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דבר ועד העמותה אוגוסט 2019

שלכם ובשבילכם,
גלעד אופיר, יו"ר

שלום חברות וחברים, 
ראשית נברך את הזוכים ב-2 התחרויות המרכזיות האחרונות שלנו. באליפות ישראל לסניורים זכו במקום הראשון 
אבי עמר ושחר יובל. במקום השני זכו יוסי אנגל ויוליאן פרידריך וצמוד צמוד אליהם ובמקום השלישי מרדכי גלברד 

ודורון ידלין. כל הכבוד!
לפני ימים אחדים הסתיימה תחרות יוקרתית נוספת – גביע המדינה. שתי הקבוצות הראשונות מורכבות מלא מעט 
שחקנים צעירים! במקום הראשון זכתה קבוצת דן ישראלי כשבהרכבה דירק פיטרס, יובל בן-דוד, איתמר גינוסר 
ואלדד גינוסר. הפיינליסטית, קבוצת אלירן ארגלזי, הפסידה בקרב מותח וכללה את אלון לזר, יותם בר-יוסף, אורי 
רון  טננבאום אפרת,  אורן  של  בהרכב  לירן  ינון  קבוצת  זכתה  במקום השלישי  פרנק.  ויוסי  מיוחס  מושיקו  אסרף, 
פכטמן, אופיר רשף, בני ליבסטר ודורון ידלין. במקביל, התקיימו בחודשים האחרונים 2 אליפויות מרכזיות בחו״ל וגם 
בהן זכה הברידג‘ הישראלי להישגים מצוינים – אליפות אירופה הפתוחה התקיימה בטורקיה, בחודש יוני, וינון לירן – 

אודי פרידלנדר היו שותפים בקבוצה שזכתה במדליית הארד באליפות היוקרתית לקבוצות. 
חודש לאחר מכן, התקיימה אליפות אירופה לנבחרות צעירות. מדובר בתחרות היוקרתית ביותר לקבוצות צעירות 
 16 עד   ,21 עד   ,26 עד   – ב-4 קטגוריות  נבחרות  נהדרת שכללה  לברידג‘ שלחה משלחת  הישראלית  וההתאגדות 

ולראשונה לאחר שנים רבות גם בקטגוריית נערות עד גיל 26. 
נתחיל מהסוף – נבחרת ישראל עד גיל 16 אלופת אירופה לנבחרות!!! שמחנו מאוד לעמוד על הפודיום ולשיר את 
התקווה. חברי הנבחרת כללו את נועם ברגר ולביא בציה גרינברג, אופק סבח ודניאל מסיקה, טל סמואלוב ועידו 

מושקוביץ. את הקבוצה הוביל הקפטן דני לוינשטיין, כאשר את הקבוצה אימן )וליווה במקום( מושיקו מיוחס. 
זהו עוד הישג חסר תקדים שהצטרף לשורה של הישגים נהדרים לברידג‘ הצעירים הישראלי. נבחרת ישראל עד 26 
השיגה את מטרתה והעפילה לאליפות העולם שתתקיים בשנה הבאה. הנבחרת עד גיל 21 סיימה מקום אחד מתחת 
לעלייה אך צפויה לשחק באליפות העולם עקב פרישות נבחרות מיבשות אחרות. נבחרת הבנות, נבחרת בממוצע גיל 
15 וללא כל ניסיון בינלאומי, אומנם סיימה במקום ה-10 אך ייצגה אותנו בכבוד מול נבחרת בוגרות ומנוסות מאוד ואף 

השיגה מספר ניצחונות יוקרתיים. עתידנו בהחלט לפנינו.
את הפעילות המוצלחת הזו מנהיגה ומובילה ביד רמה ועדת הצעירים בראשותו של מיכה מרק )גם הקפטן הספורטיבי 
אל ישיבות הוועדה מצטרפים בדרך קבע  רמי בלס, אדוארד ויטנברג, עדי אסולין ואלון לזר.  שלנו( עם החברים – 
חורחה שרו, איתן לוי, הנציג הבינלאומי שלנו, מושיקו מיוחס כרכז הדור הבא ובר טרנובסקי, מאמן נבחרות ישראל 

עד גיל 26 ו-21.
תודה תקציבית לסיום. היות ומספר הקטגוריות הרשמיות הולך וגדל וההוצאות בהתאם והיות ולא ניתן לממן אינסוף 
נבחרות מתקציב ההתאגדות )יש עוד משימות, מטרות ופרויקטים חשובים לאיגוד, לסניפים ולכלל החברים(, קבעה 
ההתאגדות כי ימומנו באופן מלא 3 נבחרות בכל קטגוריה – 3 בקטגוריית צעירים ו-3 בקטגוריית בוגרים. נבחרות 

רשמיות בקטגוריות נוספות ימומנו באופן חלקי במידה ויוכרו על ידי ההתאגדות.
בהקשר זה חשוב לי להודות למספר אנשים שהתגייסו לטובת התנעת הפעילות המחודשת של נבחרת הנערות עד 
גיל 26, שמומנה באופן חלקי, ותרמו מזמנם ומכספם הפרטי על מנת להקל על חברות הנבחרת )ובעיקר הוריהן( 
ועבדכם הנאמן שתרמו  עדי אסולין  בעלויות הנסיעה – מודי קניגסברג שתרם אלפי שקלים לטובת קרן צעירים, 
כתיבת חוברת סימולטנית ללא תשלום, גדי רוזמרין שתרם את הוצאות הפקת חוברת הסימולטנית, הילה לוי ואוריה 

מאיר שתרמו מכספן. ישר כוח!
אני עומד לרשותכם וזמין 24/7.

Gilado.bridge@gmail.com :תוכלו ליצור עמי קשר ישיר באמצעות האימייל
או באמצעות עמוד הפייסבוק הרשמי שלי גלעד אופיר – יו"ר ההתאגדות הישראלית לברידג’.

״We are the champions, my friends״
Queen

mailto:Gilado.bridge%40gmail.com?subject=
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תרגול הכרזות בסיסיות
// רם סופר

אחד  הכרזה  במהלך  חודש  מדי  נתמקד  זו  בסדרה 
ונכריז ידיים שונות.

הכללים הבסיסיים מופיעים בכל קורס ברידג' או בכל 
להכריז  מוזמנים  הקוראים  הכרזות.  על  טוב  ספר 
את  נפרט  הפתרונות  עם  יחד  הידיים.  את  בעצמם 
תוכלו  שטעיתם,  במידה  יד.  לכל  הרלוונטיים  הכללים 

להבין היכן ומדוע ולתקן את עצמכם.

הפעם נתמקד במהלך ההכרזה

West North East South
1♦ Pass

1♠ Pass ?

 +6(  1♠ השיב  והשותף   ,1♦ פתחתם  במזרח.  אתם 
נקודות עם 4 קלפים לפחות ב-♠(. 

מהי הכרזתכם השנייה עם כל אחת מהידיים הבאות?

תרגיל 1

  73
  K4
  AK942
  AJ53

תרגיל 2

  73
  K4
  AKQ942
  KJ3

תרגיל 3

  A2
  Q53
  KJ983
  QT9

תרגיל 4

  KT93
  AKQ8
  A94
  K2

תרגיל 5

  9
  AKQ8
  AKT93
  Q76

תרגיל 6

  KQ8
  Q542
  A9643
  Q



5גיליון 192 אוגוסט 2019

תרגול הכרזות בסיסיות – פתרונות 
פתרון 1

  73
  K4
  AK942
  AJ53

West North East South
1♦ Pass

1♠ Pass 2♣

ידכם אינה מאוזנת ומכילה שתי סדרות ארוכות. הכרזתו 
השנייה של הפותח ♣2 מתארת: 5+ קלפים ב-♦, 4+ 

קלפים ב-♣, 12-17 נקודות גבוהות.

פתרון 2

  73
  K4
  AKQ942
  KJ3

West North East South
1♦ Pass

1♠ Pass 3♦

16 נקודות  ברשותכם יד לא מאוזנת חד-סדרתית עם 
ו-6 קלפי ♦ טובים.

 15-17( בינוני  פותח  מתארת  ל-♦3  הקפיצה  הכרזת 
  - מחייבת  הכרזה  אינה  זו   .♦ קלפי   +6 עם  נקודות( 
ולעצור את   Pass יד חלשה לקרוא  לשותף מותר עם 

ההכרזה ב-♦3.

פתרון 3

  A2
  Q53
  KJ983
  QT9

West North East South
1♦ Pass

1♠ Pass 1NT

מאוזנת  ביד  מדובר  בדיאמונד,  החמישייה  אף  על 
הפותח  של  השנייה  הכרזתו  נקודות.   12 עם   )5332(
ושוללת  נקודות   12-14 עם  מאוזנת  יד  1NT מתארת 

תמיכה של 4 קלפים בספייד.

פתרון 4

  KT93
  AKQ8
  A94
  K2

West North East South
1♦ Pass

1♠ Pass 4♠

נקודות,   +6 הראה  השותף  נקודות.   19 עם  פתחתם 
מצאתם  בנוסף,  מלא.  משחק  שיש  יודעים  ואתם 
מיד  תכריזו  כן  על   .)4-4 )לפחות  בספייד  התאמה 
משחק מלא ♠4. זו אינה הכרזה סוגרת – היא מראה 
18-19 נקודות, ועם יד מתאימה מותר לשותף להמשיך 

הלאה לקראת סלם.

שימו לב שעל אף חוזקה של סדרת ההארט, אין להכריז 
אותה. ברגע שנמצאה התאמה בספייד כבר אין טעם 

לחפש סדרת שליט אחרת.

המשך בעמוד 13
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Super Accept – )4( הכרזות טרנספר
// רם סופר

את  סקרנו  הקודם  במאמרים 
של  השנייה  ההכרזה  כללי 
השלישית  וההכרזה  המשיב 
טרנספר  לאחר  הפותח  של 
נעסוק  כעת  הראשון.  בסיבוב   2 בגובה  למייג'ור 
באפשרות של הפותח לקבל את הכרזת הטרנספר 

.)Super-Accept( 3 בגובה

כמו  מתאימה  המשיב  של  הארוכה  הסדרה  לפעמים 
כפפה לידו של הפותח, וזה מעוניין להגיע למשחק מלא 

גם אם לשותפו יד חלשה יחסית.

כאשר  גם   4 לגובה  מיד  לקפוץ  מומלץ  לא  זאת,  עם 
לפותח מקסימום עם התאמה של 4-5 קלפים בסדרת 
המשיב – הרי ייתכן שלמשיב אפס נקודות. צעד הגיוני 
יעלה  שהמשיב  במטרה   3 לגובה  לקפוץ  הוא  יותר 
למשחק מלא עם 6-7 נקודות )ולפעמים פחות( – ידיים 
יסתפק  הפותח  אם   Pass-ב בהן  לבחור  צפוי  שהוא 

בקבלה שגרתית של הטרנספר לגובה 2.

מתי יבחר הפותח לקבל את הטרנספר בגובה 3?

מומחי הברידג' אינם נותנים תשובה אחידה לשאלה זו. 

4+ קלפים  לפי הגישה המסורתית, פרט לתמיכה של 
בחלק  להיות  צריכה  הפותח  של  ידו  המשיב  בסדרת 

העליון של הטווח של 1NT )15-17 נקודות(.

דוגמה 1

  KQ43
  A2
  A95
  AT42

West North East South
1NT Pass 2♥* Pass

3♠

לפותח 17 נקודות )מקסימום( עם תמיכה של 4 קלפים 
 Super-Accept ב-♠. יד זו מתאימה ללא ספק להכרזת
שהבטיחה  השותף  של  הטרנספר  להכרזת  בתשובה 

5+ קלפים ב-♠.

דוגמה 2

  AK7
  Q962
  43
  AQJ5

West North East South
1NT Pass 2♦* Pass

3♥

ב-♥.  קלפים   4 של  תמיכה  עם  נקודות   16 לפותח 
הדאבלטון ב-♦ מהווה ערך חלוקתי נוסף. יד זו שייכת 
להכרזת מתאימה  והיא  הטווח  של  העליון   לחלק 

.3♥ Super-Accept 

דוגמה 3

  QJ9
  A752
  K63
  KQ2

West North East South
1NT Pass 2♦* Pass

2♥

לפותח 15 נקודות בלבד עם חלוקה מסוג 4333 ללא 
בהכרזה  להסתפק  עדיף  זו  יד  עם  חיתוך.  אפשרויות 

רגילה של ♥2.
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גישה מודרנית יותר )בהשפעת שיטת Bergen( טוענת 
קלפים   9 של  התאמה  ולמשיב  שלפותח  פעם  בכל  כי 
במייג'ור מן הראוי להתחרות לגובה 3 על מנת להקשות 
להכריז  עשויים  זו  גישה  תומכי  היריבים.  הכרזות  על 
♥3 גם עם היד המובאת בדוגמה 3. עם זאת, הכרזה 
לנפילה ב-♥4 אם  )או  לנפילה ב-♥3  יכולה להביא  כזו 
לשותף 6-7 נקודות – ראה בהמשך( בעוד הכרזה של 

♥2 הייתה מביאה לתוצאה חיובית. 

מאחר שהתערבויות של יריבים נגד פתיחה 1NT לאחר 
ששניהם קראו Pass בסיבוב הראשון אינן כה שכיחות, 

.Super-Accept ההמלצה היא לא להגזים בהכרזות

?Super-Accept כיצד ימשיך המשיב לאחר

על המשיב לקחת בחשבון שידו של הפותח שווה 17-18 
נקודות )כולל חלוקה(. כאשר יש התאמה של 9 קלפים 
בסדרת מייג'ור, אפשר להכריז משחק מלא גם עם 24 
נקודות, ולכן עם 6-7 נקודות )כולל חלוקה( נטייתו של 

המשיב תהיה להוסיף למשחק מלא. 

דוגמה 4

  A4
  K8642
  953
  642

West North East South
1NT Pass 2♦* Pass

3♥ Pass ?

הפותח  היה  לו  מאוזנת.  חלוקה  עם  נקודות   7 למשיב 
 ,2 בגובה  בחוזה  מסתפק  היה  המשיב   ,2♥ מכריז 
4 קלפים ב-♥  יד מקסימלית עם תמיכה של  אבל מול 
המתוארת בהכרזת ♥3, המשיב צריך להעלות למשחק 

מלא ♥4.

עם פחות מזה המשיב יסתפק בחוזה בגובה 3. 

דוגמה 5

  J9532
  Q5
  JT64
  J5

West North East South
1NT Pass 2♥* Pass

3♠ Pass ?

למשיב 5 נקודות בלבד המורכבות מקלפי Q/J שערכם 
בחוזה עם שליט אינו רב. על אף חוזקו של הפותח עדיף 
 17 יד המכילה לכל היותר  להימנע ממשחק מלא מול 

נקודות גבוהות ולעצור ב-♠3.

הכרזת Super-Accept של הפותח יכולה להשפיע גם 
על משיב חזק )13-14 נקודות( אשר יכול כעת להמשיך 

בהכרזות קיו-ביד לקראת סלם אפשרי.

דוגמה 6

  KQ642
  A8
  J653
  A4

West North East South
1NT Pass 2♥* Pass

3♠ Pass ?

למשיב 14 נקודות עם חמישייה ב-♠. הפותח מתאר יד 
הסיכויים  ב-♠.  קלפים   +4 של  תמיכה  עם  מקסימלית 
בהכרזה  מסתפק  אינו  המשיב  מאוד.  טובים  לסלם 
קונטרול  )מראה   4♣ קיו-ביד  מכריז  אלא   4♠ סוגרת 
בסדרה( לקראת סלם אפשרי. אם הפותח ישיב בקיו-
ביד ♦4, הכרזת המשך של 4NT )שאלה למספר קלפי 

המפתח( תהא סבירה.

 2♠( טרנספר  של  רגילה  לקבלה  בניגוד  לב:  שימו 
 8 של  התאמה  מבטיחה  שאינה  האחרונה(  בדוגמה 
קלפים, הכרזת Super-Accept מבטיחה התאמה של 
9 קלפים במייג'ור וקובעת את סדרת השליט. לאחר מכן 

כל הכרזת סדרה חדשה היא קיו-ביד לקראת סלם.
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הכרזות

8

הכרזות

Jacoby 2NT – )המשך(
// אילנה לונשטיין

 1♥/1♠ מכריז  הפותח  כאשר  כי  ראינו  הקודם  בחודש 
קלפים   +4 של  תמיכה  עם  נקודות   +12 ולמשיב 
השני  בסיבוב   .)Jacoby(  2NT מכריז  הוא  בשותפו, 

הפותח מתאר את ידו כדלקמן:

)א( הכרזת סדרה חדשה בגובה 3 מראה סינגלטון או 
חוסר בסדרה המוכרזת.

חמישייה  מראה   4 בגובה  חדשה  סדרה  הכרזת  )ב( 
חייבת  זו  חמישייה  הפתיחה(.  לסדרת  )בנוסף  נוספת 

להכיל תמונה אחת )רצוי שתיים(.

)ג( סגירה מהירה למשחק מלא מראה פתיחה מינימלית 
)12-14 נקודות ללא קוצר או פתיחה light של 10-11 

נקודות(.

נקודות(   15-17( בינונית  יד  מראה   3NT הכרזת  )ד( 
ללא קוצר שאפשר היה להראות בגובה 3.

3 הינה הכרזה  )ה(  חזרת הפותח על סדרתו בגובה 
חזקה המתארת 18-21 נקודות ללא קוצר.

המשיב  כיצד  שיבהירו  דוגמאות  במספר  נתבונן  כעת 
מנהל את המשך המכרז מהסיבוב השני ואילך.

)א( לאחר שהפותח הראה קוצר בגובה 3

של  הקצרה  בסדרתו  מבוזבזות  נקודות  למשיב  אם 
הפותח, נטייתו תהיה להסתפק במשחק מלא. אם כל 
הנקודות של המשיב "עובדות" אז ערכו של הסינגלטון 
להמשיך  עשוי  ידו(  בחוזק  )תלוי  והמשיב  יותר,  רב 

הלאה לסלם.

דוגמה 1

  AQJ63   KT92
  AQ62   K53
  4   J73
  Q54   AK3

West North East South
1♠ Pass 2NT Pass

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

הסבר ההכרזה:
1( קוצר בדיאמונד.

2( קיו-ביד: קונטרול ראשון בסדרה )אצל חלק מהזוגות 
זה יראה קונטרול ראשון או שני(

.♠Q + )♠K 3( יש לי 2 מתוך 5 קלפי מפתח )כולל

למשיב 14 נקודות, מתוכן 1 מבוזבזת בדיאמונד ו-13 
עובדות. לפיכך לא יסתפק במשחק מלא ♠4 אלא יכריז 
קיו-ביד לקראת סלם. גם לפותח יד טובה )15 נקודות( 
והוא משתף פעולה בהכרזת קיו-ביד משלו. כעת הדרך 
לסלם סלולה. המשיב שואל לקלפי מפתח וסוגר ל-♠6 

משום שאס אחד בדיוק חסר.

דוגמה 2

  4   AKQ3
  QT643   A952
  AK9   43
  AJ64   532

West North East South
1♥ Pass 2NT Pass

3♠ )1( Pass 4♥ All Pass

הסבר ההכרזה:
מנהל קהילה, תרבות וספורט I אגף התרבות והאמנויות1( קוצר בספייד.

הסופרת הגאונה
בעקבות אלנה פרנטה

ממסדרונות המערכת
100 שנה לעיתון ״הארץ״

מה נתן אלתרמן? 
סיפור של דור ושל תקופה

״בוגדים״
על-פי עמוס עוז

נפלאות המוח
על מוח, רגש ועתיד האנושות

ויסלבה שימבורסקה
להתבונן על החיים מהצד

האמנים שהעזו לחלום
מג'וטו ועד רנואר

 ועוד:
עשרות סדרות שמרחיבות את הדעת

 מרכז הכתיבה הגדול והמוביל בארץ
עם עשרות סדנות



מנהל קהילה, תרבות וספורט I אגף התרבות והאמנויות

הסופרת הגאונה
בעקבות אלנה פרנטה

ממסדרונות המערכת
100 שנה לעיתון ״הארץ״

מה נתן אלתרמן? 
סיפור של דור ושל תקופה

״בוגדים״
על-פי עמוס עוז

נפלאות המוח
על מוח, רגש ועתיד האנושות

ויסלבה שימבורסקה
להתבונן על החיים מהצד

האמנים שהעזו לחלום
מג'וטו ועד רנואר

 ועוד:
עשרות סדרות שמרחיבות את הדעת

 מרכז הכתיבה הגדול והמוביל בארץ
עם עשרות סדנות
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 3♠ הפותח  הכרזת  לאחר  אך  נקודות,   13 למשיב 
מתברר כי 9 מתוכן מבוזבזות ורק 4 "עובדות". על כן 
המשיב מסתפק במשחק מלא ♥4 )עדיין הפותח רשאי 
 14 לפותח  נקודות(.   19-20 בידו  אם  הלאה  להמשיך 

נקודות בלבד, והוא עוצר ב-♥4.

