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"לעיתים, השכר תמורת מעשה שנעשה בהצלחה הוא עצם עשייתו"
 ראלף וולדו אמרסון

שלום חברים,
מוטלת  הארצי  הספורטיבי  הקפטן  על  במיוחד.  עמוסים  הם  השנה  של  האחרונים  החודשים 
עליו  התכנית  בכתיבת  הקרובה.  לשנה  ארצית  ספורטיבית  תכנית  לכתיבת  כבדה  אחריות 
להתחשב באילוצים רבים כדוגמת פעילויות בינלאומיות, חגים ומועדים לשמחה, ריווח מספק 
בין תחרות לתחרות ושאר ירקות. לשמחתנו הקפטן שלנו, מיכה מרק, עמד במשימה בגבורה 

והתכנית מפורסמת במלואה כבר בביטאון זה.

בחודש דצמבר יתכנסו מוסדות ההתאגדות ויתבקשו לאשר את תקציב ההתאגדות לשנת 2018. 
לקידום הברידג', העלאת המודעות  רבים  רעיונות  ביטוי  לידי  להביא  הוא הדרך שלנו  התקציב 
למשחק, תמיכה בפעילות במועדונים והרחבת סל השירותים לחברים. התקציב לוקח בחשבון 
גם את תקצוב הפעילות הבינלאומית של נבחרות ישראל שמייצגות אותנו בגאווה רבה בשנים 
ראובן בשביץ, אשר מונע משנתנו  האחרונות. על מלאכת התקציב מופקד גזבר ההתאגדות, 

לנדוד בלילות.

ולקינוח לקראת השנה החדשה, החוקים החדשים נכנסים לתוקפם ואנו מפיקים בימים אלו את 
ברי אבנר,  ועדת חוקה,  יו"ר  הספר המתורגם לעברית. את עבודת התרגום ביצע בכישרון רב 
בסיוע בלתי מבוטל של איתן לוי, מיכה עמית ואילן שזיפי. בביטאון זה ובקודמו תוכלו לקרוא על 

עיקרי השינויים. אנו נפרסם בעתיד מאמרים מפורטים יותר מלווים בדוגמאות.

יש עוד הרבה עבודה אבל אל דאגה, אנחנו כאן בשבילכם. מוזמנים לשלוח אלינו רעיונות והצעות. 

 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



הכרזות 

4

אילנה לונשטיין

)א( הכרזת סדרה חדשה בגובה הנמוך ביותר האפשרי 
בקפיצה  חדשה  סדרה  הכרזת  נקודות.   6-9 תתאר 
את  ותזמין  נקודות   10-12 תתאר  במייג'ור(  )בעיקר 

השותף למשחק מלא. 

את  להכריז  יכולים  אנו  לפותח,  המשיב  הכרזת  למרות 
 +12 הבטיח  שהשותף  היות  רביעייה  עם  גם  סדרתנו 

נקודות ולפחות 3 קלפים בכל הסדרות שלא הוכרזו.

דוגמא 1

♠
♥
♦
♣

KJ63
42
K753
765

West North East South

1♣ Dbl 1♥

1♠
ברצוננו  נקודות.   12 לפחות  ולשותף  נקודות,   7 בידנו 
אם  גם   .1♠ נכריז  ולכן  החלקי,  החוזה  על  להתחרות 
לשותף שלושה ספיידים נוכל להסתדר – אנחנו רק בגובה 

.1

דוגמא 2

♠
♥
♦
♣

3
QT763
432
A654

West North East South

1♦ Dbl 2♦

2♥

החוזה  על  נתחרה  בלבד,  נקודות   6 שבידנו  פי  על  אף 
בסדרה  קלפים   3-4 )לשותף  בהארט  החמישייה  בגלל 
זו( והסינגלטון בספייד. אם נבחר ב-Pass, רוב הסיכויים 

שההכרזה תסתיים ב-♦2 – חוזה טוב עבור היריבים.

דוגמא 3

♠
♥
♦
♣

AQJ53
765
K62
43

West North East South

1♥ Dbl 2♥

3♠
הסיכוי  מלא.  למשחק  השותף  את  להזמין  נרצה  זו  ביד 
למשחק מלא בהחלט קיים -  ייתכן שבידו 12 נקודות עם 

קוצר בהארט )סינגלטון למשל(.

דוגמא 4

♠
♥
♦
♣

KQT9763
3
J62
43

West North East South

1♣ Dbl 1♥

4♠
השותף עם  ביחד  לנו  שיש  מאחר  ל-♠4  נקפוץ  זו   ביד 
סיכוי  יש  נקודות  ו-20  שליטים   10 עם  שליטים.   10-11
ייתכן  נבצע את החוזה,  לא  לקיחות. אם   10 לבצע  טוב 
מלא  או  חלקי  למשחק  להגיע  מהיריבים  שמנענו  מאוד 
ארוכה  סדרה  עם  ל-♠4  קפיצה  כן  על  משלהם.  מבוצע 

מאוד תיתכן גם עם פחות נקודות.

עונה  והמשיב  מוציא  בכפל  מתערב  שותפנו  כאשר 
מתבטלת  השותף  להכרזת  לענות  החובה  לפותח, 
)מצב זה נקרא Free Bid(. בכל זאת, כאשר ברשותנו 
8 נקודות לערך נרצה לעתים קרובות לענות לשותף 
)שהבטיח 12 נקודות לפחות( ולהתחרות על החוזה 

החלקי.

 Takeout Double -תשובות ל
במצבים תחרותיים



*3666
לפרטים ותיאום ביקור:

azrielipalace.co.il

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

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

החיים הטובים מתחילים
ב- PALACE תל אביב

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

מקבוצת עזריאלימקבוצת עזריאלי

דיור מוגן
תל-אביב
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מיינור,  בסדרת  בזה  זה  תומכים  היריבים  כאשר  )ב( 
)לפחות(  רביעיות  שתי  לשותף  יראה  מצדנו  כפל 
סדרה  באיזו  לבחור  לו  ויאפשר  המייג'ור  בסדרות 

)Responsive Double( לשחק

דוגמא 5

♠
♥
♦
♣

A753
QJ63
42
765

West North East South

1♣ Dbl 2♣

Dbl
בידנו 7 נקודות, כך שאנו מעוניינים להתחרות על החוזה 
החלקי. נכפיל וניתן לשותף לבחור בין סדרות המייג'ור. 
בסדרה  קלפים  ו-3  מהן  באחת  קלפים   4 שבידו  ייתכן 
השנייה. מציאת ההתאמה 4-4 תגדיל מאוד את סיכויינו 

לבצע את החוזה.

דוגמא 6

♠
♥
♦
♣

QT863
K964
432
2

West North East South

1♦ Dbl 2♦

Dbl
 .Pass-ל מדי  טובה  החלוקה  אבל  נקודות,   5 רק  בידנו 
גם  להכניס  כדי  כפל  נעדיף  בספייד  החמישייה  למרות 
פוטנציאלית  )התאמה  לתמונה  ההארט  סדרת  את 
נציין  5-4 בספייד(.  ואפילו   5-3 על  עדיפה  4-4 בהארט 
קוצר  לשותף  כי  וברור  בקלאב  קוצר  בידנו  כאשר  כי 
בדיאמונד, ברור שנוכל לבצע לקיחות רבות גם אם רוב 

הנקודות אצל היריבים.

דוגמא 7

♠
♥
♦
♣

KQ63
QJT2
43
765

West North East South

1♣ Dbl 1♦

1♠

שהיריבים  לאחר  רק  מתקיים   Responsive Double
תמכו זה בזה. כאשר המשיב הכריז סדרה חדשה, כפל 
סדרות  את  להכריז  נצטרך  זה  במקרה  מעניש.  ייחשב 
תכנית  עם  ב-♠1  להתחיל  ונעדיף  זו  אחר  בזו  המייג’ור 
להכריז ♥2 בסיבוב הבא, כאשר השותף יוכל לבחור בין 

סדרות המייג’ור מבלי לעלות לגובה 3.

את  להכריז  חובה  אין  מוציא  לכפל  בתשובה  טיפ: 
הרביעייה הנמוכה ביותר.

מייג'ור,  בסדרות  בזה  זה  תומכים  היריבים  כאשר  )ג( 
שתי  לשותף  יראה  מוציא  לכפל  המשיב  של  כפל 
של  שני  )מקרה  המיינור  בסדרות  )לפחות(  רביעיות 

)Responsive Double

דוגמא 8

♠
♥
♦
♣

43
A32
KJ63
JT52

West North East South

1♥ Dbl 2♥

Dbl
9 נקודות. ברור כי לזוג שלנו יותר נקודות מאשר  בידנו 
ליריבים. לא ניתן להם לשחק ♥2 – הכפל שלנו יאפשר 

לשותף לבחור בין החוזים ♣3 ו-♦3.

דוגמא 9

♠
♥
♦
♣

42
J3
A7632
QT98

West North East South

1♠ Dbl 2♠

Dbl
ונאלץ  נוותר  לא  כן  פי  על  ואף  בלבד,  נקודות   7 בידנו 
רוב   ,Pass-ב נבחר  אם   .3 בגובה  להכריז  השותף  את 
אותו. אם  ויבצעו   2♠ ישחקו בחוזה  הסיכויים שהיריבים 
נזקים  יהיה לרוב צמצום  3, זה  ניפול פעם אחת בגובה 
ושיפור בתוצאה. לעתים היריבים יידחפו בעצמם לגובה 
3, ואז הסיכוי שלנו להכשילם ולקבל תוצאה חיובית יגדל.
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דוגמא 10

♠
♥
♦
♣

KJ73
42
J93
AT64

West North East South

1♥ Dbl 2♥

2♠
 Responsive ,בניגוד לסברה רווחת אצל חלק מהשחקנים
 Double לאחר ♥2-♥1 של היריבים אינו מראה רביעייה 
ומראה  בספייד  רביעייה  שולל   – להיפך  אלא  בספייד, 
שתי סדרות מיינור. כאשר בידנו רביעייה בספייד – נכריז 
הגרוע  ובמקרה  בספייד,  רביעייה  לשותף  )לרוב  אותה 

ננסה להסתדר בהתאמה 4-3(.

סיכום:
לפותח,  עונה  והמשיב  מכפיל  ששותפנו  פעם  בכל 
אחת  )זוהי  החלקי  החוזה  על  תחרות  לשקול  עלינו 
 Pass המטרות החשובות ביותר של הכפל המוציא(. 
מצדנו יאפשר ליריבים לזכות בחוזה בגובה נמוך, היות 
ששותפנו כבר תיאר את ידו וקרוב לוודאי שלא יכריז 
שנית )אלא אם בידו תוספת משמעותית של כוח מעל 
החלקי  החוזה  על  להתחרות  האחריות  המינימום(. 
ולדחוף את היריבים לגובה 3 היא שלנו! חשוב לבצע 
את המוטל עלינו גם עם ידיים צנועות של 6-9 נקודות.

כעת נסו לתרגל.

)א( מהלך ההכרזה:

West North East South

1♦ Dbl 2♦

?

תרגיל 1

♠
♥
♦
♣

J32
AQ63
8765
42

תרגיל 2

♠
♥
♦
♣

42
K63
432
AQ763

תרגיל 3

♠
♥
♦
♣

AKJ3
T842
J63
42

)ב( מהלך ההכרזה:

West North East South

1♠ Pass 2♠

?

תרגיל 4

♠
♥
♦
♣

32
QJ62
KT32
K98

תרגיל 5

♠
♥
♦
♣

Q3
J9
KJ763
Q632

תרגיל 6

♠
♥
♦
♣

432
KQT863
2
A53
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תשובות לתרגילים
2♥ )1(

של  מוציא  לכפל  בתשובה  רביעייה  עם  להתערב  ניתן 
השותף. אם נבחר ב-Pass, היריבים כנראה יזכו בחוזה 
ניתן להסיק  4 דיאמונדים  2. מהעובדה שבידנו  בגובה 

בסבירות גבוהה כי לשותף סינגלטון בסדרה זו.

3♣ )2(
השותף  לוותר.  אין  בקלאב  וחמישייה  נקודות   9 עם 

הבטיח 12+ נקודות ולפחות 3 קלפי קלאב.

Dbl )3(
בין ♥2  לבחור  לשותף  ניתן   –  Responsive Double
ל-♠2. אמנם בידנו רביעייה טובה יותר בספייד, אך עדיין 

לא נרצה לשחק ♠2 מול 3 ספיידים בלבד אצל השותף.

3♥ )4(
אין לוותר עם 9 נקודות. יש להכריז בגובה 3 עם רביעייה. 
כפל יהיה שגוי מאחר שזה יראה שתי רביעיות במיינור 

וישלול רביעייה בהארט.

Dbl )5(
מאשר  המיינור  סדרות  את  לבחור  לשותף  לתת  עדיף 

להכריז לבדנו ♦3.

4♥ )6(
שווה  ידנו  והחלוקה  ההתאמה  נקודות  תוספת  לאחר 

כ-13 נקודות, לכן נקפוץ למשחק מלא.

לפרטים והזמנות: מגי  054-4715949
www.jerusalembridge.com  | 96260 35, ירושלים  מרכז הברידג', בית בלב, שד' בן צבי 

האירוח כולל: ארוחת צהריים  נוספת ביום הראשון, שימוש חופשי בספא ואת כל פעילויות הברידג’

הסעה מאורגנת מירושלים
4 לילות על בסיס חצי פנסיון מחיר לאדם בחדר זוגי - 1,500 ש”ח85 ש”ח לאדם הלוך חזור.

נופשון ברידג’ בים המלח
28 בינואר עד - 1 בפברואר 2018
12 ברציפות במלון לוט שנה 



Gilad@gobridge.co.il | 077-3330775 להזמנות ופרטים נוספים: דבורה

מאחורי ההיגיון של הברידג' המודרני
 כללי הזהב של המכרז

 כלים מתקדמים להערכת היד

 ההיגיון מאחורי הכרזות הפותח והמשיב

 קביעת קצב ההכרזה הנכון

 ניתוח מצבי הכרזה מתקדמים

 בחירת הקפטן של המכרז

מאחורי ההיגיון של משחק ההגנה
 גישה נכונה למשחק ההגנה

 ההיגיון מאחורי בחירת קלף ההובלה

 סקירת שיטות הובלה מיוחדות

 המשחק הנכון ביד השנייה והשלישית

 סימונים - עידוד, ספירה והעדפת סדרה

 הסקת מסקנות מפעולות היריבים

 ניהול הגנה מתקדם

ספר ברידג' חדש 

למתחילים!
הספר שייקח אתכם, צעד אחר צעד,

אל תוך העולם המופלא של משחק הברידג'.
 הסברים מפורטים ועשירים בדוגמאות

 עיצוב מודרני ומזמין

 תרגילים ופתרונות לכל פרק

 מותאם לתכנית הלימוד במועדוני הברידג' 

www.Gobridge.co.il  לחידות, מאמרים והעשרה היכנסו

תלמידים הרמות! מתאים לכל 
ושחקני 
תחרויות

רב אמן בינלאומי ומנהל מיזם

ספריו של גלעד אופיר
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רם סופר

כעת נציג את המקרה היחיד שבו מותר להכריז סטיימן 
שבברידג’  מכך  נובע  זה  מקרה  במייג’ור.  רביעיות  ללא 
המודרני הרוב המכריע של המומחים מוותרים על מהלך 
ההכרזה הטבעי 1NT-2NT ומבכרים להשתמש בהכרזת 

התשובה 2NT כטרנספר לדיאמונד.

דוגמא 13

♠
♥
♦
♣

Q64
KJT3
A96
AK2

♠
♥
♦
♣

KT3
Q92
KJ4
T875

West North East South

1NT Pass 2♣ Pass

2♥ Pass 2NT Pass

3NT Pass Pass Pass

בהכרזת  להשתמש  הסכימו  הזוג  בני  כי  מניחים  אנו 
אפשרות  אין  כעת  לדיאמונד.  כטרנספר   2NT התשובה 
זה  במקום   .1NT-2NT-3NT של  טבעי  הכרזה  למהלך 
8-9 נקודות  כאשר למשיב  על בני הזוג להסכים גם כי 
ללא רביעיות במייג'ור, הוא יכריז בסיבוב הראשון ♣2 
יכריז   )2♠ או   2♥  ,2♦( כל תשובה של הפותח  ולאחר 

.2NT

הנוצרת  אחת  בעיה  רק  ויש  מאוד,  פשוט  נראה  זה  כל 
כאשר לפותח רביעיות בשתי סדרות המייג'ור. במקרה 
זה הוא יכריז תחילה ♥2 ולאחר הכרזת NT מצד המשיב 
עליו לכאורה להסיק כי לשותפו שהשתמש בסטיימן ללא 
כעת  זאת,  עם  בספייד.  רביעייה  יש  בהארט  רביעייה 
הוכנסה אפשרות שהמשיב ישתמש בסטיימן ללא רביעיות 

במייג’ור. כיצד ידע הפותח אם למשיב יש רביעייה בספייד 
מוסיפים את  אנו  זו  אי-בהירות  לפתור  על מנת  לא?  או 

המוסכמה הקטנה הבאה:

במהלך ההכרזה

West North East South

1NT Pass 2♣ Pass

2♥ Pass ?

אם המשיב מכריז כעת 2NT, יש לו 8-9 נקודות ללא 
רביעיות במייג’ור.

 8-9 לו  יש   ,2♠ היא  המשיב  של  הבאה  הכרזתו  אם 
נקודות עם רביעייה בספייד.

דוגמא 14

♠
♥
♦
♣

QT97
AK62
KQ7
K6

♠
♥
♦
♣

KJ86
94
A83
7542

West North East South

1NT Pass 2♣ Pass

2♥ Pass 2♠ Pass

4♠ Pass Pass Pass

מזרח מתחיל כמובן בהכרזת ♣2 בתקווה למצוא התאמה 
שוללת  אינה  זו  הכרזה   .2♥ משיב  מערב  אך  בספייד, 
להכריז  ולא  להיזהר  מזרח  על  כעת  בספייד.  רביעייה 
2NT, משום שעל פי המוסכמה שהכנסנו זה עתה, הכרזה 
מכריז  מזרח  זה  במקום  במייג'ור.  רביעיות  שוללת  זו 
למערב  בספייד.  רביעייה  עם  נקודות   8-9 ומתאר   2♠

התאמה בספייד עם 17 נקודות, והוא מכריז כמובן ♠4.

