ברומטר
20:30-23:30

אבי טרגן

תחרות
20:30-23:30
ללה קושניר

פרס כספיערב
פרסי השתתפות

פרס כספי
IMP

הרצאה

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

9:30-12:30
אורן לידור

תחרות + מודרך
10:00-13:00
אורן לידור

תחרות + מודרך
10:00-13:00
אורן לידור

קורס מתקדמים
10:00-13:00
אורן לידור

תחרות + מודרך
10:00-13:00
אורן לידור

תחרות + מודרך
10:00-13:00
אורן לידור בוקר

הרצאה הרצאה 45 דק'
ידיים על הנושא

הרצאה

תחרות
17:00-20:00
אורן לידור

תחרות מודרכת
17:00-20:00

אילנה לונשטיין

תחרות
17:00-20:00
אורן לידור

תחרות
17:00-20:00

אורן לידור

תחרות + מודרך
17:00-20:00
אורן לידור אחה"צ

חוברות ידיים הרצאה הרצאה הרצאה הרצאה

תחרות
20:00-23:00

אילנה לונשטיין ערב
הרצאה

תחרויות ומודרכים באקדמיה לברידג'

פרטים והרשמה:
  054-5252656 050-6345848      אורן:  מועדון:03-5274021     אילנה:  
8, בניין אמות משפט, קומת מסד אקדמיה לברידג' : שד' שאול המלך 



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 

מאי באביבים

מאי באקדמיה לברידג'

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

תחרות
10:00-13:00

אבי טרגן

תחרות
10:00-13:00

אסף לנגי

תחרות
10:00-13:00

אסף לנגי

תחרות
10:00-13:00

אסף לנגי

תחרות
10:00-13:00

אבי טרגן בוקר

הרצאה הרצאה הרצאה

תחרות
17:00-20:00
איתמר גינוסר

תחרות
16:30-19:30
יובל בן דוד

תחרות
17:00-20:00

אסף לנגי

תחרות
17:00-20:00

יובל לובינסקי

תחרות
17:00-20:00

אסף לנגי

תחרות
17:00-20:00
איתמר גינוסר

תחרות
17:00-20:00

אסף לנגי אחה"צ
הרצאה פרס כספי

כיבוד קל
חוברות ידיים הרצאה הרצאה הרצאה הרצאה

גביע "אמסלם"
20:30-23:30

יובל לובינסקי

ברומטר
20:30-23:30

אבי טרגן

תחרות
20:30-23:30
ללה קושניר

פרס כספיערב
פרסי השתתפות

פרס כספי
IMP

הרצאה

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

9:30-12:30
אורן לידור

תחרות + מודרך
10:00-13:00
אורן לידור

תחרות + מודרך
10:00-13:00
אורן לידור

קורס מתקדמים
10:00-13:00
אורן לידור

תחרות + מודרך
10:00-13:00
אורן לידור

תחרות + מודרך
10:00-13:00
אורן לידור בוקר

הרצאה הרצאה 45 דק'
ידיים על הנושא

הרצאה

תחרות
17:00-20:00
אורן לידור

תחרות מודרכת
17:00-20:00

אילנה לונשטיין

תחרות
17:00-20:00
אורן לידור

תחרות
17:00-20:00

אורן לידור

תחרות + מודרך
17:00-20:00
אורן לידור אחה"צ

חוברות ידיים הרצאה הרצאה הרצאה הרצאה

תחרות
20:00-23:00

אילנה לונשטיין ערב
הרצאה

תחרויות ומודרכים באקדמיה לברידג'

פרטים והרשמה:
  054-5252656 050-6345848      אורן:  מועדון:03-5274021     אילנה:  
8, בניין אמות משפט, קומת מסד אקדמיה לברידג' : שד' שאול המלך 
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מוטי גלברד

מהלך ההכרזה

מחלק מערב, פגיעות: כולם
♠
♥
♦
♣

K642 
982 
QJT
T87

♠
♥
♦
♣

AQJT3 
AK64 
A32 
4

West North East South

Pass Pass Pass 1♠
Pass 2♠ Pass 4♠
Pass Pass Pass

הסבר ההכרזה

תמיכתו   .1♠  – הארוכה  בסדרתך  פתחת  נק"ג   18 עם 
נק’   6-9 מוגבלת המראה  היא תמיכה   ,2♠ שותפך,  של 

ושלושה קלפים לפחות בסדרתך.

3 נקודות חלוקה עבור הקוצר  כעת הוספת ל-18 הנק”ג 
בקלאב )קלף בודד( וחישבת 21 נקודות בידך ועוד 6 נק’ 
למשחק  המספיקות  נק’   27 סה”כ  שותפך,  ביד  מינימום 

מלא – ♠4.

תכנון המשחק

♣K )West( :קלף ההובלה

הוא  ממערב   ♣K ההובלה?  מקלף  להסיק  ניתן  מה 
.KQ… או KQJ.. :כנראה גבוה מרצף מכובדים

מה ניתן להבין מן המכרז? כיוון שהמתנגדים לא התערבו 
במכרז יש להניח כי אין בידי אף אחד מהם סדרה ארוכה 

במיוחד או מספיק כח להתערב בסדרה.

אחד  מפסידים:  ארבעה  בידך  בידך?  מפסידים  כמה 
בקלאב, אחד בדיאמונד ושניים בהארט.

5 בספייד, שתיים בהארט ושתיים  כמה לקיחות בידך? 
בדיאמונד.

מהיכן תיקח לקיחה נוספת? תוכל לזכות בלקיחה נוספת 
ע"י חיתוך הארט בדומם או ע"י הגבהת ההארט הרביעי 

בידך.

כיצד תשחק את סדרת הדיאמונד?

שחק Q♦ מן הדומם. אם מזרח יכסה עם K♦ תעלה עם 
אף אתה  נמוך השלך  קלף  ישליך  מזרח  ואם  מהיד   ♦A

קלף נמוך מידך.

♦ QJT

♦ A32

האם תמשוך שליטים מיד?

עם  התחל  לכן  ובדומם(  )ביד  שליטים  מספיק  בידך  כן. 
משיכת השליטים!

שחק ברידג' בדרך הנכונה: 
משוך שליטים!

בסדרת כתבות אלו נציג ידיים שונות מתחום משחק 
לביצועו  עד  המשחק,  תכנית  את  יחד  ונתכנן  היד 

המושלם. 
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הבט ביד המלאה: 
 ♠

♥
♦
♣

K642 
982 
QJT
T87

 

♠
♥
♦
♣

87 
QT53 
94 
KQJ53

♠
♥
♦
♣

95 
J7 
K8765 
A962

 ♠
♥
♦
♣

AQJT3 
AK64 
A32 
4

 

 ♣9 מערב הוביל ב-K♣ ומזרח משחק  מהלך המשחק: 
הכרוז  בסדרה.  להמשיך  ממנו  שמבקש  מעודד  קלף   –
חותך בלקיחה השנייה ומושך 2 סיבובי שליט. לאחר מכן 
הרביעי  ההארט  שלישי.  וב-♥   ♥AK-ב הכרוז  ממשיך 
ייחתך בדומם. בסדרת ה-♦ יבצע הכרוז עקיפה ולאחר 

שתצליח יזכה ב-11 לקיחות.

זכור: כאשר אתה משחק חוזה עם שליט, משוך 
שליטים בתנאי שיש לך מספיק שליטים לחיתוך 

המפסידים.

תשובות

תרגיל 1
1♥

 1♥ נכריז  לכן  בספייד,  גם  רביעייה  תבטיח  דאבל  הכרזת 
נכריז   1♠ יכריז  שהשותף  במידה  לפחות.  רביעייה  שמבטיח 
עוצר  ללא   2NT להכריז  יכולים  )איננו   3♣ הבא  בסיבוב 

בדיאמונד( ונראה לשותף 10-12 נקודות. 

תרגיל 2
DBL

למרות הרביעייה היפה בהארט והרביעייה “המכוערת” בספייד 
ו-7+ נקודות.  נכריז דאבל. השותף ידע שבידנו שתי רביעיות 
על כל תשובה של השותף נקפוץ בסיבוב הבא למשחק מלא 

.)3NT 4 או ♠4 או♥(

תרגיל 3
DBL

אם נכריז ♥1, לא נוכל בסיבוב הבא להכריז ♠2 הואיל וזוהי 
הכרזת רברס שמראה 12+ נקודות. לפיכך נעדיף להכריז דאבל 

ולהראות את שני המייג’ורים. אם לשותף אין רביעייה במייג’ור 
יבין השותף  וכך  על סדרת ההארט  לחזור  נוכל בסיבוב הבא 

שבידנו חמישה הארטים וארבעה ספיידים עם יד חלשה.

תרגיל 4
DBL

יראה  כי בכך   Pass נכריז   2 על כל תשובה מהשותף בגובה 
פתיחה מינימלית של 12-14 נקודות.

תרגיל 5
Pass

נעדיף  לכן  בבעיה!  נהיה   2♠ יענה  והשותף  דאבל  נכריז  אם 
.Pass להכריז

תרגיל 6
DBL

השותף  יבין  ובכך   2NT להכריז נוכל   ,2♥ יכריז  השותף  אם 
10-12 נקודות עם עוצר בקלאב ורביעייה בספייד )כי  שבידנו 

לא תמכנו בשותף בהארט(.

המשך מעמוד 13
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גלעד אופיר

הקדמה

הוא  המודרני  הברידג'  של  הבולטים  המאפיינים  אחד 
יותר  הרבה  לאגרסיבי  הפך  המכרז  התחרותי.  המכרז 
 J ופעמים רבות נדמה כי בחבילה יש יותר מ-40 נקודות

וכולם  היות  מנגד,  אך  יותר  קשה  נעשה  אכן  המכרז 
מכריזים, מפוזרים רמזים רבים מאוד אשר מקלים על 

הכרוז לבצע את החוזה.

בדוגמה הבאה נצפה במכרז תחרותי מאוד שמוביל את 
של  נכון  ניתוח  בעזרת  זאת,  ובכל  גבוה.  לחוזה  הכרוז 
המכרז ושל קלף ההובלה, נראה כיצד יוכל הכרוז לפתור 

את בעיית הביצוע.

הלאומית  הליגה  של  השני  במושב  שוחקה  היד הבאה 
.2017 TB לזוגות

יד מספר 4, מחלק מערב, כולם פגיעים
♠
♥
♦
♣

K85 
K82 
AQ2
J1085

♠
♥
♦
♣

A109743 
AJ 
8 
KQ42

North East South West

- - - Pass
1♣ Pass 1♠ X

Pass 2♦ 3♦ Pass
4♠ Pass 4NT Pass
5♥ Pass 5♠ All Pass

ניתוח המכרז

צפון פתח את המכרז ב-♣1 ולאחר שדרום הכריז ♠1, 
הכריז מערב X והציג את 2 הסדרות שלא הוכרזו – ♥ 
ו-♦. בשלב זה, ובמידה ויש לשותפות סיכום, יוכל צפון 
להשתמש במוסכמת Support X/XX אשר יציג תמיכה 
של 3 קלפים במייג’ור שהכריז השותף. שימו לב שדרום 
 Support X ומוסכמת  בספייד  קלפים  ארבעה  הבטיח 

מסייעת לנו למצוא התאמה של 5-3.

בהנחה שאין לשותפות סיכום, בחר צפון להכריז פאס 
דרום  שבידו.  הארוכה  ה-♦  סדרת  את  הכריז  ומזרח 
שחשב  צפון,  וכעת  מחייבת  הכרזה   3♦ להכריז  נאלץ 

שדרום מבטיח חמישה ספיידים, בחר להכריז ♠4. 

לאור  וזאת   3NT הייתה  זה  במקרה  אפשרית  הכרזה 
העוצרים בסדרת ה-♦ וה-♥. אלטרנטיבה נוספת יכלה 
התעודד  ל-♠4,  קפץ  שצפון  לאחר   .3♠ הכרזת  להיות 
צפון  לאלופים,  לשאול  והחליט  המצוינת  ידו  עם  דרום 
 Q בשליט( ללא K-הראה 2 אלופים מתוך 5 )4 אסים ו
בשליט ודרום, שגילה כי חסר לו אלוף + Q♠, הסתפק 

בחוזה סופי של ♠5.

ניתוח משחק היד

מערב הוביל ב-A♣ והמשיך ב-♦. כעת על דרום לתכנן 
את המשחק והיות ומדובר במשחק בשליט, עליו לספור 
עולה  ראשונית  מספירה  החלוקתית.  מידו  מפסידים 
מפסידים  אין  ב-♠,  אפשרי  מפסיד   – מעודדת  תמונה 

ב-♥ וב-♦ ומפסיד אחד ב-♣.

הרמזים כאן לפניכם
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ויגלה   ♠K-ישחק את ה ,♦A-יזכה ב “לא קשוב",  כרוז 
ונולד  בספייד   ♠QJ62 עם  התחיל  מערב  כי  להפתעתו 

מפסיד נוסף  שיוביל לכישלון החוזה.

זוהי היד המלאה: 
5♠ (S)

Lead: ♣A

♠
♥
♦
♣

K85 
K82 
AQ2
J1085

 

♠
♥
♦
♣

QJ62 
10943 
K743 
A

♠
♥
♦
♣

 
Q765 
J10965 
9763

 ♠
♥
♦
♣

A109743 
AJ 
8 
KQ42

 

הרעה? התשובה  החלוקה  על  לדעת  הכרוז  יכול  האם 
היא כן! במהלך המכרז הראה מערב כי בידו 2 סדרות 
אדומות. לאחר מכן, בחר בקלף ההובלה של – A♣ ללא 

המלך. 

אנו יודעים כי לא נהוג להוביל ב-A♣ ללא המלך ועל כן 
נראה הגיוני שלמערב קוצר משמעותי בסדרה – דאבלטון 
אין  למערב  כי  נראה  כך,  בשל  סינגלטון.  הנראה  וככל 
קוצר בסדרת ה-♠ ואם לאחד היריבים יש קוצר בסדרה 

הרי שמדובר על מזרח.

המנצח  המשחק  את  לגלות  לכרוז  מאפשר  זה  ניתוח 
לעבר  מהדומם  קטן  ספייד  השלישית  בלקיחה  ולשחק 
את  הכרוז  יעקוף  משרת,  לא  מזרח  כאשר   !♠A-ה
המכובדים ב-♠ שנמצאים בידו של מערב, יפסיד לקיחה 

אחת בלבד בסדרה זו ויבצע את החוזה.

להפריע  יכול  אמנם  תחרותי  הכרזה  מהלך  כי  זכרו 
פיה  על  הקערה  את  להפוך  ביכולתכם  אך  ו”לקלקל” 

J ”ולממש את הפתגם – “מעז יצא מתוק

להעשרה נוספת בתחומים שונים ומגוונים היכנסו 
.GoBridge.co.il לאתר

בימי רביעי ערב תחרות עם פרסים כספיים
ימי שני בערב - הרצאה לשחקני תחרויות

עם הסברים מפורטים על שיטת ההכרזה 2/1

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

ת ו ע ו ב ש ע  י ב ג
שבת 27/5/17 בשעה 10:00

לקראת הפסטיבל
שלישי 13/6/17 בשעה 20:00

משחקים מודרכים ברמה הטובה ביותר בארץ!

תחרות ארצית | מושב אחד | 30 ידיים

תחרות ארצית | מושב אחד | 30 ידיים

תחרות ארצית

תחרות ארצית

חדש במועדון
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רם סופר

של  הטעיה  על משחקי  של המאמר  האחרון  החלק  זהו 
הסוואת  של  בנושא  התמקדנו  הקודם  במאמר  הכרוז. 
כוח וראינו כיצד הימנעות הכרוז מחשיפת קלפים בכירים 
בטרם עת או ממהלך המסגיר את מלוא הכוח שלו בסדרה 
מסוימת יכולה להסיט את ההגנה מהמסלול הנכון ולשפר 
או  להכשילו  שניתן  חוזה  ביצוע   – המשחק  תוצאת  את 

השגת לקיחות עודפות.

הטעיה  למשחקי  נוספות  דוגמאות  נראה  זה  במאמר 
נדון  בנוסף,  חולשה.  בהסוואת  גם  ונדון  שונים  מסוגים 
גם באמצעים שההגנה יכולה לנקוט כדי למנוע ממשחקי 

ההטעיה של הכרוז להצליח.

דוגמה 1
 ♠

♥
♦
♣

JT7
KQ52
QJ4
A83

 

♠
♥
♦
♣

K8653
AT6
K7
QJ9

♠
♥
♦
♣

42
9874
853
T654

 ♠
♥
♦
♣

AQ9
J3
AT962
K72

 

West North East South

1♦
1♠ Dbl Pass 1NT

Pass 3NT All Pass

מערב מוביל ב-5♠ )רביעי מלמעלה(. 

