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שלום חברים,

בתחילת אוגוסט התקיים, כמיטב המסורת, מחנה הקיץ לילדים, אשר סייע לשחקנים הצעירים להנות משלל סדנאות, 
פעילויות מהנות כמו גם תחרויות ברידג'. תודה למושיקו מיוחס, רכז פרויקט "הדור הבא", שהיה אמון על האירוע.

תחרויות גביע המדינה שהחלו בחודש אוגוסט, יסתיימו בתחילת ספטמבר ורק אז נדע מי היא אלופת המדינה 
לשנת 2015.  כמו כן במהלך ספטמבר ימשכו גם משחקי הליגות לקבוצות, מאחל הצלחה לכל המשתתפים. 

עוד בספטמבר , הנבחרת הפתוחה, אלופת אירופה, נוסעת לייצג אותנו באליפות העולם בהודו, נחזיק אצבעות 
ל: אלון בירמן, דרור פדון, אילן הרבסט, אופיר הרבסט, אודי פרידלנדר, ינון לירן והקפטן רון פכטמן.

בכוונתי לסייר בקרוב, יחד עם חברי ההנהלה במועדונים שברחבי הארץ, כדי לפגוש בכם השחקנים ולשמוע מכם 
על רחשי לבכם. מועד המפגש יינתן לכם ע"י מנהלי הסניפים לאחר שיקבע.

לקראת ראש השנה הבא עלינו לטובה, אני רוצה לאחל לכולנו, בשמי ובשם ועד העמותה, שנה שקטה ובטוחה, 
 שתאפשר לנו להוציא את כל התוכניות הספורטיביות והאדמיניסטרטיביות לפועל, שנה שתהיה מלאת הישגים כרימון,

שנה שבה מעגל המצטרפים למשפחת הברידג' ימשיך להתרחב. 
אני עומד לרשותכם בכל דבר ועניין ואשמח לשמוע הצעות ורעיונות לקידום הענף. 

Gilado.bridge@gmail.com תוכלו ליצור עמי קשר ישיר באמצעות בתיבת המייל שלי

או באמצעות עמוד הפייסבוק  "גלעד אופיר - יו״ר ההתאגדות הישראלית לברידג׳"

שלכם ובשבילכם,

גלעד אופיר, יו"ר וחברי ועד העמותה

דבר המערכת:
בפרוס השנה החדשה, מערכת ביטאון הברידג מאחלת לקוראים שנה טובה וגמר חתימה טובה.

זו השנה השלוש-עשרה שאנו מפיקים את ביטאון הברידג', ואנו מודים לקוראינו הנאמנים אשר 
מעבירים אלינו מדי פעם הערות בונות המסייעות לנו לשפר את הביטאון הן בתכנים והן באיכות. 

אנא המשיכו לעשות זאת גם בעתיד על מנת שנוכל להמשיך להשתפר.
אנו מקבלים בברכה את מנויי "הלקיחה ה-14" שהצטרפו למשפחת ביטאון הברידג'.

אנו גאים לשלב בצוות הביטאון את אורן לידור ואילנה לונשטיין – שחקני ליגה לאומית, מורי 
ברידג' מהשורה הראשונה ועיתונאי ברידג' מנוסים – אשר החל מגיליון זה יצטרפו ליתר הכותבים 

הקבועים שלנו.



לומדים ברידג’
4

החוזה 3NT – "משחק מלא". עלינו לזכות ב-9 לקיחות.
קלף ההובלה: J♥ – גבוה מרצף.

ב-♥,  שתיים  ב-♣,  שתיים  בטוחות:  לקיחות   5 רק  בידנו 
ואחת ב-♠.

תכנון המשחק
יחד  שבה  ה-♦  מסדרת  נוספות?  לקיחות   4 נשיג  מנין 
כל  ובהם   13 מתוך  קלפים   8 לנו  יש  בצפון  השותף  עם 

.A-המכובדים פרט ל
מהי הטכניקה שבה נשתמש?

 .♦A-הגבהת הסדרה: נשחק ♦ עד שהיריבים יזכו עם ה
שחמשת   68% של  סיכוי  יש  הסיכויים  תורת  פי  על 
הקלפים החסרים בסדרה מחולקים 3-2, ואם כך המצב, 
שבתחילת  פי  על  אף  בסדרה,  לקיחות  ב-4  לזכות  נוכל 

המשחק לא יכולנו לספור בה אפילו לקיחה אחת!

החלוקה המלאה

מהלך המשחק

♥Q-1( נזכה בלקיחה, למשל ב(

נמשיך  יזכה,  לא  )אם   ♦A-ב זוכה  K♦. מזרח  נשחק   )2(
ב-♦(. כעת ה-QJ♦ גבוהים.

.♥A-3( היריבים ממשיכים ב-♥ ואנו זוכים ב(

)5-4( נגבה את ה-QJ♦. חלוקת ה-♦ בין היריבים היא אכן 
3-2. לאחר שתי לקיחות אלה אין ליריבים יותר קלפי ♦, 

J .ולכן שני ה-♦ הנמוכים שבידנו יזכו

)7-6( נזכה ב-2 לקיחות נוספות ב-♦

וב-♠  ב-♣  גבוהות  לקיחות  שלוש  בעוד  נזכה   )10-8(
להשלמת ביצוע החוזה.

תרגול 
משחק 

היד ללא 
שליט
מוטי גלברד

הידיים במאמר זה באדיבות:

Best Bridge 
האתר הגדול בעולם ללימוד ותרגול ברידג', 

חוויה חדשה בלימוד ברידג' - מתאים לכל הרמות
 www.bestbridge.co.il 



www.senior.co.il מגוון טיולים נוספים וכל המחירים באתר
לקבלת חוברת חינם ולפרטים נוספים: 03-5651152

האיים האזוריים

13 ימים - סן מיגל, פאיאל, פיקו, 
טרסיירה, פלורש, קורבו

יציאה בתאריך: 10.10.15

אוסטרליה וניו זילנד

 כולל 12 לילות שיט באוניית פאר
22 ימים - יציאה: 28.11.15
20 ימים - יציאה: 12.12.15
21 ימים - יציאה: 28.1.16

ויטנאם וקמבודיה

18 ימים - כולל 8 ימי שיט 
בנהר המקונג

יציאות: 26.11.15 )חנוכה(, 10.12.15

הוואי

15 ימים - כולל 8 ימי שיט 
באוניית תענוגות
יציאה: 23.11.15

שנסון וזמר בנהרות 
הריין והמוזל

8 ימים - שיט נהרות בניחוח 
נוסטלגי עם הזמרת רקליה

יציאה מובטחת בתאריך: 22.10.15

דרום אפריקה

13 ימים - כולל מפלי ויקטוריה
יציאות: 15.10.15, 11.11.15

קובה לעומק

קוסטה ריקה 
ושיט בקריביים

 גוואטמלה, מרכז אמריקה 
ושיט אל תעלת פנמה

קובה וקוסטה ריקה

12 ימים - כולל האי הקריבי 
ג'אמייקה וקרוז סובב קובה
יציאה בתאריך: 19.12.15

16 ימים - כולל 5 לילות שיט 
באוניית פאר

יציאה בתאריך: 5.12.15

20 ימים - מיאמי, גרנד קיימן,  קולומביה,  
קוסטה ריקה,  פנמה, מקסיקו

יציאה: 23.11.15

18 ימים - כולל 7 לילות קרוז 
סובב קובה וג'אמייקה

יציאה בתאריך: 17.1.16

סמינר מטייל 
בנהר הסיין

שיט למזרח הרחוק

שלכת בניו אינגלנד

דרום אמריקה

8 ימים - מפריז לנורמנדי 
בספינת נהר

יציאה מובטחת בתאריך: 22.10.15

18 ימים - סינגפור, תאילנד, ויטנאם, 
הונג קונג

יציאות מובטחות בתאריכים: 3.12.15, 11.2.16

12 ימים - "קיץ אינדיאני" 
כולל 8 ימי שיט באוניית פאר

יציאה מובטחת בתאריך: 6.10.15

23 ימים - כולל 14 לילות 
שיט באוניית פאר

יציאות בתאריכים: 1.1.16, 26.2.16

8 ימים - מאמסטרדם לבאזל 
בספינת נהר

יציאה מובטחת בתאריך: 29.10.15

האיים הקנריים

10 ימים 
גן עדן באוקיינוס האטלנטי

יציאות: 26.10.15, 16.11.15

 שיט מוסיקלי בנהרות 
הריין והמוזל

האיים האזורייםהוואי שלכת בניו אינגלנד
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החודש נטפל בידיים בינוניות של הפותח )17-15 נקודות( 
עם חלוקות לא מאוזנות.

קלה  תהיה  הבינוני  הפותח  של  ההכרזה  מקרים  בשני 
יחסית:

• העלאת סדרת המייג'ור של המשיב לגובה 3 – 	
בתנאי שהפותח מחזיק 4 קלפים בסדרה זו.

• 	 – 3 חזרת הפותח על סדרתו בקפיצה לגובה 
איכותיים  6 קלפים  בתנאי שהוא מחזיק לפחות 
של  המייג'ור  בסדרת  התאמה  ללא  זו,  בסדרה 

שותפו.

יד  מחזיק  הבינוני  הפותח  כאשר  הוא  הבעייתי  המקרה 
דו-סדרתית )כלומר 5+ קלפים בסדרתו הארוכה ועוד 4+ 

בסדרה אחרת(. 

• אם הסדרה השנייה נמוכה מהראשונה, הפותח 	
הבינוני יכריז אותה בגובה 2 בדיוק כמו הפותח 
החלש )קפיצה בסדרה חדשה לגובה 3 מתארת 

פותח חזק(.

• הרי 	 מהראשונה,  גבוהה  השנייה  הסדרה  אם 
והפותח   ,Reverse נחשבת   2 בגובה  הכרזתה 
נקודות.  מ-17  פחות  עם  זאת  מלעשות  מנוע 
במקרים אלה הוא יצטרך לאלתר הכרזה חלופית.

תרגילים

West North East South
1♦

Pass 1♠ Pass ?

עליכם לבחור את הכרזתו השנייה של דרום עם ארבע 
הידיים הבאות:

)1(
South

♠
♥
♦
♣

2
KJ5
KT973
AKQ9

)2(
South

♠
♥
♦
♣

4
A83
KQJT72
KQ6

)3(
South

♠
♥
♦
♣

Q872
Q8
AKQT3
K4

)4(
South

♠
♥
♦
♣

A3
KT52
AKJ96
75

לאחר  הפותח  של  השנייה  בהכרזתו  נעסוק  החודש 
פתיחה ♦1 ותשובה ♠1.

הכרזות בסיסיות

הפותח הבינוני
רם סופר
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תשובות
)1(

South
♠
♥
♦
♣

2
KJ5
KT973
AKQ9

♣2. אתם מחזיקים חמישייה ב-♦ ורביעייה ב-♣ עם 16 
לא  השני  בסיבוב  אך  בינוני,  פותח   – גבוהות  נקודות 
תוכלו להראות במדויק את הניקוד שלכם, מאחר שעם 
חלוקה דו-סדרתית הפותח הבינוני מכריז בסיבוב השני 
מתארת   2♣ הנכונה  הכרזתכם  החלש.  הפותח   כמו 

17-12 נקודות עם 5+ קלפי ♦ ו-4 קלפי ♣.

)2(
South

♠
♥
♦
♣

4
A83
KQJT72
KQ6

סדרת  על  לחזרה  התנאים  כל  את  ממלאת  זו  יד   .3♦
הפותח בקפיצה לגובה 3: שישייה איכותית ב-♦ ו-17-15 
נקודות גבוהות )במקרה זה 15(. שימו לב שסדרתכם כה 
חזקה עד כי תוכלו להסתדר בחוזה ♦3 גם מול בודד או 

חוסר ב-♦ אצל השותף.

)3(
South

♠
♥
♦
♣

Q872
Q8
AKQT3
K4

♠3. הכרזה ברורה עם התאמה של 4 מול 4 ב-♠ ו-16 
נקודות גבוהות. אתם מזמינים את השותף למשחק מלא 

.4♠
)4(

South
♠
♥
♦
♣

A3
KT52
AKJ96
75

♦2. זה באמת תרגיל קשה. כמה שחקנים ינסו להתחמק 
ממנו באמצעות הכרזת פתיחה 1NT )שאינה אידיאלית 
לנוכח חולשת ה-♣(. אם פתחתם ♦1 והשותף השיב ♠1, 
המתארת   Reverse הכרזת   –  2♥ תכריזו  שלא  ודאי 

לפחות 17 נקודות – 2 יותר ממה שיש לכם.

ב-♦  החמישייה  על  לחזור  הוא  ביותר  המעשי  הפתרון 
בגובה 2. לכאורה אתם מתארים שישייה ב-♦ עם 14-12 
נקודות. במציאות יש לכם קלף אחד פחות ב-♦ ונקודה 
מאזנים  הללו  הגורמים  שני  שהובטח.  ממה  יותר  אחת 
זה את זה, פחות או יותר, ויש עדיין סיכוי טוב שתגיעו 

לבסוף לחוזה הנכון.

צריך עיצוב גרפי / מיתוג ?
נשמח לעזור לך :)

ל"רותם פרסום והפקות" נסיון של שנים רבות בפרסום, עיצוב, מיתוג והפקות, סטנדרטיים ומורכבים, עבור לקוחות מתחומים רבים.
תרגיש בידע המקצועי שלנו ובשירות המסור, מפגישת ההכרות ועד קבלת המוצר ובזמן !  

ravit@rotemltd.co.il | 077-5401053 :לפרטים והצעת מחיר
קטלוגים חוברות,  מגזינים,  הוצאת   | דפוס  בקרת   | דפוס  הפקות   | פרסום  שטחי   | מיתוג   | ודיגיטל  לפרינט  גרפי  עיצוב 
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בחודש שעבר הדגמנו את החשיבות הגדולה של בחירת 
הקלף הנכון מהדומם בלקיחה הראשונה. לעתים קרובות 
קבלת ההחלטה הנכונה בתחילת המשחק היא הקובעת 

אם נצליח לבצע את החוזה.

לשם  נוספות.  דוגמאות  נראה  אחריו  ובבא  זה  במאמר 
שבה  בסדרה  קלפים  שני  תמיד  בדומם  יהיו  פשטות 

הובילו היריבים, אחד גבוה ואחד נמוך.

תחילה אציג דוגמה מוסברת בפירוט, ולאחר מכן אביא 
עוד ארבע ידיים לתרגול נוסף.

♠
♥
♦
♣

A75
A4
K843
K962

♠
♥
♦
♣

K96
Q75
A9
QJT85

חוזה: 3NT. קלף ההובלה: 3♥

West North East South
1♣

Pass 1♦ Pass 1NT
Pass 3NT All Pass

מערב מוביל ב-3♥ )רביעי מלמעלה מסדרתו הארוכה(. 
כיצד עלינו לשחק?

נוספות  וארבע  בטוחות,  לקיחות  חמש  כרגע  לנו  יש 
נוכל לפתח באמצעות הגבהת סדרת ה-♣. הבעיה היא 
ארבע  לקחת  יספיקו  ואם  בהארט,  תוקפים  שהיריבים 

לקיחות ב-♥ ביחד עם A♣, ניכשל בחוזה.

או  נמוך  אפשרויות:  שתי  לנו  יש  הראשונה  בלקיחה 
נכון  מה  להחליט  ביותר  הטובה  הדרך  מהדומם.  גבוה 
"יד שנייה נמוך"  אינה לנסות להיזכר בכלל כלשהו כמו 
)לכללים אלה יש יותר מדי יוצאים מהכלל(. עדיף פשוט 
לבדוק את שתי האפשרויות ולראות איזה משחק יבטיח 

לנו יותר עוצרים ב-♥.

ובכן, אם נשחק נמוך מהדומם יש שתי אפשרויות:

 ♥Q-וה  ♥A-ה מכן  לאחר  וזוכה.   ♥K משחק  מזרח  )א( 
בסדרה  עוצרים  שני  ברשותנו  כלומר  גבוהים,  שלנו 

והחוזה יתבצע.

שה- משום  )כנראה  יותר  נמוך  קלף  משחק  מזרח  )ב( 
)עוצר ראשון(   ♥Q-נזכה ב K♥ נמצא אצל שותפו(. אנו 

ובדומם עדיין ה-A♥ )עוצר שני(.

לא   ♥Q-ה אזי  מהדומם   ♥A נשחק  אם  זאת,  לעומת 
תהווה עוצר שני בטוח מאחר שה-K♥ עדיין בחוץ והוא 

עלול "לשבת אחריה" במערב.

את  מבטיח  מהדומם(  )נמוך  הנכון  המשחק  מסקנה: 
ביצוע החוזה; משחק לא נכון )A♥ מהדומם( יעמיד את 

החוזה בסכנה.

שגיאה  של  המשמעות  את  תבהיר  המלאה  החלוקה 
בלקיחה הראשונה:

בחירת הקלף 
מהדומם

רם סופר
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 ♠
♥
♦
♣

A75
A4
K843
K962

 

♠
♥
♦
♣

J43
KJ832
T762
3

♠
♥
♦
♣

QT82
T96
QJ5
A74

 ♠
♥
♦
♣

K96
Q75
A9
QJT85

 

 .3NT מערב מוביל ב-3♥ נגד

• בלקיחה 	 תזכו  מהדומם,  נמוך  תשחקו  אם 
 10 הראשונה עם ה-Q♥, תמשיכו ב-♣ ותבצעו 

לקיחות בקלות.

• כאשר 	  ♣A-ב יזכה  מזרח   ,♥A-ב מיד  תזכו  אם 
יבצעו  היריבים  ב-♥.  לשותפו  ויחזור   ♣ תשחקו 
עקיפה מוצלחת נגד ה-Q♥ שלכם, ומערב יזכה 

ב-4 לקיחות ב-♥ להכשלת החוזה.

כעת אציג מספר תרגילים בנושא. כדי להקל עליכם, בכל 
תהיה  שלכם  העבודה"  "סדרת   .3NT תשחקו  הידיים 
צריכים  אתם  ב-♥.  יתקיפו  תמיד  והיריבים   ,♣ תמיד 

להחליט איזה קלף לשחק מהדומם בלקיחה הראשונה.

)1(

♠
♥
♦
♣

A75
K6
T843
K962

♠
♥
♦
♣

KQ6
84
A96
AQT85

חוזה: 3NT. קלף ההובלה: 3♥

)2(
♠
♥
♦
♣

K95
Q4
QT82
KQJ3

♠
♥
♦
♣

AQ6
J62
J9
AT876

חוזה: 3NT. קלף ההובלה: 3♥

)3(
♠
♥
♦
♣

KJ7
J5
AK32
QJT2

♠
♥
♦
♣

QT5
A86
Q7
A9854

חוזה: 3NT. קלף ההובלה: 3♥

)4(
♠
♥
♦
♣

QJ8
T6
KQT8
QJ94

♠
♥
♦
♣

A96
AQ5
J9
AT873

חוזה: 3NT. קלף ההובלה: 3♥
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פתרונות:
את  תעצרו  לא  אם  במשותף.   ♥ קלפי   9 ליריבים   )1(
הסדרה, הם יזכו ב-5 הלקיחות הראשונות. אם תשחקו 
נמוך מהדומם, מזרח יזכה ובלקיחה השנייה ה-A♥ של 

היריבים יפיל את ה-K♥ שבדומם.

המשחק הנכון הוא K♥ מהדומם בלקיחה הראשונה. יש 
סיכוי של 50% שה-K♥ יזכה, ואז תבצעו 10 לקיחות. אם 
ה-K♥ יפסיד ל-A במזרח, אזי לא היה לכם מלכתחילה 

שום סיכוי לבצע את החוזה.

עלול  מזרח  הראשונה,  בלקיחה   ♥Q תשחקו  אם   )2(
לזכות בלקיחה ולהמשיך ב-♥ לעקיפה נגד ה-J♥ שלכם, 
ואז לא יהיה לכם עוצר בסדרה וההגנה תוכל לזכות ב-6 

הלקיחות הראשונות )לפחות(.

לזכות  מנת  על  מהדומם.  נמוך  הוא  הנכון  המשחק 
 ♥Q ואז יישאר לכם ,A או K בלקיחה מזרח חייב לשחק
עוצר  לכם  יבטיח  זה  שילוב  ביד.   ♥J6 ו-  בדומם  בודד 
ולאחר  ה-♥  של  השלישי  בסיבוב  תזכו  אתם  בסדרה. 
בסדרות  שלכם  הבטוחות  הלקיחות   8 את  תנצלו  מכן 

.♦AK + ♥AK-השחורות. היריבים יוכלו לזכות רק ב

)3( אם תוכלו לעצור את סדרת ה-♥ פעם אחת בלבד, 
תיכשל,  זו  אם  ב-♣.  העקיפה  בהצלחת  תלויים  תהיו 
לפחות.  הארטים  ובשלושה   ♠A  ,♣K-ב תזכה  ההגנה 
האם יש סיכוי לארגן עוצר שני ב-♥ שיבטיח את ביצוע 

החוזה ללא תלות בעקיפה ב-♣?