על  מפסידים  קלאבים  שני  להשליך  ניתן  כי  לב  שימו 
בקלאב  מפסיד  עם  נשאר  מערב  עדיין  אך   ,♠AKQ
כדי  נס  יידרש  בהארט.  לפחות  אחד  מפסיד  וכנראה 

לבצע ♥6, וגם ♥5 אינו חוזה בטוח.

שתי  ומראה   4 בגובה  מכריז  הפותח  כאשר  )ב( 
חמישיות

אם למשיב כוח בסדרות אלה עליו להמשיך לסלם. אם 
מאופק  להיות  עליו  האחרות  בסדרות  דווקא  רב  כוחו 

יותר.

דוגמה 3

  AQ963   KT52
  AQ762   K3
  K2   A983
  2   A43

West North East South
1♠ Pass 2NT Pass

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

הסבר ההכרזה:
1( חמישייה צדדית טובה בהארט.

.♠Q + )♠K 2( יש לי 2 מתוך 5 קלפי מפתח )כולל
)לפי   ♦K לי  יש  או:  צדדיים,  מלכים   3 מתוך  אחד   )3

שיטת K ספציפי(.

 K של  ערכו  כי  מתברר   4♥ הפותח  הכרזת  לאחר 
אפשרות   + השותף  בסדרת  )כוח  בהארט  דאבלטון 
הפותח  של  הקצרות  בסדרותיו  ביותר.  רב  לחיתוך( 
רק אסים הינם קלפים עובדים. לפיכך ידו של המשיב 
"מושלמת" והוא ממשיך הלאה לסלם. לאחר שגילה את 
כל קלפי המפתח החסרים אצל שותפו הוא אינו עוצר 
מספקים   ♦K והן   ♣K הן  למלכים.  ושואל  קטן  בסלם 

לשותפות את הלקיחה ה-13.

דוגמה 4

  A2   QJ6
  AQT43   9876
  3   AKJ4
  KT962   Q3

West North East South
1♥ Pass 2NT Pass

4♣ )1( Pass 4♥ All Pass

הסבר ההכרזה:
1( חמישייה צדדית טובה בקלאב.

הפותח מראה שתי חמישיות – בקלאב ובהארט. כעת 
מתברר כי 11 מתוך 13 הנקודות של המשיב נמצאות 
הדבר  משמעות  הפותח!  של  הקצרות  הסדרות  מול 
בין  טובה  ואין התאמה  "עובדות"  אינן  נקודות אלה  כי 
והפותח  מלא,  במשחק  מסתפק  המשיב  הידיים.  שתי 
אינו מערער על החלטתו. מבט בשתי הידיים מבהיר כי 

הסיכוי לבצע סלם קטן משמעותית מ-50%.

)ג( כאשר הפותח מכריז 3NT ומראה 15-17 נקודות 
ללא קוצר

ויבצע מהלך  מינימום  יסגור למשחק מלא עם  המשיב 
כי בהיעדר  יותר. שימו לב  יד חזקה  לקראת סלם עם 

קוצר נדרשות יותר נקודות כדי לבצע סלם.

דוגמה 5

  K2   AQ3
  AQ854   J763
  KQ53   A2
  Q3   K642

West North East South
1♥ Pass 2NT Pass

3NT )1( Pass 4♥ All Pass

הסבר ההכרזה:
1( 15-17 נקודות ללא קוצר.

מספיק  שאין  מחליט  והוא  בלבד,  נקודות   14 למשיב 
שלו(.  השליטים  לחולשת  גם  לב  )שימו  לסלם  נקודות 
30 נקודות בלבד עם  נתבונן בשתי הידיים: לשותפות 
מפסיד ודאי בקלאב ובעיה בהארט. על מנת לבצע סלם 
דרוש K♥ בודד או דאבלטון אצל דרום. טוב עשו מזרח-

מערב שעצרו ב-♥4.
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דוגמה 6

  KJ752   AQ63
  A983   Q4
  KQ   A76
  K2   A763

West North East South
1♠ Pass 2NT Pass

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

הסבר ההכרזה:
1( 15-17 נקודות ללא קוצר.

2( קיו-ביד: קונטרול ראשון בסדרה )אצל חלק מהזוגות 
זה יראה קונטרול ראשון או שני(

.♠Q אין ,)♠K 3( יש לי 2 מתוך 5 קלפי מפתח )כולל

כלומר  הפותח,  של   15-17 מול  נקודות   16 למשיב 
השותפות באזור הסלם. המשיב מזמין לסלם באמצעות 
יד  מראה   ,4♥ בקיו-ביד  משיב  הפותח   .4♣ קיו-ביד 
ההארט.  בסדרת  הבעיה  את  למשיב  ופותר  חיובית 
קלפי  שני  חסרים  לא  שלשותפות  מוודא  המשיב  כעת 
מפתח ומכריז סלם קטן )בהיעדר קוצר בשתי הידיים, 

אין מספיק נקודות לסלם גדול(.

)ד( כאשר הפותח חוזר על סדרתו בגובה 3 ומראה 
18-19 נקודות

במקרה זה השותפות לכל הפחות על גבול הסלם, ולכן 
המשיב יתחיל בהכרזת קונטרולים. במידה שלשותפות 
קונטרולים בכל הסדרות, ממשיכים הלאה לקראת סלם 

באמצעות שאלה לקלפי מפתח.

דוגמה 7

  AQJ82   K763
  K63   A2
  AK   Q64
  Q62   AT93

West North East South
1♠ Pass 2NT Pass

3♠ )1( Pass 4♣ )2( Pass
4NT Pass 5♣ )3( Pass
5NT Pass 6♠ )4( All Pass

הסבר ההכרזה:
1( 18-19 נקודות ללא קוצר.

2( קיו-ביד: קונטרול ראשון בסדרה )אצל חלק מהזוגות 
זה יראה קונטרול ראשון או שני(.

3( 0 או 3 קלפי מפתח מתוך 5. הפותח מסיק מהכרזת 
2NT שלמשיב 3 קלפי מפתח.

4( אין לי K צדדי )לפי שיטת מלך ספציפי(. לפי שיטת 
מספר המלכים יכריז מזרח ♣6.

לפותח יד חזקה )19 נקודות(. מידע זה נמסר בהכרזת 
♠3. עדיין לפותח שני מפסידים מידיים בקלאב שמונעים 
ממנו לשאול מדי 4NT. הכרזת הקיו-ביד של מזרח ♣4 
פותרת לו את הבעיה. היות שחוזקו של הפותח ידוע, 
מינימלית.  יד  עם  גם  קיו-ביד  יכריז  שהמשיב  חשוב 
הפותח מגלה כי כל קלפי המפתח בידי השותפות, אבל 

K♣ חסר, ולכן הוא מסתפק בסלם קטן.

)ה( כאשר הפותח קופץ מיד למשחק מלא ומראה יד 
מינימלית

במקרה זה המשיב יכול להמשיך הלאה רק כאשר ידו 
שווה 18 נקודות ומעלה.

דוגמה 8

  AKJ4   3
  KJT98   Q642
  42   AKQ93
  54   AQ2

West North East South
1♥ Pass 2NT Pass

4♥ )1( Pass 4NT Pass
5♥ )2( Pass 6♥ All Pass

הסבר ההכרזה:
1( יד מינימלית )12-14 נקודות ואף פחות מזה(.

.♥Q אין ,)♥K 2( יש לי 2 מתוך 5 קלפי מפתח )כולל

מערב  פתיחת  לאחר  גבוהות.  נקודות   17 למשיב 
)סינגלטון  חלוקתי  כוח  עבור  נקודות  להוסיף  עליו   1♥
שווה  המשיב  של  ידו  כעת  חזקה(.  צדדית  וחמישייה 
מינימום  מול  גם  לסלם  הולך  והוא  נקודות   20 לפחות 
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של הפותח, כל עוד לא חסרים שני קלפי מפתח. למרות 
ידו המינימלית של הפותח, החוזה ♥6 יתבצע תמיד אם 
צפון לא יוביל בקלאב ויהיה תלוי בעקיפה או בחלוקת ♦ 

3-3 אם צפון יוביל בקלאב.

לסיכום, לאחר שהפותח מתאר את ידו, המשיב צריך 
צעד  לעשות  או  מלא  במשחק  להסתפק  אם  להחליט 
הקצרות/ הסדרות  על  למידע  בהתאם  סלם.  לקראת 
בידו  נקודות  כמה  יעריך  המשיב  הפותח,  של  ארוכות 
הפותח  הכרזת  כאשר  "עובדות".  וכמה  "מבוזבזות" 
מתארת כוח ולא חלוקה, המשיב יעריך את המצב לפי 
סכום הנקודות שבידי השותפות. כעת נסו לתרגל: אתם 
במזרח. בכל אחת מהידיים הבאות עליכם להחליט על 
)ההכרזה  הנתון  ההכרזה  במהלך  השנייה  הכרזתכם 

.)Jacoby 2NT הראשונה שלכם הייתה

תרגיל 1

  Q763
  A2
  A764
  K63

West North East South
1♠ Pass 2NT Pass

3♦ Pass ?

תרגיל 2

  AK3
  J762
  KJ53
  A4

West North East South
1♥ Pass 2NT Pass

3NT Pass ?

תרגיל 3

  AK3
  J762
  KJ53
  A4

West North East South
1♥ Pass 2NT Pass

4♥ Pass ?

תרגיל 4

  J632
  KQ4
  AK3
  765

West North East South
1♠ Pass 2NT Pass

4♣ Pass ?

תרגיל 5

  A4
  J863
  AK93
  Q42

West North East South
1♥ Pass 2NT Pass

3♥ Pass ?

תרגיל 6

  Q963
  A4
  KQ63
  K92

West North East South
1♠ Pass 2NT Pass

3♦ Pass ?
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תשובות לתרגילים
3♥ )1(

ללא  יחסית  טובה  המשיב  של  ידו  ב-♦.  קוצר  לשותף 
בזבוז משמעותי )A♦ יעיל מול סינגלטון(. המשיב מכריז 

קיו-ביד ♥3 ומשאיר את הדלת לסלם פתוחה.

4NT )2(
מספר  הפותח.  של   15-17 מול  נקודות   16 למשיב 
הסדרות  בכל  קונטרולים  ויש  לסלם  מספיק  הנקודות 
)כולל  המפתח  קלפי  על  כעת  לשאול  כדאי  הצדדיות. 

.)♥KQ

Pass )3(
נקודות של  ו-16  נקודות בלבד,   12-14 הפעם לפותח 

המשיב אינן מספיקות לסלם.

 4♠ )4(
כל  כמעט  ובקלאב.  בספייד  חמישיות  שתי  לפותח 
הנקודות של המשיב בסדרות הקצרות של הפותח ואינן 

"עובדות". המשיב מסתפק במשחק מלא.

3♠ )5(
הפותח מתאר 18-19 נקודות. כעת תפקידו של המשיב 
להכריז קיו-ביד, ואין לדלג על קונטרולים. יש להראות 

את הקונטרול "הזול" ביותר באמצעות ♠3.

 4♠ )6(
5 מתוך 14 הנקודות של המשיב )KQ♦( מבוזבזות מול 

הקוצר של הפותח. המשיב מסתפק במשחק מלא.

פתרון 5

  9
  AKQ8
  AKT93
  Q76

West North East South
1♦ Pass

1♠ Pass 2♥

ולכן תכריזו את  4, אין התאמה בספייד  בניגוד לתרגיל 
סדרת ההארט. זוהי הכרזת רוורס )הסדרה שנייה שלכם 
נקודות(   +17( רב  כוח  המראה  מהראשונה(  גבוהה 
ומחייבת לסיבוב אחד. הכרזה זו מתארת יד לא מאוזנת 

עם 5+ קלפי ♦ ו- 4+ קלפי ♥.

פתרון 6

  KQ8
  Q542
  A9643
  Q

West North East South
1♦ Pass

1♠ Pass 2♠

לסיום, יד קשה להכרזה. לא ניתן לבחור בהכרזת רוורס 
♥2 עם 13 נקודות בלבד. גם האפשרויות ♦2 )עם חמישייה 
גרועה( ו-1NT )עם סינגלטון בקלאב( אינן מלהיבות. רוב 
הרביעי  הקלף  נכון,   .2♠ כאן  להכריז  יעדיפו  המומחים 
ויש  בספייד חסר, אבל איכותם של קלפי השליט טובה 
שמגיעים  בברידג'  קורה  הקצרה.  ביד  חיתוך  פוטנציאל 
לחוזים עם שליט בהתאמה 4-3 בלבד. מודגש כי תומכים 
במייג'ור של השותף עם 3 קלפים רק במצבים מיוחדים.

המשך מעמוד 5
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שמירת מעברים לדומם
// רם סופר

החזקה  היד  המקרים  ברוב 
והיד  לכרוז,  הופכת  יותר 
לדומם  הכרוז  בין  הכוח  הבדלי  לדומם.   – החלשה 
להלן  שיוצגו  הידיים  בשתי  גדולים.  להיות  עשויים 
תצטרכו לשחק בזהירות, אחרת תאבדו את האפשרות 
להגיע ללקיחות פוטנציאליות בדומם, אשר בלעדיהן לא 
יהיה ניתן להשלים את מספר הלקיחות הדרוש לביצוע 

החוזה.

תרגיל 1

 J
 9873
 KQ86
 6432

  AKQT987
  A6
  3
  KQ5

West North East South
1♠

Pass 1NT Pass 4♠

Pass Pass Pass

נגד החוזה שלכם ♠4. תכננו את   ♥Q-ב מוביל  מערב 
המשחק!

תרגיל 2

 QJ7 
 75
 KQJT92
  53

  A52
  AK63
  53
  AK42

West North East South
1♣

Pass 1♦ Pass 2NT

Pass 3NT All Pass

מערב מוביל ב-4♠ נגד החוזה שלכם 3NT. תכננו את 
המשחק!

לאחר שגיבשתם תכנית משחק משל עצמכם בכל אחת 
משתי הידיים, אתם מוזמנים לצפות בחלוקות המלאות 

ובדרך המשחק הנכונה.
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פתרון 1

 J
 9873
 KQ86
 6432

  AKQT987
  A6
  3
  KQ5

את  תכננו   .4♠ החוזה שלכם  נגד   ♥Q-ב מוביל  מערב 
המשחק!

בלקיחה  הזכייה  לאחר  נפלאה.  שלכם  השליט  סדרת 
 ♠J-ולדרוס את ה ♠A מפתה לשחק ♥A הראשונה עם
של הדומם, אך בכך תדרסו גם את הסיכוי שלכם לבצע 
ותצטרכו  לדומם  להגיע  תוכלו  שלא  היות  החוזה,  את 
לשחק מידכם בלבד ולהפסיד לקיחה אחת ב-♥, אחת 

ב-♦ ושתיים ב-♣.
ללקיחה  זקוקים  ואתם  ברורות,  לקיחות  תשע  בידכם 
אחת בדיאמונד בדומם כדי להשלים את החוזה. חשוב 
בלקיחה  שחקו  לדומם!  ככניסה   ♠J את  לשמור  ביותר 
השנייה 3♦ מהיד ו-Q♦ )או K♦( מהדומם. אחד היריבים 
יזכה ב-A♦, אך כשתקבלו את ההובלה תשחקו ♠ אל 
K♦ עם השלכת מפסיד )5♣(  ה-J בדומם ואז תשחקו 

מהיד. סדרת מהלכים זו תבטיח את ביצוע החוזה.

פתרון 2

 QJ7 
 75
 KQJT92
  53

  A52
  AK63
  53
  AK42

מערב מוביל ב-4♠ נגד החוזה שלכם 3NT. תכננו את 
המשחק!

ההובלה  מלמעלה.  בטוחות  לקיחות   5 לרשותכם  כאן 
השאר  ואת  בספייד,  בטוחה  לקיחה  עוד  לכם  נותנת 

תצטרכו להשיג מסדרת הדיאמונד בדומם.
רביעי  בקלף  כנראה  הוביל  מערב  טמונה הסכנה!  כאן 
הראשונה  בלקיחה  תזכו  אם   .♠K-ל מתחת  מלמעלה 
בדומם עם Q♠ )או J♠( ותמשיכו ב-K♦, ההגנה תעכב 
פעם אחת בדיאמונד, תזכה ב-A♦ בסיבוב השני ותתקע 

אתכם ביד בלי כניסה לדומם.
על  לוותר  יש  הראשונה  בלקיחה  הנכון:  המשחק 
"העקיפה החופשית" ולשחק 7♠ מהדומם ו-A♠ מהיד. 
לאחר מכן להמשיך ב-♦ עד שההגנה תזכה ב-A♦, ואז 
 .♠K-לזכות בכל חזרה, לשחק ♠ ולהוציא להגנה את ה
הכניסה  את  לכם  מספקים  בדומם  שנותרו   ♠QJ-ה

החיונית לסדרת הדיאמונד שהוגבהה.
שימו לב: אילו קלפי הספייד בדומם היו K73 )במקום 
בקלות.  הנכון  המשחק  את  מוצאים  היו  כולם   ,)QJ7
באמצעות  זולה  ללקיחה  בפיתוי  טמון  בתרגיל  הקושי 
כרוז  במתנה.  לכם  נותנת  כביכול  שההגנה  "עקיפה" 
המשחק  את  ולתכנן  לעצור  הנכון  ההרגל  את  שפיתח 

בטרם יבקש קלף מהדומם – לא ייפול בפח!
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הובלות פתיחה )6(
// רם סופר

את  סוקרת  זו  סדרת מאמרים 
הכללים הבסיסיים של הובלות 
מאמר  בכל  בברידג'.  פתיחה 
המדגימות  ידיים  שתי  יופיעו 
את היישום הנכון של עקרונות ההובלה. החודש נדגיש 
את התלות של הובלת הפתיחה במהלך ההכרזה. בשני 
וגם החוזה הסופי  יד,  אותה  בדיוק  התרגילים תחזיקו 
עליכם  שונה.  יהיה  ההכרזה  מהלך  אבל  זהה,  יהיה 

לבחור את הובלת הפתיחה שלכם בשני המקרים.

תרגיל 1

  QJ94
  Q62
  K72
  J43

West North East South
1♠

Pass 1NT Pass 2♦

Pass Pass Pass

תרגיל 2

  QJ94
  Q62
  K72
  J43

West North East South
1♦

Pass 1♥ Pass 2♦

Pass Pass Pass

החליטו בעצמכם איזה קלף תובילו נגד החוזה ♦2 עם 
כל אחת מהידיים בטרם תקראו את הפתרונות. רמז: 

חשוב מאוד לנתח את מהלך ההכרזה!
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פתרון 1

  QJ94
  Q62
  K72
  J43

West North East South
1♠

Pass 1NT Pass 2♦

Pass Pass Pass

ו-4   ♠ קלפי   5 לפחות  )הכרוז(  לדרום  המכרז:  ניתוח 
קלפי ♦. הכרזת צפון 1NT שללה תמיכה של 3+ קלפים 
ב-♠. החלטת צפון להשאיר את החוזה ב-♦2 מעידה על 

אורך בדיאמונד וקוצר בספייד.

סביר להניח כי תכנית המשחק של הכרוז תכלול חיתוכי 
♠ בדומם. ייתכן גם שדרום קצר בסדרה שבה צפון ארוך, 
ואז צפוי לנו חיתוך צולב. בידיים שבהן מהלך ההכרזה 
רומז כי הכרוז ישאף לחיתוכים רבים, ההמלצה הכללית 
ככל  הכרוז  חיתוכי  את  ולצמצם  בשליט  להוביל  היא 

האפשר.

שימו לב: אם תובילו מתחת ל-K♦ וה-A אצל הכרוז, ככל 
הנראה לא איבדתם לקיחה בשליט. אם יתמזל מזלכם 
בשלושה  תתחיל  שההגנה  ייתכן  השותף,  אצל   ♦A-ו
סיבובי שליטים ותשבש לגמרי את תכנית הכרוז לחתוך 

בדומם, ואז תזכו בהמשך בלקיחה או שתיים בספייד.

הסדרה  לתוך  בספייד  מהרצף  הובלה  כי  לב  שימו 
תסייע  ורק  תועלת  חסרת  תהא  הכרוז  של  הצדדית 

לכרוז לבצע את תכניתו.

קלף ההובלה המומלץ: 2♦.

פתרון 2

  QJ94
  Q62
  K72
  J43

West North East South
1♦

Pass 1♥ Pass 2♦

Pass Pass Pass

אתם מחזיקים קלפים זהים, אבל מהלך ההכרזה שונה 
בהתאם!  להשתנות  צריך  ההובלה  קלף  גם  בתכלית. 
לא  צפון  בעוד  ארוכה,  דיאמונד  סדרת  לדרום  הפעם 
לצפון  כי  בהחלט  ייתכן  כלשהי.  תמיכה  על  הצהיר 
סינגלטון ואף חוסר בדיאמונד. לכרוז כנראה אין תכניות 
לחתוך בדומם. אם תובילו כאן בשליט, אתם מבזבזים 
הכרוז  עבור  שתבצעו  גם  ייתכן  סרק.  במתקפת  זמן 

עקיפה שאינו יכול לבצע בעצמו.

 QJ94 הוכרזו.  שלא  הסדרות  באחת  להוביל  מתבקש 
הינו צירוף קלפים מצוין להובלה בסדרה שלא הוכרזה, 

וזו ההובלה המומלצת – ראש הרצף.

