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פסטיבל הברידג' הבינלאומי ה-52 – אירוע הברידג' הגדול של השנה

שלום חברים,

בחודש יוני יתקיים אירוע הדגל של משפחת הברידג' הישראלית – הפסטיבל הבינלאומי ה-52. 
ואנו עושים מאמצים לשפר  היכל שלמה שבת"א  זו הפעם השנייה באולם  יתקיים  הפסטיבל 

ולשדרג את חווית הפסטיבל עבורכם. 

כבר השנה תוכלו ליהנות מכיסאות נוחים יותר, שולחנות הוקי אוויר לזמני ההפסקות ואף מסך 
באמצעות   – הפייג'רים  בשירות  לראשונה  שימוש  יעשה  כן  כמו  המונדיאל.  בשידורי  לצפייה 
ומנהל  הברידג'מייטס  מכשיר  מתוך  ישירות  התחרות  למנהל  לקרוא  תוכלו  אלו,  מכשירים 

התחרות יקבל התראה וייגש לשולחנכם. 

חניה בחינם,  ופרסים,  ליהנות מפינוקים על הדלפק, צילומי מגנטים, הגרלות  במקביל תוכלו 
שאטלים מהרכבת, מגוון עשיר של תחרויות ועוד ועוד.

ביום ג', 26/6, יתקיים אירוע חגיגי ומיוחד– תחרות מתחילים לשחקנים / תלמידים בוותק של 
עד 3 שנים. זו ההזדמנות לפרגן ולעודד אותם להצטרף אלינו.

גם השנה יבלוט הפן הבינלאומי וגולת הכותרת - משחק אימון משותף לנבחרות הצעירות של 
ישראל, איטליה, צ'כיה ופולין. המשחק יועבר בשידור ישיר ב-BBO. בפסטיבל יכבד אותנו נשיא 

האיגוד האירופאי ונציגים מהודו, צרפת ומדינות נוספות.

אתם יותר ממוזמנים לרכוש כרטיסים במכירה המוקדמת שתחל בתאריך 1/5 ותסתיים בתאריך 
ה-17/6. רכישה מוקדמת תחסוך לכם את זמני ההמתנה בקופות ותאפשר לכם ליהנות ממחיר 
במכירה  שמשתתפים  במועדונים  או  ההתאגדות  באתר  הכרטיסים  את  לרכוש  תוכלו  מוזל. 

המוקדמת.

מאחל לכולנו פסטיבל מהנה ומוצלח,

גלעד.

אני עומד לרשותכם וזמין 24/7. תוכלו ליצור עמי קשר ישיר באמצעות בתיבת המייל שלי
Gilado.bridge@gmail.com או באמצעות עמוד הפייסבוק הרשמי שלי

גלעד אופיר – יו"ר ההתאגדות הישראלית לברידג'.

דבר ועד העמותה

שלכם ובשבילכם,
גלעד אופיר, יו"ר
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ההכרזה.  את  שפתח  השחקן  של  שותפו  הוא  המשיב 
גם  להתייחס  )ניתן  נקודות   10-11 מחזיק  בינוני  משיב 

ל-12 נקודות עם חלוקה מסוג 4333 כאל משיב בינוני(.

החלש,  מהמשיב  יותר  טובה  יד  מחזיק  הבינוני  המשיב 
ולכן בדרך כלל יבצע הכרזת הזמנה למשחק מלא או לכל 
הפחות יכריז פעמיים. עם זאת, אין מדובר במשיב חזק. 
המשיב הבינוני אינו יכול לכפות על הפותח משחק מלא, 
מינימום  מול  לעצור בחוזה חלקי  מוכן  להיות  צריך  והוא 
אצל שותפו.כעת נכריז ביחד מספר ידיים. בכל הדוגמאות 
הבאות נניח לשם הפשטות כי מערב הוא המחלק )אתם 
מתערבים  אינם  צפון-דרום  וכי  תמיד(,  במזרח  יושבים 

וקוראים Pass לאורך כל הדרך.

דוגמא 1
♠
♥
♦
♣

QJ7
T2
Q53
AQ943

בידכם 11 נקודות גבוהות עם חלוקה מאוזנת 3-2-3-5. 
שותפכם פותח את ההכרזה ♣1.

מהי הכרזת התשובה הנכונה?

ראשית כל, אתם מבחינים שאין בידכם רביעייה במייג'ור, 
האפשרויות  כזה,  במצב  בדיאמונד.  רביעייה  לא  ואף 

.NT היחידות שנותרו לכם הם לתמוך ב-♣ או להכריז

הכרזת NT עם חלוקה מאוזנת היא בגדר אפשרות, אבל 
אחרי  בהארט.  נמוך  דאבלטון  עם  בה  מעוניינים  אינכם 
חבל  ב-♥.  רבים  קלפים  הבטיח  לא  השותף  גם  הכול, 
מוגנת המקנה  ללא שליט עם סדרה בלתי  חוזה  לשחק 

ליריבים רצף ארוך של לקיחות כבר בתחילת המשחק.

בנוסף, אם כבר לשחק חוזה ללא שליט – עדיף שהשותף 
המחזיק אולי עוצר בהארט יהיה הכרוז )וזאת כדי להגן 

על קלפיו הבכירים(.

בשלב זה, אתם מחליטים לא להכריז NT, אלא לתמוך 
בקלאב. 

והתשובה  לתמוך,  גובה  לאיזה  היא  הנותרת  השאלה 
2 מתארת  קלה. הכרזת תמיכה בסדרת השותף לגובה 
6-9 נקודות, בעוד הכרזת תמיכה לגובה 3 מתארת -10

11 נקודות. על כן תכריזו ♣3.

משמעות  מה   .Pass קרא  ושותפכם   ,3♣ הכרזתם 
הדבר?

בניגוד למה שחלק מהשחקנים חושבים, הכרזת קפיצה 
מ-♣1 ל-♣3 )וגם תמיכה בקפיצה בכל סדרה אחרת( אינה 
מחייבת את השותף להמשיך להכריז. עם יד מינימלית 
יותר  חזקה  יד  עם   .Pass לקרוא  עליו  נקודות(   12-13(

הוא היה כנראה ממשיך את המכרז הלאה.

נותר לכם רק להמתין לקלף ההובלה של צפון ולהתכונן 
לפרוש את קלפיכם על השולחן.

מהלך המכרז המלא:

West North East South

1♣ Pass 3♣ All Pass

יד אפשרית של השותף:

♠
♥
♦
♣

AK3
J984
76
KJ52

הכרזות – צעד אחר צעד  )5(
המשיב הבינוני

ההכרזה  כללי  את  ליישם  ממשיכים  אנו  זה  במאמר 
הנכונים מצדו של המשיב.

רם סופר
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דוגמא 2
♠
♥
♦
♣

KT93
Q652
73
AQ6

בידכם 11 נקודות גבוהות עם חלוקה מאוזנת 4-4-2-3. 
שותפכם פותח את ההכרזה ♦1.

מהי הכרזת התשובה שלכם?

כרגיל  המייג'ור.  בסדרות  רביעיות  בידכם שתי  תשובה: 
לפיכך,  הנמוכה.  הרביעייה  את  תחילה  להכריז  עליכם 
שסדרת  העובדה  למרות   –  1♥ היא  הנכונה  ההכרזה 

הספייד איכותית יותר.

ללמוד  ניתן  מה   .1NT הכריז  והשותף   ,1♥ הכרזתם 
מכך על ידו של השותף?

עם  חלש(  )פותח  נקודות   12-14 לשותף  כל,  ראשית 
חלוקה מאוזנת. בנוסף, אין לו רביעייה בהארט )לא תמך 

בכם ב-♥( ואין לו רביעייה בספייד )לא הכריז ♠1(.

מהי הכרזתכם השנייה?

אתם יודעים בוודאות כי אין התאמה במייג'ור, לא בהארט 
מזלכם  לחפש  להמשיך  מתכוונים  אינכם  בספייד.  ולא 

.NT-בסדרות אלה – אתם נשארים ב

לו הייתם משיב חלש, הייתם קוראים Pass על 1NT; לו 
 .3NT הייתם משיב חזק, הייתם מכריזים

כמשיב בינוני – תבחרו בהכרזת ביניים של 2NT – הזמנה 
למשחק מלא.