יזכה  מזרח  יקרה.  לא  זה  מהדומם,  נמוך  תשחקו  אם 
יימחץ  שלכם   ♥J-וה  )♥A-ה את  שתעכבו  )בהנחה 

בלקיחה הבאה.

המשחק הנכון הוא J♥ מהדומם. קיימת אפשרות שמערב 
 ♥KQ632 מהסדרה  )לדוגמה:   .♥KQ-ל מתחת  הוביל 
נכון להוביל ב-3♥ ולא ב-K♥(. כדי שה-J♥ יהיה קלף בעל 
ערך חייבים לנסות אותו בלקיחה הראשונה. אם יתמזל 

מזלכם וה-J♥ יחזיק, תבצעו את החוזה תמיד.

)4( יד זו קשה קצת יותר מקודמותיה, אך העיקרון זהה 
לתרגיל הקודם. יש לכם הזדמנות לבצע את החוזה אשר 

רבים יחמיצו אותה.

אם תשחקו נמוך מהדומם, יהיו לכם שני עוצרים בדיוק 
ב-♥: A ו-Q. אם העקיפה ב-♣ לא תצליח, זה עלול לא 
תצטרכו  לקיחות   9 לפתח  מנת  שעל  משום  להספיק 
למסור את היד פעמיים ל-♣K ו-A♦ )בהנחה שהעקיפה 

ב-♣ לא תצליח(.

המשחק הנכון הוא T♥ מהדומם. בהנחה סבירה למדי 
שמערב הוביל מתחת ל-KJ♥, אתם מארגנים לעצמכם 
ב-♣.  תעקפו  וכעת  זוכה   ♥T-ה בסדרה.  שלישי  עוצר 
להמשיך  יוכל  לא  הוא   ,♣K-ב יזכה  מערב  אם  אפילו 
ב-♥ ואתם תרוויחו זמן לפתח את סדרת ה-♦. כעת לא 

תתקשו לבצע 10 לקיחות.

פשוט  כלום,  קרה  לא  אז   ?♥T-ה את  יכסה  מזרח  ואם 
הייתם משחקים  אילו  מתרחש  שהיה  מצב  לאותו  חזרתם 
נמוך מהדומם. כעת תצטרכו לקוות להצלחת העקיפה ב-♣.
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אם נוסיף קלפי ביניים, ייתכן שאפשר להגדיל את הסיכוי. 
שחקנים רבים נוטים להתייחס ל-9 כאל קלף זוטר, אולם 
הוספת קלף זה לצירוף מעלה את הסיכוי ללקיחה שנייה 

בסדרה.

♠ AQ9

♠ 542

 ♠9 נשחק   – נמוך  בקלף  ישרת  מערב  ואם   ,2♠ נוביל 
לעקוף  נוכל   ,♠J או   ♠T עם  יזכה  מזרח  אם  מהדומם. 

לכיוון ה-Q♠ כאשר נקבל שוב את ההובלה. 

מדוע דחינו את העקיפה נגד ה-K לסיבוב השני בסדרה? 
במזרח   ♠K כאשר  לקיחות   2 להשיג  נוסף  סיכוי  יש  כי 

אבל JT♠ שניהם במערב.

♠ AQ9

♠ JT73 ♠ K86

♠ 542

שימו לב כי ה-9♠ מאלץ את מזרח לשחק את ה-K♠, וה-
Q♠ מוגבהת.

אם מערב יפצל את הרצף שלו וישחק T♠ )או J♠ בסיבוב 
הראשון(, נכסה ב-Q♠ ולאחר שנפסיד ל-K♠ נבצע עקיפה 

מוצלחת לכיוון ה-A9♠ בסיבוב השני.

שלנו  הסיכוי  את  ומגדיל  משמעותי  הבדל  עושה  ה-9♠ 
לשתי לקיחות בסדרה מ- 50% ל- 62.5%.

הקלף  אל  עקיפה  תחילה  לבצע  יש  הבא  בצירוף  גם 
הנמוך, אולם הסיבה היא אחרת:

♥ AQT

♥ 542

נפסיד  במזרח,  שניהם  אם   .♥J-ו  ♥K לנו  חסרים  כעת 
בכל עקיפה אפשרית ונוכל לזכות רק בלקיחה אחת. גם 
אין  ומערב  בין מזרח  אם המכובדים החסרים מחולקים 
חשיבות לסדר העקיפות. בכל מקרה נזכה ב-2 לקיחות. 

ההבדל הוא כאשר KJ♥ שניהם אצל מערב.

♥ AQT

♥ KJ73 ♥ 986

♥ 542

נמוך,  משחק  מערב  כאשר   ♥Q-ל בעקיפה  נתחיל  אם 
נזכה ב-2 לקיחות, אבל אם נשחק בדרך הנכונה )נמוך 
לקיחות  ב-3  לזכות  זו  נוכל בחלוקה  ה-T♥ תחילה(  אל 
בסדרה. זו הסיבה שעדיף להתחיל בעקיפה לכיוון הקלף 

הנמוך יותר )אשר נקראת גם "עקיפה עמוקה"(.

הדרושות  הלקיחות  ומספר  בסדרה  הקלפים  מספר  גם 
בסדרה הם גורמים חשובים בקביעת דרך המשחק:

צירופי קלפים

AQ צירופים עם
)חלק ב'(

קובי שחר

במאמר הראשון בסדרה ראינו כי הצירוף Q+A נותן 
ללקיחה  ואפשרות   A-ה עם  אחת  בטוחה  לקיחה 
 K-ולקוות שה K-יש לשחק לכיוון ה .Q-נוספת עם ה

ממוקם לטובתנו. סיכויי ההצלחה הם 50%.
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♦ AQ762

♦ 8543

אם אנו זקוקים ל-5 לקיחות בסדרה, הסיכוי היחיד הוא 
 .2-2 היא  הסדרה  חלוקת  כאשר  במערב   ♦K למצוא 
נבצע עקיפה ל-Q♦, ולאחר שתצליח נשחק A♦. אם שני 

המגנים ישרתו ללקיחה זו, יש לנו 5 לקיחות.

כעת נניח שאנו זקוקים רק ל-4 לקיחות בסדרה כדי לבצע 
אשר  בטוח"  "משחק  הנקראת  טכניקה  יש  החוזה.  את 
לפחות  לקיחות   4 לבצע  הסיכוי  את  למקסימום  תגדיל 

)המחיר הוא ויתור על הסיכוי ל-5 לקיחות(.

 ,K אם חלוקת הסדרה היא 4-0 או שלמזרח 3 קלפים עם
נפסיד 2 לקיחות בכל מקרה, אבל אם למזרח K בודד, 

.A-ניתן להפילו עם ה

המשחק הבטוח הוא להתחיל ב-A♦ מהדומם, ואם שני 
המגנים שרתו בקלפים נמוכים, לעבור ליד ולשחק ♦ נמוך 

לכיוון ה-Q )עקיפה ללא קלף מאיים(.

כך נבצע 4 לקיחות נגד:
הלקיחה  על  מוותרים  )אנו   2-2 של  חלוקה  כל  )א(   

החמישית נגד K♦ במערב(.
כל חלוקה של 3-1 עם K♦ במערב. )ב(   

K♦ בודד במזרח. )ג(   

זוהי החלוקה שנגדה נרוויח אם נשחק A♦ תחילה:

♦ AQ762

♦ JT9 ♦ K

♦ 8543

כדאי להכיר ולזכור את המצבים האלה, ואז כאשר ניתקל 
בהם לא נצטרך לבצע שוב את כל הניתוח ליד השולחן.

לסיום המאמר שתי חלוקות מלאות:

 ♠
♥
♦
♣

854
Q6
AQ762
Q74

 

♠
♥
♦
♣

QJT73
J842
KT
A8

♠
♥
♦
♣

K92
T973
J9
T962

 ♠
♥
♦
♣

A6
AK5
8543
KJ53

 

West North East South
1NT

Pass 3NT All Pass

ומוציא לכרוז את העוצר   3NT נגד   ♠Q-מערב מוביל ב
נשחק  )אם  ה-♣  סדרת  את  לפתח  זמן  אין  זו.  בסדרה 
לדרום  ב-♠(.  לקיחות  ובארבע   ♣A-ב תזכה  ההגנה   ,♣
ל-5  זקוק  והוא  המייג'ור  בסדרות  בטוחות  לקיחות   4
הוא  היחיד  הסיכוי  החוזה.  את  לבצע  כדי  ב-♦  לקיחות 
לזכות ב-A♠ ולבצע עקיפה אל ה-Q♦. לאחר מכן לשחק 

A♦ ולקוות שה-K♦ ייפול.

בדוגמה הבאה שינינו כמה קלפים:

 ♠
♥
♦
♣

854
Q6
AQ762
Q74

 

♠
♥
♦
♣

QJT73
J84
JT9
A8

♠
♥
♦
♣

962
T9732
K
JT92

 ♠
♥
♦
♣

AK
AK5
8543
K653

 

West North East South
1NT

Pass 3NT All Pass
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הפעם לכרוז שני עוצרים ב-♠ ו-5 לקיחות בטוחות בסדרות 
המייג'ור. לפיכך הוא יכול להרשות לעצמו להפסיד לקיחה 
ב-♦ ועדיין לבצע את החוזה בתנאי שישיג 4 לקיחות ב-♦.

במשחק הבטוח:  לבחור  היא  זה  הנכונה במקרה  הדרך 
לזכות בלקיחה הראשונה ולשחק A♦ מהדומם תוך ויתור 

)בשלב זה( על העקיפה.

מוסר   ,♦Q-ב ממשיך  הכרוז  נופל.   ♦K הנתונה  בחלוקה 
למערב ♦ ומבצע את החוזה.

אם K♦ לא היה נופל, הכרוז היה משחק A ,♥Q♥ ומבצע 
עקיפה לכיוון ה-Q♦ ללא קלף מאיים.

משחקים  אנו  אם  הדיון:  שלמות  לצורך  אחרונה  הערה 
את  לבצע  היא  הנכונה  הדרך  טופ-בוטום,  בתחרות 
ישפר  זה  קו משחק  העקיפה בסיבוב הראשון בסדרה. 
את תוצאתנו בכ- 20% מהמקרים ויוביל לתוצאה גרועה 
הטכניקה  כללי,  באופן  מהמקרים.   6.25% בכ-  רק  יותר 
המכונה "משחק בטוח" מיועדת בעיקר לתחרויות בשיטת 

.IMP חישוב

כתובת מייל לתגובות:
toolbox.bridge@gmail.com 

הכרזות דאבל מיוחדות

SUPPORT DOUBLE 3

RESPONSIVE DOUBLE 3

DOUBLE 3 תחרותי

SLAM הכרזות

 CONTROLS 3

3 שאלות לקלפי מפתח

SPLINTER 3

משחק היד ברמה תחרותית

TOP BOTTOM 3 בחישוב

IMP 3 בחישוב

הגנה כנגד חוזים
ב- NO TRUMP ובשליט

3 הגנה אקטיבית

3 הגנה פסיבית

לכל נושא יוקדשו 3 שיעורים, סה"כ 12 מפגשים
בכל נושא – יחולקו דפי הסבר למשתתפים

קורס לקדום מורי הברידג' 
ושחקני תחרויות
14/10/15 ייפתח ב-
בהוראת מוטי גלברד

הנושאים בקורס:

לפרטים נוספים והרשמה: 

מוטי גלברד: 050-6550050   

טליה לבל: 050-6550060

 talialebel@gmail.com :מייל

המפגשים יתקיימו בימי רביעי 
החל מה-14/10/15 מהשעה 16:00 ועד 19:00

במועדון ההתאגדות )הכדורת( ברעננה

עלות הקורס: 750 ₪
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הכרז ומשול

1NT המשיב החלש לאחר הכרזת

אילנה לונשטיין

במייג’ור  לפחות  חמישייה  המשיב  ביד  כאשר   א. 
ו- 0-7 נק’:

דוגמאות:
1

♠
♥
♦
♣

KJ7653
4
763
532

פותח משיב
1NT 2♥
2♠ Pass

.1NT ביד המשיב רק 4 נקודות, אבל הוא מעדיף לשחק ♠2 ולא

2
♠
♥
♦
♣

42
QJ732
654
1092

פותח משיב
1NT 2♦
2♥ Pass

בחוזה של 1NT אין למשיב אף לקיחה מפני שאין כניסות לידו, 
לכן, חוזה של ♥2 עדיף על 1NT, אפילו אם לפותח שני הארטים 

בלבד.

3
♠
♥
♦
♣

65432
4
963
9876

פותח משיב
1NT 2♥
2♠ Pass

יותר לשחק בשליט. בחוזה של  יותר, חשוב  ככל שהיד חלשה 
1NT למשיב אין אף לקיחה ובחוזה של ♠2 יוכל הכרוז לחתוך 

הארטים ולזכות ב-2 או 3 לקיחות בשליט.

ב. כאשר ביד המשיב שישייה לפחות במיינור.
יכריז טרנספר למיינור: 2 ספייד לקלאב ו-3 קלאב טרנספר 

לדיאמונד

דוגמאות:

4
♠
♥
♦
♣

432
J73
2
Q97632

פותח משיב
1NT 2♠
3♣ Pass

בחוזה בקלאב מאשר  יותר  לקיחות   3-4 שווה  ידו של המשיב 
.1NT בחוזה של

נקודות  ל-8  זקוק המשיב   1NT פותח  כאשר שותפו 
לפחות על מנת לנסות ולהגיע למשחק מלא. כאשר 
ידו של המשיב חלשה יותר )0-7 נק’( ברור שאין סיכוי 
למשחק מלא ולכן עליו להכריז פאס או לעצור במשחק 

חלקי בשליט )במיוחד כאשר ידו אינה מאוזנת(.
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5
♠
♥
♦
♣

J765

KJ10763
432

פותח משיב
1NT 3♣
3♦ Pass

לא ניתן לשאול סטיימן עם 4 נקודות בלבד, אך טרנספר אפשרי 
להכריז גם עם 0 נקודות.

ג. כאשר ביד המשיב קוצר ממשי בקלאב )סינגלטון או 
void( ואין בידו חמישייה במייג’ור.

יכריז 2 קלאב סטיימן )למרות שאין בידו 8 נקודות( ועל כל 
תשובה של הפותח יכריז פאס. )הפותח יכול לענות ♦2 או 

♥2 או ♠2(.

דוגמאות:
6

♠
♥
♦
♣

J42
J763
K5432
4

פותח משיב
1NT 2♣

2♦/2♥/2♠ Pass

על  בשליט.  בחוזה  יותר  הרבה  ושווה  חלשה  המשיב  של  ידו 
 כל תשובה של הפותח יכריז המשיב פאס. החוזה הסופי יהיה

2 )עם 7   ♠2 )עם 7 שליטים( או 2 הארט )עם 8 שליטים( או 
שליטים לפחות, הואיל ולפותח לפחות 2 דיאמונדים(.

7
♠
♥
♦
♣

9863
10754
76543
-

פותח משיב
1NT 2♣

2♦/2♥/2♠ Pass

ככל שהמשיב חלש יותר חשוב יותר לשחק בשליט. רק בחוזה 
בשליט יש למשיב לקיחות.

8
♠
♥
♦
♣

3
J63
Q10863
9753

פותח משיב
1NT Pass

2 לא נוכל  לא ניתן במצב זה להכריז כיוון שאם הפותח יענה 
להכריז פאס. אין ברירה אלא להשאיר את הפותח בחוזה של 

.1NT

לסיכום,
אם לאחר פתיחה של 1NT יש למשיב יד חלשה )0-7 נקודות(, 
אין סיכוי למשחק מלא. כאשר ידו של המשיב חלשה מאוד עדיף 
לשחק בשליט. הדבר אפשרי כאשר למשיב חמישייה  במייג’ור  
לשחק  ואפשרות  בקלאב  ממשי  קוצר  או  במיינור  שישייה  או 

באחד מכל שלושת הסדרות האחרות.

ravit@rotemltd.co.il :טל': 077-5401053, דוא"ל  
www.rotemltd.co.il

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

ספרים שנשארים במשפחה
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הכרזתם  לקיחה.  לכם  חסרה  פשוט  שבהן  ידיים  ישנן 
באופטימיות לחוזה של סלם, וכשנפרש הדומם מתברר 
ה-12  והלקיחה  בטוחות,  לקיחות   11 רק  שיש  לכם 
שאתם כה זקוקים לה אינה נראית באופק. אז מה עושים 

במקרה כזה – מוותרים?

טכניקה  קיימת  כי  יודעים  גבוהה  ברמה  שחקנים 
שבעזרתה הלקיחה החסרה מופיעה במקרים רבים "יש 

מאין". טכניקה זו נקראת משחק לחץ. 

הרעיון העומד ביסודה הוא פשוט: אם ברשותכם סדרה 
היריבים  את  ותכריחו  אותה  לשחק  תתחילו  ארוכה, 
להשליך קלפים רבים. תמיד קיים הסיכוי שהמגן יטעה 
עבורכם  ויגביה  חיונית  סדרה  על  הגנה  יזנח  בהשלכה, 

לקיחות שלא היו לכם מלכתחילה.

על טעות של  רק  אינו מבוסס  אמיתי  משחק לחץ  אבל 
היריבים. לעתים יש למגנים בעיה חמורה להגן על כמה 
סדרות בעת ובעונה אחת, ואין להם ברירה אלא לזנוח 

את ההגנה על אחת הסדרות.

הפעיל  שבה  לדוגמה  ביד  צעד,  אחר  צעד  נצפה,  כעת 
הכרוז סוג מורכב יחסית של משחק לחץ. יד זו שוחקה 
באליפות אירופה לשנת 2012 על ידי הכרוז פרנק מולטון 
מנבחרת מונקו שזכתה במקום הראשון באותה תחרות.

♠
♥
♦
♣

AT8
Q7
AK85
A652

♠
♥
♦
♣

7
AKT9653
4
J983

מהלך ההכרזה:

West North East South
4♥

Pass 4NT Pass 5♥
Pass 6♥ All Pass

שרוב  הכרזה   ,7411 של  חלוקה  עם   4♥ פתח  מולטון 
קלפי  למספר  שאל  שותפו  עמה.  יסכימו  המומחים 
הניח  הוא   ♥AK מחזיק  שדרום  גילה  וכאשר  המפתח, 
בטוחות.  לקיחות   12 וספר  שמינייה  עם  פתח  שדרום 
לפיכך הכריז ♥6. הכרזה זו אינה כה גרועה, מאחר שגם 
 12 יש  עדיין   ,♦Q בתוספת   ♥AKxxxxx יש  לדרום  אם 

לקיחות בטוחות.

לו  שיש  דרום  הבין  הדומם  ירד  כאשר  במציאות,  אבל 
את  לפתח  ניתן  מאיפה  לראות  וקשה  לקיחות,   11 רק 

הלקיחה ה-12.

מערב הוביל ב-7♣. כיצד יש לשחק בלקיחה הראשונה?

פרנק מולטון העריך כי מערב לא הוביל מתחת למכובד, 
יצירת  באמצעות  הוא   6♥ לבצע  היחיד  הסיכוי  כי  וידע 

לחץ.

יישור  אחד העקרונות הבסיסיים של משחק לחץ נקרא 
החשבון. הוא אומר כי על מנת שמשחק לחץ יצליח, צריך 
להגיע כמה שיותר מהר למצב שבו ההגנה כבר זכתה 
בכל הלקיחות שמותר לה לזכות בהן, ומכאן ואילך הכרוז 

חייב לזכות בכל הלקיחות.

לפיכך מולטון ויתר על הלקיחה הראשונה, שיחק נמוך 
מהדומם ונתן ל-Q♣ של מזרח לזכות.

כעת נוצר מצב שבו הכרוז חייב לזכות בכל 12 הלקיחות 
11 מהן יש לו "מלמעלה", והוא מקווה ליצור  הנותרות. 
את הלקיחה ה-12 באמצעות משחק לחץ – הווה אומר 

טכניקות מתקדמות במשחק הקלפים

מי מפחד ממשחק לחץ?
רם סופר
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את  ולהכריח  שלו  הארוכה  השליט  סדרת  את  למשוך 
המגנים להשליך עוד ועוד קלפים.

כדי להקל עליכם לעקוב אחרי המשך המשחק, נחשוף 
את קלפיהם של מזרח/מערב. עם זאת, זכרו כי בשולחן 
עמדה בפני הכרוז משימה קשה יותר: הוא לא ראה את 

כל ארבע הידיים, אלא היה צריך לדמיין אותן.

 ♠
♥
♦
♣

AT8
Q7
AK85
A652

 

♠
♥
♦
♣

J96542
J
QT72
74

♠
♥
♦
♣

KQ3
842
J963
KQT

 ♠
♥
♦
♣

7
AKT9653
4
J983

 

בלקיחה  זכה  ומזרח  ב-7♣,  הוביל  מערב  כאמור, 
.♣Q הראשונה עם

כעת בחר המגן האוסטרי בהמשך פסיבי בשליט. מאוחר 
יותר נבין מדוע זו הייתה שגיאה גורלית.