.♠Q :קלף ההובלה המומלץ

25
17-72  19

050-6698655 | 03-6058355
|אתר:
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"לחתוך אוויר"
// אפרים בריפמן

הנפוצות  השגיאות  אחת 
אוויר".  "לחתוך  היא  בהגנה 
באמצעות  לכם  אציג  התשובה  את  המשמעות?  מהי 

חלוקה שלפניכם. תחילה, מנקודת מבטו של המגן:

 T87 
 A9874
 Q9
 JT4

  J95
  KQ63
  T
  Q9765

ודרום   2♠ הכריז  צפון   .1♠ פתח  דרום  במזרח.  אתם 
 ♣A-ממשיך ב ,♣K סגר את החוזה ב-♠4. מערב מוביל
אל   ♦2 שיחק  חתך,  המבצע  אותה   ,♣Q אל  ובקלאב 

ה-Q♦ והמשיך ב-9♦. 

אם תחתכו את ה-9♦ – חתכתם אוויר. אתם חותכים 
אם  זאת?  לדעת  אפשר  איך  זוכה.  קלף  עם  מפסיד 
הדייאמונדים של המבצע היו גבוהים, הוא היה מושך 
המלאה  החלוקה  בדייאמונדים.  מטפל  ולא  שליטים 

לפניכם:

 T87 
 A9874
 Q9
  JT4

  62   J95
  JT5   KQ63
  J8643   T
  AK8   Q9765

  AKQ43
  2
  AK752
  32

ובכן,  זוכה?  קלף  הוא  שה-5♠  ייתכן  איך  זאת,  ובכל 
אחרי  בחלוקה  התבוננו  זו,  לשאלה  להשיב  מנת  על 

שחתכתם את ה-9♦ ב-5♠ )שלא בצדק(:

 T87 
 A9874
 -
 -

  62   J9
  JT5   KQ63
  J86   
  -   97

  AKQ43
  2
  AK7
  -

בדומם  ב-5♦.  שירת  דרום  ב-5♠.  חתכתם  ה-9♦  את 
בלבד.  שניים  נותרו  ובידכם  שליטים,  שלושה  נותרו 
המשכתם ב-K♥. המבצע זכה ב-A♥, שיחק AK♠ ובכך 
השלים את משיכת השליטים. שמתם לב שבדומם נותר 
שליט? אמנם בידי המבצע עדיין מפסיד בדייאמונד )ה-
זה.  יטפל במפסיד  7♦(, אך השליט האחרון שבדומם 
שליטים.  בידכם  נותרו  עוד,לא  לחתוך  יכולים  אינכם 
אתו  ה-5♠,  ואת   ♣AK הפסיד  דרום  בוצע,  החוזה   L

"חתכתם אוויר".

ה-9♦  את  לחתוך  בו תסרבו  נבחן את התרחיש  עתה 
ב-5♠. המצב החדש לפניכם:
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 T87 
 A9874
 -
 -

  62   J95
  JT5   KQ6
  J86   
  -   97

  AKQ43
  2
  K75
  -

על ה-9♦ מהדומם, זרקתם 3♥ והמבצע זכה בידו עם 
ה-A♦. בדומם שלושה שליטים ובידכם שלושה שליטים. 
שלו  המפסידים  הדייאמונדים  את  לחתוך  ינסה  דרום 
בדומם. הוא ישחק 5♦ ויחתוך ב-7♠, אך אתם תחתכו 
עם  ה-7♦  לחתוך את  ינסה  ב-9♠. אם בהמשך  מעליו 
ואם   .♠J-ה עם  הפעם  מעליו,  תחתכו  שוב   ,♠T-ה
המבצע ימשוך שליטים בלי לנסות לחתוך דייאמונדים 
ייקח  שלכם  השותף  זה  במקרה  טוב.  גם   – בדומם? 
את ה-75♦ ב-J8♦. המבצע יפסיד שתי לקיחות נוספות, 
בנוסף ל-AK♣ שכבר מסר. הצלחתם לחתוך פעמיים, 
מעל הדומם, פעם ב-9♠ ופעם ב-J♠. לא קיצרתם את 

השליטים שלכם ע"י חיתוך באוויר.

ומהן האפשרויות כאשר אין לכם שליטים גבוהים ואינכם 
יביא  באוויר  חיתוך  האם  הדומם.  מעל  לחתוך  יכולים 

לכם תועלת? נבחן זאת:

 JT9
 A4
 AKJ6
 8532

  72
  T
  Q7532
  Q9764

West North East South
1♦ Pass 1♠

Pass 2♠ Pass 4♠

Pass Pass Pass

כן, צפון תמך עם שלושה קלפים. יש מומחים הטוענים כי 
הכרזה זו טובה יותר מ-1NT. לא ניכנס כאן לוויכוח מה 
עדיף על מה, אלא נתמקד ברעיון של החיתוך באוויר – 
משתלם או לא? מערב מוביל J♣, דרום זכה ב-A♣ ביד 
הסגורה. בלקיחה השנייה שיחק 6♥ אל ה-A♥ והמשיך 
לחתוך  עומדים  אתם  אתכם,  הצדק  חתכו!   – ב-4♥ 
אוויר, אך הביטו בשליטים שלכם ובשליטים שבדומם: 
אינכם יכולים לחתוך מעל הדומם. מה עושים? חותכים 
וממשיכים בשליט. עליכם לקוות שהשותף יכול לזכות 
לחתוך  מהמבצע  למנוע  מנת  על  בשליט  ולהמשיך 

מפסידים בדומם, ביד הקצרה.

החלוקה המלאה לפניכם:

 JT9
 A4
 AKJ6
 8532

  AQ3   72
  Q97532   T
  T8   Q7532
  JT   Q9764

  K8654
  KJ86
  94
  AK

 ,♥K-ב יזכה  המבצע  אוויר",  "תחתכו  לא  אם  הפעם, 
ויצליח לחתוך את  יחזור ליד עם קלאב  יחתוך הארט, 
לחתוך  שתוכלו  מבלי  שלו  האחרון  המפסיד  ההארט 

מעליו. דרום יזכה ב-11 לקיחות.

בשליט,  ותמשיכו  ה-4♥  את  אם תחתכו  זאת,  לעומת 
מערב יזכה ב-AQ♠ וימשיך בשליט השלישי. בדומם אין 
יותר שליטים ולמבצע הארט מפסיד, אותו ייאלץ למסור 

בשלב זה או אחר של המשחק.

לסיכום,

1. אם בידכם שליטים גבוהים יותר מהשליטים שבדומם: 
אל תחתכו ביד שנייה קלף זוטר של המבצע. אם תעשו 

זאת – "חתכתם אוויר".

מעל  לחתוך  יכולים  שאינם  שליטים  בידכם  אם   .2
הדומם, "חתכו אוויר" והמשיכו בשליט.
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ההיגיון מנצח
// דרור שיפטן

שני שחקנים, ג'ינג'י ובלונדיני, ישבו במזרח וקיבלו ידיים 
דומות:

יד א

  A62
  986
  AT32
  Q65

יד ב

  A6
  986
  AT32
  Q652

מהלך המכרז היה זהה:

West North East South
1♣

Pass 1♦ Pass 1♠

Pass 4♠ All Pass

השותף במערב הוביל 7♦, ובשני השולחנות נגלה דומם 
זהה:

יד א

 KQ75
 J7
 KQ654
 K7

  A62
  986
  AT32
  Q65

יד ב

 KQ75
 J7
 KQ654
 K7

  A6
  986
  AT32
  Q652

בודד  בקלף  הוביל  שהשותף  ברור  המקרים  בשני 
)סינגלטון(.

כיצד על השחקנים במזרח לשחק על מנת להפיל את 
החוזה?

ובכן, השחקן הג'ינג'י זכה ב-A♦ והמשיך ב-♦ שהשותף 
חתך. לעומתו, השחקן הבלונדיני זכה ב-A♦ ושיחק ♥.

שני השחקנים הפילו את החוזה. מי החזיק את יד א', 
ולמי הייתה יד ב'?

ובכן... הכול עניין של היגיון!

יחד נלמד:
טכניקה והכרזות מתקדמות, למשל: 

 קריאת הקלפים )ספירת הנקודות(
 עקיפה מנקודת מבטו של המגן 

 תעתועי הכח והחלוקה )להיענות או לא להיענות להכרזת הזמנה(
 ‘היד המסוכנת’ 

 משחק אלימינציה בסיסי
Weak Two הכרזת פתיחה 

Weak Two-התגוננות מפני ה 
 Minimum-Maximum )ההיגיון מאחורי ההכרזה(

מהלך השיעורים:
 הרצאה )כ-30 דקות(

 תרגול עם ידיים מוכנות בנושא ההרצאה )כ-60 דקות(
 הרצאת סיום - ניתוח ידיים מורכבות )כ-30 דקות(

אפרים בריפמן יכשיר ויקדם אותך 
כשחקן תחרויות ברידג’

הקורס מיועד לתלמידים המעוניינים להשתתף בתחרויות ברידג'
הקורס יתקיים 

בימי שני החל מ- 2 בספטמבר בשעות 20:00-22:00
ויימשך עשרה שיעורים, של שעתיים לפחות כל אחד

כל משתתף יקבל במתנה חוברת ובה כל מערך השיעורים הכוללים 
דוגמאות רבות עם החלוקות וחומר עיוני ממצה. כל אלה מושאלים 
מתוך "לקיחות ולקחים" 1 ו-2 )ספריו של המרצה - אפרים בריפמן(

עלות הקורס היא 600 ₪ 
)אפשר לחלק לשני תשלומים(.

להרשמה: 
מועדון וביה”ס לברידג’ כיכר המדינה ויצמן 53 תל אביב 03-6969830

הנייה: 054-5206441
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יחד נלמד:
טכניקה והכרזות מתקדמות, למשל: 

 קריאת הקלפים )ספירת הנקודות(
 עקיפה מנקודת מבטו של המגן 

 תעתועי הכח והחלוקה )להיענות או לא להיענות להכרזת הזמנה(
 ‘היד המסוכנת’ 

 משחק אלימינציה בסיסי
Weak Two הכרזת פתיחה 

Weak Two-התגוננות מפני ה 
 Minimum-Maximum )ההיגיון מאחורי ההכרזה(

מהלך השיעורים:
 הרצאה )כ-30 דקות(

 תרגול עם ידיים מוכנות בנושא ההרצאה )כ-60 דקות(
 הרצאת סיום - ניתוח ידיים מורכבות )כ-30 דקות(

אפרים בריפמן יכשיר ויקדם אותך 
כשחקן תחרויות ברידג’

הקורס מיועד לתלמידים המעוניינים להשתתף בתחרויות ברידג'
הקורס יתקיים 

בימי שני החל מ- 2 בספטמבר בשעות 20:00-22:00
ויימשך עשרה שיעורים, של שעתיים לפחות כל אחד

כל משתתף יקבל במתנה חוברת ובה כל מערך השיעורים הכוללים 
דוגמאות רבות עם החלוקות וחומר עיוני ממצה. כל אלה מושאלים 
מתוך "לקיחות ולקחים" 1 ו-2 )ספריו של המרצה - אפרים בריפמן(

עלות הקורס היא 600 ₪ 
)אפשר לחלק לשני תשלומים(.

להרשמה: 
מועדון וביה”ס לברידג’ כיכר המדינה ויצמן 53 תל אביב 03-6969830

הנייה: 054-5206441
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 ,♦A :השחקנים במזרח רואה בעיני רוחם שלוש לקיחות
רביעית  לקיחה  להשיג  מנסים  שניהם   .♠A-ו  ♦ חיתוך 

להגנה.

ההיגיון ומהלך המכרז מלמדים את מזרח שני דברים:

)1( השותף דל בנקודות )לצפון 14 נקודות מול פתיחת 
דרום, ולמזרח עוד 10 נקודות(.

 1♠ פתח  לא  )הוא  בדיוק   ♠ קלפי  ארבעה  לדרום   )2(
והכריז ♠1 רק בסיבוב השני(.

ולכן, ביד א' ברור שלשותף שני קלפי שליט, ואילו ביד ב' 
ידוע כי לשותף שלושה שליטים.

כיצד זה משנה?

ביד ב' זה קל. ניתן לשותף חיתוך, וכשנזכה ב-A♠ ניתן 
את  להפיל  כדי  שליטים  מספיק  לו  יש  חיתוך.  עוד  לו 

החוזה. מכאן – הג'ינג'י החזיק את יד ב'.

לעומת זאת, ביד א' אפשר לתת לשותף רק חיתוך אחד, 
ולכן אם נמשיך בחיתוך ♦ בלקיחה השנייה תהיה להגנה 
לקיחה רביעית רק אם לשותף A♣ או A♥. הסיכוי לכך 
נמוך, ולכן יש לנסות לפתח לקיחה נוספת בסדרה צדדית 
קלפי הדומם  לפי   .♠A למזרח את יוציא  לפני שהכרוז 
 ♥K סדרה זו חייבת להיות ♥, ומזרח מקווה שלשותפו
)אם לשותפו אס, החוזה ייפול בכל מקרה(. במצב זה 
חיתוך ♦ יצטרך לחכות. החזרה הנכונה היא ב-♥. אין זה 
 .♥A-יזכה בלקיחה זו או שהכרוז יעלה ב ♥K משנה אם
למערב  וייתן   ♠A-ב מיד  יזכה  מזרח   ♠ שישוחק  ברגע 
חיתוך ♦. כעת מערב יגבה מיד K♥ אם לא זכה בלקיחה 

זו קודם לכן.

מסקנה: הבלונדיני החזיק את יד א'.

להלן הידיים המלאות:

יד א

 KQ75
 J7
 KQ654
 K7

  98   A62
  KT5432   986
  7   AT32
  JT9   Q65

  JT43
  AQ
  J98
  A843

יד ב

 KQ75
 J7
 KQ654
 K7

  982   A6
  QT5432   986
  7   AT32
  JT9   Q652

  JT43
  AК
  J98
  A843

ביד א', אם מזרח ממשיך בחיתוך ♦ בלקיחה השנייה, 
להשליך ♥  יספיק  תוחמץ משום שדרום  ב-♥  הלקיחה 

מפסיד על סדרת ה-♦ של הדומם. 

שני  ישנם  כי  ב-♥,  בלקיחה  צורך  להגנה  אין  ב'  ביד 
חיתוכי ♦ במערב, ולכן אין זה משנה אם דרום מחזיק 

.♥AQ או ♥AK



הנחה מיוחדת
למשפחת הברידג'
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החודש  התקיימו  צעירות  לנבחרות  אירופה  אליפות  משחקי 
בנורווגיה בין 5-11 ביולי. ישראל יוצגה בכל ארבע הקטגוריות, 
והנבחרת הישראלית המצליחה ביותר הייתה הפעם הצעירה 
מכולן. שלוש שנים לאחר זכיית ישראל באליפות העולם עד 
גיל 16 )איטליה, יולי 2016(, כל ההרכב התחלף )האלופים 
אותנו  לייצג  ממשיכים  ורובם   16 גיל  את  עברו  הקודמים 

בהצלחה עד גיל 21( אבל ישראל שוב במקום הראשון.  

תודות  הוא  הצעירים  בתחום  פוסק  הבלתי  ההצלחות  רצף 
מאסיבית  השקעה  בשל  פחות  לא  אך  הברוכים  לכשרונות 
של ההתאגדות הישראלית בברידג' הצעירים בהובלתה של 
ועדת צעירים )יו"ר - מיכה מרק, הקפטן הספורטיבי הארצי(. 
מיוחס,  הספר, מושיקו  בתי  לפרויקט  רכז  מינתה  הוועדה 
ובליווי מורים רבים וטובים מרחבי הארץ, יש גל מוצלח ובלתי 

נגמר של איתור וקידום כשרונות חדשים. 

 קפטן הקבוצה היה דני לונשטיין, לו זו כבר נבחרת רביעית 
מושיקו  היה  הנבחרת  מאמן  הכבוד.  כל  מדליה!  השיג  בה 
מיוחס שקידם מקצועית את הזוגות לרמה המנצחת. ההרכב 
המנצח כלל את אופק סבח – דניאל מסיקה )הזוג המצטיין 
יוצאת  באטלר  תוצאת  והשיג  מהשולחן  ירד  לא  אשר  שלנו, 
IMP 1.95 לבורד מול הממוצע של השדה ב-170  דופן של 
טל  גרינברג,  בציה  לביא   – ברגר  נועם  ששיחק(,  בורדים 

סמואלוב – עידו מושקוביץ.

תחילת התחרות עדיין לא בישרה את העתיד להתרחש משום 
אנגליה  מול  ישראל  זווגה  הראשונים  הסיבובים  שבשלושת 
בסוף  המדליות  דוכן  את  איתה  )שחלקו  החזקות  ודנמרק 
התחרות(. מפגשים אלה הסתיימו בתוצאות צמודות, ובסיום 

היום הראשון דורגנו במקום השביעי.

המצב  היה  וזה  השני  למקום  התקדמנו  השני  היום  בסיום 
הפולנית  מהנבחרת  הפער  כאשר  השלישי,  היום  בסיום  גם 

.VP 4.28 המובילה עמד על

היום האחרון של התחרות החל במפגש מול שוודיה )סיבוב 
שישראל  החי  הדירוג  הראה  כבר  המפגש  במהלך   .)14
עוברת את פולין, אבל בבורד האחרון אירעה לאחד הזוגות 
פחות  לא  לנבחרת  בהכרזה שעלתה  "תאונה"  הישראלים 

מ-IMP 19 בבורד אחד. 

נסוגה לאחור זמנית, אך לא איבדה את האמונה,  הנבחרת 
ובסיבוב 15 חל המהפך, בעיקר ביד הבאה:

Board 20. Dealer West, Vul All

 AKQ98 
 3
 K85
 AT74

  JT72   5
  Q4   AKT98762
  AT76   2
  KJ2   985

  643
  J5
  QJ943
  Q63

ברוב השולחנות מזרח התערב ♥4 לאחר פתיחת צפון ♠1, 
זכה בחוזה וביצע את המשחק המלא בעזרת משחק של ♣ 
לעבר ה-J לאחר משיכת השליטים. זה גם מה שקרה בשולחן 

שבו ישראל הייתה במזרח-מערב נגד גרמניה )620+(.

מצאו  בצפון-דרום  שישבו  מסיקה  סבח-דניאל  אופק  אבל 
את ההקרבה הטובה ל-♠4. הגרמנים לא הכפילו והפילו את 
לניצחון  בדרך  לישראל   IMP  9  –  )+200( פעמיים  החוזה 

מוחץ 5:42.

האנגלים  לאנגליה,  פולין  בין  החשוב  במפגש  זמן,  באותו 
בצפון-דרום  לקבוצה  חבריהם   .4♥ ביצעו  במזרח-מערב 
הכריזו ♠4 שהוכפל ואף בוצע לאחר הגנה לקויה )הפסד של 
IMP 16 למובילי התחרות(. מרגע זה ישראל עלתה למקום 
הישיר  עד הסוף. במפגש  ולא שמטה את ההובלה  הראשון 
בסיבוב 16 גברה ישראל על פולין 15:22, ובסיבוב האחרון 

הוסיפה ניצחון דחוק אבל מספיק על טורקיה.

עד  לנבחרת  וכן  החדשים,  אירופה  לאלופי  חמות  ברכות 
והעפילה גם היא לאליפות  26 שסיימה במקום השביעי  גיל 

העולם שתתקיים ב-2020.

דיווח מלא ומפורט על האליפות - בביטאון ספטמבר.

ישראל אלופת אירופה עד גיל 16

// רם סופר
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 נבחרת ישראל אלופת אירופה, מימין: עידו מושקוביץ, אופק סבח, נועם ברגר, לביא בציה גרינברג, 
דניאל מסיקה, טל סמואלוב עם דני לונשטיין )קפטן(, גלעד אופיר ומשה מיוחס )מאמן(  

ִׁשיָרה ִליִרית ֶׁשִּנְכְּתָבה ְּבחֹוָתם ִאיִׁשיֲאִני  ַיְלָּדה ֶׁשל ְּכָפר

ג’ּוִדי ָּפז-רֹוְטֶנר

ר גרבר
איס

סיפור חיי

חיי
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פו
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גר
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א

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

חושבים להפיק ספר ייחודי ואישי? 
בחברתנו עורכים, מעצבים, מדפיסים, כורכים 

ושולחים אליך עד הבית

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

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

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

במשפחה, מלווה בסיפורים, בתמונות ועוד 

וכל רעיון שיעלה על דעתכם...

ספרים שנשארים במשפחה
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החל מ-2003 נערכת מדי שנתיים בחודש יוני אליפות 
וזוגות  קבוצות  תחרויות  הכוללת  הפתוחה  אירופה 

בקטגוריות הבאות: מעורבים, פתוחה, נשים וסניורים.

מכל  השחקנים  בכירי  משתתפים  אלה  בתחרויות 
העולם, כולל ארה"ב. כללי התחרות מאפשרים להרכיב 
שונות.  מדינות  המייצגים  משחקנים  וקבוצות  זוגות 
של  רב  מספר  יש  תחרות  ובכל  ביותר  גבוהה  הרמה 
מתמודדים איכותיים על המקומות הראשונים. בתנאים 

אלה, זכייה במדליה כלשהי היא הישג גדול. 