כאשר  “הרגילה”  המשחק  התפתחות  את  נבחן  תחילה 
 ♠J הכרוז אינו משתמש באמצעים מיוחדים. הוא מבקש
מהדומם וזוכה בלקיחה בעוד מזרח משרת עם 2♠ )לא 

מעודד(.

כעת הכרוז מריץ Q♦ לעקיפה ומערב זוכה ב-K♦. ממהלך 
הלקיחה הראשונה ברור למערב כי לכרוז AQ♠. כמו כן 
ממהלך ההכרזה ברור כי לשותפו אין נקודות. מערב מבין 
 .♣Q-כי אין סיכוי לפתח לקיחות בספייד, והוא מחליף ל
 ♥A-מערב זוכה ב .J-ומשחק 2♥ אל ה ♣A-הכרוז זוכה ב
הלקיחות  את  לגבות  יכול  הכרוז  כעת  בקלאב.  וממשיך 
בה  זכה  שכבר  אחת  )ועוד  בספייד   1  – שלו  הבטוחות 
בלקיחה הראשונה(, 2 בהארט, 4 בדיאמונד, 2 בקלאב. 
סדרת  על  להגן  וממשיך  בהשלכות  שוגה  אינו  מזרח 
תוצאה   – לקיחות   10 לכרוז  המשחק  בסוף  ההארט. 

ממוצעת בתחרות טופ-בוטום.

לזכות  מנת  על  לעשות  יותר  מתוחכם  כרוז  יכול  מה 
ב”טופ”?

לאחר   ♠Q עם  הראשונה  בלקיחה  זוכה  שדרום  דמיינו 
ששיחק מהדומם J♠. כיצד יגיב מערב?

הזכייה  לאחר  דאבלטון.   ♠AQ שלדרום  “מבין”  מערב 
וממשיך  החוזה  את  להכשיל  אפשרות  רואה  הוא   ♦K-ב
ב-♠ שני מתוך ציפייה שדרום ייאלץ לזכות ב-A♠ ואז יהיו 

להגנה 5 לקיחות: 3 בספייד, 1 בהארט ו-1 בדיאמונד.

 ♥A-ה את  להגנה  מוציא  ב-9♠,  זוכה  דרום  במציאות 
4 בדיאמונד,  2 בהארט,  3 בספייד,  11 לקיחות:  ותובע 
2 בקלאב. מערב מבין שנפל בפח ומשבח את הכרוז על 

משחקו המבריק.

מה  בכל  חלק  היה  נקודות   0 המחזיק  למזרח  האם 
שקרה? מסתבר שכן!

ה-2♠ ששוחק בלקיחה הראשונה הטעה את מערב מאחר 
שזהו הקלף ההגיוני שמזרח ישחק מתוך 942♠.

 משחקי הטעיה 
)חלק ד'(
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לכסות את  אינה מסוגלת  "יד שלישית"  כאשר  המלצה: 
הקלף ששוחק מהדומם, יש לאותת ספירה תמיד.

לו היו מזרח-מערב פועלים באופן קבוע על סמך המלצה 
זו, מזרח היה משרת עם 4♠ בלקיחה הראשונה )איתות 
דרום  קלפים(.  של  זוגי  גבוה=מספר  סטנדרטי:  ספירה 
 ,♠Q בלקיחה עם וזוכה  להטעות את מערב  זומם  עדיין 
 ♠AQ אך מערב החשדן שואל את עצמו: אם דרום מחזיק
דאבלטון, מהו צירוף הקלפים של שותפי? התשובה היא 
942♠. האם ישנה סיבה שמזרח ישחק 4 מתוך 942 ולא 
יאותת כנדרש עם 2? אין סיבה הגיונית למהלך כזה, וכך 
למרות  האמיתית  החלוקה  את  לראות  מסוגל  מערב 

ניסיון ההטעיה של דרום ולא להמשיך בספייד.

בתרגיל  להשתמש  להמשיך  לכם  כדאי  זאת,  למרות 
ניכר  חלק  הכרוז.  אתם  כאשר  ובדומיו  זה  הטעיה 
מהשחקנים אינם מקדישים תשומת לב מספקת למשחק 
ההגנה ואינם נוהגים לאותת בצורה מסודרת. נגד זוגות 

כאלה משחקי ההטעיה יביאו לכם תוצאות נפלאות.

 ,”Reese on Play" גם בדוגמה הבאה הלקוחה מהספר
הקפדה על איתות ספירה עשויה לסכל את תכסיס הכרוז, 

אך ללא איתות כזה ההגנה כנראה תיפול בפח.

דוגמה 2
 ♠

♥
♦
♣

T763
A6
KJT5
T76

 

♠
♥
♦
♣

J5
KT4
8732
KQJ5

♠
♥
♦
♣

Q94
QJ753
64
843

 ♠
♥
♦
♣

AK82
982
AQ9
A92

 

West North East South

1NT
Pass 2♣ Pass 2♠
Pass 3♠ Pass 4♠
Pass Pass Pass

צפון-דרום מגיעים ל-♠4 לאחר שימוש במוסכמת סטיימן 
ובהכרזת הזמנה, ומערב מוביל כמובן ב-K♣ )ראש רצף(. 

זהו רעיון טוב לעכב A♣ פעם אחת בתקווה לניתוק הקשר 
בין המגנים, אך בחלוקה הנתונה העיכוב לא ישנה דבר.

לאחר הזכייה ב-A♣ דרום משחק AK♠ וכולם משרתים 
פעמיים. מה כעת?

בשלב זה לכרוז 3 מפסידים מידיים: 2 בקלאב ו-1 בספייד 
התקווה  ממנו.  להימנע  שאין  בהארט  איטי  מפסיד  ועוד 
לצמצום מספר המפסידים היא באמצעות השלכת ♣ מהיד 
דרום,  של  מבטו  מנקודת  ה-♦.  של  הרביעי  הסיבוב  על 
ויכול  הזוכה   ♠Q-ב מחזיק  מי(  ידוע  )לא  המגנים  אחד 
להשתמש בו לחיתוך. אם דרום יצליח לשחק 3 סיבובי ♦ 
מבלי שאיש יחתוך, הוא יעמוד במשימה. במילים אחרות, 
הסיכוי “הלגיטימי” של הכרוז הוא כאשר המגן המחזיק 
נבון  יותר(, אך שימוש  )או   ♦ ב-Q♠ אוחז גם ב-3 קלפי 
במשחק הטעיה ייתן לכרוז סיכוי גם כאשר מזרח מחזיק 

Q♠ ביחד עם 2 קלפי ♦ כמו בחלוקה המוצגת לעיל.

המשחק המומלץ )לאחר הוצאת שליטים(: A♦ מהיד, 9♦ 
אל ה-K והובלת J♦ מהדומם.

מה יבין מכך שחקן במזרח שאינו משתמש באיתותים? 
נראה כאילו Q♦ חסרה לכרוז, והוא מנסה לבנות לקיחה 
נוספת ב-♦ באמצעות עקיפת חיתוך. אם לדרום לא נותרו 
 )♠Q( קלפי ♦, יהיה זה גרוע לחתוך עם לקיחה טבעית
לא  מזרח  כי  להניח  סביר  מפסיד.  משליך  דרום  בעוד 
יחתוך, ואז דרום זוכה ב-Q♦ )כעת מזרח מבין את טעותו, 
אך כבר לא ניתן לתקנה(, חוזר לדומם עם A♥ ומשליך ♣ 

על ה-T♦ )כעת כבר לא משנה אם מזרח חותך או לא(.

ושוב, אם מערב מקפיד על איתות ספירה ב-♦, מזרח יכול 
ולדעת בוודאות  לראות מבעד “למסך העשן” של הכרוז 
שדרום לא התחיל עם A9♦ דאבלטון. מזרח צריך לחתוך 
להכשיל  כדי  בקלאב  לשותפו  ולחזור   ♠Q עם  ♦J-ה את 

את החוזה.

לא תמיד האיתותים יצילו את המגנים מטעויות. בדוגמה 
הבאה הכרוז שילב בחכמה משחק הטעיה בכמה סדרות 

וגרם ליריבו לבצע את הטעות המכרעת.
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דוגמה 3
 ♠

♥
♦
♣

J932
QJ6
KJ9
KJT

 

♠
♥
♦
♣

QT
K87
Q8542
A74

♠
♥
♦
♣

K
5432
A63
98652

 ♠
♥
♦
♣

A87654
AT9
T7
Q3

 

West North East South

1♣ Pass 1♠
Pass 2♠ Pass 4♠
Pass Pass Pass

צפון פתח ♣1 עם יד מינימלית. לאחר הכרזת התמיכה ♠2 
דרום האמין שההתאמה של 10 קלפים בשליט תניב 10 
לקיחות ובחר להכריז מיד משחק מלא ♠4 ללא הזמנה. 
החוזה הסופי מוגזם, ועל מנת להצדיקו נדרשה תושייה 

רבה במשחק היד.

מערב בחר להוביל ב-4♦ )רביעי מלמעלה(, והכרוז החל 
שיחק  כאשר  הראשונה  בלקיחה  כבר  כוח  בהסוואת 
מהדומם J♦ ומהיד 7♦ )לאחר שמזרח זכה ב-A(. בדרך זו 
מיקומו של ה-T♦ לא היה מובן מאליו לאף אחד מהמגנים.

מזרח החליט לחזור ב-♥. דרום שיחק נמוך ונתן ל-K♥ של 
.♥A מערב לזכות. מערב חזר בהארט ודרום זכה בידו עם

כעת הגיע הרגע המכריע: דרום לא הוציא אפילו סיבוב 
אחד של שליטים, אלא הוביל מידו 3♣ )תוך שהוא מסווה 
את מיקומה של ה-Q♣(. מערב לא העריך את ה-Q♠ שלו 
 ♠AK-ה על  בהמשך  תיפול  שהיא  האמין  אלא  כלקיחה, 
ל-2  זקוקה  הייתה  לפי החשבון שלו ההגנה  של הכרוז. 
לקיחות ב-♣ כדי להפיל את החוזה. היות שדרום הוביל 

3♣, מערב האמין ש-Q♣ אצל שותפו ושיחק ♣ נמוך.

לידו  חזר   ,♣J-ב זכה  הוא   – לכרוז  הספיקה  זו  שגיאה 
עם A♠, הריץ T♦ לעקיפה )שלא כוסה(, עבר לדומם עם 
כניסה  לראיית הנולד כאשר הכרוז שמר  לב  )שימו   ♥Q
 ♣Q-לדומם בסיבוב השני של ה-♥( ולבסוף השליך את ה

.♦K-על ה

לו היה הכרוז מקדים לשחק שליטים, מערב היה רואה את 
ה-K♠ של שותפו, מבין שהוא זקוק רק ללקיחה אחת ב-♣ 

.♣A-כדי להפיל את החוזה וקופץ בשיא המהירות עם ה

נדיר מאוד  זה  חולשה. תכסיס  להסוואת  בדוגמה  נסיים 
לעומת הסוואת כוח, אולם כשהוא פועל, ערכו לא יסולא 
מלהוביל  המגנים  את  להרתיע  בניסיון  המדובר  בפז. 

סדרה שהכרוז יודע שהיא עלולה לגרום למפלתו.

דוגמה 4
 ♠

♥
♦
♣

J74
75
QJ73
KQT8

 

♠
♥
♦
♣

AQ8
AT2
954
9632

♠
♥
♦
♣

K652
K9843
86
54

 ♠
♥
♦
♣

T93
QJ6
AKT2
AJ7

 

West North East South

Pass Pass 1NT
Pass 3NT All Pass

חלק מכם יטענו שהכרזת צפון 3NT מוגזמת, אבל בתחרות 
קבוצות IMP במצב פגיע זוהי ההכרזה הנורמלית של רוב 
המומחים, הנוהגים להמר על כל משחק מלא גבולי בשל 

הבונוס הנכבד של 500 הנקודות.

מה להוביל מידו של מערב? אני מניח שדעות המומחים 
יהיו חלוקות, אך רק מעטים יבחרו בספייד. איש לא יבוא 
אליכם בטענות אם תובילו מהסדרה הארוכה ביותר, וכך 
מלמעלה  )שני  ב-6♣  להוביל  בחר  מערב  שלנו  בדוגמה 

מסדרה חלשה(. כיצד על דרום לשחק?

כל אחד מסוגל לזכות ב-8 לקיחות, אך הכרוז התחייב ל-9. 
הסיכוי "הלגיטימי" לפתח לקיחה תשיעית הוא בהארט, אך 
נחשו מה יקרה אם הכרוז יתקוף סדרה זו? נכון, ההגנה 

תחפש את מזלה בספייד והחוזה יוכשל פעמיים.

בלקיחה  לזכות  היא  היד  את  לשחק  החכמה  הדרך 
אל  מהדומם   ♠4 ולהוביל   ♣Q עם  בדומם  הראשונה 

ה-T♠ ביד.
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נבחן את המצב מנקודת מבטו של מערב לאחר שיזכה 
ב-Q♠. מערב מאמין שבידו של הכרוז KT9x♠ )לדוגמה( 
הוא  הטבעי  המענה  ב-♠.  לקיחות  לפתח  מנסה  והוא 
 ♥A לתקוף את חולשת הדומם )♥(. לפיכך מערב מוביל

.♥T-וממשיך ב

כיצד רואה מזרח את המצב? מנקודת מבטו דרום ביצע 
פי  על   .♠AT9x )נניח(  בידו  כאשר  ב-♠  כפולה  עקיפה 
 ♦K-ל מקום  מערב  של  בידו  עדיין  יש  הנקודות  ספירת 
)או A♦(. לפיכך מזרח מחליט לעכב את ה-K♥ בתקווה 

ששותפו ימשיך ב-♥ נוסף לאחר שיקבל את היד ב-♦.

אינם  המגנים  שני  ההטעיה:  משחק  של  התוצאה  זו 
מסוגלים להעלות על דעתם שחולשת הכרוז היא דווקא 

למסקנה  מגיעים  שניהם  תקף.  שאותה  ה-♠  בסדרת 
את  לו  מעניקים  הם  וכך  בהארט,  היא  הכרוז  שחולשת 
בשעה  כסף  של  מגש  על  בהארט  התשיעית  הלקיחה 

שיכלו להכשיל את החוזה פעמיים.

כי "הסוואת חולשה" הינה מהלך חצוף למדי  אנו רואים 
שבה הכרוז תוקף דווקא את הסדרה החזקה ביותר של 
ההגנה. למהלך אבסורדי זה יש נטייה מדהימה לעבוד – 
זכור לי כיצד באחת התחרויות החשובות לפני שנים רבות 
ראיתי את שותפי משחק מ-3 קלפים נמוכים בדומם לעבר 
 Qדאבלטון בידו בחוזה 3NT. המגן משמאלו )שחקן בעל 
ניסיון בינלאומי רב( החזיק A בסדרה זו והחליט לעכב את 
הלקיחה – בדרך זו “גנב” שותפי את הלקיחה התשיעית!

מועדון ברידג‘ אשדוד

BRIDGE75@WALLA.COM רח' הרב שאולי 3  אשדוד – ת.ד 5318  טל- 8550148 – מייל

מועדון הברידג' אשדוד מתכבד להזמינכם

לתחרות ארצית 60 שנה לאשדוד בחסות ראש העיר ד"ר יחיאל לסרי
יום שישי 26 למאי 2017

באולמי "בל מאר" רח‘ הטיילת 10 (ליד חוף מי–עמי) | בשעה 9:30 רישום, קבלת פנים וכיבוד קל
בשעה 10:00 מושב ראשון 18 ידיים | בשעה 12.30 ארוחת צהריים עשירה | בשעה 14:00 מושב שני 18 ידיים

בגמר התחרות יחולקו הפרסים ע"י ראש העיר
מנהל התחרות: אילן שזיפי

קפה ועוגה חופשי למשך כל התחרות
גביעים ל-3 מקומות ראשונים

 ועוד פרסים בשווי כספי של 6500 ₪ למקומות הראשונים ולזוגות נוספים  
מחיר למשתתף 100 ₪ כולל ארוחת צהריים

מספר מקומות מוגבל – ההרשמה מראש
משה פירוז 052-6002364 | חיים כהן 052-3733609

אפשר להירשם גם בווסטאפ 
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קובי שחר

כתבה זו נערכה מתוך פרק 6 של הספר "ארגז הכלים 
של הכרוז בברידג'" בשילוב הרצאה של שחקן נבחרת 

ישראל, יניב זק.