 ♠A-ב זוכה  צפון   .4♠ נגד  בשליט  מוביל  שדרום  נניח 
הכרוז  על  כיצד  משרתים(.  )כולם  בשליט  וממשיך 
שליטים  של  שלישי  מסיבוב  להימנע  יש  להמשיך? 

מוסכמת סטיימן )חלק ד’(

המקרים  שני  את  בפירוט  תיארנו  הקודם  במאמר 
 1NT-ניתן להכריז ♣2 בתשובה ל )היחידים( שבהם 
קוצר  עם  תלת-סדרתית  יד  נקודות:  מ-8  פחות  עם 

בקלאב ויד עם אורך בשתי סדרות המייג’ור.
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שישאיר את מערב עם הארט מפסיד שלא יוכל לחתוך. 
חיתוך הארט   ,♦K חיתוך הארט,   ,♥AK :הנכון ההמשך 
Q♦, משיכת השליט האחרון, A♦. כעת הובטחו  אחרון, 
10 לקיחות והכרוז יכול להוביל קלאב לעבר ה-K בדומם 

בתקווה לבצע לקיחה עודפת.

נדון  הבא  במאמר  כמו-גם  זה,  מאמר  של  השני  בחלקו 
לכיוון  ונמשכים   1NT-2♣-ב המתחילים  הכרזה  במהלכי 

סלם. מדובר כמובן בידיים חזקות של המשיב.

לסלם  מזמינה  יד  לתאר  כיצד  היא  הראשונה  השאלה 
והפותח   2♣ שהשבנו  נניח  במייג’ור.   4-4 התאמה  עם 
הכריז ♠2/♥2. כעת אם נתמוך בפותח לגובה 3 זו הכרזה 
מזמינה למשחק מלא ולא מחייבת, ואם נתמוך בו לגובה 
4 זו הכרזה סוגרת. האם זה אומר שיש לתמוך בפותח 
לגובה 5 כדי להזמין לסלם? ממש לא. זו דרך פרימיטיבית 
וגם   5 בגובה  לכישלון  להביא  שעלולה  לסלם  להזמין 
כמו  חשובים  בכלים  להשתמש  אפשרות  מאתנו  שוללת 
הכרזות קיו-ביד ושאלות על אסים/קלפי מפתח. הפתרון 

הוא לסכם בין בני הזוג כי:

הכרזת  לסטיימן,  בתשובה   2♥/2♠ הכרזת  לאחר 
מתארת  המשיב  ידי  על   3 בגובה  השני  המייג’ור 
ומהווה הזמנה  4-4 בסדרה שהכריז הפותח  התאמה 

לסלם.

דוגמא 15

♠
♥
♦
♣

Q752
AQ3
KJ5
QJ6

♠
♥
♦
♣

AK63
K987
AQ7
52

West North East South

1NT Pass 2♣ Pass

2♠ Pass 3♥ Pass

4♠ Pass Pass Pass

ביד זו גם למשיב הכרזת פתיחה של 1NT. לאחר פתיחת 
התאמה  ומגלה  בסטיימן  משתמש  מזרח   ,1NT מערב 
מכריז  והוא   ,6♠ לחוזה  להגיע  תקוות  לו  יש  כעת  ב-♠. 
את המייג’ור השני בגובה 3 )♥3(. מערב מבין שלשותפו 
התאמה בספייד עם יד מזמינה לסלם )לפחות(. לצערו הוא 
מחזיק את היד הגרועה ביותר האפשרית – ניקוד מינימלי, 
4-3-3-3, היעדר קלפי ביניים, נקודות מפוזרות.  חלוקה 
מערב קופץ מיד למשחק מלא ♠4 וזו ההכרזה החלשה 
וטוב  ב-♠4  עוצר  עליו,  סומך  מזרח  האפשרית.  ביותר 
 שכך, מכיוון שחוזה של ♠5 אינו בטוח. אם חלוקת הספייד 

היא 4-1, הכרוז יבצע 10 לקיחות בדיוק.

דוגמא 16

♠
♥
♦
♣

84
AJT5
KJ64
AK3

♠
♥
♦
♣

AK63
K987
AQ7
52

West North East South

1NT Pass 2♣ Pass

2♥ Pass 3♠ Pass

4♣ Pass 4NT Pass

5♥ Pass 6♥ All Pass

הפעם   .15 בדוגמא  כמו  יד  אותה  מחזיק  מזרח 
מזרח  ל-♥2  בתשובה  בהארט.  רביעייה  למערב 
בהארט.  התאמה  עם  לסלם  הזמנה   –  3♠ מכריז 
מתארת הייתה   2♠ של  הכרזה   – לב   )שימו 

8-9 נקודות עם רביעייה בספייד ללא התאמה בהארט(. 
דאבלטון  עם  נקודות   16 לסלם:  מאוד  טובה  יד  למערב 
וקונטרולים מצוינים. הבעיה היחידה היא חולשת סדרת 
הספייד, לכן מערב אינו מכריז 4NT אלא מסתפק ב-♣4 
לי  ויש  בסלם,  מעוניין  אני  אומרת:  זו  הכרזה  )קיו-ביד(. 
יודע שכל הסדרות מוגנות  קונטרול בקלאב. כעת מזרח 
2 קלפי  )4NT(. מערב מתאר  והוא שואל לקלפי מפתח 

מפתח ללא Q♥ ומזרח מסתפק בסלם קטן.

הביצוע קל: הכרוז יחתוך קלאב, ואם יאתר את מיקומה 
 13 לבצע  אפילו  ניתן  המוצלח  בכיוון  ויעקוף   ♥Q של 

לקיחות.

בחודש הבא נמשיך לדון במהלכי הכרזה לקראת סלם 
.1NT-2♣-המתחילים ב
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אבי רוזנטל

התשובה לשאלה שבכותרת היא טריוויאלית. כמעט כל 
קורא יאמר שאנחנו מעדיפים משחק מלא במייג'ור. אם 
אין התאמה במייג'ור נעדיף 3NT. גם במקרים לא מעטים 
שבהם מצאנו התאמה במיינור נעדיף 3NT. משחק מלא 

במיינור הוא בעדיפות שלישית.

כפולה  התאמה  בה  שיש  יד  בכל  האם  זאת,  למרות 
בסדרת מייג'ור ובסדרת מיינור עדיף לשחק משחק מלא 

במייג'ור? התשובה לשאלה זו היא שלילית.

לקופסה  מחוץ  כאלה  במצבים  לחשוב  קשה  לרובנו 
מסתבר  המייג'ור.  בסדרת  תמיד  לשחק  תהיה  ונטייתנו 
שהקושי הזה קיים גם אצל שחקנים ברמה עולמית. כך 
אליפות  גמר  ברבע  הידיים ששוחקה  התרשמתי מאחת 

העולם בליון.

צפון פתח ♠1, מזרח הכריז ♣2, ודרום צריך להכריז עם 
היד הבאה:

♠
♥
♦
♣

J43
3
KQJ97632
Q

על דרום להחליט: האם להכריז ישירות משחק מלא או 
להזמין? האם סדרת השליט צריכה להיות ♦ או ♠?

רבים בחרו לשחק בחוזה בספייד. חלקם העריכו שהיד 
קיצונית  דוגמא  מלא.  משחק  הכריזו  וחלקם  מזמינה 
אירעה במפגש בין הולנד לניו-זילנד. ניו-זילנד ביצעה ♠2 
מוכפל  ב-♠4  נכשלה  הולנד  אך  עודפות,  לקיחות   2 עם 

לאחר הובלה בשליט.

ונגה טל  מיחוב מבולגריה )נגד ארה”ב1 בברמודה בול( 
מישראל )נגד שוודיה( בחרו להכריז ♦5.

הבעיה בחוזה בספייד היא הסבירות הגבוהה שלא יהיו 
כניסות לדומם על מנת לגבות לקיחות בדיאמונד. סדרה 
כניסה  זו עלולה להיות חסרת ערך. הכרוז צריך  צדדית 
כל  את  ליריבים  שהוציא  לאחר  מתאים,  בעיתוי  לדומם 
 ,♠A או ♠K קלפי הספייד ומנע חיתוכים. לו החזיק דרום

הסיכויים של חוזה בספייד היו גבוהים יותר.

החלוקה המלאה:

 ♠
♥
♦
♣

KT975
AJT5
4
AT9

 

♠
♥
♦
♣

AQ6
K9872
T5
654

♠
♥
♦
♣

82
Q64
A8
KJ8732

 ♠
♥
♦
♣

J43
3
KQJ97632
Q

 

ייתכן שלמדתם שחיתוך ביד הקצרה פועל לטובת הכרוז 
– לא ביד מסוג זה שבה חיתוך בדומם פוגע באפשרות 

לנצל מאוחר יותר את סדרת הדיאמונד.

בלתי  הובלה  באמצעות  רק  להכשיל  ניתן   5♦ של  חוזה 
סבירה ב-♠ נמוך )הכנת חיתוך(. לאחר כל הובלה אחרת 
הכרוז מוציא שליטים ועוקף בספייד. לעומת זאת, בחוזה 
בשליט  מוביל  שמזרח  לאחר  גרוע  הכרוז  של  מצבו   4♠
ומערב משחק נמוך בלקיחה הראשונה על מנת להקשות 

על כניסה לדומם.

 משחק מלא: 
במייג'ור או במיינור?
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קובי שחר

 0 עם  טרנספר  לעשות  "האם  במועדון:  אותי  שאלו 
נקודות"?

מימין  והיריב   1NT פתח  שהשותף  לאחר  היא:  הכוונה 
מסדרות  לאחת  טרנספר  לבצע  כדאי  האם   ,Pass קרא 
המייג’ור עם 5 קלפים בסדרה ונקודות מעטות. )עבור מי 
 sign-off שאינו משחק טרנספר השאלה היא אם להכריז

של ♠2/♥2(.

התשובה חד-משמעית: כן!

אותנו  יעלה  שהטרנספר  חוששים  רבים  שחקנים 
לשותף  שאם  הן  הרעות  החדשות  מדי.   גבוה 
רוב  מדי...  גבוה  כבר  אנחנו  אפס,  ולנו  נקודות   15-17

הנקודות אצל המתנגדים, ומטרתנו היא צמצום נזקים.

2? לא כדאי להישאר  אם כך, למה נרצה לעלות לגובה 
בגובה 1? התשובה היא שאם נשחק ללא שליט, כנראה 
שלא נזכה בלקיחות בסדרה הארוכה שלנו, בעוד אם זו 
ואף  בלקיחה  המקרים  ברוב  נזכה  השליט  סדרת  תהיה 

בשתיים גם כאשר לשותף אין מכובדים בסדרה.

נתבונן במצב הבא:
♠ T8653

♠ 94

זו?  שליט  בסדרת  לזכות  צפויים  אנו  לקיחות  בכמה 
במחצית מהמקרים )48% ליתר דיוק. קלפי הספייד של 
סיבובים,  ארבעה  שנפסיד  ולאחר   4-2 יתחלקו  המגנים 
השליט החמישי יזכה בלקיחה – הנה הלקיחה הנוספת 
שבזכותה נוכל להרשות לעצמנו לעלות לגובה 2. בשליש 
 3-3 של  יותר  נוחה  לחלוקה  נזכה   )36%( מהמקרים 
שמשמעותה 2 לקיחות בשליט עבורנו – לעומת 0 לקיחות 

בסדרה זו אם נשחק ללא שליט.

קיים סיכוי גדול עוד יותר שלשותף 3 קלפים בסדרה שלנו 
)בידו לכל היותר דאבלטון אחד – רוב הסיכויים שדאבלטון 
זה לא יהיה בספייד(, כלומר המצב בסדרת השליט הוא 

כזה:
♠ T8653

♠ 942

 3-2 היא  היריבים  של  הספייד  קלפי  חלוקת  אם  כעת 
)סיכוי של 68%( יהיו לנו 2 לקיחות בסדרה )לעומת אפס 

לקיחות אם נשחק ללא שליט(.

הדומם  נגלה שאם  כעת  מלאות.  חלוקות  לניתוח  נעבור 
משחק  אפשרויות  הרבה  אין  כניסות(  )ללא  מאוד  חלש 
ללא שליט, אבל עם סדרת שליט ארוכה בדומם נפתחות 

אפשרויות חדשות:

 ♠
♥
♦
♣

T8653
643
76
T95

 

♠
♥
♦
♣

AQ
QJT2
T985
K72

♠
♥
♦
♣

KJ72
K85
QJ3
Q43

 ♠
♥
♦
♣

94
A97
AK42
AJ86

 

דרום פותח 1NT. אם צפון ישאיר אותו בחוזה זה, מערב 
יוביל ב-Q♥. הכרוז ינסה לפתח את סדרת הקלאב, אך 
בסדרה.  לקיחות   2 למסור  עליו  לדומם  כניסה  בהיעדר 
בהארט   3 בספייד,  לקיחות  ב-4  תזכה  נבונה  הגנה 
למזרח-מערב  נקודות   150 של  תוצאה  עם  בקלאב  ו-2 

)בהנחה שצפון-דרום אינם פגיעים(.

יוביל  צפון  ידי  על   2♥ בטרנספר  שימוש  זאת,  לעומת 
לחוזה של ♠2. כעת הכרוז יוכל להגיע לדומם באמצעות 
חיתוך דיאמונד על מנת לבצע עקיפה כפולה בקלאב ולא 

האם לעשות טרנספר עם 
אפס נקודות?
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יצטרך בשום שלב להוביל קלאב מידו. ההגנה תזכה ב-7 
והתוצאה  בקלאב(  ו-1  בהארט   2 בספייד,   4( לקיחות 
הסופית תהיה 100 נקודות בלבד למזרח-מערב: צמצום 

נזקים.

בחלוקה הבאה לשותף תמיכה של שלושה קלפים:

 ♠
♥
♦
♣

T8653
643
76
T95

 

♠
♥
♦
♣

AQ
QJT2
T985
K72

♠
♥
♦
♣

KJ7
K85
QJ3
Q643

 ♠
♥
♦
♣

942
A97
AK42
AJ8

 

זו  חלוקה  עבור  כפול"  "דומם  של  הניתוח  טבלת  הנה 
יהיו  וההגנה  )מספר הלקיחות הצפוי בהנחה שהמשחק 

מושלמים(:

ל-4  אותנו  להגביל  יכולה  ההגנה   1NT בחוזה  כלומר: 
לקלאב(,  פרט  סדרה  כל  תוביל  היא  כך  )לשם  לקיחות 
אבל בחוזה ♠2 נבצע 7 לקיחות )2 בספייד, 1 בהארט, 2 
בדיאמונד ו-2 בקלאב כאשר אנו נכנסים לדומם באמצעות 

חיתוכים על מנת לבצע עקיפה כפולה(. 

קלפים   5 לנו  יש  שבהם  המקרים  במרבית  לסיכום, 
זוטרים בסדרת מייג'ור מול שותף שפתח 1NT, בחירת 
זו כשליט תעניק לנו לכל הפחות לקיחה אחת  סדרה 
נוספת לעומת משחק ללא שליט. לעתים ההבדל יהיה 
אם  אפילו  כן,  על  לטובת המשחק בשליט.  לקיחות   2-3
ורוב הזמן  נצא בהפסד,  יותר לא  נתחייב ללקיחה אחת 
אף נרוויח. התשובה לשאלה בכותרת המאמר היא: כן, 

כדאי ונכון לעשות טרנספר גם עם אפס נקודות.

הקוראים מוזמנים לשלוח שאלות לכתובת
.toolbox.bridge@gmail.com 

מעל  ואענה  המומחים  מפי  תשובות  למצוא  אנסה  אני 
דפים אלה.



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 

נובמבר באביבים
התחרויות המאתגרות בתל-אביב

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

לפני כל תחרות  תינתן הרצאה , בימי חמישי חלוקת חוברות ידיים , בשישי כיבוד קל

נמשכת ההרשמה

לקורס ברידג' למתחילים אוקטובר 2017
קורס ערב מתאריך 16.10.17 10 יום ב'  מפגשים עם מאור לידרמן
קורס בוקר מתאריך 18.10.17 יום ד' 10 מפגשים עם אפרת אורן. 

תשחקו החל מהמפגש הראשון !!
מפגש היכרות ללא התחייבות  

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

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

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

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

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

מתכבדים להזמינכם לתחרות ארצית
2 מושבים  18 ידיים

יום שבת 30 בדצמבר 2017  |  בשעה: 10:00
במועדון ברח' דיסנצ'יק 7, תל אביב

מנהל תחרות: אילן שזיפי
מחיר למשתתף 70 ₪ עבור סיבוב 1

לפרטים והרשמה: מועדון: 03-6417469, 03-6417470
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אפרים בריפמן

כל  של  בשליטים  חותכים  בו  משחק  הוא  צולב  חיתוך 
כאשר  הלקיחות.  מספר  את  מגדילים  ובכך  בנפרד,  יד 
את  כל  קודם  לספור  נהוג  שליט  עם  בחוזה  משחקים 
המפסידים. אולם כאשר נדרשת טכניקה של חיתוך צולב, 
יש לספור ולבצע בדרך שונה. כצעד ראשון יש לזהות את 

המצב האופייני לחיתוך צולב:

כלל  בדרך  קצרה,  סדרה  מהידיים  אחת  בכל  כאשר 
Singleton, מול סדרה ארוכה בצד שכנגד

בנוסף על כך:

יש לספור את הלקיחות – לא את המפסידים.. 1

יש לספור את הזוכים הבטוחים בסדרות הצדדיות . 2
ואת הזוכים ע”י החיתוכים.

הזוכים . 3 את  למשוך  חובה  החיתוכים,  לפני 
חלקם   – ולעיתים  כולם,  את  לעיתים  הבטוחים. 
)בהמשך יוסבר מתי אין למשוך את כל הזוכים(.