הבסיסיים  המושגים  אחד  את  להציג  ברצוני  זה  בשלב 
מדובר  איום.  הנקרא  לחץ  בטכניקה של משחקי  ביותר 
בקלף שכרגע אינו לקיחה בטוחה, אולם כדי למנוע ממנו 
להפוך ללקיחה חובה על אחד היריבים להגן על אותה 

סדרה.

הוא ה-J♣  הנמצא  ביותר  האיום המובהק  זה  בשלב 
בדרום. נניח שבשלב מסוים ישוחק ה-A♣  מצפון. למערב 
מזרח יהיה חייב לשמור את  יישארו קלפי ♣.  כבר לא 
ה-K♣ עד הסוף המר כדי למנוע מה-J♣ להפוך ללקיחה.

בשליט  המשיך  שמזרח  אחרי  המשחק  להמשך  נחזור 
בלקיחה השנייה. ביצוע בפועל של משחק לחץ אינו כה 
מסובך )הקושי האמיתי הוא להבין מה קורה( – פשוט 

מושכים סדרה ארוכה ומחכים שיקרו דברים טובים.

 2 )והשליך  שליטים  של  סיבובים   4 משך  מולטון  פרנק 
קלאבים מהדומם(. זה היה המצב כאשר שוחק השליט 

הרביעי:

 ♠
♥
♦
♣

AT8
-
AK85
A6

 

♠
♥
♦
♣

J965
-
QT72
4

♠
♥
♦
♣

KQ3
-
J963
KT

 ♠
♥
♦
♣

7
T965
4
J98

 

דרום משחק T♥ ודברים טובים מתחילים לקרות: מזרח 
3 הסדרות בעת ובעונה  אינו יכול להמשיך להגן על כל 
שמערב  לאחר  מוגן.   ♣K על  לשמור  עליו  חובה  אחת. 
השליך 4♣ והדומם 6♣, נאלץ מזרח להיפרד מספייד או 

מדיאמונד.

שיתברר  כפי  אולם   ,♠3 להשליך  מזרח  בחר  בשולחן 
בסוף המשחק, גם השלכת ♦ לא הייתה עוזרת.

כעת שוחקו A♣ )מערב משליך ♠(, A♠ ו-♠ שלישי נחתך. 
זהו מצב הקלפים הנותרים:

 ♠
♥
♦
♣

T
-
AK85
-

 

♠
♥
♦
♣

J
-
QT72
-

♠
♥
♦
♣

-
-
J963
K

 ♠
♥
♦
♣

-
96
4
J9

 

הפך  תמים,  קלף  בהתחלה  שנראה   ♠T-שה לב  שימו 
כעת   .♠ קלפי  נותרו  לא  שלמזרח  היות  מסוכן,  לאיום 
להפוך   ♠T-מה למנוע  כדי   ♠J-ל להיצמד  חייב  מערב 

ללקיחה.

ימשוך  דרום  מסובך:  אינו  הנותרות  ללקיחות  התסריט 
שליטים. כל אחד מהמגנים חייב להגן על סדרה שחורה, 
ואף אחד מהם לא יוכל להתגונן מול האיום השלישי של 

הכרוז – ה-8♦.
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זהו המצב בתחילת הלקיחה העשירית:

 ♠
♥
♦
♣

T
-
AK8
-

 

♠
♥
♦
♣

J
-
QT7
-

♠
♥
♦
♣

-
-
J96
K

 ♠
♥
♦
♣

-
6
4
J9

 

בלית  ונאלץ   ♠J לשמור  חייב  מערב   .♥6 מוביל  דרום 
ברירה להשליך ♦. ה-T♠ כבר עשה את שלו, וכעת הגיע 
לשמור  להמשיך  חייב  מזרח  מהדומם.  להשליכו  הזמן 

K♣, ובלית ברירה משליך ♦ אף הוא.

כל שנותר הוא לשחק AK♦ ולזכות בלקיחה ה-13 עם 
ה-8♦ משום שאף אחד מהמגנים לא היה יכול להרשות 

לעצמו לשמור 3 דיאמונדים.

כך בדיוק ביצע פרנק מולטון את החוזה, ולאחר הצדעה 
האם  עצמנו:  את  לשאול  הזמן  הגיע  המעולה  למשחקו 

ביצעה ההגנה טעות כלשהי?

במקום   ♦ משליך  היה  מזרח  הרביעית  שבלקיחה  נניח 
♠. במקרה זה הכרוז היה ממשיך AK ,♣A♦ וחותך ♦. 
מזרח היה נותר ללא דיאמונדים, ומערב היה נאלץ לאחוז 
ב-Q♦ עד הסוף המר. לאחר משיכת השליטים מתקבל 
לחץ  נקרא בספרות הברידג'  )אשר  לחץ  שוב מצב של 
כפול(: מערב חייב לשמור ♦, מזרח חייב לשמור ♣, ואף 

אחד אינו מסוגל להגן על סדרת ה-♠!

הטעות האמיתית של ההגנה הייתה בלקיחה השנייה! 
)או  ב-♦  ממשיך  היה  מזרח  שליט,  לשחק  במקום  אם 
ומשחק  לדומם  קריטי  מעבר  מאבד  היה  הכרוז  ב-♠(, 
הלחץ היה משתבש. הדרך הטובה ביותר להיווכח בכך 
מדוע  ולגלות  בעצמכם  הקלפים  את  לשחק  לנסות  היא 
לא ניתן לבצע את החוזה לאחר הגנה כזו. עם זאת, רק 
מגן הבקיא בטכניקה של משחק לחץ יבין מדוע דרושה 

הגנה אקטיבית של ניתוק מעברים בין היד לדומם.

נוספות של  במאמרים עתידיים בסדרה נראה דוגמאות 
משחקי לחץ, אשר יוסברו גם הן צעד אחר צעד. המטרה 
משחק  של  הבסיסיים  העקרונות  את  לכם  להנחיל  היא 
לחץ ולאפשר לכם ליישם מדי פעם את הטכניקה בכוחות 

עצמכם ליד השולחן.

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

מועדון הברידג‘ ”אביבים“ שמח להודיע
על פתיחת קורס ברידג‘ למתחילים

מחזור א‘ – בוקר: יום א‘ 11/10/2015 בשעה 10:00
מחזור ב‘ - ערב: יום א‘  11/10/2015 בשעה 20:00

הקורס בהדרכת מאור לידרמן - מורה מוסמך לברידג‘ | המפגשים אחת לשבוע | מחיר הקורס 250 ₪ לחודש.

הקורס מתאים לזוגות וליחידים שמעולם לא שיחקו ברידג‘. הקורסים באביבים הנם קטנים ולכן היחס 
ללומד הינו אישי וסבלני.

ניתן להגיע לשיעור ניסיון חינם ללא התחייבות!!!
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מועדון כיכר המדינה רח‘ ויצמן 53, תל-אביב טלפון: 03-6969830
www.bridge-bakikar.com

לוח פעילות המועדון
שבתשישיחמישירביעישלישישניראשוןיום

שעה
בוקר

10:00 –13:00
תחרות 

T.B.
הרצאה 
+ חוברת 

ידיים

משחק 
מודרך 

תחרות 
T.B.

תחרות 
T.B.
עם 

חוברת 
ידיים

משחק 
מודרך

תחרות 
T.B

משחק 
מודרך

אחה“צ
16:30 –19:30

תחרות
T.B.

תחרות
T.B.

תחרות
T.B.

משחק 
מודרך

תחרות
T.B.

תחרות 
T.B.

פרסים 
כספיים

תחרות 
T.B.

פרסים 
כספיים
(17:00)

ערב
20:30 –23:30

ברומטר 
IMP

פרסים 
כספיים

תחרות 
T.B.

פרסים 
כספיים

תחרות
מודרכת

+
מזנון 
חופשי

תחרות 
T.B.
 +

 חוברת 
ידיים

+
 פרס
כספי

ברומטר 
IMP

פרסים 
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www.bestbridge.co.il באתר 
 ותיהנו מהתוכנית החינמית שלנו הכוללת מבחר טעימות עשיר, ללא הגבלת זמן

 מעל 1,500 תרגילי הכרזות

 כ 400 תרגילי משחק יד 

 עשרות שיעורי ברידג' בוידיאו

 משחק הגנה

פתרון כתוב לכל תרגילרמזור הכוונה אישימתאים לכל הרמות

בבית
שלך!

בכיף
שלך!

בקצב
שלך!

הרשמו
עכשיו!

מתי היד טובה יותר )להכריז יותר גבוה(?

כאשר יש יותר שליטים.. 1

כאשר הנקודות בסדרות של השותף. 2

כאשר הקוצר הוא בסדרת היריב.. 3

כאשר הנקודות מרוכזות בסדרות הארוכות. . 4

היריב . 5 סדרת  אחרי  נמצאות  שלך  כאשר 
)למשל, היריב מימינך הכריז אוברקול ולך יש 

מכובדים אחריו(.

כשיש לך אסים ומלכים )טוב בחוזה בשליט(.. 6

)עשיריות . 7 "ספוטים"  הרבה  לך  כשיש 
ותשיעיות( , טוב במיוחד במשחק ללא שליט. 

פגיעות נוחה. . 8

עדיף  להכריז/  להמשיך  )לא  רעה  היד  מתי 
להישאר בהגנה אם היריבים מתחרים(?

כאשר ההתאמה בשליט מינימלית ) יש פחות . 1
שליטים(

כאשר הנקודות בסדרות של היריבים. . 2

כאשר הקוצר בסדרת השותף.. 3

כאשר הנקודות בסדרות הקצרות.. 4

כאשר הנקודות שלך נמצאות לפני סדרת היריב . 5
)למשל, היריב משמאלך הכריז אוברקול(.

מלכות ונסיכים – עדיף למשחק ללא שליט.. 6

יד "אנמית" )ללא ספוטים(. . 7

פגיע מול לא פגיע. . 8

להלן אחדד את שלושת הנקודות הראשונות לעיל, ובחלקו 
השני של המאמר אעסוק בחמש הנקודות הנוספות.

אורך בשליט:. 1

להכריז,  "כדאי  שאומר:  ברגן  חוק  אחרי  לעקוב  מומלץ 
ומהר, עד לגובה של מספר השליטים בשתי הידיים של 
השותפות" )כאשר הנקודות מחולקות או כאשר ליריבים 
יותר נקודות. אם אנחנו פגיעים והם לא – הכרז בגובה 
אחד נמוך יותר(. במילים אחרות, הכרז לגובה 2 עם 8 
שליטים, גובה 3 עם 9 שליטים, גובה 4 עם 10 שליטים, 

וכו'. 

הלקיחות",  סך  ל"חוק  בקשר  יותר  הרבה  לפרט  יכולתי 
בחום  מומלץ  להעשרה:  בסיסי.  במידע  אסתפק  אבל 
מאת   "The Law of Total Tricks" הספר  את  לקרוא 

לארי כהן. 

הערכת יד )חלק א'(

אורן לידור

החלוקה  זה  מה שחשוב  חשובות.  הכי  לא  הנקודות 
ואיפה נמצאות הנקודות. 

להלן כמה נקודות חשובות שיעזרו לכם להבין האם 
או  התקפית  ידכם  האם  פחות,  או  יותר  שווה  ידכם 
הגנתית. )במלים אחרות: האם כדאי להכריז יותר או 
או  החוזה  על  להתחרות  כדאי  נמוך? האם  להישאר 

לוותר ולשחק בהגנה?(. 
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2. נקודות בסדרת השותף/היריב:

ידך: 

South
♠
♥
♦
♣

Q32
J765
K54
432

 איך תעריך את ידך לאחר ההכרזות הבאות:

)א(

West North East South
1♠ Pass 2♠

Pass 3♣ Pass ?

)ב(

West North East South
1♠ Pass 2♠

Pass 3♦ Pass ?

הכרזת השותף היא הכרזת ניסיון. ידו יכולה להיות:

)א(

North
♠
♥
♦
♣

AK7654
4
32
AQ76

)ב(

North
♠
♥
♦
♣

AK7654
4
AQ76
65

כדי  רב  למזל  יזדקק  השותף   .3♠ הכרז  א'  במקרה 
 2 או   1 בקלאב,  3 מפסידים  או   2 לקיחות:   9 לבצע 

בדאימונד ו-1 בהארט. 

יש סיכוי מעולה לבצע  ב' הכרז ♠4! לשותף  במקרה 
10 לקיחות. תראה כמה יקר ה-K♦! הוא פשוט סוגר 

10 לקיחות בכל אחד  את כל הסדרה. השותף יבצע 
מהמקרים הבאים:

• חלוקת ♦ 3-3	

• חלוקת ♠ 2-2 )♦ רביעי ייחתך בדומם(	

• לאותו יריב דאבלטון ♦ וסינגלטון ♠ )ושוב יהיה 	
אפשר לחתוך ♦ רביעי בדומם(.

3. ערכו של הקוצר

אתה בדרום, וההכרזה התנהלה כך:

West North East South
1♣ Pass 1♠

Pass 3♦ Pass ?

♦3  הוא ספלינטר: מראה תמיכה של 4 קלפים ב-♠, קוצר 
ב-♦ ויד חזקה )עם סיכוי גבוה של סדרת ♣ ארוכה וטובה(. 

איך תעריך את הידיים הבאות:

)א(

South
♠
♥
♦
♣

8432
Q43
KQJ
432

)ב(

South
♠
♥
♦
♣

Q9654
A3
432
Q32

ערך.  אותו  בעלי  כלומר שתיהן  נקודות,   8 הידיים  בשתי 
נכון? לא נכון! 

מפסידים   3 וחלשה,  קצרה  שליט  סדרת  לך  יש  א'  ביד 
הקוצר  מול  מבוזבזות  נקודות   6 הוכרזה,  שלא  בסדרה 
הסינגלטון  מערך  משמעותית  שמוריד  )מה  השותף  של 
שלו( וכן אין לך כלל נקודות בסדרות של השותף )קלאב 

וספייד(. הכרז ♠3 כדי להראות מינימום. 
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ביד ב' יש לך סדרת שליט ארוכה יותר ו- A בסדרה שלא 
זו. אין לך  הוכרזה עם מפסיד אחד לכל היותר בסדרה 
)מה  נקודות מבוזבזות מול הסינגלטון של השותף  כלל 
ומחליש מאוד את הכוח  שמחזק מאוד את הקוצר שלו 
השותף  של  בסדרות  מכובדים  לך  ויש  היריבים(,  של 
)ספייד וקלאב(. הכרז ♥3 בתור התחלה, כאשר התכנון 

הוא לא לעצור לפני סלם!

ידו של השותף:

North
♠
♥
♦
♣

AKJ2
652
5
AKJ96

מפסידים   3 בספייד,  מפסיד  יש  א'  יד  שמול  לב  שים 
מפסידים!   6  = בקלאב  ואחד  בדיאמונד  אחד  בהארט, 
סביר שתפסידו 3 הארטים ודיאמונד ואולי גם ספייד ו/או 

קלאב אם העקיפות לא יצליחו. 

12 לקיחות אם חלוקת השליטים  ניתן לבצע  ב'  יד  מול 
נוציא   ,♥A-ב בהובלה  נזכה   :3-1 מ-  יותר  גרועה  אינה 
ניתן  ה-♣,  סדרת  על  מפסידים  ו-♦   ♥ נשליך  שליטים, 

ליריבים ♦ ונחתוך ♦ בדומם להשלמת החוזה.

שים לב!!

קוצר בסדרת היריב )= הסינגלטון בדאימונד הרבה יותר 
יקר כאן( + אס צדדי )A♥ בסדרה שלא הוכרזה( + שליט 
 )♠Q + ♣Q( ארוך יותר + נקודות בסדרות של השותף

הביאו 12 לקיחות קלות עם 24 נקודות. 

נקודות  מבוזבזות בדיאמונד אצל השותף +  קוצר מול 
3 מפסידים בסדרה שלא הוכרזה + סדרת שליט קצרה 
ואנמית + 0 נקודות בסדרות של השותף, כל אלה גורמים 
 24 עם  לקיחות   9 אפילו  לבצע  לאי-יכולת  לוודאי  קרוב 

נקודות. 

מסקנה:

ואיפה  החלוקה  הוא  העיקר  העיקר!  אינן  הנקודות 
הנקודות ממוקמות.  

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

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

מנהל התחרות יובל לובינסקי
בתחרות זו יוענקו מידי שבוע פרסים כספיים לזוגות הזוכים במקום הראשון, השני, השלישי,

התחרות T.B בתנועת ”אירוסוויץ“ (מנצח יחיד) | גובה הפרסים מידי שבוע 300 ש“ח, 200 ש“ח ו-100 ש“ח.
בנוסף בכל חודש יוגרל סוף שבוע זוגי במלון בארץ בין כל אלו שלקחו חלק בתחרות במשך 3 מפגשים לפחות מתוך 

החודש, ללא קשר עם תוצאות התחרויות מתנת ”אמסלם טורס“. אחת לחצי שנה תתקיים בין כל השחקנים שהיו זכאים 
במשך 4 חודשים מתוך ה-6 לקחת חלק בהגרלה החודשית כרטיס טיסת יחיד לחו“ל מתנת ”אמסלם טורס“ לכל אחד 

מיעדי אל על באירופה*.
*על פי התקנון.
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 2015 אירופה  אליפות  על  המאמר  של  השני  חלקו 
טובי  התמודדו  שבו  התחרויות  של  השני  בשבוע  עוסק 
בתחרויות  הפתוחה  בקטגוריה  ישראל  של  השחקנים 

הקבוצות והזוגות.

 102 ביותר.  חזקה  הייתה  הפתוחה  הקבוצות  תחרות 
 16 על  שוויצריים  מפגשים  ב-10  התמודדו  קבוצות 
מקומות בשלב הנוק-אאוט. רשימת אלה שנשארו בחוץ 
לירן- ינון  שלנו  הטריים  העולם  אלופי  את  גם  כללה 
פדון- דרור  את  גם  כללה  שקבוצתם  פרידלנדר  אהוד 

דנו דה  ואת האלוף האיטלקי המפורסם  בר טרנובסקי 
פלקו. 

קבוצה  נגד  הבאה  היד  את  פרידלנדר  אהוד  ביצע  לו 
מאוסטרליה, הכול היה יכול להיראות אחרת.

Board 26, Dealer East, Vul All

 ♠
♥
♦
♣

98543
QJ8
J
T962

 

♠
♥
♦
♣

KQT7
6
AT7
AKJ85

♠
♥
♦
♣

AJ
K9732
K83
Q74

 ♠
♥
♦
♣

62
AT54
Q96542
3

 

אליפות אירופה הפתוחה, 
טרומסה 2015 )חלק שבי(

רם סופר

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

www.bridgeredsea.com

7.2015

 2 1 5 , ר ב מ ב ו נ 2 ב 2 -1 2

2 1 ־ י ה מ ו א ל נ י ב ה
בים האדום, אילת

'פסטיבל הברידג

redsea bridge festival : 

)MIXED( זוגות מעורבים
I 12.11 יום ה’ 20:30 סיבוב
II 13.11 יום ו’ 16:00 סיבוב

)T.B.( זוגות
I 14.11 שבת 10:30 סיבוב
II 14.11 שבת 15:00 סיבוב

תחרות סימולטנית ארצית
15.11 יום א’ 20:30 

)IMP( זוגות
I 16.11 יום ב’ 20:30 סיבוב
II 17.11 יום ג’ 16:00 סיבוב

זוגות פתוח )3 בתי גמר(
I 18.11 יום ד’ 21:00 סיבוב

II 19.11 יום ה’ 16:00 סיבוב
III 20.11 יום ו’ 15:00 סיבוב

)SWISS( תחרות קבוצות
I 21.11 שבת 10:00 סיבוב
II 21.11 שבת 15:30 סיבוב

תחרויות בוקר
מלוות בהרצאה 

בשעה 10:00.
פרסים מיוחדים

משחק מודרך
כל בוקר בשעה 10:30

לשחקנים 
בתחילת דרכם

נקודות אמן ארציות
ובינלאומיות מוגדלות

תוכנית התחרויות
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West North East South
פרידלנדר גאמבי לירן לייזר

1♥ Pass
2♣ Pass 2NT Pass
3♠ :Pass 4♣ Pass
4♦ Pass 4♠ Pass
6♣ Pass Pass Pass

מערב הראה 5 קלאבים ו-4 ספיידים עם פתיחה לפחות 
לפי שיטת 2/1. ההחלטה החשובה היא של מזרח )לאחר 
♠3(: האם לסגור ל-3NT או לפתוח את הדלת להכרזת 

סלם באמצעות ♣4?

שהרגיש  משום  השנייה  בדרך  לבחור  החליט  לירן  ינון 
עד  הגיעה  ההכרזה  הרבה.  שווים  שלו   ♣Q-וה  ♠J-שה

מהרה ל-♣6, וצפון הובילה ב-J♦ הבודד שלה.

לכרוז 11 לקיחות בטוחות. מהם הסיכויים שלו ללקיחה 
ה-A ?12♥ בצפון, A♥ שלישי אצל אחד המגנים שייחתך 
להגבהת  כניסות  מספיק  אין  אז  רביעי  הוא   ♥A )אם 
נגד  ועקיפה  בצפון  ב-♦  בודד  מכובד  אולי  או  הסדרה( 
 Dummy Reversal המכובד השני בדרום.)ניסיון לבצע
והיעדר  יכול לעבוד בשל חולשת השליטים בדומם  אינו 

מעברים מספיקים(.