ובכל זאת, כמו ברוב המהדורות הקודמות של התחרות, 
גם הפעם באיסטנבול הצטיין אחד הזוגות הישראלים 
אהוד  זאת  עשו  הפעם  המנצחים.  לדוכן  והגיע 
הדהימו  הם  ב-2014  כזכור,  לירן.  ינון   – פרידלנדר 
את כל העולם כשזכו במקום הראשון באליפות העולם 
בתחרות  הצטיינו  הם  הפעם  בסין.  לזוגות  הפתוחה 
שלושה  עם  פעולה  שיתפו  שבה  הפתוחה  הקבוצות 
שנקראה  הקבוצה  מארה"ב.  ואחד  מהודו  שחקנים 
Texan Aces הגיעה עד לשלב חצי הגמר, שם נוצחה 
על ידי הקבוצה האנגלית שזכתה בתחרות. בתחרות זו 
לא נערך מפגש על מקומות 3-4, וכל מי שהפסיד בחצי 

הגמר זכה במדליית ארד.

לפנינו ידיים נבחרות של הזוג הישראלי המצטיין:

מוקדמות – סיבוב 2

השלב המוקדם נמשך יומיים וכלל 10 מפגשים בשיטה 
מול   Texan Aces התמודדו  השני  בסיבוב  שוויצרית. 

קבוצה טורקית.

Board 1. Dealer North, Vul None

 9632 
 J65
 QJ6
  AJ2

  J75   AKT84
  Q2   7
  T8754   K3
  875   KQT63

  Q
  AKT9843
  A92
  94

West North East South
לירן פרידלנדר

Pass 1♠ 4♥

Pass Pass Pass

פרידלנדר )דרום( החזיק יד חלוקתית חזקה למדי, אבל 
החליט לבחור בהכרזת מנע ♥4 על מנת להפעיל לחץ 
זה  נכונה.  החלטה  לקבל  עליהם  ולהקשות  יריביו  על 
עבד – מזרח שלא ידע על התמיכה בספייד אצל שותפו 
לא מצא דרך להמשיך במכרז, ודרום זכה בקלות ב-10 
יותר  מתונה  התערבות  כי  ברור   .4♥ בחוזה  לקיחות 
קורה  מה  לגלות  למזרח-מערב  מסייעת  הייתה  ב-♥2 

ולהתחרות ל-♠4.

אליפות אירופה הפתוחה באיסטנבול 
מדליה לישראל

// רם סופר
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בשולחן השני:

West North East South
Pass 1♠ 4♥

Pass Pass Dbl Pass

4♠ 5♥ All Pass

גם כאן דרום התערב באגרסיביות, אבל השחקן ההודי 
במזרח לא ויתר והכפיל במצב Balancing. הוא לקח 
סיכון שהשותף יכריז ♦5, אבל זו הכרזה נדירה – לרוב 
מערב יכריז ♠4 עם תמיכה או ישאיר את הכפל לעונשין 
ללא תמיכה ב-♠. כך אכן קרה, וצפון התחרה ל-♥5 – 
החוזה הסופי. הכרוז לא היה יכול למנוע הפסד לקיחה 
 Texan Aces וקבוצת  לשליט,  פרט  סדרה  בכל  אחת 

זכתה ב-IMP 10 ראשונים בדרך לניצחון 5:43.

מוקדמות – סיבוב 3

בסיבוב זה נוצחה קבוצת Texan Aces על ידי יריבה 
לזוג הישראלי החלטה קשה  דנית. ביד הבאה הייתה 

בגובה 5.

Board 12. Dealer West, Vul N/S

 KJ7 
 T94
 842
 KJ53

  A2   QT986543
  65   3
  J975   AKQ
  Q9864   7

  -
  AKQJ872
  T63
  AT2

West North East South
פרידלנדר לירן

Pass Pass 4♠ 5♥

5♠ Dbl All Pass

ביד ראשונה מזרח אולי פותח ♠1, אבל ביד שלישית 
לירן  ינון  עדיף.  פגיעות  במצב  ועוד  להפריע,  חשוב 
)מזרח( פתח ♠4, אבל זה לא עצר את דרום מלהכריז 
♥5. כעת הגיע תורו של מערב. ביד שלישית השותף 

יכול להכריז ♠4 עם טווח רחב של ידיים. קשה לדעת 
אם ♥5 יבוצע. פרידלנדר )מערב( החליט "לבטח" את 
 .5♠ הכרזת  באמצעות  ליריבים  גבוה  רווח  מפני  הזוג 

צפון הכפיל, והחוזה נכשל פעם אחת.

לאחר   5♥ נגד  מערב  של  מידו  מובילים  הייתם  מה 
שהשותף פתח ♠4? קרוב לוודאי שלא הייתם מוצאים 
הייתם  זה  ובמקום  בדיאמונד,  הקטלנית  ההובלה  את 
בוחרים ב-A♠ שהיה מאפשר לכרוז לבצע את החוזה 
לאור  )קל  נכון  וניחוש   ♠K על   ♦ השלכת  באמצעות 
חסכה   5♠ מערב  הכרזת  כן,  אם  בקלאב.  ההכרזה( 
לקבוצתו נקודות רבות. גם בשולחן השני מצאו מזרח-
מערב את ההקרבה ל-♠5 ויד זו לא הביאה רווח לאף 

קבוצה.

מוקדמות – סיבוב 8

משחק זהיר של ינון לירן זיכה את קבוצתו ברווח גדול 
מול יריבה מרוסיה.

Board 2. Dealer East, Vul N/S

 Q
 J9764
T6
 KJT76

  96   AJT752
  AT8   K
  KQ7   A985
  AQ982   54

  K843
  Q532
  J432
  3

West North East South
פרידלנדר לירן

1♠ Pass
2♣ Pass 2♦ Pass

2NT Pass 3♠ Pass
4♣ Pass 4♠ All Pass

המתנה  הכרזת  למערב  אפשר   2/1 בשיטת  השימוש 
של 2NT. מזרח הראה את החלוקה המדויקת שלו )6 
ספיידים ו-4 דיאמונדים(, והזוג הגיע לחוזה ההגיוני ♠4.

דרום הוביל בסינגלטון קלאב. הכרוז ינון לירן קרא את 
K♥, עבר  נכון, עלה ב-A♣, שחרר חסימה עם  המצב 
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כעת   .♥A על  בקלאב  מפסיד  והשליך   ♦K עם  לדומם 
הגיע רגע המפתח – על אף הפיתוי להוביל 9♠ ינון בחר 
נכון ב-6♠ מהדומם ובא על שכרו כאשר בצפון הופיעה 
הוא   ♠A עם  נלקחה   ♠Q-ש לאחר  בודדת.  תמונה 
המשיך ב-♠ נמוך וצמצם את מספר המפסידים בשליט 
לאחד בלבד. בהמשך הפסיד גם לקיחה ב-♦ וסיים עם 

11 לקיחות.

בשולחן השני הכריז מערב בסיבוב השני 3NT )במקום 
2NT(, וזה הפך לחוזה הסופי. ההבדל בחוזים לא היה 
אמור בהכרח להשפיע על התוצאה. הכרוז הרוסי זכה 
כעת טעה   .♦K עם  לידו  ועבר  בדומם  בהובלת הארט 
והוביל 9♠! צפון כיסה בעל כורחו, וכעת ה-8♠ של דרום 
הפך לעוצר שני בסדרה. הכרוז האומלל נאלץ להסתפק 

ב-8 לקיחות.

 ,Rosenthal קבוצת  מול  הגמר  שמינית  במפגש 
התערבות "חצופה" של פרידלנדר זיכתה את קבוצתו 

ברווח עצום.

Board 7. Dealer South, Vul All

 AKJ84
 Q862
 -
 9854

  73   Q652
  A95   T73
  QJ5   AKT863
  QT732   -

  T9
  KJ4
  9742
  AKJ6

West North East South
1♣

Pass 1♠ 3♦ Pass

Pass Dbl All Pass

דרוש אומץ כדי לקפוץ במצב פגיע לגובה 3 עם ידו של 
מזרח, אבל אהוד פרידלנדר האמין בחלוקה 6-4 וראה 

יתרון בכך ש-Q♠ יושבת אחרי סדרתו של צפון. 

החוסר  )לאור  נקודות  להראות  כדי  הכפיל  צפון 
טבעית  בהכרזה  להסתפק  היה  עדיף  אולי  בדיאמונד, 
של ♥3(. דרום, ללא הכרזה נוחה, החליט להשאיר את 

הכפל לעונשין בתקווה שהחוזה לא יבוצע.

 9 מהכרוז  למנוע  דרך  אין  לצפון-דרום  כי  מתברר 
לקיחות. למזרח 7 לקיחות מלמעלה, והוא פשוט נכנס 
לדומם כדי לשחק פעמיים ספייד דרך צפון. לאחר מכן 
ייחתך ספייד בדומם )אפילו אם דרום מוביל בשליט – 
מה שלא יקרה במציאות כשהוא מחזיק AK♣ – ההגנה 
לא יכולה להוציא את כל השליטים של הדומם(, ולבסוף 
 – ♠Q לאחר משיכת השליטים של דרום ניתן לגבות את
הלקיחה התשיעית. 670+ למזרח-מערב היא ללא ספק 

תוצאה אדירה בחלוקה זו. 

בשולחן השני פתח דרום ♦1 )במקום ♣1(, ובכך נשללה 
האפשרות שמזרח יתערב בדיאמונד. צפון-דרום הכריזו 

לבדם, ולבסוף עצרו בחוזה ♥2 וביצעו אותו בדיוק.

כאשר   Texan Aces קבוצת  התעלתה  הגמר  ברבע 
מחקה פיגור של IMP 12 במחצית מול קבוצה הולנדית 

חזקה. 

Board 20. Dealer West, Vul All

 K4
 A7543
 AKJ
 Q94

  J83   Q976
  KT86   Q92
  T54   Q86
  AJ5   863

  AT52
  J
  9732
  KT72

בשני השולחנות היה צפון הכרוז בחוזה 3NT. ינון לירן 
)מזרח( בחר בהובלה טבעית של 6♠. מהדומם שוחק 
2♠. פרידלנדר פעל לפי "חוק ה-11" ושיחק נמוך. צפון 
זכה ב-K♠ וניסה מיד Q♣. פרידלנדר הגן מצוין – עיכב 
תחילה את ה-A♣, ואז זכה ב-J♣ והחליף ל-K♥ שמחץ 
את ה-J הבודד בדומם. נגד הגנה כזאת לא היה לכרוז 

ההולנדי שום סיכוי, והוא נפל פעמיים. 

בשולחן השני בחר מזרח בהובלה לא מוצלחת של 8♦. 
צפון זכה ב-J♦ ושיחק Q♣. עדיין ניתן להפיל את החוזה 
אם מערב מעכב את A♣, אבל המגן ההולנדי זכה בו 
וניסה ♠. צפון המשיך בקלאב, וכעת היו לו תשע  מיד 
ושתיים  ב-♦  ארבע  ב-♥,  אחת  ב-♠,  שתיים  לקיחות: 

ב-♣.
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מפגש חצי הגמר התחיל בצורה טובה:

Board 4. Dealer West, Vul All

 T5 
 Q96
 AKJ6
 T852

  A98   KQ32
  82   JT7
  QT9875   3
  K3   QJ964

  J764
  AK543
  42
  A7

West North East South
פרידלנדר לירן

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

Pass Pass Pass

 Drury במוסכמה  השתמש  בצפון-דרום  האנגלי  הזוג 
כדי להראות יד מקסימלית )לאחר Pass התחלתי( עם 
התאמה ב-♥. ספק אם הם היו מתואמים לאחר הכפל 
 4♥ הסופי  החוזה  בקלאב.  הובלה  שביקש  מזרח  של 
נראה סביר, אבל לאחר הובלה ב-K♣ הוא היה חסר 

ב-♠  והמשיך  השני  בסיבוב   ♣A-ב זכה  דרום  סיכוי. 
 ♠Q-ב זכה  )מזרח(  לירן  ינון  בדומם.  לחתוך  בתקווה 
ב-3♥  חתך  דרום  קלאב.  של  שלישי  סיבוב  והוביל 
והמשיך   ♠A גבה  מערב   .♥8 עם  מעליו  חתך  ומערב 
ב-♦. בהמשך מזרח קיבל חיתוך ♦, ולבסוף הכרוז לא 
הכול  בסך  בשליט.  נוספת  לקיחה  והפסיד  נכון  ניחש 

החוזה נפל שלוש פעמים.

מהלך ההכרזה בשולחן השני:

West North East South
Pass Pass Pass 1♥

2♦ 3♦ Pass 3♥

Pass Pass Pass

מערב הוביל ב-T♦. דרום, מצויד במידע מההכרזה עקף 
ל-J♦ ולאחר שקלף זה זכה בלקיחה כבר לא היה זקוק 
תשע  והשלים  שליטים  משך  הוא  בדומם.  לחיתוכים 
לקיחות: חמש בהארט, שלוש בדיאמונד ואחת בקלאב.

אבל   ,0:14  Texan Aces קבוצת  הובילה  זה  בשלב 
בהמשך שלטה קבוצת Mossop האנגלית ופתחה פער 
ניכר של 40:68 במחצית. קבוצתם של פרידלנדר-לירן 
לסיום.  בורדים  חמישה  ל-70:60  הפיגור  את  צימקה 
מוצלח  סלם  הגיע  אז  אבל  אפשרי,  נראה  הניצחון 
שהוכרז רק על ידי הזוג האנגלי. קבוצת Mossop ניצחה 
נגמר שלב   Texan Aces 67:87. הסיפור של קבוצת 
אחד מוקדם מדי, אבל כאמור בתחרות כל-כך חזקה גם 

מקום שלישי משותף הוא דבר שאפשר להתגאות בו.

אליפות אירופה - סיכום תחרות הזוגות והקבוצות
מתוך 270 זוגות שהתחילו את התחרות, הגיעו 52 לגמר, ביניהם ארבעה זוגות ישראלים ועוד זוג ישראלי-

הונגרי. הנה התוצאות הסופיות של הזוגות המצטיינים:
אורן טולדנו – עמי זמיר, מקום 18.

אלון בירמן – פטר לקטוש )הונגריה(, מקום 28.
יובל בן-דוד – איתמר גינוסר, מקום 34

בני ליבסטר – דורון ידלין, מקום 35
עילי בנירי – אסף יקותיאלי מקום 42.

כל הכבוד למשלחת הישראלית שהביאה לנו הרבה 
גאווה!

בתמונה )מימין(: ינון לירן ואהוד פרידלנדר חברי קבוצת 
Texan Aces )ישראל, הודו, ארה"ב( שזכתה במדליית ארד 

בתחרות הקבוצות הפתוחה.
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סיקור תחרויות
אליפות אירופה הפתוחה לנבחרות צעירות

משחקי אליפות אירופה לנבחרות צעירות התקיימו במחצית הראשונה של יולי בנורווגיה בארבע קטגוריות: 
פתוחה עד גיל 16, עד גיל 21 ועד גיל 26 ונשים עד גיל 26.

סגלי הנבחרות נקבעו בתחילת השנה על ידי ועדת הצעירים. שחקנינו השקיעו רבות והתאמנו על מנת להגיע 
מוכנים לאירוע ולייצג אותנו בכבוד.

השנה, לראשונה, יוצגה ישראל בכל ארבע הקטגוריות כולל בנות.

ואלו ההרכבים של נבחרותינו:

♣ נבחרת עד גיל 26  

 �� אמיר עציון - ליאור אורמן
 �� אורן טולדנו - עמי זמיר 

 �� עילי בנירי - אסף יקותיאלי
�� קפטן ומאמן: בר טרנובסקי

♣ נבחרת בנות עד גיל 26

 �� אדל פטלקו - זיו רויטמן 
 �� ליה פטלקו - גל פיברט 

 �� שירה שרו - עמית קורנט 
�� קפטנית ומאמנת: עדי אסולין

♣ נבחרת עד גיל 21

 �� אור מנצור - עמית כץ
 �� גל מתתיהו - יונתן שליבוביץ
 �� ניר חוטורסקי - אביב זייטק 

 �� קפטן: מושיקו מיוחס
�� מאמן: בר טרנובסקי

♣ נבחרת עד גיל 16 )אלופת 
אירופה(

 �� נועם ברגר - לביא בציה גרינברג
 �� אופק סבח - דניאל מסיקה 

 �� טל סמואלוב - עידו מושקוביץ 
 �� קפטן: דני לונשטיין

�� מאמן: מושיקו מיוחס

סקירה מפורטת עם סיכום התוצאות תתפרסם בירחון ספטמבר.

נבחרת הבנות

נבחרות ישראל עד גיל 21 ועד גיל 26

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

בהדרכת רוני ינובסקי
טיול ושייט מרתקים בוייטנאם וקמבודיה, שתיים מהמדינות המסקרנות, המעניינות והיפות במזרח הרחוק. מסלול ייחודי זה כולל 
אתרי חובה היסטוריים, מקדשי ענק, ערים תוססות, ואתרי נוף עוצרי נשימה. הטיול יפגישנו עם שרידי אימפריות מפוארות, קסמי 
העולם הקולוניאלי וטביעות האצבע של מלחמות העידן המודרני. רמת שירותי התיירות הגבוהה והמוקפדת תוסיף לעוצמת החוויה: 
מלונות 5 כוכבים, תא מפואר על סיפון ה-AMADARA ספינת הפאר אשר זכתה בתואר מס 1 בשייט במקונג, חוויות קולינאריות 
מסעירות, מופעים מקומיים ולסיום שלושה ימי נופש באחד המקומות היפים בעולם מפרץ הלונג ביי שם נשהה ונחגוג את כניסת 

Vinpearl Resort & Spa Ha Long :שנת 2020 בריזורט הפאר עטור הכוכבים
הפאר  ספינת  סיפון  על  המקונג  בנהר  שבוע  בן  שייט  נערוך  בהמשך  שבקמבודיה.  ריפ  ובסיאם  באנגקור  המרשימים  מהמונומנטים  נתחיל 
AMADARA בעלת דירוג 5 כוכבים, שבו נתרשם מהנופים היפים ונלמד על אורח החיים בקמבודיה ווייטנאם. נבקר בכפרים ועיירות מעניינות, 
כולל פנום פן, בירת קמבודיה הבירה שבנויה בסגנון צרפתי קולוניאלי. השייט יסתיים בגדולה בערי וייטנאם-הוצ’י מין סיטי )סייגון(, נבקר באתרייה 
המיוחדים, שם תטעמו את האוכל של המטבח המקומי שנחשב לאחד מהמשובחים בעולם. נמשיך להנוי הקסומה נחווה את הקסם המיוחד של 
הרובע העתיק של האנוי ומשם לגולת הכותרת למפרץ הלונג ביי. שם נבלה יממה בשייט מרהיב בין אלפי האיים. את ערב השנה החדשה נחגוג 

בריזורט הנופש המפואר ביותר בצפון ויטנאם הנמצא על אי פרטי במפרץ הלונג ביי.

מועדון הברידג' רמת השרון וג'קי דגן שמחים להזמינכם
סוד הקסם של וייטנאם וקמבודיה

טיול חוויה ונופש של פעם בחיים
13/12/19-2/1/20 )21 יום(

מחיר מבצע מיוחד ל-10 הנרשמים הראשונים )במקום 6,880( – 6,480 דולר )ליחיד בחדר בתפוסה זוגית(

המחיר כולל: טיסות בינלאומיות סדירות ונוחות בחברת טורקיש  אירוח פאר ומפנק במלונות 5 כוכבים דלקס לאורך כל המסלול 
על בסיס חצי פנסיון  7 לילות שיט נהרות מפנק בתא חיצוני בסיפון מרכזי ))Main Deck עם חלון צרפתי ומרפסת חיצונית על סיפון 
Amadara * בפנסיון מלא.  לילה שייט במפרץ הלונג על ספינת פאר חדישה ומפנקת.  כל ההעברות הטיסות הטיולים והסיורים 

כלולים בהדרכה בעברית ע"י מדריך מומחה לאזור.  טעימות קולינריות.  משחקי ברידג' בשייט.
המחיר אינו כולל: ויזה לווייטנאם וקמבודיה. ביטוחים אישיים למיניהם - תשר לנותני השירותים בחול )$15 ליום( תשר למדריך הישראלי 

וכל מה שלא נכלל במחיר כולל.
תוספת לשדרוג עבור חדר בסיפון עליון ))Upper Deck בספינה 190 דולר לאדם.

תוספת ליחיד בחדר 3,100 דולר
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סיקור תחרויות
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22 ביוני, החל השבוע השני של אליפות  ביום ראשון, 
אירופה באיסטנבול. לא היינו מתוכננים להשתתף, אבל 
היא  אם  מולכו(  )רז'אן  את אשתי  התגעגעתי. שאלתי 
ספונטנית, והיא השיבה: בוודאי, ויש לי גם חוש הומור.

אם כך, הודעתי לה, אנחנו נוסעים לאליפות. 