לדוגמא:

♠
♥
♦
♣

2
QJT
AQ953
Q986

♠
♥
♦
♣

A9754
AK987
4
32

North South

1♠

2♦ 2♥

2NT 3♥

4♥ Pass

.♠Q אתם בחוזה ♥4, הובלת הפתיחה

ארוכות  סדרות  מול  קצרות  סדרות  מהידיים  אחת  בכל 
של  משחק  כאן  לבצע  ניתן  ולכן  ודייאמונד,  )ספייד 
את  ולא  הלקיחות  את  לספור  יש  ראשית   .Cross Ruff
ובסדרה   .♦A-ו  ♠A הם:  הבטוחים  הזוכים  המפסידים. 
חיתוכי  שלושה  ועוד  ביד  הארטים  חמישה   – השלטת 

ספיידים בדומם, סה”כ עשר לקיחות. 

ומשחקים   ♠A עם  לוקחים  אתם  ההובלה  קלף  את  לכן 
4♦ אל A♦. חותכים דייאמונד וחותכים ספייד. שוב חיתוך 
דייאמונד ושוב חיתוך ספייד, עד שזכיתם בעשר לקיחות.

 חיתוך צולב
)Cross Ruff(
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:♦A זהו מצב החלוקה לאחר שמשכתם את

 ♠
♥
♦
♣

-
QJT
Q953
Q986

 

♠
♥
♦
♣

JT8
52
KT76
KT

♠
♥
♦
♣

K6
643
J
AJ754

 ♠
♥
♦
♣

9754
AK987
-
32

 

בלי  ושוב  הלוך  לחתוך  שניתן  בבירור  רואים  כאן 
שלכם  ההארטים  כל  כי  זאת,  למנוע  יוכלו  שהמתנגדים 

גבוהים.

היד כולה:

 ♠
♥
♦
♣

2
QJT
AQ953
Q986

 

♠
♥
♦
♣

QJT8
52
KT762
KT

♠
♥
♦
♣

K63
643
J8
AJ754

 ♠
♥
♦
♣

A9754
AK987
4
32

 

אפשר לומר שהמשחק "התנהל על מי מנוחות", בעיקר 
כל-כך  יהיו  המגינים  תמיד  לא  הפתיחה.  הובלת  בגלל 
"הובלה  הפרק   את  שלמד  מגן  כלפיכם...  ידידותיים 
בשליט" והקשיב להכרזות – היה מוביל בשליט. במקרה 
נותרו  בשליט  ההובלה  בגלל  מחדש.  לתכנן  עליכם  זה 
בדומם שני הארטים בלבד, לכן בידיכם רק תשע לקיחות: 
שני האסים, חמישה הארטים ביד ושני חיתוכי ספיידים 

בדומם )במקום שלושה(. 

מוצלחת  מעקיפה  תתאפשר  העשירית  הלקיחה 
.♦Q-ומשחקים 4♦ אל ה ♠A-בדייאמונד. אתם זוכים ב

וישחק   ♦K-ב יזכה  מזרח  מצליחה  אינה  העקיפה  אם 
את המשחק  לסיים  יש  זה  נוסף. במקרה  שליט  כנראה 

J ...הבא  Board-בזריזות ולעבור ל

אולם אם העקיפה מצליחה, תשחקו את ה-A♦ ותשליכו 
שוב  ספייד.  ותחתכו  דייאמונד  תחתכו  מהיד.  מפסיד 
עשר  ולרשותכם  ספייד,  חיתוך  ושוב  דייאמונד  חיתוך 

לקיחות וללא ספק תוצאה טובה.

חיתוך צולב בשליט בחלוקה של 4 מול 4א. 

♠
♥
♦
♣

KQ98
A9875
3
AKQ

♠
♥
♦
♣

AJT7
4
A9874
432

 .♣J החוזה ♠6. הובלת הפתיחה

שוב עומדים בפני חיתוך צולב, ולכן יש לספור את הזוכים: 
שני אסים אדומים, AKQ♣, ארבעה שליטים בדומם ועוד 

ארבעה שליטים ביד. בסך הכול 13 לקיחות. 

מהרהרים  )אתם   ,”Grand slam הכרזנו  שלא  “חבל 
בצער( וניגשים לביצוע בביטחון מלא. קודם כל יש למשוך 
את הזוכים הבטוחים – כך למדתם. לכן אתם משחקים 

Q ,♣K ,♣A♣ ו... אופסס...

מה קרה?

חתך  הוא  בקלאב.  קלפים   2 רק  החזיק  המגנים  אחד 
את ה-Q♣ ושיחק שליט. מרגע זה נותרו רק 3 ספיידים 
בדומם ו-3 ספיידים ביד. במקום 13 לקיחות תוכלו לקחת 

כעת 11 בלבד, ובשליט – רק 7 לקיחות )במקום 8(.

על מנת שלא להיקלע למלב זה, עליכם לספור בקפידה 
את מספר הלקיחות הדרוש לכם. לביצוע החוזה דרושות 

שתים עשרה לקיחות בלבד – ולא שלוש עשרה.

יש להיזהר, לקחת שני קלאבים בלבד, ואסור להתפתות 
לקחת שלושה.
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כל החלוקה:

 ♠
♥
♦
♣

KQ98
A9875
3
AKQ

 

♠
♥
♦
♣

32
J9
KT65
JT987

♠
♥
♦
♣

654
KQT32
QJ2
65

 ♠
♥
♦
♣

AJT7
4
A9874
432

 

את  ותשאירו  תחתכו  קודם  הסדר:  את  תשנו  אם  ומה 
לא  אם   – ובכן  מאוחר?  יותר  לשלב  הזוכים  הקלאבים 
תקחו את AK♣ לפני החיתוכים, שימו לב מה עלול לקרות:

כאשר תחתכו את סדרת הדייאמונד, מזרח יזרוק קלאב 
יותר תנסו לגבות  על הדייאמונד הרביעי. כאשר מאוחר 
AK♣, מזרח יחתוך, ימשיך בשליט וימנע מכם את הלקיחה 
 ♦A-ולהמשיך ב ♣AK-ה-12. לכן עליכם לזכות קודם כל ב
וב-A♥. עתה יש להתחיל בחיתוכים הלוך ושוב. בדרך זו 
אינם  והמתנגדים  לקיחות,  עשרה  לכם שתים  מובטחות 
מוביל  היה  מערב  אילו  כי  לב  שימו  זאת.  למנוע  יכולים 

בשליט, הייתם נכשלים בחוזה.

חיתוך צולב או פיתוח סדרהב. 

בשתי הדוגמאות הקודמות השליטים בדומם וביד הסגורה 
היו כולם גבוהים.

המגינים לא היו יכולים לחתוך מעליכם גם אם רצו. ברור 
להיראות  יכולה  כזה. סדרת השליט  לא תמיד  כי המצב 

כך:

♠ A542

♠ KQJ6

בשליטים  בדומם  מפסידים  תחתכו  אם  זו,  בדוגמא 
בשליט  ימשיך  מעליכם,  יחתוך  המגן  כי  ייתכן  הנמוכים, 

ויצליח להפיל את החוזה. 

למעשה, זהו אינו מצב של Cross Ruff אמיתי. במקרים 
כאלה יש לפתח סדרה ארוכה.

לדוגמא:

♠
♥
♦
♣

A542
AT9543
2
K4

♠
♥
♦
♣

KQJ6
6
AK8743
95

North South

1♦

1♥ 1♠

4♠ Pass

.♣Q החוזה ♠4. הובלת הפתיחה

יש  מעליכם,  יחתכו  היריבים  שמא  החשש  בגלל  כאן, 
לפתח סדרה ארוכה. 

אולם כאן יש שתיים ארוכות! - באיזו תבחרו?         

יש לפתח את הסדרה הנמצאת ביד בה השליט איכותי, 
ותבצעו זאת ע"י חיתוכים עם השליטים הזוטרים, בעוד 
שהשליטים הגבוהים ישמשו למשיכת אלו שבידי היריבים.

בעיה  אותה  עדיין  אולם  "מעולה"!...  רעיון   – ספק  אין 
קיימת: כיצד נמנעים מחיתוך בשליט גבוה יותר?

היד כולה:

 ♠
♥
♦
♣

A542
AT9543
2
K4

 

♠
♥
♦
♣

T83
2
J965
QJT82

♠
♥
♦
♣

97
KQJ87
QT
A763

 ♠
♥
♦
♣

KQJ6
6
AK8743
95
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התשובה לפניכם:

החוזה ♠4, הובלת הפתיחה Q♣. כיסיתם עם K♣. מזרח 
מערב   .♣T-ה עם  נלקח  אשר   ♣3 והחזיר   ♣A-ב זכה 
המשיך ב-2♥. אתם זוכים ב-A♥ ומשחקים דייאמונד אל 
ה-A, חותכים ♦ בדומם בפעם הראשונה עם שליט נמוך. 
דייאמונד  וחותכים  עם שליט  לידכם  חוזרים  כעת אתם 

!♠A עם

באופן זה אתם נזהרים מחיתוך מעליכם במקרה שסדרת 
הדייאמונד מחולקת 4-2. עתה נותר רק למשוך את שאר 
את  מוציא   ♦K של  משחק  המתנגדים.  מידי  השליטים 
גבוהים.  ביד  והקלפים  היריב,  מיד  האחרון  הדייאמונד 
בדרך זו הגבהתם את הסדרה הארוכה ביד עם השליטים 

החזקים.

כאשר משחקים בהתאמה של 4 מול 4, עם שתי . 1
 ,Singleton סדרות ארוכות משני הצדדים מול
יש לשקול חיתוך צולב רק בתנאי שיש שליטים 
גבוהים גם ביד וגם בדומם.                                                          

יש . 2 הצדדים,  באחד  גבוהים  שליטים  אין  אם 
השליט  בו  בצד  ארוכה  סדרה  לפתח  לנסות 
תשמש  חלש  השליט  בה  היד  יותר.  איכותי 
החזק  השליט  בעלת  שהיד  בעוד  לחיתוכים, 

יותר תמשוך שליטים מידי היריבים.

השליטים  עם  ביד  מחיתוכים  להימנע  יש  מקרה  בכל 
הגבוהים, שמא תאבדו את השליטה במשחק.

ישרוטל ים המלח
מלון נופש וספא

פרטים והרשמה: 03-6058355, דניאלה בירמן: 050-7409089
birmand@inter.net.il | 054-8083015 )יניב זק )צפון

ו נ היכו
לפסטיבל הברידג' המסורתי בים המלח

18-11 במרץ 2018
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 כשהמצב קשה – 
אל תתייאשו

רם סופר

אחד העקרונות החשובים במשחק היד )ביחוד בתחרויות 
בקלות,  יבוצע  שהחוזה  לכם  נראה  שכאשר  הוא   )IMP
מה  בקפדנות  לבחון  צריך  אלא  שאננים,  להיות  אסור 
ולגבש תכנית כדי להתגבר על חלוקות  עלול להשתבש 
בעייתיות. במקרה ההפוך שבו המצב נראה גרוע מאוד 
ולחשוב  לאחר פרישת הדומם, חובה להיות אופטימיים 

על אותן חלוקות שעשויות לאפשר את ביצוע החוזה.

גביע  גמר  בחצי  לאחרונה  הופיעו  הבאות  הידיים  שתי 
המדינה )החלוקות סובבו כדי שדרום יהיה הכרוז(:

Dealer North, Vul None

♠
♥
♦
♣

J8
T9
QJT3
AKQ54

♠
♥
♦
♣

KQ97532
AJ62
AK
-

נניח שמהלך ההכרזה בשולחנכם הוא:

West North East South

1♣ Pass 1♠

Pass 1NT Pass 3♠*

Pass 4♣** Pass 4♦**

Pass 4♠ Pass 6♠

Pass Pass Pass
* יד חזקה, קובע שליט ומבקש קיו-ביד מהשותף 

** קיו-ביד

צפון מוביל ב-K♥, ומצבכם נראה נואש. אין כניסה מידית 
לדומם וההגנה עומדת לזכות ב-Q♥ ו-A♠. בטרם נעבור 
להמשך המשחק, ייתכן שיש לכם השגות לגבי ההכרזה 
אינכם  השותף.  של   1NT הכרזת  עם  מסכימים  ואינכם 
לבד – בשולחן אחר הכריז אחד הזוגות הבכירים באופן 

הבא:

West North East South

1♣ Pass 1♠

Pass 2♣ Pass 2♦*

Pass 3♦ Pass 3♠

Pass 4♠ All Pass

 *הכרזה מלאכותית ומחייבת למשחק מלא

 3♠ ועל  שלו  האמיתית  החלוקה  את  הראה  צפון  כאן 
הכריז ♠4 לא מעודד. דרום הבין שעם “חורים” כה רבים 

בסדרות המייג’ור סלם לא יהיה רעיון טוב.

זה לא הזמן לדון בהכרזת השותף או אפילו לחשוב על 
זה. אתם בחוזה של סלם וחובה לתת לעצמכם את מרב 
גרוע.  נראה  המצב  כרגע  אם  אפילו  להצליח,  הסיכויים 
 .♣AKQ 3 מפסידים בהארט על הייתם רוצים להשליך 
הרעיון הסביר היחיד הוא לנסות להיכנס לדומם בספייד 
בלקיחה השנייה. לאחר שזכיתם ב-A♥ אתם מובילים 2♠ 

ומערב משחק 4♠. מה כעת?

להניח שהחלטתם  סביר  מסובכת.  נראית שאלה  לא  זו 
לשחק J♠ בתקווה שקלף זה יחזיק.

לבצע  פז  הזדמנות  החמצתם  תשובתכם,  זו  אם  ובכן, 
חוזה בלתי אפשרי!

יהיה  לא  הוא  במזרח,   ♠A אם  האפשרויות:  את  נבדוק 
נדיב כלפיכם, אלא יזכה בו וישחק הארט. הסיכוי היחיד 

הוא ש-A♠ במערב, וזה משום מה “שכח” לשחק אותו.
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האם מערב מוטרד מהאפשרות שלשותפו אולי K♠ בודד? 
במערב  “נורמלי”  שחקן  הכרזתכם.  לפי  סביר  לא  זה 
.♥Q ולשחק במהירות A-המתבונן בדומם אמור לקפוץ ב

שהשתתפו  בכירים  שחקנים  שני  זאת,  ובכל 
שיחקו ולא  במערב  ישבו  המדינה  גביע  גמר   בחצי 

A♠ ! מדוע?

היא  במערב  נמוך  לשחק  היחידה  הטובה  הסיבה 
יודע בוודאות אם  4-0. מערב אינו  שהשליטים מחולקים 
לקיחה  על  לוותר  מעוניין  ואינו  לא,  או  בודד  שלכם   ♥A
על   6♠ להכפיל  לא  שהיטיב  לאחר  )זאת  בשליט  שנייה 

מנת לא לעורר חשד מצדכם(.

כך נראתה החלוקה המלאה:

 ♠
♥
♦
♣

J8
T9
QJT3
AKQ54

 

♠
♥
♦
♣

AT64
KQ73
98
T62

♠
♥
♦
♣

-
854
76542
J9873

 ♠
♥
♦
♣

KQ97532
AJ62
AK
-

 

בכל  תזכו   ,♠8 השנייה  בלקיחה  לשחק  החלטתם  אם 
הקופה לאחר שתשליכו 3 הארטים על AKQ♣ ותמשיכו 

.♠J-ב

נכון, אפשר לבנות תסריט שבו מזרח זוכה ב-T♠, לאחר 
מכן ב-A♠, ממשיך בהארט ומקבל חיתוך ואתם תיכשלו 
3 פעמים, אבל בתחרות קבוצות IMP שבה השולחן השני 

כלל לא הגיע לסלם, זה לא כל כך חשוב.

 ,♠J עם  לדומם  הגיעו  הכרוזים  שני  המדינה  בגביע 
נכשלו  עדיין  אך  בהארט  שלהם  המפסידים  את  השליכו 
של  המוצע  המשחק  בשליט.  מפסידים  שני  בגלל  בסלם 
8♠ נראה מוזר, אבל ניתן להגיע אליו באמצעות השאלה: 
מהי הסיבה ההגיונית היחידה שמערב יהיה נדיב כלפינו 

ויאפשר לנו להיכנס לדומם?

לאחר מספר חלוקות אתם מגיעים לחוזה ♠4 לאחר מהלך 
הכרזה קצר:

Dealer West, Vul E/W

♠
♥
♦
♣

K65
A64
KQJ9
T84

♠
♥
♦
♣

AQT9832
T52
86
3

West North East South

Pass 1♦ Pass 3♠*

Pass 4♠ All Pass

* יד חלשה עם 7 ספיידים, מזמין למשחק מלא

אתם מקווים להובלה ב-♦ שתעזור לכם להשליך מפסידים, 
יש לכם מפסיד אחד  ושוב   ,♥K-אך מערב שוב מוביל ב

יותר מדי. מה לעשות?

בניגוד לדוגמא הקודמת שבה יכולנו להצליח רק בעזרת 
נוכל  שבהן  חלוקות  קיימות  הפעם  ההגנה.  של  טעות 

להצליח. האם תוכלו לדמיין אותם?

אפשרות אחת היא לעכב את הלקיחה הראשונה ולזכות 
ב-A בסיבוב השני בתקווה שחלוקת ההארטים היא 5-2 
ולבעל החמישייה בהארט לא תהיה כניסה לידו, אבל ככל 
הנראה תהיה לו כניסה צדדית בקלאב )אלא אם שותפו 
מחזיק A♦ וגם AKQJ♣ – מאוד לא סביר(. במקרה זה 

נהיה כנראה תלויים בשגיאה של ההגנה.

אפשרות טובה יותר היא דווקא לזכות בלקיחה הראשונה 
עם A♥ ולקוות שהסדרה תהיה חסומה עבור ההגנה! זה 
יהיה המצב אם למוביל KQ או KJ דאבלטון או שלשותפו 
Jx. מסתבר כי במקרה זה נוכל תמיד לבצע את החוזה כל 

עוד A♦ נמצא ביחד עם הדאבלטון בהארט.

