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דבר ועד העמותה פברואר 2019
"דחוף עצמך שוב ושוב.

אל תוותר אפילו על אינץ' אחד עד שנשמעת השריקה לסיום!" )לארי בירד(

שלכם ובשבילכם,
גלעד אופיר, יו"ר

שלום חברים,
הפעם אביא בפניכם סקירה בדגש על תחרויות ההתאגדות המרכזיות מההיבט הספורטיבי.

תחרות "אליפות הליגות לזוגות TB" פתחה את שנת הפעילות הספורטיבית בסערה. תחרות הליגות 
נקראה בעברה "אליפות הארץ לזוגות TB". התחרות עדיין נחשבת לאליפות השנתית רק בפורמט חדש 

ומיוחד. שינוי זה הוביל לכך שכעת מדובר באחת התחרויות המוצלחות, המצליחות והיוקרתיות בארץ.
בתחרות ישנן 3 ליגות – ליגת העל, הליגה הלאומית והליגה הארצית כאשר בסיום כל שנה יש ביניהן 
עליות וירידות. הזוכים בליגת העל הם אלופי הארץ לשנה הנוכחית ונאבקים ב-27 הזוגות הטובים בארץ 
בשיטת TB נכון לנקודת זמן זו. בנוסף, לתחרות ישנו שלב מוקדמות אשר פתוח לזוגות חדשים שמטרתם 

לעבור את שלב המוקדמות ולהשתלב בליגה הארצית.
בשנה זו ביצענו שינויים במפתחות הענקת נקודות האמן וזאת על מנת להעלות את מספר הנקודות 
הפידבקים  על  לכם  להודות  נהדרת  הזדמנות  זוהי  יותר.  נכונה  בצורה  הזוגות  בין  ולפזרן  המוענקות 

וההתייחסויות לנושא זה ובכלל. כל פידבק ומשוב נבחן ונבדק ואנו בהחלט מאמצים חלק מהרעיונות.
בהמשך לשינוי באליפות ה-TB, פנינו מועדות לשינויים ושיפורים ספורטיביים נוספים באליפויות הארץ. 
המטרות המרכזיות שעומדות לנגד עיננו בהתאמת מבנה התחרויות הן יצירת תחרות ספורטיבית ברמה 
טובה, משך משחק לא קצר מדי ולא ארוך מדי, התאמת נקודות האמן וכמובן יצירת עניין, עניין ועוד עניין. 

כולנו מעוניינים שכמה שיותר שחקנים יקחו חלק באליפויות, יהנו ויתוגמלו על הצלחתם. 
חשוב להבהיר כי כל שינוי מצריך חשיבה היקפית שלוקחת בחשבון משתנים ואילוצים רבים אך בעזרת 

יצירתיות אנו מנסים לתת פתרונות לכל.
התאמות אלו נעשו לאליפות הארץ TB כפי שתואר מעלה וגם לאליפות הארץ הפתוחה שנחשבת כיום 

לאליפות יוקרתית ביותר וכוללת בתוכה שלב בתים ואפילו גלגלי הצלה כמיטב תכניות הריאליטי.
הפוקוס  בשנה זו יעבור לאליפויות הארץ הנוספות – נשים, זוגות מעורבים וסניורים.

אנו מעוניינים לרענן את הפורמט ונשים דגש בעיקר על התאמת השלב שנקרא "גמר ב'" במהלכו חלק 
גדול מהזוגות עשויים לאבד עניין. אנו מקווים שהשינויים ישדרגו את התחרויות והכי חשוב שיהיה לכולכם 

הרבה כיף והנאה.
לקראת סיום אציין שבכך לא תמה "העבודה הספורטיבית". ההכנות לקראת ההשתתפות באליפויות 
אירופה ובאליפויות העולם בעיצומן והפתעות רבות לפנינו הן בתחום דוחות נקודות האמן והן בתחום 
החשוב לכולנו – שיפור קצב צבירת הנקודות והגדלת סיכויי ההצלחה לחברים שנמצאים בתחילת 

הדרך בסולם הדרגות.
אסיים בברכת מנצחים לזוכים באליפות ישראל לזוגות עד אמן כסף לשנת 2019: במקום הראשון וולפגור 
ובמקום  נגיעה  ובמרחק  ובנימין שושנה  אפלבאום ערן  )צמוד צמוד(  וכהן איציק, מיד אחריהם  אתי 

השלישי אליעז רות וגרוס ריצארד. כל הכבוד!

אני עומד לרשותכם וזמין 24/7.
Gilado.bridge@gmail.com :תוכלו ליצור עמי קשר ישיר באמצעות האימייל
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2NT מקרה 1: המשיב הכריז

מהלכי ההכרזה האפשריים:

West North East South

1NT Pass 2♦* Pass
2♥ Pass 2NT Pass
?

West North East South

1NT Pass 2♥* Pass
2♠ Pass 2NT Pass
?

המשיב מתאר 8-9 נקודות עם חלוקה מאוזנת וחמישייה 
במייג'ור. כעת על הפותח להחליט על ההמשך לפי שני 
קריטריונים: כוח )מינימום או מקסימום( והתאמה או אי-

התאמה ב-♠.

דוגמה 1א

♠
♥
♦
♣

AQ3
T7
KQJT4
AJ5

West North East South

1NT Pass 2♥* Pass
2♠ Pass 2NT Pass
4♠

של  התאמה  עם  נקודות(   17( מקסימלית  יד  לפותח 
מלא,  משחק  שיש  יודע  הפותח  ב-♠.  קלפים  שלושה 

והמשחק המלא הנכון הוא כמובן ב-♠ ולא ב-NT. הפותח 
מכריז ♠4.

דוגמה 1ב

♠
♥
♦
♣

AJ95
KJ7
J4
KQ92

West North East South

1NT Pass 2♦* Pass
2♥ Pass 2NT Pass
3♥

לפותח יד מינימלית )15 נקודות( עם התאמה של שלושה 
עדיף  אבל  מלא,  משחק  אין  הנראה  ככל  ב-♥.  קלפים 
לשחק עם שליט בהתאמה של 8 קלפים מאשר להסתכן 
ב-2NT עם סדרת ♦ בלתי מוגנת. ההכרזה הנכונה היא 

.3♥

דוגמה 1ג

♠
♥
♦
♣

AKJ
96
QJ85
AQ52

West North East South

1NT Pass 2♦* Pass
2♥ Pass 2NT Pass

3NT

ב-♥  התאמה  ללא  נקודות(   17( מקסימלית  יד  לפותח 
היות  ב-♥(.  בדיוק  קלפים   5 מתארות  המשיב  )הכרזות 
שיש ניקוד למשחק מלא ללא התאמה במייג’ור, הפותח 

מכריז 3NT )הכרזה סוגרת(.

הכרזות טרנספר )3(

רם סופר

בחודש הקודם סקרנו את כללי ההכרזה השנייה של 
בסיבוב   2 בגובה  למייג'ור  טרנספר  לאחר  המשיב 
הראשון. כעת נעסוק בהכרזה השלישית של הפותח. 
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דוגמה 1ד

♠
♥
♦
♣

J8
QT72
A654
AKJ

West North East South

1NT Pass 2♥* Pass
2♠ Pass 2NT Pass

Pass

לפותח יד מינימלית )15 נקודות(. כמו-כן, אין לו התאמה 
2NT )שלא בהכרח  ב-♠. הפתרון הוא להסתפק בחוזה 

.Pass יהיה קל לביצוע(. הפותח קורא

3NT מקרה 2: המשיב הכריז

מהלכי ההכרזה האפשריים:

West North East South

1NT Pass 2♦* Pass
2♥ Pass 3NT Pass
?

West North East South

1NT Pass 2♥* Pass
2♠ Pass 3NT Pass
?

מאוזנת  חלוקה  עם  נקודות   10-15 מתאר  המשיב 
וחמישייה במייג'ור. כעת לפותח שתי אפשרויות בסיסיות: 
לתקן  או   Pass באמצעות   3NT-ב החוזה  את  להשאיר 

לחוזה בגובה 4 בסדרת המייג’ור של המשיב.

גם אפשרות שלישית:  מכירים  יותר  שחקנים מתקדמים 
קונטרול  להראות  )כלומר   4 בגובה  קיו-ביד  להכריז 
בסדרה צדדית(, וזאת עם תמיכה במייג’ור ויד מקסימלית, 
בתקווה שלשותף גם-כן מקסימום )14-15 נקודות(, ואז 

סלם עשוי להיות אפשרי.

דוגמה 2א

♠
♥
♦
♣

AQ5
KT4
AQT7
653

West North East South

1NT Pass 2♦* Pass
2♥ Pass 3NT Pass
4♥

לפותח 15 נקודות עם התאמה של שלושה קלפים ב-♥. 
הוא מתקן את החוזה מ-3NT ל-♥4. המומחים גורסים כי 
עם חלוקה מסוג 4333 מותר לפותח להפעיל שיקול דעת 
ולפעמים להשאיר את החוזה ב-3NT. במקרה זה מסוכן 

מאוד לשחק 3NT עם סדרה חשופה ב-♣.

דוגמה 2ב

♠
♥
♦
♣

Q6
AJ863
KQT
A92

West North East South

1NT Pass 2♥* Pass
2♠ Pass 3NT Pass

Pass

לב  )שימו  בלבד   ♠ קלפי  שני  עם  נקודות   16 לפותח 
לחמישייה ב-♥ – הכרזת הפתיחה הנכונה עם 16 נקודות 
ידועה  התאמה  בהיעדר   .)1♥ ולא   1NT היא  מאוזנות 

.)3NT-במייג’ור הוא משאיר את החוזה ב

בהיעדר  אבל  אפשרית,  אכן  ב-♥   5-3 התאמה  הערה: 
הסכמים מיוחדים לא ניתן לברר עליה.

דוגמה 2ג

♠
♥
♦
♣

KT9
A2
Q54
AKJ96

West North East South

1NT Pass 2♥* Pass
2♠ Pass 3NT Pass
4♣
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חמישייה ב-♣(  עם  נקודות   17( מקסימלית  יד  לפותח 
וגם התאמה של שלושה קלפים ב-♠. הוא אינו מסתפק 
בהכרזה רגילה של ♠4 ומעדיף הכרזת קיו-ביד ♣4, זאת 
מהידיים  חלק  מול  טוב  להיות  עשוי   6♠ שחוזה  משום 

המקסימליות של המשיב.

 3NT-ב החוזה  את  השאיר  לא  שהפותח  העובדה  עצם 
לעלות  בטוח  היה  לא  אחרת  ב-♠,  התאמה  על  מעידה 

לגובה 4.

כעת המשיב צריך להכריז ♠4 )הכרזה סוגרת( עם כל יד 
של 13 נקודות או פחות.

המתארת  )הכרזה   4♦ יכריז  המשיב  אם  זאת,  לעומת 
השותפות  כי  ייתכן  נקודות(,   14-15 עם  ב-♦  קונטרול 

נמצאת בדרך לסלם.

מקרה 3: המשיב הכריז 3 בסדרת מיינור

מהלכי ההכרזה האפשריים:

West North East South

1NT Pass 2♦* Pass
2♥ Pass 3♣/3♦ Pass
?

West North East South

1NT Pass 2♥* Pass
2♠ Pass 3♣/3♦ Pass
?

)לפחות(  חמישייה  עם  נקודות   +10 מתאר  המשיב 
במייג'ור ורביעייה )לפחות( במיינור. כל מהלכי ההכרזה 

הללו מחייבים למשחק מלא.

המצב שנוצר סבוך למדי: יש אפשרות לשחק בשתי סדרות 
או ב-NT; במשחק מלא או בסלם. מספר זוגות מתקדמים 
פיתחו קונבנציות מתוחכמות כדי להתמודד עם מצב זה 
בדרך היעילה ביותר, אך אנו נסתפק בהכרזות טבעיות 

של הפותח בסיבוב השלישי:

)א( תמיכה במייג'ור כאשר לפי העיקרון "הגעה מהירה" 
הכרזת התמיכה בגובה 4 )הסוגרת למשחק מלא( חלשה 
להכרזות  פתח  המשאירה   ,3 בגובה  מהתמיכה  יותר 

לקראת סלם.

)ב( תמיכה במיינור לגובה 4 כאשר אין התאמה במייג'ור 
מול  ללא שליט  אינה מתאימה למשחק  וידו של הפותח 

היד שהמשיב תיאר.

)ג( הכרזת 3NT המחייבת עוצרים טובים בשתי הסדרות 
הקצרות של המשיב.

עוצר  המתארת   3 בגובה  חדשה  סדרה  הכרזת  )ד( 
עוצר  עם   3NT להכריז  מהשותף  ומבקשת  זו  בסדרה 

בסדרה הרביעית.
דוגמה 3א

♠
♥
♦
♣

J843
AK2
AJ75
K8

West North East South

1NT Pass 2♦* Pass
2♥ Pass 3♣ Pass
3♥

 16 10 מתוך  לפותח התאמה ב-♥ עם יד טובה יחסית: 
הנקודות שלו נמצאות בסדרות הארוכות של השותף. על 
כן הוא מראה התאמה ב-♥ בגובה נמוך כאשר ההכרזה 
מחייבת למשחק מלא ומשאיר פתח להכרזות סלם. עם 

התאמה ב-♥ ויד מינימלית הפותח היה מכריז ♥4.

דוגמה 3ב

♠
♥
♦
♣

KQ
AJ3
AQT92
952

West North East South

1NT Pass 2♥* Pass
2♠ Pass 3♦ Pass
4♦

לפותח התאמה מצוינת ב-♦, ורוב הנקודות שלו בסדרות 
 3NT הארוכות של השותף. במצב עניינים זה חוזה של

אינו אטרקטיבי, והפותח מחליט לדלג עליו.

דוגמה 3ג

♠
♥
♦
♣

73
KQ94
AQJ2
A62
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West North East South

1NT Pass 2♥* Pass
2♠ Pass 3♣ Pass

3NT
של  כוחו  בעוד  השחורות,  בסדרות  אורך  הראה  מזרח 
מערב מרוכז דווקא בסדרות האדומות – זהו מקרה קלאסי 

של הכרזת 3NT בסיבוב השלישי מצדו של הפותח.
דוגמה 3ד

♠
♥
♦
♣

AKQ5
Q7
KJ3
8765

West North East South

1NT Pass 2♦* Pass
2♥ Pass 3♦ Pass

3♠**

מזרח תיאר לפחות 5 קלפים ב-♥ ו-4 קלפים ב-♦ עם כוח 
למשחק מלא. בשלב זה מערב אינו רואה התאמה ודאית 
באף סדרה. החוזה הרצוי הוא 3NT, אך חולשת סדרת 
שלישית  סדרה  להכריז  הוא  הפתרון  מדאיגה.  הקלאב 
 3NT 3 על מנת להראות עוצר ולבקש מהשותף להכריז♠
עם עוצר ב-♣. במידה שלא יימצא עוצר ב-♣, זו אפשרות 

ריאלית שהחוזה הסופי יהיה ♥4 בהתאמה 5-2.

מקרה 4: המשיב הכריז 3 במייג'ור שלו )מזמין(

מהלכי ההכרזה האפשריים:

West North East South

1NT Pass 2♦* Pass
2♥ Pass 3♥ Pass
?

West North East South

1NT Pass 2♥* Pass
2♠ Pass 3♠ Pass
?

קלפים   +6 עם  מזמינה למשחק מלא  יד  המשיב מתאר 
בסדרת המייג'ור.

הפותח צריך לקבל החלטה אם להמשיך הלאה למשחק 
צריך  הפותח  )מקסימום/מינימום(  לניקוד  פרט  מלא. 
לשים לב למידת התמיכה והעזרה בסדרת המשיב ולאופי 

לקיחות  לו  שיהיו  רצוי  הצדדיות.  בסדרות  שלו  הקלפים 
המשיב  של  קצרות  בסדרות   QJ קלפי   .)AK( מהירות 

מועילים פחות.

דוגמה 4א

♠
♥
♦
♣

A42
Q9
AK75
KT63

West North East South

1NT Pass 2♦* Pass
2♥ Pass 3♥ Pass
4♥

נקודותיו  איכות  אבל   )16(  1NT-ל ממוצע  ניקוד  לפותח 
מעולה. Q9 דאבלטון עדיין מהווה עזרה מעולה לסדרה 
ידו משופעת בקונטרולים בסדרות  6 קלפים. בנוסף  בת 
הקצרות של המשיב. הפותח מקבל את ההזמנה ל-♥4 

ומכריז משחק מלא.

דוגמה 4ב

♠
♥
♦
♣

94
KQJ
AQJ
QJ842

West North East South

1NT Pass 2♥* Pass
2♠ Pass 3♠ Pass

Pass

כאן לפותח 16 נקודות שאיכותן ירודה: שני קלפים נמוכים 
סדרה  ביותר האפשרי(,  הגרוע  )המצב  בסדרת השותף 
של  קצרות  בסדרות   Q/J קלפי  ריבוי  חלשה,  ארוכה 
המשיב. בחוזה ב-♠ צפויים ארבעה מפסידים לפחות. גם 
חוזה של 3NT אינו צפוי להתבצע כאשר לשותפות פחות 
להישאר  היא  ביותר  הטובה  ההחלטה  נקודות.  מ-25 

בחוזה ♠3.
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אם למשיב חמישייה במייג’ור ו-11 נקודות או יותר, הוא 
את  ישאל  ובכך   )Check-back Stayman(  2♣ יכריז 
הפותח אם בידו 2 או 3 קלפים בסדרת המייג’ור שהמשיב 

הכריז בגובה 1.

דוגמה 1
♠
♥
♦
♣

J42
KQ963
K93
A4

West North East South

1♣ Pass 1♥ Pass
1NT Pass 2♣*

♣2 היא הכרזת שאלה שמשתמשים בה כאשר למשיב 
חמישייה ב-♥ ו- 11+ נקודות. אם לפותח שלושה קלפים 
לפותח  אם  ל-♥4;  תגיע  והשותפות  יכריז ♥2  הוא  ב-♥, 

.3NT-שני קלפים ב-♥, הוא יכריז ♦2 בדרך ל

הוא  מאוזנת  חלוקה  עם  נקודות   18-19 לפותח  כאשר 
 4 לו תמיכה של  2NT בתנאי שאין  יכריז בסיבוב השני 

קלפים בסדרת המשיב.

בניגוד להכרזת 1NT, הפותח יכריז 2NT גם כאשר בידו 
משתי  וזאת   ,1♥ המשיב  הכרזת  לאחר  ב-♠  רביעייה 

סיבות:

)א( הכרזת 2NT תבטיח שהיד החזקה תהפוך לכרוז אם 
.3NT החוזה הסופי יהיה

)ב( הכרזה שנייה ♠1 של הפותח אינה מחייבת תשובה, 
בעוד הכרזה שנייה ♠2 של הפותח )לאחר ♥1 של המשיב( 

מתארת חלוקה לא מאוזנת.

דוגמה 2
♠
♥
♦
♣

AQ93
K73
A762
J4

West North East South

1♦ Pass 1♥ Pass
1♠

עם 12-14 נקודות הפותח חייב להכריז רביעיות בגובה 
1, היות שעדיין לא ברור אם יש משחק מלא וגם לא ברור 
כמו-כן  המשיב?  או  הפותח  יותר:  החזקה  היד  בעל  מי 
המשיב  כאשר  גם  במייג'ור   4-4 התאמה  לחפש  חשוב 

חלש.

דוגמה 3
♠
♥
♦
♣

AQ93
K73
AQT2
K3

West North East South

1♦ Pass 1♥ Pass
2NT

 .2NT השני  בסיבוב  יכריז  הפותח  נקודות   18-19 עם 
זו אינה שוללת רביעייה במייג’ור שטרם הוכרז.  הכרזה 
 Check-back( 3♣ המשיב יכול כעת להשתמש בהכרזת
שלושה  בידו  אם  הפותח  את  לשאול  כדי   )Stayman
קלפים  ארבעה  ו/או  הכריז  שהמשיב  במייג’ור  קלפים 

במייג’ור שטרם הוכרז.

כאשר הפותח מכריז 1 בסדרה והמשיב עונה ♠1/♥1, 
סדרת  של  המדויק  אורכה  את  יודע  אינו  הפותח 
המשיב )שהראה רביעייה לפחות(. עם 12-14 נקודות 
וחלוקה מאוזנת הפותח יכריז 1NT בתנאי שאין לו 4 
גבוהה  קלפים בסדרה   4 או  קלפים בסדרת המשיב 

יותר שניתן להכריז בגובה 1.

 Check-back Stayman
על 2NT של הפותח

אילנה לונשטיין
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דוגמה 4
♠
♥
♦
♣

83
QT643
J2
KQ96

West North East South

1♣ Pass 1♥ Pass
2NT Pass 3♣*

אם  לברר  כדי   3♣ השאלה  בהכרזת  משתמש  המשיב 
 .4♥ לחוזה  להגיע  במטרה  ב-♥  קלפים  שלושה  לפותח 
אם יתברר כי בידו של הפותח רק שני קלפים ב-♥ תגיע 
 3♠ או   3♦ יכריז  שהפותח  )לאחר   3NT-ל השותפות 

כתשובה ל-♣3(.

דוגמה 5
♠
♥
♦
♣

A642
Q932
J4
432

West North East South

1♣ Pass 1♥ Pass
2NT Pass 3♣*

על מנת לחפש התאמה  הפעם המשיב משתמש ב-♣3 
4-4 ב-♠. אם הפותח יענה ♠3 ובכך יראה ארבעה קלפים 
)ובכך  יכריז ♥3/♦3  יכריז המשיב ♠4; אם הפותח  ב-♠, 

.3NT ישלול ארבעה קלפים ב-♠(, יכריז המשיב

דוגמה 6
♠
♥
♦
♣

QJ32
KT943
4
765

West North East South

1♣ Pass 1♥ Pass
2NT Pass 3♣*

המשיב שואל באמצעות ♣3, והפעם מטרתו לחפש אצל 
הפותח ארבעה קלפים ב-♠ או שלושה קלפים ב-♥.

של   3♣ לאחר  הפותח  של  המשך  הכרזות 
המשיב

הוכרז,  שטרם  במייג'ור  רביעייה  הפותח  של  בידו  אם 
עליו להכריז אותה בגובה 3.

אם בידו של הפותח שלושה קלפים במייג'ור שהמשיב 
עליו  הוכרז(  שטרם  במייג'ור  רביעייה  בידו  )ואין  הכריז 

להכריז את סדרת המשיב בגובה 3.

אם בידו של הפותח שלושה קלפים במייג'ור של המשיב 
יכריז  וגם ארבעה קלפים במייג'ור שטרם הוכרז, הוא 
4-4 עדיפה על  תחילה את הרביעייה )משום שהתאמה 
הפותח   ,3NT כך  על  יכריז  במידה שהמשיב   .)5-3 פני 
יתקן ל-4 בסדרה שהמשיב הכריז בגובה 1, זאת משום 
 Check-back Stayman שלמשיב המשתמש בהכרזת
חייבת להיות חמישייה במייג’ור שהכריז בסיבוב הראשון 

ו/או רביעייה במייג’ור השני.

של  במייג'ור  קלפים  שלושה  אין  הפותח  של  בידו  אם 
המשיב ואף לא ארבעה קלפים במייג'ור השני, הוא יכריז 

♦3, בדומה לתשובה שלילית להכרזת סטיימן רגילה.

דוגמה 7
♠
♥
♦
♣

KQ63
A2
AKJ4
Q63

West North East South

1♦ Pass 1♥ Pass
2NT Pass 3♣* Pass
3♠

לפותח ארבעה קלפים ב-♠. אם המשיב יתמוך ב-♠ תגיע 
 ,3NT השותפות ל-♠4 בהתאמה 4-4. אם המשיב יכריז
 3NT ואז  ב-♠,  רביעייה  ללא  ב-♥  סימן שבידו חמישייה 
הוא החוזה הנכון משום שאין התאמה באף אחת מסדרות 

המייג’ור.

דוגמה 8
♠
♥
♦
♣

AQ3
KJ4
Q3
AQJ52

West North East South

1♣ Pass 1♠ Pass
2NT Pass 3♣* Pass
3♠
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הכרזת ♠3 של הפותח מראה תמיכה של 3 קלפים ב-♠ 
ושוללת אפשרות של 4 קלפים ב-♥.

דוגמה 9
♠
♥
♦
♣

AQ93
KT2
KQ42
A2

West North East South

1♦ Pass 1♥ Pass
2NT Pass 3♣* Pass
3♠

הפותח מראה רביעייה ב-♠. בשלב זה לא ידוע אם בידו 2 
או 3 קלפים ב-♥. אם גם למשיב רביעייה ב-♠, הוא יתמוך 

ל-♠4 )החוזה הסופי(.