ביום שני התמקמנו באיסטנבול, וביום שלישי התחלנו 
סניורים,  לזוגות  באליפות  השתתפו  זוגות   50 לשחק. 
קרונייה,  פיליפ  כמו  וידועים  מעולים  שחקנים  ביניהם 
אלן לוי ומישל אבקסיס מצרפת; מיכל קוויצ'יין, אפולינרי 
קובלסקי ויאצק רומנסקי מפולין; דנו דה-פלקו מאיטליה 

ועוד רבים וטובים.

התחרות החלה בשלושה סיבובי מוקדמות – 16 ידיים 
לסיבוב.

מוקדמות - סיבוב 1
כבר ביד הראשונה קיבלנו 83% כאשר הזוג האיטלקי 

הכריז סלם קטן בלבד עם הידיים הבאות:

  6   AKQT42
  QJ952   AKT4
  QT82   AJ3
  AJ2   -

הספייד  חלוקת  בעוד   ,2-2 התחלקה  ההארט  סדרת 
לקיחות  ב-13  לזכות  התקשה  לא  הכרוז   .5-1 הייתה 
בחוזה ♥6 מבלי להזדקק לעקיפה בדיאמונד )משיכת 
 3 השלכת  במערב,  ספייד  חיתוכי  שני  שליטים, 
ולבסוף  מזרח  של  הספיידים  על  ממערב  דיאמונדים 

.)♣A חיתוך ♦ במערב והשלכת ♦ על

בלוח 11 התמודדנו עם הזוג הפולני החזק קובלסקי – 
רומנסקי.

Dealer South, Vul None

 A2 
 J92
 AJ653
 AQ3

  KQ743   86
  Q876   T
  87   KQT92
  74   KT952

  JT95
  AK543
  4
  J86

West North East South
Pass

Pass 1NT Pass 2♣
Pass 2♦ Dbl 2♥

Pass Pass Pass

 ,Smolen תחילה התכוונתי לאחר ♣2 )סטיימן( להכריז
חמישה  להראות  מנת  על  ל-♠3  מ-♦2  לקפוץ  כלומר 
קלפים בהארט וארבעה בספייד עם יד מחייבת למשחק 

מלא.

תכניתי.  את  לשנות  לי  גרם   2♦ על  מזרח  של  הכפל 
וזכיתי  הסופי,  לחוזה  שהפך  מחייב  לא   2♥ הכרזתי 
בתשע(  לזכות  ניתן  מדויק  )במשחק  לקיחות  בשמונה 

וב- 80%.

אליפות אירופה לזוגות סניורים – 
זווית אישית

// יוסי אנגל

http://bridgeclubcrm.co.il

http://bridgeclubcrm.co.il

התוכנה נמצאת בעבודה מתקדמת במועדון ברידג' אביבים.
להמלצות: לנגי אסף 054-4871336

לתיאום פגישה - ארידור תקשורת בע"מ. דורי: 054-4264411

תוכנה לניהול מועדוני ברידג': 
"מתקדמים למאה העשרים ואחת"

bridgeclubcrm.co.il
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לתיאום פגישה - ארידור תקשורת בע"מ. דורי: 054-4264411

תוכנה לניהול מועדוני ברידג': 
"מתקדמים למאה העשרים ואחת"

bridgeclubcrm.co.il



ביד האחרונה של הסיבוב, יריבינו ההולנדים הכריזו ♠4 
ואני הכפלתי:

  QJT3
  Q964
  K76
  J5

West North East South
Pass Pass 1♠ Pass

2♠ Dbl 4♠ Dbl

Pass Pass Pass

במה הייתם מובילים מידו של דרום?

רק הובלה בהארט מכשילה את החוזה!! היד המלאה:

 J6 
 AQ94
 KQT983
 9

  762   AK954
  T7   A85
  Q8   AJT2
  AT8743   6

  QJT3
  Q964
  K76
  J5

בדיאמונד  בלקיחה  בהארט,  בלקיחה  זוכה  ההגנה 
ובשתי לקיחות בשליט – 92%. סיימנו את הסיבוב עם 

59.5%, מדורגים במקום החמישי בתחרות!

מוקדמות - סיבוב 2
Board 25. Dealer North, Vul E/W

 K874
 5
 A932
  AKQ4

  JT5   9632
  KQT   AJ62
  K75   T84
  9752   JT

  AQ
  98743
  QJ6
  863

West North East South
1♣ Pass 1♥

Pass 1♠ Pass 1NT
Pass 2NT Pass 3NT

Pass Pass Pass

וחלוקה  נקודות   16 עם  מלא  למשחק  הזמינה  רז'אן 
את  לקבל  )דרום( שמחתי  אני   .4441 אופטימלית  לא 

ההזמנה.

שלי  הסיכוי  בדומם.  זכיתי  ואני  בקלאב,  הוביל  מערב 
להארט,  תחליף  לא  שההגנה  היה  החוזה  את  לבצע 
ואז אספיק לזכות בשלוש לקיחות בכל אחת מהסדרות 
דיאמונד,  השנייה  בלקיחה  מנסה  הייתי  לו  האחרות. 
הם היו לבטח מחליפים להארט, לכן בלקיחה השנייה 

הובלתי מהדומם הארט!

9 מידי, ומערב זכה ב-T♥. המשך בקלאב  2 ממזרח, 
 .Q-ה אל  נמוך  דיאמונד  שיחקתי  וכעת  בדומם,  נלקח 
מערב זכתה ב-K♦ והחליפה ל-J♠. ההטעיה הצליחה! 
לאחר שסדרת הדיאמונד הניבה כמקווה שלוש לקיחות 
הצלחתי לבצע את החוזה עם תוצאה של 80% לצפון-

דרום.

עם  בתחרות  העשירי  למקום  ירדנו  הסיבוב  בסיום 
תוצאה ממוצעת של 56.1%.
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מוקדמות - סיבוב 3
Dealer North, Vul N/S

 KJ8
 KQJ
 AKJ6
 A87

  7642   AT93
  7   A8542
  Q32   T74
  KJ543   6

  Q5
  T963
  985
  QT92

West North East South
2♦* Pass 2♥

Pass 2NT Pass 3♣**

Pass 3NT All Pass

 * מולטי: Weak 2 במייג'ור או יד מאוזנת עם 22-23 נק'
Puppet Stayman **

צפון תיאר יד מאוזנת עם 22-23 נקודות, דרום התעניין 
בסדרות המייג'ור, והזוג הגיע ל-3NT. אם מזרח מוביל 
בספייד, או מוביל בהארט ולאחר הזכייה ב-A♥ מחליף 
לספייד, לכרוז יש בעיה לגבות את ה-T♥, כיוון שאין לו 

כניסה לדומם.

וכך  הארט,  שיחקו  ההגנה  וגם  הכרוז  גם  במציאות, 
לקיחות  שתי  בהארט,  לקיחות  בשלוש  רז'אן  זכתה 
עקיפה  בעזרת  בדיאמונד  לקיחות  ארבע  בספייד, 
מוצלחת ולקיחה אחת בקלאב. בסך הכול 10 לקיחות 

עם תוצאה של 85%.

בסיום השלב המוקדם אנו במקום ה-12 בתחרות עם 
.A תוצאה של 54.5%. עלינו לחצי גמר

חצי גמר A – סיבוב 1
שלנו  והתוצאות  משמעותית,  עולה  התחרות  רמת 

יורדות בהתאמה:

Board 24. Dealer West, Vul None

 A2
 AKJT75
 4
  T732

  KT87   Q94
  843   96
  Q2   KJ8765
  J965   Q8

  J653
  Q2
  AT93
  AK4

West North East South
Pass 1♥ Pass 1♠
Pass 2♥ Pass 3NT

Pass 4♥ All Pass

אחד  קלאב  )מסר  לקיחות  ב-11  זכה  הבריטי  הכרוז 
וספייד אחד(, וקיבלנו 59%. לו היה משאיר את החוזה 
ב-3NT, היינו מקבלים תוצאה גרועה משום שהתכוונתי 
 3NT להוביל בקלאב. לעומת זאת, הובלה בספייד נגד
מחזיקה את הכרוז על 10 לקיחות לאחר שמזרח זוכה 
ממשיכה  וההגנה  מעכב,  הכרוז  ל-♦.  ומחליף   ♠Q-ב

בספייד.



ביד הבאה קיבלנו אפס מוחלט נגד זוג טורקי:

Board 31. Dealer South, Vul N/S

 AKQJT4 
 A6
 76
  K65

  97   863
  T875   KQ92
  QJT54   A32
  QT   AJ9

  52
  J43
  K98
  87432

West North East South
Pass

Pass 1♠ Dbl Pass
2♥ 2♠ 3♥ All Pass

רז'אן פתחה בצפון ♠1, ולאחר כפל ממזרח מערב בחר 
בהכרזת ♥2 )במקום ♦2(!

לאור מצב הפגיעות הנוח, מזרח התחצף והעלה ל-♥3. 
רז'אן ויתרה על החוזה, ומערב הפך לכרוז.

לא דייקנו בהגנה, והחוזה שהיה ניתן להכשילו בלקיחה 
אחת – בוצע.

במרבית השולחנות היה צפון הכרוז בחוזה חלקי בספייד 
עם תוצאה של 140+ לאחר הובלה ב-K♥ המאפשרת 
לכרוז להגביה את ה-J♥ בדומם לצורך השלכת מפסיד 

בקלאב.

כישלון  גם   .100% למזרח-מערב  העניק   3♥ ביצוע 
בלקיחה אחת היה משאיר אותם עם 86%.

 .)26 )מתוך   25 למקום  אותנו  הוריד  גרוע  סיבוב 
הסיכויים להעפיל לגמר היו קלושים.

חצי גמר A – סיבוב 2
Dealer South, Vul None

 7542
 KJ6432
AJ3
  -

  T8   KQ93
  95   AQT7
  T965   8
  J9732   AKQ6

  AJ6
  8
  KQ742
  T854

West North East South
Pass

Pass 3♥ 3NT All Pass

ישבתי במזרח עם 20 נקודות, ונאלצתי להכריז 3NT עם 
קוצר בדיאמונד. דרום לא מצא את ההובלה הקטלנית 

.A ,K ,9 – ♥8 בדיאמונד. הוא הוביל בסדרת שותפו

בהארט.  ושלוש  בקלאב  לקיחות  חמש  לי  היו  כעת 
כיצד  וחשב   ♠A-ב זכה  דרום  מהיד.   ♠Q שיחקתי 
להמשיך. הוא מצא את ההגנה המפילה והמשיך ב-♦ 
 Q נמוך. צפון זכה ב-A♦, וחשב בטעות שאני מחזיק  
דאבלטון, לכן במקום להמשיך ב-J♦ ולהפיל את החוזה 
בסדרה!  לחסימה  שגרם  נמוך  ב-♦  חזר  הוא  פעמיים, 
ההגנה הסתפקה בשלוש לקיחות בדיאמונד, ואני זכיתי 

בתשע לקיחות עם תוצאה של 96%. 

אותנו  והעלה  מקודמו  בהרבה  מוצלח  היה  זה  סיבוב 
למקום ה-22.
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מועדון וביה”ס לברידג’ כיכר המדינה

www.bridge-bakikar.com | 03-6969830 :רח’ ויצמן 53, תל-אביב טלפון

לוח פעילות המועדון
שבתשישיחמישירביעישלישישניראשוןיום

שעה

בוקר
13:00 –10:00

תחרות
+

חוברת 
ידיים

משחק 
מודרך

תחרות תחרות 
חוברת 

ידיים

משחק 
מודרך

משחק 
מודרך

אחה”צ
19:30 –16:30

משחק תחרותתחרותתחרות
מודרך

תחרותתחרות
 +

פרס כספי

תחרות
 +

פרס כספי

ערב
23:30 –20:30

Barometer
+

פרס כספי

משחק 
מודרך

שיעורי 
ברידג' 

מתקדמים

תחרות 
+

 חוברת 
ידיים

+
פרס כספי

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

קיץ באביבים
לזוכיםפרסים כספיים כל שישי אחה"צ קבלת שבת 

מושיקו מיוחס
קורס

מתקדמים ג'

אילנה כליףמאור, עמליה,בצוות מתוגבר:  יום א' 13:30 מודרך

חדש 
ומיוחד!
אימון זוגות 

בוקר שישי חודשי 

עם לנגי אסף
מתקדמים אמודרך 

  ימי ראשון 19:00 
עם ג'ו טל

תחרות שבת 
פרסים כספיים אחה"צ 
לזוכים

הברומטר של 

יום שני בערב  

פרסים
בערב עם אילנה כל יום ראשוןבברידג' תחרותי צעדים ראשונים 

לונשטיין

מודרך 
העשרה 

באוירה מחוייכת 
ימי שני צהריים

עם ג'ו טל

המודרך 
החברתי 

עם ללה כל יום 
ראשון ושני אחר 

הצהריים

המודרכים 
של פומרנץ 

בימי רביעי וחמישי 
בוקר

ימי שישי בבוקר 
שיעור ברידג' 
עם אילנה 
לונשטיין 



חצי גמר A – סיבוב 3
Dealer North, Vul None

 62 
 AJ853
 T964
  85

  AK73   Q
  K6   QT
  AKJ   Q7532
  AJT3   K9764

  JT9854
  9742
  8
  Q2

West North East South
Pass Pass Pass

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

הסבר ההכרזה:

♦2: מולטי, 2 חלש במייג'ור או יד מאוזנת עם 22-23 
נקודות.

3♠: Minor Suit Stayman

♠4: קוצר בספייד

רז'אן  מאוזנות,  נקודות   22-23 שהראיתי  לאחר 
התעניינה בסדרות המיינור והראתה קוצר בספייד. כל 
זה הספיק לי כדי להכריז ♣6. צפון הוביל בשליט ואפשר 
לי להשליך את המפסידים בהארט על AK♠ ולזכות בכל 

13 הלקיחות עם תוצאה של 86%.

זה לא עזר – בסוף הסיבוב דורגנו במקום ה-23 וכמובן 
שלא העפלנו לגמר.

המקומות  ושני  לגמר,  להעפיל  זכו  בלבד  זוגות   14
יונסן- מנורווגיה:  זוגות  ידי  על  נתפסו  הראשונים 
סטוקלנד זכו במקום הראשון, אנדרסן-הנטוייט בסגנות. 

אולנסקי-ואיניקוניס מליטא זכו בארד.
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האקדמיה לברידג’ תל אביב-יפו 

האקדמיה לברידג’ תל אביב יפו, שאול המלך 8 תל אביב
לפרטים והרשמה )חובה(: שירי 054-7999781, קרנאור 052-4898611

ימי ראשון | 19:00-21:00 מ- 1/9
ימי חמישי | 10:00-12:00 מ- 5/9

שיעור חשיפה לעולם הברידג’ חינם 
ב- 18/08/19 19:00

בשעות הערב החניה בבנין חינם )כניסה מלאונרדו דה וינצ’י 21(

  הדרכה אישית וצמודה
 תרגולים נוספים במהלך השבוע בחינם!

קורס מתחילים חדש
בהדרכת קרנאור גרינשטיין



 האתר היחיד מסוגו בעברית 
 צופים ומתרגלים עד שמבינים

בקצב שלךבזמן שלךבבית שלך

האתר המוביל בעולם 
לשיפור מיומנויות הברידג'

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

הדרך הפשוטה והמהירה ללמוד ולתרגל

תרגול הגנהתרגול משחק הידתרגול הכרזות

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

www.bestbridge.co.il

קורס צעדים ראשונים בברידג'
  מוגש באנימציה המאפשרת    

 המחשה ויזואלית מרשימה.

  קל ופשוט להבנה.

  ניתן לתרגל באתר מיד לאחר כל שיעור.

אין דברים כאלה!

https://bestbridge.co.il/?lps=61238564
https://bestbridge.co.il/?lps=61238564
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שונות

40

  J643
  KQJT
  75
  KQ4

  75
  A4
  942
  AJT962

West North East South
1NT )15-17( Pass 3NT All Pass

תחרות קבוצות IMP, אתם בצפון. 

הובלתם K♥. הכרוז עיכב. המשכתם ב-♥. הדומם זכה 
ב-A♥. הכרוז עבר לידו עם A♠ והוביל 7♣. איזה קלף 

תשחקו בלקיחה זו?

חידת הגנה – אוגוסט 2019
// רם סופר

  72
  753
  AJT94
  Q97

  KJT96   Q83
  AKJ84   QT9
  Q6   5
  3   KT6542

  A54
  62
  K8732
  AJ8

חוזה ♠4; כרוז מערב )שפתח ♠1(. קלף ההובלה 2♠. 
ב-8♠  זכה  הדומם  והמשכתם בשליט.   ♠A-ב זכיתם 

והוביל 5♦. מה כעת?

החזקה  ההובלה  את  שמצא  לשותפכם  הכבוד  כל 
בשליט! ברור כי הכרוז שואף לחתוך ♦. לשותפכם כבר 
לא נותרו קלפים בשליט. עליכם לתפוס את ההובלה 
עם K♦ )בתקווה שלשותף A♦( ולשחק סיבוב שלישי 
של שליטים. אגב, הכרוז שגה. לו היה מוביל בלקיחה 

השלישית 3♣ מידו, היה יכול לבצע את החוזה.

פתרון חידת הגנה - יוני 2019
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פינת החוק

// רם סופר

בשיטת  זוגות  בתחרות  בפסטיבל  שוחקה  הבאה  היד 
חישוב טופ-בוטום:

Board 25. Dealer North. Vul E/W

 A642
 K
 652
 AKJ64

  Q5   873
  QJT9865   A7
  JT   AQ94
  T7   Q532

  KJT9
  432
  K873
  98

West North East South
1NT )1( Pass Pass

2♥ 3♣ Pass )2( Pass
3♥ )3( Pass Pass Pass

הערות למהלך ההכרזה:
נקודות,   15-17 והסבירה:   ALERT נתנה  דרום   )1(

תיתכן חלוקה לא מאוזנת.
)Pass )2 לאחר מחשבה.

וביקש  זו קרא צפון למנהל התחרות  )3( לאחר הכרזה 
צפון-דרום עקב שבירת הטמפו  לשמור על הזכויות של 

של מזרח.

ראשית כל יש להעיר כי אם אחד מבני הזוג )או שניהם( 
מרשה לעצמו לפתוח 1NT עם סינגלטון לעתים קרובות, 
זה הופך לחלק מהשיטה. יפה עשו צפון-דרום שהתריעו 

על כך.

נעבור לעיקר: בעוד קריאת ה-Pass הראשונה של מזרח 
לחשוב  התחיל  הוא  רגיל,  בטמפו  הייתה   1NT אחרי 

.Pass לאחר ♣3 )אולי שקל כפל מעניש( ולבסוף קרא

כל רמז שניתן להסיק משבירת הטמפו של מזרח מהווה 
"מידע אסור" לגבי שותפתו על פי חוק 16 )ב(.

זומן מנהל  לאחר שמערב הכריזה בפעם השנייה )♥3( 
החוזה  לשחק.  להמשיך  ביקש  הוא  לשולחן.  התחרות 
♥3 נפל פעם אחת )+100 לצפון-דרום(. בסוף המשחק 
קרא צפון שוב למנהל התחרות וטען כי הכרזת מערב ♥3 
מושפעת ממידע בלתי חוקי וכי ייתכן שנפגע מהכרזה זו.

מנהל התחרות שאל כמה שחקנים מה היו מכריזים עם 
במקום   Pass כי  מתשובותיהם  והסיק  מערב  של  ידו 
♥3 הייתה חלופה הגיונית. היות שהמחשבה של מזרח 
16)ב(  חוק  פי  על  החליט  הוא  גבוה,  ניקוד  על  רומזת 
שהכרזת ♥3 של מערב הייתה אכן עבירה של ניצול מידע 

בלתי מורשה.

מערב טענה כי לאחר שדרום השיבה ב-Pass על הכרזת 
הפתיחה 1NT, ברור כי לשותפה יש נקודות, אך זה לא 
כי למזרח  רומזת  משנה את העובדה ששבירת הטמפו 
יותר נקודות מהמצופה )ברור כי החלטה להכריז ♥3 עם 
פגיע אם לשותף פחות  נקודות מסוכנת מאוד במצב   6

מפתיחה(.

נותר  עבירה,  הייתה  כי  וידא  התחרות  שמנהל  לאחר 
בחוזה  היה  צפון  ממנה.  ניזוקו  צפון-דרום  אם  לבדוק 
לביצוע,  ניתן  זה  חוזה   .3♥ הכריז  שמערב  לפני   3♣
ללא לקיחות עודפות, בתנאי שהכרוז מנחש את המצב 
בספייד. לפיכך, מנהל התחרות החליט להעניק תוצאה 
לצפון-דרום  בדיוק(  מבוצע   3♣(  +110 של  מתוקנת 

במקום תוצאת השולחן של 100+.



בואו להכיר אותנו

ברידג’  במועדון  המשחקים  שלומוביץ’,  לזוג  ברכות 
פוינט פולג בנתניה. השניים, ילידי 1947, נולדו בקרפטים 
היום  ועד  מאז   .1976 בשנת  ארצה  ועלו  האוקראיניים 
ילדים   2 לזוג  בנתניה.  ימים  עיר  בשכונת  מתגוררים  הם 
בה  ‘’בזק’’,  חברת  של  גמלאי  הינו  אברהם  נכדים.  ו-6 
סיים בתפקיד בכיר כמנהל חטיבת תפעול. לידיה מצידה 
שימשה כמנהלת מעבדה רפואית בקופת חולים ‘’כללית’’. 