כיצד  רואים  להלן. האם אתם  מוצגת  החלוקה במציאות 
להבטיח את ביצוע החוזה?
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 ♠
♥
♦
♣

K65
A64
KQJ9
T84

 

♠
♥
♦
♣

J7
KJ
A742
J7652

♠
♥
♦
♣

4
Q9873
T53
AKQ9

 ♠
♥
♦
♣

AQT9832
T52
86
3

 

עליכם לזכות מיד ב-A♥, למשוך שליטים עם AQ♠ )חשוב 
הרביעית...  בלקיחה  ולשחק  לדומם(  כניסה  להשאיר 

קלאב.

כן, בטרם נפתח את הלקיחה העשירית שלנו בדיאמונד 
עלינו לשבש את המעברים בין ידי היריבים ולמנוע מהם 
לזכות בארבע לקיחות. אין זה משנה מי יזכה בלקיחה זו. 
נניח שמערב זוכה ב-J♣ ומושך J♥. כעת ברצונו לעבור 
ליד שותפו כדי להגיע ל-Q♥, אך הדבר כבר אינו אפשרי. 
לאחר שנחתוך את הקלאב הבא, נשחק ♦ ולבסוף נגיע 
לדומם כדי להשליך הארט על אחד המכובדים בדיאמונד 

ונבצע את החוזה.

סיכום
אם אין דרך "לגיטימית" לבצע את החוזה ואתם תלויים 
להם  תגרמו  כיצד  לחשוב  עליכם  ההגנה,  של  בטעות 
לטעות או מה מצב הקלפים שעשוי לגרום להם לטעות. עם 
זאת, ראשית כל עליכם לחפש חלוקות קלפים ידידותיות 
שיאפשרו לכם לבצע את החוזה במשחק מדויק גם ללא 

טעויות של המגנים.

היכונו לנופשון פסח 2018

וורשה וקראקוב
31.3.2018-5.4.2018

5 לילות – 6 ימים

גדי בן בסט

פרטים בגליון הבא...
פקס: 03-6040940 050-5364604

Bnbg.ben@gmail.com

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

חדש
תרגול הכרזות אינטראקטיבי
Bergen בנושאים: קונבנציות

Inverted Minors

 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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רם סופר

העולם  אליפות  משחקי  את  סיקרנו  קודמים  בירחונים 
באוגוסט  שנערכו  )צרפת(  בליון  ולסניורים  לנשים 
בהשתתפות נבחרת ישראל. במקביל נערכה גם התחרות 
פתוחות  לנבחרות  העולם  אליפות  ביותר:  היוקרתית 
Bermuda Bowl, שנבחרת ישראל לא הצליחה להעפיל 

אליה מאליפות אירופה.

התחרות נפתחה בשלב מוקדם של 22 נבחרות בשיטת 
ליגה שבו הקבוצות הבכירות שואפות להבטיח את מקומן 
גבוה  מיקום  להשיג  האפשר  ובמידת  האחרונות   8 בין 
המועמדות  אחת  בהמשך.  יותר  נוחים  יריבים  שיבטיח 
בסיבוב  פגשה   ,1 ארה”ב  נבחרת  לבכורה,  הטבעיות 
נראה בפעולה את הזוג הוותיק  אנו  הראשון את מונקו. 
 Bermuda Bowl-ב לראשונה  שזכו  מקסטרוט-רודוול 
הלגמו-הלנס  מונקו  של  הבכיר  הזוג  מול   1981 בשנת 
במולדתם  המס  שלטונות  עם  לאחרונה  שהסתבכו 
נורווגיה, דבר שאינו תורם לריכוז יתר ליד שולחן הברידג'.

Board 4, Dealer West, Vul All

 ♠
♥
♦
♣

AJ6532
T
987
J96
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West North East South
רודוול הלנס מקסטרוט הלגמו

1♦ 1♠ Dbl RDbl

1NT Pass 3NT Dbl

Pass Pass Pass

שתי ההכרזות הראשונות אגרסיביות ביותר: פתיחת ♦1 
ואוברקול ♠1 עם  נקודות מאוזנות   10 עם   )Precision(
בגובה  פגיעה  להכרזה  מדי  חלשה  )הסדרה  נקודות   6
בשתי  התחיל  המכרז  השני  בשולחן  השוואה,  2(. לשם 
מערב  מצד   3♦ חלקי  בחוזה  והסתיים   Pass קריאות 

)שנכשל בלקיחה אחת(.

והכריז  בשולחן הזה מקסטרוט סמך על פתיחת שותפו 
נוסף  טובות  נקודות   12 החזיק  הלגמו  מלא.  משחק 
לאוברקול הפגיע של שותפו. הוא הכפיל, אך שותפו פירש 
זאת כבקשה להובלה מיוחדת )לא בסדרה שהכריז( ובחר 

.♥T-להוביל דווקא ב

הלגמו  בדרום.   ♥A ידי  על  שנלקח   ♥K שוחק  מהדומם 
המשיך ב-T♠. רודוול קרא את המצב ועיכב בשתי הידיים 
– הסיכוי היחיד. כעת ההגנה אינה קלה, משום שברגע 
בדומם  ולהישאר   ♥9 להריץ  יוכל  לדומם  ייכנס  שהכרוז 
לצורך עקיפה בדיאמונד. במלים אחרות, המשך בספייד 

יאפשר לבצע את החוזה. 

ההמשך המנצח היחיד של דרום הוא בקלאב נמוך. 9♣ 
של צפון יוציא קלף בכיר בדומם, וברגע שצפון יקבל את 
ימשיך  הוא  לקיחות(   9 לכרוז  אין  )אחרת   ♠A עם  היד 
ב-J♣, וה-8♣ של דרום תהיה הלקיחה המפילה! הלגמו 
עצר לחשוב, אבל בחר להמשיך בהארט – הגנה מנצחת 
אם שותפו הוביל מדאבלטון. אכן, מנקודת מבטו של דרום 
בודד.  בקלף  יוביל  ששותפו  הגיונית  סיבה  לראות  קשה 
הלקח מיד זו: כדאי שתהיה הסכמה בין בני הזוג מתי כפל 
להעניש  בא  הכפל  ומתי  מיוחדת  הובלה  מבקש  עונשין 

יריבים שהגזימו בהכרזה ומבקש הובלה רגילה.

רגילים  רודוול-מקסטרוט כבר  כי  ציין  היומי  כתב הבולטין 
לתוצאות של 750+ לאחר שהכריזו 3NT עם 22 נקודות. 
ארה”ב 1 ניצחה במפגש בדרך לרבע הגמר, בעוד הקבוצה 
העולמי.  התואר  על  הפעם  איימה  לא  ממונקו  היריבה 
מועמדת בולטת נוספת לכתר העולמי הייתה נבחרת צרפת 
אלופת אירופה. בסיבוב השני היא התמודדה מול מצרים 
שהפתיעה בתחרות זו והייתה קרובה לעלייה לרבע הגמר. 

 ברידג' מעולם אחר – 
Bermuda Bowl 2017 סיקור
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Board 1, Dealer North, Vul None
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West North East South
סאדק בסיס אל-אחמדי וולקר

2♠ Dbl 3♠

Dbl Pass 4♥ All Pass

לפתוח  כדי  נקודות   6 שצריך  לומדים  הברידג'  בקורסי 
לבצע  לא  כדי  הראשון  במושב  להיזהר  ושעדיף  חלש   2
Preempt על השותף. בתחרות ברמה עולמית שבה כולם 
מצוידים במיטב הכלים להכרזות סלם, קשה לשרוד מבלי 
 לנקוט פעולה כלשהי עם ידו של צפון. ההכרזה הטבעית
את  לבלבל  כדי  הספיקה  הצרפתי  הזוג  של   2♠-3♠
יריביהם המצרים. מזרח חשב שהכרזתו מראה כפל חזק 
עם הארט ארוך, בעוד מערב חשב ששותפו מחזיק כפל 
רגיל עם רביעייה בהארט )אם זה המצב, מדוע לא הכריז 
♥4 מיד לאחר ♠3 – שותפו היה כנראה ממשיך(. כל זאת 
גדול  וסלם  מלמעלה   6♥/6NT למזרח-מערב  יש  כאשר 

תלוי בעקיפה )שמצליחה(.

West North East South
לורנציני דאגר קוונטין אל-גדאווי

2♦ Dbl Pass

Pass 2♠ 3♥ Pass

3♠ Pass 4♥ Pass

4NT Pass 5♦ Pass

5♠ Pass 6♥ All Pass

 2♦ ההכרזה  אבל  צפון,  של  ידו  את  פתחו  המצרים  גם 
שדרום  לאחר  ביחוד  פחות,  ליריביהם  הפריעה  )מולטי( 
נסבל   2♦ של  מוכפל  שחוזה  להראות  כדי   Pass קרא 
עם  נקודות   +18 שלשותפו  הבין  מערב  כאן  מבחינתו. 
קטן.  מסלם  בפחות  הסתפק  ולא  טובה  הארט  סדרת 
גבוה. הצרפתים הוכיחו  לניצחון  IMP 11 לצרפת בדרך 

לאורך כל הדרך כי זכייתם באליפות אירופה האחרונה לא 
הייתה מקרית ו”טיילו” עד למפגש הגמר.

בסדרה  להוביל  לומדים  כולנו  פתח,  ששותפנו  לאחר 
שני  לסין  שוודיה  בין  מהמפגש  הבאה  ביד  שהכריז. 
השחקנים בדרום היו צריכים להחליט מה להוביל כאשר 

אין להם אפילו קלף בודד בסדרת השותף:

Board 5, Dealer North, Vul N/S
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West North East South
דאי א. רימשטדט יאנג מ. רימשטדט

1♠ 2♥ Pass

3♣ Pass 3♥ Pass

4♥ Pass Pass Pass

הכרזת מערב ♣3 סיפקה לדרום מידע חשוב היכן עשויה 
כמו-כן  שותפו.  של  הצדדית  הכניסה  ממוקמת  להיות 
הקלאב.  סדרת  על  מפסידים  להיעלמות  סכנה  הייתה 
מיקאל רימשטדט הוביל בדיאמונד, ואחיו אולה העניק לו 
שני חיתוכים. הזוג השוודי הצעיר הכשיל ב-2 לקיחות את 

החוזה שבוצע בשולחן השני.

West North East South
ניסטרום לי אופמרק ז'אנג

1♠ 2♥ Pass

2♠ 3♠ 4♥ Pass

התאמה  מראה  )לרוב   2♠ מערב  להכרזת  לב  שימו 
בהארט( במקום ♣3. לז’אנג היו פחות רמזים, והוא בחר 
להוביל בשליט – פסיבי מדי כאשר בידו חוסר והוא מקווה 
דרך  קלאב  ושיחק  שליטים  משך  הכרוז  חיתוך.  לקבל 
ה-KQ של דרום כדי להיפטר מהמפסיד בספייד. לסיום 
בין  דרמטית מהמפגש  יד  המוקדם,  על השלב  הסקירה 
הולנד לברזיל שבה נדרשו השחקנים לקבל כמה החלטות 

קשות בהכרזה:
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Board 11, Dealer North, Vul None
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West North East South
דה וייס שאגאס מולר וילס-בואס

2♥

3♣ 4♥ 4♠ 5♥

6♣ 6♥ Dbl All Pass

נושא  תמיד  הן  צדדית  חמישייה  עם  חלש   2 פתיחות 
הובטח,  שלא  רב  חלוקתי  כוח  שלדרום  מאחר  לוויכוח. 
הכרזת ♥5 מוצדקת בהחלט למרות העיקרון )הנכון בדרך 
הקפטן  הוא   Preempt-ב שפתח  זה  של  ששותפו  כלל( 
של המכרז. הכרזת מערב ♣6 פרועה למדי אך מוצדקת: 
להגזים במקצת בהכרזה כאשר  עדיף   –  IMP בתחרות 
לא ברור מי בהתקפה ומי בהגנה, משום שנפילה כלשהי 
במצב לא פגיע תביא רווח ניכר מול משחק מלא מבוצע 

בכיוון השני.

ברמה  שנים  עשרות  של  ניסיון  )צפון(  שאגאס  לגבריאל 
הזאת, וגם הוא החליט להכריז “אחד יותר”. הפעם הוא 

לא צדק, וההולנדים רשמו 100+.

West North East South
תומא דרייבר ראבנה נאב

3♥

5♣ Pass Pass Dbl

Pass 5♥ Dbl All Pass

והמכרז   ,3 בגובה  לפתוח  החליט  דרום  השני  בשולחן 
הגיע במהירות לגובה 5. דרייבר )צפון( חשש להכריז ♥5 
יכלה  זו  פעולה  לסלם מבוצע.  היריבים  ידחוף את  שמא 
דרום   – הסתיימה  טרם  ההכרזה  אבל  ביוקר,  לעלות 
שפתח ב-Preempt הכפיל, כאשר הכוונה הייתה לבקש 

אמור  צפון  מתואם  זוג  אצל  מיוחדת.  הובלה  מהשותף 
להבין שלשותפו חוסר, כנראה בספייד.

הובלה בספייד הייתה אכן מפילה ♣5, אבל דרייבר בחר 
בטעות  הודאה  של  עניין  רק  לא  זה   .5♥ להכריז  בצדק 
כל שנדרש  לדרום חוסר בספייד,  – אם  בסיבוב הקודם 
לביצוע ♥5 הוא שדרום יחזיק קלף בכיר בדיאמונד! מזרח 
שכוח  התברר  מהרה  עד  אך  רב,  שלל  כמוצא  הכפיל 
ההתאמה והחלוקה של צפון-דרום גובר על 24 הנקודות 
 IMP ו-13  להולנד   +650 מזרח-מערב.  של  הגבוהות 

חשובים בדרך לניצחון גבוה.

הבאות  יריבותיה  את  שבחרה  הראשון  השלב  מנצחת 
אפשריות(   420 )מתוך   VP  273.61 עם  צרפת  הייתה 
2, בולגריה, סין  1, שוודיה, ארה”ב  לפני הולנד, ארה”ב 
בחוץ  שהשאירה  זילנד  ניו  המוקדם:  השלב  והפתעת 
ומונקו.  איטליה  כמו  מפוארת  מסורת  בעלות  נבחרות 
אגב, נבחרת מונקו מחוזקת בזוג האיטלקי ורסצ’ה-לוריה 
תחת  המסורתית   Transnational-ה בתחרות  הופיעה 
במדליה,  עצמה  לפצות  בתקווה  צימרמן  קבוצת  השם 
אך כשלה שוב כשסיימה במקום הרביעי. הזוכה הייתה 
6 השחקנים שזיכו  4 מתוך  מזורקייביץ’ שכללה  קבוצת 
 .2015  Bermuda Bowl-ב בזהב  פולין  נבחרת  את 
אינה  זו  בתחרות  זכייה  הספורט,  ענפי  לרוב  בניגוד 
ופולין  שנתיים,  כעבור  בגמר  אוטומטי  מקום  מבטיחה 

כשלה באליפות אירופה.

 2 ארה”ב  בין  המסקרן  מהמפגש  יד  נביא  הגמר  מרבע 
המאמרים  את  האחרונים  בירחונים  שקרא  מי  לשוודיה. 
ידו  על תשובות לכפל מוציא מוזמן לבחון את עצמו עם 
על  לכפל של השותף  הייתם משיבים  כיצד   – דרום  של 

פתיחת מערב ♦1?

Board 7, Dealer South, Vul All
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West North East South
פשצ'ולה או. רימשטדט רוזנברג מ. רימשטדט

Pass

1♦ Dbl Pass 2♠

Pass 3♠ All Pass

West North East South
ניסטרום מוס אופמרק גרו

Pass

1♦ Dbl Pass 2♠

Pass 4♠ All Pass

לפי הכללים הבסיסיים ♠2 מתאר 9-11 נקודות, ועם ידו 
אליפות  גמר  ברבע   .1♠ להכריז  אמורים  אנו  דרום  של 
העולם הכללים כנראה שונים במקצת, ואולי פשוט מדובר 
בהערכת יד: ידו של דרום מחוזקת בקלף חמישי בספייד, 
וכל הנקודות שלו עובדות מול סדרות ארוכות של השותף. 
בספירה  מסתפקים  אינם  הבכירים  השחקנים  כללית, 
יותר על שיקול  וסומכים  גבוהות  נקודות  אריתמטית של 

דעת והערכת יד.

לכאורה ביצוע המשחק המלא דורש למצוא אצל הפותח 
A+♥Q♠ ביחד עם חלוקה 3-2 בשליט – דרישות סבירות 
הכרוז  של  למזלו  אך  במזרח,  היה   ♠A במציאות  למדי. 
נפילת J♠ בודד במערב אפשרה עקיפה בסיבוב השלישי 
נגד ה-9♠ של מזרח. בשני השולחנות בוצעו 10 לקיחות, 
והססנותו של השחקן השוודי בצפון שהסתפק בהזמנה 
)שנדחתה כמובן( עלתה לקבוצתו ב-IMP 10. בסופם של 
יומיים מתישים ו-96 חלוקות נוצחה שוודיה בהפרש 23 

IMP וסיימה את דרכה בתחרות.

מפגשי רבע הגמר האחרים סיפקו שתי הפתעות גדולות: 
הולנד  מעדו  סין,  פני  על  בבטחה  חולפת  צרפת  בעוד 
יתרונות  ושמטו  האחרונות  הידיים  ב-16   1 וארה”ב 
מבטיחים מול ניו זילנד ובולגריה. הבורד הבא אולי מסביר 
מדוע ארה”ב 1 לא הגיעה הפעם לדוכן המנצחים – איכות 

ההגנה של רודוול-מקסטרוט כבר לא כמו פעם.

Board 12, Dealer West, Vul N/S
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בשני  בולגריה.   –  1 ארה"ב  מהמפגש  לקוחה  זו  יד 
פגיעות  במצב   4♦ שלישית  ביד  פתח  מזרח  השולחנות 

עדיף ומערב הקריב ל-♦5 לאחר הכרזת ♥4 מדרום.