אתם מכריזים 2NT. שותפכם דוחה את ההזמנה, קורא 
Pass, והמכרז מסתיים.

מהלך המכרז המלא:

West North East South

1♦ Pass 1♥ Pass
1NT Pass 2NT All Pass

יד אפשרית של השותף:

♠
♥
♦
♣

QJ2
874
AK83
K65

דוגמא 3
♠
♥
♦
♣

AJT8
Q5
K93
T642

בידכם 10 נקודות גבוהות עם חלוקה מאוזנת 4-2-3-4. 
שותפכם פותח את ההכרזה ♥1.

מהי הכרזת התשובה הנכונה שלכם?

של  תמיכה  בידכם  אם  בודקים  אתם  ראשית  תשובה: 
וכעת  )לפחות(. חסר לכם קלף אחד,  3 קלפים בהארט 
תבדקו אם יש סדרת מייג'ור בת 4 קלפים לפחות הניתנת 
מאוד  מתאימה  ידכם  כי  ספק  אין   .1 בגובה  להכרזה 

להכרזת ♠1.

מה   .2♥ השני  בסיבוב  הכריז  ושותפכם   ,1♠ השבתם 
ידוע על קלפיו?

 6 2 מתארת  חזרת הפותח על סדרתו בגובה  תשובה: 
קלפים בסדרה )לפחות( עם 12-14 נקודות )פותח חלש(.

אז כעת יש התאמה בהארט?

סדרת  תהיה  לא  שהארט  סיבה  אין   .8=6+2 בהחלט. 
 ♥Q-ה גדולה בדמות  עזרה  השליט, מה שעוד שבידכם 

הסוגרת לשותף “חור” בסדרתו הארוכה.

ומה תכריזו בסיבוב השני?

אתם נשארים ב-♥. לו הייתם פותח חלש )6-9 נקודות(  
לו הייתם פותח חזק   ;Pass וקוראים  - הייתם מוותרים 

)12+ נקודות( – הייתם מכריזים משחק מלא ♥4. 

היות שאתם פותח בינוני, תזמינו למשחק מלא בסיבוב 
השני באמצעות ♥3. הפעם הפותח מקבל את הזמנתכם 

ומכריז ♥4.
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מהלך המכרז המלא:

West North East South

1♥ Pass 1♠ Pass
2♥ Pass 3♥ Pass
4♥ Pass Pass Pass

יד אפשרית של השותף:

♠
♥
♦
♣

972
AKJ953
A4
Q8

דוגמא 4
♠
♥
♦
♣

9
62
KQJ842
KJ53

הערה לשחקנים מתקדמים: יד זו מוכרזת כאן לפי השיטה 
מחייב   2/1 בשיטת  הדוגלים  זוגות   .SAYC הטבעית 

למשחק מלא יכריזו אחרת.

מאוזנת לא  חלוקה  עם  גבוהות  נקודות   10  בידכם 
1-2-6-4. שותפכם פותח את ההכרזה ♠1.

מהי הכרזת התשובה הנכונה שלכם?

כמובן שאין לכם התאמה בספייד, ואתם חזקים מספיק 
את  להציג  עליכם   .2 בגובה  חדשה  סדרה  להכריז  כדי 

השישייה היפה שלכם במיינור ולהכריז ♦2.

הכרזתם ♦2, והשותף מכריז ♥2. איזו מין יד יש לו?
קלפים   5 דו-סדרתית:  מאוזנת  לא  יד  מתאר  שותפכם 

דרגת  בהארט.  )לפחות(  קלפים  ו-4  בספייד  )לפחות( 
הכוח שלו היא פותח חלש או בינוני )12-17 נקודות(.

מה תכריזו כעת?

לא  התאמה  לכם  אין  מסוים.  במלכוד  נמצאים  אתם 
בהארט ולא בספייד. בידכם עוצר בקלאב, אך מבנה היד 
 2NT אינו מתאים לחוזה ללא שליט. אם תשחקו בחוזה

או 3NT צפויות לכם בעיות מעברים קשות בין הידיים.

הכרזה  מאפשרת  בדיאמונד  הטובה  השישייה  למזלכם, 
פשוטה וטובה של ♦3.

הסטנדרטית  ההכרזה  שיטת  לפי  כי  להדגיש  חשוב 
בגובה  חדשה  סדרה  שהכריז  משיב  כאשר   ,SAYC
הכרזה  אינה  זוהי   ,3 בגובה  סדרה  אותה  על  חוזר   2
נקודות(   10-11( בינוני  משיב  מתארת  והיא  מחייבת, 

בלבד.

ואכן, שותפכם אינו מוצא הכרזה נוספת, והמכרז מסתיים 
ב-♦3. במידה מסוימת אתם נושמים לרווחה, שכן חוסר 
רעות.  בישר  השותפות  של  הידיים  שתי  בין  ההתאמה 

מתאים לכם לעצור בגובה נמוך.

מהלך המכרז המלא:

West North East South

1♠ Pass 2♦ Pass
2♥ Pass 3♦ All Pass

יד אפשרית של השותף:

♠
♥
♦
♣

AK763
KQ42
T5
87

 ibf@bridge.co.il  |  www.ibf-festival.org |  09-7774031   |  אייזיק רמבה 7 תל אביב-יפו

פסטיבל הברידג' הבינלאומי ה-52 
22-28 ביוני, 2018
"קופצים למים"היכל קבוצת שלמה, ת"א

תחרות ברידג' המיועדת לתלמידי ברידג' בוותק של עד 3 שנים
ביום ג' | 26/6/18 בשעה 10:00

בואו להנות מקבלת פנים מפנקת וידידותית באווירת פסטיבל הברידג' הבינלאומי
הנאה מובטחת.

לחץ כאן

http://www.ibf-festival.org/indexh.php
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חמישייה  להראות  הוא  האפשריים  הפתרונות  אחד 
באמצעות הכרזת סדרה חדשה בסיבוב השני. סוג זה של 
הכרזה מתאר 5+ קלפים בסדרה הראשונה שהוכרזה ו- 

4+ קלפים בסדרה השנייה.

קשות  ידיים  מעט  לא  כולל  זה  מאמר  המערכת:  הערת 
הוא  זו  בסדרה  האחרים  למאמרים  בהשוואה  להכרזה. 

מומלץ לשחקנים מתקדמים יותר.

"צבע  מהווה  המשיב  של  השנייה  סדרתו  כאשר  )א( 
רביעי" בגובה 2 או 3 )כלומר שלוש הסדרות האחרות 
זאת,  )לעומת  אותה.  להכריז  ניתן  לא   - הוכרזו(   כבר 
הכרזת "צבע רביעי" בגובה 1 אפשרית עם 6+ נקודות(.

דוגמא 1
♠
♥
♦
♣

32
KJ863
K764
72

West North East South

1♣ Pass 1♥ Pass
1♠ Pass 1NT

נקודות.   7 עם  ב-♦  קלפים  ו-4  ב-♥  קלפים   5 למשיב 
יכול להכריז ♦2 משום שהכרזה  בסיבוב השני הוא אינו 
זו תהווה “סדרה רביעית מחייבת” ותבטיח 13+ נקודות 
נאלץ  המשיב  זה  במקום  הדיאמונד.  לסדרת  קשר  ללא 

.1NT לבחור בהכרזת

הכרזת 1NT של המשיב בסיבוב השני מתארת 6-10 
נקודות ואינה מבטיחה חלוקה מאוזנת.

דוגמא 2
♠
♥
♦
♣

Q7632
43
K5
K763

West North East South

1♥ Pass 1♠ Pass
2♦ Pass 2♥

בסיבוב   .♣ קלפי  ו-4   ♠ קלפי   5 עם  נקודות   8 למשיב 
השני הוא אינו יכול להכריז ♣3 )סדרה רביעית מחייבת( 
שיראה 13+ נקודות, ואף אינו יכול להכריז 2NT )הכרזה 
אלא  ברירה  לו  נותרה  לא  נקודות(.   10-12 מתארת  זו 

לתקן לסדרה הראשונה של הפותח.