כי  בוודאות  ידע  הפותח   ,3NT כעת  המשיב  יכריז  אם 
למשיב חמישייה ב-♥ )אחרת לא היה משתמש בהכרזת 

♣3( והוא יתקן את החוזה הסופי ל-♥4.

דוגמה 10
♠
♥
♦
♣

K2
K63
AQ4
KQJ63

West North East South

1♣ Pass 1♠ Pass
2NT Pass 3♣* Pass
3♦

וגם  ב-♠  קלפים  שוללת שלושה  הפותח  ♦3 של  הכרזת 
שוללת ארבעה קלפים ב-♥.

לסיכום, כאשר לפותח 18-19 נקודות עם חלוקה מאוזנת 
הכריז  שהמשיב  לאחר   2NT השני  בסיבוב  יכריז  הוא 
קלפים בסדרת המשיב(.   4 לו  יש  אם  )אלא  במייג’ור   1
בידו  אם  הפותח  את  שואלת  המשיב  של   3♣ הכרזת 
קלפים  ארבעה  ו/או  שהוכרז  במייג’ור  קלפים  שלושה 
חמישה  מבטיח  המשיב  כי  נובע  מכאן  השני.  במייג’ור 
קלפים במייג’ור שכבר הוכרז ו/או ארבעה קלפים במייג’ור 
השני. מטרת השותפות היא למצוא התאמה בת שמונה 
קלפים במייג’ור. אם אין התאמה כזאת – תגיע השותפות 

.3NT לחוזה

כעת נסו לתרגל: כיצד תכריזו עם ששת הידיים הבאות 
לאחר מהלכי ההכרזה הנתונים?

תרגיל 1
♠
♥
♦
♣

Q7632
KJ52
43
52

West North East South

1♦ Pass 1♠ Pass
2NT Pass ?

תרגיל 2
♠
♥
♦
♣

AQ63
K432
43
543

West North East South

1♦ Pass 1♥ Pass
2NT Pass ?

תרגיל 3
♠
♥
♦
♣

A62
K963
42
9873

West North East South

1♥ Pass 1♠ Pass
?
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תרגיל 4
♠
♥
♦
♣

AJ3
KQ63
KQ63
K4

West North East South

1♦ Pass 1♠ Pass
2NT Pass 3♣ Pass

?

תרגיל 5
♠
♥
♦
♣

AQJ4
K2
AQ3
K632

West North East South

1♣ Pass 1♥ Pass
2NT Pass 3♣ Pass

?

תרגיל 6
♠
♥
♦
♣

K63
AJ4
AQ63
A62

West North East South

1♦ Pass 1♥ Pass
2NT Pass 3♣ Pass
3♥ Pass 3NT Pass
?

תשובות לתרגילים
3♣ )1(

לכאורה ניתן להכריז ♥3 טבעי, אבל הכרזת ♣3 עדיפה – 
היא תבטיח שאם לפותח רביעייה ב-♥, היד החזקה יותר 
תהפוך לכרוז בחוזה ♥4. על כן מומלץ לסכם כי הכרזת 
♥3 של המשיב במצב זה תתאר 5-5 )לפחות( בסדרות 

המייג’ור.

לאחר ♣3, אם הפותח יכריז ♠3 נגיע ל-♠4; אם הפותח 
.3NT יכריז ♦3, נכריז

3♣ )2(
המשיב מחפש התאמה 4-4 ב-♠. אם הפותח יכריז ♠3, 

.3NT נעלה ל-♠4; אם הפותח יכריז ♥3/♦3, נכריז

3NT )3(
המשיב יודע כי לפותח אין ארבעה קלפים ב-♥, ולכן אין 
התאמה כלשהי במייג’ור ואין צורך בבירורים נוספים. על 
קלפים  חמישה  שתבטיח   3♣ מהכרזת  להימנע  המשיב 
להכריז  עליו  זה  במקום  ב-♠.  קלפים  ארבעה  ו/או  ב-♥ 

3NT מיד ולקבוע את החוזה הסופי.

 3♥ )4(
הפותח מראה תחילה רביעייה במייג'ור שטרם הוכרז. אם 
המשיב יתמוך ל-♥4, זה יהיה החוזה הסופי; אם המשיב 

יכריז 3NT, הפותח יתקן ל-♠4 עם שלושה קלפים ב-♠.

3♠ )5(
הפותח מראה שוב רביעייה במייג’ור שטרם הוכרז, אך 
הפעם אין לו שלושה קלפים במייג’ור של המשיב. הפעם 

הכרזת 3NT מצדו של המשיב תהפוך לחוזה הסופי.

Pass )6(
לאחר הכרזת השאלה של המשיב ♣3 הכרזנו ♥3 והראינו 
אין  כלומר   –  3NT הכריז  המשיב  ב-♥.  קלפים  שלושה 
בידו חמישייה ב-♥. למשיב חייבות להיות שתי רביעיות 
ב-♥ וב-♠. הואיל ואין לשותפות התאמה במייג’ור, נישאר 

.3NT בחוזה

ישרוטל ים המלח
מלון נופש וספא

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

2 10-17 במרץ 19

פסטיבל
הברידג' 

בים המלח



הירשמו לערוץ ותוכלו ליהנות מחידות, הרצאות מרתקות, 
נושאים. במגוון  ברידג’  טעימות  ועוד  מתחרויות  ידיים  ניתוח 

הצטרפו לקבוצת הלימוד המובילה ב- 
ולדיוני  - לקהילה תוססת  אופיר”  גלעד  ברידג’ עם  “לחשוב 

ברידג’ מרתקים.

רב אמן בינלאומי 
ומנהל מיזם

ספריו של גלעד אופיר

135 ₪קטלוגי מחיר

מאחורי ההיגיון של משחק ההגנה
 המדריך המלא והמקיף למשחק ההגנה

 מיועד לשחקנים שמעוניינים לשחק 13 קלפים 
ולא רק את המכובדים

 הובלות, איתותים, המשחק הנכון ביד השניה 
והשלישית ועוד.

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

ספר אחד לבחירתכם 85 ₪מבצע שובר שוק:

שני ספרים 160 ₪

שלושה ספרים 200 ₪

לאור ההצלחה המבצע יימשך עד 28/2/19
 תקף בהזמנה טלפונית לא כולל דמי משלוח

135 ₪קטלוגי מחיר

מאחורי ההיגיון של הברידג' המודרני
1,500 עותקים, אלפי שחקנים 

שעשו קפיצת מדרגה.
כללי הזהב וההיגיון של הברידג' המודרני, קביעת 

קצב ההכרזה הנכון, הקפטן של המכרז ועוד.

להבין יותר = לזכור פחות

ת
מ

של
המתנה המו

מחיר

קטלוגי 

₪ 100

ספר הלימוד 
המוביל למתחילים!

הספר שייקח אתכם, צעד אחר צעד,
אל תוך העולם המופלא של 

משחק הברידג'.
 מותאם לתכנית הלימוד 

במועדוני הברידג' 
 מיועד גם לתלמידים ללא ניסיון 

עם קלפים...

ספר חובה 

לתלמידים 

ושחקני 

תחרויות

העשרת ברידג’ מבית

GoBridge Israel

https://www.facebook.com/groups/1855860754627327/
https://www.youtube.com/channel/UCtGDY8Te_xLAKm7iSEgyYDQ
https://www.youtube.com/channel/UCtGDY8Te_xLAKm7iSEgyYDQ
https://www.youtube.com/channel/UCtGDY8Te_xLAKm7iSEgyYDQ?sub_confirmation=
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 8 )עד  חלש  משיב  של  הכרזות  תרגלנו  הקודם  בחודש 
נקודות( לכפל מוציא של השותף. כאשר המשיב מחזיק 
9 נקודות או יותר, עליו להראות את כוחו כבר בהכרזה 
שאין  בוודאות  ידע  שהשותף  מנת  על  וזאת  הראשונה, 
במידה  נקודות.  אפס  עם  מאולצת  בהכרזה  מדובר 
שהמשיב אינו מראה כוח בהכרזה הראשונה, עליו לצפות 

ששותפו )מכריז הכפל( יהיה זהיר מאוד.

מצבו של המשיב מסתבך כאשר שותפו של הפותח מעלה 
יותר כאשר ההכרזה  )ועוד   3 או   2 לגובה  את ההכרזה 
מתחילה ב-preempt(, וזאת בגלל היעדר מרחב הכרזה. 
חלק מהשחקנים המתקדמים משתמשים  אלה  במצבים 
במוסכמות כגון Lebensohl, אך אנו נתמקד כאן בהכרזות 

טבעיות ובמצבים פשוטים יחסית.

מוציא  לכפל  הבינוני/חזק  המשיב  של  הבסיסיים  הכלים 
הם:

הכרזת קפיצה בסדרה חדשה: 9-11 נקודות.

הכרזת משחק מלא בסדרת מייג'ור: 12+ נקודות כולל 
חלוקה, 5+ קלפים בסדרה

 =  1NT חובה.  הפותח  בסדרת  עוצר   :NT הכרזות 
.+13 = 3NT ;11-12 = 2NT ;7-10

יד מחייבת למשחק  )סדרת הפותח(:  קיו-ביד  הכרזת 
למשחק  מזמינה  יד  או  במייג’ור  קלפים   5 ללא  מלא 
)לעתים  או  המייג’ור  בסדרות  רביעיות  שתי  עם  מלא 

רחוקות( יד עם עניין בסלם.

 דוגמה 1

♠
♥
♦
♣

KQ942
8
A85
T652

חמישייה  עם  גבוהות  נקודות   9 בידכם  במערב.  אתם 
טובה ב-♠.  צפון )המחלק( פותח ♣1. שותפכם מכפיל, 

ודרום קורא Pass. מה תכריזו?

קפיצה  להכרזת  אופיינית  יד  מחזיקים  אתם  תשובה: 
בסדרה חדשה – 9 נקודות עם חמישייה בסדרה שהשותף 

הבטיח בה תמיכה של 3 קלפים לפחות. הכריזו ♠2.

בוודאות  מבטיחה  אינה  הקפיצה  הכרזת  לב:  שימו 
חמישה קלפים בסדרה. הייתם יכולים להכריז כך גם עם 

ארבעה קלפים ב-♠.

צפון אינו מרפה ומתחרה ל-♣3. שותפכם במזרח תומך 
 .Pass-ל-♠3. דרום ממשיך ב

מהי הכרזתכם הבאה?
יש רק שתי אפשרויות הגיוניות: לעצור ב-♠Pass( 3( או 
להכריז משחק מלא ♠4. בטרם תחליטו, כדאי לשאול את 

עצמכם: כמה קלפי ♠ יש לשותף?

רק  הבטחתם   2♠ היות שבהכרזת  ברורה.  די  התשובה 
ארבעה קלפים בסדרה, שותפכם לא היה שש “להתנדב” 
ששותפכם  בהנחה  בלבד.  קלפים  שלושה  עם   3 לגובה 
שחקן טוב המכריז באופן הגיוני, צריכים להיות לו ארבעה 
לו  הייתה   ♠ קלפי  ארבעה  ללא  טובה  יד  )עם   ♠ קלפי 

.)Dbl אופציה לקרוא שוב

ההתאמה הצפויה של 9 קלפים מחזקת את ידכם. אפשר 
מצפים  אתם  ב-♥.  הסינגלטון  עבור  נקודות   3 להוסיף 
מהשותף לדאבלטון או סינגלטון ב-♣, ומספר המפסידים 

הכולל הצפוי נמוך יחסית.

ההכרזה המומלצת היא ♠4. כאשר מכריזים משחק מלא 
בתחרות  החוזה.  בביצוע   100% של  בוודאות  צורך  אין 
 50% הביצוע  סיכויי  כאשר  כדאית  ההכרזה  טופ-בוטום 
 40% של  סיכוי  גם  פגיע  IMP במצב  ובתחרות  ומעלה, 

מצדיק הכרזת משחק מלא.

צעד אחר צעד )11(
משיב בינוני או חזק לכפל מוציא 

רם סופר
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מהלך המכרז המלא:

West North East South

1♣ Dbl Pass
2♠ 3♣ 3♠ Pass
4♠ Pass Pass Pass

יד אפשרית של השותף:

♠
♥
♦
♣

AT73
A952
KQ6
93

בהרכב קלפים זה ביצוע ♠4 כמעט ודאי כל עוד חלוקת 
השליטים אינה 4-0.

דוגמה 2
♠
♥
♦
♣

AK96
QT82
A32
85

13 נקודות עם  אתם מחזיקים פתיחה מלאה במערב – 
שתי רביעיות במייג'ור.

צפון פותח ♦1, ושותפכם מכפיל. דרום קורא Pass כצפוי, 
ואתם?

אין ספק שאתם רוצים להגיע למשחק מלא, אבל הכרזה 
קלפים  ארבעה  בידכם  מדוע?  שגויה.  תהא   4♥/4♠ של 
של  תמיכה  רק  הבטיח  והשותף  אלה,  בסדרות  בלבד 
שלושה קלפים בכל סדרה שלא הוכרזה. הכרזת משחק 
החלטה  הינה  בלבד  קלפים  שבעה  של  בהתאמה  מלא 
אין  ברירה שבהם  חוסר  קיצוניים של  השמורה למקרים 

הכרזה טובה יותר.

לגלות   ,4♠ )לדוגמה(  להכריז  טיפשות  זו  תהא  בפרט, 
דומם המכיל שלושה קלפי ♠ וארבעה קלפי ♥ ולהאשים 

את עצמנו לאחר מעשה על כך שלא הכרזנו ♥4.

במייג'ור  חמישייה  ללא  בידיים  לטפל  הנכונה  הדרך 
להתחיל  היא  מלא  משחק  שיש  יודעים  אתם  שבהן 

בהכרזת סדרת היריב )קיו-ביד(.

להראות  נדרש  השותף  סטיימן.  כמו  פועלת  זו  הכרזה 
רביעייה במייג'ור.

)היריבים   2♥ משיב  שותפכם   .2♦ מכריזים  אתם 
שותקים(. מה כעת?

שותפכם הראה רביעייה ב-♥. ייתכן שיש לו גם רביעייה 
ב-♠, אך אין צורך לברר על כך. אתם מכריזים פשוט ♥4 

– סגירה למשחק מלא עם התאמה ידועה 4-4 במייג'ור.

חשוב להעיר כי הייתם יכולים להכריז ♦2 גם עם חלוקה 
זהה וכוח מזמין )10-11 נקודות(. במקרה זה, לאחר ♥2 
מהשותף הייתם מסתפקים בהכרזת הזמנה של ♥3. יש 
להדגיש כי כאשר אין משחק מלא ודאי, הכרזת קיו-ביד 
אפשרית רק עם שתי רביעיות במייג’ור. אם בידכם -10
11 נקודות עם רביעייה בודדת במייג’ור, עליכם להכריז 

את הרביעייה בקפיצה לגובה 2.

מהלך המכרז המלא:

West North East South

1♦ Dbl Pass
2♦ Pass 2♥ Pass
4♥ Pass Pass Pass

יד אפשרית של השותף:

♠
♥
♦
♣

QJ5
KJ93
K6
KT72

דוגמה 3
♠
♥
♦
♣

964
A2
KT64
QJ97

אתם במערב. בידכם 10 נקודות גבוהות עם שתי רביעיות 
בסדרות המיינור.

בפותח  תומך  ודרום  מכפיל,  שותפכם   .1♠ פותח  צפון 
ל-♠2. הגיע תורכם – מה תכריזו?

זו אינה יד קלה. היא מצריכה שימוש במוסכמה שחשוב 
.Responsive Double :להכיר

משיב  )או  מוציא  לכפל  משיב  של  כפל  בקריאת  מדובר 
 .2 לגובה  בפותח  תמך  שהמשיב  לאחר  לאוברקול( 

הכללים של מוסכמה זו הם:

 Responsive אוברקול,  היא  השותף  קריאת  כאשר  )א( 
Double מתאר שתי רביעיות )לפחות( בסדרות שלא הוכרזו.
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והיריבים  מוציא,  כפל  היא  השותף  קריאת  כאשר  )ב( 
הכריזו סדרת מיינור, Responsive Double מתאר שתי 

רביעיות )לפחות( בסדרות המייג’ור.
והיריבים  מוציא,  כפל  היא  השותף  קריאת  כאשר  )ג( 
מתאר   Responsive Double מייג’ור,  סדרת  הכריזו 
שתי רביעיות )לפחות( בסדרות המיינור. בכל המקרים, 
Responsive Double מתאר כוח של 8 נקודות ומעלה.

אתם מכפילים כדי להראות לשותף שתי רביעיות בסדרות 
המיינור. שימו לב כי הכפל שלכם שולל רביעייה ב-♥ )יש 
הסבורים בטעות כי הכפל מראה רביעייה ב-♥. לאמיתו 

של דבר עם רביעייה ב-♥ צריך להכריז ♥3(.

שותפכם מכריז ♣3, והיריבים שותקים. מה כעת?

היות ששותפכם לא הבטיח יותר מ-11-12 נקודות, ובידכם 
אי אפשר ללכת הלאה. התאמה של  נקודות בלבד,   10
שמונה קלפים אינה מלהיבה במיוחד, ואין לכם עוצר ב-♠. 
יבצע  ששותפכם  ולקוות   3♣ על   Pass לקרוא  עליכם 

את החוזה.

מהלך המכרז המלא:

West North East South

1♠ Dbl 2♠
Dbl Pass 3♣ All Pass

יד אפשרית של השותף:

♠
♥
♦
♣

K5
JT97
AJ8
KT86

דוגמה 4
♠
♥
♦
♣

74
K3
AKQ642
T85

אתם במערב עם 12 נקודות ושישייה מצוינת ב-♦.

בפותח  תומך  ודרום  מכפיל,  שותפכם   .1♥ פותח  צפון 
ל-♥2. מה תכריזו?

סדרת ה-♦ מפתה מאוד, אבל ברור כי הכרזת ♦3 אינה 
מספקת כאן. זו אינה הכרזה מחייבת. הייתם רוצים לעצור 

ב-♦3 עם פתיחה מול פתיחה?

אז להכריז ♦5? – אתם בטוחים שניתן לבצע 11 לקיחות?!

ואין  מיינור  בסדרת  היא  שההתאמה  במקרים  כרגיל 
חלוקות קיצוניות יש להעדיף חוזה של 3NT כל עוד יש 

עוצר בסדרת היריבים )והחוזה משוחק מהצד הנכון(.

לשותפכם  אתם מחזיקים את העוצר ב-♥.  זה  במקרה 
3NT ולקבל הובלה דרך ה-K♥ שלכם.  לא כדאי לשחק 
 .3NT והכריזו  אליכם  המשחק  את  קחו  פשוט:  הפתרון 
בהנחה שההובלה תהיה ב-♥ אפשר לספור שבע לקיחות 
של  כוח  שהבטיח  השותף  על  לסמוך  עליכם  בטוחות. 

פתיחה שיביא את שתי הלקיחות החסרות.

לאחר  זה  בחוזה  לכרוז  והופכים   3NT מכריזים  אתם 
.Pass שלוש קריאות

יש לציין כי היריבים היו “נחמדים” כלפיכם. תארו לעצמכם 
שהיריבים, בפגיעות עדיפה, היו ממשיכים ל-♥4. כעת היו 

עומדות בפניכם שלוש אפשרויות:

)א( להכפיל את הכרזת ההקרבה, אך ספק עם העונש 
 ,3NT ביצוע  עבור  מקבלים  שהייתם  הניקוד  על  יפצה 

וכבר ראיתי ידיים דומות שבהן אין להכשיל ♥4.

)ב( להכריז ♦5 ולקוות לטוב.

והיריבים   3NT-ב שעצרתם  לאחר   –  4NT לנסות  )ג( 
הקריבו הכרזה זו היא “לשחק”.

ידוע  מורה  שמעתי  פעם  לדעת.  מאוד  קשה  נכון?  מה 
מה  הוא  שנכון  “מה  כאלה  במצבים  כי  אומר  לברידג’ 

שמצליח”...

 מהלך המכרז המלא:

West North East South

1♥ Dbl 2♥
3NT Pass Pass Pass

יד אפשרית של השותף:

♠
♥
♦
♣

AK83
T6
J87
KJ72

הכרזות 
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תשובות 1NT והמשכים
מתוך "הספר השלם על 2/1" 

אלדד גינוסר

הכרזת ההמשך של הפותח אחרי תשובת 1NT מחייבת 
ב רירת מחדל – המינור הארוך המשך: 

West North East South

1♥/1♠ Pass 1NT
Pass 2♣/2♦

בפני  לעמוד  חייבת  המשך,  מחייבת  להכרזה  בתגובה 
הכרזה  ללא  יד  עם  “מפלט”  למצוא  אפשרות  המכריז 
מתאימה. ללא אפשרות להכריז פאס, מגוון חלוקות ידיים 
מכונות  אלה  הכרזות  הזמינות.  מההכרזות  יותר  גדול 

ברירת מחדל. 

המשך  הכרזת  אין  בהם  במקרים   ,1NT תשובת  אחרי 
מתאימה, הפותח יבחר בהכרזת ברירת מחדל. בדומה 
את  להכריז  יש  ההמשך  בהכרזת  הפתיחה,  להכרזת 
שוות  הסדרות  אם   .2♣/2♦ הארוכה:  המינור  סדרת 
הכרזה המראה +3  על  מדובר   .2♣ להכריז  יש  באורך, 
קלפים בסדרה )במקרה נדיר, 2 קלפים(. ידיים מסוג אלה 
מתאפיינות בכוח מינימלי )12-14 נקודות( ולרוב חלוקה 

מאוזנת )2–3–3–5(. 

להכרזת  להתייחס  המשיב  על  בהמשך,  שאראה  כפי 
4 קלפים(,  סדרת מינור מצד השותף כאמיתית )לפחות 
אך גם להתנהל בצורה “זהירה” יותר, כאשר הוא לוקח 
בחשבון את האפשרות שמדובר בהכרזת ברירת מחדל. 
הפותח  של  ימין  מצד  התערבות  של  במקרה  לב,  שימו 
במקרים  מחדל.  ברירת  של  הכרזה  אין   ,)1NT )אחרי 
יכול  הפותח  נוסף.  הכרזה  סיבוב  למשיב  מובטח  אלה, 

להכריז פאס עם יד שאינה מתאימה להכרזה.

דוגמאות והסברים נוספים
West North East South

 1♠ Pass 1NT
Pass ?

ידו של צפון:

♠
♥
♦
♣

A8763
KJ7
KQ2
32

קלפים   4 ללא  המשך.  מחייבת   1NT התשובה  הכרזת 
בסדרה נוספת או 6 קלפים בסדרת הפתיחה, על הפותח 
את  צפון  יכריז  זו,  ביד  מחדל.  ברירת  בהכרזת  לבחור 

סדרת המינור הארוכה בידו, ♦2.

יד נוספת של צפון, באותו המכרז:

♠
♥
♦
♣

KJT82
AJ
K43
J92

גם עם יד זו, לצפון אין אפשרות מתאימה להכרזת המשך, 
אך כאמור, עליו להמשיך להכריז בכל מקרה. צפון יבחר 
הארוכה  המינור  סדרת  מחדל,  ברירת  בהכרזת  כעת 
בידו. מבין סדרות שוות באורך, הבחירה המתבקשת היא 

הסדרה ה”זוטרה”, ♣2.
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תשובות 1NT והמשכים
מתוך "הספר השלם על 2/1" 

אלדד גינוסר

הכרזת ההמשך של הפותח אחרי תשובת 1NT מחייבת 
ב רירת מחדל – המינור הארוך המשך: 

West North East South

1♥/1♠ Pass 1NT
Pass 2♣/2♦

בפני  לעמוד  חייבת  המשך,  מחייבת  להכרזה  בתגובה 
הכרזה  ללא  יד  עם  “מפלט”  למצוא  אפשרות  המכריז 
מתאימה. ללא אפשרות להכריז פאס, מגוון חלוקות ידיים 
מכונות  אלה  הכרזות  הזמינות.  מההכרזות  יותר  גדול 

ברירת מחדל. 

המשך  הכרזת  אין  בהם  במקרים   ,1NT תשובת  אחרי 
מתאימה, הפותח יבחר בהכרזת ברירת מחדל. בדומה 
את  להכריז  יש  ההמשך  בהכרזת  הפתיחה,  להכרזת 
שוות  הסדרות  אם   .2♣/2♦ הארוכה:  המינור  סדרת 
הכרזה המראה +3  על  מדובר   .2♣ להכריז  יש  באורך, 
קלפים בסדרה )במקרה נדיר, 2 קלפים(. ידיים מסוג אלה 
מתאפיינות בכוח מינימלי )12-14 נקודות( ולרוב חלוקה 

מאוזנת )2–3–3–5(. 