נאנב )דרום( הוביל בקלאב גבוה והחליף לשליט. סיבוב 
שני של קלאב נלקח בצפון, וכעת ההגנה הוציאה לדומם 
ויינשטיין נאלץ לשחק  את השליט האחרון. הכרוז סטיב 

ספייד בעצמו ונפל בחוזה 4 פעמים, מינוס 800.

היא   AK בראשות  מסדרה  ההובלה  רובנו  עבור 
פעמים  זכה  שכבר  מקסטרוט  לג’ף  אבל  אוטומטית, 
רבות ב-Bermuda Bowl יש כללים משלו. האמריקנים 
התחילו את ההגנה בשני סיבובי הארט. הכרוז הבולגרי 
חתך והוביל קלאב. מקסטרוט זכה ב-J♣ והחליף לשליט 
)עדיף למשוך קלאב נוסף(. כעת הוא נאלץ לזכות בקלאב 
לכרוז  ל-endplay. הקלף הבא Q♠ חסך  ולהיכנס  הבא 
את הצורך בניחוש. החוזה נכשל ב-3 לקיחות בלבד עם 

רווח של IMP 7 לבולגריה. 

גם המשך ב-A♣ לא עוזר אם הכרוז קורא את החלוקה נכון 
ומשליך מידו ספייד, אך במקרה זה היו לכרוז אפשרויות 
לשגות. עם זאת, המשך בקלאב שלישי היה מעניק לכרוז 

2 לקיחות במתנה אם בידו 8 דיאמונדים.

זילנד  ניו  מנוגדים.  מפגשים  שני  כלל  הגמר  חצי  שלב 
ללא  נכנעה  שלה  לציפיות  ומעבר  מעל  עשתה  שכבר 
תנאי לצרפת ופרשה לאחר 64 מתוך 96 חלוקות בפיגור 
IMP 139. המפגש השני היה צמוד, כאשר ארה”ב  של 
יתרון  למחוק  מנת  על  רצופים  מושבים  ב-5  מנצחת   2
בולגרי מוקדם ולנצח בהפרש IMP 34. ביד הבאה הגיעו 

האמריקנים לחוזה איום ונורא, אך מעז יצא מתוק. 
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פסטיבל הברידג’ 
הבינלאומי ה-52

28.6 - 22.6

גביע המדינה 
)שמינית + רבע 

גמר(

24
סימולטנית בוקר

אליפות ישראל
למועדונים )שישי(

20 סימולטנית

אליפות ישראל 
לצעירים-מוקדמות

)שבת(

ליגות לזוגות 
T.B

26-2723-2423-2427-2825-262227-2824-2521-2226-2723-2421-2225-26

30-31

פסטיבל הברידג’ 
הבינלאומי ה-52

28.6 - 22.6
29-303128-293028-29

2018 תכנית ספורטיבית ארצית 

פעילות 
בינלאומית

 Winter Games
)מונקו(

17-23.2.18

אליפות הבית הלבן 
לצעירים

25-30.3.18 

אליפות אירופה 
לקבוצות

אוסטנד, בלגיה
6-16.6.18

אליפות אירופה 
הפתוחה לזוגות 
וקבוצות צעירות

אופטיה, קרואטיה
11-16.7.18

אליפות העולם 
לקבוצות צעירות

שנגחאי סין
1-11.8.18

 World Bridge
Series

22.9-6.10.2018
אורלנדו, פלורידה

אליפות אירופה 
להתאגדויות קטנות

בוסניה

גביע אירופה 
לאלופות

אילת ישראל
8-10.11.18

פורים 1-3פורים 28חגים
פסח 30

פסח 1-6
יום השואה 11
יום הזיכרון 18

יום העצמאות 19

ל"ג בעומר 2-5
שבועות 19-20

ראש השנה תשעה באב 21
9-11

יום כיפור 18-19
סוכות 23-30

חנוכה 2-10שמחת תורה 1

מיכה מרק
הקפטן הספורטיבי הארצי

ההתאגדות הישראלית לברידג’ והקפטן הספורטיבי הארצי, שמחים להזמינכם לקחת חלק במגוון 
הפעילויות המוצעות לכם, המותאמות לכל רמה ולכל גיל. מובטחת לכם הנאה גדולה.

נשמח לראותכם!

משחקי מבחן לקביעת נבחרות ישראל
משחקי מבחן לקביעת נבחרות בוגרות )3 קטגוריות( לאליפות אירופה לקבוצות 2018: 17-20.1.2018 & 24-27.1.2018.	 
משחקי מבחן לקביעת נבחרת צעירות )הקטגוריות הרלוונטיות( לאליפות עולם לקבוצות 2018: 13-16.12.2017 & 10-13.1.2018	 
משחקי מבחן לקביעת נבחרות בוגרות לאליפות עולם לקבוצות 2019: 2-5/1/2019 & 16-19/1/19	 
משחקי מבחן לקביעת נבחרות צעירות לאליפות אירופה לקבוצות 2019:  19-22/12/18 & 9-12/1/19	 
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Board 12, Dealer West, Vul N/S
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West North East South
מרטל קרקולב פליישר מיחוב

1♣ 2♠ Dbl Pass

4♥ Pass 6♣ All Pass

כרטיס  בידו  אחז  כבר  מזרח   4♥ הכריז  ששותפו  לאחר 
לדמיין  והתחיל  לקופסה  אותו  החזיר  ואז  ירוק,   Pass
ששותפו מחזיק יד של 18 נקודות. לאחר מחשבה ארוכה 
הופיע על השולחן ♣6! אני מאמין שצ’יפ מרטל כבר ראה 

בקריירה הארוכה שלו סלמים גרועים יותר.

זכור לי שבאחד הספרים קראתי פעם שרי-דאבל לאחר 
בכיר  קלף  מראה  השותף  של  בקפיצה  חלש  אוברקול 
בסדרתו ומבקש להוביל בה. ככל הנראה, הזוג הבולגרי 
לא שמע על זה וצפון חשש להוביל מתחת ל-K♠. ההובלה 

ב-T♥ נתנה למרטל הזדמנות להצטיין 

לאחר  בסינגלטון.  שמדובר  נכון  הסיק  הוא  כל,  ראשית 
זכייה ב-J♥ הוא משך 2 קלאבים גבוהים מהדומם. לאחר 
שצפון לא שירת, שוחק ♥ נמוך לעקיפה עמוקה אל ה-8. 
הכרוז משך A♦, חזר לדומם בקלאב, השליך מידו ♠ על 
K♦ והמשיך בשני סיבובי הארט אל ה-AQ♥. בשלב זה 
הוא כנראה ידע שיצליח, שכן מהעובדה שצפון לא הוביל 
בספייד ניתן להסיק שלשותפו A או K בודד. המשך ב-♠ 
כאשר  לזכות  דרום  את  הכריח  העשירית  בלקיחה  נמוך 

בידו קלפי ♦ בלבד ולתת לכרוז חיתוך והשלכה.

בולגריה התנחמה במקום השלישי לאחר ניצחון משכנע 
 2 לארה”ב  צרפת  בין  הגמר  שלב  בעוד  זילנד,  ניו  על 
היה צמוד ביותר. 48 החלוקות של היום הראשון )מתוך 
הושגה  הבאה  ביד   .96:96 בשוויון  הסתיימו  שלושה( 

תוצאה של  no swing בדרך מוזרה:

Board 3, Dealer South, Vul E/W
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לפתוח  שאין  בוודאי  למדו  יותר  המתקדמים  קוראינו 
נחמיץ  שמא  במייג’ור,  צדדית  רביעייה  עם   Preempt
במפגש  בדרום  השחקנים  שני  במייג’ור.  מלא  משחק 
 3♣ פתחו  שניהם  הזה.  בשיעור  כנראה  היו  לא  הגמר 
ולכאורה היו אמורים לשחק בחוזה חלקי בקלאב במקום 

במשחק מלא בטוח, אבל...

West North East South
לורנציני גרו קוונטין מוס

3♣

Pass Pass 3♦ 3♥

4♦ 4♥ 4♠ Pass

5♦ 5♥ All Pass
מישהו נותן לשחק ♣3 עם קלפיו של מזרח?! מזרח הכריז 
♦3 ונתן לדרום הזדמנות להכרזה יצירתית בדמות ♥3... 
ל-♥5.  עד  התחרה  צפון  עובד.  אבל   – הכללים  כל  נגד 
)החמצת  בדיאמונד  ולא  בספייד  להוביל  החליט  מערב 
 ♣Q הריץ ,♠A-הכרוז זכה ב .)IMP 1 הזדמנות להרוויח
שמזרח כיסה בעל כורחו ושיחק ♥ אל ה-A כדי להפיל את 

ה-K הבודד השני: 510+.

West North East South
פשצ'ולה רומבו רוזנברג קומבסקיר

3♣

Pass 4♣ 4♦ Pass

5♦ Dbl All Pass All Pass

בשולחן זה צפון בחר בהכרזה ערמומית של ♣4 בתקווה 
רוזנברג  מייקל  ואכן  הפגיעים,  היריבים  של  להתערבות 
לפי שיטתם הראתה  ובחר בהכרזת ♦4 אשר  לא אכזב 
דיאמונד ומייגו’ר. רומבו הכפיל ♦5, וצרפת רשמה 500+ 

לאחר שזכתה ב-3 אסים ובחיתוך ספייד.
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עוד  ונותרו   ,185:205 צרפת  הובילה  השני  היום  בסיום 
איומה  בצורה  התחיל  האחרון  היום  בלבד.  חלוקות   32

מבחינת ארה”ב:

Board 2, Dealer East, Vul N/S
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West North East South
גרו בסיס מוס וולקר

1♣ 1♦

Dbl 4♠ Pass Pass

Dbl Pass Pass Pass

אמנם לאחר פתיחה חזקה של ♣1 מומלץ להפריע, אבל 
קצת מוגזם להכריז ♦1 במצב פגיע נגד לא פגיע. תומס 
בסיס לקח את שותפו ברצינות והכריז ♠4 שהוכפל. מזרח 
עוד?(.  )מה   ♠Q והוביל  זכה  צפון  הבודד.   ♦K-ב הוביל 
כעת אם מזרח משחק בזהירות קלף נמוך, נותן לשותפו 

לזכות ב-K♠ ומקבל חיתוך ♦, ההגנה רושמת 500+.

 ,♠A-ב מיד  עלה  מזרח  ייאמן.  הבלתי  התרחש  בשולחן 
כאשר  פשע  על  חטא  והוסיף  שותפו  של   K-ה את  מחץ 
המשיך ב-Q♥. צרפת רשמה 790+ כאשר בשולחן השני 

מזרח נופל פעם אחת ב-♥5. 

הבורד הבא לא הביא הקלה לזוג האמריקני שהכפיל את 
וולקר בחוזה חלקי ♣3 שאין לגעת בו ורשם 470- כאשר 
צמח  צרפת  יתרון   .3NT-ב נכשלים  לקבוצה  חבריהם 
מצבים  לשחק.  ידיים   29 עוד  כשיש   IMP 44-ל פתאום 
לווינרים  מעולים  שחקנים  בין  כנראה  מבדילים  כאלה 
אמיתיים. נבחרת ארה”ב 2 לא אמרה נואש והחלה לסגור 
את הפער כאשר למזלה החלוקות היו חריפות ביותר עם 

אפשרויות swing רבות. 

הכרזות  עם  משוכללת   Precision שיטת  הבאה  ביד 
Relay של ארה”ב גברה על השיטה הטבעית בסיוע קצת 
 16 לעצמם  להחזיר  לאמריקנים  ואפשרה  בקלפים  מזל 

IMP במכה אחת.

Board 8, Dealer West, Vul None
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West North East South
גרו בסיס מוס וולקר

1♣ Pass 1♥ Pass

1♠ Pass 2♠ Pass

2NT Pass 3♥ Pass

3NT Pass 4♠ Pass

4NT Pass 5♣ Pass

7♣ Pass Pass Pass

אך  המכרז,  של  מלא  בהסבר  הקוראים  את  אלאה  לא 
חשוב לדעת שהתשובה ♥1 לפתיחה החזקה ♣1 הייתה 
מלאכותית והראתה יד עם כוח של פתיחה לפחות. מכאן 
ואילך כל הכרזות מערב היו Relay ומזרח תיאר את ידו. 
♠2 הראה יד לא מאוזנת עם סדרת ♦ ארוכה, וההכרזות 
הבאות פירטו את החלוקה והכוח. אין ספק שמערב ידע 
שלשותפו שלישייה בקלאב ושאף קלף מפתח אינו חסר 

לפני שהכריז ♣7.

הוצאת  סיים   ,♦A משך   ,♠A עם  בהובלה  זכה  הכרוז 
שליטים בדומם והגביה את סדרת ה-♦ באמצעות חיתוך 

אחד כאשר Q♥ משמשת כניסה חוזרת לדומם.
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West North East South
קומבסקיר פשצ'ולה רומבו רוזנברג

1♣ Pass 1♦ Pass

1♥ Pass 2♦* Pass

3NT Pass 4♦ Pass

4♥ Pass 4NT Pass

5♥ Pass 5NT Pass

6♦ Pass 7NT All Pass

בשולחן זה המכרז היה טבעי פרט להכרזת ♦2 שהייתה 
 3NT מלאכותית ומחייבת למשחק מלא לפחות. התשובה
לא  הצרפתי  הזוג  נקודות(.   16-17( מקסימום  הראתה 
גילה את ההתאמה 5-3 בקלאב ונחת ב-7NT, חוזה לא 
רע שבו יש לכרוז 12 לקיחות מלמעלה והוא זקוק לעקיפה 
סיבובים.  ב-3  האדומים  הנסיכים  אחד  נפילת  ו/או  ב-♠ 
ולא הייתה שום דרך להשיג  לרוע מזלו צפון הוביל ב-♠ 
13 לקיחות. אמנם שני הנסיכים המוגנים היו באותה יד 
לחץ.  אפשרה משחק  לא  הקלפים  חלוקת  אבל  )דרום(, 
הנושא של בחירת הסלם הגדול הנכון עוד יחזור לקראת 

סוף המפגש...

בבורד מס’ 14 תומס בסיס לא עמד בלחץ והכפיל חוזה 
של ♠2 אשר בוצע עם לקיחה עודפת בתוספת רי-דאבל. 
בשולחן השני בוצעו אותן לקיחות ב-♠2 לא מוכפל – הפסד 
יתרון  IMP 12. בסוף המושב השביעי נעלם  מיותר של 
צרפת )כזכור IMP 44( כלא היה והאמריקנים הובילו ב-9 
IMP בטרם שוחקו 16 הידיים האחרונות. עם זאת, לאור 
ההתפתחויות עד כה שום דבר כבר לא היה יכול להפתיע.

ביד הבאה הכרזת פתיחה שאף מומחה לא ימליץ עליה 
לתלמידיו זיכתה את האמריקנים ברווח ניכר.

Board 21, Dealer North, Vul N/S
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West North East South
מוס לורנציני גרו קוונטין

Pass 1♠ Dbl

4♠ 4NT Pass 5♦

Pass Pass Pass

נקודות מאוזנות ללא אף מכובד בסדרה הארוכה...   10
אבל גרו פתח ♠1 ופגע בחמישייה אצל השותף. הכרזת 
העריך  לורנציני  הצרפתים.  את  הלחיצה   4♠ ההפרעה 
משחק  לעומת  זעום  יהיה   4♠ על  הפוטנציאלי  שהעונש 
יכול  אשר  כללי   Takeout  –  4NT והכריז  מבוצע  מלא 
להיות כל 2 סדרות מתוך ה-3 הנותרות. דרום בחר בלית 
ברירה ב-♦5 כדי שתהיה אפשרות לתקן אם לשותף ♥+♣.

אסים   2 הפסד  למנוע  אין  אכזרי:  היה  הסופי  החוזה 
 2 השלכת  באמצעות  מבוצע   5♥ בעוד  בשליט,  ולקיחה 

דיאמונדים מפסידים על סדרת הקלאב.

בשולחן השני מזרח לא פתח. דרום פתח 1NT, ומזרח-
אורך הדרך. סטיימן פשוט הוביל את  לכל  מערב שתקו 
 .IMP  13 של  רווח  עם   4♥ של  קל  לחוזה  האמריקנים 
כאן  IMP 27, אך  2 בהפרש  זה הובילה ארה”ב  בשלב 

התחילו להופיע הסלמים...

4 בורדים לפני הסוף צרפת הכריזה 6NT וארה”ב עצרה 
בבורד  שהצליחה.  בעקיפה  תלוי  היה  הסלם   .4NT-ב
הלפני האחרון שתי הקבוצות החמיצו סלם מצוין בהארט 

והפער עמד על IMP 19 עם יד אחת לשחק.

היד  אבל  הוכרע,  שהמפגש  אומר  זה  כתיקונם  בימים 
האחרונה הייתה סלם גדול פגיע.

Board 8, Dealer West, Vul E/W
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West North East South
מוס לורנציני גרו קוונטין

1NT Pass 2♥ Pass

2NT Pass 4♥ Pass

4♠ Pass 4NT Pass

5♥ Pass 5NT Pass

7♠ Pass Pass Pass

הפעם מוס-גרו היו פחות מדעיים. לאחר שבירת הטרנספר 
ל-♠ באה הכרזת ספלינטר של מזרח. תחילה מערב לא 
התלהב, אבל לאחר שמזרח הודיע לו שכל קלפי המפתח 
והכריז  הדיאמונד  סדרת  על  סמך  הוא  השותפות,  בידי 
מפסיד  למנוע  ניתן  היה  לא  לצערו  בספייד.  גדול  סלם 

בקלאב.