טיפול  של  רחב  למגוון  מתייחס  בטוח  משחק  המונח 
כזו  בצורה  נשחק  מהמצבים  בחלק  קלפים.  בצירופי 
הנדרש.  לקיחות  במספר  לזכייה  הסיכוי  את  שתגדיל 
במקרים אחרים נבטיח מספר נדרש של לקיחות, לעיתים 
במחיר של תשלום לקיחה מיותרת. יש גם צירופי קלפים 
עם  להתמודד  כדי  זהיר  משחק  נדרש  שבהם  מסוימים 

חלוקות גרועות של הסדרה.

לשחק  כיצד  ולדעת  נפוצים  קלפים  צירופי  להכיר  עלינו 
אותם בדרך שתעניק לנו את מרב הסיכויים לזכות במספר 

הלקיחות הנדרש.

צירוף 1
♠ AJ9

♠ Q83♠ K1072

♠ 654

כדי לזכות בשתי לקיחות בסדרה נוביל את ה-4♠ מדרום 
אם  ה-9♠.  את  נשחק  קטן  קלף  עם  משרת  מערב  ואם 
מתקיים המצב שאליו אנו מייחלים, מזרח יזכה בלקיחה עם 
זו(. כעת נשחק  אחד הקלפים הגבוהים )ה-Q♠ בדוגמה 
סדרה אחרת ונזכה בדרום בכדי לחזור על העקיפה לכיוון 

ה-AJ♠ בצפון כנגד הנכבד השני שנשאר בידי מערב.

צירוף 2

צירוף  את  לשחק  כיצד  אותנו  ינחה  הסיכויים  חישוב 
אחת  לקיחה  להפסיד  צריכים  אנו  כאשר  הבא  הקלפים 

בלבד בסדרה:

♦ AJ1074

♦ 9852

עלינו לבצע עקיפה כפולה )עקיפה אל ה-J♦ ולאחר מכן 
 ♦KQ-ה אם  נפסיד  אמנם  ה-10♦(.  אל  נוספת  עקיפה 
כנגד  נרוויח  אולם  כ-7%(  של  )סיכוי  במזרח  דאבלטון 
 ♦KQXX נגד וגם  כ-12%(  של  )סיכוי  במערב   ♦KQX

במערב )סיכוי של 5%(.

צירוף 3
♥ AKJ10

♥ Q♥ 8652

♥ 9743

על פי הכלל הידוע, ever - 9 never 8, עם שמונה קלפים 
בסדרה כאשר חסרה לנו ה-Q, הדרך הטובה ביותר  כדי 
 .Q-לזכות בכל הלקיחות בסדרה היא ע”י עקיפה כנגד ה
בתקווה   ,♥Q-ה כנגד  עקיפות  נבצע  זו  בדוגמה  לפיכך 

שהיא נמצאת במערב. 

את  קודם  לשחק  הוא  הזהיר  המשחק  כי  לב  לשים  יש 
לאחר  ורק  במזרח.  סינגלטון   ♥Q נגד  להגן  כדי   ♥A-ה

מכן, במידת הצורך, לבצע עקיפות.

ומה בנוגע לצירוף זה?

משחק בטוח חלק א'
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צירוף 4
♥ AKJ1097

♥ 5♥ Q862

♥ 43

כאשר ביד הקצרה יש רק שני קלפים המשחק יהיה מעט 
שתי  צריך  במערב(  הרביעייה  )כאשר   4-1 נגד  שונה: 

עקיפות ולכן אין לשחק קודם קלף נכבד.

 Q-שה הסיכוי   ,4-1 היא  המתנגדים  בידי  החלוקה  אם 
סינגלטון.  שהיא  מהסיכוי   4 פי  גדול  ברביעייה  נמצאת 
לפיכך נעדיף את האפשרות לעקיפה חוזרת על פני מציאת 
ונתחיל עם עקיפה ללא משחק של  Q♥ בודדת במזרח 

קלף גבוה תחילה.

כאשר אנו שוקלים כיצד יש לשחק סדרה עלינו לדעת 
לכמה לקיחות אנו זקוקים בסדרה זו.

צירוף 5
♣ AJ72

♣ 1085♣ Q94

♣ K63

צפון  של  הקלפים  עם  לקיחות  לארבע  זקוקים  אנו  אם 
ובנוסף  במערב  נמצאת   ♣Q-שה לקוות  עלינו  ודרום, 
שהסדרה מחולקת 3-3. לכן יש לשחק את ה-K♣ ולאחר 

 .♣J-מכן לעקוף אל ה

אם אנו זקוקים רק לשלוש לקיחות בסדרה נוכל לשפר 
את הסיכוי לכך ע"י טכניקת המשחק הבטוח.

צירוף 6
♣ AJ72

♣ Q5♣ 10984

♣ K63

יש לשחק את ה-A♣, לעבור לדרום עם ה-K♣ ולהמשיך 
עם קלף קטן לכיוון ה-J♣. אנו מוותרים על לקיחה במקרה 
של החלוקה שצוינה קודם אבל אנו מרוויחים נגד המצב 
בתרשים. אם נבצע עקיפה בסיבוב השני נישאר עם שתי 
לקיחות בלבד בסדרה. דרך משחק זו אינה מבטיחה שלוש 
לקיחות בסדרה )כמשתמע מהביטוי משחק בטוח(, אולם 

היא מגדילה את הסיכוי לכך.

להלן צירופים נוספים בהם אנו מבצעים עקיפות:

צירוף 7
♦ A103

♦ Q52

היא  לקיחות בסדרה  ביותר להשגת שתי  הדרך הטובה 
כנגד  )עקיפה   ♦Q-ה לכיוון  מהדומם  קטן  קלף  הובלת 
נוביל  בהמשך  נכשלת  זו  עקיפה  ואם  במזרח(   ♦K-ה
נמוך מהיד הסגורה ונשחק את ה-10♦ מהדומם )עקיפה 
כנגד ה-J♦ במערב(. דרך זו נכשלת רק אם ה-K♦ נמצא 
המקרים  שאר  בכל  במזרח.  נמצא   ♦J-ה וגם  במערב 

)סיכוי של 74%( נצליח לזכות בלקיחה נוספת בסדרה.

צירוף 8
♣ Q10532

♣ A4

כדי להפסיד בצירוף זה לקיחה אחת בלבד עלינו לקוות 
קטן  וקלף   ♣A-ה את  ולשחק  בסדרה   3-3 של  לחלוקה 
את  לשחק  האם  שקול  סיכוי  זהו  כאשר  הדומם,  לעבר 
ה-Q♣ או את ה-10♣ )בהנחה שמערב שירת עם קלף 

קטן(.
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צירוף 9

8( ונשים שם את  אם נחליף קלף אחד בדומם )בצירוף 
ה-9♣ יש העדפה ברורה למשחק של ה-Q♣ מהדומם.

♣ Q10932

♣ A4

הדומם.  לכיוון  קטן  קלף  עם  ונמשיך   ♣A-ה עם  נתחיל 
אולם  מוחלט  ניחוש  זהו   3-3 של  חלוקה  לגבי  כאמור 
נפסיד רק לקיחה אחת אם למגן   ♣Q-אם נשחק את ה
נפסיד  תמיד   ♣KX כנגד  JX♣ )דאבלטון(.  יש  במזרח 

שתי לקיחות בסדרה.

נכון  נעבור לדוגמאות של משחק בטוח שבהן משחק 
יוביל להצלחה של 100% ביעד הנדרש.

צירוף 10
♠ K73

♠ QJ85♠ 9

♠ A10642

הקלפים  אם  זו.  בסדרה  לקיחות  לארבע  זקוקים  אנו 
בארבע  לזכות  בעיה  שאין  הרי   3-2 בהגנה  מחולקים 
לקיחות בסדרה: נזכה עם ה-A♠ וה-K♠ ונמסור לקיחה 

למגנים כדי לפתח עוד 2 לקיחות.

 כדי להתמודד עם החלוקה שבתרשים עלינו לזכות עם 
ה-K♠ ולהמשיך עם קלף קטן לכיוון דרום. אם מזרח ישרת 
אם  מהיד.  ה-10♠  את  נשים  השני  בסיבוב  ה-8♠  עם 
מערב יזכה הרי שהסדרה מחולקת 3-2 וה-A♠ בסיבוב 

הבא יוציא את הקלף האחרון שנשאר בידי המגנים. 

במצב הנתון ה-10♠ יזכה בלקיחה ולאחר מסירת לקיחה 
למגנים נזכה בארבע לקיחות בסך הכול.

צירוף 11

לקיחה  להפסיד  נדרשים  אנו  הבא  הקלפים  בצירוף  גם 
אחת לכל היותר.

♥ A962

♥ 7♥ Q1084

♥ KJ53

בסדרה  לקיחות  שלוש  להבטיח  מעוניינים  אנחנו  אם 
הדרך לעשות זאת היא ע"י משחק של ה-K♥ תחילה ואז 
קלף קטן לכיוון הדומם. כאשר מערב משרת עם ה-8♥ 
היה  למזרח  בצפון. לו  ה-9♥  את  נשים  השני  בסיבוב 
קלף נוסף והוא היה זוכה בלקיחה החלוקה היא 3-2 ולכן 
נזכה בשלוש לקיחות כנדרש. בתרשים הנתון ה-9♥ יזכה 

בלקיחה ושוב זכינו בשלוש לקיחות בסדרה.

נתבונן  השני?  בסיבוב  ישרת  לא  מערב  אם  יקרה  מה 
בדוגמה דומה.

צירוף 12
אבל  הקודמת  לדוגמא  זהים  ודרום  צפון  של  הקלפים 

מחולקים אחרת בין הכרוז והדומם.

♦ A92

♦ Q1084♦ 7

♦ KJ653

אופן המשחק הבטוח זהה: נתחיל עם ה-K♦ ונמשיך עם 
קלף קטן לכיוון הדומם. הפעם למזרח יש ארבעה קלפים 
בסדרה ולכן כאשר מערב לא משרת בסיבוב השני בסדרה 
 ♦J-לכיוון ה ה-9♦  ונשחק את  בדומם   ♦A-נזכה עם ה

בדרום. באופן זה נבטיח שנפסיד לקיחה אחת בלבד.

צירוף 13
יש לשים לב כי אם נחליף את ה-9♦ ונמקם אותו בדרום 

המשחק מעט שונה..

♦ AJ2

♦ Q1084♦ 7

♦ K9653

שוב נתחיל עם הנכבד הגבוה ביד בה נמצא ה-J♦ )ה-
נחזור לדרום בסדרה אחרת  A♦ בתרשים(, אולם כעת 
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והוא  במערב   ♦Q-ה אם  צפון.  לכיוון  קטן  קלף  ונשחק 
 .♦J-ה עם  בלקיחה  נזכה  השנייה  בלקיחה  נמוך  שיחק 
בדוגמה שבתרשים מערב ישליך מסדרה אחרת בסיבוב 
השני בסדרה ולכן נשחק את ה-J♦, מזרח יזכה בלקיחה 
עם ה-Q♦ אולם בהמשך נוכל לבצע עקיפה כנגד ה-10♦ 

שנותר בידו.

צירוף 14

אנחנו  הפעם  אולם  קודם  שראינו  קלפים  לצירוף  נחזור 
זקוקים לארבע לקיחות בסדרה.

♥ A962

♥ 10874♥ Q

♥ KJ53

כמובן שאנו מקווים שה-Q♥ במזרח ונוכל לבצע עקיפה 
כנגדה. לכאורה אנחנו יכולים לשחק משחק זהיר ולשחק 
בכל  לקיחה  נפסיד  זה  במקרה  אבל   ♥A-ה את  תחילה 

מקרה. 

צירוף 15

לעומת זאת ניתן להתמודד כנגד Q♥ סינגלטון במזרח.

♥ A962

♥ Q♥ 10874

♥ KJ53

לבצע  מתכוונים  אנו  כאשר  מהדומם,  ה-2♥  עם  נתחיל 
נזכה  ממזרח   ♥Q-ה תופיע  שכאשר  כמובן  עקיפה. 
את  יאשר  הבאה  בלקיחה   ♥J-ה  .♥K-ה עם  בלקיחה 
המצב ומכיוון שבדומם נשארו ה-A9♥ נוכל לבצע עקיפה 

כנגד ה-10♥ במערב.

המשך המאמר בביטאון הבא.

באקו בירת רפובליקת אזרבייג'ן
עקב הביקוש הרב נפתחת קבוצה נוספת בתאריכים: 22-29.10.17

לרישום ולקבלת פרטים נוספים : 
משרדי אמסלם 073-2651041 
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רם סופר

עתה  זה  בהגנה.  ואתם  מעטות  נקודות  קיבלתם  שוב 
תוכלו  שבה  הבודדות  הפעמים  אחת   – בלקיחה  זכיתם 
השאלה  המשחק.  כיוון  על  ולהשפיע  ללקיחה  להוביל 
לנסות  האם  פסיבית?  או  אקטיבית  הגנה  הנצחית: 
לפתח לקיחות מהירות או להעדיף הובלה נטולת סיכונים 

ולתת לכרוז לשחק בתקווה שלא יגיע ליעדו?

לאו  "אקטיביים"  שהינם  הגנה  במהלכי  נדון  זה  במאמר 
משום  אלא  לקיחות,  לפתח  מנסים  שהם  משום  דווקא 
שהם מלחיצים את הכרוז, מכריחים אותו לקבל החלטה 
לנסות  ושוללים ממנו את האפשרות  עת  חשובה בטרם 
בזו אחר זו את כל האופציות על מנת להשיג את הסיכוי 

המרבי לביצוע החוזה.

דוגמה 1
 ♠

♥
♦
♣

75
AQ3
KQ764
J42

♠
♥
♦
♣

KJ83
K2
J985
T98

West North East South

1NT
Pass 3NT All Pass

אתם במערב. היריבים הגיעו ל-3NT לאחר מהלך הכרזה 
סטנדרטית  בהובלה  בחרתם   .)1NT=15-17( שגרתי 
 ♠A-זכה ב 3♠ שהוכתרה בהצלחה כאשר השותף  של 
נגד ה-QT9♠ של דרום  וחזר ב-2♠. עקפתם בהצלחה 
ב-3 לקיחות עם KJ8♠ כאשר שותפכם משרת  וזכיתם 

לכל הלקיחות, מדרום מושלך 2♦ ומהדומם 3♥ ו-2♣. 

מה תובילו בלקיחה החמישית?

 12 בדומם  נקודות,   8 )בידכם  פשוטה  נקודות  ספירת 
והשותף הראה כבר A♠( תבהיר לכם שדרום חייב להחזיק 
ו-AKQ♣ על מנת להצדיק את הכרזת הפתיחה   ♦A-ב
בלקיחה  מידית  לזכות  ניתן  לא  כי  ברור  מכאן   .1NT
המפילה. רוב המומחים יאמרו לכם שכאשר אתם זקוקים 
ללקיחה אחת נוספת כדי להפיל את החוזה ואין להשיגה 
באופן מידי, כדאי לנקוט הגנה פסיבית ולא להוביל מתחת 
בהובלה  בחרתם  זה,  בידע  מצוידים  שלכם.  למכובדים 

“בטוחה” של T♣ )ראש רצף( ו... “מכרתם” את החוזה!

כדי להבין מדוע, נתבונן כעת באותה יד מנקודת המבט 
של הכרוז בדרום:

♠
♥
♦
♣

75
AQ3
KQ764
J42

♠
♥
♦
♣

QT9
T85
A32
AKQ3

דרום הפסיד את 4 הלקיחות הראשונות ב-♠ וחייב לזכות 
בכל 9 הנותרות. לרשותו 8 לקיחות בטוחות: 1 בהארט, 
פוטנציאליים  סיכויים  שני  יש  בקלאב.   4 בדיאמונד,   3
עקיפה  או  בדיאמונד   3-2 חלוקה   – התשיעית  ללקיחה 

בהארט.

לאחר שמערב הוביל קלאב בלקיחה החמישית, הדומם 
זוכה ב-J♣ והכרוז מנסה את שתי האופציות בזו אחר זו. 
הוא משחק AK♦ ומבחין שלמזרח סינגלטון והסדרה אינה 
רצה. בלית ברירה הוא ינסה כעת את העקיפה בהארט, 

אשר מצליחה ומעניקה לדרום את הלקיחה התשיעית.

מהלכים טקטיים בהגנה
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החמישית  בלקיחה  אם  קורה  מה  לחשוב:  כעת  נסו 
מערב מוביל הארט במקום קלאב?