וכך  כיצד למלא את זמנם,  עם הפרישה חיפשו השניים 
מצאו לאחר תקופת חיפושים את משחק הברידג’. לידיה 
הייתה הראשונה להכיר את רזי המשחק. לדבריה: ‘’מצאתי 
קורס ברידג’ למתחילים במועדון של מיקי קליין בנתניה. 
מהר מאוד מצאתי את עצמי משחקת במועדון ומשתפת 
פעולה עם מספר בנות. אברהם הגיע אחריי, בעיקר הודות 
מורה  שהינו  מנחם,  אבינועם  הברידג’,  מאמן  לחברו, 

במועדון הברידג’ ברמת אביב’’.

הברידג’,  משחק  להם  שמעניק  המוסף  הערך  לשאלת 
פנים:  לשתי  משתמעת  שאינה  בצורה  השניים  השיבו 
מרתק  משחק  להכיר  זכינו  ומלואו.  עולם  הוא  ‘’ברידג’ 
שאנחנו  שככל  ‘’הבנו  בגאווה.  הכריזו  מחשבה’’,  ומלא 
שהמשחק  הרי  הדברים,  לעומק  ונכנסים  יותר  לומדים 
הולך ומסתבך וטומן בחובו אתגרים מחשבתיים מדהימים. 
במקביל, הברידג’ איפשר לנו לרכוש חברים חדשים. יחד 
אנחנו נוסעים לחו’’ל לנופשונים מטעם המועדון, ונהנים 

מהחברותא’’.

השניים מספרים כי הם מקפידים להגיע לפחות 3 פעמים 
עם  לשבוע  אחת  משחקים  ובנוסף  למועדון,  בשבוע 
חלק  לוקחים  הם  כן  כמו  באזור.  הבתים  באחד  חברים 
ברידג’  פסטיבלי  ארציות,  סימולטניות  בתחרויות  פעיל 
ברחבי הארץ וכן בתחרויות פנימיות נוספות המתקיימות 

במסגרת המועדון. 

ברידג’  משחקים  ‘’אנחנו  קדימה?  השאיפות  לגבי  ומה 
קודם כל בשביל הכיף וההנאה. כמובן שזה מספק לראות 

שיש פרי לעמלנו ושאנחנו מתקדמים בזכות עצמנו. 
לכך.  ההוכחות  אחת  היא  האחרונה  הדרגה  קבלת 
אנחנו מאחלים לעצמנו להמשיך ללמוד ולהשתתף 
והכי חשוב  בתחרויות, לחדד את תאי המוח שלנו 

להישאר בריאים’’.

אברהם ולידיה 
שלומוביץ’
קיבלו לאחרונה 
דרגת סגן 
אמן זהב

מאופאק וג’ני
דרוויש 

קיבלו לאחרונה 
דרגת סגן 
אמן כסף

עושים כבוד לשני זוגות ותיקים שהתכבדו בתארים חדשים. 
כל הכבוד !

ברכות לזוג דרוויש, שחקני מועדון כיכר המדינה בת”א, 
המציגים יחדיו סיפור חיים מרתק וחובק עולמות. מאופאק 
וגדלה בלבנון.  נולדה   )72( ג’ני  ואילו  נולד בעיראק,   )80(
נישאו  השניים הכירו לאחר שמאופאק עבר ללבנון, שם 
בשנת 1968 והחלו את חייהם המשותפים. ב-1975 היגרו 
העקובה  האזרחים  ממלחמת  לברוח  מנת  על  לאיטליה, 
מדם ששררה בין הנוצרים למוסלמים בעיר הבירה, ביירות. 

ייבוא  מעסקי  התפרנס  שם  במילאנו,  התבסס  הזוג 
השניים  החליטו  שנים  כשלוש  לפני  הרחוק.  מהמזרח 
מטעמים ציוניים כי הם רואים את המשך חייהם בישראל.

לזוג 3 ילדים ו-14 נכדים, והם מתגוררים בתל-אביב מאז 
עלו ארצה.

‘’בכל יום אנחנו לומדים משהו חדש ומנסים להתאקלם 
מספרים  בחרנו’’,  בהם  החדשים  והתרבות  החיים  אל 
מאיטליה.  מאוד  שונה  בישראל  ‘’המנטאליות  השניים. 
החיים בישראל הם מאוד עצבניים ואגרסיביים, אבל זה גם 
חלק מהקסם המקומי. עבורנו האפשרות לחיות במדינת 
ואינספור  השנה  כל  נהדר  אוויר  מזג  עם  יחד  היהודים, 
לטובים  שלנו  החיים  את  הפכו  ופנאי,  בילוי  אפשרויות 

יותר’’. 

ומה באשר לברידג’ אתם ודאי שואלים? ובכן, ג’ני הייתה 
הראשונה להכיר את המשחק, אותו החלה לשחק בהיותה 
בת 18 בלבנון. ‘’היינו משחקים באופן קבוע ברידג’, כמו 
היא  היהודיים’’,  במועדונים  נוספים  קלפים  משחקי  גם 
הקפדתי  במילאנו  גם  ‘’בהמשך  לאחור.  במבט  מספרת 
לשחק במועדונים עם שחקנים מהקהילה. הברידג’ היה 
תמיד חלק מאורח החיים שלי וגם של מאופאק, שהחל 

לשחק בעקבותיי’’.

השניים מוסיפים כי ‘’הברידג’ היה ונותר בשבילנו משחק 
אנחנו  והמחשבה.  המוח  את  המפתח  נהדר  ספורטיבי 
כיכר  במועדון  בשבוע  פעמים   3-4 בין  לשחק  מקפידים 
המדינה, ומצליחים להשתפר עקב בצד אגודל. זה המקום 
במועדון,  חברים  מאוד  הרבה  להכיר  שזכינו  לציין 
רובם עולים חדשים כמונו שהגיעו מרחבי העולם, 

כמו ארה”ב, צרפת ומדינות נוספות’’. 

הוותיק שחגג אשתקד  לזוג  לאחל  אז מה אפשר 
אנחנו  בריאים.  שנהיה  ‘’העיקר  יובל?  חתונת 
מבטיחים להמשיך לשחק ברידג’ עוד שנים ארוכות, 
מייחלים לשלום בישראל ומאחלים רק טוב לכולם’’.

רקע: מועדון ברידג' השרון-כפר סבא הוקם בשנת 2007 על ידי 
בישראל:  הברידג'  ומורי  השחקנים  מבכירי  המייסדים,  ארבעת 
רותי  ישראל הפתוחה,  נבחרת  ורון פכטמן, שחקני  גינוסר  אלדד 
וגלעד אופיר – שחקן  – שחקנית נבחרת הנשים לשעבר  ליברמן 
מרשימים  הישגים  בעלי  הארבעה  כל  לצעירים.  ישראל  נבחרת 

ברמה הבינלאומית ובעלי ניסיון רב שנים בהוראה. 

שנמנה  המועדון,  הקמת  את  כפרויקט  לקחת  החליטו  הארבעה 
בזכות  הן  בישראל,  המובילים  המועדונים  בין  האחרון  בעשור 
ההתאגדות  כחברי  גם  רשומים  כ-200  )מתוכם  חברים  כ-2000 
הישראלית לברידג'( הלוקחים חלק במסגרות השונות, והן בזכות 

הרמה הלימודית הגבוהה לה זוכים החברים בכל הרמות.

וגלעד את המועדון עקב אילוצים  לפני מספר שנים עזבו אלדד 
אלוף  ליבסטר,  בני  ההנהלה,  לצוות  הצטרף  ובמקומם  אישיים, 

ישראל מספר פעמים בעבר, ושחקן ברידג' בכל רמ''ח איבריו. 

שפועל  מסור  צוות  מסייע  בפועל,  והמנהלים  למייסדים  פרט 
במועדון בנאמנות ובמקצועיות יוצאת דופן, הכולל את ריבה טל, 
מיכאל רייזמן, שרה ברוידא, ג'ו טל, מירי וישניצקי. אלו משמשים 
כעוזרי הדרכה ומנהלי תחרויות, ובכך מהווים כוח מסייע לפעילות 

השוטפת לאורך כל ימות השבוע. 

נעוץ  המועדון  של  העשייה  בשורש  העומד  הרעיון  מאמין:  אני 
הרמות  בכל  ברידג'  קהילת שחקני  מועדון שישרת  לבנות  ברצון 
והגילאים, מתוך מטרה מוצהרת להפוך אותם לשחקנים מעולים. 
להמשיך  שיוכלו  תקווה  מלאי  הם  כי  מבהירים  המועדון  מנהלי 
בעתיד  גם  ביותר  הטובה  בדרך  השחקנים  ציבור  את  לשרת 

ולהרחיב את משפחת הברידג' בארץ ככל הניתן''.

כן, רמת ההוראה במועדון נחשבת גבוהה מאוד. ההרצאות  כמו 
להם זוכים אנשים לפני תחרויות, יחד עם המשחקים המודרכים 
אותם  והופכים  למפגש,  ממפגש  אותם  משפרים  והקורסים 
לשחקנים איכותיים יותר. מדי שנה נפתחים במועדון גם 2 קורסים 
שחברו  ילדים  גם  ההדרכה  בצוות  משתתפים  בהם  למתחילים, 
לנבחרות בתי ספר וצעירים וזוכים במדליות בתחרויות מעבר לים. 

ערך מוסף: מועדון ברידג' השרון – כפר סבא דואג לחבריו לא רק 
ברמה המקצועית אלא גם ברמה האישית. המועדון משמש בית 
בנושאים  והרצאות  טיולים  לחברים  ומארגן  ואחת  לכל אחד  שני 
תרומות  לתקופה  אחת  מקיים  אף  המועדון  כן,  על  יתר  שונים. 
מרגשות  לפעילויות  החברים  יצאו  היום  עד  לקהילה.  ועזרה 
ומעצימות, כמו: נטיעת עצים בשיתוף קק''ל, איסוף בגדים ומוצרי 
יודעי דבר מספרים כי  ועוד. מקורות  מזון בשיתוף עמותת עלם, 
במועדון דואגים גם לחברים המצויים במצב כלכלי קשה, ודואגים 
זוכה  כי גם מי שידו אינה משגת לשלם עבור החברות במועדון, 

להצטרף לפעילויות במחירים מסובסדים ונמוכים במיוחד. 

עוד מציינים במועדון כי הציבו לעצמם כדגל מרכזי לדאוג לרווחת 
הציוד,  את  לחדש  תכופות  לעיתים  אחראים  הם  לכן  השחקנים. 
לתחרויות  ידיים  הכנת  הכרזה,  קלפי  כיסאות,  שולחנות,  לרבות 
לדוגמא(.  ברידג'מייט  )כמו  הציוד החדיש  כל  עם  יחד  ולקורסים 

בנוסף מקפידים במועדון על סדר וניקיון האולם והשירותים.

ואם זה לא מספיק, במועדון מתגאים על הקמת המזנון הפועל 
הטובה  בדרך  הלקוחות/חברים  קהל  את  ומשרת  במועדון 
ביתיים  מאפים  לרבות  מאכלים,  מגוון  וכולל  ביותר,  והטעימה 

מתוקים ומלוחים במחירים שווים לכל נפש. 

מועדון ברידג' השרון
כפר סבא

פרויקט הדור הצעיר: אחד ממנהלי המועדון רון פכטמן, מתייחס 
לנושא: ''זו נקודה קצת כואבת לנו. רצינו מאוד לפתח את הברידג' 
לילדים ובני נוער במועדון, אבל לצערנו לא היה לכך שיתוף מצד 
אישור  קיבלנו  כבר  בעבר  בעיר.  הספר  ובתי  סבא  כפר  עיריית 
חוגים באחד מבתי הספר, אבל  יריד  מהעירייה להציג במסגרת 
לצערי הדברים לא צלחו. יחד עם זאת, זו שאיפה שעדיין לא ויתרנו 
עליה. לפני כמה שנים קיימנו קורס לילדים שהיה מוצלח, והמטרה 
אנחנו  היענות.  ותהיה  במידה  הללו  לגילאים  קורסים  לקיים  היא 
גילם,  בני  שחקנים  עם  לשחק  צריכים  ילדים  כי  בדעה  מחזיקים 

שהרי זו הסביבה הטבעית שלהם. 

אין לי ספק שברידג' הוא מקפצה חינוכית וחברתית לילדים ובני 
נוער, שכן כיום ישראל היא אחת המעצמות העולמיות בברידג', 
זוכים  אנחנו  לשמחתנו,  הצעירים.  בגילאים  וכמה  כמה  אחת  על 
במדליות שנה אחרי שנה, מה גם שהמשחק הזה תורם לילדים 
לחיים,  שלהם  לגישה  שלהם,  הסבלנות  למידת  ולהתפתחותם, 
ועוד המון מעלות שמשחק  לאנשים מבוגרים  כבוד  לדעת לתת 

הברידג' מקנה להם''.

מידע נוסף לגבי כתובת המועדון, ימי פעילות ושעות תוכלו למצוא 
באתר ההתאגדות תחת תפריט "שחק ברידג' / חפש מועדון".

אלדד ורון מעניקים גביעים

גלעד והילדים

תחרות במועדון 



בואו להכיר אותנו

ברידג’  במועדון  המשחקים  שלומוביץ’,  לזוג  ברכות 
פוינט פולג בנתניה. השניים, ילידי 1947, נולדו בקרפטים 
היום  ועד  מאז   .1976 בשנת  ארצה  ועלו  האוקראיניים 
ילדים   2 לזוג  בנתניה.  ימים  עיר  בשכונת  מתגוררים  הם 
בה  ‘’בזק’’,  חברת  של  גמלאי  הינו  אברהם  נכדים.  ו-6 
סיים בתפקיד בכיר כמנהל חטיבת תפעול. לידיה מצידה 
שימשה כמנהלת מעבדה רפואית בקופת חולים ‘’כללית’’. 

וכך  כיצד למלא את זמנם,  עם הפרישה חיפשו השניים 
מצאו לאחר תקופת חיפושים את משחק הברידג’. לידיה 
הייתה הראשונה להכיר את רזי המשחק. לדבריה: ‘’מצאתי 
קורס ברידג’ למתחילים במועדון של מיקי קליין בנתניה. 
מהר מאוד מצאתי את עצמי משחקת במועדון ומשתפת 
פעולה עם מספר בנות. אברהם הגיע אחריי, בעיקר הודות 
מורה  שהינו  מנחם,  אבינועם  הברידג’,  מאמן  לחברו, 

במועדון הברידג’ ברמת אביב’’.

הברידג’,  משחק  להם  שמעניק  המוסף  הערך  לשאלת 
פנים:  לשתי  משתמעת  שאינה  בצורה  השניים  השיבו 
מרתק  משחק  להכיר  זכינו  ומלואו.  עולם  הוא  ‘’ברידג’ 
שאנחנו  שככל  ‘’הבנו  בגאווה.  הכריזו  מחשבה’’,  ומלא 
שהמשחק  הרי  הדברים,  לעומק  ונכנסים  יותר  לומדים 
הולך ומסתבך וטומן בחובו אתגרים מחשבתיים מדהימים. 
במקביל, הברידג’ איפשר לנו לרכוש חברים חדשים. יחד 
אנחנו נוסעים לחו’’ל לנופשונים מטעם המועדון, ונהנים 

מהחברותא’’.

השניים מספרים כי הם מקפידים להגיע לפחות 3 פעמים 
עם  לשבוע  אחת  משחקים  ובנוסף  למועדון,  בשבוע 
חלק  לוקחים  הם  כן  כמו  באזור.  הבתים  באחד  חברים 
ברידג’  פסטיבלי  ארציות,  סימולטניות  בתחרויות  פעיל 
ברחבי הארץ וכן בתחרויות פנימיות נוספות המתקיימות 

במסגרת המועדון. 

ברידג’  משחקים  ‘’אנחנו  קדימה?  השאיפות  לגבי  ומה 
קודם כל בשביל הכיף וההנאה. כמובן שזה מספק לראות 

שיש פרי לעמלנו ושאנחנו מתקדמים בזכות עצמנו. 
לכך.  ההוכחות  אחת  היא  האחרונה  הדרגה  קבלת 
אנחנו מאחלים לעצמנו להמשיך ללמוד ולהשתתף 
והכי חשוב  בתחרויות, לחדד את תאי המוח שלנו 

להישאר בריאים’’.

אברהם ולידיה 
שלומוביץ’
קיבלו לאחרונה 
דרגת סגן 
אמן זהב

מאופאק וג’ני
דרוויש 

קיבלו לאחרונה 
דרגת סגן 
אמן כסף

עושים כבוד לשני זוגות ותיקים שהתכבדו בתארים חדשים. 
כל הכבוד !

ברכות לזוג דרוויש, שחקני מועדון כיכר המדינה בת”א, 
המציגים יחדיו סיפור חיים מרתק וחובק עולמות. מאופאק 
וגדלה בלבנון.  נולדה   )72( ג’ני  ואילו  נולד בעיראק,   )80(
נישאו  השניים הכירו לאחר שמאופאק עבר ללבנון, שם 
בשנת 1968 והחלו את חייהם המשותפים. ב-1975 היגרו 
העקובה  האזרחים  ממלחמת  לברוח  מנת  על  לאיטליה, 
מדם ששררה בין הנוצרים למוסלמים בעיר הבירה, ביירות. 

ייבוא  מעסקי  התפרנס  שם  במילאנו,  התבסס  הזוג 
השניים  החליטו  שנים  כשלוש  לפני  הרחוק.  מהמזרח 
מטעמים ציוניים כי הם רואים את המשך חייהם בישראל.
לזוג 3 ילדים ו-14 נכדים, והם מתגוררים בתל-אביב מאז 

עלו ארצה.

‘’בכל יום אנחנו לומדים משהו חדש ומנסים להתאקלם 
מספרים  בחרנו’’,  בהם  החדשים  והתרבות  החיים  אל 
מאיטליה.  מאוד  שונה  בישראל  ‘’המנטאליות  השניים. 
החיים בישראל הם מאוד עצבניים ואגרסיביים, אבל זה גם 
חלק מהקסם המקומי. עבורנו האפשרות לחיות במדינת 
ואינספור  השנה  כל  נהדר  אוויר  מזג  עם  יחד  היהודים, 
לטובים  שלנו  החיים  את  הפכו  ופנאי,  בילוי  אפשרויות 

יותר’’. 

ומה באשר לברידג’ אתם ודאי שואלים? ובכן, ג’ני הייתה 
הראשונה להכיר את המשחק, אותו החלה לשחק בהיותה 
בת 18 בלבנון. ‘’היינו משחקים באופן קבוע ברידג’, כמו 
היא  היהודיים’’,  במועדונים  נוספים  קלפים  משחקי  גם 
הקפדתי  במילאנו  גם  ‘’בהמשך  לאחור.  במבט  מספרת 
לשחק במועדונים עם שחקנים מהקהילה. הברידג’ היה 
תמיד חלק מאורח החיים שלי וגם של מאופאק, שהחל 

לשחק בעקבותיי’’.

השניים מוסיפים כי ‘’הברידג’ היה ונותר בשבילנו משחק 
אנחנו  והמחשבה.  המוח  את  המפתח  נהדר  ספורטיבי 
כיכר  במועדון  בשבוע  פעמים   3-4 בין  לשחק  מקפידים 
המדינה, ומצליחים להשתפר עקב בצד אגודל. זה המקום 
במועדון,  חברים  מאוד  הרבה  להכיר  שזכינו  לציין 
רובם עולים חדשים כמונו שהגיעו מרחבי העולם, 

כמו ארה”ב, צרפת ומדינות נוספות’’. 

הוותיק שחגג אשתקד  לזוג  לאחל  אז מה אפשר 
אנחנו  בריאים.  שנהיה  ‘’העיקר  יובל?  חתונת 
מבטיחים להמשיך לשחק ברידג’ עוד שנים ארוכות, 
מייחלים לשלום בישראל ומאחלים רק טוב לכולם’’.

רקע: מועדון ברידג' השרון-כפר סבא הוקם בשנת 2007 על ידי 
בישראל:  הברידג'  ומורי  השחקנים  מבכירי  המייסדים,  ארבעת 
רותי  ישראל הפתוחה,  נבחרת  ורון פכטמן, שחקני  גינוסר  אלדד 
וגלעד אופיר – שחקן  – שחקנית נבחרת הנשים לשעבר  ליברמן 
מרשימים  הישגים  בעלי  הארבעה  כל  לצעירים.  ישראל  נבחרת 

ברמה הבינלאומית ובעלי ניסיון רב שנים בהוראה. 

שנמנה  המועדון,  הקמת  את  כפרויקט  לקחת  החליטו  הארבעה 
בזכות  הן  בישראל,  המובילים  המועדונים  בין  האחרון  בעשור 
ההתאגדות  כחברי  גם  רשומים  כ-200  )מתוכם  חברים  כ-2000 
הישראלית לברידג'( הלוקחים חלק במסגרות השונות, והן בזכות 

הרמה הלימודית הגבוהה לה זוכים החברים בכל הרמות.