West North East South
וולקר פליישר בסיס מרטל

1NT Pass 2♥ Pass

3♠ Pass 4♣ Pass

4♦ Pass 4♥ Pass

4♠ Pass 4NT Pass

5♥ Pass 6♣ Pass

6♠ Pass Pass Pass

הצרפתים היו זהירים יותר והשתמשו בהכרזת שאלה ♣6 
לכאורה  קונטרול שלישי בסדרה.  לברר אם לשותף  כדי 
הכרזה מדויקת שניתן להיות גאים בה. תוצאה: 1430+ 
עם רווח בלתי מספיק של IMP 17. צרפת מפסידה את 
זעיר  בהפרש  ביתי”  “במגרש   Bermuda Bowl-ה גמר 

!IMP 2 של

היו  הצרפתים  העולם  באליפות  לזכות  שכדי  מסתבר 
צריכים להיות טובים יותר בבורד האחרון ולהכריז ♦7 )!!!( 
– חוזה המתבצע בעזרת חיתוך ♥ והשלכת ♣ על סדרת 
הספייד. חוזה זה היה מזכה אותם בתוצאה 2140+ עם 
רווח של IMP 19. שוויון בנקודות היה מעניק את אליפות 
העולם לצרפת בזכות הדירוג הגבוה יותר בשלב המוקדם.

אם אתם חושבים שמדובר בדמיון פרוע ושחוזה של ♦7 
לא יוכרז לעולם, אתם מוזמנים להתבונן במהלך המכרז 
 Transnational Teams-במפגש על המקום השלישי ב

שהתנהל במקביל:

West North East South
רובסון מולטון גולד הלגמו

1NT Pass 2♥ Pass

3♠ Pass 4♣ Pass

4♦ Pass 4NT Pass

5♥ Pass 6♣ Pass

7♦!! Pass Pass Pass

כמעט הכול זהה להכרזה של בסיס-וולקר, פרט להחלטה 
על החוזה הסופי. אנדרו רובסון )מערב( העריך נכון שב-
ש-♦7  ראה  אבל  בקלאב,  נמנע  בלתי  מפסיד  יהיה   7♠
או   3-3 היא  4-3 אם חלוקת השליטים  יבוצע בהתאמה 
השליטים  חלוקת  אם   4-2 של  בהתאמה  אפילו  או   4-2

היא 4-3. 

אז אם מצאתם התאמה של 5-4 במייג’ור וברצונכם להיות 
אלופי עולם, תחשבו על משחק בהתאמה 4-3 במיינור... 

אכן ברידג’ מעולם אחר.

מארה"ב  העולם  אלופי 
מרטל,  רוזנברג,  )מימין(: 
פשצ'ולה,  פליישר,  מוס, 

גרו.
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יוסי אנגל

בתחרות הארצית שארגן יעקב וקס ברחובות הופיעה היד 
המעניינת הבאה:

Board 11. Dealer South, Vul None
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שתי  עם  גבוהות  נקודות   8 למערב   .1♥ פותח  דרום 
ולכן מומלץ להכריז ♠1.  חמישיות. הכוח מרוכז בספייד, 
אני מודע לכך ששחקנים רבים קוראים Pass עם יד כזו 
או בוחרים להציג שתי חמישיות לפי שיטת Ghestem או 

Michaels על אף סדרת הדיאמונד הבעייתית.

ומזרח   4♥ כמובן  מכריז  צפון   ,1♠ מתערב  מערב  אם 
 4NT יכול להכריז  ידו האדירה. הוא אינו  בבעיה למרות 
לסדרות המיינור היות שהשותף יבין זאת כשאלה לאסים/
קלפי מפתח )אלא אם קיים סיכום מיוחד שבמהלך הכרזה 

כזה 4NT מראה אורך בסדרות שלא הוכרזו(.

ההכרזה הטבעית של מזרח היא ♣5. דרום ומערב יעבירו, 
וצפון יכריז ♥5.

עתה על מזרח להחליט אם הוא מעוניין בסלם. אם לא, 
אפילו  ברשותו  שאין  העובדה  למרות   5♥ להכפיל  עליו 

שליט בודד!

 .5NT להכריז  עליו   ,6 לגובה  לעלות  מעוניין  מזרח  אם 
וכבר   ,6 בגובה  לשחק  מעוניין  אני  זו:  הכרזה  משמעות 
הראיתי קלאבים ארוכים, אך ברשותי גם סדרת דיאמונד, 

ואולי מתאים יותר לשחק בה. 

שלא  לאחר  המכרז  יתפתח  כך  אם  מאוד  ישמח  מערב 
זו  סדרה  להכריז  ישמח  הוא  בדיאמונד.  חמישייה  הציג 

בגובה 6 מול תמיכה ידועה אצל השותף.

שימו לב שחוזה של ♣6 מצד מזרח ניתן להכשיל בהובלת 
דיאמונד  לשחק   ♣A-ב הזכייה  לאחר  מיד  ואז  דיאמונד, 
נוסף שצפון יחתוך )זו כבר שאלה אחרת אם דרום מסוגל 
חוזה  להכשיל  ניתן  לא  זאת,  לעומת  כזו(.  הגנה  למצוא 
של ♦6. לאחר שמערב יכריז ♦6 צפון צריך לקבל החלטה 
לנסות ♥6  או  זה  ליריבים לשחק בחוזה  קשה אם לתת 
ותוביל לאחר הפסד  ידי היריבים  על  – הכרזה שתוכפל 
4 לקיחות מובנות מאליהן לתוצאה של 500-, גרוע יותר 

ממשחק מלא לא פגיע מבוצע.

כי ביצוע סלם  בדיקת התוצאות שהושגו בפועל העלתה 
88%, הכשלת חוזה מוכפל שלוש  העניק למזרח-מערב 
מוכפל  חוזה  הכשלת  בעוד   ,78% שווה  הייתה  פעמים 
פעמיים )כנראה ♥5( העניקה למזרח-מערב 58% בלבד.

להגיע  היטיבו  פאר  ויוסי  בר-ניר  זהר  התחרות  מנצחי 
לחוזה של ♦6 שהוכפל על ידי יריביהם. ביצועו הקל של 
החוזה זיכה אותם בתוצאה 1090+ שהייתה שווה 98% 

בדרך לתוצאה כללית של 68.17%. ברכות למנצחים!

יד החודש



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

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

•  יחסים בינמשפחתיים מאוד טעונים ומתוחים
•  מחלוקות משפחתיות לא פתורות

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

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

בו הם נמצאים.

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

לנטרל משקעים של שנים וליישר קו בגישתם ביחס לילדים והמשפחה.

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

058-503-9696
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חוקי הברידג' החדשים 2017
מדריך לשחקנים )חלק שני(  // אילן שזיפי

חוק 25.
החלפת קריאה.

כאשר שחקן מבקש להחליף קריאה )הכרזה, פאס, כפל או 
כפל כפליים(  שעשה בקריאה שהתכוון לעשות, בחוק הישן 
הוסרה  זו  מגבלה  למחשבה",  שהות  "ללא  הגבלה  הייתה 
בחוק החדש, יובהר כי מדובר אך ורק בטעות מכנית בהוצאת 

כרטיס הכרזה, לא בטעות בשיקול הדעת.

.36
כפל או כפל כפליים לא קבילים.

החוק החדש דומה לחוק הישן, אי אפשר לקבל כפל או כפל 
כפליים שאינם חוקיים )למשל כפל על הכרזה של השותף(, 
הכפל מוחלף לקריאה חוקית והשותף חייב להעביר עד סופו 
עוררו   נוסף עתה סעיף האומר שאם  זה  לחוק  של המכרז, 
סיום  אחרי  רק  קביל  הלא  לכפל  הלב  תשומת  לראשונה 
המכרז, תוצאת המשחק תירשם ללא הכפל או כפל כפליים 

הלא קבילים.

חוק 43.
מגבלות הדומם.

החוק קובע כי לדומם אסור להשתתף באופן פעיל במשחק 
ואסור לעורר תשומת לב לחריגה, כל זה נשאר כבעבר, ואולם 
כי כאשר הדומם הפר  נוסף סעיף המורה למנהל התחרות 
מההפרה,  כתוצאה  הרוויחה  ההגנה  מכן  ולאחר  החוק  את 
מנהל התחרות יתקן )יפחית( את תוצאה ההגנה אך לא ייתן 
ביד  ביוזמתו  הביט  המגן  לדוגמה,  המפר,  לצד  התיקון  את 
של מגן  )הפרה של חוק 43.א.2)ג(( ולאחר מכן הוא הראשון 
)תוך כדי המשחק( להסב תשומת לב למחדל שבוצע על ידי 
לקיחה  בהורדת  המגינים  את  יעניש  התחרות  מנהל  המגן, 
שהורדו  הלקיחות  את  ואולם  המחדל,  חוק  לפי  לקיחות  או 

להגנה לא יוסיפו לצד הכרוז )תוצאה מפוצלת(.

חוק 45
קלף משוחק.

מידו,  או  מהדומם  קלף  של  ציון  להחליף  מנסה  הכרוז  כאשר 
או  מידו  הבא  הקלף  את  משחק  שהוא  עד  זאת  להרשות  ניתן 
"ללא  השינוי  לפני  בחוק  שהיתה   המגבלה  הוסרה  מהדומם, 
שהות למחשבה", יובהר כי חוק זה ייושם רק כאשר ברור כי זו 

פליטת פה, ולא אובדן ריכוז או שיקול מחדש.

חוק 50
קלף עונשין.

בחוקה הקיימת מידע מקלף עונשין היה מידע בלתי מורשה, זה 
השתנה ועתה כל עוד שקלף עונשין נמצא חשוף על השולחן, 
כזה  שקלף  ברגע  הצדדים,  כל  עבור  חוקי  זה  מקלף  המידע 
מוחזר ליד )עקב דרישה של הכרוז לשחק או לא לשחק סדרה 

זו(, המידע שיש למגן קלף זה הוא מידע בלתי חוקי לשותפו.

חוק 53
קבלת הובלה מחוץ לתור.

ניתן  יש הובלה מחוץ לתור בלקיחה ה-13 )האחרונה( לא  אם 
לקבלה.

חוק 57
הובלה או משחק בטרם עת.

מחוץ  משחק  מהם  שאחד  מגינים  על  עונשים  מטיל  זה  חוק 
לתור לפני ששותפו משחק ללקיחה הנוכחית או, מוביל ללקיחה 
הבאה לפני ששותפו שיחק ללקיחה הנוכחית, בחוק הישן היו 3 
הגבלות שניתן היה להטיל על שותפו של מגן ששיחק בטרם עת,

לדרוש את הקלף הגבוה ביותר בסידרה שהובלה, 

לדרוש את הקלף הנמוך ביותר, 

או לאסור משחק של סדרה אחת שהכרוז יציין, 

המפר  של  משותפו  לדרוש   – רביעית  אפשרות  נוספה  כעת 
לשחק סדרה אחרת שהכרוז יציין.
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חוקים 62, 63, 64
מחדלים.

שינוי קטן חל בחוקים אלו, מעכשיו כאשר שני הצדדים מבצעים 
מחדל באותה הלקיחה, באם רק צד אחד שיחק ללקיחה הבאה 
שני הצדדים מתקנים את המחדל, אך כל קלף של מגן שנחשף 

כך הופך לקלף עונשין.

אם שני הצדדים ביצעו מחדלים באותו הלוח ומנהל התחרות 
סבור שצד אחד נפגע, הוא יעניק תוצאה מתוקנת המבוססת 

על התוצאה הסבירה שהיתה מתקבלת ללא מחדלים.

חוק 65 סידור הלקיחות

יכול להסב תשומת  נדיב לשחקנים, שחקן  יותר  חוק זה עתה 
שיחק  לא  שלו  שהצד  עוד  כל  רק  אך  לקיחה,  לבדוק  או  לב 
כאשר  תמה  לבדוק  האפשרות  הקודם  בחוק  הבאה,  ללקיחה 

אחד הצדדים שיחק ללקיחה הבאה.

חוק 67 לקיחה פגומה.

חוק זה כולל עתה מצב בלתי סביר שבו קלף ששוחק ללקיחה 
נוספת  ללקיחה  ומשוחק  של השחקן  לידו  מכן  לאחר  מוחזר 
בהמשך, כאשר זה קורה יעניק מנהל התחרות תוצאה מתוקנת.

חוק 68 תביעות / ויתורים.

שינוי חשוב חל בחוק זה, אם הצד שלא ביצע תביעה או ויתור 
המשחק  מסכימים,  השחקנים  וכל  לשחק  להמשיך  מבקש 
בהמשך  שתושג  והתוצאה  בטלה  המקורית  התביעה  ממשיך, 

תקפה.

דברי סיום :

סקרתי סקירה מקיפה של מרבית החוקים שחלו בהם שינויים, 
בדוגמאות  מלווים  שנשתנו  חוקים  נביא  הבאים  בחודשים 

שיעזרו להבין את החוקים החדשים בצורה יותר טובה.

  לאניני הטעם: נופש נפלא, ברידג', טיולים
וחגיגת סילבסטר עם ליאורה ושמואל ליברמן

במלון המדהים:   ELYSIUM   בפאפוס!

נותרו  מספר  מקומות - שמואל  03-9337269   |   0544-526893

26 דצמבר 2017 - 2 ינואר 2018
מ- 965 €  

      7 לילות H/B כולל ארוחת סילבסטר
טיול, הרצאות ותחרויות
בקשו תכנית מפורטת 
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גלעד אופיר

והפעם חידה פשוטה אך בעלת תובנות מרחיקות לכת 
תבחרו  מה  המחלק.  במושב  במערב   יושבים  אתם   😉

לפתוח ומדוע?
  

בהצלחה!

מאחורי ההיגיון  
חידת נובמבר 

פתרון התשברידג’ מירחון אוקטובר 2017:
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מאחורי ההיגיון – פתרון חודש אוקטובר
יושבים במערב  אוקטובר:  אתם  ניזכר בחידה מחודש 
וצפון הוא המחלק. צפון בחר בפתיחה של 1NT ומזרח 
בלבד  נקודות   7 עם  חלשה  ידכם  פאס.  הכריזו  ודרום 
אך מצד שני יש לכם שישייה טובה בסדרת ה-♠. האם 
תבחרו להתערב או להכריז פאס? החלק החשוב ביותר 

בתשובה הוא כמובן... מדוע. 

1NT

♠
♥
♦
♣

KQ10832 
8 
Q762 
108

? Pass

Pass

ההכרזה הנכונה היא ♠2!

מצב זה הוא סוג של הכרזת "Balancing”.  ניתן לומר 
כי הכרזות בלנסינג הן הכרזות אשר פותחות את המכרז 

מחדש רגע לפני שנראה שהוא עומד להסתיים.

היריב  כאשר  הוא  בלנסינג  המצב הקלאסי של הכרזת 
משמאלנו פותח במכרז ושני השחקנים אחריו מכריזים 

Pass. כעת אם נכריז Pass המכרז יסתיים. 

1♥

? Pass

Pass

כאשר אנו נתקלים במצב כזה עלינו "לחשוד" – להיכן 
אצל  נמצאות  הנקודות  רבות  פעמים  הנקודות?  נעלמו 
השותף וידו לא התאימה להתערבות בסדרה, בכפל או 
הבלנסינג  הכרזות   .Pass להכריז  נאלץ  כן  ועל   NT-ב

נועדו להגן עליו.

עד כאן הקדמה קצרה וכעת להסבר פתרון החידה...
1NT ושני השחקנים אחריו הכריזו  כאשר היריב פתח 
Pass, אנו נתקלים במצב מיוחד. בניגוד לפתיחה רגילה 
בגובה 1, כעת הפותח מוגבל ב 15-17 נקודות. בנוסף, 
אנו יודעים שלמשיב לפותח אין יותר מ-7 נקודות היות 
ובחר להכריז Pass על פתיחת 1NT ולהסתפק בחוזה 
להגיע  מנסה  היה  נקודות   +8 היו  למשיב  אם  חלקי. 

למשחק מלא.

ולמשיב  נקודות   17 יהיו  לפותח  ביותר  הגרוע  במקרה 
ביותר  הטוב  במקרה  נקודות.   24 הכל  סך  נקודות,   7
יהיו לפותח 15 נקודות ולמשיב 0 נקודות, סך הכל 15 
נקודות   20 ליריבים  יהיו  רואים שבממוצע  אנו  נקודות. 

וכך גם לנו! עלינו להתחרות על החוזה החלקי!

בנקודות,  חלשים  אנו  אם  גם   – פשוטה  היא  המסקנה 
סביר מאוד להניח שהן נמצאות בידו של השותף ועל כן 

נוכל להכריז ולהסתמך על נקודותיו של השותף.

יודע  Balancing, הוא  זו, מערב נמצא במושב  בחידה 
ידו  וחלוקת  “חצי-חצי”  מחולקות  בחבילה  שהנקודות 
מיוחדת 6 קלפים טובים ב-♠ ו-4 קלפים ב-♦. אמנם בידו 
7 נקודות בלבד אך יתר הנקודות יימצאו בידי שותפו. על 

מזרח להכריז ♠2 ולהתחרות על החוזה הסופי!

הכרזות בלנסינג הן הכרזות מיוחדות שבאות להגן על 
השותף. ניישם הכרזות אלו במהלך מכרז שמרמז על 
כך שבידי השותפות נקודות אך נמנע מאיתנו להתערב 
מסיבות שונות. במצבים אלו נשמור על השותף, אחרי 

הכל... הוא החבר הטוב ביותר שלנו ��
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חידת נובמבר
אורן לידור

 ♠
♥
♦
♣

J7
KQJ32
A8
KJ98

 

♠
♥
♦
♣

K1032
94
Q1054
1032`

♠
♥
♦
♣

984
108765
J93
74

 ♠
♥
♦
♣

AQ65
A
K762
AQ65

 

כנגד ♣7 הוביל מערב ב-4♦. עליכם לבצע את החוזה 
נגד הגנה כלשהי.. בהצלחה!!