להכרזת  להתייחס  המשיב  על  בהמשך,  שאראה  כפי 
4 קלפים(,  סדרת מינור מצד השותף כאמיתית )לפחות 
אך גם להתנהל בצורה “זהירה” יותר, כאשר הוא לוקח 
בחשבון את האפשרות שמדובר בהכרזת ברירת מחדל. 
הפותח  של  ימין  מצד  התערבות  של  במקרה  לב,  שימו 
במקרים  מחדל.  ברירת  של  הכרזה  אין   ,)1NT )אחרי 
יכול  הפותח  נוסף.  הכרזה  סיבוב  למשיב  מובטח  אלה, 

להכריז פאס עם יד שאינה מתאימה להכרזה.

דוגמאות והסברים נוספים
West North East South

 1♠ Pass 1NT
Pass ?

ידו של צפון:

♠
♥
♦
♣

A8763
KJ7
KQ2
32

קלפים   4 ללא  המשך.  מחייבת   1NT התשובה  הכרזת 
בסדרה נוספת או 6 קלפים בסדרת הפתיחה, על הפותח 
את  צפון  יכריז  זו,  ביד  מחדל.  ברירת  בהכרזת  לבחור 

סדרת המינור הארוכה בידו, ♦2.

יד נוספת של צפון, באותו המכרז:

♠
♥
♦
♣

KJT82
AJ
K43
J92

גם עם יד זו, לצפון אין אפשרות מתאימה להכרזת המשך, 
אך כאמור, עליו להמשיך להכריז בכל מקרה. צפון יבחר 
הארוכה  המינור  סדרת  מחדל,  ברירת  בהכרזת  כעת 
בידו. מבין סדרות שוות באורך, הבחירה המתבקשת היא 

הסדרה ה”זוטרה”, ♣2.
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אלדד )גינו( גינוסר

הספר השלם 

2/1
מחייב למשחק מלא

2/1 - מחייב למשחק מלא 
הספר השלם 

מאת אלדד גינוסר

מיועד לשחקנים מנוסים המעוניינים:

✓ ללמוד את העקרונות וההיגיון הפנימי של המערכת המודרנית 2/1 
✓ להשתפר בהבנת תקשורת בין שותפים במהלך מכרז הברידג׳ 

✓ לחדד את הערכת היד
 Bergen Raise, Drury  ,Inverted Minors :להיחשף לכמה מוסכמות שימושיות ✓

ש!!!
חד

dvora@rotemltd.co.il | 4 להזמנות ופרטים נוספים: דבורה 077-3330775, שלוחה

 Jacoby 2NT

מחיר 100 & 
)+דמי משלוח(

על  ישראל,  נבחרת  וחבר  בינלאומי  אמן  רב  פדון,  דרור 
רבים  אלמנטים  בספר  ימצאו  מנוסים  ”שחקנים  הספר: 
שיעשירו את עולמם ויעמיקו את הבנתם לגבי איך עובד 

בין שותפים” מכרז ברידג׳ מודרני 

הכרזות 
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קלפים   2 עם  מחדל  ברירת  הכרזת  של  נדיר  מקרה 
בסדרה:

♠
♥
♦
♣

KQT6
AQ987
J2
95

כוח  לפותח  כאשר   ,1NT ותשובה   1♥ פתיחה  לאחר 
מינימלי וחלוקה של 2–2–5–4 עם ספייד והארט, יש לו 
את  להכריז  יכול  אינו  הפותח  ההמשך.  בהכרזת  בעיה 
על  לכן,  רוורס!  בהכרזת  ומדובר  מאחר  הספייד,  סדרת 
המינור  סדרת  מחדל,  ברירת  בהכרזת  לבחור  הפותח 
הפותח  יבחר  באורך,  שוות  סדרות  מבין  בידו.  הארוכה 

ב-♣2, גם עם שני קלפים. 

 1NT הכרזות ברירת מחדל ממחישות חיסרון של תשובת
גם  האחרונה  החלוקה  המשך.  מחייבת  הכרזה  בתור 
מבליטה את היתרון במשחק מוסכמת הפתיחה “פלנרי” 

)עליה אעמוד בפרק 6(.

אלדד )גינו( גינוסר

הספר השלם 

2/1
מחייב למשחק מלא

2/1 - מחייב למשחק מלא 
הספר השלם 

מאת אלדד גינוסר

מיועד לשחקנים מנוסים המעוניינים:

✓ ללמוד את העקרונות וההיגיון הפנימי של המערכת המודרנית 2/1 
✓ להשתפר בהבנת תקשורת בין שותפים במהלך מכרז הברידג׳ 

✓ לחדד את הערכת היד
 Bergen Raise, Drury  ,Inverted Minors :להיחשף לכמה מוסכמות שימושיות ✓

ש!!!
חד

dvora@rotemltd.co.il | 4 להזמנות ופרטים נוספים: דבורה 077-3330775, שלוחה

 Jacoby 2NT

מחיר 100 & 
)+דמי משלוח(

על  ישראל,  נבחרת  וחבר  בינלאומי  אמן  רב  פדון,  דרור 
רבים  אלמנטים  בספר  ימצאו  מנוסים  ”שחקנים  הספר: 
שיעשירו את עולמם ויעמיקו את הבנתם לגבי איך עובד 

בין שותפים” מכרז ברידג׳ מודרני 
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הגנה, זה שם המשחק

אפרים בריפמן

יחד עם השותף, אתם  לעתים, לאחר הובלת הפתיחה, 
מפענחים את מצב הקלפים בסדרה מסוימת, למשל:

 ♠
♥
♦
♣

76
K5
KQJ9
AQ632

♠
♥
♦
♣

A8
AJ
A87643
T98

West North East South

1♦ Pass* Pass 1♠
Pass 2NT Pass 3♠
Pass Pass Pass

* הוויכוח בינינו מיותר. זה ממש לא ישנה אם צפון יתערב 
ב-♣2 או Pass – בשני המקרים החוזה הסופי יהיה ♠3.

בחרתם להוביל ב-A♦. 9♦ מהדומם, 2♦ מצד מזרח ודרום 
.♦T-משרת ב

אצל מי ה-5♦, מזרח או דרום?

ומנתחים  משתתף  כל  של  הקלפים  את  בוחנים  אתם 
לעצמכם את מצב הקלפים: אילו לשותף היו שני קלפים 
– תחילת האיתות  ה-5♦  את   ♦A-ל היה משחק   ,)♦52(
שותף  למזלכם  גבוה-נמוך.  קלפים:  של  זוגי  מספר  של 
שיחק את ה-2♦, הקלף הנמוך ביותר. מסקנה: לא ייתכן 

כי ברשותו שני קלפים.

בידי  כי  ייתכן  האם  לעצמכם,  אומרים  אתם  רגע,  אך 
השותף שלושה קלפים בדיאמונד – T52♦, והמשחק של 
2♦ הוא תחילתו של איתות על מספר אי זוגי של קלפים? 
התשובה כאן קלה – לא ייתכן. מדוע? כיוון שאילו מזרח 
 Void החזיק בשלושה קלפים, לדרום )במקרה זה( היה

ואת ה-A♦ היה חותך.

ע”י  בכם  לתעתע  מנסה  המבצע  כי  שפענחתם  לאחר 
השלכת קלף גבוה מההכרחי )ללקיחה הראשונה( אתם 
מסתכלים  אתם  “הבוס”.  כאן  מי  לו  להראות  עומדים 
מנצח  חיוך  בליווי  בראש  קלות  מהנהנים  המבצע,  על 
קו  את  פספסתם  ו...  לחיתוך,  בדייאמונד  וממשיכים 

ההגנה המנצח!

כיוון  כיוון שלא קראתם את מצב הקלפים, אלא  לא, לא 
שבידכם.  הבכירים  הקלפים  על  היטב  הסתכלתם  שלא 
לקרות  עומד  מה  נבחן  תחילה  רגע.  בעוד  כך  על  אך 
יחתוך  שותף  ב-8♦.  נאמר  בדייאמונד,  לאחר שתמשיכו 
)הלקיחה  בהארט  יחזור  שלכם(,  השנייה  הלקיחה  )זו 
הלקיחה   –  ♠A-ה תתווסף,  לקיחה  ועוד  השלישית( 

הרביעית.

מה קרה? מה שקרה הוא, שלעתים לאחר פענוח מוצלח 
מרוצים  כך  כל  אנו  היריב,  מצד  המתעתע  המשחק  של 
הסתיים.  לא  עדיין  המשחק  כי  ששוכחים  עד  מעצמנו, 
הלקיחות  במרב  לזכות   – הברידג’  במשחק  המטרה 
בוודאי  אתם  מאליו,  מובן  כל-כך  שזה  כיוון  האפשריות. 
היד  אך עם   ,”😊 אומר...  “מה אתה  אומרים לעצמכם: 
על הלב, מי מכם נתן את דעתו ל-AJ♥, והחשוב מכל – 

ל-A♠ הנמצאים בידכם?

במשחק עם שליט, ל-A בסדרת השליט תפקיד משמעותי 
אינכם  כך,  עקב  שתרצו.  עת  בכל  בו  לזכות  אפשר   –
חייבים למהר ולהעניק חיתוך מיידי. אתם יכולים “לנקות” 
לחיתוך  הקרקע  את  ולהכין  שבידכם  הסדרות  אחת  את 

צולב.

הכרזות 
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קלפים   2 עם  מחדל  ברירת  הכרזת  של  נדיר  מקרה 
בסדרה:

♠
♥
♦
♣

KQT6
AQ987
J2
95

כוח  לפותח  כאשר   ,1NT ותשובה   1♥ פתיחה  לאחר 
מינימלי וחלוקה של 2–2–5–4 עם ספייד והארט, יש לו 
את  להכריז  יכול  אינו  הפותח  ההמשך.  בהכרזת  בעיה 
על  לכן,  רוורס!  בהכרזת  ומדובר  מאחר  הספייד,  סדרת 
המינור  סדרת  מחדל,  ברירת  בהכרזת  לבחור  הפותח 
הפותח  יבחר  באורך,  שוות  סדרות  מבין  בידו.  הארוכה 

ב-♣2, גם עם שני קלפים. 

 1NT הכרזות ברירת מחדל ממחישות חיסרון של תשובת
גם  האחרונה  החלוקה  המשך.  מחייבת  הכרזה  בתור 
מבליטה את היתרון במשחק מוסכמת הפתיחה “פלנרי” 

)עליה אעמוד בפרק 6(.

אלדד )גינו( גינוסר

הספר השלם 

2/1
מחייב למשחק מלא

2/1 - מחייב למשחק מלא 
הספר השלם 

מאת אלדד גינוסר

מיועד לשחקנים מנוסים המעוניינים:

✓ ללמוד את העקרונות וההיגיון הפנימי של המערכת המודרנית 2/1 
✓ להשתפר בהבנת תקשורת בין שותפים במהלך מכרז הברידג׳ 

✓ לחדד את הערכת היד
 Bergen Raise, Drury  ,Inverted Minors :להיחשף לכמה מוסכמות שימושיות ✓

ש!!!
חד

dvora@rotemltd.co.il | 4 להזמנות ופרטים נוספים: דבורה 077-3330775, שלוחה

 Jacoby 2NT

מחיר 100 & 
)+דמי משלוח(

על  ישראל,  נבחרת  וחבר  בינלאומי  אמן  רב  פדון,  דרור 
רבים  אלמנטים  בספר  ימצאו  מנוסים  ”שחקנים  הספר: 
שיעשירו את עולמם ויעמיקו את הבנתם לגבי איך עובד 

בין שותפים” מכרז ברידג׳ מודרני 
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התבוננו בחלוקה המלאה:

 ♠
♥
♦
♣

76
K5
KQJ9
AQ632

 

♠
♥
♦
♣

A8
AJ
A87643
T98

♠
♥
♦
♣

952
87643
2
K754

 ♠
♥
♦
♣

KQJT43
QT92
T5
J

 

 .Singleton-פענחתם את ה-2♦ כ .♦A – הובלת הפתיחה
.♥J-והמשיכו ב ♥A בלקיחה השנייה שחקו

עתה ברשותכם Void הארט. המבצע יזכה ויתחיל למשוך 
שליטים. זכו מיד ב-A♠, ורק עתה שחקו את ה-8♦. שותף 
 😊 בהארט...  ימשיך  שלא  לו  ו...חסר  חיתוך  מקבל 
חיתוך של ההארט ב-8♠ “מעל הדומם” מעניק לכם את 

הלקיחה החמישית המכשילה את החוזה.

כי הרעיון במשחק הברידג’ הוא  האם אמרתי לכם כבר 
לזכות במרב הלקיחות האפשריות? ��

מצא את ההבדלים
קובי שחר

)לאחר   3NT החוזה  זהות.  כמעט  ידיים  שתי  לפניכם 
הכרזה קצרה: 2NT מדרום – 3NT מצפון( – ההבדל 

הוא בקלף ששותפכם משחק בלקיחה השנייה.

 ♠
♥
♦
♣

Q86
72
QJ97
Q542

♠
♥
♦
♣

975
A9843
85
983

חוזה: 3NT; קלף ההובלה: 4♥ ממערב

תחרות קבוצות IMP, אתם המגן במערב. הובלתם 4♥. 
נמוך מהדומם, והשותף זכה ב-K♥ בעוד דרום משחק 

.♥T

תכננו את קו ההגנה בשני המקרים הבאים:

)א( בלקיחה השנייה השותף מוביל 5♥ והכרוז משחק 
.♥Q

)ב( בלקיחה השנייה השותף מוביל 6♥ והכרוז משחק 
.♥Q

ברידג' פוינט פולג
בית ספר ומועדון ברידג'

חוויה של פעם בחיים!
הצטרפו "לברידג' פוינט פולג" אל הקוטב הצפוני

יוני 2019

לפרטים והרשמה אורית: 052-5673392  ישראל: 054-2262642
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הובלות פתיחה )2(

רם סופר

כמו בבטאון דצמבר 2018, מהלך ההכרזה הוא:

West North East South

1NT
Pass 3NT All Pass

יד 3
♠
♥
♦
♣

KT752
6
Q8543
J5

יד 4
♠
♥
♦
♣

AJ65
QJT9
864
52

פתרונות

יד 3
♠
♥
♦
♣

KT752
6
Q8543
J5

כזכור, העיקרון הראשון של הובלת פתיחה נגד חוזה ללא 
שתי  זו  ביד  ביותר.  הארוכה  בסדרה  לבחור  הוא  שליט 

סדרות שאורכן שווה )חמישה קלפים(.

העיקרון  שווה,  אורך  בעלות  סדרות  שתי  של  במקרה 
יותר )או האיכותית  הראשי הוא לבחור בסדרה החזקה 
ה-♦,  לקלפי  יחסית  חזקים  מערב  של  ה-♠  קלפי  יותר(. 

ולכן הסיכוי לפתח לקיחות בסדרת ה-♠ גדול יותר.

 )3NT-1NT )נגד מהלך ההכרזה הספציפי  נוסף  עיקרון 
הוא להעדיף הובלה בסדרת מייג’ור, היות שהכרזתו של 
המשיב שוללת בדרך כלל ארבעה קלפים או יותר בסדרת 
בטרנספר  או  בסטיימן  השתמש  לא  )המשיב  מייג’ור 
למייג’ור(, ולכן צפוי דומם בעל אורך בסדרות המיינור. על 
פי עיקרון זה, גם אם הרכב הקלפים ב-♦ היה זהה להרכב 

הקלפים ב-♠, עדיין מומלץ להוביל ב-♠.

בחירת הקלף מתבצעת  לאחר שבחרתם בסדרת ה-♠, 
לפי הכלל רביעי מלמעלה כאשר מדובר בסדרה ארוכה 
עם מכובד אך ללא רצף מכובדים. לפיכך קלף ההובלה 

שלכם הוא 5♠.

יד 4
♠
♥
♦
♣

AJ65
QJT9
864
52

בידכם שתי סדרות בעלות אורך שווה של ארבעה קלפים, 
שווה  אורך  בעלות  סדרות  שתי  בין  כלל,  בדרך  ו-♥.   ♠
נבחר בסדרה החזקה יותר, אולם ראשית כל נשאל את 

עצמנו אם בראש אחת הסדרות יש רצף.

יותר. אם תובילו ב-Q♥ ותמשיכו  בטוחה  הובלה מרצף 
בסדרה, ייתכן כי תפסידו ל-A♥ ול-K♥ של היריבים, אך 
לעומת  ב-♥.  בטוחות  לקיחות  לכם שתי  יהיו  מכן  לאחר 
לקיחות  לפתח  תעזור  ב-♠  שהובלה  ודאות  אין  זאת, 
מעבר ל-A♠ שהינו לקיחה בטוחה מלכתחילה. ייתכן אף 
שהובלה זו תאפשר לכרוז לזכות בלקיחות שלא היה זוכה 

בהן אם לא הייתם מובילים בסדרה.

.♥Q ביד זו קלף ההובלה הנכון הוא

סדרת מאמרים זו סוקרת את הכללים הבסיסיים של 
הובלות פתיחה בברידג'. בכל מאמר יופיעו שתי ידיים 

המדגימות את היישום הנכון של עקרונות ההובלה.
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קובי שחר

 ♠
♥
♦
♣

Q86
72
QJ97
Q542

♠
♥
♦
♣

975
A9843
85
983

חוזה: 3NT; קלף ההובלה: 4♥ ממערב

נגד   ♥4 הובלתם  במערב.  אתם   ,IMP קבוצות  תחרות 
כיצד   .♥T שיחק  והכרוז   ,♥K עם  זכה  השותף   .3NT

תמשיכו אם:

משחק  והכרוז   ♥5 מוביל  השותף  השנייה  בלקיחה  )א( 
.♥Q

משחק  והכרוז   ♥6 מוביל  השותף  השנייה  בלקיחה  )ב( 
.♥Q

הקלפים  את  למקם  הוא  בהגנה  נכון  למשחק  המפתח 
על  שומר  שהשותף  להניח  עלינו  כך  לשם  החסרים. 

הכללים המקובלים.

כאשר זכיתם בלקיחה ביד שלישית, ואתם חוזרים בסדרה 
שהשותף הוביל בה, אז:

הגבוה  בקלף  תחזרו  קלפים,  שני  בידכם  נשארו  אם 
מביניהם;

אם נשארו בידכם שלושה קלפים, תחזרו בנמוך מביניהם 
)למעט מקרים שנותר בידכם רצף של מכובדים(.

עוד על נושא זה – בספר ארגז הכלים של ההגנה בברידג'.

לפיכך, אנו יכולים לדמיין את החלוקה המלאה של סדרת 
ההארט על פי הקלף שמזרח שיחק בלקיחה השנייה.

מקרה א

 ♥5 מזרח חזר ב-5♥. אתם רואים את ה-2, ה-3 וה-4. 
הוא הקלף הנמוך ביותר של מזרח. אתם מסיקים שנותרו 
בידו שלושה קלפים )אילו ה-5 הוא הקלף היחיד שנותר 
בידו, הכרוז היה מחזיק בהתחלה QJT6♥ – אפשרות זו 
אינה מתיישבת עם המשחק של T♥ בלקיחה הראשונה, 

ולכן היא נפסלת(.

בהארט,  קלפים  ארבעה  עם  התחיל  מזרח  כלומר: 
ודרום – עם שניים.

החלוקה המלאה:

 ♠
♥
♦
♣

Q86
72
QJ97
Q542

 

♠
♥
♦
♣

975
A9843
85
983

♠
♥
♦
♣

T43
KJ65
T643
KJ

 ♠
♥
♦
♣

AKJ2
QT
AK2
AT76

 

אל  ב-3♥  והמשיכו   ♥A-ב זכו  ברור:  ההגנה  המשך 
הלקיחות  בחמש  זוכים  מזרח-מערב  השותף.  של   J-ה
 10 יבצע  דרום  לזכות,   ♥Q-ל תתנו  אם  הראשונות. 

לקיחות מן ההפקר.

מקרה ב

מזרח חזר ב-6♥. הקלפים שטרם ראיתם הם J ו-5. שוב 
האפשרות שמזרח התחיל עם שני קלפים נפסלת. אילו 
מזרח היה מתחיל עם ארבעה קלפים KJ65, היה חוזר 

ב-5 ולא ב-6.

עד  המשחק  מהלך  עם  המתיישבת  היחידה  האפשרות 
מזרח  היא:  הכללים,  על  שומר  שהשותף  בהנחה  כה, 

 - ההבדלים  את  מצא 
פתרון
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ודרום   ,♥K65 בהארט:  קלפים  שלושה  עם  התחיל 
.♥QJT התחיל עם

החלוקה המלאה:

 ♠
♥
♦
♣

Q86
72
QJ97
Q542

 

♠
♥
♦
♣

975
A9843
85
983

♠
♥
♦
♣

T432
K65
T643
AT

 ♠
♥
♦
♣

AKJ
QJT
AK2
KJ76

 

אם תזכו בלקיחה השנייה ב-A♥ ותמשיכו ב-♥, תגביהו 
שתי לקיחות בהארט אך תישארו ללא כניסה לידכם. דרום 

.♣A-יבצע עשר לקיחות לאחר שיוציא לשותפכם את ה

עם ידו של השותף ולשחק  לשמור על תקשורת  עליכם 
!)duck( ♥3 בלקיחה השנייה

רק שמונה  זה  לו בשלב  אך תהיינה   ,♥Q-ב יזכה  דרום 
לקיחות בטוחות. על מנת לפתח לקיחה תשיעית יצטרך 
להוביל ♣. ברגע שיעשה זאת, מזרח יזכה ב-A♣ ויחזור 
בהארט  לקיחות  בשלוש  תזכו  כעת   – בהארט  אליכם 

ותפילו את החוזה.

toolbox.bridge@gmail.com :לתגובות

 עוד חידות ברידג’ ניתן למצוא באתר
toolbox-bridge.com 

ארגז הכלים של הכרוז בברידג'

קובי שחר

ניתן להשיג את הספר במועדוני הברידג' ברחבי הארץ

toolbox.bridge@gmail.com :או בפנייה ל

לאלו שכבר רכשו את הספר,

אתם מוזמנים לשתף את דעתכם על הספר בדף ה- :

  ארגז הכלים של השחקן בברידג'

 
'   

 

 
   

   
  '

 

 
  
  
  
  
'

 
 

 
 

של ההגנה בברידג'ארגז הכלים
קובי שחר

קובי שחר - מהנדס מחשבים במקצועו, חובב משחקים בכלל וברידג' בפרט.
מורה מוסמך לברידג' וכותב קבוע בביטאון הישראלי לברידג'.

לאחר התגובות האוהדות לספר הראשון "ארגז הכלים של הכרוז בברידג'", 

שעסק במשחק היד, יוצא לאור הספר השני המתמקד במשחק ההגנה.

ובו  התיאורטי  הצד  מוצג  פרק  כל  בתחילת  כאן,  גם  הראשון,  בספר  כמו 

הקורא  שבהן  ידיים  מוצגות  ובהמשך  ההגנה  שחקני  את  המנחים  יכול לתרגל את אשר הוא למד.הכללים 

"יד   - ההגנה  של  הזהב  כללי  שלושת  הספר:  עוסק  שבהם  הנושאים  בין 

יש  כן  כמו  תמונה".  עם  תמונה  ו-"לכסות  נמוך"  שנייה  "יד  גבוה",  שלישית 

עוסק הספק  עוד  יש לחרוג מהכללים.  יוצאי הדופן שבהם  הסבר למקרים 

בהובלת הפתיחה, שיטות איתות ופרק מיוחד על הכללים כאשר מגן מבצע 

תעשה בהגנה".השלכות. הפרק האחרון מציג כללים נוספים להרחבת הנושא – "עשה ואל 

חר
ש

בי 
קו

   
   

  '
דג

רי
ב

 ב
ה

גנ
ה

ה
ל 

ש
ם 

לי
הכ

ז 
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ארגז הכלים של הכרוז
ו- ארגז הכלים של ההגנה

ספרי חובה לשחקני תחרויות
מאת קובי שחר

ניתן להשיג את הספר במועדוני הברידג' ברחבי הארץ
או בפנייה ישירה אל קובי שחר: 054-4341834

לאלו שכבר רכשו את הספר,
אתם מוזמנים לשתף את דעתכם על הספר בדף ה- :

  ארגז הכלים של השחקן בברידג'

ESRA Ramat Hasharon 'מוזמנים לבוקר ברידג

התחרות תתקיים ביום שלישי ה-19 לפברואר 2019.

במועדון ברידג’ רמת השרון, רחוב סוקולוב 52 בצמוד לשופרסל.
מנהלת התחרות ורד מינץ.

09:30 כיבוד קל | 10:00-13:00 תחרות ברידג’
.₪ ESRA 60 כניסה למשתתף 70 ₪, לחברי עמותת

כל ההכנסות מוקדשות לתמיכה בפרויקט המשותף של ESRA עם עמותת אנוש רמת השרון.