התיקון  הכרזת  סדרות,  שתי  הכריז  הפותח  כאשר 
לסדרה הראשונה )♥2 במקרה זה( מתארת 6-9 נקודות 
 3 למזרח  היו  לו  זו.  רק שני קלפים בסדרה  ומבטיחה 
קלפים בהארט, היה תומך מיד ל-♥2 )במקום ♠1 בסיבוב 

הראשון(.

דוגמא 3
♠
♥
♦
♣

Q763
4
AJ764
543

West North East South

1♣ Pass 1♦ Pass
1♥ Pass 1♠

בהכרזה  בעייתי  מצב  הוא  זה  מאמר  של  הנושא 
המופיע לעתים קרובות. כאשר המשיב מכריז סדרה 
חדשה בגובה 1 הוא מבטיח רביעייה )לפחות( ו- +6 
יתקשה  הוא  בסדרה  קלפים   5 בידו  כאשר  נקודות. 
פי הכללים הבסיסיים  על סדרתו משום שעל  לחזור 
חזרה על אותה סדרה מבטיחה )בדרך כלל( 6 קלפים 

לפחות.

הכרזות המשיב עם חמישייה 
ו-6-9 נקודות

אילנה לונשטיין
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הסדר,  לפי   1 בגובה  הוכרזו  הסדרות  ארבע  כל  כאשר 
 +6 ומבטיחה  טבעית  הינה   1♠ רביעי"  "צבע  הכרזת 
זאת,  עם  יחד   .)3 או   2 בגובה  כמו   13+ )ולא  נקודות 

המשיב אינו מבטיח בהכרח חמישייה בדיאמונד.

הסדרה  הינה  המשיב  של  השנייה  סדרתו  כאשר  )ב( 
השלישית המוכרזת, ניתן להכריזה רק כאשר סדרה זו 
נמוכה מסדרתו הראשונה של המשיב )אחרת זו תהיה 
נקודות(.  +12 המבטיחה  המשיב"  של  רוורס  "הכרזת 
מהכלל:  יוצא  קיים  מומחים  בקרב  המערכת:  הערכת 
מקובל כי לאחר ♣2-♠1-♣1 הכרזת המשיב השנייה ♦2 
משמשת בתפקיד של “צבע רביעי” ומתארת 13+ נקודות 
הזוגות  כל  לא  זאת,  עם  הדיאמונד.  לסדרת  קשר  ללא 

משחקים כך.

דוגמא 4
♠
♥
♦
♣

3
KJ764
Q987
T64

West North East South

1♣ Pass 1♥ Pass
1NT Pass 2♦

רביעייה  בהארט,  חמישייה  מתארת  המשיב  הכרזת 
שכבר  הפותח  על  בלבד.  נקודות   6-9 ו-  בדיאמונד 
12-14 נקודות לבחור בין החוזים ♦2  ידו ל-  הגביל את 
ו-♥2. לו היו למשיב יותר נקודות, היה עשוי להכריז ♦3 
נקודות,   +11( או ♣2  עם שתי חמישיות(  נקודות   +13(

.)Checkback Stayman

דוגמא 5
♠
♥
♦
♣

Q7632
KJ532
Q2
4

West North East South

1♣ Pass 1♠ Pass
2♣ Pass 2♥

המשיב מעדיף להציע לפותח סדרת מייג'ור נוספת במקום 
להשאיר אותו בחוזה ♣2. הכרזתו מבטיחה 6-9 נקודות 
ומאלצת את הפותח לבחור בין שתי הסדרות של המשיב.

תהיה   2♥ שההכרזה  המעדיפים  יש  המערכת:  הערת 
מחייבת לסיבוב אחד. כדאי לדון על מהלכי הכרזה כאלה 

עם השותף.

דוגמא 6
♠
♥
♦
♣

Q642
AJ863
4
Q53

West North East South

1♦ Pass 1♥ Pass
2♦ Pass Pass

הכרזה אפשרית של ♠2 בסיבוב השני תהא “רוורס של 
המשיב” ותראה 12+ נקודות. כמו-כן, הכרזה שנייה של 
אין  בלבד,  נקודות   9 עם  נקודות.   10-12 תתאר   2NT
למשיב ברירה אלא לבחור ב-Pass ולהשאיר את החוזה 

ב-♦2.

היות  בספייד   4-4 אין חשש מאבדן התאמה  לב:  שימו 
חשש  יש   ;1♠ של  אפשרית  הכרזה  על  דילג  שהשותף 
לאבד התאמה 5-3 בהארט, אבל אין מה לעשות בנוגע 
סינגלטון בהארט  או  וניתקל בחוסר  נכריז ♥2  )אם  לכך 

אצל השותף נצטער שלא נשארנו ב-♦2(.

באחת  השנייה  בהכרזתו  תומך  המשיב  כאשר  )ג( 
הסדרות של הפותח, הוא אינו מבטיח )וגם אינו שולל( 

חמישייה בסדרה הראשונה שהכריז

דוגמא 7
♠
♥
♦
♣

4
Q642
432
AJ753

West North East South

1♣ Pass 1♥ Pass
1♠ Pass 2♣

למשיב התאמה של 5 קלפים בקלאב. למרות זאת עליו 
להכריז תחילה את סדרת המייג'ור, אבל בסיבוב השני 
– לאחר שלא מצא התאמה בהארט – הוא חוזר לתמוך 

בסדרתו הראשונה של הפותח.
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או  רביעייה  למשיב  אם  ידוע  לא  זה  הכרזה  במהלך 
חמישייה בהארט.

דוגמא 8
♠
♥
♦
♣

J64
Q7632
K654
2

West North East South

1♦ Pass 1♥ Pass
1♠ Pass 2♦

)ודאי  בהארט  חמישייה  להראות  אפשרות  אין  למשיב 
שלא יחזור על סדרה כה גרועה(. בסיבוב השני הוא תומך 
ניתן  הפותח  )מהכרזות  הפותח  של  הראשונה  בסדרתו 

להסיק כי בידו לפחות 4 קלפים בדיאמונד(.

לסיכום, כאשר למשיב חמישייה במייג'ור עם 6-9 נקודות, 
בראש  חמישייה.  להראות  אפשרות  תהיה  תמיד  לא 
ובראשונה על המשיב להראות בסיבוב השני את חולשתו 
באמצעות אחת האפשרויות הבאות: הכרזת 1NT, חזרה 
חדשה  סדרה  הכרזת  הפותח,  של  הראשונה  לסדרתו 
על  חזרה   ,2 בגובה  הראשונה(  מסדרתו  יותר  )נמוכה 

.Pass סדרתו )עם שישייה לפחות( או פשוט

בסיבוב  תכריזו  כיצד  המשיב.  אתם  לתרגל:  נסו  כעת 
השני במהלכי ההכרזה הבאים?

תרגיל 1
West North East South

1♦ Pass ?

יד 1
♠
♥
♦
♣

3
AJ754
Q643
962

תרגיל 1
West North East South

1♣ Pass 1♥ Pass
1NT Pass ?

תרגיל 2
West North East South

1♣ Pass 1♥ Pass
1♠ Pass ?

תרגיל 3
West North East South

1♦ Pass 1♥ Pass
1♠ Pass ?

יד 2
♠
♥
♦
♣

KJ963
Q4
J765
32

תרגיל 4
West North East South

1♥ Pass 1♠ Pass
2♣ Pass ?

תרגיל 5
West North East South

1♦ Pass 1♠ Pass
1NT Pass ?

תרגיל 6
West North East South

1♣ Pass 1♠ Pass
2♣ Pass ?

המשך  בעמוד 13
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1. ספור לקיחות ולא נקודות!

)בתנאי  לקיחות  כ-6  מבטיחה   3 בגובה  פתיחה  הכרזת 
שסדרת הפותח תהיה השליט(. אם המשיב מחזיק בידו 

4 לקיחות )או יותר(, הוא יכול להכריז משחק מלא.