משמעות הובלה זו היא שדרום חייב להחליט מידית איזו 
וזו  בהארט  בעקיפה  יבחר  אם  לנסות.  האופציות  משתי 
תפסיד, חלוקת דיאמונד 3-2 כבר לא תעזור לו, ואם יבחר 
לשחק A♥ מהדומם, לא יוכל לנסות את העקיפה בהמשך. 
כרוז המשחק לפי תורת הסיכויים יעדיף ללא ספק לשחק 
A♥ ולהשליך את יהבו על סדרת הדיאמונד )סיכוי הצלחה 
של 68%( על פני עקיפה בהארט )סיכוי הצלחה של 50%(. 
אי לכך, בחלוקה הנתונה הובלת 2♥ ממערב בלקיחה 5 

הינה היחידה העשויה לגרום לכישלון החוזה.

החלוקה המלאה:

 ♠
♥
♦
♣

75
AQ3
KQ764
J42

 

♠
♥
♦
♣

KJ83
K2
J985
T98

♠
♥
♦
♣

A642
J9764
T
765

 ♠
♥
♦
♣

QT9
T85
A32
AKQ3

 

 ,♥2 יבצע את החוזה גם לאחר הובלת  אגב, כרוז טוב 
אף על פי שיעלה ב-A♥. הוא לא ימשיך מיד ב-♦ אלא 
יתחיל ב-4 סיבובי קלאב אשר יכניסו אתכם ללחץ קטלני. 
עם זאת, לא כולם ישחקו כך, והעיקרון שההגנה חייבת 
הזדמנויות  לו  ולתת  האפשר  ככל  הכרוז  על  להקשות 

לשגות עדיין בתוקף.

הדוגמה הבאה מציגה מהלך טקטי דומה אשר מתבצע 
כבר בהובלת הפתיחה:

דוגמה 2
♠
♥
♦
♣

J952
JT974
76
K3

West North East South

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

שוב אתם במערב. היריבים מגיעים למשחק מלא לאחר 
בטוחות  לקיחות   2 ובידכם  פעמיים  הכריז  שהשותף 

בשליט! הפיתוי להכפיל גדול, אך החלטתם לשתוק. 

מה עליכם להוביל נגד ♥4?

הכרזת  את  "יכבדו"  במערב  השחקנים  שרוב  מניח  אני 
שותפם ויובילו 7♦. כאשר נתבונן ביד מנקודת המבט של 

הכרוז, נבין מדוע הובלה זו לא תכשיל את החוזה:

♠
♥
♦
♣

A8
A3
954
AQJ742

♠
♥
♦
♣

K64
KQ8652
3
985

דרום  ב-♦.  וממשיך  הראשונה  בלקיחה  זוכה  מזרח 
חותך, משחק A♥ ומבחין בחלוקת השליט האיומה )-5
0(. בלית ברירה הוא משחק KQ♥, משאיר אתכם עם 
 ,♠K שני שליטים גבוהים, עוקף בקלאב, חוזר לידו עם
מפיל את ה-K♣ שלכם בסיבוב השני של הסדרה וממשיך 
מתי  לחתוך  תוכלו  כעת  מהדומם.  גבוהים  בקלאבים 
“הטבעיות” שלכם, אבל הלקיחות  שתרצו עם הלקיחות 
והחוזה  ושני שליטים,  ♦ אחד  היחידות של ההגנה הם 

יבוצע.

יצירתיים  שחקנים  )שרק  הקטלנית  ההובלה  מהי  אז 
 – ל- Kדאבלטון(  )מתחת  ה-3♣  כמובן,  עליה(?  יחשבו 
ארוכה  קלאב  סדרת  שבדומם  מההכרזה  ברור  די  הרי 
בראשות A וכנראה גם Q, כך שה-K♣ שלכם עתיד ליפול 

שדוד במהלך משחק נורמלי.

שמץ  לו  אין  כך?  תובילו  אם  לשחק  הכרוז  צפוי  כיצד 
ולא  התאפקתם  עוד  )כל  ההארט  חלוקת  על  מושג  של 
הכפלתם(. לעומת זאת הוא מאמין שה-3♣ הוא סינגלטון 
)הרי צריך סיבה טובה כדי לא להוביל בסדרת השותף...( 
ורואה בדמיונו כיצד ייכשל אם יעקוף בלקיחה הראשונה: 
 ♣A ועוד חיתוך ♣. כרוז טוב ישחק ♦A ,♣ חיתוך ,♣K
המלאה  בחלוקה  וייתקל   ♥A יוריד  הראשונה,  בלקיחה 

הבאה:
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 ♠
♥
♦
♣

A8
A3
954
AQJ742

 

♠
♥
♦
♣

J952
JT974
76
K3

♠
♥
♦
♣

QT73
-
AKQJT82
T6

 ♠
♥
♦
♣

K64
KQ8652
3
985

 

 one-ל claim לאחר שיתאושש מההלם הוא אולי יעשה
down וישבח אתכם על ההובלה המופלאה.

לעומת המהלך הנדיר המופיע בדוגמה הקודמת, הדוגמה 
הבאה מציגה מהלך שצריך להיות ברפרטואר של כל מגן 

טוב:

דוגמה 3
 ♠

♥
♦
♣

AKQ42
A954
AKT
Q

♠
♥
♦
♣

T
872
QJ93
AKT72

West North East South

2♥*
Pass 2NT** Pass 3♦***
Pass 6♥ All Pass

* שישייה ב-♥, 6-9 נקודות;  ** Ogust; *** מינימום, 
סדרת ♥ טובה.

תובילו  מה  בלקיחה.  וזכיתם  במערב   ♣A הובלתם 
בלקיחה השנייה?

ברור כי כל השליטים החסרים אצל דרום. די מייאש להתבונן 
נוספת,  ללקיחה  סיכוי  שום  להגנה  אין  ולכאורה  בדומם, 
אבל מגן טוב לא יתרשל ויספור את הלקיחות הבטוחות של 
הכרוז: 6 בהארט, 3 לפחות בספייד ו-2 לפחות בדיאמונד, 
יהיה  קלאב  חיתוך  נוסף,  קלאב  בידו  אם   .11 הכול  בסך 

הלקיחה ה-12, ואז באמת אין להגנה מה לעשות.

בקלאב  סינגלטון  שלכרוז  להניח  חייב  מערב  לפיכך, 
)מול הסינגלטון של הדומם(. אם זה המצב, הכרוז חייב 
לנסות לפתח לקיחה נוספת בספייד או בדיאמונד. הקלף 
 ♠Jxxxx שלשותף  תקווה  נותן  בספייד  שלכם  הבודד 
אחרי הדומם, ואז אין אפשרות לפתח לקיחה נוספת ב-♠. 

כפולה  עקיפה  לכרוז  שבה  ה-♦  סדרת  עם  ומה 
פוטנציאלית נגד ה-QJ♦ שלכם?

 QJ-ניתן לחסל אופציה זו אם תובילו ♦ נמוך מתחת ל
בלקיחה השנייה!

הבה נתבונן באותה יד מנקודת המבט של הכרוז:

♠
♥
♦
♣

AKQ42
A954
AKT
Q

♠
♥
♦
♣

73
KQJT63
8542
9

כרוז  אף  ב-3♦.  וממשיך   6♥ נגד   ♣A-ב מוביל  מערב 
לכישלונו  שיביא  מהלך   ,♦T מהדומם  ישחק  לא  שפוי 
המידי ב-75% מהחלוקות האפשריות, בשעה שביכולתו 
לבצע את החוזה בקלי-קלות אם סדרת הספייד מחולקת 

3-3 או 4-2 )סיכוי של 84%(.

שליטים,  יוציא   ,)♦K )או   ♦A-ב יזכה  הסתם  מן  הכרוז 
ישחק AK♠ בתקווה לחלוקה סבירה, ולאחר שלא תשרתו 

ללקיחה זו הוא יתנצל בפני שותפו על כך שאין לו מזל.
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החלוקה המלאה:

 ♠
♥
♦
♣

AKQ42
A954
AKT
Q

 

♠
♥
♦
♣

T
872
QJ93
AKT72

♠
♥
♦
♣

J9865
-
76
J86543

 ♠
♥
♦
♣

73
KQJT63
8542
9

 

פסיבי,  בהארט  או   ♠T-ב תבחרו  השנייה  בלקיחה  אם 
שני. הפעם,   ♠ סיבוב  וישחק  יוציא שליטים  שוב  הכרוז 
ישליך  הוא  נוסף:  סיכוי  לו  יש  למרות החלוקה הגרועה, 
♦ על Q♠, יחזור לידו בחיתוך ♠, יוביל ♦ נמוך ולאחר 
25%, אך אין  שתשחקו נמוך הוא יבקש T♦ )סיכוי של 
והסלם  עמו  המזל  הפעם  ויתפלל...  טוב(  יותר  משהו 

מבוצע.

תלויה  הכרוז  של  "המזל"  שמידת  אפוא  רואים  אנו 
רבות באיכות ההגנה.

♦ נמוך בשעה שהכרוז אינו  בדוגמה האחרונה, הובלת 
היא  נוספת  לקיחה  אף  להפסיד  לעצמו  להרשות  יכול 
מהלך שיכול רק להרוויח. ייתכן שזה לא ישנה דבר ולכרוז 
♦ גבוה  12 לקיחות ממילא, אבל “אילוץ” הכרוז לבזבז 
ממנו  לגזול  עשוי  המשחק  של  מוקדם  בשלב  מהדומם 
לקיחה יקרה כאשר יתברר לו באיחור שעדיף היה לנסות 

עקיפה כפולה בסדרה.

ניתן להביא עוד דוגמאות רבות למהלכים מסוג זה בהגנה, 
אך העיקרון ברור ואני מקווה שביום מן הימים מאמר זה 
יהיה לכם לעזר כאשר במשחק מעשי תחסלו אופציה של 

הכרוז בשלב מוקדם.

חופשת הברידג'
היוקרתית באירופה
מלון רויאל המלכותי,

דוביל צרפת

30-17 ביולי 2017

חוויה תיירותית יחידה מסוגה על חופי נורמנדי המטריפים, לחובבי ברידג' בכל הרמות!

חבילות נופש 14-6 לילות

אל תחמיצו!

054-4556111 03-6058355   רותי ליברמן  דניאלה בירמן 
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ספירה, ספירה, ספירה!

מוטי גלברד

גם הסיכוי הקטן ביותר עדיף על חוסר סיכוי!

מוטי גלברד
Dealer: S
Vul: Both
Lead: ♠A

 ♠
♥
♦
♣

QJ7642
3
KT9
AKQ

♠
♥
♦
♣

AKT3
T62
A876
73

West North East South

1♠ Pass 2♥
Pass 2♠ Pass 4♥
Pass Pass Pass

החוזה הוא ♥4. 

אף על פי שצפון חזר על סדרת ה-♠ פעמיים, אין הובלה 
טובה יותר מ-A♠ המאפשר לכל הפחות להתבונן בדומם. 
מזרח שירת ללקיחה הראשונה עם 5♠, ודרום שיחק את 

ה-9♠. 

מאין יבואו לדעתך ארבע הלקיחות הנדרשות להפלת 
החוזה?

כאשר   ♠8 לשחק  שיקפיד  שותפך  על  סומך  אתה  האם 
אחד  הוא  השותפים  בין  אמון   ?♠85 דאבלטון  בידו 
שה- יודע  אתה  כעת  בהגנה.  ביותר  החשובים  הדברים 
5♠ הוא קלף בודד, כלומר ל-K♠ ול-A♦ יש סיכוי מעולה 

לזכות בלקיחה. 

 ,♥Q או ♥J לשותף אין נקודות רבות. עליך לקוות שיש לו
את  יגביה  השלישי  ה-♠  בסיבוב  שלו  גבוה  חיתוך  ואז 
ושותפך  וב-3♠   ♠A-ב תמשיך  אם  אבל  שבידך,   ♥T-ה
את  ישליך  אלא  מעליו  יחתוך  לא  הכרוז   ,♥J עם  יחתוך 

ה-♦ המפסיד שלו, ולהגנה לא תהיינה לקיחות נוספות.

זוהי החלוקה המלאה:
 ♠

♥
♦
♣

QJ7642
3
KT9
AKQ

 

♠
♥
♦
♣

AKT3
T62
A876
73

♠
♥
♦
♣

5
J7
J5432
JT654

 ♠
♥
♦
♣

98
AKQ9854
Q
982

 

 .♦A-ו ♠AK כדי להפיל את החוזה עליך לשחק תחילה
רק בלקיחה הרביעית תשחק ספייד שלישי. שותפך חייב 
להבין שאתה מנסה להגביה לקיחה בשליט ולחתוך עם 
הכרוז  את  מכריח   ♥J-ה שבידו.  ביותר  הגבוה  השליט 

!♥T – לחתוך עם קלף בכיר, והרי לך הלקיחה המפילה



בכיף שלךבקצב שלךבבית שלך

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

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

ספרו לחבריכם, הם יודו לכם

חדש תרגול הכרזות אינטראקטיבי
לתרגול קונבנציית ברגן

אין דברים כאלו!

מה עוד באתר?

קורס צעדים ראשונים בברידג'
  מוגש באנימציה המאפשרת           

    המחשה ויזואלית מרשימה.

  קל ופשוט להבנה.

  ניתן לתרגל באתר מיד לאחר כל שיעור.

 מעל 1,500 תרגילי הכרזות

 כ-600 תרגילי משחק יד והגנה

 עשרות שיעורי ברידג' בוידיאו

מתאים לכל הרמות

רמזור הכוונה אישי

פתרון כתוב לכל תרגיל

הירשמו עכשיוהירשמו עכשיו
 ותיהנו מהתוכנית החינמית שלנו, הכוללת מבחר טעימות עשיר, ללא הגבלת זמןמהתוכנית החינמית שלנו

www.bestbridge.co.il 
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הארץ  באליפות  השנה  זכה  זק  ויניב  אורן  אפרת  הזוג 
ואילן  רוני בר  לזוגות מעורבים. במקום השני זכה הזוג 
הרבסט ובמקום השלישי נדיה ובני ליבסטר )אם ובנה!(. 

התחרויות  אחת  היא  מעורבים  לזוגות  הארץ  אליפות 
בזוגות  להיתקל  לנו  ומאפשרת  בארץ  ביותר  החזקות 

מעניינים וחדשים שהורכבו במיוחד לצורך תחרות זו.

ידיים  בפניכם  ונציג  התחרות  את  נסקור  זה  במאמר 
מעניינות שהשפיעו על מיקומם של הזוגות הזוכים.

רמת  והפגינו  התחרות  כל  לאורך  הובילו  ויניב  אפרת 
לזכות  לזוג  שסייעו  ידיים  שתי  לפניכם  גבוהה.  ברידג' 

בתחרות ודווחו על ידי יוסי אנג'ל.

יד מס' 7,
מחלק דרום, כולם פגיעים

 ♠
♥
♦
♣

A742
9653
1053
AQ

 

♠
♥
♦
♣

108
A74
AJ42
K985

♠
♥
♦
♣

Q53
KQ
Q986
7642

 ♠
♥
♦
♣

KJ96
J1082
K7
J103

 

גמר אליפות זוגות מעורבים 2017 - סיקור

מערכת



סיקור תחרויות

33

מהלך ההכרזה:
South West North East

Pass 1♦ Pass 1NT
Pass Pass X XX
Pass Pass 2♥ Pass
Pass 3♣ Pass 3♦
Pass Pass Pass

ויד  נקודות   9 ויניב עם  אפרת במערב פתחה בדיאמונד 
שמכפיל  לצפון  מגיעה  ההכרזה   .NT מכריז  מאוזנת 
הכרזת  על-ידי  מקסימאלית  יד  מראה  יניב   ,Takeout

רידאבל והחוזה הסופי הופך ל-♦3.

לאור הפאס של דרום ניתן להניח ששתי סדרות המייג’ור 
מחולקות 4-4. עם חמישייה באחת בהן דרום היה מכריז 
שיחקה  אפרת   .♥6 הייתה  ההובלה  שלו.  הסדרה  את 
לכיוון  מהדומם  קטן  ודיאמונד   )♥KQ( הארט  פעמיים 
)לאחר  דיאמונד  האס  את  הורידה  מכן  לאחר  הנסיך. 
שמשכה פעמיים הארט מהדומם אין לה כניסה לשחק את 
10 דבלטון מצפון, לכן ההחלטה  ה-Q♦ במטרה להפיל 

של אפרת למשוך את האס הייתה ברירת מחדל(.