תהייה גם תצוגה של מוצרים מקרמיקה שיוצרו על ידי מטופלי אנוש, ההכנסות 
יגיעו ישרות למטופלים שייצרו את כלי הקרמיקה. הזמנות מראש  עד 12.2.2019 

ESRA 09-7482957 או אצל ורד מינץ 052-2783263

mailto:toolbox.bridge@gmail.com
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2019 תתקיים בפעם הראשונה בליסבון  בסוף פברואר 
ועדת  מעורבות.  לקבוצות  אירופה  אליפות  )פורטוגל( 
הסגל ארגנה משחקי מבחן לקביעת הנבחרת שתייצג את 

ישראל, בהשתתפות חמש קבוצות:
מיכה מרק – סוניה מרק – בני אברמוב – ורדה אברמוב 

– נורית גרייצר – שמשון הורוביץ
גבי   – נווה  נורית   – בריפמן  הניה   – בריפמן  אפרים 

מרמלשטיין
ישראל ידלין – דורון ידלין – אורית מורן – מיכל נוסצקי
אורן לידור – אילנה לונשטיין – רז'אן מולכו – יוסי אנגל

יניב זק – אפרת אורן - רוני בר – רון פכטמן – נטלי סעדה 
– בר טרנובסקי.

וגמר.  גמר  ליגה, חצי  כללה מוקדמות בשיטת  התחרות 
קבוצת   – המנצחת  נקבעה  ידיים   212 ששוחקו  לאחר 
לידור שתייצג אותנו באליפות אירופה. להלן מספר ידיים 

מעניינות מהאירוע:

שלב מוקדם

Dealer East, Vul N/S

 ♠
♥
♦
♣

J63
AKT832
4
J72

 

♠
♥
♦
♣

84
654
AJT86
T93

♠
♥
♦
♣

752
-
K9752
AKQ65

 ♠
♥
♦
♣

AKQT9
QJ97
Q3
84

 

בשלושה שולחנות החוזה הסופי היה ♦5 מוכפל מצדו של 
שההגנה  לאחר   -550 התוצאה  נרשמה  ובכולם  מזרח, 

זכתה בשתי לקיחות ב-♠.

באחד השולחנות מהלך ההכרזה היה “סוער” יותר:

West North East South

 1♦ 1♠
3♦ 4♠ 5♦ 5♠

Pass Pass 6♦ Dbl
Pass Pass Pass

ניתן להכשיל ♠5 שלוש פעמים לאחר הובלה ב-♥: מזרח 
חותך, זוכה ב-AK♣, עובר ב-♦ ליד שותפו וחותך ♥ שני – 
אך כיצד ימצא מערב את ההובלה ב-♥? סביר יותר להניח 

שהחוזה ייכשל פעם אחת או פעמיים.

ישבתי במזרח ובחרתי להקריב ל-♦6 מתוך הנחה שנגד 
אחת  בכל  אחת  בלקיחה  רק  לזכות  תוכל  ההגנה   5♠

מסדרות המיינור.

הניה בריפמן )דרום( הובילה ב-A♠ וקיבלה איתות העדפה 
ל-♥. היא חששה ש-♠ שני ייחתך והחליפה ל-♥. המפסיד 
 6♦ המוכפל  והחוזה  ה-♣,  סדרת  על  “נעלם”  ב-♠  השני 

בוצע )-1090(.

Dealer North, Vul None

 ♠
♥
♦
♣

8653
KJT62
82
JT

 

♠
♥
♦
♣

J9
5
AJ953
A9873

♠
♥
♦
♣

KQT
97
QT76
KQ64

 ♠
♥
♦
♣

A742
AQ843
K4
52

 

יוסי אנגל

משחקי המבחן 
לקבוצות מעורבות 



סיקור תחרויות

25

West North East South

 Pass 1♣ 1♥
2♥ 3♥ Pass Pass
4♣ Pass ?

או   3 לגובה  ב-♣  תמיכה  הראתה   2♥ מערב  הכרזת 
יותר. צפון תמך בשותפו ל-♥3. בתורו הבא מערב הזמין 
מפסידים  שני  עם  מינימלית  יד  למזרח    .4♣ באמצעות 

ב-♥, והוא החליט להישאר בחוזה חלקי.

רק הזוג יניב זק – רוני בר הכריז משחק מלא ב-♦ שבוצע 
לאחר שהעקיפה בשליט הצליחה.

השנייה.  בלקיחה  במערב  השחקנית  טעתה  הבאה  ביד 
.IMP 11 טעות זו עלתה לקבוצתה

Dealer North, Vul None

 ♠
♥
♦
♣

AJ53
97532
A863
-

 

♠
♥
♦
♣

KT98
T
KJ9
AQT74

♠
♥
♦
♣

642
AKJ4
Q754
32

 ♠
♥
♦
♣

Q7
Q86
T2
KJ9865

 

קריאות  שתי  לאחר   3♣ דרום  פתח  שולחנות  בשלושה 
Pass, ובכך הסתיים המכרז )מערב קיווה לשווא ששותפו 

יכפיל(. הכרוזים נפלו ב-3 עד 4 לקיחות.

בשולחן הרביעי בחר צפון לפתוח ♥2 ביד ראשונה )לפי 
צדדית(.  רביעייה  עם  ב-♥  חמישייה  הבטיח  זה  שיטתו 
הכרזה זו מוזרה לטעמי לאור חולשת השליטים. החוזה 

הסופי היה ♥2 מוכפל:

West North East South

 2♥ Pass Pass
Dbl Pass Pass Pass

מזרח הוביל ב-♦, ומערב זכתה ב-K♦ )נכון יותר לשחק 
ל-A(. ההגנה  מוביל מתחת  אינו  ידוע שהשותף  J♦ אם 
הנכונה היא החלפה לשליט. מזרח יזכה ב-AK♥ וימשיך 
ב-♥ נמוך. לאחר זכיית הדומם ב-Q♥ ההגנה תזכה בשתי 
לקיחות ב-♠, שלוש ב-♥ ושלוש ב-♦ ותכשיל את החוזה 

המוכפל בשלוש לקיחות.

והתמונה  שני  ב-♦  המשיכה  מערב  זאת  כל  במקום 
ביקש   ,♦ חתך   ,♦A-ב זכה  צפון  לחלוטין:  השתנתה 
וחתך ♠.   ♠J המשיך ,A-ו  K מהדומם Q♠ שכוסתה עם 
בעוד   ♥Q עם  אחרון   ♦ וחתך   ♣ בחיתוך  לידו  חזר  הוא 
מערב אינו יכול לחתוך מעליו. הקלף הבא היה ♥ שנחתך. 
כך השלים הכרוז שמונה לקיחות: שתיים ב-♠, אחת ב-♦, 
התוצאה:  בידו.  חיתוכים  ושני  בדומם  חיתוכים  שלושה 

+470 לצפון-דרום במקום +500 למזרח-מערב.

 ביד הבאה צפון פתח ♦2 מולטי באגרסיביות רבה לאור 
.IMP 13-מצב הפגיעות הנוח וזיכה את קבוצתו ב

Dealer North, Vul E/W

 ♠
♥
♦
♣

J98753
T2
T2
Q63

 

♠
♥
♦
♣

AK6
J984
K6
AKT5

♠
♥
♦
♣

2
AQ73
AJ953
J82

 ♠
♥
♦
♣

QT4
K65
Q874
974

 

West North East South

 2♦ Pass 2♥
Dbl Pass 3♦ Pass
3NT Pass Pass Pass

המבטיח   3♦ הכריז  מזרח  מערב,  של   Dbl-ל בתגובה 
3NT וביצעה  8+ נקודות )Lebensohl(. מערב הכריזה 

בקלות 10 לקיחות.

ומזרח-מערב   Pass-ב צפון התחיל  בשולחנות האחרים 
מצאו את ההתאמה 4-4 ב-♥. כל שלושת הזוגות במזרח-
היה היחיד שביצע  לידור  אורן  מערב הגיעו לחוזה ♥6. 
שני  מצפון.   ♣3 של  ידידותית  הובלה  לאחר  החוזה  את 

הכרוזים האחרים נכשלו לאחר הובלה ב-♠.

שלב חצי הגמר
לידור  קבוצת  נגד  מרק  קבוצת  התמודדו  זה  בשלב 
בריפמן  קבוצת  בעוד  ידלין,  קבוצת  נגד  זק  יניב  וקבוצת 
לבצע  הצליח מערב  ביד הבאה  נשרה בשלב הראשון.  
 .♦A באת  נכונה.  קלפים  קריאת  בזכות  ב-♦  קטן  סלם 
ההגנה ממשיכה ב-♥. כעת הכרוז מסיים משיכת שליטים, 
Q♥ ומושך  גובה A♣ )צעד חשוב מאוד(, חוזר לידו עם 
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זהו המצב שנוצר בשלושת  יתרת השליטים שבידו.  את 
הקלפים האחרונים:

 ♠
♥
♦
♣

654
-
-
-

 

♠
♥
♦
♣

K2
-
-
Q

♠
♥
♦
♣

AJT
-
-
-

 ♠
♥
♦
♣

Q9
-
-
K

 

 .♠Q היכן לנחש  עליו  כעת   .♠ ומשחק   ♠K מושך הכרוז 
אם ה-Q בצפון, החוזה מבוצע באמצעות עקיפה פשוטה.

לעומת זאת, אם Q♠ בדרום ביחד עם K♣, דרום נפל זה 
עתה קרבן למשחק לחץ בסדרות השחורות ונאלץ להותיר 
 ♠A את מלכתו ללא הגנה. כל שנותר לכרוז הוא לשחק

ולזכות ביתרת הלקיחות.

התחרות  על  בדיווח  למצוא  ניתן  זה  משלב  נוספת  יד 
במדור באנגלית.

זק-ידלין   ;78:116 לידור-מרק  הגמר:  חצי  תוצאות 
.52:117

שלב הגמר
כל  בורדים   14 של  מקטעים  חמישה  כלל  הגמר  מפגש 
ניצחה  לידור  קבוצת  לבסוף  ידיים.   70 הכול  בכך  אחד, 
ידיים  מספר  להלן  כולה.  בתחרות  וזכתה   123:146

מעניינות:
Dealer North, Vul None

 ♠
♥
♦
♣

AK98
J6
JT92
AQ7

 

♠
♥
♦
♣

T652
J92
A6
K864

♠
♥
♦
♣

Q43
T84
753
T953

 ♠
♥
♦
♣

J7
AKQ97
KQ84
J2

 

כידוע, ברידג’ הוא משחק של טעויות. ביד זו נתקעה לי 
IMP. מסתבר שזה   22 שטות במוח שעלתה לקבוצתנו 
 4NT ורוני בר הכריזו  יכול לקרות לכל אחד. רון פכטמן 

בלבד וזכו ב-12 לקיחות.

רז’אן מולכו ואני הכרזנו 6NT לאחר שהיא הראתה שתי 
סדרות אדומות ומרב הכוח שלי היה בסדרות השחורות.

בר טרנובסקי )מזרח( הוביל 3♠. נתקעה לי בראש הנחה 
השחורות  בסדרות  בכיר  לקלף  מתחת  יוביל  לא  שהוא 
7♠ מהדומם.  רב. שיחקתי  כוח  בהכרזה  שבהן הראיתי 
נטלי סעדה )מערב( שיחקה T♠ וזכיתי ב-A♠. כעת היה 
“ברור” לי שאם אזדקק לעקיפה בסדרה שחורה, אעשה 
זכתה  נטלי   .K-ל  ♦ שיחקתי  בקלאב.  ולא  בספייד  זאת 
ב-A♦ וחזרה ב-♠! ברוב טפשותי שיחקתי נמוך בתקווה 
שה-J♠ יזכה. טרנובסקי זכה ב-Q♠ והחוזה נכשל: הפסד 

.IMP 11 במקום רווח של IMP 11 של

ביד הבאה החזרנו לעצמנו IMP 12 לאחר שאורן לידור 
– אילנה לונשטיין היטיבו להכריז ל-♣6 מול 3NT ששוחק 

בשולחן השני:

 ♠
♥
♦
♣

T85
KT863
T8753
-

 

♠
♥
♦
♣

K9
Q2
QJ9
KQJ753

♠
♥
♦
♣

A763
AJ97
A6
A64

 ♠
♥
♦
♣

QJ42
54
K42
T982

 

החוזה ♣6 מעולה וביצועו דורש רק עקיפה מוצלחת אחת 
בשתי הסדרות האדומות.

הידיים האחרונות היו סוערות במיוחד:
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Dealer East, Vul All

 ♠
♥
♦
♣

J9853
QT96
Q85
5

 

♠
♥
♦
♣

AQT7
8
AK976
J84

♠
♥
♦
♣

K
AK32
JT2
AKQT2

 ♠
♥
♦
♣

642
J754
43
9763

 

אורן ואילנה הכריזו כך:

West North East South

 1♣ Pass
1♦ Pass 2♥ Pass

3♣ )1( Pass 3♦ Pass
3♥ )2( Pass 3♠ )2( Pass
4♣ )3( Pass 4♦ )4( Pass
4♥ )5( Pass 4♠ )6( Pass

7♣ Pass Pass Pass

הסבר ההכרזה:
שאלה   )3( קיו-ביד.   )2( השליט.  סדרת  את  קובע   )1(
 )5( מפתח.  קלפי   3 או   0  )4( המפתח.  קלפי  למספר 

♠K+♣Q בשליט. )6( מראה Q-שאלה ל

אילנה העריכה היטב את כוחו של הקוצר בהארט, והזוג 
הגיע לסלם הגדול המוצלח.

בשולחן שלנו החלה ההכרזה בצורה שונה:

West North East South

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

אני מציע לכל הזוגות לדון מהי סדרת השליט המוסכמת 
ממערב(.   4♣ )לאחר   ♣ או  ממזרח(   3♦ )לאחר   ♦ כאן: 
 6NT אי הבהירות גרמה ליריבינו בשולחן להעדיף חוזה
שבשולחן  היות  גרועה  תוצאה  לקיחות,  ב-12  ולזכות 
השני אילנה ואורן “שייטו” לחוזה ♣7 שבוצע בקלות עם 

.IMP 12 רווח של

יד מעניינת נוספת מהמקטע האחרון ימצא הקורא במדור 
 12 של  רווח  לידור  קבוצת  השיגה  זו  ביד  גם  באנגלית. 

IMP שביסס את ניצחונה.

תתקיים  מעורבות  לקבוצות  הראשונה  אירופה  אליפות 
בליסבון בסוף פברואר 2019. החזיקו לנו אצבעות!!

לבאקו בירת אזרביגן  10-15/05/2019
סיור מאורגן עם ערך מוסף אדריכלי

המחיר לאדם בחדר זוגי 1,199 $
שלישי בחדר 1,199 $ תוספת ליחיד בחדר 265$

המחיר לאדם בחדר זוגי במלון מגדלי הלהבה 5***** 1,365 $

המחיר כולל : 
5 לילות במלון הספא QAFQAZ  4 **** על בסיס לינה וארוחת בוקר + 5 ארוחות ערב 

במסעדות בעיר באקו | טיסת שכר ישראייר )כולל מזוודה עד 20 ק”ג(
העברות סיורים וכניסות לאתרים כמוצג בתכנית | מדריך מקומי דובר עברית. 

מלווים ישראליים: ציפי & ראובן הרץ אדריכל

מכללת הפנאי בחיפה  סיורי אדריכלות + סקי בחורף וברידג’ כל השנה 
נשיאי המכללה: ציפי & ראובן הרץ מחנכי ברידג’, 0522-691-467

                                                                                                                         WWW.hertzbridge.com : אתר      E-mail: hertz64@gmail.com
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לקיחות  “קטנים”.  בורדים  אין   BAM קבוצות  בתחרות 
גדול.  מסלם  פחות  לא  חשובות   1NT בחוזה  עודפות 
קבוצתו  הפסידה  זטורסקי  ידי  על  ששוחק  הבא  בבורד 
לקבוצה שבסוף התחרות זכתה במקום הראשון. נשאלת 

השאלה, האם קו המשחק שלו היה נחות.

Board 21. Dealer North, Vul N/S

 ♠
♥
♦
♣

Q43
AKT87
J52
A5

 

♠
♥
♦
♣

K62
J6
AK986
KJ4

♠
♥
♦
♣

JT9
Q95
743
Q987

 ♠
♥
♦
♣

A875
432
QT
T632

 

בשני השולחנות צפון פתח 1NT וכולם קראו Pass. מזרח 
 .♠K-הכרוז שיחק נמוך מהדומם ומערב זכה ב .♠J-הוביל ב
מערב המשיך ב-AK♦. כעת בשני השולחנות מערב לא מצא 
את ההחלפה החזקה ל-♣ שהייתה מגבילה את צפון ל-7 
ההולנדי  הכרוז  שלישי.  ב-♦  המשיך  זה  ובמקום  לקיחות, 
מקבוצת Blass )הזוכה בתחרות( שיחק פשוט AK♥ ומסר 
♥ למזרח. למזלו העוצר ב-♥ היה ביד שלא נשארו בה קלפי 
♦. לאחר מכן גם סדרת ה-♠ התחלקה 3-3 והכרוז השלים 

.♣A-ו ♦J ,♥-9 לקיחות: שלוש ב-♠, ארבע ב

ועבר   ♦J-ב הזכייה  לאחר   ♥A משך  זטורסקי  לעומתו, 
כל  ולכסות  מהדומם  שני   ♥ להוביל  כדי   ♠A עם  לדומם 
סדרת   ♥Q-ב מזרח  זכיית  לאחר  כעת  מערב.  של  קלף 

ה-♠ הייתה חסומה והכרוז נותר עם 8 לקיחות בלבד. 

זטורסקי הגן מפני חלוקה שבה למזרח ארבעה קלפי ♠ 
ודאבלטון ♥ עם Q או J. לכאורה משחק הגיוני, אך כנראה 
מבלי  זו  חלוקה  מפני  להגן  אפשר  שגה:  זאת  בכל  הוא 
 ♠Q לאבד את הסיכוי לשלוש לקיחות ב-♠ – פשוט לשחק
לפני A♠ ולמשוך ♠ רביעי במידת הצורך. הגבהת לקיחה 

אחת ב-♠ בידו של מזרח לא הייתה גורמת נזק.

בבורד הבא נוצלה היטב הכרזה חריפה מאוד של היריבים 
)מטובי הזוגות בעולם(.

Board 23. Dealer South, Vul All

 ♠
♥
♦
♣

J982
A
J4
AJ8532

 

♠
♥
♦
♣

K74
98532
T632
Q

♠
♥
♦
♣

Q5
KQ
Q987
KT976

 ♠
♥
♦
♣

AT63
JT764
AK5
4

 

West North East South
Moss זטורסקי Grue פכטמן

1♥
Pass 1♠ Dbl 2♠

3♦ Dbl All Pass

לדעתי, מזרח הגזים כשבחר להכפיל במצב פגיע עם 12 
מערב  גם  היריבים!  בסדרות של  היו   7 נקודות שמתוכן 
 3 יד של  ולהימנע מ-♦3 עם  זהיר  יותר  יכול להיות  היה 

נקודות )ועוד Q בודדת(.

זטורסקי )צפון( החליט יפה להכפיל עם קוצר בשליט על סמך 
שני אסים וחיתוך ♥ פוטנציאלי. בשולחן השני הוכרז ובוצע 
♠4. צפון-דרום היו צריכים להפיל את החוזה שלוש פעמים 
כדי לזכות בבורד. זטורסקי הוביל A♥ והחליף ל-9♠. פכטמן 
מיהר לזכות ב-A♠ ולתת חיתוך ♥ )בדיעבד חזק יותר לבצע 
עקיפה עמוקה ב-♠, היות שהחיתוך אינו בורח(. זטורסקי 

 ,Reisinger גביע
הונולולו 2018 – חלק שני

רם סופר
ידי  על  ששוחקו  הנבחרות  הידיים  סקירת  המשך  להלן 
רון פכטמן ושותפו הפולני פיוטר זטורסקי בדרכם למקום 
קבוצת  עם   Reisinger גביע  היוקרתית  בתחרות  השני 

מיטלמן.
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הבין את הצורך של הכרוז בחיתוכים והמשיך ב-J♦. פכטמן 
החיתוכים  את  וצמצם  שלישי  ב-♦  המשיך   ,♦AK-ב זכה 
למינימום. בסופו של דבר צפון קיבל לקיחה שנייה ב-♣ עם 
ה-J, והחוזה נכשל שלוש פעמים. אגב, במצבים מעין אלה 
משתלם יותר להכפיל בחוזים חלקיים זוגות בכירים מאשר 
זוגות חלשים – השחקנים הבכירים הרבה יותר אגרסיביים 
בהכרזה ומוכנים לשלם פעם אחת 800 כדי להרוויח בשני 
מקרים אחרים. צריך לקחת מהם את ה-800 כשאפשר... 
בבורד הבא שיקול דעת נכון בבחירת החוזה החלקי זיכה 

את הקבוצה ברווח נוסף.

Board 27. Dealer South, Vul None

♠
♥
♦
♣

85
KT543
QJ
9864

West North East South

1♦
Pass 1♥ Pass 1♠
Pass ?

 *  - Drury. התאמה ב-♠ עם 10-11 נקודות.

 .1NT להכריז  בחר   Bertheau שוודיה  נבחרת  שחקן 
זטורסקי השתמש במוסכמה way-checkback-2 לפיה 
הכרזה של ♣2 מחייבת את השותף להכריז ♦2 ומשמעותה 
בעוד  מלא,  למשחק  כלשהי  הזמנה  או  ב-♦2   signoff
הכרזה מידית של ♦2 הינה מלאכותית ומחייבת למשחק 
מלא )כמו “סדרה רביעית מחייבת” בשיטה טבעית(. הוא 

הכריז ♣2, והחוזה הסופי היה ♦2.
החלוקה המלאה:

 ♠
♥
♦
♣

85
KT543
QJ
9864

 

♠
♥
♦
♣

6432
AJ8
832
KQ5

♠
♥
♦
♣

T97
Q92
A75
AJT7

 ♠
♥
♦
♣

AKQJ
76
KT964
32

 

מבריק.  רעיון  הייתה  לא  ב-♣  עוצר  ללא   1NT הכרזת 
הובלה ב-♣ או ב-♥ הייתה מכשילה. בשולחן מזרח בחר 
להוביל ב-♠, והחוזה 1NT בוצע בדיוק )90+(. עדיין זו לא 
הייתה תוצאה טובה לצפון דרום, מכיוון שרון פכטמן לא 

התקשה לבצע 9 לקיחות בחוזה ♦2 )110+(.

 flat כמו  נראתה  הגמר  של  השני  מהמושב  הבאה  היד 
board מוחלט, אבל הכרוז שיחק בצורה לא זהירה. עדיין 
נדרשה ערנות אדירה מצד המגן כדי לתרגם זאת לניצחון 

בבורד.

Board 7. Dealer South, Vul All

 ♠
♥
♦
♣

QT72
AK3
KT92
JT

 

♠
♥
♦
♣

-
Q95
AQJ6
AK9832

♠
♥
♦
♣

AK54
J742
43
Q65

 ♠
♥
♦
♣

J9863
T86
875
74

 

West North East South
זטורסקי פכטמן

Pass
1♣ Dbl 1♥ Pass
2♦ Pass 3♣ Pass
3♥ Pass 3NT All Pass

לכאורה היד פשוטה לחלוטין. מוסרים K♦ לצפון ויש 10 
לקיחות מלמעלה, אבל... 

דרום הוביל ב-♠ שנלקח עם A♠. מזרח שיחק בתמימות 
ב-♦.  שיעקוף  לפני  הסדרה  חלוקת  את  לבדוק  כדי   ♣Q
פיוטר   .K-ל שהפסיד   J-ה אל  ב-♦  עקף  הוא  מכן  לאחר 
זטורסקי )צפון( עט על הטרף וחזר ב-2♦ )המהלך המנצח 
היחיד!(. כעת נותק הקשר בין היד לדומם, וכבר אי אפשר 
לשחק A♣, לעבור ליד ב-6♣ לקחת K♠ ולחזור לדומם ב-♦. 
הכרוז נתקע בדומם, נאלץ למשוך משם את כל הלקיחות 
בסדרות המיינור, וה-K♠ שבידו הלך לאיבוד. 10 לקיחות 
בטוחות הפכו פתאום ל-9. כמה שחקנים בצפון היו שמים 
לב להזדמנות הזאת ונמנעים מחזרה אוטומטית בספייד?! 
אם  מיטלמן.  לקבוצת  עבד  הכול  זה של התחרות  בשלב 
אתה מכריז סלם בלי שני אסים ועדיין מנצח בבורד, כנראה 

שקשה מאוד לעצור אותך באותו יום.
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Board 9. Dealer North, Vul E/W

 ♠
♥
♦
♣

-
A3
K7542
KQT632

 

♠
♥
♦
♣

QJ852
J92
AT98
8

♠
♥
♦
♣

A9643
T87
63
A97

 ♠
♥
♦
♣

KT7
KQ654
QJ
J54

 

West North East South
זטורסקי פכטמן

1♣ 1♠ 2♥
4♠ 4NT Pass 5♣

Pass 6♣ All Pass

ואולי  באגרסיביות.  הפריעו  היריבים   – הרגילה  הבעיה 
במצב  ל-♠4  מכריזים  להם שאם הם  להאמין  צריך  היה 
פגיע נגד לא פגיע זו אינה הכרזת התאבדות מוחלטת ויש 

בידיהם כמה קלפים טובים.