דוגמא 1
♠
♥
♦
♣

A875
62
AK3
AT97

West North East South

3♥ Pass 4♥

בטוחות.  לקיחות   4 ובידו  גבוהות  נקודות   15 למזרח 
פתיחת השותף ♥3 מתארת יד עם סדרת ♥ ארוכה השווה 
כ-6 לקיחות. מזרח מעריך שיש סיכוי טוב לבצע משחק 

J .4♥ מלא. מזרח מכריז

דוגמא 2
♠
♥
♦
♣

QJT4
2
KQJ7
KQJ5

West North East South

3♥ Pass Pass

 QJ גם ביד זו למזרח 15 נקודות גבוהות, אך קלפים כגון
מול הסדרות הקצרות של השותף לא יניבו לקיחות. מזרח 

זו  לא   .Pass וקורא  לקיחות   10 לבצע  סיכוי  רואה  אינו 
לא   3♥ החוזה  שאפילו  ייתכן  מלא,  משחק  שאין  בלבד 
יתבצע. הכרזת 3NT אינה כדאית כי לא יהיה ניתן להגיע 

לסדרת ההארט הארוכה של מערב.

ביד זו אפשר לומר שהכרזת ה-Preempt פעלה לא נגד 
המתנגדים, אלא נגד השותף. ☹

הסדרה  את  לנצל  אפשר  כאשר  רק   3NT הכרז   .2
הארוכה של השותף

דוגמא 3
♠
♥
♦
♣

KT3
AQ82
KJ5
KT6

West North East South

3♣ Pass 3NT

 .♣KT6 למזרח 16 נקודות גבוהות עם התאמה בקלאב
הוא מעריך שסדרת ה-♣ הארוכה של השותף תהיה שווה 

.J .3NT שבע לקיחות. מזרח מכריז

שים לב: בהנחה שיש שבע לקיחות בקלאב, כל הובלה 
של דרום אמורה לתת את הלקיחה התשיעית.

דוגמא 4
♠
♥
♦
♣

AJT7
AQ64
-
KQT65

West North East South

3♦ Pass Pass

עקרונות ההכרזה של 
Preempt-המשיב ל

מוטי גלברד

מאמר זה לקוח מהספר "הכרז בדרך הנכונה – המכרז 
התחרותי )חלק ב'(" מאת מוטי גלברד )2006(, עמודים 

159-160
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לא קל לקרוא Pass ולוותר על היד הזאת, אך אין ברירה 
לכך  גורם  ב-♦  החוסר  אך  נקודות,   16 למזרח  אחרת: 
שחוזה 3NT ייכשל עקב חוסר אפשרות להריץ את הסדרה 
של  הדיאמונד  שקלפי  מנת  על  השותף.  של  הארוכה 
מערב יניבו לקיחות, הכרחי ש-♦ יהיה השליט. הלקיחות 
שמביא מזרח אינן מספיקות לביצוע חוזה בגובה 5, ולכן 

השותפות תסתפק בחוזה חלקי.

☹ .Pass מזרח קורא

3. הכרזת סדרה חדשה מתחת למשחק מלא – הכרזה 
מחייבת

דוגמא 5
♠
♥
♦
♣

AKT97
62
AK8
K83

West North East South

3♣ Pass 3♠
מזרח   .♠ קלפי  חמישה  עם  גבוהות  נקודות   17 למזרח 
יודע שיש משחק מלא, אך אינו בטוח איזה: ♠4, ♣5 או 

!?3NT אולי

מחפש  מזרח  מחייבת.  הכרזה  זוהי   .3♠ מכריז  מזרח 
התאמה ב-♠. מערב חייב להכריז פעם נוספת, ואז יצטרך 

מזרח להחליט על החוזה הסופי.

תשובות לתרגילים
2♦ )1(

הכרזה זו מתארת 6-9 נקודות ומבקשת מהשותף לבחור 
בין החוזים הסופיים ♦2 ו-♥2.

2♥ )2(
לא ניתן להכריז ♦2 שכן זה יהיה “צבע רביעי”. אין ברירה 
בהכרח  מבטיחה  אינה  זו  )הכרזה   1NT להכריז  אלא 

חלוקה מאוזנת(.

2♦ )3(
דרך  אין  זו  ביד  הפותח.  של  הראשונה  בסדרתו  תמיכה 

להראות חמישייה בהארט.

2♥ )4(
להכריז  ניתן  לא  הפותח.  של  הראשונה  לסדרה  תיקון 
 ♦2 )צבע רביעי(, ♠2 )מבטיח שישייה( או 2NT )מבטיח

 10-12 נקודות(.

2♦ )5(
אינה  זו  תמיכה בסדרתו הראשונה של הפותח. הכרזה 

מבטיחה חמישייה בספייד.

Pass )6(
 2 שבידנו  היות   2♣ בחוזה  השותף  את  להשאיר  עדיף 
ואין  לפותח(  לרוב  שיהיו  קלאבים   6 )מול  קלאב  קלפי 

התאמה מובטחת באף סדרה אחרת.

המשך  מעמוד 10

הרצאות מומחים
בכל בוקר בימים א’-ה’ ב 09:30
תוכלו להנות מהרצאות של טובי המומחים:

יום א’ - שירי פאור
יום ב’ - ברק ליברמן

יום ג’ - יניב זק
יום ד’ – גלעד אופיר

יום ה’ – דניאלה בירמן

פסטיבל הברידג' הבינלאומי ה-52 
22-28 ביוני, 2018
היכל קבוצת שלמה, ת"א

לחץ כאן

http://www.ibf-festival.org/indexh.php
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"אבל הזמנתי אותך..."

קובי שחר

לעתים אני שומע ליד השולחן במועדון שחקן אומר לשותפו 
כאשר השחקן  קורה  זה  בכותרת.  את המשפט המופיע 
משתמש בהכרזת הזמנה ושותפו בוחר ב-Pass. פעמים 
רבות המשפט נאמר בטון נעלב, כאילו הסירוב להזמנה 
הוא אישי, ופעמים רבות – בטון כועס, כי השותפות הייתה 

צריכה להכריז משחק מלא.

מהי הכרזת הזמנה?
על  מידע  לשותף  מעבירה  המכרז  במהלך  קריאה  כל 
“האם  עוד מסר:  קיים  בנוסף,  ועל החלוקה.  הכוח שלנו 
השותפים  לאחד  כאשר  במכרז”  להמשיך  מעוניינים  אנו 
יכול  הוא  ביותר  הטוב  הסופי  החוזה  מהו  מידע  מספיק 
לבחור בהכרזת sign-off, הכרזה המחייבת את השותף 

.Pass לקרוא

למשל, כאשר הפותח הכריז 1NT )יד מאוזנת עם 15-17 
נקודות( ושותפו מחזיק:

דוגמא 1
♠
♥
♦
♣

A76
K43
QJ5
QJT3

מזרח יודע שמשחק מלא ודאי ושהסיכוי לסלם נמוך. הוא 
מכריז 3NT, קובע את החוזה הסופי ומחייב את שותפו 

.Pass לקרוא

מסר אחר הוא “המשך להכריז!”, כלומר הכרזה מחייבת. 
החוזה  מהו  יודע  אינו  מהשותפים  אחד  אף  זה  בשלב 
הסופי הטוב ביותר, ואנו ממשיכים בדו-שיח עם השותף.

דוגמא 2
♠
♥
♦
♣

A7
KQ643
QJ5
T93

משתמשת  אינה  )השותפות   1NT שוב  פתח  מערב 
משחק  להכריז  יש  כי  יודע  ומזרח  טרנספר(,  בהכרזות 
להכריז  הוא  הפתרון   ?4♥ או   3NT לשחק  האם  מלא. 
♥3 )הכרזה מחייבת(. מזרח מתאר יד המעוניינת לפחות 
במשחק מלא ומחייבת את הפותח להכריז. מערב יבחר 
הקלפים  לפי   ,4♥ או   3NT המתאים,  המלא  במשחק 

שבידו.

לאחר  הזמנה.  הכרזות  הוא  הכרזה  של  שלישי  סוג 
הכרזה כזו השותף יכול לבחור לקרוא Pass או להמשיך 

במכרז, תלוי באיכות קלפיו.

איך יודעים איזו תווית )מחייב, מזמין, sign-off( מוצמדת 
לכל הכרזה? לפי המידע על הכוח והחלוקה שההכרזה 

מתארת.
הכרזות הזמנה מתבצעות בעיקר בשני מצבים: 

)א( המכריז מתאר בדיוק רב את תחום הניקוד שלו.
)ב( השותף הגדיר תחום נקודות מצומצם, ואנו ממשיכים 
להכריז כדי לבדוק אם הוא במקסימום או במינימום של 

התחום שהוגדר.