א-פריורי, הסיכוי ב-♦ נראה מאוד נמוך. אבל צפון הובילה 
ב-J♦! האם השחקנית האוסטרלית המנוסה נותנת לכרוז 
את החוזה על מגש של כסף? אהוד פרידלנדר החליט 
שלא. ברמה הזאת ייתכן שצפון ינסה "לעבוד" על הכרוז 
זכה  הישראלי  הכרוז   .QJ בראשות  מסדרה   J ולהוביל 
בידו ב-A♦ והמשיך מיד ב-♥. כעת דרום נתן לשותפתו 
חיתוך ♦. כמובן שניתן היה לבצע את החוזה בפשטות 
באמצעות זכייה ב-K♦, הוצאת שליטים ובהמשך עקיפה 

.♦Q-נגד ה

קלה.  הייתה  לא  שההחלטה  ייאמר  ההגינות  למען 
בתחרות כולה היה החוזה הסופי ♣6 ב-24 מתוך 102 
 .♦J-שולחנות. בכולם, ללא יוצא מן הכלל, הוביל צפון ב
את  ולבצע   ♦Q נגד  לעקוף  הכרוז  בחר  מקרים  ב-11 

החוזה, אולם ב-13 מקרים החוזה נכשל.

השלב  בסיום  מאוד  שהתאכזבה  אחרת  ישראלית  קבוצה 
ליאור  בה  ששיחקו  לוי שטרן  הייתה קבוצתו של  המוקדם 
אורמן-דורון ידלין-ישראל ידלין. בסיבובים הראשונים קיבלה 
בברידג'  השמות  מיטב  נגד  ביותר  קשים  זיווגים  הקבוצה 
העולמי, ולאחר 4 מתוך 10 סיבובים דשדשה במקום ה-94. 
אבל אף פעם לא מאוחר להתאושש. החל מהסיבוב החמישי 
שיחקה הקבוצה מצוין וזכתה בשישה ניצחונות רצופים. אלה 
הביאו אותה למקום ה-18, אך הניצחון האחרון על נבחרת 
דרום אפריקה לא היה מספיק גבוה, כך שעדיין חסרו 1.4 

VP כדי להמשיך לשמינית הגמר.

ידיים  קרובות  לעתים  מקבלים  אנו  הברידג'  בתחרויות 
אותן  ומתלבטים אם לפתוח  "מעניינות"  נקודות   11 של 
או לא. להחלטתו האופטימית של לוי שטרן ביד הבאה 

מהסיבוב השישי היו השלכות דרמטיות:

Board 29, Dealer North, Vul All
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JT
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♦
♣
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KQ5
T8
K98432
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♥
♦
♣
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JT87
6
6
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♥
♦
♣

A6
A4
AK97543
75

 

פתח  מזרח   ,Pass-ב התחיל  צפון  שבהם  בשולחנות 
והחוזה הסופי היה בדרך כלל  לרוב ♠3, דרום התערב 

3NT או ♦5, כאשר לצפון אין אפשרות להוסיף לסלם.
בשולחן שלנו:

West North East South
שטרן אורמן
1♣ 3♠ 4♦

Pass 5♦ Pass 5♥
Pass 6♦ All Pass

מול פתיחה של השותף ותמיכה ב-♦ ברור שדרום ירצה 
להכריז סלם. ליאור אורמן )חבר נבחרת ישראל עד גיל 
21( אפילו רצה סלם גדול, אבל צפון עצר את ההכרזה 

ב-♦6.

מכריז  של  שותפו  נגד  ב-♣  בעקיפה  תלוי  הסלם  ביצוע 
הוצאת   ,♠A-ב זכייה  ב-♠,  הובלה  לאחר   .Preempt-ה
ליאור  ב-♣,  מוצלחת  ועקיפה  סיבובים  בשני  שליטים 
 ,♣Q-מערב זכה ב .♣J-והשליך ♠ מפסיד על ה ♣A שיחק
ובהמשך הושלך ♥ מפסיד על ה-T♣ – יישום פשוט למדי 

של טכניקת "מפסיד על מפסיד".

 BAM קבוצת לוי שטרן הצליחה גם בתחרות הקבוצות
 4 במקום  וסיימה  הנוקאאוט  לשלבי  במקביל  שנערכה 

)מחולק( עם תוצאה של 67%. 

פישר-רון  לוטן  היו  הגמר  לשמינית  שעלו  הישראלים 
בראל  זק-מיכאל  ויניב   Vitas בקבוצת  ששיחקו  שוורץ 
McAllister. האחרונים נשרו בשמינית הגמר,  מקבוצת 
דרמטי.  מאבק  לאחר  שלב  עלתה   Vitas קבוצת  אולם 
במחצית הראשונה היטיבו פישר-שוורץ לשחק והקבוצה 
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 Vinciguerra החזקה  הצרפתית  יריבתה  את  מחצה 
לכאורה  הייתה  השנייה  המחצית   .10:85 בשיעור 
הישראלי  לזוג  לתת  החליט  והקפטן  בלבד,  לפרוטוקול 
אספו  יסופר(  כי  ייאמן  )לא  בורדים   10 בתוך  לנוח. 
ל-  וצמצמו  יריביהם  של   1 לעומת   IMP  75 הצרפתים 
85:86!! איכשהו הצליחו חברי קבוצת Vitas להתעשת 

ב-4 החלוקות האחרונות ולנצח 86:90. 

הנה יד מעניינת ממפגש זה:

Board 9, Dealer North, Vul E/W
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♣
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♣
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♦
♣

QT3
T84
Q94
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West North East South
לורנציני שוורץ קוונטין פישר

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

בשני השולחנות דאגו מזרח/מערב שהיד החזקה תשחק 
ב-♣  או  ב-♥  הובלה  לקבל  טוב  סיכוי  עם  החוזה,  את 
ש"תמכור" את החוזה מיד. בשולחן השני הוביל הצרפתי 
♥ והזוג הפולני גירולסקי-סקריפצ'ק לא התקשה לבצע 
♠4. לעומתו מצא לוטן פישר את ההובלה החזקה ב-4♦. 

רון שוורץ זכה ב-J♦ ושיחק נכון ♣6.

לכרוז הייתה בעיה: האם לנסות עקיפה ב-♣ או להשליך 
 ♣ שני  להשליך  שיוכל  כך   ♥J-ה הגבהת  על  יהבו  את 
עליו לבחור  כדי לבצע את החוזה היה   .♥ על  מהדומם 
בקו משחק מסובך: AK ,♣A♥ )השלכת ♣(, חיתוך ♥, 
 ♠A ,)חיתוך ♥ )צפון אינו יכול לחתוך מעל הדומם ,♠K
והשלכת ♣ על J♥ בעוד דרום חותך עם הלקיחה הטבעית 
שלו. קוונטין בחר בדרך הפשוטה של עקיפה ב-♣, אבל 

זה לא עבד, והחוזה לא בוצע.

הקבוצה  מול  הגמר  רבע  בשלב  נשרה   Vitas קבוצת 
 .Team Orange White התחרות  של  המצטיינת 
מחליפים  ללא  ארבעה  של  בהרכב  ששיחקו  ההולנדים 
את  להביס  והמשיכו  במוקדמות  עצום  בהפרש  ניצחו 

יריביהם לכל אורך הדרך.

חצי הגמר שבה השכילו חברי הקבוצה  יד משלב  הנה 
האלופה להגיע לחוזה הנכון מהצד הנכון. 

Board 15, Dealer South, Vul N/S
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West North East South
מטושקו ורבייק סטרקין מולנאר

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

סיבובים,  הוצאת שליטים בשני  לאחר  בקלות  בוצע   6♦
רק  זאת  כל  אך   ,♥ על   ♣ והשלכת  הספיידים  הגבהת 
בזכות העובדה שצפון היה הכרוז. אם דרום הוא הכרוז 
)כפי שהיה קורה במהלך הכרזה טבעי(, אזי הובלה ב-♣ 

סותמת את הגולל על סיכוייו.

לאחר  לפיה   Gazzilli בקונבנציית  השתמשו  ההולנדים 
חזקה  יד  מתארת   2♣ של  שנייה  הכרזה   1Maj-1NT
)17+ נקודות( או קלאבים טבעיים. הכרזת התשובה ♦2 
מתארת 8+ נקודות עם חלוקה כלשהי, ובהמשך נדרשים 
הסכמים נוספים כדי להראות כל מיני חלוקות בידו של 
 4♣ ההכרזה  עושים.  הם  מה  ידעו  ההולנדים  הפותח. 
הייתה Cuebid עם הסכמה על ♦ כשליט, והיא הובילה 

די מהר לסלם המוצלח.
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ללא  )שהסתיים  הקבוצות  של  הגמר  לשלב  במקביל 
אלמונית  נורווגית  קבוצה  מול  הולנדי  בניצחון  הפתעות 
יחסית( החלה תחרות הזוגות שכללה מוקדמות, חצי גמר 
בשני בתים וגמר )52 זוגות(. שני זוגות ישראלים הצליחו 
לעבור את כל השלבים המוקדמים ולהעפיל לגמר. דורון 
הסתפקו  לבסוף  אבל  טוב  התחילו  ידלין  ידלין-ישראל 
כל ההחלטות  קיבלו את  ביד הבאה הם  ה-29.  במקום 

הנכונות וזכו בצדק בתוצאה של 96%.

Board 15, Dealer South, Vul N/S
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West North East South
סוויינדל ד. ידלין באומן י. ידלין

Pass
1♥ Dbl 2♥ Dbl

Pass 2♠ Pass Pass
3♥ Pass Pass Dbl

Pass Pass Pass

הוא  הפגיעות  מצב  אף  שעל  ייאמר  מזרח  של  לזכותו 
ניסה להימנע מחוזה בגובה 3 עם ידו מלאת המפסידים, 

הסתפק ב-♥2 בסיבוב הראשון ולא המשיך להתחרות.

 Responsive Double הכרזת הכפל של ישראל הייתה
ידע  דורון  אבל  המינור,  בסדרות  רביעיות  המתאר 
בהתאמה   2♠ לשחק  והעדיף  טופ-בוטום  שמשחקים 
4-3 עם סדרת שליט חזקה )שהיה מתבצע( על פני ♣3 

בהתאמה 4-4 )שהיה נופל(.

♠2 מבוצע היה שווה 82% לצפון/דרום. מערב ניסה לשפר 
את תוצאתו ולהכריז ♥3, אבל ישראל ידלין הבין היטב מה 
 Takeout קורה כאן והכפיל עם שתי לקיחות בטוחות מול
Double של השותף. לאחר שצפון/דרום זכו בכל הלקיחות 

המגיעות להם, התוצאה הסופית הייתה 300+.

כמו בזוגות מעורבים, גם באליפות אירופה לזוגות זכה זוג 
צרפתי: מיודענו תומס בסיס שיתף פעולה עם פרדריק 
וולקר. נסיים עם סלם גדול של הזוג הישראלי המצליח 

בתחרות: אלדד גינוסר-אופיר רשף )מקום 10(.

Board 12, Dealer West, Vul N/S

 ♠
♥
♦
♣

Q8765
J32
K65
93

 

♠
♥
♦
♣

-
AKQT9
A98
AJT62

♠
♥
♦
♣

KJ9432
865
-
KQ87

 ♠
♥
♦
♣

AT
76
QJT7432
54

 

West North East South
רשף הלגמו גינוסר הופטניסקה
1♥ Pass 1♠ Pass
3♣ Pass 4♣ Pass
5♠ Pass 7♣ All Pass

הכול  הראשונים  הסיבובים  בשני  ויפה,  פשוטה  הכרזה 
היה טבעי. הכרזת המפתח בדרך לסלם גדול הייתה ♠5 
כמה  השותף  את  שואל  אשר   )Exclusion Keycard(

.♠A-קלפי מפתח יש לו פרט ל

מערב מראה חוסר ב-♠. גם למזרח יש חוסר – ב-♦, אבל 
זה החליט  אותו. במקום  אין אפשרות להראות  בשיטה 
אלדד גינוסר לקבוע בעצמו את החוזה הסופי. לא היה לו 
ספק שלשותפו הארטים טובים, ונראה לו כי אם שותפו 
עם  ביחד  בשליט   KQxx אזי   ,5♠ להכריז  מספיק  חזק 
היה  וכך  לקיחות,   13 לביצוע  בהחלט  יספיקו  החוסר 

לאחר חיתוך 2 דיאמונדים בדומם.

על הכרזה  כ-90%  לקבל  היינו מצפים  רגילה  בתחרות 
כאשר  אירופה  אליפות  בגמר  מדובר  כאן  אבל  כזו, 
זוגות בכירים שאינם פוחדים להכריז סלם  השדה כולל 
 64% קיבלו על היד הזאת  רשף-גינוסר  גדול כשצריך. 
חוזה   ,7♥ להכריז  העזו  מהזוגות  שחלק  מאחר  בלבד, 
פחות בטוח אבל מבוצע בחלוקה הנתונה. היו גם כאלה 

...RDbl ואף Dbl שביצעו ♥7 עם
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את ק המלמדים  בעולם  רבים  ברידג'  ספרי  יימים 
בהם,  מעיין  אתה  כאשר  המשחק.  של  התאוריה 
נדמה לך שהכותב "תופר" את הידיים כדי להבהיר את 
לאפס.  שואף  בשולחן  כזו  יד  לשחק  ושהסיכוי  הנושא, 
אבל לפעמים המציאות חזקה יותר. שימו לב ליד הבאה 

שהופיעה במוקדמות של אליפות הסניורים בחודש יוני.

Board 5, Dealer North, Vul N/S

♠
♥
♦
♣

Q762
T92
K62
AJ2
 ♠

♥
♦
♣

T3
AJ74
T85
8543

West North East South
Pass 1NT Pass

3NT Pass Pass Pass

אתם יושבים בדרום, הובלתם 4♥ והדומם )מערב( נפרש.

3♥(. 2♦ מהדומם  )שותפכם משחק   ♥T-ב זוכה  הכרוז 
אל ה-J♦ של מזרח, הממשיך ב-Q♥. מה תעשו?

בטרם תחליטו כדאי לכם לנסות להבין מה יש לכרוז ומה 
ברצונו לעשות.

זה נראה מוזר מאוד שהכרוז אינו מנסה לפתח לקיחה 
ב-♣, אלא דווקא ב-♥ – הסדרה שהובלתם בה!

 .♥KQ כמו-גם   ♣KQ שברשותו  להסיק,  ניתן  מכאן 
אפשרות  על  מעיד  השנייה  בלקיחה   ♦ של  המשחק 
דווקא  כי  מלמד  ב-♥  ההמשך   .♦AJ או   ♦QJ שלכרוז 

החלופה של AJ♦ סבירה יותר.

אם כך, ידו של הכרוז ברורה למדי – יש לו 15 נקודות 
גבוהות ב-3 סדרות פרט ל-♠.

הסיכוי היחיד שלכם להכשיל את החוזה הוא לזכות מיד 
!♠T ולשחק ♥A-ב

להלן היד המלאה:

Board 5, Dealer North, Vul N/S
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יד החודש – מתוך אליפות ישראל לסניורים

הסיכוי היחיד
יוסי אנגל
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שבוע לאחר סיום אליפות אירופה הפתוחה חזרו שחקני 
הברידג' הצעירים לעיר הנורווגית טרומסה כדי להתחרות 
נערכה  התחרות  צעירות.  לנבחרות  אירופה  באליפות 
 16 גיל  עד   ,21 גיל  עד   ,26 גיל  עד  קטגוריות:  בארבע 

ונשים עד גיל 26.

והנבחרת  יוצגה בשלוש הקטגוריות הראשונות,  ישראל 
המצליחה ביותר שלנו הייתה הנבחרת עד גיל 21 אשר 
במקום  וזכתה  התחרות  אורך  לכל  בצמרת  התברגה 
השלישי המקנה כמובן זכות להשתתף באליפות העולם 

לקבוצת גיל זו בשנת 2016.

במאמר זה נסקור את הישגיה של הנבחרת עד גיל 21 
אמיר  טולדנו,  אורמן-אורן  ליאור  בהרכב:  שהופיעה 
עציון-עמי זמיר, שחף אביטל-אסף יקותיאלי עם הקפטן 
ערן אסרף. על התחרויות עד גיל 26 ועד גיל 16 נדווח 

בירחון הבא.

של  כוללת  תוצאה  עם  הולנד  נבחרת  זכתה  בתחרות 
VP 218.22 מתוך 300 אפשריות. במקום השני זכתה 
עם  שלישית  סיימה  ישראל   .VP  205.23 עם  שוודיה 
ניכר מאיטליה שבמקום הרביעי.  VP 189.18 בהפרש 

עוד העפילו לאליפות העולם: גרמניה ולטביה.

בדירוג הבאטלר של התחרות סיים הזוג הישראלי הבכיר 
אורמן-טולדנו במקום הראשון במשותף עם זוג שוודי עם 
ממוצע של IMP 0.90 ללוח ב-14 המפגשים )מתוך 15( 
 0.31 של  ממוצע  השיגו  עציון-זמיר  בהם.  שהשתתפו 
שהורכבו  ואביטל-יקותיאלי  ב-12 מפגשים,  ללוח   IMP

רק ב-4 מפגשים השיגו ממוצע של 0.23.

בין  מפגש  נערך  התחרות  של  הראשון  בסיבוב  כבר 
שוודיה  במדליה,  לזכות  העתידות  מהנבחרות  שתיים 
מול ישראל. עורך בולטין התחרות בריאן סניור מאנגליה 
ראה כנראה את הנולד ובחר לסקר בהרחבה את המפגש.

Board 5, Dealer North, Vul N/S 
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West North East South
רימשטדט עציון סאפסטן זמיר

Pass Pass 2♦
Dbl RDbl Pass 2♥
2♠ Pass 4♠ All Pass

West North East South
אורמן גרונקוויסט טולדנו רימשטדט

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

4NT Pass 5♣ Pass
5NT Pass 6♦ Pass
6♠ All Pass

שישייה  עם  מולטי   2♦ דרום  פתח  השולחנות  בשני 
 Strong בהארט ויד חלשה. שני השחקנים במערב הראו

Double )18+ נקודות( עם חמישייה לפחות ב-♠.

המכרז.  את  שסיים  "עצלני"   4♠ הכריז  במזרח  השוודי 
לעומתו בחר אורן טולדנו בהכרזת סדרת המתנגד ♥4 

מדליית ארד לישראל באליפות 
אירופה עד גיל 21

רם סופר
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אשר הראתה תמיכה ב-♠ עם יד טובה. אחרי הכול, הוא 
אורמן  ליאור  מזה.  פחות  עם  גם  ל-♠4   3♠ מעלה  היה 
בתקווה   5NT שאל  ואף  סלם  לקראת  הלאה  המשיך 
ב-♣  חמישייה  מחזיק  שותפו  אם  גדול  לסלם  להגיע 
בראשות K. התשובה ♦6 הראתה K♦ ושללה K♣. אורמן 

הסתפק בסלם קטן.

המשחק היה פשוט. הכרוז חתך הארט, הוציא שליטים 
ושיחק A♣ על מנת להגביה את הסדרה ולהשליך עליה 
דיאמונד. לאחר נפילת ה-K♣ מדרום היו לו 13 לקיחות 
הסלם  הכרזת  עבור   IMP ב-11  זכתה  ישראל  קלות. 

הקטן.

Board 8, Dealer West, Vul None
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West North East South
רימשטדט עציון סאפסטן זמיר

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

West North East South
אורמן גרונקוויסט טולדנו רימשטדט
1♠ 3♥ Pass Pass
Dbl Pass 3NT All Pass

הזוג השוודי במזרח/מערב הסתפק ב-♣3 עם 25 נקודות 
מלא  למשחק  אורמן-טולדנו  הגיעו  לעומתם  גבוהות. 
למרות הכרזת ההפרעה ♥3 של צפון )אשר אמיר עציון 

בשולחן השני לא בחר בה(.

דרום  טולדנו.  אורן  של  בידיו  הופקדה  הביצוע  מלאכת 
הוביל ב-8♥, וצפון החליט לא לכסות את ה-J♥ של הדומם 
לא  אורן  טובה.  הגנה   – מעברים  על  לשמור  מנת  על 

שיחק נמוך מידו אוטומטית אלא זכה ב-Q♥ כדי להספיק 
ב-♠. שתי העקיפות בסדרות השחורות  פעמיים  לעקוף 
 ,♥Q הצליחו, וצפון התגלה כצפוי עם קוצר ב-♠. לאחר 
קלאב  ומסר   ♣J שיחק  טולדנו   ,♠Q-ו שכוסה   ♣Q  ,♠J
לדרום להגבהת הסדרה. השוודים המשיכו בהארט. אורן 
משך את כל הזוכים מהדומם והמשיך ב-♠. עד כה הוא 
זכה ב-8 לקיחות, ודרום שקיבל את היד היה חייב לשחק 
♦ שמגביה את ה-K♦ או ♠ חמישי. כך או אחרת, החוזה 

מבוצע – עוד IMP 7 לישראל.