נועדה  היא   – לאסים  שאלה  אינה   4NT צפון  הכרזת 
להראות סדרה צדדית ארוכה ב-♦. לאחר מכן צפון צריך 
להפעיל שיקול דעת בין ♣5 ל-♣6. זטורסקי היה אופטימי 
וקיווה לדומם יותר מוצלח. מזרח נתן לו כבוד ולא הכפיל 

)טעות!(, והחוזה נכשל בלקיחה אחת.

בשולחן השני:

West North East South

2♣ Pass 2♦
Pass 3♦ Pass 3NT
Pass Pass Pass

הייתה   2♦  .Polish Club שיטת  לפי  הכריזו  צפון-דרום 
הכרזת שאלה, ו-♦3 תיאר יד עם אורך בסדרות המיינור. 
ל-3NT הייתה מאוד לא מוצלחת.  החלטת דרום לסגור 
בטוחות,  לקיחות  שש  להגנה  היו  בספייד  הובלה  לאחר 
 BAM והחוזה נכשל פעמיים. מסתבר כי בתחרות קבוצות
להיות  יכולה  עדיין  כהקרבה  הוכרז  שלא  בסלם  נפילה 

תוצאה טובה.

בשלב זה של התחרות קבוצת Mittelman שעטה קדימה, 
אולם בסיבובים האחרונים של המושב השני המזל החל 

להאיר פנים לקבוצות היריבות.

Board 22. Dealer East, Vul E/W

 ♠
♥
♦
♣

J652
J8
J64
AQJ5

 

♠
♥
♦
♣

9
KT9752
Q5
K964

♠
♥
♦
♣

KT873
Q4
K9873
8

 ♠
♥
♦
♣

AQ4
A63
AT2
T732

 

West North East South
Kalita זטורסקי Nowosadzki פכטמן

Pass 1♣
2♥ Dbl Pass 2NT

Pass Pass Pass

קרב מכריע בין שתי המועמדות למקום הראשון, חמישה 
בורדים לפני סוף התחרות. רון פכטמן מגיע לחוזה עדין 

של 2NT ומבצע אותו ללא דופי.

J מהדומם נלקח ב-Q. הכרוז זוכה  מערב הוביל ב-2♥. 
בסיבוב השלישי של הסדרה )השלכת ♦ מהדומם( עוקף 
חלוקת   .♣J-ל שוב  ועוקף   ♠Q-ל בחזרה  עוקף   ,♣Q-ל
ה-♣ הגרועה מתגלית. לכאורה יש רק 7 לקיחות, אבל רון 
)מערב   ♠A ,♦A נלקח עם   ♦J ממשיך בצורה אלגנטית: 

משליך ♥ בלית ברירה( ו-♦ נמוך מהיד! 

6 קלפי ♥,  שימו לב: בשלב זה רון כבר יודע כי למערב 
4 קלפי ♣ ו-♠ בודד, ולכן יש לו דאבלטון ב-♦. לא היה לו 
על   .♦KQ בידו  היו  לו   ♦J את  היה מכסה  ספק שמזרח 
אין טעם  למזרח  בדיאמונד.  דאבלטון  למערב תמונה  כן 
לעלות ב-K♦ על ה-Q של שותפו – זה יגביה לדרום את 
לזכות. מערב  בודד  ל-Q♦ שנותר  נתן  לכן מזרח   .♦T-ה
עצמו  את  מצא  מכן  ולאחר  ב-♥  לקיחות  עוד שתי  משך 

.♣K9-במשחק סופי ונאלץ לשחק מה

ה-A♦, הכרוז  על   ♦Q-ה לזרוק את  בוחר  לו היה מערב 
.T-ומוביל ♦ אל ה ♣A היה פשוט עובר לדומם עם
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דבר  שום  נתן  לא  הזה  היפה  הביצוע  הצער,  למרבה 
בתחרות. בשולחן השני:

West North East South

Pass 1NT
2♦ Dbl 2♥ Pass

Pass Dbl All Pass

נגד 1NT צריך כנראה להיזהר יותר עם כניסות להכרזה 
יותר להכפיל לעונשין.  במצב פגיע, משום שליריבים קל 
צפון קפץ על המציאה והכפיל ♥2 לעונשין. שותפו הוביל 
בדומם.  מפסיד  אף  לחתוך  הספיק  לא  והכרוז  בשליט, 
מערב מסר ארבע לקיחות ב-♣ ולקיחה אחת בכל סדרה 
אחרת. 500 הנקודות שנרשמו לטובת צפון-דרום האפילו 

על ה-120 שהושגו בשולחן השני.

כך הכריזו  צימרמן החזקה.  נגד קבוצת   – מפגש אחרון 
זטורסקי-פכטמן בבורד הלפני-אחרון בתחרות:

Board 26. Dealer East, Vul All

 ♠
♥
♦
♣

93
4
A843
KJT976

 

♠
♥
♦
♣

Q87654
J872
Q
43

♠
♥
♦
♣

T2
KQT65
K62
Q82

 ♠
♥
♦
♣

AKJ
A93
JT975
A5

 

West North East South
קלוקובסקי זטורסקי גבריש פכטמן

Pass 1NT
Pass 2♠* Pass 3♣
Pass 3♥** Dbl RDbl***
Pass 3♠ Pass 4♣
Pass 5♣ All Pass

ב-♥(***    או חוסר  )סינגלטון  קוצר   ** ל-♣  *  טרנספר   
קונטרול ראשון ב-♥

 :1NT כיום זוהי פחות או יותר הכרזה סטנדרטית אחרי
ב-♥.  קוצר  מראה  מכן  ולאחר  ל-♣  טרנספר  עושה  צפון 
כפל ערני של מזרח מבטיח את כישלונם של צפון-דרום 

בחוזה אפשרי של 3NT. רי-דאבל מדרום מראה קונטרול 
ראשון בסדרה. צפון מכריז ♠3 במטרה לכוון ל-3NT, אבל 
ידו של דרום טובה מדי והוא מזמין לסלם באמצעות ♣4. 
והסתפק  בלבד  נקודות   8 שבידו  לב  שם  זטורסקי  כעת 

ב-♣5.

מערב הוביל ב-Q♦ למרות הכפל של מזרח שביקש הובלה 
יפסיד  ידע שאם  רון  סינגלטון.  שזהו  ספק  אין  לכרוז  ב-♥. 
עקיפה בשליט למזרח, ייפול כנראה בחוזה בגלל חיתוך ♦. 
על כן הוא זכה ב-A♦ והריץ J♣ לעקיפה. הניחוש הצליח – 

12 לקיחות, וזו נראית תוצאה מבטיחה לצפון-דרום.

יושבים בצפון-דרום הלגמו-הלנס. הם לא  בשולחן השני 
מסוגלים  עדיין  אבל הם  הזאת,  לזכות בתחרות  הולכים 

להתעלות בכל רגע נתון:

West North East South
ברקוסון הלנס מיטלמן הלגמו

Pass 1NT
Pass 2♠ Pass 3♦
Pass 3♥ Dbl 4NT
Pass 5♦ Pass 6♦
Pass Pass Pass

 Minor  – שונה  הייתה   2♠ הכרזת  של  המשמעות  כאן 
Suit Stayman. ♥3 הראה קוצר כמו בשולחן השני. גם 
את  מחזיק  שהוא  ראה  הלגמו  וכעת  הכפיל,  מזרח  כאן 
היד המושלמת המכילה שליט תשיעי ב-♦ וקלפים מעולים 
החליט  הוא  ב-♥.  בזבוז  שום  ללא  השחורות  בסדרות 
לשאול לקלפי מפתח ב-♦ ולהכריז סלם מול קלף מפתח 
אחד. נכון, ♠2 לא הבטיח בהכרח יד חזקה, אבל הלגמו 

היה מוכן לשחק סלם גם מול 8 נקודות!

הביצוע לא היה קשה: Q♦ צנח בסיבוב השליטים הראשון, 
ולאחר מכן נותר לכרוז רק להוציא שליטים ולחתוך ♣ אחד 
בידו. הכרזה מבריקה של הלגמו, כאשר השוני בשיטה 
פעל לטובתו – קשה לראות איך מגיעים לחוזה ב-♦ אם 

משחקים שיטה שלפיה ♠2 הוא טרנספר ל-♣.

 Mittelman הסיומת הבלתי מוצלחת הורידה את קבוצת
בתואר,   Blass קבוצת  את  וזיכתה  הראשון  מהמקום 
אבל מקום שני באותו הרכב )ללא מחליפים( שנה שנייה 
 – ביותר  ברידג’ ברמה הגבוהה  ברציפות לאחר תצוגת 

גם הוא דבר טוב.
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רם סופר

קבוצת ברקת אלופת הליגה 

הלאומית - חלק שני

ה"פיינל  של  הראשון  היום  את  סיקרנו  שעבר  בחודש 
פור" – שלב חצי הגמר. לגמר הגיעו קבוצות אילו ברקת 
ושחר זק )אלופת 2017(. קבוצת אילן ברקת התחילה עם 
מקדמה של IMP 12.73 ובנוסף הפגינה עליונות ברורה 
קבוצת  של  הזוגות  שני  הבאה  בחלוקה  הראשון.  ברבע 
שחר זק אפשרו ליריביהם לבצע משחקים מלאים שהיה 

ניתן להכשילם.

Board 6. Dealer East, Vul E/W

 ♠
♥
♦
♣

AJ8542
42
KT
KJT

 

♠
♥
♦
♣

KQT3
A7
Q98752
2

♠
♥
♦
♣

96
KJT9853
4
Q96

 ♠
♥
♦
♣

7
Q6
AJ63
A87543

 

West North East South
דנה טל רול נגה טל לוין

3♥ Pass
Pass 3♠ Pass 4♣
Pass 4♥ Pass 5♣
Pass Pass Pass

כמעט כל שחקן מהשורה היה מוביל A♥ ממערב במהלך 
הכרזה כזה ובהמשך מפיל את החוזה )אפילו אם הכרוז 
היא  להתחכם.  החליטה  מערב  בשולחן  ב-♣(  מנחש 
החזיקה כוח בסדרת הדומם ♠ וחשבה שהובלה בשליט 
 ♣Q-הרגה” את ה“ יותר. כך היא  הבודד תהיה מועילה 

של שותפתה.

הראשונה  הלקיחה  מהלך  את  רק  לנו  נותן   BBO אתר 
T-Q-A-2♣ ללא המשך, וחבל – כי גם אחרי עזרת ההגנה 
בסדרת השליט עוד לא מובן מאליו שהכרוז “בבית”. אני 
יכול רק להציע את קו המשחק שנראה לי הטוב ביותר: 
מהדומם.  שלישי   ♠ והובלת   J-ה אל   ♣  ,♠ חיתוך   ,♠A
מזרח חותכת ב-9♣ וזוכה בלקיחה, אבל דרום משליך ♥ 
וכעת יש לו מספיק כניסות לדומם כדי לסיים את הגבהת 
סדרת ה-♠ ולבצע את החוזה ללא צורך בעקיפה הכמעט-

מסומנת נגד Q♦ במערב.

בשולחן השני:

West North East South
יניב זק שחר זק בראל בראונשטיין

2♦* Pass
3♥** 3♠ 4♥ Dbl
Pass Pass Pass

  Pass/Correct** )11-14( מולטי *

מזרח פתח ♦2 מולטי – חלש באחת מסדרות המייג’ור. 
מערב הכריז ♥3 – לא מזמין אם סדרתו של מזרח היא 
 .4♠ לשחק  רצה  מערב   ,♠ מחזיק  שמזרח  במידה   .♥
כעת צפון התערב ♠3. למרות ההכרזה הלא מזמינה של 
שביעי  קלף  עם  ל-♥4  להתחרות  החליט  בראל  שותפו, 

בשליט. דרום הכפיל.

אפשר להפיל את החוזה פעמיים לאחר הובלה בשליט – 
לכרוז יותר מדי מפסידים שאינו יכול לחתוך. במקום זה 
שחר זק הוביל ב-K♦. דרום עלה ב-A♦ )!( וחזר 7♠. צפון 
זכה ב-A♠, ולא נתן חיתוך אלא המשיך בשני סיבובים של 
♣. הכרוז יניב זק חתך ♣ אחד בדומם והשליך ♣ מפסיד 
אחר על Q♦. קצת הזוי, אבל השורה התחתונה – החוזה 

בוצע.

לאסון הזה היה כנראה גם השלכות בהמשך: בבורד הבא 
1100 בהקרבה נגד  הזוג בראונשטיין – שחר זק שילם 
משחק מלא, וכעבור עוד שלוש חלוקות הם ניסו סלם עם 
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28 נקודות שנכשל. קבוצת ברקת אספה ברבע הזה 45 
IMP נגד 11 והובילה בהפרש נכבד.

ברבע השני הגיע תורם של יניב זק -בראל להחזיר טובה 
בהגנה...

Board 23. Dealer South, Vul All

 ♠
♥
♦
♣

T93
875
AQ4
A765

 

♠
♥
♦
♣

K865
Q964
K
JT93

♠
♥
♦
♣

4
AKJT
J985
Q842

 ♠
♥
♦
♣

AQJ72
32
T7632
K

 

West North East South
יניב זק שחר זק בראל בראונשטיין

2♠
Pass 2NT Pass 3♦
Pass 3♠ Pass 4♠
Pass Pass Pass

 יש לי הרגשה שהייתה כאן אי-הבנה: ♠2 מראה חמישייה 
שחקנים  מפתיחה.  פחות  במיינור,  וחמישייה  בספייד 
רבים מראים בתשובה ל-2NT גם מקסימום-מינימום: ♦3 
– מינימום עם ♦, ♠3 – מקסימום עם ♦. ייתכן ש-♠3 היה 

ניסיון לקבוע חוזה סופי ולא הזמנה.

 ♥AK  ,♠K-לזכות ב ב-K♦ ההגנה אמורה  לאחר הובלה 
אריאל   .♣J-ב הוביל  זק  יניב  זה  ♦. במקום  חיתוכי  ושני 
בראונשטיין זכה ב-K♣, עבר לדומם עם A♦, השליך ♥ על 
A♣. הריץ T♠ שמערב עיכב, חתך ♣ והוביל ♦. יניב זק 
סירב לחתוך והשליך ♣. הכרוז זכה ב-Q♦ בדומם והוביל 
אי אפשר להפיל את החוזה.  זה כבר  ♦ – בשלב  משם 
 .♠Q שנחתך עם ♣Q והמשיך ♥K גבה ,♦J-בראל זכה ב
מערב חתך מעל הכרוז עם K♠ והמשיך ב-♥, אבל דרום 
אל   ♠ כעת  מערב.  מעל  חתך  הדומם   !♦T והוביל  חתך 
סיפק את הלקיחה  ו-7♦  ה-A משך את השליט האחרון 

העשירית.

בשולחן השני צפון לא השיב להכרזת הפתיחה ♠2. נגה 
טל במזרח הכפילה, ודנה הכריזה את החוזה הסופי ♥3. 

לאחר הובלה ב-♠ אל ה-A אסף לנגי שיחק שליט בלקיחה 
החוזה  את  להכשיל  ההזדמנות  את  והחמיץ  השנייה 
לקבוצת   IMP  13 שווה  היה  זה   .♣ חיתוך  באמצעות 
שחר זק, אך ביתר הבורדים ברבע השני הם צברו רק 3 
IMP מול IMP 9 ליריביהם. קבוצת ברקת עדיין הובילה 

בבטחה במחצית.

הרבע השלישי היה סוער יותר. האלופה היוצאת התחילה 
קבוצת  אבל  הפיגור,  את  שהקטין   IMP  28 של  ברצף 

:IMP 36 ברקת הגיבה ברצף משלה של

Board 10. Dealer East, Vul All
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West North East South
בראונשטיין ברקת שחר זק לנגי

1♣ 3♥
Pass Pass 3♠ Pass
5♣ 5♦ Dbl All Pass

 מהלך הכרזה קצת מוזר – יש בעיה להכריז יד כמו זו של 
צפון לאחר שהשותף מתערב ב-♥3. בשלב הראשון אילן 
לאחר  אך  ב-♥3,  החוזה  את  להשאיר  מוכן  היה  ברקת 
שהיריבים הכריזו משחק מלא ♣5 )שצפוי להיכשל בגלל 
מנפלאות  ל-♦5.  “הקריב”  הוא  חסרים(  אסים  שלושה 
עם  טוב  כך  כל  דומם  קיבל  ברקת   – הברידג’  משחק 
מבוצע.  לחוזה  שלו  ההקרבה  את  שהפך  ב-♦  תמיכה 
מפסידים  שני  לחתוך  הספיק  הוא  ב-♣  הובלה  לאחר 
בשליט  הובלה   .♥A על  אחד  מפסיד  ולהשליך  בדומם 
באמצעות  החוזה  את  לבצע  ניתן  עדיין  אך  יותר,  טובה 
עקיפת חיתוך ב-♥ )לאחר נפילת K על ה-A( המספקת 

את הלקיחה החסרה.

750+ הייתה תוצאה אדירה לצפון-דרום – בשולחן השני 
צפון כלל לא התערב עם סדרת ה-♦ שלו. האחיות טל נתנו 
ליריבים לשחק בחוזה ♠4 והצליחו להפיל אותו בלקיחה 
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אחת לאחר הובלה בסינגלטון ♣ וחיתוך ♣ לאחר זכיית 
.♠A-צפון ב

Board 11. Dealer South, Vul None
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West North East South
לוין נגה טל רול דנה טל

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

ידע שיגיע לסלם  רול  יוסי  נקודות מול פתיחה,   22  עם 
עוד לפני ההכרזה הראשונה שלו. ♣3 נראה מוזר – אולי 
להשתמש  הסכים  הזוג  ואולי   BBO שדר  של  טעות  זו 
ניהל את  בהכרזות טרנספר במצב כזה. בהמשך מזרח 
ולמלכים צדדים  )שלושה(  העניינים, שאל לקלפי מפתח 
)אפס( והיה צריך לקבל החלטה. אם השותף היה מראה 
כך מזרח  גם  יותר קלה, אבל  הייתה הכרזה   7NT  ,♦K
וידע   3-2 היא  ה-♥  שחלוקת  במקרה  לקיחות   12 ספר 
שבמקרה הגרוע ביותר יוכל לנסות עקיפה לכיוון T♣ עם 

סיכויי הצלחה של 50%.

אך  לכרוז,  ישבו  העקיפות  כל  בספייד.  הובילה  טל  דנה 
לקיחות   8 משך  רול  יוסי  בהן.  להשתמש  צורך  היה  לא 
בסדרות המייג’ור. נגה טל )צפון( בחרה להשליך שלושה 
ה-13.  ללקיחה  בדרך   ♣J את  הפיל  והכרוז  קלאבים, 
בשולחן השני זק-בראונשטיין היו זהירים יותר בהכרזה, 

.IMP 11 6 ואיבדוNT-עצרו ב

בסוף הרבע השלישי נהנתה עדיין קבוצת ברקת מיתרון 
של IMP 37, אך הקבוצה היריבה לא ויתרה ונתנה קרב 
רציני ברבע הרביעי. בשלב זה הזוג זק-בראונשטיין הבין 
לייצר  הצליח  והוא  בהכרזות,  יותר  להעז  עליו  שחובה 

סווינגים משמעותיים בשתי ידיים רצופות:

Board 21. Dealer North, Vul N/S
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West North East South
בראונשטיין ברקת שחר זק לנגי

2♠ Dbl 4♠
4NT Pass 5♣ 5♠
6♦ Pass 6♥ Dbl

Pass Pass Pass
בספייד   5-5 )לפחות   2♠ פתח  צפון  השולחנות  בשני 
בכיר  שחקן  אף  כי  ברור  ידועה(.  בלתי  מיינור  ובסדרת 
בדרום לא יוותר בגובה 5 עם יד כזו. כמו דנה טל בשולחן 
השני, אסף לנגי התחרה עד ל-♠5. בשולחן השני אמיר 
 Takeout Double מול  פתיחה  שהחזיק  )מערב(  לוין 
כוח  על  גבר  החלוקה  כוח  אבל   ,5♠ הכפיל  השותף  של 

הנקודות והחוזה בוצע. 

אריאל בראונשטיין שידע שמצב קבוצתו בכי רע החליט 
להיות נועז, ולאחר שהכריז בסיבוב הקודם 4NT המציע 
לשותף בחירה בין שתי סדרות, המשיך להתחרות ל-♦6. 
נותר משהו  ולצפון-דרום לא  זק בחר כמובן ב-♥6  שחר 

יותר טוב מלהכפיל.

 ♠A-הובלת הפתיחה הייתה קריטית. בחירה שמרנית ב
אשר   )+1210( מוכפל   6♥ ביצוע  מאפשרת  הייתה 
בתוספת 850 מהשולחן השני היה מעניק לקבוצת זק 19 
IMP. אסף לנגי, בהחלטה החשובה ביותר במפגש כולו, 
המיינור.  בסדרות  צולב  הגנתי  חיתוך  שגרר  ב-2♦  בחר 
החוזה נפל שלוש פעמים במצב לא פגיע – עדיין הפסד 8 
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IMP לקבוצת ברקת אבל הנזק צומצם למינימום האפשרי. 
IMP – מאוחר יותר כאשר   11 בהובלה שלו אסף הציל 
הושוו וסוכמו התוצאות, התברר כי זה עשה את ההבדל 

בין הפסד צורב לחגיגות האליפות.

Board 22. Dealer East, Vul E/W
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West North East South
בראונשטיין ברקת שחר זק לנגי

1♥ 2♦
3♦ 3♥ 4♥ 5♦

Pass Pass 6♥ All Pass

ייתכן כי שחר זק שאב השראה מהכרזת שותפו בבורד 
בלתי  בהכרזה  הפתיעו  מזרח-מערב  כאן  גם   – הקודם 

צפויה )ומאוד מוצלחת( של ♥6.

 3♦ לאחר  הקודם  בסיבוב   4♥ שהכרזת  הוא  העניין 
מהשותף שהראה 10+ נקודות עם התאמה ב-♥ הייתה 
Underbid קל. ניתן היה גם לשקול הכרזת קיו-ביד של 

 .4♣

 Forcing בהמשך דרום הקריב ל-♦5, ומערב במצב של
Pass לא הכפיל, מה שרומז על יד טובה עם קוצר ב-♦. 
שחר זק העריך שרוב הסיכויים שלשותפו חוסר ב-♦. אם 
נוסיף לכך את הסינגלטון ♣ במזרח נגלה שאין לשותפות 
אסף  קצרה.   6♥ להכרזת  הדרך  מכאן  רבים.  מפסידים 
מפילה(  הייתה  לא  ב-♣  הובלה  )גם   ♦A-ב הוביל  לנגי 
 6 ובעוד   ♥ ב-6 לקיחות  שנחתך בדומם. הכרוז המשיך 
השני  בשולחן  עודפת.  לקיחה  עם   6♥ וביצע   ♠ לקיחות 
עצרו לוין-רול ב-♥4 והאחיות טל נמנעו מהקרבה ולא נתנו 

להם הזדמנות שנייה.

ברבע הזה קבוצת זק שיחקה מצוין והמשיכה לצמצם את 
תוצאות  רשמה  נשברה,  לא  ברקת  קבוצת  אבל  הפער, 
)הרבע הזה(  ולמרות ההפסד בקרב  עד הסוף,  סבירות 
אלופי   .107:117 בשיעור  כולה  במלחמה  זכתה   41:14
אסף   – ברקת  אילן  הם   2018 לשנת  לקבוצות  ישראל 
לנגי – יוסי רול – אמיר לוין – יניב זק – מיכאל בראל. 

כל הכבוד!

אלופי הליגה הלאומית )מימין(: יניב זק-אילן ברקת-אסף 
לנגי-אמיר לוין-יוסי רול )חסר: מיכאל בראל(.

סגנית אלופת הליגה הלאומית - קבוצתם של שחר זק-
אריאל בראונשטיין, נגה ודנה טל
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התקיימה   26 גיל  עד  לצעירים  ישראל  אליפות 
התאריכים בין  ברעננה  ההתאגדות   בבית 

7-8 בדצמבר.