 ♠
♥
♦
♣

T986
AQ8
QJT8
A5

 

♠
♥
♦
♣

Q
KJT95
954
K987

♠
♥
♦
♣

J2
7642
K762
JT2

 ♠
♥
♦
♣

AK7543
3
A3
Q643

 

את  ושחק   ♥Q-ב זכה   .♥J-ב מערב  הוביל   7♠ כנגד 
ה-Q♦. מזרח ישחק נמוך וה-Q♦ תזכה בלקיחה. המשך 
 ♦J-שחק כעת את ה !♦A-והשליך עליו את ה ♥A-כעת ב
וחתוך את ה-K♦ של מזרח. משוך את ה-AK♠ והקפד 
אל  נוסף  ספייד  שחק  מהדומם.  ה-109♠  עם  לשרת 
ה-8♠ , את ה-108♦ )עליהם תשליך 2 קלאבים מהיד( 

ואת ה-6♠ אל ה-7♠ שביד. זה המצב כעת: 

 ♠
♥
♦
♣

-
8
-
A5

 

♠
♥
♦
♣

-
K
-
K9

♠
♥
♦
♣

-
7
-
J10

 ♠
♥
♦
♣

5
-
-
Q6

 

שחק כעת את הספייד האחרון מהיד ומערב בלחץ: אם 
ישליך קלאב - תשליך הארט מהדומם והקלאבים שלך 
גבוהים. אם יזרוק את ה-K♥ - זרוק קלאב מהדומם – 

והדומם גבוה. 

פתרון חידת אוקטובר

אורן לידור
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אורן לידור

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

55

50

45

35

29

24

17

14

11

1

59

46

25

2

58

40

9

56

37

31

5

44

28

10

48

38

21

12

51

41

36

20

3

43

27

19

15

52

26

6

60

57

53

39

33

23

13

8

47

42

30

18

4

54

34

16

49

32

22

7

מאוזן:
1( ממועדוני הברידג’ בארץ 7( הכרזה שמצפה לתשובה מהשותף )4,2( 11( האסים, וה – KQ בשליט )4,4( 13( ללא 
יוצאים מהכלל 14( אחד המדדים בבורסה )4,3( 15( שחלקיו פזורים 17( סיומת בשחמט 18( שחקן טלוויזיה 19( צילום 
ברנטגן 20( 2 יובלות 21( איבר בגוף 23( מדינה באפריקה 24( פקודה צבאית 26( פצצה עוצמתית 29( אחת הצורות 
30( בלי אף אחד 32( איש 34( יד או רגל 35( ללא 37( סמיך 39( שקד 41( יונק ימי 43( החלק שבו קובעים את החוזה 
45( מקור מים גדול 47( וזיר 48( יום בשבוע 50( שירה בשניים 52( מצופה 54( מתרחש, קורה 55( משבעת המינים 

56( באה על מנת גלידה או שוקו 57( אזור בארץ 59( מיזוג, התבוללות 60( שכונה בת”א

מאונך:
1( ממועדוני הברידג’ בארץ )6,6( 2( מאמן מכבי ת”א בכדורסל 3( מחלקי ת”א 4( סופר אוברקול )4,3( 5( יקבל 
את התפקיד 6( גורם להרגשה טובה 7( מקום לזבל 8( מכריז דאבל 9( ידיים )לברידג’( 10( התפרצות 12( תמליל 
לסרט 15( זז 16( החלק הגדול יותר 20( זע 22( חושש 25( התלונן 26( מחלת ילדים 27( בודק גודל/כמות/משקל 
28( מחלקי הפנים 31( תקופת קטיף הענבים 33( קלף גבוה 34( חתך, גזר 36( מנעול פטנטי 38( עוף לילי 40( 
פרח נוי 42( צינור הבליעה 43( אשרה 44( הגעה להישגים 46( הצגה 49( צריף 51( אנוכי 52( סיטואציה 53( 

חודש לועזי 54( צבא 56( פס 58( כאן
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הצץ מעבר לכתפי

איתן גוליק

שבועית  לתחרות  לפעמים  מגיעים  אנו  בערב  שני  בימי 
בשיטת ברומטר בסניף אביבים. באוגוסט האחרון הגענו 
ריסקה  משאית  שבה  הקשה  התאונה  לאחר  מיד  לשם 
את גשר הולכי הרגל המכונה "גשר קוקה קולה". בסיבוב 
החמישי הושיב אותנו המחשב בקו מזרח-מערב מול שתי 
מזרח- מיוחד:  לסיפור  ראויה   19 יד  מבחינתנו,  גברות. 

מערב פגיעים ודרום המחלקת.

אני יושב במזרח ומתבונן בקלפים הבאים:

♠
♥
♦
♣

QJ986
KJT
K9872
-

שלפי  נזכר  אני   –  2NT פותח  שותפי  עוברת.  דרום 
וחלוקה של  גבוהות  נקודות   10-13 עם  יד  זוהי  שיטתנו 

5-5 )לפחות( בסדרות המייג’ור או בסדרות המיינור.

לשיטתנו, התשובה לפתיחה כזו היא ♥3 אם היד מתאימה 
למשחק מלא. אם לא, המשיב מכריז את העדפתו מבין 
סדרות  בידו  אם  ל-♥3  יתקן  והפותח  המיינור  סדרות 

המייג’ור.

כמובן שהכרזתי ♥3, ושותפי מראה את הסדרות הנמוכות 
 .3NT בהכרזת

הכרזתי כמובן ♦5 למרות מיעוט הנקודות. למעשה יש לי 
רק 7 נקודות, כי 3 הנקודות בספייד חסרות ערך.

כעת שותפי מתחצף ומכריז ♦6. דרום מובילה ב-A♠, וזו 
ידו של מערב )אחי(:

♠
♥
♦
♣

-
A97
AJT53
AT976

בידי,  קלאב  חותך  בדומם,  ההובלה  קלף  את  חותך  אני 
כעת  מכסה.  לא  דרום  כאשר   ♥7 ומשליך   ♠Q משחק 
ממשיך בחיתוך צולב, כולל הארט, לאחר משיכת שליט 
אחד. אני נשאר עם ♦ אחד בכל יד - מושך אותם, וכעת 
A♣ שנשמר עד כה מפיל את הקלאב האחרון של היריבות 

ו-T♣ הינו הלקיחה ה-13.

מבין 19 זוגות ששיחקו חלוקה זו, רק שניים נוספים הגיעו 
 3NT לחוזה ♦6, וכל היתר היו בחוזים שונים ומשונים כמו
1 מוכפל(, ♦3 )זוג אחד(.  )6 זוגות(, ♦5 )8 זוגות מהם 

באחד השולחנות הוכפל דרום בחוזה ♠2.

זו הייתה החלוקה כולה:

 ♠
♥
♦
♣

532
Q542
Q6
K832

 

♠
♥
♦
♣

-
A97
AJT53
AT976

♠
♥
♦
♣

QJ986
KJT
K9872
-

 ♠
♥
♦
♣

AKT74
863
4
QJ54

 

בודד  עם  נקודות   10(  1♠ לפתוח  יכול  דרום  לדעתי, 
המיינור(.  )סדרות   2NT מכריז  מערב  ואז  בדיאמונד(, 
אני   .5♦ או   4♦ יכריז  ומזרח  להתערב,  סיבה  אין  לצפון 

תמה אם מערב יוסיף לסלם.

לאחר   2♣ וממשיך   1♦ פותח  מערב  עובר,  דרום  אם 
תשובה של ♠1. כמובן שמזרח יתמוך ב-♦, אבל לא ברור 

לאיזה גובה יגיעו עם 23 נקודות גבוהות במשותף.

מוסר השכל:
אינה  כקול שדי". האם שיטת ההכרזה שלנו  המון  "קול 
שחקנים  לפעם  מפעם  שטוענים  )כפי  טובה  מספיק 

יריבים(?!



ידיעון ההתאגדות הישראלית לברידג' ן נובמבר 2017
עורכים: אילן שזיפי ואוריה מאיר,
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ינואר 2017דצמבר 2017נובמבר 2017
18  -  9

12

24

25

פסטיבל הים האדום

סימולטנית ארצית

אליפות ישראל למועדונים

מוקדמות אליפות ישראל 
לצעירים*

2 - 1
 

 9 – 8
 

23 - 22

אליפות ישראל לצעירים – 
שלבי גמר

ליגות לקבוצות *

ליגות לקבוצות *

5-6

6

ליגות לקבוצות: פיינל-פור
ופליי-אוף תחתון 

אליפות ישראל עד אמן 
כסף )במחוזות(

תכנית פעילות ספורטיבית ארצית לחודשים:
נובמבר 2017 - ינואר 2017

* ראה מודעה מפורטת

הודעות חשובות

התנדבות בועדות המקצועיות של ההתאגדות 
חברי התאגדות מוזמנים להגיש את מועמדותם לכהן כיו"ר ו/או כחברים בועדות המקצועיות: 

ועדת צעירים, ועדת סגל, ועדת חוקה וועדת נק' אמן ומושבים. 
לפירוט תפקידי הועדות, הכנסו לאתר ההתאגדות לתפריט "מי אנחנו"<"מוסדות ההתאגדות"
 ibf@bridge.co.il :יש להגיש מועמדות דרך משרדי ההתאגדות עד לתאריך 30 בנובמבר 2017 בדוא"ל

בחירת החברים תיערך במסגרת כינוס מוסדות ההתאגדות המתוכנן לחודש דצמבר,
המועמדים יקבלו הודעה מוקדמת על מועד הדיון . 

אליפות ישראל לזוגות צעירים 2017
התחרות תתקיים בשתי קטגוריות גיל : 

עד גיל 16 ו-עד גיל 26
שלב המוקדמות יתקיים בשבת 25 בנובמבר 2017.

שלבי הגמר יתקיימו בסוף השבוע 1 – 2 בדצמבר 2017
ההרשמה מראש חובה עד לתאריך 19/11/17 

ההרשמה דרך המערכת המקוונת שבאתר ההתאגדות )אין גבייה במקום(
קיום שלב המוקדמות תלוי במספר הנרשמים 

מחיר לזוג 90 ש"ח.
באם לא יתקיים שלב המוקדמות התשלום יזקף עבור שלבי הגמר

הנרשמים יקבלו בסמוך לאירוע מידע על פרטי התחרות, לוח זמנים וכו'

תוצאות התחרות משמשות כקריטריון בבחירת השחקנים לנבחרות ישראל הצעירות



אליפות ישראל לזוגות עד אמן כסף 2018
IMP שיטת חישוב

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

שבת 6 בינואר | שעה 09:30
שני מושבים קצרים בני 18 חלוקות. 

כמות נקודות אמן ארציות מוגדלת תוענק לזוגות מעל הממוצע
מרכזדרוםצפון

במועדון "חיפה כרמל"
רח' מחניים 9, חיפה

במועדון הברידג' אשדוד
הרב שאולי 4, אשדוד

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

פרטים והרשמה
משה מנור

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

ההרשמה מראש – חובה

אביבה בן ארויה 
052-3859335

מחיר 140 ש"ח לזוג
ההרשמה מראש – חובה

יעקב מינץ
052-2783263
03-5403244

מחיר 140 ש"ח לזוג
ההרשמה מראש – חובה

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

התחרות במסגרת מחוזית בלבד – אין שלב ארצי

ועדת סגלועדת סגל

משחקי מבחן לקביעת נבחרות ישראל הבוגרות
אליפות אירופה לקבוצות, אוסטנד בלגיה

06-16.06.2018
משחקי המבחן לקביעת נבחרות ישראל יתקיימו בשיטת זוגות בכל הקטגוריות )פתוחה, נשים, סניורים(.

זוגות הרואים את עצמם מועמדים להשתתף בנבחרת, מתבקשים להגיש את מועמדותם למשרדי 
ההתאגדות וזאת עד תאריך 30/11/2017.

מועדי משחקי המבחן פורסמו בתכנית הספורטיבית של שנת 2017 והינם:

17-20/01/2018
24-27/01/2018

 המשחקים יתקיימו בכל הימים או בחלקם על בסיס ההרשמה ואישור ועדת הסגל לזוגות 	 
המשתתפים.

 שיטה ותקנון לקביעת הנבחרות יתפרסמו עם סגירת ההרשמה וקביעת פורמט התחרות.	 
 שימו לב כי 3 הזוגות שייבחרו לייצג את נבחרת ישראל בכל קטגוריה יהיו מחויבים להשתתף 	 

באליפות הארץ הפתוחה לזוגות בשנת 2018 )יינתן פטור משלב המוקדמות(

לא יתקבלו מועמדויות לאחר תאריך זה. 
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מועדי משחקי המבחן פורסמו בתכנית הספורטיבית של שנת 2017 והינם:

17-20/01/2018
24-27/01/2018
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באליפות הארץ הפתוחה לזוגות בשנת 2018 )יינתן פטור משלב המוקדמות(

לא יתקבלו מועמדויות לאחר תאריך זה. 

הודעות מועדונים

מועדון כפר סבא מתכבד להזמינכם
לתחרות ארצית 

ע"ש יריב בראודה ז"ל
מושב 1 30 ידיים

יום שישי  3  בנובמבר 2017 | בשעה   10:00

בבית ההתאגדות
רח' יערה 27, רעננה

מחיר למשתתף 65 ₪ כולל כיבוד קל
מנהל תחרות:  אילן שזיפי     

הרשמה מראש
יוסי רייכמן 054-5485475

מועדון ברידג' אביבים מתכבד להזמינכם
לתחרות ארצית 
מושב 1 30 ידיים

יום שבת  4  בנובמבר 2017 | בשעה   10:00

במועדון ברח' דיסנצ'יק 7, תל אביב

מחיר למשתתף 70 ₪ עבור סיבוב 1
מנהל תחרות :  אילן שזיפי     

לפרטים והרשמה:
מועדון 03-6417469, 03-6417470

מועדון ברידג' השרון 
מתכבד להזמינכם לתחרות ארצית

מושב 1   30 ידיים
יום שלישי 5 בדצמבר 2017 | בשעה  20:00 

רח' ששת הימים 42 )קומה 2 – מעלית(, כפר סבא

מנהל תחרות: אילן שזיפי
מחיר למשתתף 70 ₪

גביעים לשלושת המקומות הראשונים
נקודות אמן ארציות

מס' מקומות מוגבל – הרשמה מראש חובה

רותי 054-4556111 | מועדון 077-5253001

מועדון כיכר המדינה מתכבד להזמינכם
לתחרות ארצית
מושב 1 30 ידיים

יום שלישי 26  בדצמבר 2017 | בשעה 20:00

רח' וייצמן 53, תל אביב

מנהל תחרות : אילן שזיפי
מחיר למשתתף: 70 ₪

יישמרו מקומות לנרשמים מראש בלבד

לפרטים והרשמה

במועדון: 03-6969830

מועדון חיפה כרמל
מתכבד להזמינכם לתחרות ארצית ע"ש אדם פיש ז"ל

2 מושבים  18 ידיים
יום שישי 29 בדצמבר 2017 | בשעה 10:00

במועדון כרמל, רח' מחניים 9 )מול בית 18( חיפה

מנהל תחרות: אסף עמית
מחיר למשתתף 75 ₪

פרסים כספיים בסך 6,000 ש"ח
גביעים מהודרים  ל- 3 המקומות הראשונים

כיבוד עשיר חופשי
מס' המקומות מוגבל - הרשמה מראש חובה

יניב זק – 054-8083015 | אריה ברקוביץ 052-8757855

מועדון ברידג' אביבים 
מתכבד להזמינכם לתחרות ארצית

2 מושבים 18 ידיים
יום שבת 30 בדצמבר 2017 | בשעה 10:00

ברח' דיסנצ'יק 7, תל אביב

מנהל תחרות: אילן שזיפי
מחיר למשתתף 70 ₪ עבור סיבוב 1

לפרטים והרשמה:
מועדון: 03-6417469, 03-6417470



מקבלי תארים חדשים ביום 9 לאוגוסט 2017

דרגות

רב אמן 
כהן שולה אשקלון  

אמן בכיר כסף 
קופליוביץ חיה נס ציונה 

אמן בכיר ארד 
אילני גילה אביבים 

שטרק איתי וקס - רחובות 
אמן בכיר 

פרימן סטיבן כיכר המדינה ת"א 
כהן אברהם קריות/חיפה 

ליפשיץ גלעד עמק יזרעאל 
אמן זהב 

זבולון מיקי ברידג' פוינט פולג 
שפט חנה רמת גן 

מימון שרית סביון-קרית אונו 
דרור אלינה ראשון לציון 

נאור פנינה מרכז ספורט רשלצ 
אפשטיין סבטלנה בית מכבי ראשל"צ 

תורג'מן ארי אשדוד 
אמן כסף 

ברודט ירח רמת השרון 
ברודט ענת רמת השרון 
כנעני משה רמת השרון 

טישלר לאה קריות/חיפה 
צור שניר מושבות-שמריהו 

רז מזל ירושלים 
רז ניסן ירושלים 

אבני אבי רעננה ההגנה 
נחמני משה באר שבע 

עמיר גליה אילת 
אמן ארד 

ניב איתנה רמת השרון 
שניידרמן לב חדרה 

ג'קמן לילית סביון-קרית אונו 
דנשרד מרדכי מרכז ספורט רשלצ 

וינברג דסי נס ציונה 
אמן 

צינמן מיכל חיפה/כרמל 
זילברשטיין יהודית נהריה 

ברק רות רמת גן 
מרידך תקוה מרום נווה 

אלפנדרי קשקה אוליביה מרכז הברידג' 
ים 

נאון דניס מרכז הברידג' ים 
פדה יהודה ראשון לציון 
שגיא הדס קבוצי דרום 

סגן אמן זהב 
בן דרור בני רמת השרון 
שלף רחל רמת השרון 

דוד אל-עד עמק יזרעאל 
ישר דוד רמת גן 
ישר רות רמת גן 
הלמן קרן אביבים 

בסמן רפאל מושבות-שמריהו 
גורלנד דורה מושבות-שמריהו 
גרבינר דבי מושבות-שמריהו 

שושני אוה מת"ב הרצליה 
לוין ליאורה רעננה ההגנה 

סגן אמן כסף 
פישר חנה לב הצפון 

וייס אורי עמק יזרעאל 
ארבל גדעון, רקפת קרית טבעון 

לוי שלמה, אביבים 
פריד עדינה, מרום נווה 

בצלאל יחזקאל, לב חולון 
עורי יהודית, לב חולון 

אורון צילה, מרכז הברידג' ים 
ווליכמן מנחם, בית מכבי ראשל"צ 

סגן אמן ארד 
ירוס מיכאל, חיפה/כרמל 
מור אהוד, חיפה/כרמל 

קירשנבאום אנה רקפת, קרית טבעון 
זהר יעל, השרון 

בצלאל סמ,י לב חולון 
טרומר נדב, חדרה 

כאנים לאה, ויצו פתח תקוה 
דדון ברוך, אשדוד 

שיקלר מנפר,ד מועדון לידור 
שיקלר פנינה, מועדון לידור 

סגן אמן 
אטיאס סימון, כיכר המדינה ת"א 

ספלרסקי יעקב, כיכר המדינה ת"א 
רייזמן אירינה, כיכר המדינה ת"א 

ברובסקי אריה, ירושלים 
לוי מריון, נס ציונה 

שמר רונית, נס ציונה 
שחקן מתקדם 

איצקוביץ תמר, נהריה 
קגן יבגני, מושבות-שמריהו 

רבינוביץ ריטה, מושבות-שמריהו 
גרינבוים רחל, חדרה 

גולדמן שמעון, באר שבע 
אזריאל מאור, אשקלון 

אלבר רוזה, נס ציונה



מקבלי תארים חדשים ביום 9 לאוגוסט 2017
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31 בדצמבר 2017 - 4 בינואר 2018

נופש, חגיגת סוף השנה וברידג'
באחוזת יערות הכרמל

המחירים הינם לאדם בחדר זוגי )יחיד(, חצי 	 
פנסיון, בחדר כרמל דה-לקס, כולל טיפול,

 מסיבת סוף השנה ביום ראשון וכולל מע"מ.