שני  רק  יש  שלצפון  ידוע  דיאמונד  המלך  שנפל  לאחר 
קלאבים ולכן אפרת זרקה ספייד על האס הארט ושיחקה 
מהדומם  שנייה  ופעם  מהיד  ראשונה  פעם  קטן,  קלאב 
עד שה-A♣ צנח וה-K♣ הוגבה. בסופו של דבר ההגנה 

זכתה בשני קלאבים ובשני ספיידים בלבד.

החוזה.  את  להכשיל  ההגנה  יכולה  פתוחים”  “בקלפים 
חזרה  וקלאב  בקלאב  חזרה  לדרום,  בספייד  הובלה 
נוספת בספייד לדרום וחיתוך קלאב ע”י צפון. הגנה בלתי 

אפשרית במשחק נורמלי.

יד מס' 4,
מחלק מערב, כולם פגיעים

 ♠
♥
♦
♣

96
42
AQ107
KJ1085

 

♠
♥
♦
♣

A42
KJ98
J652
72

♠
♥
♦
♣

KJ10873
AQ5
4
A43

 ♠
♥
♦
♣

Q5
10763
K983
Q96

 

מהלך ההכרזה:
South West North East

אפרת אורן יניב זק

- Pass Pass 1♠
Pass 2♠ Pass 2NT)1(
Pass 3♣)2( Dbl 3♦)3(
Pass 4♠  All Pass

יניב במזרח פותח ♠1 ביד שלישית ואפרת תומכת בגובה 
2. ליניב ברור שיש סיכוי רב לבצע משחק מלא בספייד, 
מותנה באיכות הנקודות שברשות אפרת. מבחינתו רצוי 

שאפרת לא תביא נקודות מבוזבזות בסדרת הדיאמונד.

הוא  לפיה   ,Short Trial Bid הוא משתמש בשיטה של 
מראה קוצר בסדרת הדיאמונד ומבקש משותפתו להעריך 

את היד.

הסדרה  מעל  אחד  שלב  מכריז  הפותח  השיטה,  ע”פ 
להכריז  מהשותף  מבקש  זה(,  במקרה   2NT( שפתח 
הקוצר.  את  מראה  הוא  ואז   )3♣( מעל  אחת  סדרה 
♥3/♦3 = קוצר בסדרה המוכרזת. קוצר בקלאב מוכרז 
בהכרזת ♠3 )סדרת השליט(. בצורה כזו מצליח הפותח 
להבהיר היכן הקוצר בידו. מבלי שהזוג עובר את גובה 3 

בסדרת המייג’ור המוסכמת.

לאפרת יד סופר מתאימה כיוון שיש לה 4 נקודות “עובדות” 
 6-9 כזכור הבטיחה  ♠4. היא  ולכן הכריזה  מייג’ור  בכל 

נקודות בהכרזת ♠2.

לבקש  כדי  ההכרזה,  במהלך  ה-♣3  את  הכפילה  צפון 
משך   ,♣A-ב זכה  יניב  דרום.  עשה  וכך  בקלאב  הובלה 
ההארט  על  הבודד  הדיאמונד  את  והשליך  שליטים  שני 

הרביעי. סה”כ 12 לקיחות. 

לנדיה ובני היו כל הסיבות לשאוף לתחרות מוצלחת 
במיוחד!

בני חגג יום הולדת חמישים ולנדיה היו חסרות 22 נקודות 
במקום  הזכייה  בינלאומי.  רב-אמן  לדרגת  בינלאומיות 
השלישי ו-20 נקודות בינלאומיות אכן היוו מתנה ראויה! 

J

השלישי  במקום  הזכייה  את  שהכריעו  הבורדים  אחד 
לטובת נדיה ובני ליבסטר היה במפגש הישיר נגד אורית 

אוחיון וישראל ידלין שסיימו במקום הרביעי.
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יד מס' 5
מחלק צפון, צפון-דרום פגיעים

 ♠
♥
♦
♣

K7
K63
AKQT6
653

 

♠
♥
♦
♣

T92
JT72
987542
-

♠
♥
♦
♣

A6543
984
J
AJT2

 ♠
♥
♦
♣

QJ8
AQ5
3
KQ9874

 

South West North East
נדיה ליבסטר ישראל ידלין בני ליבסטר אורית מורן

- - 1NT 2♠
3♣ 3♠ 3NT Pass

Pass 4♠ Dbl Pass
Pass Pass

זו,  ביד   .TB בשיטת  למשחק  אופייני  ההכרזה  מהלך 
ישראל  ואורית ניסו לנצל את הפגיעות הנוחה )לא פגיע 
3NT. הנסיון לא צלח  ♠4 כנגד  נגד פגיע( ולהקריב עם 
כאשר הכרוז סיים עם 6 לקיחות בלבד ו-800 לצפון-דרום 
הייתה  פעמים   3 של  )נפילה   100% שהניבה  תוצאה 
היות  ואורית  ישראל  לטובת  מאוד  טובה  תוצאה  משיגה 

וצפון-דרום מבצעים 3NT פגיע(.

יד מס' 14
מחלק מזרח, אין פגיעים

 ♠
♥
♦
♣

Q5
AKT
AJT6
AK53

 

♠
♥
♦
♣

KJ
Q864
Q9
QJT82

♠
♥
♦
♣

AT98742
J
K853
9

 ♠
♥
♦
♣

63
97532
742
764

 

South West North East
נדיה ליבסטר בני ליבסטר

- - - 3♠
Pass Pass Dbl Pass
4♥ All Pass

צפון-דרום  בני במזרח, הכריזו  ♠3 של  לאחר  פתיחה  
)ולא  להגן  היטב  בחרה  במערב  נדיה   .4♥ של  לחוזה 
להכריז ♠4( והחוזה נפל ב-4 פעמים, תוצאה מצוינת של 

88% למזרח-מערב.
יד מס' 18

מחלק מזרח, צפון-דרום פגיעים
 ♠

♥
♦
♣

QJ6
AQ98
A52
983

 

♠
♥
♦
♣

K54
7542
43
KT64

♠
♥
♦
♣

T9832
JT
KQ7
AQJ

 ♠
♥
♦
♣

A7
K63
JT986
752

 

South West North East
נדיה ליבסטר בני ליבסטר

- - - 1♠
Pass 2♠ All Pass

והמשיך   ♦A-ב זכה  צפון   ♦J-ב טבעית  הובלה  לאחר 
בדיאמונד. בני זכה ב-K♦ והמשיך עם ♠ ל-K. כאשר זה 
♥ מידו  ♣ והשליך  זכה, המשיך בני עם ארבעה סיבובי 
כאשר צפון שגה וחתך את ה-♣ הרביעי עם J♠. כתוצאה 
והארט  הארט  בהמשך  בשליט.  לקיחה  מאבדת  ההגנה 
נוסף בני חתך והמשיך ב-♠ שאיחד את השליטים בצפון-

דרום. בסה"כ בוצעו 9 לקיחות ו- 96% למזרח-מערב.

שלב  של  השני  בסיבוב  ושוחקה  דווחה  הבאה  היד 
הגמר )בית ב'( ומציגה הגנה יפה של הזוג חדווה ואשר 

אקסלרוד שכללה גם משחק לחץ על הכרוז!
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יד מספר 7
מחלק דרום, כולם פגיעים

 ♠
♥
♦
♣

AJT7
KT7
K965
T4

 

♠
♥
♦
♣

Q983
AJ53
JT
KJ5

♠
♥
♦
♣

K4
Q8
AQ743
9862

 ♠
♥
♦
♣

652
9642
82
AQ73

 

South West North East
חדווה אקסלרוד אשר אקסלרוד

Pass 1♣ 1♠ 1NT
Pass Pass Pass

של  פאס  לאחר   1♣ של  בהכרזה  מערב  פתח   7 ביד 
דרום. אשר בצפון התערב ♠1, ומזרח סיים את ההכרזה 

ב-1NT – הכרזה צנועה, לכל הדעות.

חדווה בדרום הובילה ב-6♠.

במלך.  זכה  והכרוז  בעשירית  כוסתה  מהדומם  שמינית 
המשך בדיאמונד נלקח על ידי הנסיך בדומם ואשר בצפון 
נלקח  מהדומם  נוסף  דיאמונד  במלך.  לזכות  שלא  בחר 
על ידי המלכה ביד הכרוז, ואס דיאמונד שוחק כשחדווה 

בדרום משליכה קלאב והארט הושלך מהדומם.

כעת שיחק הכרוז מידו את המלכה הארט, קטן מהדומם 
וצפון זכה במלך. בשלב זה כבר הראה הכרוז )מזרח( 11 

 .♥Q-ו ♦AQ ,♠K  :נקודות גבוהות בידו

 ♣AQ-בשלב זה ולאור ההכרזה ברור היה לאשר בצפון  ש
מוחזקים בידי חדוה בדרום, ולכן שיחק הארט שני שזכה 
והמשיך  השלישי,  ההארט  את  גם  משך  הכרוז  בדומם. 

בקלאב מן הדומם. 

זה  ובשלב  בלקיחה  לזכות  כדי  ה-10♣  עם  עלה  צפון, 
נראה המצב כך:

 ♠
♥
♦
♣

AJ7
-
K
4

 

♠
♥
♦
♣

Q93
-
-
KJ

♠
♥
♦
♣

4
-
74
98

 ♠
♥
♦
♣

65
9
-
AQ

 

כעת שיחק צפון את המלך דיאמונד, והפעיל על הדומם 
חמש  בכל  זכו  וצפון-דרום  נסבל,  בלתי  לחץ  )מערב( 

הלקיחות האחרונות.

 אם יושלך קלאב מהדומם, תזכה ההגנה בהארט, בשתי 
לקיחות בקלאב ובשתי לקיחות בספייד. אם יושלך ספייד 
מהדומם, תזכה ההגנה בהארט, ב-A♣ ובשלוש לקיחות 

בספייד.

מצוינת  תוצאה  הייתה  וזו  אחת  פעם  נפל   1NT החוזה 
הצליחו  במזרח-מערב  הזוגות  שרוב  לאחר  לצפון-דרום 

לאסוף 8 ואף 9 לקיחות ביד זו.

ברכות למנצחים!
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משחקי ההזמנה )או בשמם המוכר יותר "משחקי הסגל"( 
יד מעניינת שאציג לפניכם כבעיית משחק של  זימנו לנו 

הכרוז.

♠
♥
♦
♣

AK10762 
982 
Q65 
3

♠
♥
♦
♣

- 
AKQ75 
AKJ72 
A76

החוזה הסופי אמור להיות סלאם גדול או קטן בהארט ע”י 
מזרח.

באס  זוכה  הכרוז  קטן.  סלאם  כנגד   ♣K-ב מוביל  דרום 
ומושך פעמיים שליט, שני היריבים משרתים, חותך קלאב 
בדומם, משליך על הספייד את הקלאב האחרון, חוזר ליד, 
מושך שליטים וזוכה בכל הלקיחות. קו משחק זה מתאים 

גם לחוזה של ♥7.

במציאות התקבלו מספר תוצאות מוזרות. כדי לדון בהן 
אציג בפניכם את היד במלואה:

 ♠
♥
♦
♣

QJ985 
1043 
-
J10982

 

♠
♥
♦
♣

 AK10762 
982 
Q65 
3

♠
♥
♦
♣

- 
AKQ75 
AKJ72 
A76

 ♠
♥
♦
♣

43 
J6 
109843 
KQ54

 

צפון  של  הכפל  מוכפל.   7♥ היה  החוזה  אחד  בשולחן 
נקרא “לייטנר דאבל” ע”ש השחקן שהגה אותו. הרעיון 
הוא לבקש מהשותף לצאת בסדרתו הארוכה היות ולצפון 
צפון מניח שלשותפו הרבה קלפים  יש חוסר בדיאמונד. 
בסדרה זו. הובלה בדיאמונד מכשילה את הכרוז מיידית.

לא  דרום  שהוכפל,  גדול  סלאם  הוכרז  בו  אחר  בשולחן 
קרא את הכפל בצורה נכונה והוביל ב-6♥. הכרוז שיחק 
צפון  שבידי  סבר  הוא  והאס.  העשירית  התשיעית,  את 
J1043♥ ולכן הוא חתך קלאב בדומם )עם ה-8♣( ועקף 
בנסיך,  זכה  דרום  נפלו,  השמיים  פתאום  ה-7♥.  לכיוון 
 3 ונתן לצפון חיתוך בדיאמונד – סה”כ   ♣J-משך את ה

דאון!!

הוביל  דרום  הוכפל.  ששוב  קטן  סלאם  שיחק  נוסף  זוג 
בספייד )סדרתו של הדומם(. הכרוז סבר שבידי צפון יש 
לשותפו  ונתן  זכה  דרום  בהארט.  מיד  ועקף   ♥J10643

חיתוך בדיאמונד – דאון 1!

בשולחן נוסף הוכפל ♥6 ומזרח הכריז רידאבל )!(. דרום 
ב-12  בקלות  זכה  ומזרח  חתך  צפון  בדיאמונד,  הוביל 

לקיחות. 

בשאר השולחנות שוחק סלאם קטן ללא דאבל והכרוזים 
זכו ב-12 או ב-13 לקיחות.

שהוכפל  הגדול  בסלאם  זהיר  למשחק  נדרש  הכרוז 
בהובלה של 6♥. הוא משחק את התשיעית, עשירית ואס 
מהיד. המשך ב-K♥ מוציא את הנסיך מדרום. עכשיו ברור 
לכרוז שצפון לא הכפיל עקב סדרת השליט אלא כדי לקבל 
בדומם,  קלאב  חותך  הוא  בספייד.  או  בדיאמונד  חיתוך 
חוזר לידו עם ספייד קטן )אם יחזור לידו בדיאמונד הוא 

ייכשל בחוזה!(, ימשוך שליטים ויזכה בכל הלקיחות. 

משחקי הסגל 2017
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החיים הטובים מתחילים
ב- PALACE תל אביב

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

מקבוצת עזריאלי

דיור מוגן
תל-אביב

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.
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יוסי אנגל

השחקנים   .IMP בשיטת  בתחרות  שוחקה  הבאה  היד 
המשתתפים כולם ברמה גבוהה.

מהלך ההכרזה:
♠
♥
♦
♣

10954
J732
J65
Q8

♠
♥
♦
♣

KJ72
AK
AQ
A10643

North East South West

Pass Pass 2NT Pass
3♣ Pass 3♠ Pass
4♠ Pass Pass Pass

דרום פותח 2NT למרות החלוקה של 4225. יש לו חוזק 
רב בסדרות הקצרות ו-21 נקודות גבוהות. מערב הוביל 

ב-6♥.

במטרה  המלכה  לכיוון  קלאב  ומשחק  ביד  זוכה  הכרוז 
ליצור כניסה לדומם ולפתח את הסדרה הארוכה שבידו. 
ב-9♥  המשך   .♣9 משחק  ומזרח  במלך  זוכה  מערב 
מזרח   .♣Q-ל נמוך  קלאב  ומשחק  ביד  זוכה  והכרוז 

משחק את הנסיך.

10♠ מהדומם מורצת ומערב זוכה ב-A♠. הוא ממשיך 
בשלו ומקצר את הכרוז בהארט. דרום משחק עתה את 
הקלאב הגבוה ומערב משרת. הוא יודע שלמזרח יש את 

ה-Q♠ )מערב זכה ב-A♠ ולא ב-Q♠( ולכן הוא משליך 
הכרוז  הארט.  ומשחק   ♠8 עם  חותך  מזרח  דיאמונד. 
נמוך  משרת  מערב   ,♠K ומשחק  השביעית  עם  חותך 
 ♠Q-ודרום טוען לעשר לקיחות היות והוא משוכנע כי ה

תצנח מידו של מזרח.

משחק ההטעיה שביצע מערב )שחקן נבחרת ישראל – 
אילן ברקת( הוא מוכר וידוע למרבית השחקנים הבכירים, 
אבל צריך למצוא את המקום והזמן המתאים כדי ליישמו 

וזה אינו פשוט.

זוהי היד המלאה:
 ♠

♥
♦
♣

10954
J732
J65
Q8

 

♠
♥
♦
♣

AQ3
965
K108
K752

♠
♥
♦
♣

86
Q1084
97432
J9

 ♠
♥
♦
♣

KJ72
AK
AQ
A10643

 

הראשונה  בפעם   ♠Q-ב מערב  זכה  שלו  לב  שימו 
את  ומשחק  בידו  חותך  הכרוז  היה  בהארט,  והמשיך 
ה-J♠. עתה יכול הכרוז להשליך 2 דיאמונדים מהדומם 

.♦Q-על הקלאבים ולחתוך בדומם את ה

רק אם מערב זוכה ב-Q♠ וממשיך קלאב החוזה יוכשל, 
היות והכרוז חייב לחתוך בדומם עם התשיעית וכשהוא 
ישחק ספייד נוסף, יזכה מערב באלוף וימשיך ב-3♠ כדי 

למנוע חיתוך דיאמונד בדומם. 