ההכנות  תחילת  את  מסמלת  האליפות  שנה,  כבכל 
לקמפיין של נבחרות ישראל הצעירות, והשנה, לאליפות 

אירופה לנבחרות צעירות שתתקיים באוסלו.

הזוכים  ומרתקים,  הפכפכים  תחרות  ימי  שני  לאחר 
במקומות הראשונים הם כדלקמן:

1 ..)92.16VP(  בנירי עילי - יקותיאלי אסף
2 ..)79.33VP(  זייטק אביב - חוטורסקי ניר
3 ..)75VP( זמיר עמי - טולדנו אורן

של המשתתפים, התחרות התאפיינה  הרבה  לשמחתם 
חלוקות  מספר  נציג  ואטרקטיביות.  מאתגרות  בחלוקות 

בהן השחקנים נאלצו לקבל החלטות תחת לחץ כבד.

שסיימו  הזוגות  שני  בין  המפגש  מן  לקוחה  הבאה  היד 
במקומות הראשונים:

Board 1. Dealer North, Vul None
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West North East South
חוטורסקי בנירי זייטק יקותיאלי

 Pass 3♦ 3♠
5♦ Dbl Pass

אביב זייטק במזרח  לאחר פתיחת פאס של צפון, פתח 
בהכרזת  התערב  בדרום  יקותיאלי  אסף   .3♦ בהכרזת 
♠3, וניר חוטורסקי במערב הכריז ♦5. הכרזה זו מתארת 
מגוון רחב של ידיים, ומכריחה את היריבים לקבל החלטות 
בגובה 5. עילי בנירי בצפון הכפיל, "כפל פעולה" - מציע 
שידו  סבר  דרום  לכך.  מתאימה  ידו  אם  להכריז  לשותף 

מתאימה להגנה, והכריז פאס.

דרום הוביל ב-A♥ )שולל את ה-K♥(, וצפון שירת ב-3♥. 
משמעותו של הקלף בו שירת צפון אחת ויחידה: העדפת 

סדרה!

אין בידו ♥  כי  נמוך, שמאותת  דרום החליף ל-4♣, קלף 
בודד. צפון זכה ב-K♣, חזר ב-5♣, וזכה בחיתוך קלאב. 

.down 2 :ההגנה זכתה ב-4 לקיחות בסך הכל

לתוצאה  הזוגות  הגיעו  משותף”  שב”מאמץ  לב  שימו 
האופטימלית: 300 לצפון-דרום.

האם  במזרח-מערב:  לזוגות  אתגר  זימנה  הבאה  היד 
להכריז בגובה 5?

אסף יקותיאלי

אליפות ישראל 
לצעירים 

♣♥♠♦
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 שלושת הזוגות הראשונים באליפות ישראל עד גיל 26 )מימין(: 
אורן טולדנו-עמי זמיר, אסף יקותיאלי-עילי בנירי, גל חוטורסקי-אביב זייטק

Board 35. Dealer South, Vul EW
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West North East South
בנירי שליבוביץ יקותיאלי מתתיהו

 1♦
2♦ 3♦ 4♥ 5♦
Dbl Pass 5♥ 6♦
Dbl Pass Pass Pass

West North East South
טולדנו חוטורסקי זמיר זייטק

 1♦
2♦ 3♦ 4♥ 5♦
Dbl Pass Pass Pass

דרום  זהה:  הייתה  המכרז  תחילת  השולחנות,  בשני 
בסדרה לפחות  קלפים   5 שמראה   ,1♦ בהכרזת   פתח 
4-4-4-1(, מערב התערב בהכרזת ♦2 שמראה את  )או 
מזרח   ,3♦ בהכרזת  תמך  צפון  המייג’ור,  סדרות  שתי 
הכריז ♥4, ודרום התחרה ל-5♦. בשלב זה, שני השחקנים 
במערב בחרו להכפיל, ובכך להראות יד עם “אקסטרה” 

עבור משחק ההתקפה.

כעת, השחקן במזרח ניצב בפני ברירה קשה: האם להגן 
נגד ♦5 מוכפל, או להכריז ♥5?

אסף  הראשון,  ובשולחן  הבחירות,  לשתי  יתרונות  ישנם 
יקותיאלי במזרח קצר את אחד מפירותיה האפשריים של 
עדיפה,  בפגיעות  בחר,  מתתיהו  גל  להכריז:  ההחלטה 
נבצר   ,♠K של  הובלה  לאחר   .6♦ של  הקרבה  בהכרזת 
זאת  אחת.  פעם  נפל  והחוזה  קלאב,  לחתוך  מההגנה 

כאשר חוזה של ♥5 אמור להיכשל בשל חיתוך ♠.

בשולחן השני, עמי זמיר בחר להגן נגד ♦5. אורן טולדנו 
הוביל ב-A♣, וכעת היה על מזרח לסמן העדפת סדרה. 
מזרח לא רצה לשרת בקלף הגבוה ביותר, שכן פעולה זו 
מזלו, הקלף האמצעי,  לרוע   .♠K-עשויה להבטיח את ה
5♣, שמרמז על ה-Q♠, לא שלח מסר חד מספיק. מערב 

החליף ל-K♠, והפלת החוזה כבר לא הייתה בהישג יד.

בתכלית:  שונה  אתגר  למזרח-מערב  הזדמן  הבאה  ביד 
בחירת המשחק המלא הנכון.
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Board 17. Dealer North, Vul None
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West North East South
יקותיאלי זמיר בנירי טולדנו

 2♦ Dbl 3♦
Pass Pass 3NT Pass

שמראה   ,2♦ בהכרזת  המכרז  את  פתח  בצפון  זמיר 
מסדרות  באחת  חמישייה(  )או  שישייה  עם  נקודות   0-7
נקודות   13-15 יד של  בנירי מראה  המייג’ור. הכפל של 
סדרת  את  הציג  טולדנו  חזקה.  יד  כל  או  מאוזנת,  ויד 

הדיאמונד העוצמתית שלו בהכרזת ♦3. 

לאחר שתי הכרזות פאס, בנירי, שבידו 8 לקיחות גבוהות, 
דבק ב”חוק של Hamman”, והחליט ש-3NT הוא החוזה 
 10 9 לקיחות מלמעלה, על אף התאמה של  הנכון. עם 

קלפים בהארט, נראה שהצדק עמו.

הגם שביצוע חוזה של ♥4 אפשרי, המשימה קשה בהרבה

על  לברידג’  הישראלית  להתאגדות  להודות  הראוי  מן 
הארגון המופתי, ואת כלל השחקנים לברך על השתתפותם 

המכובדת במפעל נאה זה.

פתיחת קורס מנהלי תחרויות להסמכה - דרגה 2
ההתאגדות הישראלית לברידג' החלה בקורסים ייעודיים למנהלי תחרויות להסמכה דרגה 2.

פתיחת הקורס הינה חלק מהמאמצים והמשאבים שמושקעים בפיתוח מנהלי התחרויות, הכשרת מנהלי 
תחרויות חדשים והעלאת רמת השיפוט והשירות לחברים.

הקורס מועבר ע"י חבר ועדת החוקה העולמית, איתן לוי ובסיועו של דרור שיפטן, מנהל תחרות בכיר.

המפגשים מתפרסים על פני עשרה מפגשים שבסיומם יידרשו המשתתפים לעמוד בהצלחה במבחן 
ההסמכה.

גלעד אופיר,  יו''ר ההתאגדות הישראלית לברידג': ''גאווה גדולה לראות את ריבוי המשתתפים בקורס ואת 
ההשקעה הרבה של מארגניו, אני בטוח שמעבר לקידום והשיפור האישי של כל אחד מהמשתתפים, יוכלו 

גם השחקנים במועדונים וברחבי הארץ ליהנות מפירות הקורס, ברצוני להוסיף מילות הערכה לוועדת חוקה 
בראשותו של יובל בן דוד שפועלת לקידום ופיתוח תחום השיפוט”.                    בהצלחה לכל המשתתפים.
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משחקים במועדון )1(

החזקתי את היד הבאה:

Dealer South, Vul N/S

♠
♥
♦
♣

Q73
KQT53
KQ65
A

מהלך ההכרזות:

West North East South

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

הסבר המכרז: ♠3 = ספלינטר; ♣4, ♦4 = קיוביד, מראה 
קונטרול בסדרה; ♥5 =שני אסים.

ב-♥6.  נחתנו  אסים,  שני  חסרים  שלא  שבדקתי  לאחר 
מערב הוביל K♣, והדומם ירד:

♠
♥
♦
♣

-
A82
AT73
JT8743

♠
♥
♦
♣

Q73
KQT53
KQ65
A

אני בולע רוק, משחק נמוך מהשולחן, זוכה ב-A ביד ו...

רגע, רגע – אני בכלל לא משחק עם השותף, וההכרזות 
נחמדה  שחקנית  עם  משחק  אני  לגמרי...  אחרות  היו 
איתה,  לשחק  תהנה  )“אתה  לי  שידך  המועדון  שמנהל 
שנים,  הרבה  משחקת  לא  אמנם  מאתגרת...  שחקנית 

אבל כל הזמן מתקדמת(.

על  ועברנו  החלה,  שהתחרות  לפני  דקות  כמה  דיברנו 
בכלל  המכרז  אבל  ספלינטר(,  )כולל  קונבנציות  מיני  כל 

התנהל כך:

West North East South

1♥
Pass 4♥ Pass 4NT
Pass 5♥ Pass 6♥
Pass 7♥ All Pass

לשיטתה של שותפתי, ♥4 מראה יד ששווה פתיחה עם 
ושאלתי  כחזקה  ידי  את  הערכתי  בסדרתי.  יפה  תמיכה 
סגרתי   .5 מתוך   2 הראתה  השותפה  מפתח.  קלפי  על 
ל-♥6, אבל השותפה )לאחר היסוס( שמה לב שעדיין לא 
הראתה שיש לה חוסר ב-♠, החליטה שזה הזמן להראות 

זאת, והעלתה ל-♥7.

להזכירכם, אלו הידיים:

♠
♥
♦
♣

-
A82
AT73
JT8743

♠
♥
♦
♣

Q73
KQT53
KQ65
A

שלא נדע מצרות... הובלה ב-K♣, ומה אני עושה עכשיו?!

דרור שיפטן
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אפשר לחזור ל-♥6 ? – מלמלתי ליריבים.
להתחלק  חייבים  ההארטים  כל,  קודם  ברירה.  אין  טוב, 
לי  יש  אז   3-3 מתחלקים  הקלאבים  אם  בנוסף,   .3-2
והכול שלי.  מספיק כניסות לדומם להגביה את הסדרה, 
ואם לא? מה לגבי חלוקה 4-2 בקלאב? אם ה-Q תיפול, 
אין בעיה, אבל אם לא – אין לי מספיק כניסות לדומם כדי 
לחתוך שלוש פעמים קלאב ולגבות לבסוף את הקלאבים 
שני  רק  בידי  נשארים  פעמים,  שלוש  אחתןך  אם  )הרי 

שליטים(.

טוב, מנסים. מה כבר אפשר לעשות?
חיתוך ♠ בדומם וחיתוך ♣ ביד )Q לא נפלה(. שוב חיתוך ♠ 

בדומם ו-♣ ביד. לא רק שה-Q לא נפלה, ממזרח זרקו ♦.
זה מה שנשאר לאחר חמש לקיחות:

♠
♥
♦
♣

-
A
AT73
JT8

♠
♥
♦
♣

Q
KQT
KQ65
-

טרם משכתי שליטים, וההובלה מהיד. אם אמשוך כעת 
את כל השליטים ואשחק ♦, יהיו רק 12 לקיחות. יישאר לי 

מפסיד ביד )Q♠(, ובדומם )J♣(. מה עושים?

עוצמים עיניים, מתפללים ומחכים לנס.

חתכתי Q♠ עם A♥ בדומם )אין ברירה(, חזרתי ליד עם 
בסיבוב  נפל   ♥J כאשר  שליטים.  למשוך  והתחלתי   ,♦K

השני, נשמתי לרווחה. הריאות כבר ממש כאבו...

היד המלאה:

 ♠
♥
♦
♣

-
A82
AT73
JT8743

 

♠
♥
♦
♣

K54
964
J82
KQ62

♠
♥
♦
♣

AJT9862
J7
94
95

 ♠
♥
♦
♣

Q73
KQT53
KQ65
A

 

)2210( הייתה טופ מוחלט, אף  מיותר לציין שהתוצאה 
אחד בכלל לא הכריז סלם, אפילו לא קטן...

כפי שמנהל המועדון הבטיח – שותפה מאתגרת ��

חידת הגנה – פברואר 2019
רם סופר

♠
♥
♦
♣

AK3
KJ9
A43
QT62

 

♠
♥
♦
♣

J42
A8
KQJT95
73

West North East South

1♦ Pass
3NT Pass Pass Pass

תחרות קבוצות IMP, אתם בצפון.  

לקיחה 1: הובלתם A♠. דרום T♠, מערב 5♠.
איזה קלף תובילו בלקיחה השנייה?



 האתר היחיד מסוגו בעברית 
 צופים ומתרגלים עד שמבינים

בקצב שלךבזמן שלךבבית שלך

האתר המוביל בעולם 
לשיפור מיומנויות הברידג'

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

הדרך הפשוטה והמהירה ללמוד ולתרגל

תרגול הגנהתרגול משחק הידתרגול הכרזות

בואו להתרשם מהתכנית החינמית שלנו
הכוללת מבחר טעימות עשיר, ללא הגבלת זמן.

www.bestbridge.co.il

קורס צעדים ראשונים בברידג'
  מוגש באנימציה המאפשרת    

 המחשה ויזואלית מרשימה.

  קל ופשוט להבנה.

  ניתן לתרגל באתר מיד לאחר כל שיעור.

אין דברים כאלה!

https://bestbridge.co.il/?lps=61238564
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בואו להכיר אותנו

לברידג’  ספר  ובית  מועדון  ובעל  ל-3   אב   ,47 בן 
רמ’’ח  בכל  ספורט  בחובב  מדובר  בת”א.  “אביבים” 
אפשרי  ספורט  מכל  נהנה  לברידג’,  שפרט  איבריו 
בדגש על אקסטרים. ‘’אחי אמנון הכניס אותי למשחק. 
למדתי בקורס למתחילים אבל קצב הלימוד היה איטי 
מידי עבורי לכן החלטתי להמשיך וללמוד באופן עצמאי 
וכבר אחרי כמה שבועות שיחקתי בתחרות הראשונה 
שלי מבלי לדעת אפילו שהאס יותר גבוה מהקינג. מאז 
התמכרתי. בהתחלה לא היה לי פרטנר קבוע והבסיס 
שלי היה מאד לא מסודר. בקשתי מאחי שישחק איתי 
בתחרויות, אבל הוא סירב בנימוס, אמר שמוקדם מדי. 
לא הבנתי ואפילו קצת נעלבתי, אחרי כמה שנים כבר 
הבנתי כמה זה קשה לשחק עם מתחיל כשאתה שחקן 
מוטי  בכיר. את הקפיצה הראשונה שלי עשיתי כאשר 
גלברד הציע לי להיות השותף שלו ולקדם אותי במשך 
החשיבה  כל  את  לי  וסידר  בי  השקיע  הוא  שנתיים. 
והבסיס בברידג’. בהמשך חברתי ליניב זק ששינה את 
של  האסכולה  תחת  בברידג’,  שלי  העולם  תפיסת  כל 
דוד בירמן, המאמן לשעבר של נבחרות הצעירים ואחד 
עם  יחד  הכירה.  שישראל  ביותר  הטובים  השחקנים 
יניב הצלחתי להיכנס בפעם הראשונה לנבחרת ישראל 
שהוא  מעשור  למעלה  כבר   .2004 בשנת  הפתוחה 
משחק עם אילן ברקת, יחד הם משתפים פעולה בכל 
התחרויות הבכירות בארץ ובחו”ל. ב 2018 זכו במדליית 
השנה  ובספטמבר  לקבוצות  אירופה  באליפות  כסף 
ייצגו יחד עם שותפיהם לקבוצה את ישראל באליפות 
העולם לקבוצות ‘’הברמודה בול’’. “נקווה לחזור משם 
!!‘’ משתף  העולם  אלופי   – מכולם  הגדול  התואר  עם 

אסף.
ושואף  שרוצה  מי  לכל  שלי  ‘’ההמלצה  אישית:  מילה 
לא  בצד,  האגו  את  לשים  היא  בכיר  לשחקן  להפוך 
מטומטמות,  נראות  הן  אם  גם  שאלות  לשאול  לפחד 
להשקיע בלימוד התאוריה ולהבין שבכל שנה שתעבור 
אנחנו רק נבין כמה שאנחנו לא מבינים כלום במשחק 
זה לכבד את  בנוסף, הדבר הכי חשוב  המדהים הזה. 
הפרטנר, להקשיב למה שיש לו לומר ולהבין שבמשחק 
הזה אין שחור או לבן וגם אם השותף עשה משהו שאני 
לא מסכים איתו, אז אולי בכל זאת הוא חשב על משהו 
שאני בכלל לא ראיתי. בסופו של יום אנחנו מפסידים 

ומנצחים כזוג’’.

ראשון  תואר  לימודי  בוגר  במקצועו,  מתכנת   ,29 בן 
בן  באוניברסיטת  חשמל  והנדסת  המחשב  במדעי 

גוריון. מתגורר מזה כשנה וחצי בתל-אביב. 
במסגרת  משנה  יותר  קצת  לפני  ברידג’  לשחק  החל 

מועדון אביבים. 
אל המשחק התוודע באמצעות חבר שהציע לו לחבור 
הרמנו  ‘’פשוט  לעומק.  המשחק  את  ולהכיר  אליו 
לקורס  להירשם  אפשר  מתי  ושאלנו  למועדון  טלפון 
פשוט  קצר  זמן  ‘’תוך  עמית.  משחזר  מתחילים’’, 
התאהבתי במשחק, נרשמתי לקורס נוסף והבנתי שיש 
התחלתי  כבר  שנה  כחצי  תוך  להתקדם.  פוטנציאל  לי 
הברידג’  את  ולקחת  ארציות  בתחרויות  להשתתף 
ברידג’,  על  בבית  המון  קורא  אני  ברצינות.  יותר  עוד 
משחק וצופה ב-BBO ומשתדל להשתתף בכמה שיותר 
בתל- שונים  במועדונים  ולהתאמן  ארציות  תחרויות 
אביב, כמו אביבים, כיכר המדינה ובית הלוחם. בקיצור, 

אפשר לומר שנדבקתי בחיידק’’.
ושעות  הרבים  העיסוקים  אף  על  כי  מציין  עמית 
העבודה הרבות הגוזלות ממנו זמן, הוא מצליח למצוא 
פנאי לברידג’. ‘’אני מאמין שאם רוצים, אפשר למצוא 
פעם  הלכתי  ‘’בהתחלה  מסביר.  הוא  להכל’’,  זמן 
כשהתקדמתי  הזמן  ועם  ברידג’,  לקורס  בשבוע  אחת 
התחלתי לקרוא ספרים ולשחק באינטרנט. עשיתי זאת 

בעיקר בזמנים ‘’המתים’’ שבין העיסוקים שלי’’. 
למוח,  אימון  ספק  ללא  הוא  ‘’ברידג’  אישית:  מילה 
משחק שכולו פאן. שיחקתי במשך שנים משחקי לוח 
די  עבורי  היה  לברידג’  שהמעבר  כך  תחרותי,  ומג’יק 

כמשחק  זה  את  מגדיר  אני  טבעי. 
בפני  חידה  הוא  משחקון  כל  שבו 
עצמו, ועבורי זה סיפוק ואתגר גדול. 
צעירים  חבר’ה  שיותר  שמח  הייתי 
יכול  רק  זה  בברידג’,  חלק  ייקחו 

להוסיף’’. 

אסף לנגי
קיבל לאחרונה תואר

רב אמן 
בינלאומי כסף

עמית גלנטי
קיבל לאחרונה תואר
סגן אמן כסף

מדי חודש נספר על שני מקבלי תארים חדשים כדי לברך אותם, 
אך גם כדי להכיר אותם לכלל משפחת הברידג’. 

בואו להכיר הפעם את אסף לנגי ועמית גלנטי
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לנצל את כל הסיכויים

יוסי אנגל
בתחרות IMP אתה יושב בדרום ובחרת לפתוח 1NT עם 

היד הבאה:

♠
♥
♦
♣

AQ74
A3
A8742
Q6

התפתח מהלך ההכרזה הבא:

West North East South

1NT
2♥ 3NT All Pass

מערב מבטיח סדרה אחת ב-♥ )הוא לא משתמש בשיטה 
של ♥+מיינור, למרות שתיתכן אצלו סדרת מיינור(. השותף 

.)Lebensohl 3 – טבעי )לא לפי שיטתNT מכריז

מערב מוביל ב-5♣, ואתה רואה:

♠
♥
♦
♣

K863
KJ7
J65
A82

♠
♥
♦
♣

AQ74
A3
A8742
Q6

הסיכויים   .♣Q-ב זוכה  ואתה  מהדומם,  נמוך  שיחקת 
לביצוע החוזה מעולים. אם  סדרת ה-♠ מחולקת 3-2, יש 
לך לפחות 9 לקיחות; אם העקיפה ב-♥ צולחת – גם אז 

החוזה מבוצע. תכנן את המשחק!

 !♥ משליך  ומערב   ,♠A משחק  אתה  השנייה  בלקיחה 
אתה מברך את מזלך הטוב שלא הכרזתם ♠4. טוב, אז 
משחק  אתה  ב-♥.  עקיפה  עם  החוזה  את  נבצע  לפחות 
A♥ ו-♥ אל ה-J... מזרח זוכה ב-Q♥!! הוא חוזר בקלאב, 
ואתה מסיים עם 8 לקיחות. אכן – חוסר מזל. מה יכולת 

לעשות? זו החלוקה המלאה:
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לא ביצעת את החוזה כי "התעצלת" וויתרת על האפשרות 
שלמערב KQ דאבלטון בדיאמונד!

מידך.  נמוך   ♦ לשחק  עליך  ה-♠,  חלוקת  שנודעה  לאחר 
 .♦A ומושך  זוכה בדומם  זוכה ומשחק K♣. אתה  מערב 
לשמחתך, כעת יש אפשרות לזכות בארבע לקיחות ב-♦, 
 11 הכול  בסך   – ב-♣  ושתיים  ב-♥  שתיים  ב-♠,  שלוש 

לקיחות! 

בפועל תזכה כנראה ב-12 לקיחות משום שאתה מוותר 
 ♥Q-ו החוזה,  ביצוע  את  להבטיח  כדי  ב-♥  העקיפה  על 

תיפול מתחת ל-A. אז אולי בכל זאת המזל איתך?!



בואו להכיר אותנו

לברידג’  ספר  ובית  מועדון  ובעל  ל-3   אב   ,47 בן 
רמ’’ח  בכל  ספורט  בחובב  מדובר  בת”א.  “אביבים” 
אפשרי  ספורט  מכל  נהנה  לברידג’,  שפרט  איבריו 
בדגש על אקסטרים. ‘’אחי אמנון הכניס אותי למשחק. 
למדתי בקורס למתחילים אבל קצב הלימוד היה איטי 
מידי עבורי לכן החלטתי להמשיך וללמוד באופן עצמאי 
וכבר אחרי כמה שבועות שיחקתי בתחרות הראשונה 
שלי מבלי לדעת אפילו שהאס יותר גבוה מהקינג. מאז 
התמכרתי. בהתחלה לא היה לי פרטנר קבוע והבסיס 
שלי היה מאד לא מסודר. בקשתי מאחי שישחק איתי 
בתחרויות, אבל הוא סירב בנימוס, אמר שמוקדם מדי. 
לא הבנתי ואפילו קצת נעלבתי, אחרי כמה שנים כבר 
הבנתי כמה זה קשה לשחק עם מתחיל כשאתה שחקן 
מוטי  בכיר. את הקפיצה הראשונה שלי עשיתי כאשר 
גלברד הציע לי להיות השותף שלו ולקדם אותי במשך 
החשיבה  כל  את  לי  וסידר  בי  השקיע  הוא  שנתיים. 
והבסיס בברידג’. בהמשך חברתי ליניב זק ששינה את 
של  האסכולה  תחת  בברידג’,  שלי  העולם  תפיסת  כל 
דוד בירמן, המאמן לשעבר של נבחרות הצעירים ואחד 
עם  יחד  הכירה.  שישראל  ביותר  הטובים  השחקנים 
יניב הצלחתי להיכנס בפעם הראשונה לנבחרת ישראל 
שהוא  מעשור  למעלה  כבר   .2004 בשנת  הפתוחה 
משחק עם אילן ברקת, יחד הם משתפים פעולה בכל 
התחרויות הבכירות בארץ ובחו”ל. ב 2018 זכו במדליית 
השנה  ובספטמבר  לקבוצות  אירופה  באליפות  כסף 
ייצגו יחד עם שותפיהם לקבוצה את ישראל באליפות 
העולם לקבוצות ‘’הברמודה בול’’. “נקווה לחזור משם 
!!‘’ משתף  העולם  אלופי   – מכולם  הגדול  התואר  עם 

אסף.
ושואף  שרוצה  מי  לכל  שלי  ‘’ההמלצה  אישית:  מילה 
לא  בצד,  האגו  את  לשים  היא  בכיר  לשחקן  להפוך 
מטומטמות,  נראות  הן  אם  גם  שאלות  לשאול  לפחד 
להשקיע בלימוד התאוריה ולהבין שבכל שנה שתעבור 
אנחנו רק נבין כמה שאנחנו לא מבינים כלום במשחק 
זה לכבד את  בנוסף, הדבר הכי חשוב  המדהים הזה. 
הפרטנר, להקשיב למה שיש לו לומר ולהבין שבמשחק 
הזה אין שחור או לבן וגם אם השותף עשה משהו שאני 
לא מסכים איתו, אז אולי בכל זאת הוא חשב על משהו 
שאני בכלל לא ראיתי. בסופו של יום אנחנו מפסידים 

ומנצחים כזוג’’.