Board 12, Dealer West, Vul N/S
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West North East South
רימשטדט עציון סאפסטן זמיר

2♠ 3♦ 3♠ 5♦
Pass Pass Pass

עמי זמיר העלה את שותפו ל-♦5 בעוד השוודי שהחזיק 
אותם קלפים הסתפק ב-♦4 ולאחר מכן הרשה למזרח/

מערב לשחק ♠4 לא מוכפל שנפל פעמיים.

 ,♠A-ממזרח זכה ב ♠J הכרוז אמיר עציון שקיבל הובלה
בהצלחתן  תלוי  החוזה  לכאורה  בהארט.  ועקף   ♠ חתך 
גם אפשרות  יש  3 עקיפות, אולם למעשה  2 מתוך  של 
להשליך מפסיד אחד ב-♣ על ה-♥ הרביעי. המגן השוודי 
במזרח הבין זאת, ולאחר הזכייה ב-K♥ המשיך נכון ב-♣ 

נמוך כדי להעמיד את הכרוז בניחוש.

הוא  מכן  לאחר   .♣K ושיחק את המצב  נכון  קרא  אמיר 
בשליט.  בהצלחה  ועקף  בידו   ♣ חתך   ,♣ להגנה  מסר 
 IMP ב-11  ישראל  נבחרת  את  זיכתה   +600 התוצאה 

נוספים. 
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Board 16, Dealer West, Vul E/W
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West North East South
רימשטדט עציון סאפסטן זמיר
Pass Pass Pass 1♦

1♠ Dbl 2♠ 3NT
Pass Pass Pass

שיטתם  לפי   1NT לפתיחה  התאימה  לא  דרום  של  ידו 
של הזוג זמיר-עציון. דרום פתח ♦1 והכריז 3NT לאחר 
זה  יריבים שתמכו  מול  Negative Double של שותפו 

בזה ב-♠.

 ♥Q-ל החלפה  שותפו.  של   ♠A-ל נמוך   ♠ הוביל  מערב 
הייתה מזכה את הזוג השוודי ב-5 לקיחות מידיות, אבל 
כיסה  זמיר  עמי  הכרוז  ב-9♠.  כולנו(  )כמו  חזר  מזרח 
והמשיך  )שגיאה!(   ♠K משך   ,♠J-ב זכה  מערב   .♠T-ב

בסיבוב רביעי של ♠.

לאחר שקיבל מההגנה לקיחה ב-♠, משימתו של הכרוז 
הייתה להשלים את החוזה עם 8 לקיחות בסדרות המינור. 
להשלכות  לב  ושם   ♦ סיבובי  ארבעה  שיחק  זמיר  עמי 
מערב: הארט וספייד. כעת היה קל לנחש שמערב נאלץ 
החוזה  הסדרה.  על  להגן  כדי  קלאבים  ארבעה  לשמור 
בוצע באמצעות עקיפה אל ה-T♣. בשולחן השני הגיעו 

השוודים לחוזה נחות של ♥4 ונפלו פעמיים.

בשיעור  ישראל  של  דחוק  לניצחון  הביאו  אלה  ידיים 
החזקה  נבחרתה  מול   )VP 8.92-11.08(  IMP 45:49

של שוודיה שזכתה בסיום התחרות במדליית הכסף.

זוכת  מול  ישראל  נבחרת  התמודדה  החמישי  בסיבוב 
מדליית הזהב, נבחרת הולנד, וגם מפגש זה זכה לסיקור 

בבולטין המקוון של התחרות.

Board 12, Dealer West, Vul N/S
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West North East South
ספרינקהויזן עציון מנדס זמיר

Pass 1♣ 1♦ Dbl
3♣ Pass 3♠ Pass

3NT Pass Pass Pass

הזוג ההולנדי הכריז באגרסיביות ל-3NT לאחר הכרזת 
עציון  אמיר  ב-♦.  טובה  תמיכה  שהראתה  ממערב   3♣
הוביל ב-♣. הכרוז עיכב פעם אחת, זכה בדומם בסיבוב 

השני וחיפש כניסה לדומם ב-♥ כדי לבצע עקיפה ב-♦.

לקיחות  והזוג הישראלי משך חמש   ♥A-ב נלקח   ♥K-ה
 ♦AQ ב-♣. בכך לא תם הסיפור. הכרוז השאיר בדומם
זכה  זמיר  עמי  עקף.  והכרוז  ב-♦  המשיך  עציון  בלבד. 
ב-K♦ והמשיך ב-♥ אל ה-Q של שותפו. המשך ב-♦ תקע 
 .♠K-את הכרוז לדומם והכריח אותו למסור לקיחה גם ל
אבל  לקיחות,  ל-9  התחייבו  במזרח/מערב  ההולנדים 

דווקא הזוג הישראלי בצפון/דרום זכה בהן: 250+.

West North East South
אורמן קיליאן טולדנו טייסן
Pass 1♣ 1♦ Pass
1♥ 2♣ 2♠ 3♣
3♦ Pass Pass Pass

במזרח פעל בצורה הגיונית. לאחר שכבר  אורן טולדנו 
ב-♦3,  הסתפק  שותפו   ,2♠ באמצעות  חזקה  יד  הראה 
ולא היה לו מה להוסיף. הוא ראה בידו עוצר בודד ב-♣, 
כך שלא ניתן לבצע 3NT אלא אם יש 9 לקיחות מידיות.

הזוג הישראלי שיחק אפוא בחוזה בטוח של ♦3. בעיית 
והפיל   ♦A הוריד  שאורן  בכך  נפתרה  לדומם  המעברים 
K♦ בודד בדרום. הוא מסר להגנה לקיחה ב-♣ ושתיים 

ב-♥ וביצע 10 לקיחות: 130+ ו-IMP 9 לישראל.
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Board 17, Dealer North, Vul None
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בשני השולחנות שיחק דרום בחוזה 3NT לאחר פתיחה 
טבעית של ♠1 מצפון והמשכים מלאכותיים. הובלה ב-♣ 

לא באה בחשבון לאחר שצפון הראה רביעייה בסדרה.

ליאור אורמן )מערב( בחר בהובלה נייטרלית ב-♦. הכרוז 
ההולנדי משך AKQ♦ ועקף בהצלחה אל ה-J♥. כעת הוא 
מסר להגנה ♥ להגבהת הסדרה. ליאור זכה ב-T♥ וחזר 
זכה  טולדנו(  )אורן  ומזרח   ♠Q ניסה הכרוז   .♠J-ב נכון 
 ♣J-ליאור שיחק נמוך ונתן ל .♣T-הוא המשיך ב .♠K-ב
שבדומם לזכות. הכרוז ההולנדי שנותר ללא כניסה לידו 
המשיך  בסדרה,  לקיחות  ב-3  זכה  ליאור  ב-♣.  המשיך 
ב-♠ ותקע את הכרוז בדומם כדי להעניק לשותפו לקיחה 

נוספת עם ה-T♠: 100+ לישראל.

בשולחן השני בחר ההולנדי במערב בהובלה אומללה של 
T♥ )בחירת הקלף אינה נכונה – לא כדאי לבזבז קלפי 
הפתיחה(.  בהובלת  ברצף  שאינם   9 או   T כמו  ביניים 
ועקף   ♥A-ב זכה  זמיר  עמי  הכרוז   .♥Q שיחק  שותפו 
מסדרת  הוביל  מזרח חשב ששותפו  הצלחה.  ללא  ב-♠ 
♥ טובה יותר והמשיך בסדרה. עמי ניסה 8♥ ולהפתעתו 
 ♦AKQ ,♥-הנעימה זכה בלקיחה. הוא משך 5 לקיחות ב
עם  מהדומם  ויצא  קלאבים  שלושה  בידו  שמר   ,♠A-ו
J♣. גם מערב שמר שלושה קלאבים, כך שהכרוז זכה 
בלקיחה עודפת: 430+ לישראל ועוד IMP 11 שהביאו 
 IMP 32:41 לניצחון ישראל על אלופת אירופה בשיעור 

.)VP 7.70-12.30(

בתחרות,  הטובות  הקבוצות  שתי  על  גברה  נבחרתנו 
אולם שמטה נקודות מול חלק מהקבוצות הפחות חזקות. 
השלישי  במקום  הקבוצה  ניצבה  סיבובים   13 לאחר 
בהפרש קטן מאוד מגרמניה שבמקום הרביעי, כאשר גם 
צרפת במקום החמישי עדיין בתמונת המדליות. המפגש 
15 חרץ את  בסיבוב ה-14 מתוך  בין ישראל לגרמניה 

גורל מדליית הארד.

לניצחון  וזכתה  במיטבה  נבחרתנו  הייתה  זה  במפגש 
מוחץ IMP 4:71 אשר זיכה אותה ב-VP 19.99 מתוך 

20 אפשריות.

Board 6, Dealer East, Vul E/W
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West North East South
אורמן ון-אוסטן טולדנו פבשט

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

♥3 הראה התאמה   .2/1 הכריזו בשיטת  טולדנו-אורמן 
ראיות  היו  מזרח  של  הנקודות   11 טובה.  יד  עם  ב-♥ 
להכרזת Cuebid ♦4 הודות לשביעייה ב-♥. מערב השיב 
הבעיה  את  למזרח  שפתרה  משלו   Cuebid בהכרזת 

ב-♠. אורן טולדנו שאל לקלפי מפתח ונחת בחוזה ♥6.

קלף ההובלה קבע הכול: המגן הגרמני חשש להוביל ב-♦ 
)שהיה מכשיל את החוזה( ובחר בהובלה פסיבית בשליט. 
חזר  צפון   .A-וה  K-ה אל   ♣ מיד  ושיחק  בידו  זכה  אורן 
המשיך  אורן  אבל  לדומם,  כניסות  להוציא  במטרה  ב-♠ 
כדי  בשליט  כניסות  שתי  עדיין  לו  והיו  גבוה   ♣ בחיתוך 
לקיחות  וליהנות ממנה. שלוש  להגביה את סדרת ה-♣ 
ב-♣ יחד עם שבעה שליטים ו-2 אסים צדדיים הסתכמו 
ב-♥6 מבוצע, בעוד בשולחן השני עצרו הגרמנים ב-♥4.
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Board 11, Dealer South, Vul None
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West North East South
אורמן ון-אוסטן טולדנו פבשט

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

מוזר.  הכרזה  מהלך  לאחר   3NT-ל הגיע  הגרמני  הזוג 
עיכב  הכרוז  מלמעלה.  רביעי  ב-♦  הוביל  אורמן  ליאור 
זכה  ליאור   .♣ ושיחק   ♦A-ב זכה  מכן  ולאחר  פעמיים, 
כדי  ב-9♥  נכון  והמשיך  הנותרים  ה-♦  את  משך   ,♣J-ב

להגביה את הסדרה. הכרוז נאלץ להסתפק ב-4 לקיחות 
♠ ובשני אסים אדומים מבלי להגיע לאף לקיחה בסדרתו 

הארוכה ♣: 150+ לישראל.

West North East South
שטרק עציון אלטר זמיר

Pass
Pass 1♣ Dbl 2♣

2♦ Pass Pass 2NT
Pass 3♣ All Pass

צפון/דרום:  של  בקלפים  שיש  מה  הכריזו  זמיר-עציון 
♣3. הזוג הגרמני, למרות Dbl אגרסיבי של מזרח, נתן 
להם לשחק ולא התחרה ל-♦3 )שהיה נופל פעם אחת(. 
ונתנה לכרוז זמן להוציא שליטים  ההגנה התמידה ב-♦ 
ולהשליך ♥ מפסיד על ה-♠ הרביעי. עוד 130+ לישראל 

בדרך לניצחון סוחף ולמדליית ארד ראויה. 

מישהו זוכר מתי בפעם האחרונה לא ניצבה אף נבחרת 
ישראלית על דוכן המנצחים באליפות אירופה לצעירים? 
כל הכבוד להתאגדות הברידג' ולמאמן הראשי דוד בירמן 
המטפחים בהתמדה דור אחרי דור של שחקנים צעירים 
מעולים. השקעה זו באה לאחרונה לידי ביטוי גם בהישגי 

הנבחרת הבוגרת שלנו. המשיכו כך! 

עומדים: חברי נבחרת ישראל עד גיל 21 )מימין לשמאל( אסף יקותיאלי, ליאור אורמן, אורן טולדנו, עמי זמיר, אמיר עציון, 
שחף אביטל; חבר הנהלת EBL איתן לוי. כורע: ערן אסרף )קפטן הקבוצה(.
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יד זו לקוחה מתוך המפגש בין ישראל לשוודיה באליפות 
בטרומסה,  לאחרונה  שהסתיימה   26 גיל  עד  אירופה 
נורווגיה. ביד זו כיכב גל גרסטנר )מערב( שניצל הזדמנות 
והצליח להכשיל את החוזה בהגנה שלא קל למצוא אותה.

Dealer North, Vul All
 ♠

♥
♦
♣

A962
Q72
6
T8653

 

♠
♥
♦
♣

KQT5
K63
J9732
A

♠
♥
♦
♣

J73
JT8
Q854
742

 ♠
♥
♦
♣

84
A954
AKT
KQJ9

 

West North East South
Pass Pass 2♣

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

שאלות  על  הבנוי  ומסובך  ארוך  הכרזה  מהלך  לאחר 
בסדרתו  מלמעלה  הרביעי  בקלף  גל  הוביל  ותשובות, 
הארוכה ♦3. שותפו מושיקו מיוחס הניח את ה-Q, והכרוז 

 .A-את ה -

זקוק הכרוז, מעבר לפיתוח סדרת  כדי לבצע את החוזה 
בסדרת  רק  אפשרית  והיא  נוספת,  ללקיחה  הקלאב, 

ההארט. 

מאחר שהיה מודע לבעיה שיש לו ב-♠, שיחק הכרוז ♥ מידו 
כבר בלקיחה השנייה על מנת שהיריבים לא יספיקו לסמן 
הראשונה  ההזדמנות  גל  עבור  נוצרה  כעת  לרעהו.  איש 

והאחרונה להכשיל את החוזה, והוא לא החמיץ אותה.

גל גרסטנר זכה מיד ב-K♥ והמשיך ב-K♠. הכרוז זכה באס 
שבדומם, וכעת שיחק ♣. מערב זכה ב-A♣ והמשיך ב-♠ 
נמוך. מושיקו במזרח זכה, ולאחר היסוס קל )אם להמשיך 
למסקנה  הגיע   )♦ ההובלה  לסדרת  לחזור  שמא  או  ב-♠ 
הנכונה. הוא המשיך בסיבוב שלישי של ♠, והחוזה הוכשל.

הגנה נפלאה
יעקב מינץ
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הפרה של התנהגות הולמת

חוק 73 ו' עוסק בהפרה של התנהגות הולמת, סעיף זה 
יריבים בדרכים לא  אסור לשחקנים להטעות  כי  קובע 

חוקיות כפי שמפורט בחוק :

בין יתר הדברים מדבר סעיף זה על :

הערה שמטרתה להטעות את היריב)ים(א. 

שאלות שכל מטרתן לגרום לטעות אצל היריבים.ב. 

שינויים בקצב המשחק ללא סיבה ברידג'יסטית מוכחת.ג. 

החוק אינו דורש שהשחקן המפר ידע כי ההפרה תפעל 
לדעת,  יכול  היה  השחקן  כי  רק  היא  הדרישה  לטובתו, 
אמירה זו בהחלט מתייחסת לרמתו של השחקן והדרישות 
משחקנים מנוסים יותר מחמירות מהדרישות משחקנים 

פחות מנוסים ובעלי כישורים פחותים.

נוסח החוק

ו. הפרה של התנהגות הולמת

כאשר הפרה של התנהגות הולמת המתוארת בחוק זה 
גורמת נזק ליריב חף, אם מנהל התחרות קובע ששחקן 
חף הסיק מסקנה מוטעית מפעולת יריב שהינה הערה, 
ברידג'יסטית  סיבה  לה  שאין  דומיהם,  או  קצב,  אופן, 
פעולתו,  ביצוע  בעת  לדעת,  עלול  היה  והיריב  מוכחת, 
שהפעולה עלולה לפעול לתועלתו, מנהל התחרות יעניק 

תוצאה מתוקנת )ראה חוק 12ג(.

דוגמה 1

Board 18, Dealer East, Vul N/S
 ♠

♥
♦
♣

AKQ92
A54
AQJ87
-

 

♠
♥
♦
♣

763
Q92
T952
987

♠
♥
♦
♣

854
6
63
KQJT543

 ♠
♥
♦
♣

JT
KJT873
K4
A62

 

לאחר שמזרח פותח בהכרזת מנע בקלאב, מגיעים צפון-
דרום לחוזה ♥7.

קלף ההובלה ממערב הוא 9♣. הכרוז משליך מהדומם 
במחשבה  שוקע  וכעת  בידו   ♣A-ב זוכה  קטן,  דאימונד 
לזמן ממושך. כמובן שמחשבותיו של הכרוז הם איך ניתן 

לא להפסיד לקיחה למלכה בשליט.

לאחר זמן מה מעיר מערב: "על מה אתה חושב כל כך 
הרבה זמן?", הכרוז משחק  מיד ♥ נמוך אל ה-A בדומם 
ומנסה לעקוף נגד מזרח. הוא נופל פעם אחת. פתיחת 
דף התוצאות מראה כי חלק מהזוגות ביצעו 13 לקיחות 

בחוזה ב-♥.

בלתי  להטעייה  וטוען  התחרות  למנהל  קורא  הכרוז 
חוקית, כי שחקן המחזיק בידו Q ועוד שני קלפי הארט 

קטנים אינו יכול לשאול שאלה כזו.

מנהל התחרות חייב לפעול לפי חוק 73 ו' )וחוק 12 ג'( 
ולהעניק תוצאה מתוקנת של ♥7 מבוצע.

הטעייה בלתי חוקית
אילן שזיפי – מנהל תחרות ראשי

אנו מביאים תקציר הרצאה של אילן שזיפי שהועברה 
בהשתלמות מנהלי תחרויות לשנת 2015 מטעם ועדת 

החוקה. הנושא: חוק 73 ו' – הטעייה בלתי חוקית.
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דוגמה 2

Board 10, Dealer East, Vul All
 ♠

♥
♦
♣

AQ962
K43
5
Q864

 

♠
♥
♦
♣

J3
Q76
AQ43
T532

♠
♥
♦
♣

K54
AT92
J9872
K

 ♠
♥
♦
♣

T87
J85
KT6
AJ97

 

מזרח משחק בחוזה ♦3.

בשלב מסוים משחק הכרוז 9♥ מידו לכוון ה-Q בדומם, 
דרום חושב לזמן מה ולאחר מכן משחק קלף קטן.

הוא   .♥K יש  לדרום  כי  מניח שהמחשבה מראה  מערב 
משחק Q♥ שנלקחת על ידי ה-K ובהמשך מפסיד לקיחה 

.♥J-נוספת ל

לא  לדרום  כי  לפניו  וטוען  קורא למנהל התחרות  הכרוז 
מבקש  הוא  למחשבה.  ברידג'יסטית  סיבה  כל  הייתה 
תיקון תוצאה. מה דעתכם? האם דרום חשב ללא סיבה 
את  שתקראו  לפני  להחלטה  להגיע  נסו  ברידג'יסטית? 

ההמשך.

בדרום   לשחקן   כי  התחרות  מנהל  החליט  זה  במקרה 
את  דחה  המנהל  למחשבה.  ברידג'סטית  סיבה  הייתה 

טענתו של הכרוז ואישר את התוצאה.

דוגמה 3

Board 3, Dealer South, Vul E/W
 ♠

♥
♦
♣

K2
AQ9
QJ84
8753

 

♠
♥
♦
♣

T987
JT2
752
AT6

♠
♥
♦
♣

653
654
A93
QJ94

 ♠
♥
♦
♣

AQJ4
K873
KT6
K2

 

 ,3NT צפון   ,Pass מערב   ,1NT דרום  המכרז:  מהלך 
.Pass כולם

מערב מוביל ב-T♠ והדומם נפרש. הכרוז עוצר לתכונן, 
ולפני שהוא משחק מהדומם הוא שואל את מזרח לגבי 
הסכמי ההובלה. מזרח משיב כי T הוא ראש רצף. מוסיף 
דרום ושואל: האם אתם מובילים גם מראש רצף פנימי, 

והאם יכול להיות מכובד מעל T. התשובה חיובית.

כעת משחק הכרוז את ה-K וזוכה, ממשיך ב-♦ נמוך אל 
ה-K וב-T שנלקח עם האס על ידי מזרח, וכעת ממשיך 
אם  יתר,  לקיחות  שתי  עם  מבוצע  והחוזה  ב-♠  מזרח 

מזרח ממשיך בקלאב יש לכרוז רק 8 לקיחות, 

של  שאלותיו  כי  קובע  לשולחן  שנקרא  התחרות  מנהל 
הכרוז לגבי הובלת הפתיחה אינן חוקיות ומפרות את חוק 
 T-ו'. שחקן שרואה את כל קלפי ה-♠ הגבוהים מה  73
אינו יכול לשאול שאלות כמו אלו שנשאלו – זוהי הטעייה 

בלתי חוקית.