וגלעד את המועדון עקב אילוצים  לפני מספר שנים עזבו אלדד 
אלוף  ליבסטר,  בני  ההנהלה,  לצוות  הצטרף  ובמקומם  אישיים, 

ישראל מספר פעמים בעבר, ושחקן ברידג' בכל רמ''ח איבריו. 

שפועל  מסור  צוות  מסייע  בפועל,  והמנהלים  למייסדים  פרט 
במועדון בנאמנות ובמקצועיות יוצאת דופן, הכולל את ריבה טל, 
מיכאל רייזמן, שרה ברוידא, ג'ו טל, מירי וישניצקי. אלו משמשים 
כעוזרי הדרכה ומנהלי תחרויות, ובכך מהווים כוח מסייע לפעילות 

השוטפת לאורך כל ימות השבוע. 

נעוץ  המועדון  של  העשייה  בשורש  העומד  הרעיון  מאמין:  אני 
הרמות  בכל  ברידג'  קהילת שחקני  מועדון שישרת  לבנות  ברצון 
והגילאים, מתוך מטרה מוצהרת להפוך אותם לשחקנים מעולים. 
להמשיך  שיוכלו  תקווה  מלאי  הם  כי  מבהירים  המועדון  מנהלי 
בעתיד  גם  ביותר  הטובה  בדרך  השחקנים  ציבור  את  לשרת 

ולהרחיב את משפחת הברידג' בארץ ככל הניתן''.

כן, רמת ההוראה במועדון נחשבת גבוהה מאוד. ההרצאות  כמו 
להם זוכים אנשים לפני תחרויות, יחד עם המשחקים המודרכים 
אותם  והופכים  למפגש,  ממפגש  אותם  משפרים  והקורסים 
לשחקנים איכותיים יותר. מדי שנה נפתחים במועדון גם 2 קורסים 
שחברו  ילדים  גם  ההדרכה  בצוות  משתתפים  בהם  למתחילים, 
לנבחרות בתי ספר וצעירים וזוכים במדליות בתחרויות מעבר לים. 

ערך מוסף: מועדון ברידג' השרון – כפר סבא דואג לחבריו לא רק 
ברמה המקצועית אלא גם ברמה האישית. המועדון משמש בית 
בנושאים  והרצאות  טיולים  לחברים  ומארגן  ואחת  לכל אחד  שני 
תרומות  לתקופה  אחת  מקיים  אף  המועדון  כן,  על  יתר  שונים. 
מרגשות  לפעילויות  החברים  יצאו  היום  עד  לקהילה.  ועזרה 
ומעצימות, כמו: נטיעת עצים בשיתוף קק''ל, איסוף בגדים ומוצרי 
יודעי דבר מספרים כי  ועוד. מקורות  מזון בשיתוף עמותת עלם, 
במועדון דואגים גם לחברים המצויים במצב כלכלי קשה, ודואגים 
זוכה  כי גם מי שידו אינה משגת לשלם עבור החברות במועדון, 

להצטרף לפעילויות במחירים מסובסדים ונמוכים במיוחד. 

עוד מציינים במועדון כי הציבו לעצמם כדגל מרכזי לדאוג לרווחת 
הציוד,  את  לחדש  תכופות  לעיתים  אחראים  הם  לכן  השחקנים. 
לתחרויות  ידיים  הכנת  הכרזה,  קלפי  כיסאות,  שולחנות,  לרבות 
לדוגמא(.  ברידג'מייט  )כמו  הציוד החדיש  כל  עם  יחד  ולקורסים 

בנוסף מקפידים במועדון על סדר וניקיון האולם והשירותים.

ואם זה לא מספיק, במועדון מתגאים על הקמת המזנון הפועל 
הטובה  בדרך  הלקוחות/חברים  קהל  את  ומשרת  במועדון 
ביתיים  מאפים  לרבות  מאכלים,  מגוון  וכולל  ביותר,  והטעימה 

מתוקים ומלוחים במחירים שווים לכל נפש. 

מועדון ברידג' השרון
כפר סבא

פרויקט הדור הצעיר: אחד ממנהלי המועדון רון פכטמן, מתייחס 
לנושא: ''זו נקודה קצת כואבת לנו. רצינו מאוד לפתח את הברידג' 
לילדים ובני נוער במועדון, אבל לצערנו לא היה לכך שיתוף מצד 
אישור  קיבלנו  כבר  בעבר  בעיר.  הספר  ובתי  סבא  כפר  עיריית 
חוגים באחד מבתי הספר, אבל  יריד  מהעירייה להציג במסגרת 
לצערי הדברים לא צלחו. יחד עם זאת, זו שאיפה שעדיין לא ויתרנו 
עליה. לפני כמה שנים קיימנו קורס לילדים שהיה מוצלח, והמטרה 
אנחנו  היענות.  ותהיה  במידה  הללו  לגילאים  קורסים  לקיים  היא 
גילם,  בני  שחקנים  עם  לשחק  צריכים  ילדים  כי  בדעה  מחזיקים 

שהרי זו הסביבה הטבעית שלהם. 

אין לי ספק שברידג' הוא מקפצה חינוכית וחברתית לילדים ובני 
נוער, שכן כיום ישראל היא אחת המעצמות העולמיות בברידג', 
זוכים  אנחנו  לשמחתנו,  הצעירים.  בגילאים  וכמה  כמה  אחת  על 
במדליות שנה אחרי שנה, מה גם שהמשחק הזה תורם לילדים 
לחיים,  שלהם  לגישה  שלהם,  הסבלנות  למידת  ולהתפתחותם, 
ועוד המון מעלות שמשחק  לאנשים מבוגרים  כבוד  לדעת לתת 

הברידג' מקנה להם''.

מידע נוסף לגבי כתובת המועדון, ימי פעילות ושעות תוכלו למצוא 
באתר ההתאגדות תחת תפריט "שחק ברידג' / חפש מועדון".

אלדד ורון מעניקים גביעים

גלעד והילדים

תחרות במועדון 
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ידיעון ההתאגדות הישראלית לברידג' ן אוגוסט 2019
עורכים: אוריה מאיר ואילן שזיפי,

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

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

הודעות חשובות

אוקטובר 2019ספטמבר 2019אוגוסט 2019

 3-2

14

חצי גמר וגמר גביע המדינה 
לקבוצות

סימולטנית ארצית ערב 
)יום ד'(

6-7

14

20-21

22

ליגות לקבוצות*

משחקי דורות*

אליפות ישראל לנשים*

סימולטנית ארצית ערב 
)יום א'(

4-5

25-26

ליגות לקבוצות*

ליגות לקבוצות*

תכנית פעילות ספורטיבית ארצית לחודשים:
אוגוסט  2019 – אוקטובר 2019  

* ראו מודעה מפורטת

ועדת חוקהועדת חוקה

מנהל תחרות שלא ישתתף באחד מימי העיון יחויב בבחינה על מנת לשמור על דרגתו.
ההרשמה מראש דרך המערכת המקוונת שבאתר ההתאגדות. ימי העיון ללא תשלום

יום עיון למנהלי תחרויות דרגה 3 ומעלה
ביום ו' ה- 9/8/19 

יתקיים ברח' יערה 27 ברעננה 
בין השעות 10:00 עד 15:00 לערך

יום עיון למנהלי תחרויות דרגה 1+2 
ביום ו' ה- 16/8/19

יתקיים במועדון חיפה כרמל, רח' מחניים 9, חיפה

בין השעות 10:00 עד 15:00.

יום עיון למנהלי תחרויות דרגה 1+2 
ביום שבת ה- 31/8/19

יתקיים במועדון רחובות, רח' המנוף 1, רחובות 
בין השעות 10:00 עד 15:00.

ימי עיון למנהלי תחרויות יתקיימו במספר מועדים, להלן הפרטים:

להרשמה

https://bridgepayment.org/contest_list.aspx


ליגות לקבוצות 2019

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

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

שימו לב: סיום ההרשמה ב-1 לספטמבר
תחרויות הליגות לקבוצות 2019 בפתח. במהלך חודש יולי ישלחו לקפטני הקבוצות הזכאיות 

)לפי תוצאות הליגות 2018( הודעות מפורטות ובהן סדרי ההרשמה וטופסי רישום.

ההודעות ישלחו בדוא"ל )ולא בדואר כבעבר( – ההודעות ימצאו באתר ההתאגדות. 

שחקן יקר, אנא בדוק אם קפטן הקבוצה שלך קיבל את ההודעה ואת הפרטים להרשמה. 
בכל בעיה  )קפטן  בחו"ל / פרש מהקבוצה וכו'(, פנה מייד למשרד ההתאגדות 

     ibf@bridge.co.il טלפון 09-7774031, פקס 09-7774033 או בדוא"ל

שימו לב ! משחקי ליגות, בחלק מהבתים, יתקיימו גם בימי שישי.
תכנית מפורטת תפורסם לכל הקבוצות שירשמו כנדרש.

אין משחקי מבחן לעליה לליגה ב' !
שימו לב, ההרשמה על בסיס מקום פנוי, כל הקודם זוכה.

הרשמת קבוצות חדשות
ההרשמה נועדת למילוי מקומות פנויים בליגה ב' 2019 ומיועדת לקבוצות שירדו מליגה ב' 2018, 

לקבוצות חדשות המעונינות להשתלב במשחקי הליגות ולקבוצות שאין בהן מספר מספיק של שחקנים 
עם זכויות )בדרך כלל עקב עזיבת שחקנים(.

הודעה מפורטת על סדרי ההרשמה לתחרות זו, באמצעות המערכת המקוונת של אתר ההתאגדות, 
יפורסמו באתר ההתאגדות וישלחו בדוא"ל לקפטנים של קבוצות שירדו מליגה ב' בעונת 2018.

לפרטים נוספים ושאלות הבהרה, אל תהססו לפנות למשרד ההתאגדות, כל הפרטים 
www.bridge.co.il  יפורסמו באתר ההתאגדות

 www.bridge.co.il ההרשמה דרך המערכת המקוונת שבאתר ההתאגדות

ניתן להירשם עד לתאריך 1/9/19

משחקי הליגות , מלבד היותם מרתקים,  הינם גם הדרך הטובה והקצרה
ביותר לצבירת נקודות אמן ארציות ובינלאומיות וכן תארים חדשים!   

בואו להשתתף בתחרויות הליגות 2019 !

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


אליפות ישראל לזוגות נשים 2019 
אליפות ישראל לזוגות נשים תתקיים 
בסוף השבוע  21-20 בספטמבר 2019
 במועדון ההתאגדות הכדורת ברעננה.

רח' יערה 27, רעננה, כניסה לחניון הכדורת העליון.
)נא לא לחנות בחניון ההתאגדות בכניסה מרחוב דוד אלעזר(.

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

מתכונת התחרות:
שלב מחוזי - לא יתקיים שלב מחוזי.  

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

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

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

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

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

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

תקנון - תקנון מפורט יתפרסם בסמוך לתחרות.

לוחות זמנים
ביום ו', 20 בספטמבר: משעה 10:00 ועד 17:00 לערך,
בשבת, 21 בספטמבר: משעה 10:00 ועד 18:00 לערך.

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

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

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

ההרשמה עד לתאריך 16.9.2019
ההרשמה דרך המערכת המקוונת שבאתר ההתאגדות

www.bridge.co.il



בחירות למוסדות ההתאגדות  ב-13/9/19
המעוניינים מוזמנים להגיש את מועמדותם עד ל-30/8/19

את הפניה בצירוף קורות החיים יש לשלוח במייל למשרד ההתאגדות:
ibf@bridge.co.il

כלל התפקידים הינם בהתנדבות וללא שכר.
להלן התפקידים העומדים לבחירה

תפקידים הנבחרים בוועידה הארצית
התפקידים פתוחים בפני כל חבר התאגדות*

נשיא ההתאגדות, עד שני סגני נשיא, יו"ר ועדת ביקורת, חברי ועדת ביקורת, יו"ר בית דין 
ארצי, חברי בית הדין הארצי, יו"ר ועדת משמעת ארצית, חברי ועדת משמעת ארצית.

בחירות במועצת העמותה
התפקידים פתוחים בפני חברי מועצה**

יו"ר ההתאגדות, גזבר ההתאגדות, קפטן ספורטיבי ארצי, שני חברי ועד עמותה.

בחירות לוועדות המקצועיות ולקפטני המחוזות יתקיימו לקראת סוף השנה
ועדת צעירים, ועדת סגל ונבחרות, ועדת חוקה, ועדת נקודות אמן ומושבים

קפטן מחוז צפון, קפטן מחוז מרכז, קפטן מחוז דרום.

**החברות במועצה ומפתח החברים בה נקבעים על פי תקנון ההתאגדות ולהלן עיקרו:
"היו"ר והקפטנים של הסניפים יהיו חברי מועצה בתוקף תפקידם." 

"נבצר מיו"ר הסניף לכהן כחבר מועצה מסיבה אישית או סיבה הנעוצה בהוראות תקנון זה, 
יחליפו אותם סגניהם ובהעדרם, יבחר הסניף הנוגע בנציג או נציגים אחרים במקומם, לפי 

העניין, באמצעות הועד של אותו סניף."
"לא יכהן במועצה מי שאינו חבר בעמותה, הוכרז כפסול דין או פושט רגל או מי שמשרת 
את ההתאגדות בשכר, חוץ אם נקבע לו שכר בשל התפקיד שהוא ממלא במועצה עצמה 

הוא הדין ביחס לחברים בועדי הסניפים ותת סניפים."
כל סניף רשאי למנות חבר אחר במקום חבר מועצה מטעמו אשר נבצר ממנו למלא 

תפקידו או שהתפטר.

 *החברות בוועידה ומפתח החברים בה נקבעים על פי תקנון ההתאגדות ולהלן עיקרו:
"הסניפים יהיו מיוצגים בוועידה ע"י צירים שייבחרו באספותיהן השנתיות, כאמור בתקנות     

אלה להלן."
"הצירים לוועידה ייבחרו ע"י האספות השנתיות ומותר לכלול בתוכם את נבחרי הסניף 

כנציגיו במועצה." 



ועדת סגלועדת סגל

קביעת נבחרות ישראל הבוגרות  
לאליפות אירופה לקבוצות 2020

משחקי המבחן לקביעת הנבחרות בקטגוריות פתוח, נשים וסניורים 
יתקיימו בתאריכים 1-4/1/2020  ו- 15-18/1/2020.

המעוניינים לקחת חלק במשחקים מתבקשים לשלוח בקשה מנומקת 
למשרד ההתאגדות עד תאריך ה-1 באוקטובר

משחקי המבחן לקביעת הנבחרת בקטגוריית המעורבים יתקיימו בנפרד 
בתאריכים 12-15 ו- 19-22 לחודש פברואר, 2020 )כל הימים או חלקם(.

מימון 
1. מימון מלא לנבחרת הפתוחה, נשים, סניורים.

2. מימון דמי הרשמה לנבחרת המעורבים. 

כללי
1. שחקן שנבחר לאחת משלושת הנבחרות לא יוכל להתחרות במשחקי המבחן לקבוצות מעורבות. 

2. שחקנים המבקשים להשתתף במשחקי המבחן יחתמו על מסמך רלוונטי בטרם השתתפותם.
3. כלל השחקנים המשתתפים במשחקי המבחן מקבלים על עצמם את הזכות והחובה לשחק 

בנבחרת ישראל במידה ויסיימו במקום הראשון או יבחרו כזוג שלישי. התנהגות שלא ברוח זו, תילקח 
בחשבון על ידי הוועדה בקביעת נבחרות בעתיד.

4. במידה והקבוצה תכלול 3 זוגות, כל אחד מהשחקנים יהיה מחויב לשחק מינימום בורדים כפי שיוגדר.

הגשת מועמדות
1. ההרשמה למשחקי המבחן לנבחרות פתוח, נשים, סניורים תתאפשר עד תאריך ה- 1 לאוקטובר.

2. ההרשמה למשחקי המבחן לנבחרת המעורבים צפויה להיפתח יפתח ב- 19/1/20.

שיטת קביעת נבחרת פתוחה
1. קבוצות של 4 שחקנים בלבד )2 זוגות(. השתתפות הקבוצות מותנית באישור ועדת סגל.

2. שיטת התחרות תיקבע במדויק לאחר סיום ההרשמה. 
3. בחירת זוג שלישי – תעשה ע"י ועדת הסגל מבין כלל הזוגות שלקח חלק במשחקי המבחן. 

הבחירה תעשה בתיאום עם הקבוצה המנצחת ומשיקולים ספורטיביים.

שיטת קביעת נבחרת הסניורים
1. משחקי המבחן יתקיימו בשיטת זוגות. השתתפות הזוגות מותנית באישור ועדת סגל.

2. השיטה המדויקת תיקבע על בסיס כמות הזוגות שיירשמו. 

שיטת קביעת נבחרת הנשים
1. ישנו מיעוט זוגות נשים המעוניינות להתחרות ברמות הגבוהות.

2. שיטת התחרות וההחלטה על שליחת נבחרת תיקבע על בסיס ההרשמה המוקדמת.
3. תישקל יישום שיטת סלקטור לקביעת הנבחרת.

שיטת קביעת נבחרת המעורבים
1. הנבחרת תמומן בדמי ההרשמה וישנה עלות לשחקנים. נושא זה נלקח בחשבון בקביעת השיטה.

2. שיטת המשחקים תהיה בקבוצות של 4 או 6 שחקנים.
3. במידה והקבוצה הזוכה תכלול 2 זוגות, תהא רשאית )אך לא חייבת( לבחור זוג שלישי מבין 

הקבוצות שעלו לשלבי הגמר כפי שיוגדר בהמשך לאחר קביעת שיטת התחרות המדויקת.
4. הזוג השלישי הנבחר, רשאי לסרב להצטרף לקבוצה.



החלפת שחקן בתחרויות ההתאגדות
כעיקרון, לא יאושרו החלפות שחקנים בתחרויות ההתאגדות.
במקרים חריגים, או במקרי חירום, יש למלא "טופס בקשה להחלפת שחקן" 

ולצרף מסמכים תומכים. את הטופס יש להגיש לפחות שבועיים לפני התחרות.
הטופס נמצא באתר ההתאגדות תחת תפריט: מידע שימושי / הורדות / טפסים.

לטופס לחצו כאן

תחרות שנתית - "משחקי דורות"
אנו שמחים להזמינכם לתחרות ייחודית שהצליחה מעבר למשוער בשנה שעברה ומשקפת את היופי במשחק 
הברידג' על ידי שיתוף פעולה בין משפחות או דורות של שחקנים. התחרות מיועדת לזוגות השחקנים שיש 

ביניהם הפרש גילאים של לפחות 20 שנה ועומדים באחד מהתנאים הבאים: 
אחד מבני הזוג הוא שחקן צעיר )מתחת לגיל 26( או שני השחקנים בזוג הם קרובי משפחה.

*במידה והינכם מעוניינים לשחק עם שחקן צעיר, אנא עדכנו אותנו ונשתדל לסייע. 

התחרות תתקיים ביום שבת ה 14/9/19
בבית ההתאגדות ברעננה החל מהשעה 10:00.

36 ידיים )2 מושבים קצרים של 18 ידיים( בשיטת טופ בוטום, נק' אמן ארציות ינתנו למשתתפים שיעברו את הממוצע.
מחיר לזוג – 140 ₪.

ההרשמה עד לתאריך 8/9/19
www.bridge.co.il ההרשמה דרך מערכת התשלומים המקוונת שבאתר ההתאגדות

מיכה מרק
הקפטן הספורטיבי הארצי

חברי ההתאגדות, מנהלי הסניפים, 
ההנהלה וחברי הנשיאות מודים לאילן על 
עבודתו המסורה והאיכותית ומאחלים 

לאסף הצלחה בתפקיד המאתגר.

הודעה על חילופי תפקידים בהתאגדות
החל מ 1/8/19 אילן שזיפי ששימש רמ"ד תחרויות במשך 20 שנים פורש לגמלאות. 