ראשון  תואר  לימודי  בוגר  במקצועו,  מתכנת   ,29 בן 
בן  באוניברסיטת  חשמל  והנדסת  המחשב  במדעי 

גוריון. מתגורר מזה כשנה וחצי בתל-אביב. 
במסגרת  משנה  יותר  קצת  לפני  ברידג’  לשחק  החל 

מועדון אביבים. 
אל המשחק התוודע באמצעות חבר שהציע לו לחבור 
הרמנו  ‘’פשוט  לעומק.  המשחק  את  ולהכיר  אליו 
לקורס  להירשם  אפשר  מתי  ושאלנו  למועדון  טלפון 
פשוט  קצר  זמן  ‘’תוך  עמית.  משחזר  מתחילים’’, 
התאהבתי במשחק, נרשמתי לקורס נוסף והבנתי שיש 
התחלתי  כבר  שנה  כחצי  תוך  להתקדם.  פוטנציאל  לי 
הברידג’  את  ולקחת  ארציות  בתחרויות  להשתתף 
ברידג’,  על  בבית  המון  קורא  אני  ברצינות.  יותר  עוד 
משחק וצופה ב-BBO ומשתדל להשתתף בכמה שיותר 
בתל- שונים  במועדונים  ולהתאמן  ארציות  תחרויות 

אביב, כמו אביבים, כיכר המדינה ובית הלוחם. בקיצור, 
אפשר לומר שנדבקתי בחיידק’’.

ושעות  הרבים  העיסוקים  אף  על  כי  מציין  עמית 
העבודה הרבות הגוזלות ממנו זמן, הוא מצליח למצוא 
פנאי לברידג’. ‘’אני מאמין שאם רוצים, אפשר למצוא 
פעם  הלכתי  ‘’בהתחלה  מסביר.  הוא  להכל’’,  זמן 
כשהתקדמתי  הזמן  ועם  ברידג’,  לקורס  בשבוע  אחת 
התחלתי לקרוא ספרים ולשחק באינטרנט. עשיתי זאת 

בעיקר בזמנים ‘’המתים’’ שבין העיסוקים שלי’’. 
למוח,  אימון  ספק  ללא  הוא  ‘’ברידג’  אישית:  מילה 
משחק שכולו פאן. שיחקתי במשך שנים משחקי לוח 
די  עבורי  היה  לברידג’  שהמעבר  כך  תחרותי,  ומג’יק 

כמשחק  זה  את  מגדיר  אני  טבעי. 
בפני  חידה  הוא  משחקון  כל  שבו 
עצמו, ועבורי זה סיפוק ואתגר גדול. 
צעירים  חבר’ה  שיותר  שמח  הייתי 
יכול  רק  זה  בברידג’,  חלק  ייקחו 

להוסיף’’. 

אסף לנגי
קיבל לאחרונה תואר

רב אמן 
בינלאומי כסף

עמית גלנטי
קיבל לאחרונה תואר
סגן אמן כסף

מדי חודש נספר על שני מקבלי תארים חדשים כדי לברך אותם, 
אך גם כדי להכיר אותם לכלל משפחת הברידג’. 

בואו להכיר הפעם את אסף לנגי ועמית גלנטי

שחק היד
מ
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לנצל את כל הסיכויים

יוסי אנגל
בתחרות IMP אתה יושב בדרום ובחרת לפתוח 1NT עם 

היד הבאה:

♠
♥
♦
♣

AQ74
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Q6

התפתח מהלך ההכרזה הבא:

West North East South

1NT
2♥ 3NT All Pass

מערב מבטיח סדרה אחת ב-♥ )הוא לא משתמש בשיטה 
של ♥+מיינור, למרות שתיתכן אצלו סדרת מיינור(. השותף 

.)Lebensohl 3 – טבעי )לא לפי שיטתNT מכריז

מערב מוביל ב-5♣, ואתה רואה:
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הסיכויים   .♣Q-ב זוכה  ואתה  מהדומם,  נמוך  שיחקת 
לביצוע החוזה מעולים. אם  סדרת ה-♠ מחולקת 3-2, יש 
לך לפחות 9 לקיחות; אם העקיפה ב-♥ צולחת – גם אז 

החוזה מבוצע. תכנן את המשחק!

 !♥ משליך  ומערב   ,♠A משחק  אתה  השנייה  בלקיחה 
אתה מברך את מזלך הטוב שלא הכרזתם ♠4. טוב, אז 
משחק  אתה  ב-♥.  עקיפה  עם  החוזה  את  נבצע  לפחות 
A♥ ו-♥ אל ה-J... מזרח זוכה ב-Q♥!! הוא חוזר בקלאב, 
ואתה מסיים עם 8 לקיחות. אכן – חוסר מזל. מה יכולת 

לעשות? זו החלוקה המלאה:

 ♠
♥
♦
♣

K863
KJ7
J65
A82

 

♠
♥
♦
♣

-
T98642
KQ
KT953

♠
♥
♦
♣

JT952
Q5
T93
J74

 ♠
♥
♦
♣

AQ74
A3
A8742
Q6

 

לא ביצעת את החוזה כי "התעצלת" וויתרת על האפשרות 
שלמערב KQ דאבלטון בדיאמונד!

מידך.  נמוך   ♦ לשחק  עליך  ה-♠,  חלוקת  שנודעה  לאחר 
 .♦A ומושך  זוכה בדומם  זוכה ומשחק K♣. אתה  מערב 
לשמחתך, כעת יש אפשרות לזכות בארבע לקיחות ב-♦, 
 11 הכול  בסך   – ב-♣  ושתיים  ב-♥  שתיים  ב-♠,  שלוש 

לקיחות! 

בפועל תזכה כנראה ב-12 לקיחות משום שאתה מוותר 
 ♥Q-ו החוזה,  ביצוע  את  להבטיח  כדי  ב-♥  העקיפה  על 

תיפול מתחת ל-A. אז אולי בכל זאת המזל איתך?!



ידיעון ההתאגדות הישראלית לברידג' ן פברואר 2019
עורכים: אוריה מאיר ואילן שזיפי,

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

הודעות חשובות

אפריל 2019מרץ 2019פברואר 2019

1-2

17

23

- T.B ליגה לזוגות
ליגת העל + ליגה ארצית

סימולטנית ארצית ערב 
)יום א'(

אליפות ישראל לזוגות 
מעורבים - מוקדמות 

במחוזות*

9 - 8

10

23

 אליפות ישראל לזוגות 
מעורבים – שלבי גמר

סימולטנית ארצית ערב
)יום א'(

אליפות ישראל הפתוחה 
לזוגות – מוקדמות 

במחוזות*

6 - 5
 

13 - 12

אליפות ישראל הפתוחה 
לזוגות, חצי גמר וגמר

אליפות ישראל הפתוחה 
לזוגות – גמר על

תכנית פעילות ספורטיבית ארצית לחודשים:
פברואר  2019 – אפריל 2019  

* ראו מודעה מפורטת

ועדת חוקהועדת חוקה

שינוי כרטיס השיטות הרשמי 
.EBL-החל מ 1/10/18, כרטיס השיטות הרשמי של ההתאגדות הוא כרטיס ה

זוג ללא כרטיס שיטות רשמי, או כרטיס תואם, יחוייב לשחק 
לפי השיטה הסטנדרטית הישראלית.

לעיון בשיטה הסטנדרטית ולהורדת כרטיס השיטות הרשמי לחצו כאן

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

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

https://main.bridge.co.il/innerpagestatic/Forms 
https://www.facebook.com/%D7%94%D7%94%D7%AA%D7%90%D7%92%D7%93%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%AA-%D7%9C%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%93%D7%92-%D7%94%D7%A2%D7%9E%D7%95%D7%93-%D7%94%D7%A8%D7%A9%D7%9E%D7%99-776246342481662/
https://www.facebook.com/gilado.bridge/


פתוח לחברי התאגדות בתוקף לשנת 2019
מנעו אי נעימות ודאגו לחדש חברותכם בהקדם. 

אליפות ישראל לזוגות מעורבים 2019
שלב מוקדמות מחוזיות

יום שבת 23 בפברואר 2019 | שעה 09:30 
TB שני מושבים קצרים בני 18 חלוקות. שיטת חישוב

יחולקו נקודות אמן במתכונת מורחבת השמורה רק לאליפויות המחוזיות.
מרכזדרוםצפון

במועדון "חיפה כרמל"
רח' מחניים 9, חיפה

מועדון אשדוד
הרב שאולי 4, אשדוד

מועדון רמת השרון
סוקולוב 52
רמת השרון

פרטים והרשמה
משה מנור

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

ההרשמה מראש – חובה

אביבה בן ארויה 
052-3859335

מחיר 140 ש"ח לזוג
ההרשמה מראש – חובה

יעקב מינץ
052-2783263
03-5403244

מחיר 140 ש"ח לזוג
ההרשמה מראש – חובה

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

זוג מעורב = שחקנית ושחקן
שלבי הגמר :

שלבי הגמר יתקיימו בסוף השבוע 8-9 במרץ.
המשך תחרות במתכונת חדשה כפי שתפורסם בהמשך. שלבי הגמר יתקיימו ב8-9 למרץ.

פרסים כספיים ונקודות אמן ארציות ובינלאומיות במתכונת מורחבת מאד.

יום עיון למורים בנושא - הוראת ברידג' לילדים
ההתאגדות מרחיבה את מערך הוראת הברידג' לילדים ולכן תקיים יום עיון בנושא זה.

יום העיון מיועד למורים שכבר קיבלו הסמכה להוראת ברידג', או שנמצאים בתהליך הסמכה .
יום העיון יתקיים ביום שישי, 22/2/19 בבית ההתאגדות ברעננה

בין השעות 10:00 עד 14:00 לערך.
ibf@bridge.co.il יום העיון ללא עלות | ההרשמה במייל בכתובת

פסטיבל הברידג'
הבינלאומי ה-53
2019   31.5-6.6
היכל קבוצת שלמה, ת"א

SAVE THE DATE



משחקי הזמנה / סגל 2019 
לקראת אליפות אירופה הפתוחה באיסטנבול 2019.

לצפייה במתכונת המשחקים המפורטת לחצו כאן.
הישגים  ובעלי   2019 ל  חברותם  שחידשו  שחקנים 
משלוח  באמצעות  מועמדות  להגיש  מוזמנים  מוכחים, 

 .ibf@bridge.co.il :דואר אלקטרוני ל
יש לפרט את ההישגים.

הצגת המועמדות במייל עד לתאריך 15/2/19.
ועדת סגל תבחן את המועמדים ותזמן את הזוגות שימצאו מתאימים.

ועדת סגלועדת סגל

לו"ז )לא סופי( תאריך יום מחזור
9:30-18:00 2 למרץ שבת I

18:00-22:00 3 למרץ ראשון II

18:00-22:00 17 למרץ ראשון

  18:00-22:00 24 למרץ ראשון III
18:00-22:00 26 למרץ שלישי
18:00-22:00 14 לאפריל ראשון IV

18:00-22:00 16 לאפריל  שלישי

לזוגות  כספי  סיוע  לקביעת  מיועדים  משחקי ההזמנה 
אירופה  באליפות  וגם  ההזמנה  במשחקי  שישתתפו 
  .2019 יוני  בחודש  באיסטנבול  שתתקיים  הפתוחה 
ישמשו  הכלליות  ההזמנה  משחקי  תוצאות  כן,  כמו 
הצפויים  החדשים   הסגל  משחקי  לאיוש  כקריטריון 
התחרות  בתים(.  )במתכונת   2020 בשנת  להיפתח 

תכלול 4 מחזורים לפי התאריכים המפורטים בטבלה:

פתוח לחברי התאגדות בתוקף לשנת 2019
מנעו אי נעימות ודאגו לחדש חברותכם בהקדם. 

אליפות ישראל הפתוחה לזוגות 2019
שלב מוקדמות מחוזיות

מועד התחרות שבת 23 במרץ 2019 | שעה 09:30 עד 14:40 לערך

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

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

במועדון "חיפה כרמל"
רח' מחניים 9, חיפה

בית גילאור
מסמיה )צומת ראם(

מועדון הברידג' "אביבים"
דיסנצ'יק 7, תל אביב

פרטים והרשמה

משה מנור
054-6908800

מועדון: 04-8101027
מחיר 140 ש"ח לזוג

ההרשמה מראש – חובה

אביבה בן ארויה 
052-3859335

מחיר 140 ש"ח לזוג
ההרשמה מראש – חובה

יעקב מינץ
052-2783263
03-5403244

מחיר 140 ש"ח לזוג
ההרשמה מראש – חובה

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

ככלל לא מאושרים מחליפים 
לתשומת לב המשתתפים באליפות ישראל לזוגות: 

המשך התחרות במתכונת : שלב חצי גמר משותף )ללא בתים(, 
שלב גמר: בית א' בשיטת בתים )מצ'ים( , גמר על בהשתתפות 14 זוגות, 12 מבית א' ושני 

הראשונים מגמר ב'
תאריכי המשך האליפות : חצי גמר וגמר : 5 - 6 באפריל, גמר על : 12 - 13 באפריל

פרסים ונקודות אמן ארציות ובינלאומיות במתכונת מורחבת מאד.



2019  הרשמה / חידוש

יחיד 120 ₪ 

* בני זוג 180 ₪ 

חייל חובה 60 ₪ 

בן זוג של יקיר 60 ₪ 

ילד עד גיל 18 60 ₪ 

** יקיר       0 ₪ 

  תעריפי דמי חבר לשנת 2019

* זוג
זוג נשוי או בעל כתובת מגורים משותפת.. 1
שני בני הזוג הינם חברים בהתאגדות.. 2
המחיר כולל בטאון מודפס אחד לשני בני הזוג.. 3

** יקיר
אדם שהגיע לגיל 80 ויש לו רצף חברות של 20 שנה לפחות.. 1
ההתאגדות מעניקה סטטוס יקיר באופן אוטומטי.. 2

חברות בהתאגדות כוללת את קבלת בטאון ההתאגדות
)6 מהדורות מודפסות ו- 12 מהדורות דיגיטליות(. 

לנוחיותכם הוחלט כי בנוסף לביטאון הדיגיטלי
ישלח גם קישור לקובץ PDF של הביטאון.

תוספת זו תאפשר לכם לבחור בין גישה למערכת הדיגיטלית החכמה  או 
לחילופין לבחור בלחיצה על הקישור לקובץ ה PDF שתוביל אתכם בקלות 

ובנוחות לביטאון המלא. 



הודעות מועדונים

מועדון ברידג' ויצו פ"ת 
מתכבד להזמינכם לתחרות ארצית

מושב אחד 30 ידיים
ביום שישי 8 בפברואר 2019 | בשעה: 10:00

בבית ההתאגדות ברח' יערה 27, רעננה 

מנהל תחרות : אילן שזיפי
מחיר למשתתף: 70 ₪

כולל כיבוד קל
לפרטים והרשמה מראש:

טלי וולף 052-8087337 | יהודית פרידלנדר 052-3410401

מועדון קאנטרי ראשל"צ
מתכבד להזמינכם לתחרות ארצית

מושב אחד 30 ידיים

יום שבת 9 בפברואר 2019 | בשעה 10:00
שדרות בן גוריון 45, ראשל"צ

מנהל תחרות: אילן שזיפי
מחיר למשתתף 70 ₪

כיבוד עשיר כיד המסורת של המועדון
הרשמה חובה: 

זאב גורדון 054-4210618 | דורית ריטר 052-2933622

מועדון ברידג' אביבים
מתכבד להזמינכם לתחרות ארצית

שני מושבים - 24 ידיים
יום שלישי 12 בפברואר 2019 | בשעה: 20:30
יום שלישי 19 בפברואר 2019 | בשעה: 20:30

ברח' דיסנצ'יק 7, תל אביב

מנהל תחרות : אילן שזיפי
מחיר למשתתף: 120 ₪ עבור 2 מושבים

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

מרכז הברידג' ירושלים
מתכבד להזמינכם לתחרות ארצית

שני מושבים  18 ידיים
יום שישי 15 בפברואר 2019 | בשעה 10:00

רח' שד' בן צבי 35, ירושלים
מנהל תחרות: אילן שזיפי

מחיר למשתתף 75 ₪
כולל כיבוד קל
להרשמה ופרטים:

מגי זייטמן 054-4715949

מועדון ברידג' קדימה – חדרה
בשיתוף עם מועדון חיפה - כרמל
מתכבד להזמינכם לתחרות ארצית

מושב אחד 30 ידיים
יום שישי 15 בפברואר 2019 | בשעה 10:00

רח' מחניים 9 )מול בית 18( חיפה
מנהל תחרות: אסף עמית

מחיר למשתתף: 70 ₪
גביעים למקומות הראשונים

הרשמה מראש חובה:
יניב זק  054-8083015 | חורחה שרו 052-8010288

מועדון 04-8101027

מועדון ברידג' 4 פאן רמת גן
מתכבד להזמינכם לתחרות ארצית

שני מושבים 18 ידיים
 יום שישי 1 במרץ 2019 | בשעה 09:30

בבית ההתאגדות ברח' יערה 27, רעננה
מנהל תחרות: אילן שזיפי
מחיר למשתתף: 80 ₪

כולל כיבוד קל ושתיה חמה
גביעים לשלושת המקומות הראשונים

הרשמה מראש חובה:
אורלי 054-4429724 | גדי 054-4671721



מצטברשמותדרוג

75.32כץ פז - מורג שי1

73.97טרגן אפרים - איטח אלברט2

71.19שלומי טובית - חיות אבי3

70.62אנטין דוד - אגוזי נילי4

70.28שכטר קרין - שכטר דב5

69.62צייטין דוד - עמר אבי6

69.44וקס יעקב - אורלב ציפי7

69.40מיימון סאייג - פרלשטיין אינגה8

69.10ספייר אלברט - בלוך שרה9

68.82רונן שושנה - ליבסטר בני10

בחישוב משוקלל

מצטברשמותדרוג

76.24כץ פז - מורג שי1

71.70שכטר קרין - שכטר דב2

70.01פורטונה ארנון - אומסי נעמי3

69.17מיימון סאייג - פרלשטיין אינגה4

69.12שלומי טובית - חיות אבי5

68.69דוידוביץ אבי - שחל אריה6

68.38חזן יעקב - שגל יפה7

68.37בן דב נעמי - אבן זהב מאירה8

67.68טרגן אפרים - איטח אלברט9

67.67פרג משה - רוזנטל מרטין10

Handicap בחישוב

תוצאות תחרויות

מועדון ההגנה רעננה
מתכבד להזמינכם לתחרות ארצית

מושב אחד 30 ידיים 
יום שישי 15 במרץ 2019 | בשעה 10:00

בבית ההתאגדות ברח' יערה 27, רעננה
מנהל תחרות: דירק פיטרס

מחיר למשתתף: 70 ₪
גביעים לשלושת המקומות הראשונים

הרשמה מראש חובה:
רחל / אסתר 09-7720707 | אריק אורלב 052-3573780 

מועדון כפר סבא מתכבד להזמינכם
לתחרות ארצית על שם יריב בראודה ז"ל

מושב אחד 30 ידיים
יום שישי 29 במרץ 2019 | בשעה 10:00

)נא לשים לב לשעון קיץ(
בבית ההתאגדות רח' יערה 27, רעננה

מנהל תחרות: אילן שזיפי
מחיר למשתתף: 70 ₪
הרשמה מראש חובה:
יוסי רייכמן 054-5485475

סימולטנית ארצית ינואר 2019
מושב 1 מתוך 1 תאריך: 01/01/19

השתתפו 850 זוגות



דרגות

ברכות למקבלי תארים חדשים )נכון ליום 8.01.2019(

אליפות ישראל לזוגות עד אמן כסף 2019
מושב:2 מתוך 2 תאריך: 05/01/19

התחרות נערכה במחוזות בהשתתפות 99 זוגות

מצטברשמותדרוג

77.0וולפגור אתי - כהן איציק1

73.0אפלבאום ערן - בנימין שושנה2

72.0אליעז רות - גרוס רצארד3

70.0פיברט גל - חייפץ רון4

67.0לביא משה - שחם מוטי5

62.0כהן ירון - ברקת רוני6

52.0רונן חנה - ציפין עודד7

50.0מילר אלכסיי - קרסנופולסקי רומן8

50.0מנחם אמנון - בן ציון אביבה9

50.0וייס מנחם - וייס לאה10

רב אמן בינלאומי כסף 
לנגי אסף, אביבים 

רב אמן כסף 
לידור אורן, מועדון לידור 

רב אמן ארד 
ריזנברג אורלי, רמת גן 

רב אמן 
ליפין גנאדי, רמת גן 

זייטק אביב, נס ציונה 

אמן בכיר זהב 
אקסלרוד חדוה, ירושלים 

אמן בכיר כסף 
הולינגר אבי, "הרץ" חיפה 

ליימן רפי, נס ציונה 

אמן בכיר 
זבולון מיקי, ברידג' פוינט פולג 

הלל דן, אביבים 
צ'פרוט בטי, אביבים 

אמן זהב 
מרדכי יהודית, ספורט + חולון 

נוי לאודין, לב הצפון 
כהן איציק, רמת גן 
ציפין עודד, רמת גן 
שחם מוטי, רמת גן 

אבני אבי, רעננה ההגנה 
מחלב חנה, רחובות 

אמן כסף 
אליעז רות, חיפה/כרמל 
שטרן ורד, קריות/חיפה 

זיו ישראל, טבעון 
בסט יצחק )איזי(, עמק יזרעאל 

שטראוס-תבורי מיכל, ברידג' פוינט פולג 
וילנסקי דורה, מושבות-שמריהו 

ליפצ'וק חנה, מרכז ספורט רשלצ 
ליכטנפלד צביה, רחובות 

שוב-עמי אלנברג רינה, נס ציונה 
אפלבאום ערן, מועדון מודיעין 

דגן עוזי, מועדון מודיעין 

אמן ארד 
גלט אהרון, כיכר המדינה ת"א 

קיויתי חנה, לב הצפון 
טל טובה, כרמיאל 

גרוס רצארד, חיפה/כרמל 
ויסבך ציפי, חיפה/כרמל 

זולקוב גנריאטה, חיפה/כרמל 
לנקביץ' זופיה, חיפה/כרמל 

קדוש ז'ני, טבעון 
הורוביץ חנה, אביבים 

הולצקנר דבורה, מרום נווה 

כהן עדנה, מרום נווה 
רשינסקי רפאל, מרום נווה 

סברלו עבר, סביון-קרית אונו 
פאר מלכה, בית מכבי ראשל"צ 
ישראל דניאלה, רעננה ההגנה 

אליעזר אברהם, בית הברידג' ב"ש 
פירר יוליה, באר שבע 

ויסלברג יורם, וקס - רחובות 
מושקוביץ עידו, נס ציונה 

אמן 
מזרחי מלכה, גל - ראש העין 

קדם משה, כיכר המדינה ת"א 
פישר אבי, לב הצפון 
פישר חנה, לב הצפון 
שורץ תמר, כרמיאל 