הנה דוגמא למקרה הראשון:

דוגמא 3
♠
♥
♦
♣

A7
JT4
QJ52
K853

מערב פותח ♠1, אנו במזרח משיבים 2NT ומתארים יד 
מאוזנת עם 11-12 נקודות. הפותח מוזמן להכריז משחק 
מלא אם הוא מעריך שבידי השותפות 25 נקודות או יותר.

לעתים נדחית הכרזת ההזמנה לסיבוב השני:



הכרזות 

15

דוגמא 4
♠
♥
♦
♣

A72
K853
QJ5
JT4

מחייבת.  הכרזה   –  1♥ נכריז   1♣ השותף  פתיחת  על 
בדיוק  כוחנו  את  לתאר  נוכל  כעת   .1♠ המשיך  השותף 
נקודות   10-12 אנו מראים   .2NT רב באמצעות הכרזת 
ומזמינים את הפותח להמשיך להכריז אם הוא סבור שיש 
נקודות(   12-13( מינימלית  יד  עם  פותח  מלא.  משחק 

רשאי לקרוא Pass ולדחות את ההזמנה.

מראים  שאנו  הנקודות  תחום  צמצום  של  זה  לעיקרון 
 Hand בספרו   Michael Lawrence קרא  לשותף, 

Evaluation "עיקרון הקופסה".

אנו  שבו  השני  במקרה  גם  אותנו  מנחה  זה  עיקרון 
רצף  )או  הכרזה  לאחר   – הזמנה  בהכרזת  משתמשים 
ב"קופסה"  כוחו  את  שתחמו  השותף  של  הכרזות( 
מצומצמת, ניתן להזמין אותו למשחק מלא, ואז הוא יבדוק 

אם הוא במקסימום או במינימום של "הקופסה".
.1NT המקרה הפשוט ביותר הוא לאחר הכרזת פתיחה

דוגמא 5
♠
♥
♦
♣

A75
K3
9862
Q873

9 נקודות, ואנו מעוניינים להגיע למשחק מלא אם  בידנו 
)15-17(. נכריז  השותף במקסימום של התחום שתיאר 
 3NT הכרזת הזמנה. הפותח מתבקש להכריז   – 2NT

עם מקסימום )17( או לקרוא Pass עם מינימום )15(.

במקרים אחרים השותף תחם את הניקוד שלו ב”קופסה” 
לאחר רצף של הכרזות.

דוגמא 6
♠
♥
♦
♣

KJ83
85
QJ6
A762

West North East South

1♣ Pass 1♠ Pass
1NT Pass ?

הכרזת הפתיחה של מערב הבטיחה 12 נקודות לפחות. 
 12-14 של  בקופסה  היד  את  תחמה  השנייה  הכרזתו 
נקודות. כעת הכרזת 2NT ממזרח תהייה הכרזת הזמנה 
– מערב מתבקש להכריז משחק מלא 3NT עם מקסימום 

)14( ולקרוא Pass עם מינימום )12(.

הזמנה  בהכרזת  ומשתמשים  טועים  שחקנים  לעתים 
כאשר בעצם היו אמורים להכריז משחק מלא או להשתמש 

בהכרזה מחייבת.

דוגמא 7
♠
♥
♦
♣

A6
A954
KQ
KQT94

West North East South

1♣ Pass 1♥ Pass
?

מערב פתח ♣1. לאחר ששותפו הראה יד עם 4+ קלפים 
גבוה  מלא  למשחק  הסיכוי  לפחות,  נקודות  ו-6  בהארט 
18 נקודות מערב צריך להכריז משחק מלא  ועם  מאוד, 

.4♥

תהייה זו טעות לבחור במקום זה בהכרזת הזמנה ♥3, 
ואז להתאכזב כשהשותף עם יד כמו

♠
♥
♦
♣

K72
QJT2
873
J76

אינו מוסיף למשחק מלא אלא עוצר ב-♥3 ולאחר מכן זוכה 
בקלות ב-10 לקיחות. 

להאשים  נוטה   4♥ במקום   3♥ והכריז  שטעה  השחקן 
הוא  למעשה  אך  המלא,  המשחק  בהחמצת  שותפו  את 

האחראי להכרזה הבלתי מוצלחת.

לכתובת  שאלות  לשלוח  להמשיך  מוזמנים  הקוראים 
toolbox.bridge@gmail.com. אני אנסה למצוא תשובות 

מפי המומחים ולענות מעל דפים אלה.

mailto:toolbox.bridge@gmail.com
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אשר לקיסר – לקיסר
"הבלוג של גינו"

*פוסט זה מבוסס על הבלוג של אלדד גינוסר, 17.08.2017
ניתן לצפות בפוסטים נוספים בקישור: 

https://www.60secbridge.co.il/blog

פוסט זה מיועד לרמה של תלמידי ברידג’ מתחילים, אך 
מהם  להבין  המבקשים  ברידג’  למורי  גם  מומלץ  כרגיל 
היד  הניסיון.  חסר  הברידג’  לתלמיד  הדגשים החשובים 
הבאה מלאה דגשים כאלה ויכולה בהחלט למלא שיעור 
שלם – אף על פי שכל אלמנט בפני עצמו מוגדר כחומר 
בסיסי, ריבוי האלמנטים והשילוב ביניהם הוא כבר חומר 

עבור תלמידים מתקדמים יותר.

Dealer North, Vul None

 ♠
♥
♦
♣

AJ7
QJT9
AQ5
Q32

 

♠
♥
♦
♣

T3
A87
J9643
K87

♠
♥
♦
♣

Q9654
K65
T8
AT9

 ♠
♥
♦
♣

K82
432
K72
J654

 

West North East South

1NT All Pass

ניתוח ההכרזה

על  מאוזנת.  וחלוקה  נקודות   16 עם   1NT פותח  צפון 
דרום )המשיב( מוטלת האחריות לקבוע את גובה החוזה 
הסופי מאחר שהוא היחיד בשותפות היכול להעריך כמה 
 15-17 עם  וביחד  נקודות   7 לדרום  במשותף.  יש  כוח 
נקודות   22-24 לשותפות  שיש  יודע  הוא  צפון  שהבטיח 
מסקנתו היא שאין כוח מספיק להכרזת משחק מלא. אין 
גם חוזה חלקי טוב יותר, ולכן דרום קורא Pass ומשאיר 

.1NT-את החוזה הסופי ב

שימו לב כי אין טעם בהכרזת 2NT מצדו של דרום. זה 
להוסיף  מבלי  השותפות  מבחינת  נוסף  סיכון  רק  יהיה 
 2NT של  המקובלת  )המשמעות  הביצוע  עבור  נקודות 
מהשותף  המבקשת  מלא  למשחק  הזמנה  הכרזת  היא 
הכרזת משחק מלא עם מקסימום או Pass עם מינימום(.

ניתוח קלף ההובלה

עיקרון חשוב: לשחקן המוביל תמיד בחירה כפולה: באיזו 
וגם באיזה קלף. בחירת הסדרה קודמת  סדרה להוביל 

לבחירת הקלף.

נגד חוזה ללא שליט לרוב יוביל השחקן בסדרה הארוכה 
ביותר במטרה לבסס לקיחות בסדרה זו כתוצאה מהגבהת 
איכותית.  לא  בסדרה  מדובר  אם  גם  נמוכים,  קלפים 
הטקטיקה העיקרית המומלצת במשחק ההגנה נגד חוזה 

ללא שליט היא התמקדות בפיתוח סדרת ההובלה.

נבחר  ההובלה  קלף  בספייד.  להוביל  מזרח  על  לפיכך, 
לרוב על פי מוסכמה המקובלת על שני השותפים. מומלץ 
להשתמש במוסכמה "רביעי מלמעלה" כאשר יש בסדרה 
קלף בכיר אבל אין בה רצף של מכובדים. קלף ההובלה 
של מזרח הוא 5♠. בחירת הקלף רומזת לשותף על כמות 
הקלפים וגם על כמות המכובדים שיש למוביל בסדרתו 

הארוכה.