מחירים מיוחדים לחדרי צמרת, גן וסוויטות.	 

ניתן לקבל תפריט דיאטה )ללא תוספת תשלום(.	 

הנחה בת 10% לכל הטיפולים המוזמנים מראש!	 

מרכזי�מגורים�יוקרתיים
�המבוגרת לאוכלוסיה

£†מגוון†פעילויות†כגון∫†טאי†צßי¨†יוגה¨†מדיטציה¨†חדר†כושר†משוכלל†©ללא†תשלום®
£†סאונות†רטובות†ויבשות¨†חמאם†טורקי¨†בריכת†שחייה†מקורה†ומחוממת

£†תוכניות†בידור†מגוונות

Æלאדם†₪±µ∞†≠†®תחרויות†והרצאות©†ßדמי†ארגון¨†כולל†כל†פעילויות†הברידג
Æביטול†לאחר†המועד†חיוב†לילה†אחד†¨₪±µ∞†≠†ביטול†עד†∏¥†שעות†לפני†המועד

∞µ¥≠¥µµ∂±±±†רותי†¨∞≥≠∂∞µ∏≥µµ†לפרטים†והרשמה∫†דניאלה

ßולשחק†ברידג†ÆÆÆ†להרגע¨†להתפנק¨†להתחדש
ביערות†הכרמל¨†אחוזת†הבריאות†והספא†המובילה†בישראל

המחירים†הינם†לאדם†בחדר†זוגי¨†פנסיון†מלא¨†בחדר
כרמל†דה≠לקס¨†כולל†טיפול†וכולל†מע¢מ

מחירים†מיוחדים†לחדרי†צמרת¨†גן†וסוויטות

ניתן†לקבל†תפריט†דיאטה†©ללא†תוספת†תשלום®

הנחה†בת†•∞±†לכל†הטיפולים†©למזמינים†מראש®

מחיר†ל≠†≤†לילות
ßה†≠†ßב†Ø†ßד†≠†ßא

אדם†בחדר†זוגי
µ≥≤¨≥†ש¢ח

אדם†בחדר†יחיד
µ∑∑¨≤†ש¢ח

מחיר†ל≠†¥†לילות
ßה†≠†ßא

אדם†בחדר†זוגי
ππµ¨≥†ש¢ח

אדם†בחדר†יחיד
∞πµ¨¥†ש¢ח

נופש†וברידגß¨†עם†דניאלה†ורותי
באחוזת†יערות†הכרמל

חבילות†אירוח†במחירים†מיוחדים∫

בהנחיית†שחקניות†נבחרת†ישראל†≠†דניאלה†בירמן†ורותי†ליברמן
תחרויות†ברידגß†והרצאות

∑≥†בפברואר†≠†≥†במרץ†±±∞≥

מגוון  פעילויות )ללא תשלום( כגון: טאי צ'י, יוגה, מדיטציה, חדר כושר משוכלל.	 
סאונות רטובות ויבשות, חמאם טורקי, בריכת שחייה מקורה ומחוממת.	 

תוכניות בידור מגוונות	 

מחיר ל-3 לילות
א’-ד’, ב’-ה’

אדם בחדר זוגי
2,575 ש”ח

אדם בחדר יחיד
4,255 ש”ח

מחיר ל-4 לילות
א’ -ה’

אדם בחדר זוגי
3,300 ש”ח

אדם בחדר יחיד
5,550 ש”ח



האירוח כולל:  3 לילות 4 ימים על בסיס חצי פנסיון במלון המפואר גלי כינרת 
קבלת פנים עם כיבוד קל • סמינר ברידג' של אפרים בריפמן  

דפי הסבר בסיום כל הרצאה • תחרויות יומיות משחקים מודרכים • שתייה חמה וקרה 
במהלך הסמינר • ערבי בידור

כניסה חופשית לספא

יוצע יום טיול באיזור (בתשלום נוסף)
הסעה הלוך ושוב מ/אל תל-אביב (בתשלום נוסף)

גדי בן בסט: 050-5364604 פקס: 03-6040940 
bnbg.ben@gmail.com אפרים בריפמן: 050-2012011

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

פרטים נוספים, הורדת טפסי הרשמה ותמונות

נופשון ינואר
מלון גלי כינרת

ה-6

1,485 ש“ח
ליחיד בחדר זוגי

על בסיס חצי פנסיון

7-10 בינואר 2018

מועדון הברידג‘ כיכר המדינה וגדי בן בסט ממשיכים במסורת זו השנה השישית
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9 ימים| 17-25 ליוני 2018נורבגיה, דנמרק, גרמניה

טיסות UP של אל על לברלין: יציאה בבוקר וחזרה 
בצהריים

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

לילה בברלין
סיור בברלין 

מלווה ישראלי צמוד
משחקי ברידג‘

מיסים והעברות

ליחיד בחדר זוגי עם חלון.
תוספת לחדר עם מרפסת:

135€ לאדם

המחיר:

חבילת טיולים במחיר מוזל

טיפים לנותני שירות ולמדריך הקבוצה

ארוחות שאינן במהלך השייט

המחיר אינו כולל:

המחיר כולל:

€ 1,930

מסע קסום אל ארץ הפיורדים

על ספינת הפאר
MSC ORCHESTRA

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

לפרטים והרשמה:

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

פרטים נוספים, הורדת טפסי הרשמה ותמונות

ברגן

ברלין

קופנהגן

Stavanger (נורבגיה)

ארץ הפיורדים (נורבגיה)
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לפרטים והרשמה:
  e-mail: birmand@inter.net.il ,03-5465582 :מרכז ההזמנות, טל': 03-6058355, פקס

www.bridgeredsea.com

7.
20

17

 ≤ ± ∑  ¨ ר ב מ ב ו נ ±  ב π ≠π

≤≥ �ה הבינלאומי 
בים האדום¨ אילת

הברידג'פסטיבל

redsea bridge festival : 

אירוע השנה

נקודות אמן ארציות ובינלאומיות.

שחקנים מחו"ל, אלופי אירופה, נבחרות ישראל.
110,000 ₪, עשרות פרסים

למקומות מיוחדים ולדרגות נמוכות.

הכוללות שני סופי שבוע.

אוחר
ין לא מ

עדי
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Composite

C M Y CM MY CY CMY K

מחיר מיוחד
לחברי ההתאגדות הישראלית לברידג'

50 ש"ח לספר. מחיר לשני הספרים – 85 ש"ח
המחיר כולל משלוח.

Dvora@rotemltd.co.il | 4 להזמנות: דבורה 077-3330775 שלוחה

הרפתקה מוסיקלית 
משעשעת, שבה יוכלו כל 

הילדים אוהבי המוסיקה להכיר 

את כלי התזמורת וללמוד איך 
היא פועלת.

נכתב ע"י יעקב מישורי, 

מי שהיה נגן הקרן הראשי 

בתזמורת הפילהרמונית 

הישראלית וחבר ההנהלה 
במשך 18 שנה.

את הספר אייר המאייר הנודע 
דני קרמן.

מאת יעקב מישורי 
מספר בצורה הומוריסטית על עלילותיו ונפלאותיו של 

חתול דמיוני חמוד שאוהב להשתעשע עם ילדים
ולהושיט עזרה וסיוע לאנשים ולבעלי חיים – ספר היכול 

להעלות חיוך אצל ילדים, נערים ומבוגרים כאחד.
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 West cashed ♠5 and Marty had a crucial decision
 to make. Was West’s thirteenth card ♣Q or ♦9? A
 diamond discard would have cut the damage to
 minus 4000 )seven down vulnerable, redoubled(.
 However, Marty discarded the king of clubs.
 Consequently, his wife refused to trust him in
 the future, telling everyone how ”he never took
a trick“.

 Eventually Marty admitted his error. Suppose
 West held a singleton ♣9 and a singleton ♦9.
 Wouldn’t she have led a diamond after Marty
opened the bidding with a natural one club?!

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

ספרים שנשארים במשפחה
ביוגרפיה משפחתית

סיפור המשפחה וחיי הנפשות בה, תמונות, אילן יוחסין מעוצב ועוד

ספר זיכרון
תיעוד חיי יקירכם, ראיונות אישיים עם בני המשפחה והמקורבים, תמונות, שירים ועוד

ספר מתכונים משפחתי
מתנה מתוקה לסבתא, אמא ולכל בני המשפחה, עריכת המתכונים העוברים במשפחה, 

מלווה בסיפורים, בתמונות ועוד 

וכל רעיון שיעלה על דעתכם

בעומק הג'ונגל
ישראלי ביערות העד של פפואה ניו-גינאה

על פי סיפור אמיתירומן מאת הרצל זלמן

רומן  הינו  הג'ונגל'  'בעומק 
בחיי.  שונות  תקופות  המשלב 

כמסע  בספר  המתואר  המסע 
רבות  שנים  בחובו  טומן  עצמאי 

ברחבי  ומסעות  טיולים  של 
מדינות  בה  בתקופה  העולם 

למטייל  שואבת  לאבן  הפכו  טרם  השלישי  העולם 

שלל  מייצגות  בספר  המתוארות  הדמויות  הישראלי. 

החוויה  הקשת.  צבעי  בכל  הטיול  את  שצבעו  טיפוסים 

שעברתי אי שם בפפואה ניו-גינאה היא זו שדחפה אותי 

מבוגר  בגיל  יצאתי  המסופר  לטיול  הרומן.   לכתיבת 

אזורים  הבנתי,  למיטב  שנה,   20 מאז  שחלפו  ולמרות 

נדחים אלו נשארו אותנטיים עד ליום הזה. 

ההבדלים בין העולם המערבי למקבילו, העולם השלישי, 

תמיד משכו אותי ואת חושיי. שעות ארוכות הייתי מבלה 

מזמנת  שהמציאות  השוני  בפלאי  בהתבוננות  בטיוליי 

לנו, אם בשל פראיותו של הטבע ואם בשל פראיותה של 

התרבות, אותה ספגתי בעיקר משיחותיי עם המקומיים, 

המעטים שידעו את השפה האנגלית.
על המחבר:

בשנת  תל-אביב.  בעיר   1932 בשנת  נולד  זלמן  הרצל 

1947 הצטרף להגנה. עם הקמת צה''ל התגייס למחזור 

א' של העתודה האקדמאית. בימיו הראשונים כסטודנט 

צעיר, ללימודי ההיסטוריה, בעוד תותחי המלחמה רעמו, 

הבין שרוצה להקדיש את חייו לתחומי החינוך וההוראה. 

תחילה  אלו,  בתחומים  עסק  הבאות  השנים  ב50  ואכן, 

ובהמשך כמנהל בית-ספר תיכון אורה מודיעים  כמורה 
ברמת-גן.

רומן זה הוא ספרו הראשון של זלמן, והוא בן 83.
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Horror Corner (1) –  
Minus 4600

Ram Soffer

 This is the first article in a series which will
 feature huge bridge disasters: misbids,
 misunderstandings, misplays, misdefenses etc.,
 as well as some cases of just being extremely
unlucky.

 Our first exhibit is taken from Matthew &
 Pamela Granovetter’s excellent book: ”Tops
 and Bottoms“, a highly amusing collection of
 unusual hands contributed by many world-class
players.

 I have some doubts regarding the authenticity
 of the following deal. It seems just too horrible to
 be true. Yet bridge reality sometimes surpasses
 the wildest imagination. Even if this is just a
made-up story, it is still worthy of publication.

 Our anti-hero, Marty Cohn, claims to have
 played against two of the worst players in the
 club during ”the early stages of instructing my
 wife in the finer points of the game“. He was
sitting South, dealer and vulnerable.

 ♠
♥
♦
♣

JT
T98
8765
JT87

 

♠
♥
♦
♣

AQ7654
AQJ65
-
Q9

♠
♥
♦
♣

932
432
93
A5432

 ♠
♥
♦
♣

K8
K7
AKQJT42
K6

 

Contract: 2NT redoubled by South; Lead: ♣9
West North East South

1♣

1♠ Pass Pass 1NT

2♥ Pass 2♠ 2NT

Dbl Pass Pass RDbl

Pass Pass Pass

Were Marty and his wife playing a strong-club 
system? Well, not exactly. Marty ”toyed with 
the idea of opening two or three notrump“, but 
decided on a cunning one club natural opening, 
perhaps hoping to induce a diamond lead 
against notrump.

This hand was played during the 1950s. Michaels 
cuebids were not yet invented, so West bid her 
suits naturally. Marty bid slowly to 2NT, which 
seemed a foolproof contract as after any major 
suit lead he would have eight immediate tricks. 
He was delighted when West doubled and 
”confidently redoubled“ for business.

According to Marty, ”West was a little old lady 
who did not believe in leading away from 
tenaces“. Her choice of ♣9 worked brilliantly. 
East won with ♣A and switched to ♠3, next trick 
he played ♠2 )not by deep design, just forgetting 
to unblock(. He won trick 4 with ♠9 and switched 
to hearts. Yet another of South’s kings bit the 
dust, and West easily cashed all her major suit 
winners. This was the situation at trick 12:



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

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

מיאנמר )בורמה( היא ארץ פגודות הזהב שהזמן עצר בה מלכת. אנו מזמינים אתכם להצטרף 
לאחד מהטיולים הססגוניים והמרתקים ביותר בדרום מזרח אסיה.

בארץ שעדין לא חוותה שינויים מרחיקי לכת והמטייל בה יכול ליהנות ממראות נוף מרהיבים: אגם אינלה שבסמוך 
לגדותיו מנהלים בני שבט האינט'ה את חייהם, גרים בבתי כלונסאות ויוצאים לדיג באמצעות חתירה בכפות רגליהם, אל 
ה"ערוגות הצפות" של מי האגם, מנזרים בודהיסטים בהם מתגוררים אלפי נזירים. הר הגעש פופה שבו נעמוד מקרוב 
ונתבונן בפנתיאון האלים הבורמזים הדר בכפיפה אחת עם מקדשים בודהיסטים. נבקר בעיר מנדליי המשמשת מרכז 
רוחני ודתי ובירת מיאנמר העילית, נשאר פעורי פה כשנתבונן בפגודות המוזהבות של העיר, נשוט על נהר האיראוואדי 
שמהווה חלק בלתי נפרד מתרבותם של הבורמזים ונקנח בעיר המקדשים פאגן )גאן( בה נבנו בשיא תפארתה של העיר 
ונבקר באתריה המרהיבים,  ננוע בשרידי הממלכה  לשוורים  רתומות  כרכרות  כ-4000 מקדשים מרהיבים, באמצעות 
כולל תצפית שקיעה עוצרת נשימה. לסיום נערוך הכירות מעמיקה עם הכרך המתעורר יאנגון, בו נראה את הפגודה 
המרשימה ביותר בעולם הבודהיסטי, שוודאגון, בית הכנסת היהודי, השוק הססגוני ואתרים נוספים של העיר הגדולה.

בואו ליהנות ממסע מרתק במלונות פאר מפנקים ובנופי ארץ בראשיתית, שהזמן עצר בה מלכת.

החבילה כוללת:
DLX טיסות בינלאומיות ישירות לבנקוק- אל על  טיסות פנימיות לפי התוכנית   בתי מלון מדרגה ראשונה

כלכלה - חצי פנסיון - ארוחות בוקר וערב  סיורים מודרכים וביקורים מיוחדים כפי שמופיע בתוכנית
כל הכניסות לאתרים  אוטובוס נוח וממוזג לביצוע התוכנית  מדריכים מקומיים, מדריך ישראלי – רוני ינובסקי.

במחיר מיוחד ל-10 הנרשמים הראשונים 3,940$ במקום 4,450$ )לאדם בחדר בתפוסה זוגית(
*תוספת ליחיד בחדר- 750 דולר

המחיר לא כולל: ביטוחים למיניהם, שתייה בארוחות, ויזה למיאנמר, טיפים לנותני השירותים בחול –)10$ ליום(, טיפ למדריך הישראלי, כל הוצאה 
שאינה מופיעה תחת הסעיף המחיר כולל.

תוכנית טיול מלאה ניתן לקבל לפקס/מייל | ההרשמה החלה מס המקומות מוגבל.

מיאנמר )בורמה(
ארץ פגודות הזהב | כולל יומיים בבנגקוק בירת תאילנד

מיאנמר )בורמה(
ארץ פגודות הזהב | כולל יומיים בבנגקוק בירת תאילנד

6-18.3.2018 בהדרכת רוני ינובסקי