קמה יעל, חיפה/כרמל 
שוצמן רחל, חיפה/כרמל 

אדמס ג'ורג', קריות/חיפה 
דהן יצחק, נהריה 
וייס לאה, השרון 

וייס מנחם, השרון 
ברייטמן קלוד, אביבים 

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

פטלקו אדל, מושבות-שמריהו 
ווטרמן רנה, מרכז הברידג' ים 



גלילי רוחי, מועדון מודיעין 

סגן אמן ארד 
רייכמן יצחק, גל - ראש העין 
איבנשיץ דני, מבואות חרמון 

בן ערב שאולי, מבואות חרמון 
יוגב אייל, מבואות חרמון 

נחמיאס מרגלית, כרמיאל 
ברק שמעון, השרון 

נוי יצחק, מושבות-שמריהו 
פלץ משה, מושבות-שמריהו 

גולן דוד, מרכז הברידג' ים 
חומרי נחמה, מרכז ספורט רשלצ 

סוסינסקי אתי, אשדוד 
פריש אביגיל, כפר מרדכי 

גבע קובי, נס ציונה 

סגן אמן 
מני בתיה, רמת השרון 
יוגב פז, מבואות חרמון 
זומר זהבה, לב הצפון 

אלוני ישי, חיפה/כרמל 
כספי עופרה, חיפה/כרמל 

רייס איילין, חיפה/כרמל 
שיקלר רחל, חיפה/כרמל 

למדן אורי, קריות/חיפה 
היילבורן מיכאל, "הרץ" חיפה 

קרניאל דליה, ברידג' פוינט פולג 
סלוזני מרווין, כפר סבא 

כהן ורד, אביבים 
סגל אדריאן, אביבים 

שליט נטע, אביבים 
קויפמן בלהה, מרום נווה 

שורץ צבי, מרום נווה 
חבורה דליה, לב חולון 
סקוביץ דינה, לב חולון 

אבדג'ן ג'אנה, אבא חושי חיפה 
קורץ ירדנה, מרכז הברידג' ים 

ויזל דב, נתניה 
אדיר תמר, קיסריה 
נהב גדעון, קיסריה 

ריזה עליזה, קיסריה 
ווליך חיים, סביון-קרית אונו 

מנדל רוחל'ה, סביון-קרית אונו 
רוזין יהונתן, מרכז ספורט רשלצ 
שגב מנחם, בית מכבי ראשל"צ 
דוידוביץ בצלאל, רעננה ההגנה 

וקסלר דורית, רעננה ההגנה 
מוסט מייק, רעננה ההגנה 

עזרא יצחק, בית הברידג' ב"ש 
המר מיקי, אשקלון 

קליר איתן ד"ר, אשקלון 
טולדנו נחום, וקס - רחובות 

צור ברכה, וקס - רחובות 
קינברג יונתן, וקס - רחובות 

אדר אילנה, נס ציונה 
שלמן סבטלנה, נס ציונה 

שחקן מתקדם 
מחרז רוזי בריזיט, לב הצפון 

אברמוביץ דורה, חיפה/כרמל 
ברטל רמי, חיפה/כרמל 

קייט אמיליה, חיפה/כרמל 
שקדי צפורה, חיפה/כרמל 

פרידברג ג'ניס, קריות/חיפה 
גרין חיה, טבעון 
פז תמר, טבעון 

קרמברג איטה, טבעון 
אינדיק שוש, רקפת קרית טבעון 

דרור מירי, רקפת קרית טבעון 
חן שרה, רקפת קרית טבעון 

סוי אילנה, השרון 
פירסט אירנה, רמת גן 

אופק חיים, הדר כפר סבא 
שני חנוך, רעננה 

בכר אסתר, אביבים 
הסמן שוקי, אביבים 

פירקיס אבי, אביבים 
פירקיס מיקי, אביבים 

קורניק מזרחי מירה, אביבים 
שרף רונית, אביבים 

ליטבינסקי מרגריטה, מושבות-שמריהו 
אמירי הילרי, ירושלים 

לוין אילנה, אבא חושי חיפה 
קליין אנדריי, ויצו - נוה יוסף 

נחמדי מנחם, מרכז הברידג' ים 
רגב שרי, מרכז הברידג' ים 

בן יהודה אמנון, קיסריה 
אבגר אסתר, זכרון יעקב 

אביב עופר, סביון-קרית אונו 
סברדלין טטיאנה, ערד 

בוקריס מיכל, רעננה ההגנה 
פיינבלום קרול, רעננה ההגנה 

זנדני אלישבע, בית הברידג' ב"ש 
שימשי ליכט תמר, בית הברידג' ב"ש 

גוסרסקי אסתר, באר שבע 
מורה שושנה, באר שבע 

יוסוב מריאנה, וקס - רחובות

שפיגלמן אהובה, מרכז הברידג' ים 
קספרסקי סילביה, בית הברידג' ב"ש 

סביר אירנה, וקס - רחובות 
זליג שרה, מועדון מודיעין 

סגן אמן זהב 
פרחי ורדה, רמת השרון 

גלבוע אורה, מבואות חרמון 
גלבוע רוני, מבואות חרמון 

רחמים אירית, לב הצפון 
גרינברג טדי, כרמיאל 

אדלשטיין אברהם, חיפה/כרמל 
כוכבא שלומית, חיפה/כרמל 

גבעוני נועם, טבעון 
פריזם יוסף, רקפת קרית טבעון 
שחורי ניצה, רקפת קרית טבעון 

וינשטין פליסיה, השרון 
סניור מריאן, השרון 
זיגלמן ריבי, אביבים 

ברדיצבסקי ולדימיר, ירושלים 
וינוגרד עודד, מרכז הברידג' ים 
קליינר טניה, מרכז הברידג' ים 

כץ אורה, חדרה 
רוזנטל ענבל, ויצו פתח תקוה 
בואנו אביב, סביון-קרית אונו 
בן-ארי לורן, סביון-קרית אונו 

גולד יוסף, ראשון לציון 
גיגי שלמה, באר שבע 

ירושלמי דליה, וקס - רחובות 

סגן אמן כסף 
אשכנזי מרי, ספורט + חולון 

שפירא משה, מבואות חרמון 
קליין נאוה, כרמיאל 

אומסי נעמי, "הרץ" חיפה 
גלנטי עמית, אביבים 
רוזנברג דוד, אביבים 

מור לאה, מושבות-שמריהו 
רבינוביץ ריטה, מושבות-שמריהו 

טורק דבורה, ירושלים 
יחידי שרה, לב חולון 

קרל דב, חדרה 
סמסונוב יהודית, זכרון יעקב 
אפלבוים נעמי, ראשון לציון 
סנדל רבקה, רעננה ההגנה 

קידר אלי, רעננה ההגנה 
שפיצר ארוין, רעננה ההגנה 
רון תמר, בית הברידג' ב"ש 

שפילמן מרים, אשקלון 
עפר מיכאל, רחובות 

איתן גיורא, וקס - רחובות 
אלדר אסתר, וקס - רחובות 

ילין רוני, נס ציונה 



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

החבילה כוללת:
 טיסות אל על לוינה 01-08.04.19 יציאה 16:00-18:45/ חזרה 20:15-00:45  טיולים: וינה - סיור מודרך, ברטיסלבה, מאיירלינג, עמק 

הואכאו, דורנשטיין, רוסט  7 לילות במלון ע"ב חצי פנסיון במלון AT THE PARK HOTEL  ארוחת ערב במסעדה בגרינצינג כולל 
כליזמרים.  משחקי  ברידג' כולל שתיה חמה/קרה.  אוטובוס ממזוג ונוח לביצוע התוכנית.  מדריך מקומי בוינה.   כניסות לאתרים: 

הגנים בארמון בלוודרה, שייט באגם התת קרקעי, מוזיאון בטהובן.  תשר לנותני השירותים למעט מלווה הקבוצה. 
******ועוד ועוד*****הפתעות******והפתעות*****

מלווה קבוצה אריה שימרון. הושבה תיקבע באופן עצמאי עם 24 שעות לפני הנסיעה בצ'ק אין מוקדם לטיסה.
תנאי תשלום: ניתן לשלם בכרטיס אשראי ב-5 תשלומים שווים ללא ריבית.

orlyrizi@gmail.com .סדר הימים והביקורים עשוי להשתנות. ניתן לקבל תכנית מפורטת במייל

מחכים לכם גם הפעם..... אורלי וגדי

bridge4fun@012.net.il

נופשון ברידג' באדן אוסטריה
01.4.19-08.4.19  7 לילות, 8 ימים 
במלון המעולה והמפנק AT THE PARK HOTEL**** הממוקם במרכז באדן

עיר שלווה מפורסמת בזכות בתי ספא מפנקים, פארקים, אדריכלות ויין מקומי משובח באדן ממוקמת באוסטריה התחתית כ-26 
ק"מ דרומית לוינה. 

העיר העתיקה של באדן מעניקה חוויה קסומה של מעבר לזמן אחר. הסמטאות הציוריות שבה המרוצפות אבן, בתים עתיקים 
עם צמחיה, כמו סמטאות שלוסר, כנסיות, חנויות מיוחדות ובתי קפה, שחלקם נמצאים במקום כבר שנים כמו קפה סנטרל באדן 

וכמובן אתרי הספא בהם רחצו גם קיסרים ואישים מכניסים את המבקרים אל אווירה מיוחדת

יום שבת יום חמישי יום שלישי יום רביעי יום שני יום ראשון

משחק מודרך - 
קנטרי גבעתיים

קנטרי   - תחרות 
כולל   - גבעתיים 

הרצאה לפני

תחרות מודרכת - 
קנטרי גבעתיים

 - מודרך  משחק   
קנטרי גבעתיים

תחרות - קנטרי
כולל   - גבעתיים 

הרצאה לפני

10:00

תחרות - רמת גן תחרות - רמת גן

תחרות - כולל שתיה 
חמה וכיבוד חינם

 - גן  רמת   - תחרות 
כולל הרצאה לפני

  - גן  רמת   - תחרות 
כולל הרצאה לפני   

 - גן  רמת   - תחרות 
כולל הרצאה לפני

16:30

 - מתחילים  קורס 
רמת גן

קורס מתחילים - 
קנטרי גבעתיים

18:00

תחרות פרס כספי תחרות 20:30

לוח פעילות המועדון
לוח פעילות המועדון

http://www.atthepark.at/
http://www.atthepark.at/


מועדון הברידג' רמת השרון בשיתוף ג'קי דגן מזמינכם ל:
פסח 2019 - שייט תענוגות בים האגאי

שייט בפסח ליפים שבאיי יוון והחוף הטורקי: מיקונוס, סנטוריני, מרמריס, כרתים וביקור 
 Pullman Horizon מיוחד בחצי האי סוניון ואתונה על סיפונה של אניית הנוסעים

21-28/4/2019 חוה"מ פסח
בהדרכת - רוני ינובסקי

יוון העתיקה היא ערש התרבות המערבית, ארצם של סוקרטס, פיתגורס ואפלטון, הומרוס ואלכסנדר הגדול. יוון הורישה לנו את הדמוקרטיה, 
הפיסול והארכיטקטורה, התיאטרון והשירה. כאן בין איים בים התיכון, פרחו תרבויות ושגשגו ממלכות, לחמו אלו באלו, יצרו, בנו והותירו לנו 

שרידים ארכיאולוגים המעידים על עושרם התרבותי.  
במסע השייט שלנו נגלה נוף אנושי רבגוני, כפרים ציוריים, נמלי דייגים ססגוניים, אוכל פשוט ובריא, צלילי בוזוקי, יין טוב ושמחת חיים. אתונה 
ואתריה, חצי האי סוניון ומקדש אפולו, האי הגעשי והציורי סנטוריני, מיקונוס התוססת והקוסמופוליטית, חניה בכרתים ומרמריס שבתורכיה 
ילוו אותנו במסענו המענג בין איי הים האגאי. חברת PULLMANTUR היא חברת בת של רויאל קראביאין וסלברטי  קרוז אשר עושה שימוש 

באוניותיה  ומתמחה בשוק הלטיני - השפות המדוברות באוניה הם ספרדית ואנגלית.
הלינה באוניה בתאים עם  מרפסות לים - כל הטיולים והסיורים כלולים

שתיה קלה/חמה/יין/אלכוהול חופשי ללא תשלום באוניה במשך כל ההפלגה.

החבילה כוללת: טיסות סדירות אל על  7 לילות שייט בתאים עם מרפסות  פנסיון מלא בזמן השיט כולל שתייה קלה/אלכוהול 
ינובסקי   והטיולים בעגינות השונות לפי התוכנית המצורפת  מדריך ישראלי מנוסה רוני  )למעט מותגי פרמיום(  כל הסיורים 

אוטובוס תיירים נח  משחק ברידג ביום ים.

מחיר מבצע ל-10 הנרשמים הראשונים: 2,790 € לאדם בחדר זוגי
*תוספת ליחיד בחדר )980 אירו(

המחיר אינו כולל: ביטוחים למיניהם, ארוחות ושתייה בזמן הסיורים, תשר לנותני השירותים השונים באוניה וביבשה )120 אירו לאדם(, 
תשר למדריך הישראלי וכל מה שלא כלול בסעיף המחיר כולל.

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

חשוב ביותר - עקב ביקוש מוגבר לטיסות ושייט בפסח יש להרשם במהרה. מס המקומות מוגבל !!!



בונוסים    
מיוחדים

    לבאי הנופשון

פסטיבל  ה-2 

Meliton 5*  "מלון "הספינה Porto Carras חגיגה יוונית במתחם הנופש היוקרתי

קבוצה ב'
טיסה סדירה )Aegean( הלוך וחזור לסלוניקי

עם קונקשן קצר לכל כיוון דרך אתונה

קבוצה א' 
SOLD OUT

 Gilad@GoBridge.co.il  050-6000727 להזמנות ופרטים נוספים: גלעד

מנהל תחרות ראשי: אילן שזיפי   |   מרצים אורחים: אפרים בריפמן וברק ליברמן

האירוח כולל: טיסות נוחות  מיסים והעברות  ערבי בידור  תחרויות ברידג' והרצאות 
 משחקים מודרכים   ארוחה חגיגית בטברנה יוונית  שתייה חמה וקרה במהלך המשחקים 

 כניסה חופשית לספא ולחדר הכושר  בריכה פנימית  טיפים לנותני השירותים

בונוסים מיוחדים: סמינר ברידג' מפי גלעד אופיר כולל חומר לימודי כתוב  מרצים אורחים
  תחרויות ברידג' נושאות פרסים כספיים  קוקטייל פתיחה חגיגי  שעות מתוקות  שייט ופינוקים

 טיול מרתק בליווי מדריך דובר עברית  סיור פנורמי בסלוניקי היפה  משחקי באולינג   קזינו במתחם המלון

1,070 € בלבד 
לאדם בחדר זוגי על בסיס חצי פנסיון 

תוספת לאדם בחדר יחיד – 220 €

מתחם Porto Carras המפואר
מוזמנים להגיע עם חברים ומשפחה 
וליהנות מחופשה בלתי נשכחת 

לאור הביקוש הרב, הצלחנו להשיג מקומות נוספים ונפתחה ההרשמה לקבוצה נוספת - מספר המקומות מוגבל!

עם גלעד אופיר

14-18 למאי, 2019
5 ימים מלאים 4 לילות / 



בונוסים    
מיוחדים

    לבאי הנופשון

פסטיבל  ה-2 

Meliton 5*  "מלון "הספינה Porto Carras חגיגה יוונית במתחם הנופש היוקרתי

קבוצה ב'
טיסה סדירה )Aegean( הלוך וחזור לסלוניקי

עם קונקשן קצר לכל כיוון דרך אתונה

קבוצה א' 
SOLD OUT

 Gilad@GoBridge.co.il  050-6000727 להזמנות ופרטים נוספים: גלעד

מנהל תחרות ראשי: אילן שזיפי   |   מרצים אורחים: אפרים בריפמן וברק ליברמן

האירוח כולל: טיסות נוחות  מיסים והעברות  ערבי בידור  תחרויות ברידג' והרצאות 
 משחקים מודרכים   ארוחה חגיגית בטברנה יוונית  שתייה חמה וקרה במהלך המשחקים 

 כניסה חופשית לספא ולחדר הכושר  בריכה פנימית  טיפים לנותני השירותים

בונוסים מיוחדים: סמינר ברידג' מפי גלעד אופיר כולל חומר לימודי כתוב  מרצים אורחים
  תחרויות ברידג' נושאות פרסים כספיים  קוקטייל פתיחה חגיגי  שעות מתוקות  שייט ופינוקים

 טיול מרתק בליווי מדריך דובר עברית  סיור פנורמי בסלוניקי היפה  משחקי באולינג   קזינו במתחם המלון

1,070 € בלבד 
לאדם בחדר זוגי על בסיס חצי פנסיון 

תוספת לאדם בחדר יחיד – 220 €

מתחם Porto Carras המפואר
מוזמנים להגיע עם חברים ומשפחה 
וליהנות מחופשה בלתי נשכחת 

לאור הביקוש הרב, הצלחנו להשיג מקומות נוספים ונפתחה ההרשמה לקבוצה נוספת - מספר המקומות מוגבל!

עם גלעד אופיר

14-18 למאי, 2019
5 ימים מלאים 4 לילות / 

מסע מרתק לאלסקה והרי הרוקיס הקנדיים
1-18.8.2019

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

מסע מרתק לאלסקה והרי הרוקיס הקנדיים
1-18.8.2019

 Celebrity Eclipse כולל 7 ימי שייט באניית הפאר 
)היחידה בעלת דירוג 5 כוכבים באלסקה(

ו-10 ימי טיול בוונקובר, בשמורות הטבע המרהיבות של בריטיש קולומביה, ג'אספר ובאנף
בהדרכת - רוני ינובסקי

המרחבים האדירים והפראיים של אלסקה, עיירות הדייגים, יערות המחט, דובי הגריזלי הצדים את דגי הסלמון בנהרות השוצפים, היונקים 
הימיים, הליווי תנים וכלבי הים, קרחוני הענק והפיורדים המרהיבים הם חלק מפסיפס טבעי עוצר נשימה המחכה לנו במהלך השייט על 
סיפון אניית הפארCelebrity Eclipse . בסיומו של השייט נצא מזרחה, אל הרי הרוקיס הקנדיים. בריטיש קולומביה, שבירתה ויקטוריה וגני 
בוטשארד המרהיבים, העיר וונקובר הנחשבת לאחת מהיפות בערי העולם, קמלופס, עיירת הבוקרים על גדת נהר התומפסון, נהר הפרייזר 
האדיר החותר ומתפתל בין יערות עד, שמורות הטבע ג'אספר וקניון המיילין, שמורת הטבע של באנף והיהלומים שבכתר, אגם לואיז, אגם 
מוריין, קניון התומפסון, הר הגופרית ומפלי המים של באנף, העיר קלגארי במדינת אלברטה והגנים התלויים, כולם הם מארג קסום של יפי 

הבריאה אותו נחווה במהלכו של הטיול והשייט.
הטיול מבוצע ברמה הגבוהה ביותר ומיועד לקהל אנין טעם

הלינה באוניה בחדרים מפוארים DLX עם מרפסת לים - כל הטיולים והסיורים כלולים - 
לינה בערים במלונות DLX - טיסות בריטיש איירוויז

  Celebrity Eclipse החבילה כוללת: טיסות סדירות בינלאומיות בחברת בריטיש איירוויז  7  ימי שייט באלסקה באונית הפאר
בתאים מפוארים עם מרפסת לים על בסיס פנסיון מלא  כל הטיולים והסיורים כולל במהלך השיט  לינה בבתי מלון מרכזיים בערים 
ברמת DLX  לינה בפארקים בהרי הרוקיס בלודג'ים כפריים באיזור  כלכלה חצי פנסיון במשך הטיול )בשיט פנסיון מלא למעט 
בטיולי יום(  סיורים כמפורט במסלול לרבות דמי כניסה לאתרים השונים  מדריך ישראלי בכיר מנוסה: רוני ינובסקי  אוטובוס 

תיירים מפואר לביצוע הטיולים  משחקי ברידג' במהלך השייט.

מחיר מיוחד ל-10 הנרשמים הראשונים: 8,480 $ לאדם בחדר בתפוסה זוגית )במקום 8,980 $(
*תוספת ליחיד בחדר )3,650 דולר(

המחיר אינו כולל: ביטוחים למיניהם, שתיה בארוחות, טיפים באוניה במלונות ולנותני השירותים למיניהם בחו"ל כ-18 $ ליום, ויזה 
לארה"ב ולקנדה, טיפ למדריך הישראלי וכל הוצאה שלא נכללת במחיר כלול.

ניתן לקבל פירוט מפורט של הטיול במייל/פקס
daganbridge@hotmail.com :לפרטים והרשמה
ג'קי דגן 050-7470016, יעקב מינץ 052-2783263 
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 South, the dealer, held eight spades and the
question was: how high to preempt?

 At one table, Ronnie Barr decided to be careful
 with a poor suit and opened three spades.

West North East South
Loonstein Pachtmann Lidor Barr

 3♠
Dbl 4♠ All Pass

 Due to her opponents’ ”slow“ auction, Ilana
Loonstein had no problems giving up at the four-
 level, having already made a take-out double,
unanswered by her partner.

 South scored an easy +450 – apparently a push
 board, but it was not to be, since at the other
 table my partner opened at the four-level and
West had to do something with her good hand:

West North East South
Saada Engel Tarnovski Molcho

 4♠
Dbl RDbl All Pass

 Smelling ”blood“, I exploited this opportunity by
 redoubling. Of course I expected 4♠ to make,
and I was ready to double anything at the five-
level.

 After long and agonizing thought, West decided
 to Pass out four spades redoubled. This time
 eleven tricks were worth +1080, a swing of 12
IMPs.

 Five hearts doubled by West would not have
 been much better. Once North-South find the
 club ruffs, that contract could be down four
 )-800(. The only way for East-West to cut their
 losses after North’s redouble was somehow to
reach five clubs.

 This board sealed the overall victory for Lidor’s
team.

פתרון חידת הגנה ינואר 2019
רם סופר

 ♠
♥
♦
♣

J53
A42
J86
T987

 

♠
♥
♦
♣

AQ8
963
AQT
K654

♠
♥
♦
♣

K72
KQT
K52
AQJ2

 ♠
♥
♦
♣

T964
J875
9743
3

 

.♣T 6; כרוז מערב; קלף ההובלהNT חוזה
אתם בצפון. בידכם 6 נקודות; בדומם 18; הכרוז הבטיח לפחות 15. 

לשותף לכל היותר נקודה אחת בלבד – J♥. הסיכוי היחיד להפיל את החוזה: ניחוש לא נכון של הכרוז בסדרת ההארט.
כאשר ישוחק ♥ ממערב, שחקו נמוך. הכרוז יזכה בדומם, יחזור ליד ויוביל שוב ♥. שחקו שוב נמוך מבלי לחשוש לאבד 

.♥J-ויפסיד ל ♥T ייתכן שהכרוז לא ינחש, ישחק .♥A-את ה
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Israeli Mixed Team Trials

Yossi Engel

 The inaugural European Mixed Teams bridge
 championship is going to take place in Lisbon
 )Portugal( during February 2019, so the IBF
 organized a team trial to pick the team that
would represent Israel.

 Five teams, including many Israeli internationals,
 registered for the event. At the end of 212
 exciting boards, the winners were Oren Lidor
 – Ilana Loonstein – Rejan Molcho – Yossi
Engel.

 The following two boards had a common thread:
 in both cases the big swing went in favor of the
team which preempted more aggressively.

From the semi-final stage:

Dealer South, Vul E/W

 ♠
♥
♦
♣

9
72
KQJ3
T98643

 

♠
♥
♦
♣

QJ62
985
T842
A7

♠
♥
♦
♣

AK8
KQT6
A975
KJ

 ♠
♥
♦
♣

T7543
AJ43
6
Q52

 

 This deal was played at four tables. South and
 West Passed everywhere. At two tables the
 North played Passed politely and East was
 allowed to open 2NT.

 East-West reached a natural 3NT contract
 without intervention, and South led a natural
 spade which allowed the contract to make by
 careful play, developing two diamond tricks and
 one heart trick in addition to six top tricks in the
black suits.

 In the other two tables North noticed the
 favorable vulnerability and did not hesitate to
 open three clubs.

The auction went:

West North East South

 Pass
Pass 3♣ Dbl Pass

3♠ Pass 4♠ All Pass

 Of course, East could bid a direct 3NT over
 North’s preempt, but once South leads a club,
 that contract is doomed. At the table East-West
 avoided 3NT and reached four spades on a 4-3
 fit, but in view of the bad breaks this was not
 a success either. The two teams which did not
 preempt at the North seat suffered losses of 12
 and 13 IMPs respectively, and were eventually
eliminated.

From the final match, final segment:

Dealer South, Vul None

 ♠
♥
♦
♣

AJ
853
AJT9
A732

 

♠
♥
♦
♣

2
AKQ42
K54
QJT9

♠
♥
♦
♣

K6
JT96
872
K864

 ♠
♥
♦
♣

QT987543
7
Q63
5

 



*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