משחק הטעיה מבריק

מועדון ומרכז ללימודי ברידג’, היכל “בית מכבי”, רח’ גולדה מאיר 21, קריית ראשון, ראשל”צ )ליד התחנה המרכזית החדשה(     
chalio.br@walla.com- 0528677854 -אליהו חליו

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

המרכז ללימודי ברידג’
מועדון ברידג’ “בית מכבי”

תחרות ארצית
שבת 13.5.2017 שעה 10:00
תחרות 30 ידיים בניהולו של אילן שזיפי.

עלות השתתפות 70 ש"ח.
אולם היכל הספורט המפואר והממוזג, חניה חופשית בשפע ללא תשלום.

הרשמה: רויטל עסיס 054-4358800 |  שגב חן 050-7712396

חמישי רביעי שני שעה

הרצאה
תחרות לימודית

צמח יפה

הרצאה
תחרות נק' אומן

רויטל עסיס

הרצאה
תחרות לימודית

רויטל עסיס

9:30
10:00

הרצאה
תחרות נק' אומן

שגב חן

הרצאה
תחרות נק' אומן

רויטל עסיס

16:45
17:00

לוח פעילות המועדון 2017

חדש!

 bridgemate חישוב תוצאות מיידיות במסופי
חנייה חופשית, כיבוד קל, אולם ממוזג.

עלות השתתפות בתחרויות- 35 ש''ח )כולל מע''מ(

יוצאים לנופשון טיולים ו"ברידג" לצפון יוון

טיול אל מפלי האיים 7 לילות עם טיילת טרוול בהדרכת שועי אדומי.

יציאה- 4.6 חזרה- 11.6
מלון  Grand Hotel Palace5 בסלוניקי

חצי פנסיון
מחיר לאדם בחדר זוגי: 1,249 אירו | תוספת ליחיד בחדר: 270 אירו

להרשמה ולקבלת תוכנית הטיול:
chalio.br@walla.com- 0528677854 -אליהו חליו



מועדון ומרכז ללימודי ברידג’, היכל “בית מכבי”, רח’ גולדה מאיר 21, קריית ראשון, ראשל”צ )ליד התחנה המרכזית החדשה(     
chalio.br@walla.com- 0528677854 -אליהו חליו

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

המרכז ללימודי ברידג’
מועדון ברידג’ “בית מכבי”
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רויטל עסיס

16:45
17:00
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חידת מאי
אורן לידור

 ♠
♥
♦
♣

Q10872                   
AQ                          
K64                                        
K52

 

♠
♥
♦
♣

65
J10987653
107
9

♠
♥
♦
♣

4
2
QJ983
QJ10763

 ♠
♥
♦
♣

AKJ93
K4
A52
A84

 

כנגד ♠6 הוביל מערב ב-J♥. עליכם לבצע את החוזה 
כנגד כל הגנה. בהצלחה!!!

 ♠
♥
♦
♣

AK52
2
AK2
Q8762

 

♠
♥
♦
♣

7
KJ109876
J1098
10

♠
♥
♦
♣

J98
54
Q7
AKJ543

 ♠
♥
♦
♣

Q10643
AQ3
6543
9

 

ניסית את ה-Q♣ אבל  כנגד ♠6 הוביל מערב ב-10♣. 
מזרח זכה עם ה-K♣ והמשיך ב-3♣. חתוך עם ה-10♠, 
המשך ב-Q♠, שחק דיאמונד ל-K♦ והמשך עם ה-8♣. 
אל  בספייד  ותמשיך  תחתוך  ואתה   ♣J-ב יכסה  מזרח 
ה-K♠. שחק כעת את ה-7♣. מזרח שוב יכסה, הפעם 
שבידך.  האחרון  השליט  עם  תחתוך  ואתה   ♣A-ה עם 
שחק כעת דיאמונד ל-A♦ ואת ה-A5♠ מהדומם, עליהם 

תשליך מהיד את 2 הדיאמונדים. זה המצב כעת:

 ♠
♥
♦
♣
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♥
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-
KJ
J
-
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♥
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♣

-
54
-
5

 ♠
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-
AQ3
-
-

 

אם  בלחץ:  ומערב  שהוגבה  ה-6♣  את  מהדומם  שחק 
ישליך  ואם  שבדומם  ה-2♦  יוגבה   – דיאמונד  יזרוק 

הארט – תוגבה ה-Q♥ שביד. 

פתרון חידת אפריל

אורן לידור
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אורן לידור

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

מאוזן:
1( חופש 6( ראשי מדינה 11( אחת הסדרות 12( עני 14( נהר ידוע 15( טכניקת משחק יד בה מעדיפים 
לחתוך דווקא ביד הארוכה )5,5( 18( הכרזה נפוצה 20( בתוכו 21( קרס 22( מעון ארעי 23( מארבעת 
המינים 24( סוג של דג 26( סימן, כמפתח להבנה 27( מילת סיבה 28( יונק גדול 29( חי ממשפחת הכלבים 
30( מכשיר לציד דגים 32( סוג של מאור 34( כלי נשק ארטילרי 36( נחרב 37( פעמון 39( רסיסים 40( 
הזוכה בה מתחיל את התור הבא 43( אות אנגלית 44( חצי אי שכן 47( העמיס לגובה 48( פנה לבג”ץ 50( 
פס 51( היה מלא אנשים 53( אינו חיובי 56( לוקסוס 58( מסתור 59( הזז את האוטו! 60( כיסוי נגד קור 

61( הופך ל–

59

56

47

40

32

27

23

18

11

1

50

41

2

19

45

30

17

60

57

28

38

20
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51

42

34

24

16
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35
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13
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33

15

3
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53

49

7

55

14

9

39

52

25

12

5

29

6

61

54

44

36

26

22

8

מאונך:
1( פעמיים משחק מאותה היד כנגד 2 תמונות של היריב )5,5( 2( בבואה 3( שני יובלות 4( אחת העונות 
5( יונק גדול 6( תפקיד הדירקטור בברידג’ )5,5( 7( גניבה 8( אחד החודשים 9( קודש לחללי השואה וגם 
לחללי צה”ל )6,3( 10( בא בברית 13( הבן הראשון 16( החלק הנכנס לפה למטרת נשיפה 17( מקצוען 
19( מצע 25( סיכוי קטן 31( שקט 33( סיכוי  התרחשות 35( דרישה 36( מתפרק, נמוג 38( מחלקי הפנים 
41( חריטה על הגוף 42( זמזום 45( מקום ללימוד תורה 46( הובלה 49( כתב 52( באיזה זמן? 54( מנגינה 

55( נושא ארון האל 56( תשלום חובה 57( עני
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פתרון התשברידג’ הקודם מירחון אפריל 2017:
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יתקיים בין 
התאריכים 30 

ביוני ועד 6 
פסטיבל הברידג'ביולי  2017.

הבינלאומי ה-51
היכל קבוצת שלמה, רח' אייזק רמבה 7, תל-אביב

ibf@bridge.co.il | www.ibf-festival.org | 09-7774031

בזמן שאתם משחקים, הזמינו את חבריכם לצפות בהפנינג הברידג' הגדול 
בישראל וליהנות משיעור ברידג' ראשון ללא תשלום. החניה עלינו.

ביום ג' 4/7/17 בשעה 11:00 מחכים לכם! 

לרגל הפסטיבל ה-51
פרסים כספיים בסך כולל של כ-120,000 ₪
פרסים מיוחדים בשווי כולל של כ-20,000 ₪

 בנוסף, יחולק גם  פרס לזוג במקום ה-51 בכל תחרות!



ידיעון ההתאגדות הישראלית לברידג' ן מאי 2017

עורכים: אילן שזיפי ואוריה מאיר,
כתובת משרד ההתאגדות: יערה 27, רעננה מיקוד 4320458

טל. 09-7774031, פקס. 09-7774033
www.bridge.co.il :אתר ההתאגדות ibf@bridge.co.il :דוא"ל

יולי 2017יוני 2017מאי 2017
6 - 5

6

20 - 19

אליפות ישראל הפתוחה 
לזוגות – גמר על

אליפות ישראל לזוגות 
סניורים – שלב מחוזי*

אליפות ישראל לזוגות 
סניורים – חצי גמר וגמר

3  -  2

 4

30 ביוני
עד

6 ביולי

אליפות ישראל לנשים 
חצי גמר וגמר*

סימולטנית ארצית

פסטיבל הברידג' 
הבינלאומי ה-51 

30 ביוני
עד

6 ביולי

14 - 10

22

פסטיבל הברידג' 
הבינלאומי ה- 51

משחקי הברידג' 
במסגרת המכביה ה 20

גביע המדינה לקבוצות - 
מוקדמות

תכנית פעילות ספורטיבית ארצית לחודשים:
מאי 2017 - יולי 2017

* ראה מודעה מפורטת

הודעות חשובות

פסטיבל הברידג' הבינלאומי ה-51
יתקיים בין התאריכים

30 ביוני ועד 6 ביולי 2017

לראשונה
הפסטיבל יתקיים בהיכל קבוצת שלמה

בתל אביב )רח' אייזיק רמבה 7 בתל אביב(.

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

רישמו ביומנים !

www.ibf-festival.org :כל הפרטים באתר הפסטיבל



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

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

אפשרות עדכון פרטי שחקן,  דרך המערכת המקוונת
שחקנים יקרים שימו לב, במידה והנכם מעוניינים לעדכן פרטים )שינוי כתובת, 
טלפון, הוספת אי מייל וכד'(, ניתן לעשות זאת, באמצעות המערכת המקוונת 

שבאתר ההתאגדות.

לעדכון פרטים פעלו בהתאם להוראות הבאות:
1 .www.bridge.co.il היכנסו לאתר ההתאגדות
לחצו על אייקון "תשלומים" בתחתית הדף. 2
בחרו בכפתור  "חידוש חברות". 3
4 ..ENTER הזינו מספר חבר ותעודת זהות וליחצו
הוסיפו / תקנו את הפרטים הרלוונטיים.. 5
לחצו על כפתור "עדכון" בתחתית הטופס. )הכפתור מופיע רק לאחר הוספה / תיקון פרטים(.. 6

אליפות ישראל לזוגות סניורים 2017
שלב מוקדמות מחוזיות

IMP שיטת חישוב
שבת 6 במאי 2017

שעה 09:30 עד 14:40 לערך
ישוחקו 36 חלוקות,)2X18(. כמות נקודות אמן ארציות מוגדלת תוענק לזוגות מעל הממוצע

מרכזדרוםצפון

במועדון "חיפה כרמל"
רח' מחניים, חיפה

מועדון אשדוד
הרב שאולי 4

במועדון ככר המדינה
ויצמן 53, תל אביב

פרטים והרשמה
משה מנור

054-6908800
מועדון:  04-8101027

מחיר 140 ש"ח לזוג
ההרשמה מראש – חובה

אביבה בן ארויה 
052-3859335

מחיר 140 ש"ח לזוג
ההרשמה מראש – חובה

יעקב מינץ
052-2783263
03-5403244

מחיר 140 ש"ח לזוג
ההרשמה מראש – חובה

סניור = מי שנולד ב : 31.12-1957 או לפני כן
לפחות אחד מבני הזוג חייב להשתייך לסניף במחוז שבו הוא משתתף

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

שלבי הגמר : שלבי הגמר ב: 19 - 20 במאי 2017.
פרסים ונקודות אמן ארציות ובינלאומיות בגמר
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אליפות ישראל לזוגות נשים 2017 
אליפות ישראל לזוגות נשים תתקיים 

בסוף השבוע  2-3 ביוני 2017 במועדון ההתאגדות הכדורת ברעננה.
רח' יערה, 27, רעננה, כניסה לחניון הכדורת העליון.

אליפות הנשים היא בנוסף לאליפות הפתוחה והנשים יכולות להשתתף בשתיהן. 
ההרשמה על בסיס מקום פנוי "כל הקודם זוכה". 

מתכונת התחרות:
שלב מחוזי - לא יתקיים שלב מחוזי.  

שלב חצי גמר - ביום ששי יתקיימו 2 מושבים, משותפים לכולן.  
שלב  גמר - בתום השלב המוקדם יופרדו הזוגות ל 2 בתים על סמך ההישג המצטבר:  

גמר א'  )בערך שליש מהזוגות(  
גמר ב' המספר המדויק יוחלט לפי מספר הזוגות שירשמו וישתתפו בתחרות, ועל פי  שיקולי ארגון התחרות.

שלב הגמר ישוחק בשבת ב-2 מושבים של כ- 24 חלוקות )או 3 מושבים קצרים של 16-18 חלוקות(.  
יתכנו שינויים במתכונת זו בהתאם לכמות הזוגות ולשיקולי ארגון.

נקודות אמן
בשלב המוקדם יוענקו נקודות אמן ארציות לזוגות מעל הממוצע.

בשלב הגמר - נקודות אמן בינלאומיות וארציות יוענקו בשני הבתים, לפי מפתח שקבעה ועדת נקודות אמן 
ומושבים. כמו כן יינתנו פרסים כספיים.

אם לא יתקיים שלב מוקדם אלא שלב גמר )בהתאם לכמות הזוגות( יוענקו נקודות אמן ארציות 
ובינלאומיות לתחרות כולה.

תקנון - תקנון מפורט יתפרסם בסמוך לתחרות.

לוחות זמנים
ביום ו', 2 ביוני: משעה 10:00 ועד 17:00 לערך,
בשבת, 3 ביוני: משעה 10:00 ועד 18:00 לערך.

כרטיסי שיטות 
על כל זוג להצטייד מראש בכרטיס שיטות ישראלי תקני, ממולא כיאות.

www.bridge.co.il "ניתן להוריד ולהדפיס כרטיס שיטות דרך אתר ההתאגדות )ב"מידע שימושי

הרשמה מראש חובה )לא תהיה גביה במקום(.
מחיר לזוג 400 ש"ח.