את מקומו יתפוס אסף עמית שישמש בתפקיד רמ"ד ספורט.

https://main.bridge.co.il/innerpagestatic/Forms


הודעות מועדונים

מועדון ההגנה רעננה
מתכבד להזמינכם לתחרות ארצית

2 מושבים 18 ידיים

יום שישי 16 באוגוסט 2019 | בשעה 10:00
באולם ההתאגדות ברח' יערה 27 רעננה

מנהל תחרות : אילן שזיפי
מחיר למשתתף: 70 ₪

גביעים לשלושת המקומות הראשונים
לפרטים והרשמה מראש:
רחל / אסתר 09-7720707

או לשלוח מסרון לאריק אורלב - 052-3573780

מועדון חיפה כרמל בשיתוף מועדון נווה יוסף
מתכבדים להזמינכם לתחרות ארצית

מושב אחד 30 ידיים

יום שישי 23 באוגוסט 2019 | בשעה 10:00 
רח' מחניים 9 )מול בית 18( חיפה

מנהל תחרות: אסף עמית
מחיר למשתתף 70 ₪

גביעים מהודרים למקומות הראשונים
הרשמה מראש חובה

יניב זק  054-8083015, אריה ברקוביץ 052-8757855
דני לביאנו 050-5675249

מועדון מכללת הברידג' רחובות
מתכבד להזמינכם לתחרות ארצית

2 מושבים 18 ידיים

יום שישי 9 באוגוסט 2019 | בשעה 10:00
ביה"ס ויצ"ו ברח' ארלוזורוב 9, רחובות
חניה ברח' שמעון דיין פינת ארלוזורוב

מנהל תחרות : יוסי פיברט
מחיר למשתתף: 80 ₪

כיבוד עשיר מאד
: SMS לפרטים והרשמה מראש בטל' או

חן 050-7712396

מועדון רמת השרון
מתכבד להזמינכם לתחרות ארצית

גביע הקיץ 
מושב אחד 30 ידיים

יום שבת 10 באוגוסט 2019 | בשעה 10:00
רח' סוקולוב 52, רמת השרון

מנהל תחרות : אילן שזיפי
מחיר למשתתף: 75 ₪

לפרטים והרשמה:
יעקב מינץ 052-2783263, מועדון 03-5403244

 ymintz19@gmail.com בדוא"ל
www.bridgerh.co.il צור קשר באתר המועדון

עמותת ברידג' ירושלים
שמחה להזמינכם לתחרות ארצית

לזכרם של נורית ונח מעוז ז"ל
2 מושב 18 ידיים

יום שישי 23 באוגוסט 2019 | בשעה 10:00
"מגדלי הים התיכון" רח' ינובסקי 4, ירושלים

מנהל תחרות: ברי אבנר
מחיר למשתתף 70 ₪

גביעים ל-3 המקומות הראשונים
חנייה, כיבוד ושתייה

להרשמה:
עפרה 050-5562459, רחל 050-9934499

מועדון רחובות
מתכבד להזמינכם לתחרות ארצית

2 מושבים 18 ידיים 

יום שבת 24 באוגוסט 2019 | בשעה 10:00
ברח' המנוף 1, רחובות

מנהל תחרות: אילן שזיפי
מחיר למשתתף: 75 ₪

לפרטים והרשמה מראש:
מאיר ברקמן 050-7353303, דורית לשם 050-9427818

נעמי לזר 050-8844494

mailto:vmintz19%40gmail.com?subject=


הודעות מועדונים

מרכז הברידג' ירושלים
מתכבד להזמינכם לתחרות ארצית

לזכר בראיין זיטמן
מושב אחד 30 ידיים

יום שישי 27 בספטמבר 2019 | בשעה 10:00
רח' שד' בן צבי 35, ירושלים
מנהל תחרות: ברי אבנר
מחיר למשתתף 65 ₪

כולל כיבוד קל
לפרטים והרשמה: מגי זייטמן 054-4715949

מועדון רמת השרון
מתכבד להזמינכם לתחרות ארצית

2 מושבים 18 ידיים

יום שבת 30 באוגוסט 2019 | בשעה: 9:30
רח' סוקולוב 52, רמת השרון
מנהל תחרות : אילן שזיפי

מחיר למשתתף: 80 ₪
לפרטים והרשמה:

יעקב מינץ 052-2783263, מועדון 03-5403244
 ymintz19@gmail.com בדוא"ל

www.bridgerh.co.il צור קשר באתר המועדון

עמותת ברידג' ירושלים
שמחה להזמינכם לתחרות ארצית

לזכרו של עו"ד אבישי ספיר
מושב אחד 30 ידיים

יום שישי 13 בספטמבר 2019 | בשעה 10:00
"מגדלי הים התיכון" רח' ינובסקי 4, ירושלים

מנהל תחרות: ברי אבנר
מחיר למשתתף 70 ₪

גביעים ל-3 המקומות הראשונים
חנייה, כיבוד ושתייה

להרשמה:
עפרה 050-5562459, רחל 050-9934499

מועדון קריית טבעון
מתכבד להזמינכם לתחרות ארצית ביום הבחירות

לזכר אפרים גולדשטיין
מושב אחד 30 ידיים 

יום שלישי 17 בספטמבר 2019 | בשעה 10:00
 

באולם האוכל של קיבוץ גניגר
מנהל תחרות : אסף עמית

מחיר למשתתף: 60 ₪ כולל כיבוד קל
גביעים לשלושת המקומות הראשונים

לפרטים והרשמה מראש:
יורם שניידר 054-5763983, אריאל בן דרור 050-8565064

מועדון כיכר המדינה
מתכבד להזמינכם לתחרות ארצית

 מושב אחד 30 ידיים 

יום שבת 28 בספטמבר 2019 | בשעה 10:00 
רח' וייצמן 53, תל אביב

מנהל תחרות : אילן שזיפי
מחיר למשתתף: 70 ₪

יישמרו מקומות לנרשמים מראש בלבד
פרטים והרשמה במועדון: 03-6969830



ברכות למקבלי תארים חדשים )נכון ליום 09.07.2019(

דרגות

רב אמן ארד 
בר גילי, סביון-קרית אונו 

רב אמן 
סוחר יצחק, קריות/חיפה 

אמן בכיר זהב 
פטרושקה רועי, עמק יזרעאל 

אמן בכיר ארד 
בלאט לובומיר, כיכר המדינה ת"א 

אמן בכיר 
טמיר אלי, חיפה/כרמל 

צור דוד, נהריה 
אביטבול מרדכי, רמת גן 

רוזנפלד דוד, בית בלגיה י"ם 
ברזילי ליאורה, מרכז הברידג' ים 

שלומאי תמנה, באר שבע 
מידן רחל, רחובות 

אמן זהב 
מור מוטי, רמת השרון 
בן חיון שלמה, השרון 
גורביץ תמר, השרון 
זמיר דיצה, אביבים 

ליימן וייס ענת, מושבות-שמריהו 
קרונקופ דליה, מושבות-שמריהו 

לויזון ירון, ערד 

אמן כסף 
גרסטן רינה, רמת גן 
בן אלי מיכל, אביבים 

כהן-ואן רוזה לואיזה, מרכז הברידג' ים 
סבאג דניאל, זכרון יעקב 

זילבר משה, ויצו פתח תקוה 
הראל אילנה, רחובות 

אמן ארד 
וקס אביבה, ברידג' פוינט פולג 

קדר עמוס, רמת גן 

אלקבץ שלי, אביבים 
בבס סופיה, מושבות-שמריהו 

גורלנד אלכס, מושבות-שמריהו 
ארידור לילי, סביון-קרית אונו 

אור מאיר ציפי, באר שבע 
ברונשטיין אסתר, וקס - רחובות 

כסיף רחל, וקס - רחובות 
אוציטל לודמילה, נס ציונה 

ולדמן צילה, נס ציונה 
ולדמן רודי, נס ציונה 

אמן 
נוי רבקה, לב הצפון 

ספירה אבנר, חיפה/כרמל 
אהרוני אורית, השרון 
גולדברג אבי, רמת גן 

אליאס אליהו, אביבים 
סידי בתיה, מושבות-שמריהו 

כץ אורה, חדרה 

נאאשמותסה"כדרוג

16חן אברהם - כספי חגית173.25

15ממן אבי - בן צבי אייל272.18

14ברקמן מאיר - שאקי דן371.45

13גלצר יוסי - גרינברג ניר471.11

12צור רבקה - גולדמן רחל570.91

11בן-אפרים רן - רוזנטל אבי669.72

10דסקלוב דבש - מושקוביץ יורם769.63

10נימן מירי - ובר זאב868.95

9ויינשטיין אבישי - מרקוביץ רוני968.80

9מידן רחל - ענבר יעל1068.64

נאאשמותסה"כדרוג

6חן אברהם - כספי חגית171.81

6צור רבקה - גולדמן רחל270.48

6דרוויש ג'ני - דרוויש מאופאק370.05

5מידן רחל - ענבר יעל469.43

5גלצר יוסי - גרינברג ניר567.91

5נימן מירי - ובר זאב667.56

5ברקמן מאיר - שאקי דן767.24

5פרלשטיין אינגה - קרמר שמואל867.03

5דסקלוב דבש - מושקוביץ יורם966.91

5ממן אבי - בן צבי אייל1066.22

סימולטנית יוני 2019 שישי בוקר
תאריך: 28/06/19

השתתפו 685 זוגות ב-31 סקציות
 חישוב משוקלל

סימולטנית יוני 2019 שישי בוקר
תאריך: 28/06/19

השתתפו 685 זוגות ב-31 סקציות
Handicap חישוב

תוצאות תחרויות



דרגות

פלס דגנית, חדרה 
שמיס שמיל, חדרה 
ארד בני, נס ציונה 

צור עדנה, נס ציונה 
לרנר סרנה, תל אביב האקדמיה 

רובינשטיין גילה, תל אביב האקדמיה 

סגן אמן זהב 
ביידא אורי, רמת השרון 

לבנהר אביגדור, עמק יזרעאל 
שלומביץ אברהם, ברידג' פוינט פולג 

שלומוביץ לידיה, ברידג' פוינט פולג 
קוגמן שאול, רמת גן 

לוינובסקי רות, מושבות-שמריהו 
מור לאה, מושבות-שמריהו 

רבינוביץ ריטה, מושבות-שמריהו 
פריד אשר, מרום נווה 

רוה אליעזר, מרום נווה 
בצלאל סמי, לב חולון 

פרלמן אמנון, רמת אלון חיפה 
גונן נילי, מרכז הברידג' ים 

טמיר יואלה, זכרון יעקב 
כהן רינה, מרכז ספורט רשלצ 
גרשוני שוש, בית הברידג' ב"ש 

לוי דניאל, כפר מרדכי 
רוזנטל שי, נס ציונה 

סגן אמן כסף 
דרוויש ג'ני, כיכר המדינה ת"א 

דרוויש מאופאק, כיכר המדינה ת"א 
סמסון ברכה, מבואות חרמון 

שאו מייק, מבואות חרמון 
סכנין חוה, חיפה/כרמל 

קרניאל דליה, ברידג' פוינט פולג 
רוזנס יהודית, ברידג' פוינט פולג 

אוריצקי לב, מושבות-שמריהו 
ידוב דנה, מרום נווה 

יושע לילי, מרכז הברידג' ים 
עובדיה-לזימי דולי, מרכז הברידג' ים 

דסאור יוסף רייניר, חדרה 
הישראלי שמעון, חדרה 

בר שדה רמי, קיסריה 
דון-יחייא רחל, סביון-קרית אונו 

רוזנפלד אריה, רעננה ההגנה 
אנטרמן מרים, באר שבע 

גרינברג לב, באר שבע 

שלמן יבגני, נס ציונה 

סגן אמן ארד 
כהן עידית, רמת השרון 
שנפ מאיה, רמת השרון 

גייבסקי נלי, חיפה/כרמל 
הלמר יהושע, קריות/חיפה 

ממו שרה, נהריה 
שנפלד עדה, נהריה 

נאמן-ברזם יעל, "הרץ" חיפה 
שמעוני יצחק, רקפת קרית טבעון 

ססינה יבגניה, מושבות-שמריהו 
רבינוביץ' יונתן, מושבות-שמריהו 

לוינגר צפורה, נתניה 
שואל דוד, חדרה 

רוזנצוויג אלחנן, סביון-קרית אונו 
שני אידה, מרכז ספורט רשלצ 

היימן אוסקר, בית הברידג' ב"ש 
לונדון אילנה, בית הברידג' ב"ש 

לונדון רן, בית הברידג' ב"ש 
שלמן סבטלנה, נס ציונה 

ארנסט ברכה, תל אביב האקדמיה 

סגן אמן 
חרסית ציפי, רמת השרון 

מנור מתי, רמת השרון 
בטר שי, מבואות חרמון 
קייט אלן, חיפה/כרמל 

שטריך אליעזר, קריות/חיפה 
שבתאי מוטי, רקפת קרית טבעון 

קלימן חנה, כפר סבא 
ספיר לאה, רמת גן 
רוט דורה, רמת גן 

שחק אורה, רמת גן 
מרקו רחל, מרכז הברידג' ים 

רגב שרי, מרכז הברידג' ים 
בלוך מיכאל, זכרון יעקב 

דורון אילנה, מרכז ספורט רשלצ 
ברגר גדעון, רעננה ההגנה 
ברגר נעמי, רעננה ההגנה 

כהן רוני, רעננה ההגנה 
מגן אברהם, בית הברידג' ב"ש 

אייזנברג אסתר, באר שבע 
שפירא נחום, באר שבע 

בלטר צבי, אשדוד 
אברבך אלכס, וקס - רחובות 

דפנה אביגיל, נס ציונה 
וגמן יעקב, נס ציונה 

שחקן מתקדם 
חרסונסקי פולה, כרמיאל 

פיקרביץ אברהם, חיפה/כרמל 
שושן יעקב, רקפת קרית טבעון 

ערמון עלי, רמת גן 
בן-מיור אריה, הדר כפר סבא 

משולם שושנה, הדר כפר סבא 
ברגר גד, אביבים 

מסין מירה, אביבים 
עליזה צרבנסקי, אביבים 

פלג חנן, אביבים 
זיזק פולינה, מושבות-שמריהו 

שני רחל, מושבות-שמריהו 
יגור רונית, ירושלים 

יחיאלי אורנה, ירושלים 
גובר שאול, זכרון יעקב 

טבצ'ניק חנה, זכרון יעקב 
שגרין מייק, זכרון יעקב 

אופנר רבקה, בית מכבי ראשל"צ 
אימרמן איבגניה, בית מכבי ראשל"צ 

מידן מיכאלה, שבעה כוכבים 
כהן שילה, רעננה ההגנה 

עמיאל אליעזר, רעננה ההגנה 
עמיאל מרים, רעננה ההגנה 
קפלן ברטה, רעננה ההגנה 

קרפ חיים, רחובות 
אחישר אהוד, וקס - רחובות 
זיידנברג גת סופי, נס ציונה 

ווכר יוסף, תל אביב האקדמיה 
סוויד רוג'ר, תל אביב האקדמיה 

שמעוני אנט, תל אביב האקדמיה 



West North East South
Y. Egozi B. Egozi

Pass
1♦* 1♠ Dbl Pass
1NT 2♣ 2♦ 2♠
4NT Pass 5♦ Pass
6♦ Pass Pass Pass

 * Precision. 11-15 HCP, 2+ diamonds, no
 5-card major

The bidding looks a bit strange. At first West 
was willing to play a lowly 1NT contract, but 
then his partner bid 2♦. In natural bidding this 
is a weak bid in support of diamonds, but in 
the Precision system the one diamond opening 
does not show a real suit, so two diamonds 
by the responder is a forcing new suit bid 
showing 5+ diamonds and 10+ HCP. In view 
of this information, West's hand was sharply 
upgraded, and Yoram Egozi did not waste any 
time with cuebids. He went straight to Roman 
Keycard Blackwood and reached six diamonds 
– a great slam with merely 25 HCP.
The play is easy once trumps break 2-1: East's 
two heart losers disappear on the ace-king of 
spades and three clubs are ruffed in West's 
hand regardless of the whereabouts of the club 
ace.
About one month later, Samoelov - Moshkovits 
became European Champions under 16 
together with Ofek Sabbah - Daniel Msika and 
Noam Berger – Lavi Batzia Greenberg. All 
three pairs used the Tel Aviv Festival as a good 
opportunity for training. 
In my opinion, the boldest slam which I witnessed 
during the event was bid by the eventual 
winners Amir Etzion – Lior Urman which 
were also preparing for the same European 
Championship at Oslo as members of Israel's 
U26 Junior Team. Their unhappy "victims" )-15 
IMPs( sitting N/S were the Czech internationals  
Milan Macura – Lukas Kolek.

Dealer East. Vul E/W

 T762
 KT42
 9
 QT95

  985   -
  53   AQ987
  AKQJT3   7654
  A7   J632

  AKQJ43
  J6
  82
  K84

West North East South
Etzion Macura Urman Kolek

Pass 1♠
3♠* 4♠ 4NT Pass
5♦ Pass 6♦ All Pass

 * Asking partner to bid 3NT with a spade
 stopper, usually based on a long minor

West's jump to 3♠ proved far more effective 
than a simple overcall of two diamonds. East 
had support for both minors, so it was quite 
easy to go for five in a minor over four spades, 
asking for partner's minor with 4NT. However, 
Lior Urman was not content with bidding and 
making a game, perhaps due to the nature of 
this tournament, and he went "all-in" with six 
diamonds. Maybe this is not the greatest slam 
ever bid, but it worked. In case of a non-club 
lead, declarer has chances even when the 
heart finesse fails. Admittedly, in view of the 
bidding the chances of the heart finesse were 
considerably lower than fifty percent. At the 
table Milan Macura led the heart four. Declarer 
asked for dummy's queen, and when this card 
held the trick, the rest was easy. A simple cross-
ruff provided declarer with twelve tricks.
When the smoke cleared, it turned out that 
Etzion-Urman amassed 117 IMPs in 48 boards, 
winning the IMP Pairs ahead of Ophir Reshef 
– Eran Assaraf 112 IMPs and Tracy Capal – 
Warner Solomon )Great Britain( 106.9 IMPs. 



English
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The IMP Pairs, traditionally 
played on Saturday 
afternoon and evening, 
is quite a special event. 
Usually a huge score is 

required to win, which means that good bridge 
alone is insufficient. One has to do very well in 
the "big" hands )namely potential slams( and 
"sit at the right place" when the cards belong 
to the opponents, because any slam bid and 
made by the opponents greatly diminishes 
one's chances of winning. During the first 
session I was watching a young pair of-14-
year olds Ido Moshkovits – Tal Samoelov 
preparing for their first ever EBL event next 
month as members of the Israel U16 Kids 
Team. Apparently their arsenal of slam 
conventions was insufficient to reach a grand 
slam in the following deal:
Dealer East. Vul All

 A9
 KT96
 K763
 J98

  8642   JT
  8   75
  T954   QJ8
  KQ54   AT7543

  KQ753
  AQJ432
  A2
  -

West North East South
Samoelov Moshkovits

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

* Bergen Raise, 10-11 HCP with 4 hearts

After an initial Pass, East decided to join the 
party with a bid of four clubs, once his opponents 
found a 9+ card major suit fit. South asked for 
keycards with his big hand, discovering that 
one keycards was missing. Was it ♣A or ♠A? 
Unfortunately he couldn't know for sure so he 
didn't risk the grand. After trumps broke 2-1 he 
could already claim thirteen tricks.
The key to reaching this slam is using the 
"Exclusion Keycard" convention. If North-
South agree that 5♣ over 4♣ )and also over a 
Pass by East( would show a club void and ask 
for the number of keycards outside clubs )that 
most logical agreement(, than North would 
respond 5♠ )3rd step(, showing 2 keycards 
excluding the club ace. Now South could ask 
for side-suit kings with 5NT )or 6♣(, and once 
his partner shows the ♦K he can confidently 
bid 7♥.
Despite the missed opportunity, our kids were 
rewarded for their effort with a score of +3 
IMPs. However, the following hand derailed 
their progress as their opponents bid nicely to 
a slam which was found by ten pairs only.
Dealer South. Vul N/S

 QJT975
 Q2
 5
  AJ63

  AK86   -
  A93   K864
  KJ742   AT963
  T   K875

  432
  JT75
  Q8
  Q942

53rd Tel Aviv Festival –  
The IMP Pairs 
// Ram Soffer



סמינר הטמעת היסודות – ספטמבר 2019:
קורס הדגל של מועדון הברידג’ שבעה כוכבים!

יחד נעבור על כל החומר הלימודי של 4 קורסי הבסיס של המשחק בצורה 
מרוכזת, ברמה גבוהה ובתוספת של שיטות חשובות נוספות.

הדגש המרכזי בקורס הוא על הבנת ההיגיון מאחורי ההכרזות והמשחק, ולא 
סתם עוד שינון וחזרה על החומר.

קורס חובה לתלמידים ושחקני תחרויות המעוניינים להעמיק, להבין ולשפר את 
רמת המשחק שלהם בצורה ניכרת. 

 .Youtube-חדש!! אם פספסתם שיעור, תוכלו להשלים אותו בצפייה ב

תחרות מודרכת - ימי ראשון בערב - מומלץ!

 כל התחרויות משוחקות עם ברידג’מייטס
 שתייה חמה וכיבוד קל בכל הפעילויות

 עלות השתתפות בכל התחרויות והמודרכים - 35 ₪ בלבד.
 ניתן להגיע ללא שותף בכל הפעילויות ואנחנו נדאג לכם.

מחכים לכם, ברק, מירי, ג’ובינה וכל צוות המדריכים

מועדון הברידג’ שבעה כוכבים

שד’ הנשיא יצחק בן צבי 138, הרצליה פיתוח barak@bridgeschool.co.il ברק ליברמן 054-4556333

www.bridgeschool.co.il :בקרו אותנו באתר האינטרנט

לפני התחרות - הרצאה מאלפת בנושאים שונים.

ידיים מושתלות בתחרות לפי נושא השיעור + דף מסכם על נושא השיעור.

במהלך התחרות - ניתן להתייעץ עם ברק.

פעילות מושלמת למי שרוצה ללמוד ולהשתלב בהדרגה בתחרויות.

כל הקורסים מועברים 
ע”י ברק ליברמן!

קורסים למתחילים - ספטמבר 2019 – ההרשמה בעיצומה.
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