דרום אומר למנהל התחרות שהוא רצה ללמוד על הסכמי 
ההובלה של המגנים גם לגבי הובלות עתידיות בלוח זה 
טענותיו  את  דוחה  התחרות  מנהל  הבאות.  ובחלוקות 

והתוצאה מתוקנת ל-8 לקיחות.
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דוגמה 4

Board 19, Dealer South, Vul E/W
 ♠

♥
♦
♣

K73
A2
QJ84
8753
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♥
♦
♣
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QJT9
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AT6
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♦
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Q96
654
A92
J942
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♥
♦
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AJT8
K873
KT6
KQ

 

תחרות זוגות, שיטת חישוב טופ-בוטום.

.♥Q-3. מערב מוביל בNT דרום משחק בחוזה של

בסדרת ה-♠ לכרוז כל הקלפים הגבוהים פרט ל-Q. אם 
יצליח ללכוד את ה-Q יהיו לו 4 לקיחות ב-♠, לכן מוביל 

הכרוז את ה-J♠ מידו.

כפי  ברידג'יסטית  סיבה  )ללא  מה  זמן  משתהה  מערב 
שניתן לראות( ואז משחק את ה-4. הכרוז משחק נמוך 

 .♠Q-מהדומם ומפסיד לקיחה ל

כי  למנהל התחרות שמוזעק אל השולחן מסביר מערב 
היסס אם להראות לשותפו את הכניסה בקלאב באמצעות 

קלף נמוך או לבקשו להמשיך ב-♥ על ידי קלף גבוה.

הסבר זה אינו מניח את דעתו של מנהל התחרות. במצבים 
כאלו ודומיהם שחקנים צריכים לתכנן מראש איזה קלף 
לשחק כאשר תשוחק סדרת ה-♠, ובשום מקרה אי אפשר 

להסס כאשר אין לכך כל סיבה ברידג'יסטית.

הכרוז מסביר למנהל התחרות כי אם מערב היה משחק 
בקצב רגיל, הוא היה עולה עם ה-K ועוקף בדרך חזרה. 
זו הטעייה  על מנהל התחרות לתקן את התוצאה, שכן 

בלתי חוקית.

40 ,30 ,20

 למעלה מ- 20 שנות ניסיון

 מומחיות בעבודה עם הורים
     ובני משפחה

 הכרויות בהתאמה
     ובליווי אישי ובדיסקרטיות

התקשרו עכשיו!  058-503-9696 
SMS ניתן גם לשלוח הודעות
אלי שטרול - בוגר מכון אדלר לאתר המשרד: בגוגל "מרכז אלי שטרול"
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 תשבץ לאנשים חושבים מספר 1
נחום רגב

1234567

8

91011

1213141516

17181920

212223

2425

2627

מאוזן 
1. מבקרים וקוטלים את הכרוז )5(

3. תרגיל נמוך של אופיר )5(
8. יוסט אביו הזקן של הברידג' )4(

9 הדולר ונדרבילט עיצב משחק מודרני )5(
11. גמל נקודות לליר למשל )3(

12. ממציא הטלפון סימן קלפים בשובו )2(
14. מחלק קשיח בחוזה נמוך )4, 4(

17. הבין קונץ בשפה לא טבעית )8(
19. חבר לברידג' אינו ישן משמאל )2(

21. קצף שטח ציבורי פתוח )3(
22. לפני ביצוע כה רזה )5(

24. ירדו במשקל זירו )4(
26. הכרזת המצרי הפרת סדר )5(

27. סימן קלפים ומילה מינורית לו )5( 
מאונך

 1. שיחק ברידג' יפה בהרים )5(
3. עמדו באלכסון ללא האריזה )3(

4. מ"מ קופסת ההכרזה )3(
5. עשר קיים לשמח לבב אנוש )3(

6. ייצור כסף מילת קסם בברידג' )2(
7. הציוט לבני שבט ברואנדה  )5(

10. בעל חי מקראי ומושב בגליל נועדו לגינה )5(
13. דווקא הרב )3(

15. עצור בהכרזה לפני פקציה )5(
16. חשמלי לא ארוך בין שותפים )3(

17. ברידג' אינו משחק של הנחל העולה )5(
18. אחרי המכרז מבחן במיטה )5(
20. עשרות עבורה סימן משחק )3(

21. ארנון עמוס בסימולטנית כאחד הנשיאים )3(
23. בית ברל פיתח תרופה נגד טרשת נפוצה )3(

25. מדף איתן גידי )2( 

תשובות בחוברת 146

   חידת החודש
אורן לידור
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.♥J-כנגד ♣7 הוביל מערב  ב
עליכם לבצע את החוזה כנגד כל הגנה. בהצלחה!!!

תשובות בחוברת 146



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

www.bridgeredsea.com

•  תחרויות מידי יום לכל הרמות.
•  הרצאות של בכירי המורים.

•  נקודות אמן ארציות ובינלאומיות.
•  שחקנים מחו"ל, אלופי אירופה, נבחרות ישראל.

 •  פרסים בסך 110,000 ₪, עשרות פרסים
למקומות מיוחדים ולדרגות נמוכות.

•  חבילות אירוח מגוונות ומוזלות במלונות ישרוטל, 
הכוללות שני סופי שבוע.

•  ארועים חגיגיים וחוויות כל יום.
•  טיסות במחירים מועדפים.

7.2015

 ≤ ± μ  ¨ ר ב מ ב ו נ ≥  ב ≤ ≠± ≤

≤± ה� הבינלאומי 
בים האדום¨ אילת

הברידג'פסטיבל

redsea bridge festival : 

אירוע השנה



נופשון ברידג' במדירה
תאריך יציאה 1.12.15 / תאריך חזרה 8.12.15

(נחיתה ה- 9.12.15)

המחיר כולל:
טיסות סדירות בחברת סוויס אייר ואדלווייס הלוך חזור ת"א-ציריך-פונצ'ל-ציריך-ת"א | העברות | 7 לילות על בסיס חצי פנסיון 

במלון VIDAMAR  ( 5 כוכבים) הממוקם בטיילת לידו בצמוד לחוף הים | 4 סיורים מודרכים כלולים | מדריך ישראלי בכיר ומנוסה 
מצוות אמסלם טורס | אוטובוס תיירים ממוזג ונוח | משחקי ברידג' בערבים שיועברו ע"י מנהל תחרויות בכיר מטעם מועדון 

אביבים והאקדמיה לברידג' | טיפים לנותני השירותים בחו"ל..
המחיר אינו כולל: ביטוח נוסעים והוצאות בעלות אופן אישי, טיפים למדריך הישראלי וסיורי בחירה.

המקומות בהם נבקר:
פונצ'ל ומונטה | פיקו דוס בראסלוס, אירה סראדו והגנים הבוטניים | פורטו מוניץ | סנטנה

מהרו להירשם מספר המקומות מוגבל!
לפרטים והרשמה: 

אילנה לונשטיין (האקדמיה לברידג') 050-6345848 / 03-5274021 | רינת (מועדון ברידג' אביבים) 03-6417470 / 055-8826162

האקדמיה לברידג' ומועדון אביבים מזמינים אתכם
לבלות 8 ימים מדהימים באחד האיים הקסומים בעולם

הארכיפלג מדירה (Madeira) ממוקם בצפון האוקיינוס האטלנטי, כ-700 ק"מ מערבית מחופה של צפון 
מערב אפריקה. האי הקטן בנוי על מסה של הרים וולקניים, עשיר בצמחייה יפה ובעל מזג אוויר נוח בכל ימות 
השנה.האי נתגלה לראשונה על ידי פורטוגלים והפך למושבה הפורטוגלית הראשונה.היום מבקרים באי זה 

שאוכלוסייתו מונה כרבע מיליון תושבים, כ-800.000 תיירים בשנה.

המחיר 1,590 אירו לאדם בחדר זוגי 
תוספת 350 אירו ליחיד בחדר זוגי
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חופי זהב, נושקים לים כחול, כפרי דייגים ציוריים, יערות גשם עבותים, בעלי כנף מרהיבים, עדרי פילים מסתובבים חופשי 
שהשתרשו  ומסורות  מנהגים  מפוארים,  מקדשים  אדריכלי,  עושר  על  מעידים  ששרידה  סינהלית  תרבות  נגמר,  שאינו  בטבע 
ונשתמרו, חקלאות מסורתית הנשענת על גידול מגוון תבלינים ומטעי תה, חגיגה קולינארית, ארץ הררית הנושקת לחופים 
מרהיבים, ובעיקר תושבים מסבירי פנים שיחרתו בלבכם. כל אלו הם פסיפס מרהיב שיהפוך את חופשתכם בסרי לנקה לחוויה 

מתמשכת ובלתי נשכחת.
החבילה כוללת: טיסות בינלאומיות סדירות ונוחות | בתי מלון מדרגה ראשונה DLX | חצי פנסיון - ארוחות ערב | סיורים מודרכים וביקורים מיוחדים כפי שמופיע 
בתוכנית | אוטובוס נוח וממוזג לביצוע התוכנית | מדריכים מקומיים, מדריך ישראלי רוני ינובסקי | כולל את כל הטיולים והסיורים: פינאוולה-"בית היתומים 
לפילים", סיגריה - שרידי הארמון וציורי הקיר, פולונרואה מכלול המקדשים של הבירה הסינהלית, טיול ספארי ברכב 4X4 בשמורת מינרייה, דאמבולה המקדש 
החצוב בסלע, חוות התבלינים, קנדי- מקדש השן ומופע פולקלור, הגנים הבוטניים, מטעי התה באזור נאורה אליה, מפלי בייקר במישור הורטון, ביקור במפעל 

תה, שייט על נהר הבאלפאטיה, גאלה ביקור בעיר הנמל הקולוניאלית, ביקור במוזיאון המסכות, קולומבו - סיור במכלול אתרי הבירה ועוד.

במחיר מיוחד של 3,950 $ (לאדם בחדר בתפוסה זוגית) תוספת ליחיד בחדר 950 $
המחיר אינו כולל: ביטוחים למיניהם, שתייה בארוחות, ויזה לסרי לנקה, טיפים לנותני השירותים בחול (10 $ ליום), טיפ למדריך הישראלי, כל הוצאה שאינה 

מופיעה תחת הסעיף המחיר כולל.  

תוכנית מלאה ומפורטת ניתן לקבל למייל/פקס - מספר המקומות מוגבל, ההרשמה החלה!
daganbridge@hotmail.com

לפרטים והרשמה: ג'קי דגן 050-7470016, יעקב מינץ 052-2783263
שירותי תירות דיזנהאוז יוניטורס

מועדון הברידג' רמת השרון וג'קי דגן מזמינים אתכם 

סרי לנקה
ארץ התבלינים ומטעי התה
של הממלכה הסינהאלית

9-22/12/2015
טיול מרתק ברמת 5 כוכבים בהדרכת: רוני ינובסקי

היכונו לטיול לדרום אמריקה 10.2-7.3.2016



Sapphire Princess כולל 8 ימי שייט באניית התענוגות
3-14.2.2016 | 11 לילות/ 12 ימים

(נחיתה בארץ ב- 15.2.16)

מחיר לאדם בחדר זוגי 5,510 $
תוספת ליחיד בחדר 1,690 $

סינגפור היא אי טרופי יפהפה ביבשת אסיה, המורכב מהאי המרכזי, סינגפור, ומחמישים ושמונה איים קטנים נוספים מסביבו. חצי משטחה של סינגפור 
מאוכלס בערים, והמחצית השנייה מוקדשת לשמורות טבע נהדרות ופארקים מטופחים. 

 Marina Bay Sand's-נבקר ב ,Gardens By the Bay-בביקורנו בסינגפור נסייר בגנים הבוטנים, צ'ינהטאון, נערוך סיור לילי מרתק הכולל ביקור ב
Skypark נשוט במוניות נהר ונחלוף על פני גשרים עתיקים. נחווה טיסה באטרקציה המדהימה Singapre's Flyer ונערוך ספארי לילי בגן החיות 

המלווה בארוחת ערב במקום. מסינגפור נעלה על ספינת התענוגות Sapphire Princess ונצא לשייט קסום אל חופיי תאילנד.
תאילנד היא אחד ממוקדי המשיכה העיקריים של יבשת אסיה וזאת בשל השילוב המופלא של איים אקזוטיים, מקדשים מפוארים, נוף פראי, שבטים 

אותנטיים, אוכל משובח, תרבות והיסטוריה עשירה.  
וכמובן  עתיקים  מקדשים  מרהיבים,  צוקים  נשימה,  עוצרי  במפלים  נצפה  בתאילנד,  ביותר  והמתוייר  המפורסם  האי   Ko-Samui-ב נבקר  בטיולנו 
בה  לראות  אפשר  כן  יומין,  עתיקת  לתרבות  מערבית  קידמה  בין  נדיר  שילוב  למצוא  ניתן  שם  בנגקוק,  הסואנת,  הבירה  בעיר  נבקר  בשופינג.  נקנח 
 ,Wat Pho בבנגקוק  ביותר  העתיק  במקדש  נבקר  עצומים.  קניות  מרכזי  לצד  פתוחים  מסורתיים  ושווקים  עוני  שכונות  לצד  מפוארים  בניינים 

Emerald Buddha, Royal Grand Palace, נשוט בסירות מנוע בתעלת בנגקוק ונראה עוד אטרקציות רבות...
פעילות,  ורוחשות  צפופות  ערים  ממוזגים,  מישורים  לצד  הררים  אזורים  יש  בה  אסיה,  מזרח  שבדרום  והמרתקת  היפהפייה  לווייטנאם  נמשיך  משם 
כמו העיר סייגון השוקקת, לצד אזורי נופש שנראים כאילו הם לקוחים מתוך גלויה. נערוך סיור מרתק בסייגון נבקר במוזיאון להסטוריה וייטנאמית,

Thien Hau Temple הארמון הנשיאותי, קתדרלת נוטרדאם, נערוך קניות בשוק העתיק ביותר בסייגון ונמשיך בסיורנו לצ'יינהטאון.
נפליג בחזרה לסינגפור וננוח במלון לפני הטיסה ארצה.

המחיר כולל: 
סיורים  פנסיון,  חצי  ע"ב  ראשונה  מדרגה  במלון  בסינגפור  לינה  לילות   3 העברות,  ת"א-ציריך-סינגפור-ציריך-ת"א,   SWISS בחברת  סדירות  טיסות 
חוף סיורי  מלא,  פנסיון  ע"ב  חיצוניים  בתאים  ווייטנאם  תאילנד  דרך  מסינגפור   Sapphire Princess הפאר  בספינת  שייט  בסינגפור,  מודרכים 

מנוחה  משחקי ברידג' באנייה,  וממוזג,  נוח  אמסלם טורס, אוטובוס תיירים  מצוות  ל-Bangkok, Saigon  ,Ko-Samui מדריך ישראלי בכיר ומנוסה 
במלון לפני הטיסה חזרה ארצה.

המחיר אינו כולל:
ביטוח נוסעים והוצאות בעלות אופן אישי, משקאות באנייה, טיפים לנותני השירותים בחו"ל ולמדריך הישראלי.

לפרטים נוספים: 03-6417470 (אביבים) | 055-8826162 (רינת)
03-5274021 (האקדמיה) | 054-5252616 (אורן)

• יתכנו שינוים קלים בתוכנית

מועדון ברידג' אביבים והאקדמיה לברידג' שמחים 
להזמינכם להשתתף בחוויה אוריינטלית קסומה

נופשון ברידג'
בסינגפור תאילנד ווייטנאם



בואנוס איירס, מולדת הטנגו, עירם של מהגרים אירופאים, של קרלוס גרדל גדול  זמרי הטנגו, עיר שאינה יודעת מנוח. מדרום לה, מצויים 
קרחוני העד של פטגוניה, ה"פריטו מורנו" הידוע כקרחון המתנפץ, עדרי הגוואנקו, להקות הקונדורים ועמודי הגרניט של שמורת "טורס 
דל פיינה". הרי האנדים הנישאים והפיורדים הכחולים, שמורות האגמים של ברילוצ'ה, הם כולם שיאים מרגשים במסע אל דרום פטגוניה.
ומנגד ברזיל, ארץ טרופית יפה. ריו דה ז'נרו ונופי הרי השחם הטובלים ביערות גשם, הר הסוכר והר הקורקובדו, חופי קופקבנה לבלון 
ואיפנמה, מקצבי הסמבה והבוסה נובה ומעל כולם שפעת המים הבלתי נגמרת במפלי האיגוואסו, כל אלו ילוו אותנו בטיול ביבשת הדרומית. 
צ'ילה -  ולפאסריו,  במסלול -  חלון:  עם  בתאים חיצוניים   ***** Norwegian Sun הפאר ספינת  על  יום  של 14  שייט  כולל  הטיול 
פוארטו מונט - פוארטו צ'קאבוקו - פונטה ארנס - אושוואיה, ארץ האש - איי פוקלנד - פוארטו מדרין - מונטוידאו אורוגוואי - 

בואינוס איירס ארגנטינה . כל בתי המלון בטיולינו הם ברמה של 5 כוכבים/DLX. וממוקמים במרכזי הערים.

במחיר מיוחד 8,690 $ (לאדם בחדר בתפוסה זוגית) 
מבצע מיוחד!!! 10 הנרשמים הראשונים ישודרגו לתא עם מרפסת באוניה במתנה!

תוספת ליחיד בחדר 3150 $, תוספת לתא עם מרפסת 1200 $ לאדם.

החבילה כוללת:
טיסות סדירות בחברת אייר פראנס – ת"א פריז סנטיאגו דה צ'ילה-ריו דה ז'נרו פריז - ת"א + טיסות פנים לפי המסלול  2 לילות בסנטיגו – צ'ילה 
כולל סיור מודרך  3 לילות בבואנוס איירס כולל סיורים מודרכים  2 לילות במפליי האיגאסו כולל סיורים מודרכים  4 לילות בריו דה ז'נרו כולל 
סיורים מודרכים  14 לילות שייט באוניית הפאר Norwegian Sun בתאים חיצונים עם חלון על בסיס פנסיון מלא  בתי מלון ברמת  5 כוכבים 
DLX במרכזי הערים  כלכלה על בסיס חצי פנסיון (בשייט פנסיון מלא)  כל הכניסות לאתרים, אוטובוס מפואר וממוזג לביצוע הסיורים  מדריך 

בכיר המתמחה ביבשת דרום אמריקה: רוני ינובסקי  משחקי ברידג' בשייט.
המחיר אינו כולל: שתייה בארוחות, ביטוחים למיניהם, סיורי חוף בעגינות של האוניה (תוצע חבילת סיורי חוף במחיר מוזל לתשלום בחו"ל(כ-590 $), טיפים 

לנותני השירותים בחו"ל ובאוניה (12 $ ליום) וטיפ למדריך הישראלי. וכל מה שלא נכלל בסעיף המחיר כולל.  

מספר המקומות מוגבל - מהרו להירשם! ניתן לקבל תוכנית מפורטת לפקס/לדוא"ל.

מועדוני הברידג' רמת השרון  וג'קי דגן שמחים להזמינכם

דרום אמריקה
(שאל את מי שהיה בשנה שעברה)

הטיול המקיף חוויה של פעם בחיים
ברמה של 5 כוכבים/DLX - 10/2-8/3/2016 (28 יום)

ארגנטינה - ברזיל - צ'ילה - אורוגוואי - איי פוקלנד
 Norwegian Sun כולל שייט של 14 יום באוניית הפאר

בהדרכת: רוני ינובסקי

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

שירותי תירות דיזנהאוז יוניטורס



ידיעון ההתאגדות הישראלית לברידג' ן ספטמבר 2015
עורכים: אילן שזיפי ואוריה מאיר, כתובת משרד ההתאגדות: ת.ד. 1264 שוהם 6085000

טל. 03-9794862, פקס. 03-9794319
www.bridge.co.il :אתר ההתאגדות ibf@bridge.co.il :דוא"ל
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4

5 - 4

19 - 18

סימולטנית בוקר 

גביע המדינה לקבוצות
חצי גמר וגמר

ליגות לקבוצות*
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ספורטיאדה

סימולטנית בוקר
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       15
 

21 - 12

ליגות לקבוצות

סימולטנית ארצית

פסטיבל הים האדום

תוכנית פעילות ספורטיבית ארצית לחודשים:
ספטמבר – נובמבר 2015

הודעות חשובות

* ראו מודעה מפורטת

ימי עיון למנהלי תחרויות יתקיימו ב: 

ימי עיון למנהלי תחרויות - רמה 1 (יש לבחור באחד הימים)
27.11 - יום שישי (במועדון חיפה כרמל)

19.12 - יום שבת (רעננה)
8.1.16 - יום שישי (רעננה)

עלות 50 ₪ למשתתף, יש להירשם באמצעות המערכת המקוונת של ההתאגדות.
www.bridge.co.il :הכנסו לאתר

חפשו את אייקון התשלומים בתחתית הדף - 

ולחצו על:   שם יופיע גם הקישור להרשמה ליום העיון.

ועדת חוקהועדת חוקה

ההשתתפות למנהלי 

התחרויות - חובה!