ההרשמה דרך המערכת המקוונת שבאתר ההתאגדות עד לתאריך 29.05.17

 www.bridge.co.il 1. הכנסו לאתר ההתאגדות

2. בתחתית העמוד לחצו על  

3. בדף הבא בחרו ב -  

4. בדף הבא לחצו על הקישור שליד שם התחרות - אליפות נשים



מועדון ברידג' אשדוד
מתכבד להזמינכם לתחרות ארצית

"60 שנה לאשדוד"
2 מושבים קצרים 36 ידיים

18 בורדים

יום שישי 26 במאי 2017  |  בשעה: 10:00
באולמי בל מר

רח' הטיילת 10 חוף מי עמי, אשדוד

מנהל תחרות: אילן שזיפי
מחיר כולל ארוחת צהריים למשתתף – 100 ₪

פרסים כספיים בסך 6500 ש"ח
חובה להרשם מראש

כהן חיים – 052-3733609  |   פרוז משה – 052-6002364

מועדון רמת השרון 
שמח להזמינכם לתחרות גביע שבועות תשע"ז

מושב 1 30 ידיים
יום שבת 27 במאי 2017  |  בשעה: 10:00

רח' סוקולוב 52 רמת השרון
מנהל תחרות: אילן שזיפי
מחיר למשתתף: 70 ₪

הרשמה מראש חובה
יעקב מינץ – 052-2783263

מועדון 03-5403244 
www.bridgerh.co.il אתר המועדון

הודעות מועדונים

מועדון הברידג' חולון
מתכבד להזמינכם לתחרות ארצית

ע"ש חברינו תדמור אריה ז"ל
2 מושבים 24 ידיים 

יום שלישי  9 במאי 2017  |  בשעה 20:00
יום שלישי 16 במאי 2017  |  בשעה 20:00

מתארחים במועדון ברידג' חולון
רח' הלוחמים 30

)צמוד למשרדי הרישוי( חולון

מנהל תחרות – אילן שזיפי

מחיר למשתתף 120₪ עבור 2 המושבים
לפרטים והרשמה מראש חובה
טושר רועי – 050-9033355

עמותת ברידג' ירושלים
שמח להזמינכם לתחרות ארצית

מושב 1 30 ידיים
יום שישי 12 במאי 2017  |  בשעה 10:00

ב"מגדלי הים התיכון" רח' ינובסקי 4, ירושלים
מנהל תחרות: ברי אבנר

מחיר למשתתף 65 ₪
כולל כיבוד ושתיה חמה

גביעים ל- 3 המקומות הראשונים 
וכן למקום ראשון עד דרגת אמן כסף

להרשמה: שלומית – 052-2670177 עפרה – 050-5562459

סניף הקריות מתכבד להזמינכם
לתחרות ארצית
מושב 1 30 ידיים

יום שישי 12 במאי 2017  |  בשעה: 10:00

מרכז שיקום וספורט אילן בקריית חיים
)לרשום ב- WAZE חיפה במקום קריית חיים(

מנהל תחרות : אסף עמית

מחיר למשתתף: 65 ₪
פרטים נוספים, הוראות הגעה והרשמה באתר הסניף:

www.micha-amit.com
ניתן להרשם באמצעות כפתור הרישום באתר

או בטלפון: דוד אמבר 052-6346447 
אסף עמית 050-9511422

מועדון בית מכבי ראשל"צ מתכבד להזמינכם 
לתחרות ארצית
מושב 1 30 ידיים

יום שבת 13 במאי 2017 | בשעה  10:00 – 14:00
רח' גולדה מאיר 21 קריית ראשון
)באולם הכדורסל – בית מכבי(
מנהל תחרות: אילן שזיפי
מחיר למשתתף: 70 ₪

מס' מקומות מוגבל, הרשמה מראש חובה
הרשמה אצל שגב חן 050-7712396

חניה חופשית במקום

מועדון חיפה כרמל
מתכבד להזמינכם לתחרות ארצית

ע"ש יצחק נוסבאום ז"ל
מושב 1 30 ידיים

יום שישי 9 ביוני 2017  |   בשעה 10:00
במועדון כרמל

רח' מחניים 9 )מול בית 18( חיפה
מנהל תחרות: אסף עמית
מחיר למשתתף 65 ₪

גביעים מהודרים ופרסים כספיים
ל- 3 המקומות הראשונים

מס' המקומות מוגבל | הרשמה מראש חובה
יניב זק – 054-8083015  |  אריה ברקוביץ – 052-8757855
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מועדון חיפה כרמל
מתכבד להזמינכם לתחרות ארצית
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תוצאות תחרויות

סימולטנית אפריל 2017 בחישוב ארצי 
מושב 1 מתוך 1 תאריך: 02/04/17

השתתפו 993 זוגות

מצטברשמותדרוג

79.93סומוב מרינה - סוחנוב ולרי1

71.71גנס בוב - דורון רון2

70.32גרינשטיין מייק - פרלמוטר אריה3

70.26פלדבוי גיל - גורדון דן4

69.49ורם מנחם - גולן רחל5

68.84חיות אבי - בן שמחון אמליה6

67.54נמט שלמה - גרייצר יאיר7

67.52גלסר אנדרי - ברקוביץ אריה8

67.38שעובי אביהוא - אשל רן9

67.03איתן יבגניה - איתן מוניה10

מצטברשמותדרוג

81.16סומוב מרינה - סוחנוב ולרי1

69.45פלדבוי גיל - גורדון דן2

68.47איתן יבגניה - איתן מוניה3

67.95גנס בוב - דורון רון4

67.14ברסלר שלמה - בן סימון שרל5

67.09עדי נורית - שלם איריס6

66.41הרשקוביץ בלו - מלמד רות7

66.31שפירא ירון - בן-דוד רוני8

66.23חיות אבי - בן שמחון אמליה9

66.09כהן ליאור - צדיק ארז10

בחישוב ארצי - Handicapבחישוב ארצי - משוקלל

מועדון רמת השרון 
שמח להזמינכם לתחרות לקראת הפסטיבל

מושב 1 30 ידיים
יום שלישי 13 ביוני 2017 | בשעה: 20:00

רח' סוקולוב 52 רמת השרון

מנהל תחרות: אילן שזיפי

מחיר למשתתף: 70 ₪
גביעים מהודרים לשלושת המקומות הראשונים

הרשמה מראש חובה

יעקב מינץ – 052-2783263 | מועדון 03-5403244 
www.bridgerh.co.il אתר המועדון

מועדון נס ציונה
מתכבד להזמינכם לתחרות ארצית

מושב 1 30 ידיים
יום שבת 10 ביוני 2017 | בשעה 10:00

ב"קניותר" )קומת חניה(
רח' שדרות האירוסים 53, נס ציונה

מנהל תחרות: אילן שזיפי
מחיר למשתתף 70 ₪

גביעים מהודרים ו/או פרסים כספיים
ל- 3 המקומות הראשונים

מס' המקומות מוגבל ביותר
הרשמה מראש חובה

יעקב מיוחס – 054-6892939 

מועדון ברידג' קלאב רחובות
שמח להזמינכם לתחרות ארצית

לזכרו של צרטוק ליאוניד ז"ל
מושב 1 30 ידיים

יום שישי 16 ביוני 2017 | בשעה 10:00
במועדון ברידג' קלאב רחובות

רח' המנוף 1, רחובות

מנהל תחרות: אילן שזיפי

מחיר למשתתף 75 ₪
גביעים ל- 3 המקומות הראשונים

הרשמה מראש חובה
נעמי לזר – 050-8884494 | דורית לשם – 050-9427818

מאיר ברקמן – 050-7353303 

מועדון הברידג' סביון- קריית אונו 
בהנהלת שירי פאור

מתכבד להזמינכם לתחרות ארצית
מושב 1 30 ידיים

יום שבת 17 ביוני 2017 | בין השעות: 14:00 - 10:00

בית התרבות החדש של סביון
רח' סמטת היובל 1, סביון

מנהל תחרות: אילן שזיפי
חניה בשפע, גישה לנכים

לפרטים והרשמה מראש חובה
שירי – 054-7999781
שורה- 052-8802656



2017 במאי   18-14

חופשת אביב וברידג'
באחוזת יערות הכרמל

מחיר ל-3 לילות
א’ ד’, ב’-ה’

אדם בחדר זוגי
2,495 ש”ח

אדם בחדר יחיד
4,175 ש”ח

מחיר ל-4 לילות
א’ -ה’

אדם בחדר זוגי
3,230 ש”ח

אדם בחדר יחיד
5,470 ש”ח

המחירים הינם לאדם בחדר זוגי, חצי פנסיון, 	 
בחדר כרמל דה-לקס, כולל טיפול וכולל מע"מ.

מחירים מיוחדים לחדרי צמרת, גן וסוויטות.	 

ניתן לקבל תפריט דיאטה )ללא תוספת תשלום(.	 

הנחה בת 10% לכל הטיפולים המוזמנים מראש!	 

חדש! סדנת מנות ראשונות וסלטים בהנחיית שף האחוזה )ללא תוספת מחיר(

סגן אמן 
וגנר-אביטל יעל, חיפה/כרמל 

פרידמן יוסף, קריות/חיפה 
פיאנקביץ שולה, נהריה 

פירר איגור, נהריה 
בנדק מור, עמק יזרעאל 
גזית גונן, עמק יזרעאל 
עזרא לארי אלי, השרון 

זמיר אירית, אביבים 
רשתי משה, אביבים 

אורבן תומס, בית בלגיה י"ם 
אנגלמן נחום, מרכז הברידג' ים 

גונן נילי, מרכז הברידג' ים 
שויגר צבי, מרכז הברידג' ים 

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

שקד חנה, בית מכבי ראשל"צ 
גולד סילביה, רחובות 

ארבל עמוס, וקס - רחובות 
פישר אהובה, נס ציונה 

שחקן מתקדם 
בנג'מין גרהם, כרמיאל 

ודיש אמה, כרמיאל 
גד עדי, טבעון 

אגור אורית, רקפת קרית טבעון 
טוביה יוסף, רקפת קרית טבעון 

עמישב מילכה, רקפת קרית טבעון 
שושני רזיאל, רקפת קרית טבעון 

וינברגר גורג, השרון 
גוטפריד ורדה, ברידג' פוינט פולג 

טוביה ברק, ברידג' פוינט פולג 
קמיר זוהר, ברידג' פוינט פולג 

גרינברג לורט, כפר סבא 
זמיר גורי, אביבים 

לוטרמן זהבה, אביבים 
פוקסברונר אסתר, מרום נווה 
פוקסברונר משה, מרום נווה 

גודמן לין, ירושלים 
דורון אמנון, ירושלים 
לילינטל גון, ירושלים 

הרש שמעון, בית בלגיה י"ם 
אברמוביץ איוה, מרכז הברידג' ים 

דהן שמעון, מרכז הברידג' ים 
שושי זאב, חדרה 

בן יאיר הילה, מרכז ספורט רשלצ 
לוי אסתר, בית מכבי ראשל"צ 

שמעוני רינה, רעננה ההגנה 
ווינשטוק סלמה, באר שבע 

הופמן שלמה, וקס - רחובות 
ירושלמי דליה, וקס - רחובות 
נוסבאום עפר, וקס - רחובות 
פדרמן שלמה, וקס - רחובות 

פולק עמוס, וקס - רחובות 
ווקס זיגי, מועדון מודיעין 
ווקס חיה, מועדון מודיעין 

רב אמן 
דימנט נעם, רחובות 

סגל מרדכי, כפר מרדכי 
אמן בכיר זהב 

פלופסקי לאון, חיפה/כרמל 
עומר זך, עמק יזרעאל 

רז אמנון, בית בלגיה י"ם 
טוויג אהרון, ויצו פתח תקוה 

רובינשטיין שמיל, אשקלון 
אמן בכיר כסף 

מורג שי, אביבים 
אמן בכיר ארד 

ליבר מוניקה, קריות/חיפה 
בסקין בן, מרכז הברידג' ים 

עבו עליזה, גליל תחתון 
אמן בכיר 

לשד איתן, נהריה 
קורן תקוה, ברידג' פוינט פולג 

מנדלאי אמי, רמת גן 
הרפז חיים, אשדוד 

אמן זהב 
ראובני יהודית, לב הצפון 

ספינקה גילי, השרון 
רוזן צבי, ערד 

ניר דוד, באר שבע 
שטאובר אריה, נס ציונה 

אמן כסף 
שורוש נבייה, עמק יזרעאל 

עזרא אודט, השרון 
קרונקופ דליה, מושבות-שמריהו 

ירניצקי גלעד, וקס - רחובות 
גוטליב רונן, מועדון מודיעין 

אמן ארד 
כספי ישראל, גל - ראש העין 
כספי פנינה, גל - ראש העין 

גל עדנה, השרון 
לייט אדי, השרון 

שרגא פסח, רמת גן 
בכר פנחס, מושבות-שמריהו 
סבח אופק, מושבות-שמריהו 

שליבוביץ יונתן, מושבות-שמריהו 
גני רותי, ויצו - נוה יוסף 

חיינה מרדכי, ויצו - נוה יוסף 
ניב תורית, מרכז הברידג' ים 

שחר אילנה, מרכז הברידג' ים 
שינדלר דן, מרכז הברידג' ים 

גלרנטר אילנה, באר שבע 
שחר אתי, רחובות 

בירנבאום מוניק, אשדוד 
בירנבאום צבי, אשדוד 

אמן 
אפרים דוד, גל - ראש העין 
לדרמן גילה, ספורט + חולון 

מצא שמואל, רמת השרון 
גונן נחום, כיכר המדינה ת"א 

דוד אילן, חיפה/כרמל 
סגל אלין, רקפת קרית טבעון 

סגל דוד, רקפת קרית טבעון 
משיח משה, רמת גן 
רומנו משה, רמת גן 

זגר אני, אביבים 
דינוביץ חני, מושבות-שמריהו 
צוויג חיה, מושבות-שמריהו 

רמר אסתר, מושבות-שמריהו 
קרמנשהי אריה, ירושלים 
כץ יעל, מרכז הברידג' ים 
בן-הרוש אלברט, נתניה 

גבעולי שושנה, חדרה 
גל רבקה, חדרה 

כהן חנה, רחובות 
ארדיטי רון, כפר מרדכי 

סגן אמן זהב 
גל ציון, גל - ראש העין 

מורוזנסקי לאוניד, כרמיאל 
אורון הרצל, קריות/חיפה 

נחמיאס יוסף, "הרץ" חיפה 
רפילוביץ רינה, רקפת קרית טבעון 

הרץ רבקה, מושבות-שמריהו 
כהן שוש, מושבות-שמריהו 
ניצן מרים, מושבות-שמריהו 

גלעדי ציפי, מרום נווה 
ברחודר דרור, סביון-קרית אונו 

בשביץ אסתר, ראשון לציון 
בלקירש חנה, בית מכבי ראשל"צ 

כהן אינה, רחובות 
פריאנטי שמחה, רחובות 

ברייר אמנון, נס ציונה 
סגן אמן כסף 

קרוליצקי אלכס, נהריה 
רפילוביץ אלכס, רקפת קרית טבעון 

אהרוני אורית, השרון 
אמדו דליה, מרום נווה 

בר אילן חגי, חדרה 
ליברמן ארנון, סביון-קרית אונו 

אליהו עובדיה, מרכז ספורט רשלצ 
פורת גאולה, מרכז ספורט רשלצ 

מוספיר אלברט, ערד 
ריבסקי ג'וליאן, רעננה ההגנה 

עמיר גילה, באר שבע 
כהן ליאור, אילת 

קורשיה דניאל, אשדוד 
אבירי עדי, כפר מרדכי 
בבניק יוסף, נס ציונה 

סגן אמן ארד 
גרנות אילנה, גל - ראש העין 

לאופר נחמה, כיכר המדינה ת"א 
ספיר צביה, כרמיאל 

גזית גלי, נהריה 
קינן עודד, אביבים 

פדלון אורה, מרום נווה 
אבלגון אלכס, מרכז הברידג' ים 

ימין דוד, רעננה ההגנה 
מועלם נירה, רעננה ההגנה 
שפיצר ארוין, רעננה ההגנה 

מקבלי תארים חדשים ביום 5 לאפריל 2017

דרגות



2017 במאי   18-14

חופשת אביב וברידג'
באחוזת יערות הכרמל

מחיר ל-3 לילות
א’ ד’, ב’-ה’

אדם בחדר זוגי
2,495 ש”ח

אדם בחדר יחיד
4,175 ש”ח

מחיר ל-4 לילות
א’ -ה’

אדם בחדר זוגי
3,230 ש”ח

אדם בחדר יחיד
5,470 ש”ח

המחירים הינם לאדם בחדר זוגי, חצי פנסיון, 	 
בחדר כרמל דה-לקס, כולל טיפול וכולל מע"מ.

מחירים מיוחדים לחדרי צמרת, גן וסוויטות.	 

ניתן לקבל תפריט דיאטה )ללא תוספת תשלום(.	 

הנחה בת 10% לכל הטיפולים המוזמנים מראש!	 

חדש! סדנת מנות ראשונות וסלטים בהנחיית שף האחוזה )ללא תוספת מחיר(



וכייף  מעולה  אוכל  פינוקים,  טיולים,  של  שבוע 
באויר פסגות קריר

במלון בוטיק ספא יוקרתי בעיירת הנופש
  San Martino di Castrozza

STORICO HOTEL REGINA במלון
וסוויטות  חדרים  עם  ביותר  יוקרתי  וספא  בוטיק  מלון 
מעוצבות בסגנון ארט דקו וארוחות כיד המלך  במלון ספא 
מפואר, בריכת שחיה גדולה מקורה, סאונות למיניהם ועוד 

פינוקים. המלון ממוקם במרכז העיירה.
הרי הדולומיטים בצפון-מזרח איטליה

הם שלוחה של הרי האלפים ומשתרעים סמוך לגבול עם 
אוסטריה. הדולומיטים מתפרשים על שני חבלי ארץ: ונטו 
)VENETO( במזרח, וטרנטינו-אלטו אדיג'ה, המכונה גם 

דרום טירול, במערב.

מספר המקומות מוגבל!!!

ההרשמה בעיצומה

מועדון הברידג' רמת השרון בשיתוף ג'קי דגן מזמינכם ל:
אויר פסגות בדולומיטים האיטלקיים 11-18/7/2017

מחיר החבילה - 1,890 אירו לאדם בחדר זוגי 
תוספת ליחיד בחדר - 420 אירו

המחיר כולל:
פנסיון  חצי  בסיס  על  לינה  לוורונה   בינלאומיות  טיסות 
לכל  ונוח  ממוזג  אוטובוס  התוכנית   לפי  צהרים  ארוחות   
אורך הטיול  מדריך ישראלי מומחה לאזור - רוני ינובסקי  
כניסה לאתרים לפי פירוט התכנית: רכבת קטנה, רכבל להר 
רכבל  טנו,  אגם  ורונה,  מפלי  מראנו,  מרחצאות  המרמולדה, 

להר פמפאגו.   טעימות קולינריות מקומיות. 
 משחקי ברידג' כולל שתייה חמה וכיבוד.