ניתוח המשחק

צפון לדעת בכל דעת מהי המשימה העומדת בפניו  על 
– ביצוע 7 לקיחות לכל הפחות על מנת לעמוד בהצלחה 
של  יותר  טובה  הבנה  לצורך  כל,  ראשית   .1NT בחוזה 
בספירת  להתחיל  עליו  לרשותו,  העומדים  המשאבים 
“לקיחות גבוהות” משתי הידיים, שלו ושל הדומם. לקיחות 
גבוהות הן קלפים מנצחים שניתן לזכות בהם מיד )ללא 
הפסד או סיכון להפסד של לקיחות(. לדוגמא: בדיאמונד 
שתי  ישנן  בספייד   .)Q+K+A( גבוהות  לקיחות   3 ישנן 
לקיחות גבוהות )K+A(. בסך הכול יש 5 לקיחות גבוהות 

ובטוחות כבר בתחילת המשחק.

אלדד גינוסר

https://www.60secbridge.co.il/blog
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מהי  להבין  לכרוז  מסייעת  הגבוהות  הלקיחות  ספירת 
מטרתו. ביד הנוכחית יש לזכות ב-7 לקיחות כדי לעמוד 
בחוזה בהצלחה, והיעד הנכון שהכרוז צריך להציב לעצמו 
הלקיחות  ל-5  פרט  נוספות  לקיחות  שתי  “לפתח”  הוא 
הגבוהות. במלים אחרות, על הכרוז לבצע עבודה במטרה 
הגבוהות  הלקיחות  את  נוספות.  לקיחות  שתי  “לייצר” 

מוטב לא למהר לגבות בטרם הובטח ביצוע החוזה.

אין  לשותפות  כאשר  הכרוז:  משחק  של  מרכזי  עקרון 
מיד  לפנות  יש  החוזה,  לביצוע  לקיחות  מספיק  עדיין 
ישחק  פשוט  הכרוז  לרוב,  נוספות.  לקיחות  לפיתוח 

סדרה ארוכה שבה יש פוטנציאל ללקיחות נוספות.

לפיתוח  דרכים  שלוש  ישנן  שליט  ללא  בחוזה  ככלל, 
לקיחות, וניתן לשלב יותר מדרך אחת בכל סדרה:

באמצעות  מנצח  לקלף  מכובד  קידום  הגבהה:  )א( 
מכובד  הקרבת  לרוב  )שתכלול  ליריבים  לקיחה  מסירת 
אחר( והוצאת קלף בכיר של היריבים מהמשחק. שיטה 
זו מתאימה בעיקר לסדרות שבהן יש רצף של מכובדים 

)בשתי הידיים במשותף(.

ארוכות  בסדרות  נמוכים  קלפים  בסדרה:  אורך  )ב( 
עשויים להפוך ללקיחות כאשר הסדרה תשוחק מספר רב 
יישארו קלפים בסדרה.  וליריבים לא  מספיק של פעמים 
לרוב יש למסור לקיחה או לקיחות ליריבים על מנת להגיע 
ארוכה  סדרה  פיתוח  הסדרה.  של  מאוחרים  לסיבובים 
אין  )שעליה  היריבים  בין  הקלפים  בחלוקת  לרוב  תלוי 

לכרוז שליטה(.

על  להתגבר  כדי  המיקום  באלמנט  שימוש  עקיפה:  )ג( 
עם  בלקיחה  ולזכות  היריבים  אחד  בידי  הנמצא  מכובד 
מכובד נמוך ממנו. גם העקיפות תלויות במיקום המכובדים 
אצל היריבים )ושוב, לכרוז אין שליטה על כך והוא יכול רק 
להסתמך על הסיכויים הסטטיסטיים להצלחת העקיפה(.

על כל אחת מהדרכים הללו ניתן לדון רבות, אבל נסתפק 
ביותר  האיכותית  הסדרה  הנוכחית.  היד  בתכנון  כרגע 
רצף  זו  בסדרה  הארט.  בבירור  היא  לפיתוח  המועמדת 
מכובדים QJT9 המאפשר להשתמש בשיטה הראשונה: 
הגבהה. על ידי הקרבת שני קלפים מהרצף נוציא ליריבים 
שתי  בהארט  ונפתח   K+A החסרים  המכובדים  את 

לקיחות. 

במלים אחרות, יש למסור ליריבים שתי לקיחות על מנת 
כאלה  לקיחות  יותר.  מאוחרות  לקיחות  בשתי  לזכות 
באופן  בהן  לזכות  ניתן  לא   – “איטיות”  לקיחות  נקראות 
מידי, אבל מדובר בהשקעה משתלמת מכיוון שאנו זקוקים 

ללקיחות אלה לשם ביצוע החוזה.

תכל'ס

 ♠K-ב לזכות  אם  החלטה  לכרוז  הראשון  בסיבוב  כבר 
בדומם או ב-A♠ בידו.

לרוב, כאשר יש שתי אפשרויות לזכייה, “יד שנייה” או “יד 
מכיוון  זאת  הרביעית.  ביד  לזכות  לנסות  כדאי  רביעית”, 
שהיד הרביעית רואה את כל הקלפים הקודמים, ולכן יש 
סיכוי לזכות בה בקלף נמוך יחסית אם “היד השלישית” 

לא שירתה בקלף בכיר.

ביד זו, אם צפון ישחק נמוך מהדומם וינסה לזכות “ביד 
הרביעית”, הוא יתוגמל בלקיחה זולה יחסית עם J♠ שלא 
נכללה בחישוב הלקיחות הגבוהות, וכך מספר הלקיחות 
הבטוחות שלו יגדל. שימו לב כי גם אם מערב היה משרת 
 ♠J וכתוצאה מכך ,♠A-קלף זה היה נלקח עם ה ,♠Q-ב

היה מקודם ללקיחה גבוהה ובטוחה.

אם צפון יעדיף לשחק K♠ מהדומם ולזכות בלקיחה “ביד 
השנייה” )משחק שגוי(, ה-J♠ שלו לא יקודם ללקיחה.

מיד לאחר הזכייה בלקיחה הראשונה, המהלך הנכון של 
איזה  משנה  )לא  ההארט  סדרת  את  לשחק  הוא  הכרוז 
הבטוחות  הלקיחות  את  ליריבים  למסור  במטרה  קלף( 
שלהם בסדרה זו )K+A( ולקדם שניים מהמכובדים של 
צפון ללקיחות גבוהות. מהלך זה מכונה “פיתוח הסדרה”, 
והכרוז יחזור עליו עד אשר AK♥ “יצאו מהמשחק”. מכאן 
כותרת הפוסט: אשר לקיסר, לקיסר – תנו ליריבים את 
הלקיחות הבטוחות שלהם וקדמו את המכובדים הפחות 

גבוהים שלכם לקלפים זוכים.

ניתוח ההגנה

במטרה  הספייד  סדרת  את  לשחק  להמשיך  ההגנה  על 
לפתח לקיחות בסדרה, גם אם הדבר כרוך בהפסד לקיחות 
לקלפים הבכירים של הכרוז והדומם. ההגנה, בדיוק כמו 
הכרוז, מנסה לפתח לקיחות בסדרתה הארוכה ואינה 
 )♣AK + ♥AK מסתפקת בלקיחות הגבוהות שלה )כאן

כל עוד מספרן אינו מספיק כדי להכשיל את החוזה.

שימו לב, אם הכרוז ישחק קלאב, על שני היריבים לפעול 
על פי העקרונות הבסיסיים "יד שנייה נמוך" )בדיוק כפי 
יתחיל  הכרוז  אם  הראשונה(  בלקיחה  לכרוז  שהמלצתי 
בקלף נמוך ו"כיסוי מכובד במכובד גבוה יותר" אם הכרוז 
על  שמירה  הנתון,  הקלפים  במערך  בכיר.  בקלף  יתחיל 
בקלאב  לקיחה  לפתח  לכרוז  לא תאפשר  אלה  עקרונות 

בסיבוב השלישי.
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נקודות מרכזיות לסיכום:

גובה  את  לקבוע  אחראי   1NT לפתיחה  המשיב   1
החוזה הסופי.

1 אם אין ניקוד למשחק מלא ואין סדרה להציע, יש 
.Pass-להשיב ב

1 הכרזת תשובה 2NT הינה הכרזת הזמנה למשחק 
מלא.

1 אורך בסדרה מהווה פוטנציאל ללקיחות.

1 לקיחות גבוהות הן אלו שניתן לזכות בהם מידית.

1 אם אין מספיק לקיחות גבוהות, יש לפתח לקיחות 
נוספות.