שימו לב!
כחלק מייעול עבודת משרד ההתאגדות ושיפור איכות ומהירות השירות, 

יינתנו שירותים טלפונים בין השעות 09:00 עד 13:30 בימים א' עד ה'.
לאחר שעות אלו, ניתן לפנות למשרד בדוא"ל ופנייתכם תיענה בהקדם.

ibf@bridge.co.il :כתובת דוא"ל משרד



מזמינה אתכם לקחת חלק בתחרות 
הברידג' במסגרת אירוע הספורט 

הגדול בישראל לגיל הזהב.

ספורטק תל-אביב,

היכון, הכן,

צא!

כל הנרשמים יקבלו ארוחת צהריים, כיבוד קל, 
ושתיה לאורך כל היום.

seniorolympics.org.il 
לרישום קבוצות גדולות וארגונים

אנא צרו קשר טלפונית: *2750

ביום שלישי,  8.9.15 משעות הבוקר יתקיימו  תחרויות 
אולימפיות וחוץ אולימפיות, הרצאות ומגוון פעילויות פנאי!

בין המקצים: ברידג', ריצה, הליכה מהירה, שחייה, קפיצה לרוחק, הדיפת כדור, 
טניס שולחן, הרמת משקולות, טריאתלון רב דורי עם כל המשפחה, שחמט מהיר, 

ריקודים סלוניים, כדורת דשא ועוד.

עלות ההרשמה לכל משתתף/ת הינה 50 ₪

תחרות הברידג' תתקיים בין השעות 10:00 עד 13:00 .
ההרשמה לתחרות בזוגות.

צרו איתנו קשר 
גם בפייסבוק:

"ההתאגדות הישראלית 
לברידג�"

 
"גלעד אופיר - יו�ר 

ההתאגדות הישראלית 
לברידג�"

"התאגדות ירוקה"
עברנו לניהול ירוק, על מנת לצמצם את 
כמות השימוש בנייר ולתרום לשמירה על 

הסביבה.
מכתבים, פניות הודעות לשחקנים 
ולקפטנים ישלחו מעתה רק בדואר 

אלקטרוני.
אנא וודאו כי הדואר האלקטרוני שלכם מוזן 
במאגרי ההתאגדות  כדי שתיכללו גם אתם 

בהודעות של ההתאגדות בדבר אירועים שונים, 
הרשמה לתחרויות ועוד.

כל מה שעליכם לעשות הוא לשלוח 
אלינו דוא"ל כשכותרתו "הצטרפות 

לרשימת התפוצה", אל תשכחו לרשום 
את שמכם המלא ואת מספר החבר 

 ibf@bridge.co.il שלכם



בהצלחה לבוגרי קורס 
מורים מחזור יולי 2015,

של מוטי גלברד וטליה לבל, 
אשר הצטרפו למעגל המורים 
המוסמכים של ההתאגדות 

בוגרי קורס מורים יולי 2015 עם מנחי הקורס מוטי גלברד וטליה לבלהישראלית לברידג'.
בטקס הסיום אליו הגיעו גם גלעד אופיר – יו"ר, מודי קניגסברג – נשיא,

אוריה מאיר – מנכ"ל, רונית אופיר – יו"ר ועדת הוראה ואילן שזיפי – רמ"ד תחרויות 

הודעות מועדונים

מועדון השרון מתכבד להזמינכם
לתחרות ארצית     
2 מושבים 24 ידיים כל אחד

מושב 1 ביום ג' ה-1/9/15 בשעה 20:00
מושב 2 ביום ג' ה-8/9/15 בשעה 20:00 

בבית מגדלי הים התיכון בכפר סבא

מנהל תחרות: אילן שזיפי
מחיר למשתתף 130 ₪ 

גביעים + פרסים כספיים לשלושת המקומות הראשונים

מספר המקומות מוגבל, הרשמה מראש חובה
רותי: 054-4556111

משרד המועדון: 077-5253001

מועדון י-ם (41) מתכבד להזמינכם 
לתחרות ארצית ע"ש משה יפה ז"ל 

מושב 1, 30 ידיים

ביום שישי ה-11 בספטמבר 2015 בשעה 9:30 
באולם מגדלי הים התיכון (מאחורי הולנדיה) 

רחוב ינובסקי 4 תלפיות י-ם 

מנהל תחרות: ברי אבנר
מחיר למשתתף 65 ₪ 

גביעים ל-3 המקומות הראשונים 
וכן, למקום הראשון והשני עד דרגת אמן כסף 
מספר המקומות מוגבל, הרשמה מראש חובה!

 מירי: 050-7201324, 02-5334817
עופרה: 050-5562459

יום עיון בנושא הוראת ברידג' לצעירים והשתלבות בפרויקט הדור הבא 
יתקיים ב 25/9/15 בין השעות 10:00 עד 14:00

בבית ההתאגדות ברח' יערה 27 רעננה
יום העיון כולל ארוחת צהריים וחלוקת חוברות הוראת ברידג' למשתתפים,

מומלץ בחום לכלל המורים ובמיוחד לאלו המעוניינים להשתלב בפרויקט "הדור הבא".
עלות 100 ₪ למשתתף - הרשמה דרך מערכת התשלומים של אתר ההתאגדות.

לפרטים נוספים, מושיקו מיוחס 050-9552042



מועדון נתניה  מתכבד להזמינכם
לתחרות ארצית

ע"ש שמוליק כץ 
מושב 1, 30 ידיים

ביום שבת ה-12 בספטמבר 2015 בשעה 10:00

רח' בקמן 2, פינת שמואל הנציב 15, נתניה

מנהל התחרות: אילן שזיפי
מחיר למשתתף 70 ₪ 

מספר המקומות מוגבל,
הרשמה מראש חובה

מיקי קליין: 050-5401475

מועדון חיפה כרמל  מתכבד להזמינכם
לתחרות ארצית       

מושב 1, 30 ידיים

ביום שישי ה-2 באוקטובר 2015 בשעה 10:00

במועדון שברח' מחניים 9, חיפה

מנהל תחרות – אסף עמית
מחיר למשתתף 60 ₪

גביעים ל-3 המקומות הראשונים
מספר המקומות מוגבל, הרשמה מראש חובה

אריה: 052-8757855
יניב: 054-8083015

מועדון השרון מתכבד להזמינכם
לתחרות ארצית     

מושב 1, 30 ידיים

ביום שבת ה-3 באוקטובר 2015 בשעה 10:00 

במועדון השרון, רח' ששת הימים 42, כפר סבא

מנהל תחרות: אילן שזיפי
מחיר למשתתף 70 ₪ 

גביעים ל-3 המקומות הראשונים 

מספר המקומות מוגבל, הרשמה מראש חובה
רותי: 054-4556111

משרד המועדון: 077-5253001

מועדון כפר סבא מתכבד להזמינכם 
לתחרות ארצית

ע"ש יריב בראודה ז"ל 
מושב 1, 30 ידיים

ביום שישי ה-9 באוקטובר 2015
בשעה 10:00 

בבית ההתאגדות , רח' יערה 27, רעננה 

מנהל תחרות: אילן שזיפי
מחיר למשתתף 65 ₪ 

מספר המקומות מוגבל, הרשמה מראש חובה!

אבי קלדרון: 052-3504354
יוסי רייכמן: 054-5485475

מועדון ראשון לציון מתכבד להזמינכם
לתחרות ארצית
מושב 1, 30 ידיים

ביום שבת ה-10 לאוקטובר 2015 בשעה 10:00 

מועדון ספורט ראשון לציון, בן גוריון 45

מנהל התחרות: אילן שזיפי
מחיר למשתתף 60 ₪ 

מספר המקומות מוגבל,
הרשמה מראש חובה

ראובן: 054-4517776
אריה: 054-5797376

מועדון הברידג' ויצו פתח תקוה שמח להזמינכם 
לתחרות ארצית       

(2 X 18) 36 ידיים

שתתקיים ביום שישי 23 באוקטובר 2015
בשעה  09:30

בבית ההתאגדות, רח' רחוב יערה 27, רעננה.

מנהל תחרות – אילן שזיפי
מחיר למשתתף 75 ₪

מספר המקומות מוגבל, הרשמה מראש חובה
חובה להודיע על ביטול

מוטי פז: 0523976602
טלי וולף: 0528087337

תוצאות תחרויותהודעות מועדונים

גביע המדינה 2015 - מוקדמות
מושב:4 מתוך 4 תאריך: 01-08-15

השתתפו 28 קבוצות, 11 הראשונות עלו לשלבי גמר

גמרגביע המדינה 2015 שמינית
גמר רבע

גמר חצי

יובללובינסקי1

אביהושעובי16

יובלובינסקיל

יובלובינסקיל

דורון8 לבנה

יצחק9 קלר
דורון לבנה

מיכאל'צ5 ורניי

יוסי רול

דני12 רפפורט

יוסי2 רול

אבישטרית15

יוסי רול

מיכאל'צ ורניי

יוסי פיברט

לוי4 שטרן

יקיר13 לביא
לוי שטרן

מיכאל'צ ורניי

תמר7 קיש

יוסי10 פיברט

ארז3 צדיק

שאול14 רשתי

ארז צדיק

גלעד6 אופיר

�ת�11 סגל

��� ס��

ארז צדיק

מצטברשמותדרוג
אופיר גלעד - סופר רם1

קניגסברג מודי - רוזמרין גד
רייטר אדם

60.39

סורל רבקה - מגדל אילן - שר חנן2
קיש תמר

57.63

לבנה דורון - יסלסון לאוניד - לזר שוקי 3
צ'רטוק לאוניד - קופמן שרה 

אלג'ם יוסף ד"ר

57.43

קלר יצחק - אוציטל בוריס - ברקוביץ 4
אריה - אפרת יעקב 

56.93

פיברט יוסף - אלון אלכס - סרוסי דוד 5
אדטו אבי 

55.75

סגל מתן - שפינר ירדן - יקותיאלי אסף 6
אביטל שחף 

50.80

רפפורט דני - גילת רוני - ברנדס יניב 7
ברעם אלי  

48.83

לביא יקיר - אבן אדיר - מילנר חיה8
מור חנה - טאו טל 

45.39

רשתי שאול - אפשטיין אורי9
מורד אורי - לביא שלומי  

45.37

שטרית אבי - קריספי ניסים10
בסקין בן - רוזנטל ניר

44.07

שעובי אביהוא - אשל רן - יזהר רפי 11
פרץ פולדי - קופליוביץ חיה

מנחם אבינועם

42.93



מועדון נתניה  מתכבד להזמינכם
לתחרות ארצית

ע"ש שמוליק כץ 
מושב 1, 30 ידיים

ביום שבת ה-12 בספטמבר 2015 בשעה 10:00

רח' בקמן 2, פינת שמואל הנציב 15, נתניה

מנהל התחרות: אילן שזיפי
מחיר למשתתף 70 ₪ 

מספר המקומות מוגבל,
הרשמה מראש חובה

מיקי קליין: 050-5401475

מועדון חיפה כרמל  מתכבד להזמינכם
לתחרות ארצית       

מושב 1, 30 ידיים

ביום שישי ה-2 באוקטובר 2015 בשעה 10:00

במועדון שברח' מחניים 9, חיפה

מנהל תחרות – אסף עמית
מחיר למשתתף 60 ₪

גביעים ל-3 המקומות הראשונים
מספר המקומות מוגבל, הרשמה מראש חובה

אריה: 052-8757855
יניב: 054-8083015

מועדון השרון מתכבד להזמינכם
לתחרות ארצית     

מושב 1, 30 ידיים

ביום שבת ה-3 באוקטובר 2015 בשעה 10:00 

במועדון השרון, רח' ששת הימים 42, כפר סבא

מנהל תחרות: אילן שזיפי
מחיר למשתתף 70 ₪ 

גביעים ל-3 המקומות הראשונים 

מספר המקומות מוגבל, הרשמה מראש חובה
רותי: 054-4556111

משרד המועדון: 077-5253001

מועדון כפר סבא מתכבד להזמינכם 
לתחרות ארצית

ע"ש יריב בראודה ז"ל 
מושב 1, 30 ידיים

ביום שישי ה-9 באוקטובר 2015
בשעה 10:00 

בבית ההתאגדות , רח' יערה 27, רעננה 

מנהל תחרות: אילן שזיפי
מחיר למשתתף 65 ₪ 

מספר המקומות מוגבל, הרשמה מראש חובה!

אבי קלדרון: 052-3504354
יוסי רייכמן: 054-5485475

מועדון ראשון לציון מתכבד להזמינכם
לתחרות ארצית
מושב 1, 30 ידיים

ביום שבת ה-10 לאוקטובר 2015 בשעה 10:00 

מועדון ספורט ראשון לציון, בן גוריון 45

מנהל התחרות: אילן שזיפי
מחיר למשתתף 60 ₪ 

מספר המקומות מוגבל,
הרשמה מראש חובה

ראובן: 054-4517776
אריה: 054-5797376

מועדון הברידג' ויצו פתח תקוה שמח להזמינכם 
לתחרות ארצית       

(2 X 18) 36 ידיים

שתתקיים ביום שישי 23 באוקטובר 2015
בשעה  09:30

בבית ההתאגדות, רח' רחוב יערה 27, רעננה.

מנהל תחרות – אילן שזיפי
מחיר למשתתף 75 ₪

מספר המקומות מוגבל, הרשמה מראש חובה
חובה להודיע על ביטול

מוטי פז: 0523976602
טלי וולף: 0528087337

תוצאות תחרויותהודעות מועדונים

גביע המדינה 2015 - מוקדמות
מושב:4 מתוך 4 תאריך: 01-08-15

השתתפו 28 קבוצות, 11 הראשונות עלו לשלבי גמר

גמרגביע המדינה 2015 שמינית
גמר רבע

גמר חצי

יובללובינסקי1

אביהושעובי16

יובלובינסקיל

יובלובינסקיל

דורון8 לבנה

יצחק9 קלר
דורון לבנה

מיכאל'צ5 ורניי

יוסי רול

דני12 רפפורט

יוסי2 רול

אבישטרית15

יוסי רול

מיכאל'צ ורניי

יוסי פיברט

לוי4 שטרן

יקיר13 לביא
לוי שטרן

מיכאל'צ ורניי

תמר7 קיש

יוסי10 פיברט

ארז3 צדיק

שאול14 רשתי

ארז צדיק

גלעד6 אופיר

�ת�11 סגל

��� ס��

ארז צדיק

מצטברשמותדרוג
אופיר גלעד - סופר רם1

קניגסברג מודי - רוזמרין גד
רייטר אדם

60.39

סורל רבקה - מגדל אילן - שר חנן2
קיש תמר

57.63

לבנה דורון - יסלסון לאוניד - לזר שוקי 3
צ'רטוק לאוניד - קופמן שרה 

אלג'ם יוסף ד"ר

57.43

קלר יצחק - אוציטל בוריס - ברקוביץ 4
אריה - אפרת יעקב 

56.93

פיברט יוסף - אלון אלכס - סרוסי דוד 5
אדטו אבי 

55.75

סגל מתן - שפינר ירדן - יקותיאלי אסף 6
אביטל שחף 

50.80

רפפורט דני - גילת רוני - ברנדס יניב 7
ברעם אלי  

48.83

לביא יקיר - אבן אדיר - מילנר חיה8
מור חנה - טאו טל 

45.39

רשתי שאול - אפשטיין אורי9
מורד אורי - לביא שלומי  

45.37

שטרית אבי - קריספי ניסים10
בסקין בן - רוזנטל ניר

44.07

שעובי אביהוא - אשל רן - יזהר רפי 11
פרץ פולדי - קופליוביץ חיה

מנחם אבינועם

42.93



מצטברשמותדרוג
109.1טרגן אברהם - צייטין דוד1
94.6פרידריך יוליאן - אנגל יוסי2
90.3ידלין דורון - מינזלי אאידה3
81.6וקס יעקב - מילצ'ן דרור4
77.5אלישר שלמה - פדון יניב5
66.8טרגן אפרים - זיכרמן דוד6
62.0קפלן אהרון - ורד נח7
39.6אורנשטיין איתן - שגיב יהודה8
26.4שזיפי חנה - בריפמן מיכאל9

21.3בלס יעקב - פוקס קנט10

אליפות ישראל לזוגות סניורים -גמר א'
מושב:3 מתוך 3 תאריך: 18/07/15 | תוצאות כלליות   

השתתפו 28 זוגות

מצטברשמותדרוג
104.3ברקמן מאיר - טימיאנקר נח1
75.7נוה נורית - מרמלשטיין גבי2
57.8ספקטור מיכל - כהן עדי3
57.4גלפסקי יצחק ד"ר - אדנבורג שלמה ד"ר4
54.3מרק מיכה - מרק סוניה5
42.3יזהר רפי - פרץ פולדי6
38.6פודגור לאוניד - וילנסקי סטפן7
37.1קרביץ אריה - קרביץ אירית8
35.8גרינברג צדוק - מונטאנו אלכסנדר9

29.5מזרחי יפה - קיש תמר10

אליפות ישראל לזוגות סניורים -גמר ב'
מושב:3 מתוך 3 תאריך: 18/07/15 | תוצאות כלליות

 השתתפו 36 זוגות

 רב אמן זהב 
 מיוחס מושיקו, נס ציונה

 
 רב אמן כסף 

 צייטין דוד, באר שבע 

 רב אמן ארד 
 לויט יולי, רמת גן 

 רב אמן 
 רמון צביה, חיפה/כרמל 

 בקלצוק ארז, רמת גן 
 זמיר עמי, אביבים 

 טרגן אברהם, אביבים 
 טולדנו אורן, בית בלגיה י-ם 

 פאר יוסף, רחובות 

 אמן בכיר זהב 
 שפוצ'ניק גרש, קיסריה 

 רפפורט דני, קבוצי דרום 

 אמן בכיר כסף 
 גולדורגר חנה, מועדון תל אביב 

 גריצנדלר הנרי, חיפה/כרמל 
 יזהר רפי, כפר מרדכי 

 פרץ פולדי, כפר מרדכי 
 קרן אורה, נס ציונה 

 אמן בכיר ארד 
 רמתי גדעון, רמת גן 

 קפלן טלי, מרכז הברידג' ים 
 מיודק אילה, ויצו פתח תקוה 
 זמש משה, סביון-קרית אונו 

 בן יוסף אברהם, יואב 

 אמן בכיר 
 בנציוני יואל, אביבים 

 מוהבן אביבה, מרכז ספורט 
ראשל"צ 

 מוהבן דוד, מרכז ספורט ראשל"צ 

 אמן זהב 
 רינת דיאנה, כיכר המדינה ת"א 

 רינת יגאל, כיכר המדינה ת"א 
 עמר בבר, כרמיאל 

 שיינר חנה, קריות/חיפה 
 בר-אדון מריון, רקפת קרית טבעון 

 גל מאיר, הדר כפר סבא 
 שרו יונתן, חדרה 

 אהרונוביץ מיכאל, אילת 

 אמן כסף 
 יצחקי שרה, ספורט + חולון 

 מרין רחל, י-ם 
 רקובר איל, בית בלגיה י-ם 

 אביב שלמה, מרכז הברידג' ים 
 סבאג דינה, חדרה 

 מור חנה, ויצו פתח תקוה 
 חלמיש זיוה, באר שבע 
 דה האס חגי, נס ציונה 

 טוליאנסקי מריו, קבוצי דרום 

 אמן ארד 
 מילר נינה, ספורט + חולון 
 רוב חיים, ספורט + חולון 

 יליסבטסקי גנאדי, קנטרי רעננה 
 צור שרה, לב הצפון 

 מסד מיכל, חיפה/כרמל 
 ריבק נורית, חיפה/כרמל 

 חוטורסקי ניר, קריות/חיפה 
 מתתיהו גל, קריות/חיפה 

 ברקאי אדם, אביבים 
 שינא שרה, מת"ב הרצליה 
 בסקין בן, מרכז הברידג' ים 
 דביר יוסי, מרכז הברידג' ים 

 שמש רותי, סביון-קרית אונו 
 ארזי רונית, מרכז ספורט ראשל"צ 
 גורדון זאב, מרכז ספורט ראשל"צ 

 נחמן יהודית, מרכז ספורט ראשל"צ 
 ויסמן חנה, באר שבע 

 משאלה יוסף, באר שבע 
 למפרט איטה, רחובות 

 עמיר גליה, אילת 
 אלומות זאב, וקס - רחובות 

 זייטק אביב, נס ציונה 
 לונשטיין תומר, מועדון לידור 

דדרגות

מקבלי דרגות חדשות בתאריך 18-08-2015

 אמן 
 זקהיים ירון, כיכר המדינה ת"א 

 בן נאים דוד, כרמיאל 
 שטראוס-תבורי מיכל, אבן יהודה 

 ויגלר (גל) אורית, אביבים 
 חסון מיכה, אביבים 

 סבירסקי מיקי, אביבים 
 נבון חיים, מושבות-שמריהו 

 פולק רותי, מושבות-שמריהו 
 נועם גבריאל, י-ם 
 פורת ראובן, י-ם 

 פורת רחל, י-ם 
 אוצ'ניק ברוך, מרכז הברידג' י-ם 

 סוורי אילנה, מרכז הברידג' י-ם 
 עובדיה אסתר, מרכז ספורט 

ראשל"צ 
 פוסטר עופרה, רחובות 

 הוכברג אילה, וקס - רחובות 

 סגן אמן זהב 
 בן יהודה איאן, גל - ראש העין 

 וינברג שושי, גל - ראש העין 
 סטרן דוד, גל - ראש העין 

 לנקביץ' זופיה, חיפה/כרמל 
 סרבן דניאלה, חיפה/כרמל 
 ברדישבסקי שושנה, נהריה 

 דוקטורס גפרי, השרון 
 שגיב שלמה, אבן יהודה 

 חליפי לידיה, רמת גן 
 ברעם שרה, מושבות-שמריהו 
 מנדל אהרון, מושבות-שמריהו 
 פנסקי יעקב, מרכז הברידג' ים 