לנותני  טיפים  למיניהם,  ביטוחים  בארוחות,  שתיה  כולל:  אינו  המחיר 
השירותים בחו"ל )50 אירו לאדם(, טיפ למדריך הישראלי וכל מה שלא נכלל 

בסעיף המחיר כולל

 יום 1
כשבדרכנו  הדולומיטים  הרי  לכיוון  נצא  הנחיתה  לאחר 
לאציזה  בעיירה  גארדה  אגם  של  המזרחי  בחלק  נעצור 
)LAZISE( המתחרה על התואר "העיירה היפה של האגם". 
העיירה  של  העתיק  למרכז  נמשיך  צהרים  ארוחת  אחרי 
עוצר  הנוף  עם  הצבעונית   )MALCESINE( מאלצ'סינה 
הנשימה לאגם. נסיים את יומנו בארוחת ערב במלון שיהווה 

את ביתנו בדולומיטים לששת הלילות הקרובים.
יום 2 

 )Ortisei( נפתח בסיור בוקר בבירת הואל גארדנה, אורטיזיי
המפורסם  במדרחוב  נשוטט  וצבעונית,  קסומה  עיירה   -
אחרי  האיטלקית/אוסטרית.  הטירולית  מהאווירה  ונטעם 
קבלזה  לעיירה  נמשיך  מקומית  במסעדה  צהרים  ארוחת 
)CAVALESE( נבקר בגלריה ובמוזיאון ההיסטורי-אמנותי 

של העיר. חזרה למלון לארוחת ערב וברידג'.
יום 3

הבוקר נצא לכיוון העיירה המטופחת מראנו ונטייל במרכז 
העיר העתיקה ובגן הארמון. נמשיך ליהנות בפארק המים 
הטרמליים אשר נמצא ממש במרכז העיירה. אחר הצהריים 
בין  שילוב מרתק   -)BOLZANO( בולצאנו  לעיירה  נמשיך 
מרכיבים איטלקיים ואוסטריים. ארוחת ערב במלון וברידג'.

יום 4 
ההרים  במעבר  מלהיב  לביקור  נצא  בוקר  ארוחת  אחרי 
ברכבל  ונעלה  נמשיך  מטר(.   2.239( באזור  ביותר  הגבוה 
המתגלה  המרהיב  הנוף  עם  להתמזג  המרמלאדה  לפסגת 
לנו  מפסגת ההר שמכונה "מלכת הדולומיטים". נסיים את 
למלון  נחזור  הציורית.   CANAZEI קאנזיי  בעיירה  טיולנו 

לארוחת ערב ולמשחקי ברידג'.
יום 5

הבוקר נצא צפונה לכיוון ערוץ גילפנקלאם עם גשרי העץ 
האזור.  של  והמשכר  הפראי  והטבע  הגועשים  המים  מעל 
ד'אמפצו  קורטינה  המפורסמת  העיירה  לכיוון  נמשיך 
CORTINA D'AMPEZZO. בהמשך טיול באגם מיזורינה 
)MISURINA( הקסום השוכן בגובה של 1750 מטר וממנו 
נוכל להשקיף אל פארק 3 החבלים הפראי והמיוחד. לאחר 

מכן נחזור למלוננו לארוחת ערב.
יום 6

 )LAGO DI CAREZZA( קרצה  באגם  נתחיל  היום 
כיוון  מכל  צבעם  את  משנים  שמימיו  ויפהפה  קטן  אגם 
נבקר  ביותר.  הבולט  הוא  העז  והטורקיז  בו  שמסתכלים 
 PANEVAGGIO PALE DI SAN MARTINOבפארק
שהוכר כאחת מפנינות הטבע של UNESCO. בפארק נוכל 
למצוא את "יער הכינורות": יער  גדול של עצי  אשוח בגוון 
האדום הידועים באיכותם ושימשו שנים רבות כחומר גלם 
לבניית כינורות וגיטרות. לאחר מכן נחזור למלוננו לארוחת 

ערב וברידג'.
יום 7

הבוקר נצא לכיוון הנקודה הצפונית ביותר של אגם גארדה 
טנו  נעצור בדרך באגם   .RIVA DEL GARDA - העיירה 
לכיוון  נמשיך  ורונה המרשימים.  ומפלי  היפהפה   TENNO
מספרי  נלקחה  כאילו  שנראית  בורגטו  הציורית  העיר 
האגדות. נעצור לקצת שופינג בנוסח איטליה וניסע לשדה 

התעופה בורונה לקראת חזרה לארץ.

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



SEEFELD – TYROL  29.7 – 12.8 הטירול האוסטרי - זייפלד
שנה 16 - שבועיים בפנינה זו – בגובה 1230 מ' - במלון ספא נפלא במרכז המידרחוב.
 ברידג', הרצאות, טיולים לאיטליה, גרמניה, וכמובן... הטירול האוסטרי על הריו ואגמיו.

BAD - HOFGASTEIN  12.8  - 26.8 באד-הופגסטיין
שנה 32 – שבועיים במקום האהוב ביותר - עם המוסיקה, הטיולים (זלצבורג, באד-רייכנהל, 

גרוסגלוקנר, ארץ האגמים, קפרון.. ועוד ועוד..
הברידג', הספא החדש במלון + ספא ענק (הגדול והמשוכלל באירופה) בעיירה, אוכל מעולה..

WOERTHERSEE by VELDEN  26.8 - 2.9  פלדן - אגם וורתר
שנה – 21!  הריווירה של אוסטריה, גן עדן אמיתי. הנוף, האגם, המלון, האוכל והשירות – אין שני 

להם! מכאן נצא לטיולים גם באיטליה וסלובניה, שייט באגם.. קלגנפורט, מינימונדוס.. 

ABANO TERME 2.9 - 16.9 אבאנו טרמה
שנה 18 – שבועיים בעיירת הספא #1 באיטליה!  מלון RITZ על חמשת כוכביו עם: סעודות גורמה - 
יין חופשי, ברידג', קונצרטים, טיפולים, מכאן נצא לטיולים: לוונציה, וורונה, אגם גרדה, באסאנו דל 

גראפה, פדובה, נבקר ביקבים, נטעם יינות ומטעמים ועוד ועוד..

ולסיום נהדר של החופשה:
 ADRIATIC CRUISE 16.9 –23.9 שייט חלומי בים האדריאטי

ראש השנה חגיגי – על סיפון האוניה!

ליאורה: 054-4406834



. . . ו נ ל ש ם  י ל ו י ט ה

 נסיכות ליכטנשטיין

שטיינגדן וגרמיש

טירת לינדרהוף ופוסן

לינדאו ואגם קונסטנץ

מינכן אוגסבורג

ת ו נ ת ש ה ל ם  י ו ש ע ם  ל ו ל ס מ ו ם  י ל ו י ט ה ר  ד ס

050-5364604  פקס: 03-6040940
גדי בן בסט

bnbg.ben@gmail.com

לפרטים והרשמה:

הכנסו לאתר הנופשונים של גדי בן בסט: עדכונים, 
פרטים נוספים, הורדת טפסי הרשמה ותמונות

www.bnbg.co.il

טיסות סדירות, בשעות נוחות - אל על
14 ימים, 13 לילות על בסיס חצי פנסיון   

מיסים והעברות
שני טיולים בחבילה (טיולים נוספים יוצעו לבחירה)

משחקי ברידג'
שתייה חמה וקרה במהלך המשחקים

מלווה ישראלי צמוד
טיפים לנותני שירות (למעט למדריך הישראלי)

€
ליחיד בחדר זוגי

תוספת לחדר יחיד 435 €  2,250
: ל ל ו כ ר  י ח מ ה

 28 יולי - 10 אוגוסט | 14 ימים, 13 לילות

Bad Wörishofen
באד ווריסהופן, גרמניה

במלון הספא המפנק

2 0 1 7 ץ  י ק ן  ו ש פ ו נ



. . . ו נ ל ש ם  י ל ו י ט ה

 נסיכות ליכטנשטיין

שטיינגדן וגרמיש

טירת לינדרהוף ופוסן

לינדאו ואגם קונסטנץ

מינכן אוגסבורג

ת ו נ ת ש ה ל ם  י ו ש ע ם  ל ו ל ס מ ו ם  י ל ו י ט ה ר  ד ס



לפרטים נוספים ולהרשמה: אורלי ריזנברג 054-4429724, גדי ארנון 054-4671721

Hotel Shloss Weikersdorf 4 
Baden bei Vienna, Austria

30 August – 06 September 2017  (8 days / 7 nights)
טיסות אל על

 TEL AVIV- VIENNA  15.45 – (18.40)  |  VIENNA –TEL AVIV 20.30 – (00.55)
הסעה משדה התעופה למלון ובחזרה.

7 לילות בבית מלון  Hotel Shloss Weikersdorf  **** על בסיס חצי פנסיון
 http://www.schlosshotels.co.at

החבילה כוללת:
 ארוחת ערב ביום ההגעה  כניסה  לבריכה, כניסה חופשית לאזור הספא הכולל סאונה, חדר אדים

 חדר כושר קרדיו ובריכת שחיה מקורה  4 טיולים: טרנסילבניה, באדן, וינה מיקלוב, דנציה,
אוטובוס תיירים ממוזג ונוח לביצוע התכנית  מדריך ישראלי צמוד  מדריך מקומי כנדרש

משחקי ברידג' כולל כיבוד ושתיה    ארוחת צהרים ביום העזיבה  טיפים לנותני השירותים למעט מדריך הקבוצה
סדר הימים והסיורים עשוי להשתנות

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

המחיר אינו כולל: ביטוח רפואי, ביטוח נסיעות - מטען וביטוח ביטול נסיעה, הוצאות אישיות. 
תנאי ביטול והרשמה: הרשמה עד לתאריך 10.6.17 – עם ההרשמה יש לשלם מקדמה על סך 150 יורו.

את יתרת התשלום ניתן לשלם ב- 4 תשלומים ללא ריבית עד לתאריך 17.7.17 . 

תנאי ביטול:  החל מ- 25.7.17 - 200 יורו לאדם. |  בין 8 - 21 ימי עסקים לפני יציאת הטיול – 500 יורו לאדם. | 7 ימי עבודה – מלוא מחיר הטיול.

פחות מ – 3 ימי עסקים לפני היציאה 100% דמי ביטול.  -

מחיר החבילה לאדם 1,560 € לאדם בחדר זוגי
 )תוספת ליחיד בחדר זוגי 280 €(

bridge4fun@012.net.il
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Virtual European Championship - 
part 1

Krzysztof Martens

BOARD 15

 ♠
♥
♦
♣

QJ109752 
A 
J65
Q5

 

♠
♥
♦
♣

K6 
QJ10942 
K 
10864

♠
♥
♦
♣

A43 
K873 
AQ42
K7

 ♠
♥
♦
♣

8 
65 
109873 
AJ932

 

Contract 4♥. North opened 3♠.  Lead ♠Q

T h e  m a i n  p o i n t   -  D i s c a r d  i n  t h e  s u i t 
w h e r e  a  r u f f  i s  t h r e a t e n e d .

Order of play:
1. Win with the king of spades.
2-3. Overtake the king of diamonds with the ace 
and pitch a spade on the diamond queen. 
4. Now it is safe to play trumps.

Closed room  - your teammates played in 4♠ 
doubled, down two: 

+500 for EW.

You discarded a spade +420 = -2 IMP.

You allowed the defenders to score a spade ruff: 
-50 = -11 IMP.

BOARD 16

 ♠
♥
♦
♣

K1052 
Q53 
K1075
J10

 

♠
♥
♦
♣

Q3 
AKJ2 
QJ 
KQ532

♠
♥
♦
♣

A98 
98764 
642 
A6

 ♠
♥
♦
♣

J764 
10 
A983 
9874

 

C o n t r a c t  4 ♥.  L e a d  ♣J

The main point  -  Maintain communication 
between the hands.

Order of play:
1. The ace of clubs.
2. The ace of hearts.
3-4. The king and queen of clubs, discarding a 
spade.

If North ruffs with the queen, you discard a spade 
from, dummy and )with the tramp entries to your 
hand intact( can set up a club for a spade further 
spade discard.
You lose against these two layouts: 
= ♥Q10x with two clubs with North.
= ♥Qxx with two clubs with South.

In both these situations, it will not help you to 
draw a second round of trumps before playing 
clubs.

Closed room  - Contract 4♥,  +620 for EW )Lead ♠2(.

Proper play +620 = no swing

You did not follow the correct line -100 = -12 IMP.



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

מועדון הברידג' רמת השרון בשיתוף ג'קי דגן מזמינכם ל:
טיול ושייט אקזוטי להודו, סרי לנקה ונופש באיים המלדיביים

5-24/12/2017
The Taj Mahal Hotel New Delhi *****  5 במלון היוקרה 

 Costa Neo Clasicca - ועל סיפון אונית התענוגות

אוצר  הם  ההודי,  באוקיאנוס  והאיים  ההודית  היבשת  תת  נשימה!  עוצרת  מלהיבה,  מרתקת, 
של תרבות מרתקת, נופים אקזוטיים והיסטוריה של כובשים קולוניאליים, שהותירה באיים ובתת היבשת את שרידיה המרשימים 
משולבים בתרבות ההינדית ואדריכלות מוגלית. נבקר באתריה המרשימים של ניו דלהי, בירת הודו. בעיר העתיקה ובאתריה, המסגד 
הגדול, הבזאר הצבעוני, הצבעים והריחות והמקדש הסיקי. נבקר בעיר אגרה ובארמון השיש טאג' מהאל מלאכת מחשבת מרהיבה. 
בזריחה ובשקיעה, נזכה למראה נשגב של אחד מפלאי העולם. במומביי )בומבי( הכרך התוסס והלב הכלכלי הפועם של הודו, הטיילת 
המבנים  ויקטוריה,  הרכבת  תחנת  המיוחדים,  ומראותיה  העירונית  המכבסה  העוני,  שכונות  מול  אל  הפאר  שכונות  המפורסמת, 
ונצא למסע אקזוטי   Costa נעלה לספינת התענוגות של חברת  כאן  ישאירו אתכם פעורי פה.  והשווקים של העיר  הקולוניאליים 
בנמליה וחופיה של הודו, האיים המלדיביים וסרי לנקה. נצא לביקור בעיר המקדשים המרתקת מנגלור השוכנת בחוף הדרום מערבי 
של הודו. בדרומה של הודו, נעגון בנמל של קוצ'ין במדינת קראלה הנחשבת אחת מהיפות שבמדינות הודו וכן במדינת גואה שהיא 

המדינה הכי מתוירת בהודו, נבין למה.
בסרי לנקה, האי המכונה "הדמעה של הודו", נבקר בעיר הבירה קולומבו וננסה להבין כיצד הפכה לכרך סואן בלבו של האוקיאנוס 
ההודי. במדינת האיים המלדיביים, נהנה מביקור מרתק בעיר הבירה מאלה השוכנת על אי גדול, אך בעיקר נוכל ליהנות מ"חופשת גן 

עדן" תוך כדי שחייה ופינוקי חוף במים הצלולים שמציעים נופי הבראשית של המלדיביים.
הלינה באוניה בתאים חיצונים עם נוף לים, כל הסיורים והטיולים כלולים.

במחיר מבצע מיוחד ל-10 הנרשמים הראשונים 
של 4900 דולר לאדם )במקום 5950( בחדר בתפוסה זוגית

בהדרכת: רוני ינובסקי

החבילה כוללת:
טיסות סדירות להודו בחברת SWISS   טיסה פנימית  3 לילות במלון היוקרה- The Taj Mahal Hotel New Delhi  – חמישה 
כוכבים DLX על בסיס חצי פנסיון  1 לילה באגרה במלון DLX על בסיס חצי פנסיון  14 לילות שייט בחדרים עם חלון ונוף לים 
על בסיס פנסיון מלא  כל הטיולים והסיורים כולל מקומות העגינה  כל דמי הכניסות לאתרים השונים  אוטובוס תיירים נח 

וממוזג. מדריך ישראלי עתיר ניסיון צמוד לכל אורך הטיול.  משחקי ברידג' בשייט.
המחיר אינו כולל: ביטוחים למיניהם, שתיה בארוחות, תשר לנותני השירותים בחו"ל ובאוניה )17 דולר ליום(, ארוחות בזמן הסיורים, תשר למדריך 

הישראלי.
תוספת ליחיד בחדר 1800 דולר. תוספת לשידרוג לסוויטה עם מרפסת 1100 דולר לאדם