1 פיתוח לקיחות הינו הפיכת קלפים בעלי פוטנציאל 
לקלפים מנצחים.

ללא  בחוזה  לקיחות  לפתח  דרכים  שלוש  ישנן   1
שליט: הגבהה, אורך בסדרה ועקיפה.

הקרבת  באמצעות  מכובד  קידום  הינה  הגבהה   1
מכובד אחר.

להם  המגיעות  הלקיחות  את  ליריבים  למסור  יש   1
בשלב מוקדם.

1 כאשר יש ברירה, עדיף לנסות לזכות “ביד רביעית” 
מאשר “ביד שנייה”.

יכולה  אינה  עוד  כל  הכרוז,  כמו  פועלת  ההגנה   1
ולא  לקיחות  לנסות לפתח  עליה  להכשיל את החוזה. 

“להתנפל” על לקיחות בטוחות מוקדם מדי.

1 בהגנה – יד שנייה תגיב לקלף שבו התחיל הכרוז: 
או  נמוך  בקלף  התחיל  הכרוז  אם  נמוך”  שנייה  “יד 

“כיסוי מכובד עם מכובד גבוה יותר”. 

להזמנה - בעלות של 50 ש"ח )+דמי משלוח(

03-6417470 
   e.ginossar@gmail.com

ברידג' ב- 60 שניות
ספרון כיס המאגד את כל הכללים והחוקים של המשחק,

כלי עזר אידיאלי לתלמיד ושחקן הברידג'!

אלדד גינוסר

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

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

מאי באביבים

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

פעילות מודרכים וקורסים במועדון ברידג’ אביבים
יום ה’ יום ד’ יום ג’ יום ב' יום א'

ת. מודרכת רמה 1
ללה קושניר

מודרך למתקדמים
אפרת אורן

קורס מתקדמים ב
מושיקו מיוחס 

ואפרת אורן

תחרות מודרכת
רמה 1

מאור לידרמן

מודרך למתקדמים
מושיקו מיוחס

קורס מתקדמים אבוקר
אפרת אורן

קורס מתקדמים א
לוי פומרנץ

קורס מתחילים א 
מאור לידרמן

מודרך למתחילים
ללה קושניר

מודרך קורסים
מאור ואפרת

צהריים

מ.שחקני תחרויות
אסף לנגי

צהריים

מ.שחקני תחרויות
יובל לובינסקי

הכנה לתחרויות
ללה קושניר

מודרך למתקדמים
ללה קושניר

אחה"צ

מודרך למתקדמים
יובל לובינסקי

קורס מתקדמים א
אפרת אורן

קורס מתקדמים א
מאור לידרמן

קורס מתחילים א
מושיקו מיוחס

ערב

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

תחרות תחרות
10:00-13:00

אבי טרגן

תחרות
10:00-13:00

אסף לנגי

תחרות
10:00-13:00

אסף לנגי

תחרות
10:00-13:00

אסף לנגי

תחרות
10:00-13:00

אבי טרגן בוקר

הרצאה הרצאה הרצאה

תחרות
17:00-20:00

אבי טרגן

תחרות
16:30-19:30
יובל בן דוד

תחרות
17:00-20:00

אסף לנגי

תחרות
17:00-20:00

יובל לובינסקי

תחרות
17:00-20:00

אסף לנגי

תחרות
17:00-20:00
מושיקו מיוחס

תחרות
17:00-20:00

אסף לנגי אחה"צ
הרצאה

פרס כספי
פרס כספי
כיבוד קל

חוברות ידיים הרצאה הרצאה הרצאה הרצאה

גביע "אמסלם"
20:30-23:30

יובל לובינסקי

ברומטר
20:30-23:30

אבי טרגן

תחרות
20:30-23:30
ללה קושניר

פרס כספיערב
פרסי השתתפות

פרס כספי
IMP

הרצאה

החל מחודש מאי 2018 פרסים כספיים בתחרות שבת אחה"צ

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

למשחק התחרותי
בהנחית לנגי אסף שחקן נבחרת ישראל

נושאים מגוונים בכל שיעור מתאים לכל שחקני תחרות הרוצים להתקדם במשחק 
הברידג'. במחיר כניסה לפעילות במועדון. מומלץ להגיע בזוגות

פסטיבל הברידג' הבינלאומי ה-52 
22-28 ביוני, 2018
דואגים לכם בזמן ההפסקות  היכל קבוצת שלמה, ת"א

חובבי הכדורגל יהנו משידורי מונדיאל . 1
באזור ייעודי 

משחררים את המתח. 2
עם משחק הוקי אויר

ליצן ברידג' ישעשע אתכם בחידות . 3
ברידג' מיוחדות לחץ כאן

http://www.ibf-festival.org/indexh.php
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מאי באביבים

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

פעילות מודרכים וקורסים במועדון ברידג’ אביבים
יום ה’ יום ד’ יום ג’ יום ב' יום א'

ת. מודרכת רמה 1
ללה קושניר

מודרך למתקדמים
אפרת אורן

קורס מתקדמים ב
מושיקו מיוחס 

ואפרת אורן

תחרות מודרכת
רמה 1

מאור לידרמן

מודרך למתקדמים
מושיקו מיוחס

קורס מתקדמים אבוקר
אפרת אורן

קורס מתקדמים א
לוי פומרנץ

קורס מתחילים א 
מאור לידרמן

מודרך למתחילים
ללה קושניר

מודרך קורסים
מאור ואפרת

צהריים

מ.שחקני תחרויות
אסף לנגי

צהריים

מ.שחקני תחרויות
יובל לובינסקי

הכנה לתחרויות
ללה קושניר

מודרך למתקדמים
ללה קושניר

אחה"צ

מודרך למתקדמים
יובל לובינסקי

קורס מתקדמים א
אפרת אורן

קורס מתקדמים א
מאור לידרמן

קורס מתחילים א
מושיקו מיוחס

ערב

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

תחרות תחרות
10:00-13:00

אבי טרגן

תחרות
10:00-13:00

אסף לנגי

תחרות
10:00-13:00

אסף לנגי

תחרות
10:00-13:00

אסף לנגי

תחרות
10:00-13:00

אבי טרגן בוקר

הרצאה הרצאה הרצאה

תחרות
17:00-20:00

אבי טרגן

תחרות
16:30-19:30
יובל בן דוד

תחרות
17:00-20:00

אסף לנגי

תחרות
17:00-20:00

יובל לובינסקי

תחרות
17:00-20:00

אסף לנגי

תחרות
17:00-20:00
מושיקו מיוחס

תחרות
17:00-20:00

אסף לנגי אחה"צ
הרצאה

פרס כספי
פרס כספי
כיבוד קל

חוברות ידיים הרצאה הרצאה הרצאה הרצאה

גביע "אמסלם"
20:30-23:30

יובל לובינסקי

ברומטר
20:30-23:30

אבי טרגן

תחרות
20:30-23:30
ללה קושניר

פרס כספיערב
פרסי השתתפות

פרס כספי
IMP

הרצאה

החל מחודש מאי 2018 פרסים כספיים בתחרות שבת אחה"צ

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

למשחק התחרותי
בהנחית לנגי אסף שחקן נבחרת ישראל

נושאים מגוונים בכל שיעור מתאים לכל שחקני תחרות הרוצים להתקדם במשחק 
הברידג'. במחיר כניסה לפעילות במועדון. מומלץ להגיע בזוגות
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ישנם מספר מקרים טיפוסיים שבהם חובה עלינו לדחות 
במאמר  שיידון  שבהם,  הראשון  השליטים.  משיכת  את 
מידית  נתון בסכנה  הנוכחי, הוא מצב שבו החוזה שלנו 
– כלומר אם ניגש מיד למשיכת השליטים, ההגנה תוכל 
לזכות מלמעלה בלקיחות שיכשילו את החוזה. במקרה 
המידיים  מהמפסידים  מחלק  לפחות  להיפטר  עלינו  זה 

שלנו באמצעות השלכות.