 צפניה מיכה, חדרה 
 טוינה עשירה, מרכז ספורט ראשל"צ 

 לוי אדוארד, בית מכבי ראשל"צ 
 דוד נגר בילי, אשדוד 

 סגן אמן כסף 
 יעקובי יורם, גבעתיים 

 טמיר אלי, "הרץ" חיפה 

 קרומבי דורית, "הרץ" חיפה 
 טל ג'ו, השרון 

 רוטנברג יוסף, השרון 
 בראל ורדה, רמת גן 

 בכר פנחס, מושבות-שמריהו 
 הנדל אביהו, מושבות-שמריהו 

 כץ יעל, מרכז הברידג' ים 
 מור אריה, מרכז הברידג' י-ם 

 קציר שבח, מרכז הברידג' י-ם 
 מדנס עדנה, סביון-קרית אונו 

 פדה יהודה, מרכז ספורט ראשל"צ 
 גבריאל כרמלה, בית מכבי ראשל"צ 

 פאר מלכה, בית מכבי ראשל"צ 
 המר ברוריה, אשקלון 

 סולם ורדה, אשקלון 
 כהן דוד, רחובות 

 אומן רבקה, וקס - רחובות 

 סגן אמן ארד 
 אטל יוספה, גל - ראש העין 

 גונן זויה, לב הצפון 
 מרתין ג'רלד, כרמיאל 

 פוגל בנימין, רקפת קרית טבעון 
 אדלר דינר פרידה, השרון 

 אהרוני אורית, השרון 
 לויט אסתר, השרון 
 גלצר יוסי, אביבים 

 גורלנד אלכס, מושבות-שמריהו 
 בלום רחל, מרכז הברידג' י-ם 

 האס דן, מרכז הברידג' י-ם 
 גל רבקה, חדרה 

 לנדאו גדי, סביון-קרית אונו 
 משאלה נורמה, באר שבע 

 קפנר משה, כפר מרדכי 
 קפנר פנינה, כפר מרדכי 

 סגן אמן 
 לוי ישעיה, גל - ראש העין 

 מיכאילוביץ דניאל, קריות/חיפה 
 ארקין ריטה, טבעון 

 דהאן צביה, טבעון 
 כורם שלומית, טבעון 

 פרי נאוה, נהריה 
 זהר יעל, השרון 

 לביא משה, רמת גן 
 קדר עמוס, רמת גן 

 גנון מרסלה, אביבים 
 עזוז גילדה, אביבים 

 שמלצר יזהר, אביבים 
 כהן שוש, מושבות-שמריהו 

 פטרסקו אהוד, י-ם 
 קיסר רועי, מרכז הברידג' ים 

 שמעוני יאיר, מרכז הברידג' ים 
 איטח מאיר, חדרה 

 הנדלר יהודה, חדרה 
 איזק אפרים, מרכז ספורט ראשל"צ 

 סוחנוב ולרי, באר שבע 
 אלבאום יונה, נס ציונה 

 הרצברג אליה, נס ציונה 
 סימון מירי, מועדון לידור 

 שחקן מתקדם 
 אנקר מאיר, גל - ראש העין 

 בר-אל שלי, קנטרי רעננה 
 רחמים יעקב, לב הצפון 

 מורוזנסקי לאוניד, כרמיאל 
 גורביץ פנינה, חיפה/כרמל 

 גבעוני נועם, טבעון 
 שורוש נבייה, טבעון 

 שטרן יונתן, רקפת קרית טבעון 
 שורץ חנה, השרון 

 שריג אוסנת, רמת גן 
 יבנין גילה, מושבות-שמריהו 

 יבנין דן, מושבות-שמריהו 
 בן שמחון אבי, נתניה 
 קורן מוריס, אשקלון 

 בן יאיר שלומית, וקס - רחובות 
 לונשטיין גיא, מועדון לידור 

 שיקלר פנינה, מועדון לידור  

SAVE THE DATE

לידיעת ציבור השחקנים, 
פסטיבל הברידג' ה-50 יתקיים בשנה הבאה בחודש יוני

(לא בפברואר כבכל שנה) 

בין התאריכים 3-10/6/2016
במרכז הירידים בתל אביב.

רשמו ביומנים והזמינו את חבריכם בארץ ובעולם לקחת חלק בחוויה ובחופשה בלתי נשכחת בישראל.
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מצטברשמותדרוג
109.1טרגן אברהם - צייטין דוד1
94.6פרידריך יוליאן - אנגל יוסי2
90.3ידלין דורון - מינזלי אאידה3
81.6וקס יעקב - מילצ'ן דרור4
77.5אלישר שלמה - פדון יניב5
66.8טרגן אפרים - זיכרמן דוד6
62.0קפלן אהרון - ורד נח7
39.6אורנשטיין איתן - שגיב יהודה8
26.4שזיפי חנה - בריפמן מיכאל9

21.3בלס יעקב - פוקס קנט10

אליפות ישראל לזוגות סניורים -גמר א'
מושב:3 מתוך 3 תאריך: 18/07/15 | תוצאות כלליות   

השתתפו 28 זוגות

מצטברשמותדרוג
104.3ברקמן מאיר - טימיאנקר נח1
75.7נוה נורית - מרמלשטיין גבי2
57.8ספקטור מיכל - כהן עדי3
57.4גלפסקי יצחק ד"ר - אדנבורג שלמה ד"ר4
54.3מרק מיכה - מרק סוניה5
42.3יזהר רפי - פרץ פולדי6
38.6פודגור לאוניד - וילנסקי סטפן7
37.1קרביץ אריה - קרביץ אירית8
35.8גרינברג צדוק - מונטאנו אלכסנדר9

29.5מזרחי יפה - קיש תמר10

אליפות ישראל לזוגות סניורים -גמר ב'
מושב:3 מתוך 3 תאריך: 18/07/15 | תוצאות כלליות

 השתתפו 36 זוגות

 רב אמן זהב 
 מיוחס מושיקו, נס ציונה

 
 רב אמן כסף 

 צייטין דוד, באר שבע 

 רב אמן ארד 
 לויט יולי, רמת גן 

 רב אמן 
 רמון צביה, חיפה/כרמל 

 בקלצוק ארז, רמת גן 
 זמיר עמי, אביבים 

 טרגן אברהם, אביבים 
 טולדנו אורן, בית בלגיה י-ם 

 פאר יוסף, רחובות 

 אמן בכיר זהב 
 שפוצ'ניק גרש, קיסריה 

 רפפורט דני, קבוצי דרום 

 אמן בכיר כסף 
 גולדורגר חנה, מועדון תל אביב 

 גריצנדלר הנרי, חיפה/כרמל 
 יזהר רפי, כפר מרדכי 

 פרץ פולדי, כפר מרדכי 
 קרן אורה, נס ציונה 

 אמן בכיר ארד 
 רמתי גדעון, רמת גן 

 קפלן טלי, מרכז הברידג' ים 
 מיודק אילה, ויצו פתח תקוה 
 זמש משה, סביון-קרית אונו 

 בן יוסף אברהם, יואב 

 אמן בכיר 
 בנציוני יואל, אביבים 

 מוהבן אביבה, מרכז ספורט 
ראשל"צ 

 מוהבן דוד, מרכז ספורט ראשל"צ 

 אמן זהב 
 רינת דיאנה, כיכר המדינה ת"א 

 רינת יגאל, כיכר המדינה ת"א 
 עמר בבר, כרמיאל 

 שיינר חנה, קריות/חיפה 
 בר-אדון מריון, רקפת קרית טבעון 

 גל מאיר, הדר כפר סבא 
 שרו יונתן, חדרה 

 אהרונוביץ מיכאל, אילת 

 אמן כסף 
 יצחקי שרה, ספורט + חולון 

 מרין רחל, י-ם 
 רקובר איל, בית בלגיה י-ם 

 אביב שלמה, מרכז הברידג' ים 
 סבאג דינה, חדרה 

 מור חנה, ויצו פתח תקוה 
 חלמיש זיוה, באר שבע 
 דה האס חגי, נס ציונה 

 טוליאנסקי מריו, קבוצי דרום 

 אמן ארד 
 מילר נינה, ספורט + חולון 
 רוב חיים, ספורט + חולון 

 יליסבטסקי גנאדי, קנטרי רעננה 
 צור שרה, לב הצפון 

 מסד מיכל, חיפה/כרמל 
 ריבק נורית, חיפה/כרמל 

 חוטורסקי ניר, קריות/חיפה 
 מתתיהו גל, קריות/חיפה 

 ברקאי אדם, אביבים 
 שינא שרה, מת"ב הרצליה 
 בסקין בן, מרכז הברידג' ים 
 דביר יוסי, מרכז הברידג' ים 

 שמש רותי, סביון-קרית אונו 
 ארזי רונית, מרכז ספורט ראשל"צ 
 גורדון זאב, מרכז ספורט ראשל"צ 

 נחמן יהודית, מרכז ספורט ראשל"צ 
 ויסמן חנה, באר שבע 

 משאלה יוסף, באר שבע 
 למפרט איטה, רחובות 

 עמיר גליה, אילת 
 אלומות זאב, וקס - רחובות 

 זייטק אביב, נס ציונה 
 לונשטיין תומר, מועדון לידור 

דדרגות

מקבלי דרגות חדשות בתאריך 18-08-2015

 אמן 
 זקהיים ירון, כיכר המדינה ת"א 

 בן נאים דוד, כרמיאל 
 שטראוס-תבורי מיכל, אבן יהודה 

 ויגלר (גל) אורית, אביבים 
 חסון מיכה, אביבים 

 סבירסקי מיקי, אביבים 
 נבון חיים, מושבות-שמריהו 

 פולק רותי, מושבות-שמריהו 
 נועם גבריאל, י-ם 
 פורת ראובן, י-ם 

 פורת רחל, י-ם 
 אוצ'ניק ברוך, מרכז הברידג' י-ם 

 סוורי אילנה, מרכז הברידג' י-ם 
 עובדיה אסתר, מרכז ספורט 

ראשל"צ 
 פוסטר עופרה, רחובות 

 הוכברג אילה, וקס - רחובות 

 סגן אמן זהב 
 בן יהודה איאן, גל - ראש העין 

 וינברג שושי, גל - ראש העין 
 סטרן דוד, גל - ראש העין 

 לנקביץ' זופיה, חיפה/כרמל 
 סרבן דניאלה, חיפה/כרמל 
 ברדישבסקי שושנה, נהריה 

 דוקטורס גפרי, השרון 
 שגיב שלמה, אבן יהודה 

 חליפי לידיה, רמת גן 
 ברעם שרה, מושבות-שמריהו 
 מנדל אהרון, מושבות-שמריהו 
 פנסקי יעקב, מרכז הברידג' ים 

 צפניה מיכה, חדרה 
 טוינה עשירה, מרכז ספורט ראשל"צ 

 לוי אדוארד, בית מכבי ראשל"צ 
 דוד נגר בילי, אשדוד 

 סגן אמן כסף 
 יעקובי יורם, גבעתיים 

 טמיר אלי, "הרץ" חיפה 

 קרומבי דורית, "הרץ" חיפה 
 טל ג'ו, השרון 

 רוטנברג יוסף, השרון 
 בראל ורדה, רמת גן 

 בכר פנחס, מושבות-שמריהו 
 הנדל אביהו, מושבות-שמריהו 

 כץ יעל, מרכז הברידג' ים 
 מור אריה, מרכז הברידג' י-ם 

 קציר שבח, מרכז הברידג' י-ם 
 מדנס עדנה, סביון-קרית אונו 

 פדה יהודה, מרכז ספורט ראשל"צ 
 גבריאל כרמלה, בית מכבי ראשל"צ 

 פאר מלכה, בית מכבי ראשל"צ 
 המר ברוריה, אשקלון 

 סולם ורדה, אשקלון 
 כהן דוד, רחובות 

 אומן רבקה, וקס - רחובות 

 סגן אמן ארד 
 אטל יוספה, גל - ראש העין 

 גונן זויה, לב הצפון 
 מרתין ג'רלד, כרמיאל 

 פוגל בנימין, רקפת קרית טבעון 
 אדלר דינר פרידה, השרון 

 אהרוני אורית, השרון 
 לויט אסתר, השרון 
 גלצר יוסי, אביבים 

 גורלנד אלכס, מושבות-שמריהו 
 בלום רחל, מרכז הברידג' י-ם 

 האס דן, מרכז הברידג' י-ם 
 גל רבקה, חדרה 

 לנדאו גדי, סביון-קרית אונו 
 משאלה נורמה, באר שבע 

 קפנר משה, כפר מרדכי 
 קפנר פנינה, כפר מרדכי 

 סגן אמן 
 לוי ישעיה, גל - ראש העין 

 מיכאילוביץ דניאל, קריות/חיפה 
 ארקין ריטה, טבעון 

 דהאן צביה, טבעון 
 כורם שלומית, טבעון 

 פרי נאוה, נהריה 
 זהר יעל, השרון 

 לביא משה, רמת גן 
 קדר עמוס, רמת גן 

 גנון מרסלה, אביבים 
 עזוז גילדה, אביבים 

 שמלצר יזהר, אביבים 
 כהן שוש, מושבות-שמריהו 

 פטרסקו אהוד, י-ם 
 קיסר רועי, מרכז הברידג' ים 

 שמעוני יאיר, מרכז הברידג' ים 
 איטח מאיר, חדרה 

 הנדלר יהודה, חדרה 
 איזק אפרים, מרכז ספורט ראשל"צ 

 סוחנוב ולרי, באר שבע 
 אלבאום יונה, נס ציונה 

 הרצברג אליה, נס ציונה 
 סימון מירי, מועדון לידור 

 שחקן מתקדם 
 אנקר מאיר, גל - ראש העין 

 בר-אל שלי, קנטרי רעננה 
 רחמים יעקב, לב הצפון 

 מורוזנסקי לאוניד, כרמיאל 
 גורביץ פנינה, חיפה/כרמל 

 גבעוני נועם, טבעון 
 שורוש נבייה, טבעון 

 שטרן יונתן, רקפת קרית טבעון 
 שורץ חנה, השרון 

 שריג אוסנת, רמת גן 
 יבנין גילה, מושבות-שמריהו 

 יבנין דן, מושבות-שמריהו 
 בן שמחון אבי, נתניה 
 קורן מוריס, אשקלון 

 בן יאיר שלומית, וקס - רחובות 
 לונשטיין גיא, מועדון לידור 

 שיקלר פנינה, מועדון לידור  

SAVE THE DATE

לידיעת ציבור השחקנים, 
פסטיבל הברידג' ה-50 יתקיים בשנה הבאה בחודש יוני

(לא בפברואר כבכל שנה) 

בין התאריכים 3-10/6/2016
במרכז הירידים בתל אביב.

רשמו ביומנים והזמינו את חבריכם בארץ ובעולם לקחת חלק בחוויה ובחופשה בלתי נשכחת בישראל.
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trump lead( may beat the contract by one trick. 
However finding this defense is extremely tough. 
A club lead, for example, would allow declarer to 
make 7 tricks.

What actually happened? At six tables )out of 7( 
3NT was bid and made. N/S made between 9 
and 11 tricks, depending on the lead.

At the seventh table East was doubled in 1♥. He 
managed to make it, and it was worth 11 IMPs 
for his side.

The following deal from Round 4 saw a lot of 
IMPs change hands:

Board 29, Dealer North, Vul All

 ♠
♥
♦
♣

A753
T7
Q3
A7654

 

♠
♥
♦
♣

KQJ
Q652
976
KT8

♠
♥
♦
♣

82
AKJ9
KJ4
QJ92

 ♠
♥
♦
♣

T964
843
AT852
3

 

West North East South
Pass 1NT Pass

?

West holds 11 HCPs with a flat distribution. 
It is correct to bid directly 3NT with such a 
hand. However, in case West elects to bid 2♣ 
)Stayman( asking for a major, E/W may reach a 
contract of 4♥.

The notrump game was bid and made in three 

tables, while three other declarers failed. 

Let us analyze some of the possibilities in 3NT. 
If South leads a diamond and North plays the 
♦Q, the winning play )seeing all four hands( is 
to hold up the ♦K. North may continue the suit, 
but declarer still has a stopper and South has 
no side-entries. Therefore declarer has time to 
develop the black suits and make his contract.

However, such a play seems to be against the 
odds. It may be better to win the ♦K, hoping 
either to find both black aces in South's hand or 
for the defense to make an error.

After a plausible spade lead, the contract may 
still be defeated, but North must switch to the ♦Q 
and hope that declarer goes wrong by covering. 
South will duck, and later when North wins the 
♣A, another diamond will set the contract.

On the other hand, after a spade lead and 
continuation, declarer simply plays on clubs and 
makes nine tricks easily.

Against 4♥ the defense is clear-cut: South leads 
his club singleton. North returns ♣7 )a suit-
preference signal( for a ruff. South enters North's 
hand in spades and gets another ruff.

At this stage declarer has already lost four tricks, 
and he still has to guess diamonds in order to 
avoid being set by three tricks. However, he 
should get diamonds right, since North who 
Passed as dealer has already shown two aces, 
so the ♦A must be at South. 

Still, 4♥-2 isn't going to be a great score, which 
demonstrates that using Stayman with West's 
hand is indeed a losing proposition.

Finally, congratulations to the winners!
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The annual Israeli Pairs championship consists 
of four stages. The participants have to go 
through regional Preliminaries, Semi Finals 
and Finals, and the 14 surviving pairs compete 
in the Super-Final where they play a short 
8-board match against each other during a 
weekend )a total of 104 boards(.

This year's Super-Final took place in June. 
At the end of a very tense competition Nir 
Grinberg/Dan Israeli were crowned as Israeli 
champions for 2015, while Eyal Ben-Zvi/Avi 
Maman took 2nd place.

I have chosen two interesting hands from the 
early rounds. 

In Round 1 )out of 13( North had to make an 
interesting decision in his second turn.

Board 8, Dealer West, Vul None

 ♠
♥
♦
♣

QT32
9
54
AKQJ74

 

♠
♥
♦
♣

A8754
542
J976
3

♠
♥
♦
♣

3
KQJ8
KQ82
T985

 ♠
♥
♦
♣

K96
AT763
AT3
62

 

West North East South
Pass 1♣ 1♥ Pass
Pass ?

East interferes 1♥ with a 4-card suit. This is 
justified by his strong suit. He would like West 
to lead a heart in case South becomes the 
declarer.

South Passes, since he would like to punish 
East with a penalty double rather than play the 
hand. He has only 11 HCP, so from his point of 
view game for N/S is not guaranteed.

1♥ is Passed around to North, who has 12 HCP, 
most of which are concentrated in his long club 
suit.

Such a hand is extremely "offensive" rather 
than "defensive". The arithmetic is quite simple: 
North has six sure tricks in case N/S play the 
hand, while he can hardly count more than 1 
trick on defense.

The inevitable conclusion is that North should 
refrain from doubling. Instead he should bid 2♣ 
or maybe 1♠.

Any bid by North leads to an unbeatable 3NT 
contract, while if North doubles, South will 
convert it into a penalty.

Defending against 1♥ doubled is not going to be 
a big success: Optimal defense )starting with a 

Israel Pairs 
Super-Final

Joseph Engel



האיים הקנריים, ספרד ומרוקו
שייט אביב 2016: גן עדן על המים, נופים, ריחות וטעמים

לפרטים והרשמה:

28 במרץ - 7 באפריל 2016
11 ימים

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

גדי בן בסט

טיסות אל-על (ברצלונה)

Norwegian EPIC  10 ימי שייט באניית הפאר

בזמן השייט, אירוח על בסיס פנסיון מלא 

מלווה ישראלי צמוד

מיסים והעברות

מיסי נמל בשייט (288$)

משחקי ברידג'

טיולים אשר יוצעו במחיר מוזל

טיפים לנותני שירות ולמדריך הקבוצה

ויזה למרוקו (למטיילים בטנגיר)

ארוחות שאינן במהלך השייט

המחיר כולל:

המחיר אינו כולל:

ברצלונה

טנג'יר

 לאס פאלמאס

סנטה קרוז טנריף

 האי מדיירה

 גרנאדה ספרד

 ברצלונה

על ספינת הפאר

Norwegian EPIC 

ליחיד בחדר זוגי פנימי$

תוספת לחדר עם מרפסת 

580 אירו

1,760€