דוגמא 1 
♠
♥
♦
♣

JT93
AQ8
642
532

♠
♥
♦
♣

KQ842
K4
A85
KQJ

♦K :חוזה: ♠4 קלף ההובלה
West North East South

1♠
Pass 2♠ Pass 4♠
Pass Pass Pass

 .♦K-ב הוביל  ומערב   ,4♠ של  שגרתי  לחוזה  הגעתם 
זכיתם ב-A♦ בלקיחה הראשונה. האם כעת עליכם לגשת 
חובה  לשחק,  תתחילו  בטרם  מידית?  שליטים  למשיכת 
ושני   ♣A  ,♠A מגלים  אתם  מפסידים.  ספירת  לבצע 
את  לכם  הוציאו  שהיריבים  לאחר  בדיאמונד.  מפסידים 

ה-A♦, כל המפסידים הללו הינם מידיים. במלים אחרות, 
להגנה 4 לקיחות פוטנציאליות מהירות.

אם בנסיבות אלה תבחרו להוביל ספייד בלקיחה השנייה, 
הרי זה כאילו נכנעתם מראש – ויתור על אפשרות לבצע 

את החוזה.

שחקו בלקיחה השנייה K♥, לאחר מכן  המשחק הנכון: 
)בהנחה  כעת  מידכם.  דיאמונד  השלכת  עם   ♥A-ו  ♥Q
שאתם ברי-מזל והיריבים לא חתכו( הגיע הזמן למשיכת 

שליטים. ההגנה תזכה ב-3 לקיחות בלבד.

וקל  מאוד  נמוך  בסיכון  כרוך  היה  הנכון  זו המשחק  ביד 
למצוא אותו. כעת נשנה במקצת את קלפי הדומם:

דוגמא 2 
♠
♥
♦
♣

JT93
AJ8
642
532

♠
♥
♦
♣

KQ842
K4
A85
KQJ

♦K :חוזה: ♠4 קלף ההובלה
West North East South

1♠
Pass 2♠ Pass 4♠
Pass Pass Pass

שוב אתם ב-♠4, ומערב הוביל גם הפעם ב-K♦. זכיתם 
ב-A♦ בלקיחה הראשונה. מה עכשיו?

טכניקה בסיסית במשחק היד
השלכת מפסידים

במאמרים הקודמים ריכזנו ידיים שבהן צריך למשוך 
את כל השליטים מידי היריבים מוקדם ככל האפשר. 
זו הטכניקה הבסיסית ביותר במשחק עם שליט, אך 

לא תמיד זו הדרך הנכונה.

רם סופר
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לדוגמא  זהה  ל-♥,  פרט  הסדרות,  בכל  הקלפים  הרכב 
ואם  מידיים,  מפסידים   4 לכם  יש  הפעם  גם  הקודמת. 
תובילו ספייד בלקיחה השנייה – תיכשלו כמעט בוודאות.

כאשר במקום  דיאמונד  להשיג השלכת  ניתן  עדיין  האם 
 ♥K שחקו  לנסות.  אפשר   ?♥J לכם  יש  בדומם   ♥Q
)אלא  השלישית  בלקיחה   ♥J אל  ועקפו  שנייה  בלקיחה 
אחד  ולאף  במערב   ♥Q אם  במערב(.  מופיעה   ♥Q אם 
על   ♦ תשליכו  בהארט,  דאבלטון  או  סינגלטון  מהיריבים 

A♥ בלקיחה הרביעית ותבצעו את החוזה.

לעומת זאת, אם Q♥ במזרח – סביר להניח כי תיכשלו 
ב-♠4 פעמיים לאחר ניסיון עקיפה בלתי מוצלח.

אז שווה לנסות? כן!! חישוב ניקוד פשוט יראה כי הסיכוי 
גובר על הסיכון. נניח לצורך העניין שאתם פגיעים. עקיפה 
מוצלחת )סיכוי של 50%( תיתן לכם 620+ במקום 100- 
)רווח של 720( ; עקיפה כושלת )סיכוי של 50%( תהפוך 

100- ל- 200- )הפסד של 100(. 

)סביר(  סיכון  לקחת  נכון  היד  במשחק  דבר,  של  סיכומו 
אם  גם  מלא  של משחק  חוזה  לבצע  מאמץ  כל  ולעשות 
יש אפשרות שכתוצאה מכך ניכשל ביותר לקיחות ממה 
שהכרחי. עליכם לשחק בדומה לדוגמא הראשונה ולנסות 

להשליך ♦ מפסיד על סדרת ההארט.

דוגמא 3 
♠
♥
♦
♣

J93
K4
865
QT743

♠
♥
♦
♣

KQT842
AQ8
A42
2

♦K :חוזה: ♠4 קלף ההובלה
West North East South

1♠
Pass 2♠ Pass 4♠
Pass Pass Pass

 4♠ בחוזה  מידיים  מפסידים   4 לכם  יש  זו  בדוגמא  גם 
.♦K-לאחר הובלת מערב ב

 ♦A-הפעם תוכלו להשליך ♦ מפסיד דווקא מהדומם. זכו ב
.♥A כעת השליכו ♦ מהדומם על .♥Q ,♥K-והמשיכו ב

חשוב להדגיש – מצבכם עדיין אינו בטוח. אם תמשיכו 
יוכל להוציא  3 קלפי שליט, הוא  בשליט ולאחד היריבים 
תיהנו  לא  דבר  של  ובסופו  מהדומם,  השליטים  כל  את 
מההשלכה מכיוון שעדיין יהיו לכם שני מפסידים בדיאמונד 

מידכם.

שני  בסיבוב  להמשיך  עליכם  ההשלכה  ביצוע  לאחר 
של דיאמונד. כעת אתם מוכנים לחיתוך דיאמונד שלישי 
בדומם )עם שליט גבוה, כמובן(. רק לאחר ביצוע החיתוך 
כמומלץ,  תשחקו  אם  בבטחה.  שליטים  למשוך  תוכלו 

תפסידו רק שני אסים ולקיחה אחת ב-♦, והחוזה יבוצע.

דוגמא 4 
♠
♥
♦
♣

JT93
QJ8
K42
532

♠
♥
♦
♣

KQ842
K4
A85
KQJ

♦Q :חוזה: ♠4 קלף ההובלה
West North East South

1♠
Pass 2♠ Pass 4♠
Pass Pass Pass

בשלב   .♦Q-ב מוביל  מערב  והפעם  ב-♠4,  אתם  שוב 
האסים  שלושת   – מידיים  מפסידים   3 רק  לכם  יש  זה 
החסרים. האם זה אומר שהמצב בטוח ושאפשר לגשת 

מיד למשיכת השליטים?

מפסיד רביעי  עין. קיים  ובכן, המצב בטוח רק למראית 
בדיאמונד שבקרוב יהפוך למפסיד מידי, ואם לא תתכננו 
את המשחק מראש כיאות, החוזה שלכם ייכשל. לדוגמא, 
 ♠A-אם תובילו ספייד בלקיחה השנייה, ההגנה תזכה ב
ארבעה  למנוע  תוכלו  לא  כעת  בדיאמונד.  ותמשיך 

מפסידים.



משחק היד

22

בהשלכת  ובראשונה  בראש  לטפל  עליכם  חובה  עדיין 
השליט.  בסדרת  לגעת  תוכלו  מכן  לאחר  ורק  מפסידים, 
בנוסף, עליכם לדייק בבחירת הקלפים כדי למנוע בעיות 

מעברים.

המשחק הנכון: זכו בלקיחה הראשונה עם A♦ )בשלב זה 
אין להשתמש ב-K♦ – קלף זה נשמר ככניסה מאוחרת 
יותר לדומם(. כעת שחקו K♥ )גבוה תחילה מהצד הקצר(. 
כתוצאה  בהארט.  תמשיכו   ,♥A את  יעכבו  היריבים  אם 
עם  בדומם  בהארט  שנייה  לקיחה  תגביהו  זה  מתמרון 
כניסה בדמות K♦. בהמשך תשליכו ♦ מפסיד על הארט 
)בהנחה ובתקווה שהיריבים לא יחתכו(. לאחר השלמת 

פעולת ההשלכה תמשכו שליטים ותבצעו את החוזה.

דוגמא 5 
♠
♥
♦
♣

JT93
AQ8
642
532

♠
♥
♦
♣

KQ842
K4
A853
KQ

♦K :חוזה: ♠4 קלף ההובלה
West North East South

1♠
Pass 2♠ Pass 4♠
Pass Pass Pass

.♦K-שוב אתם ב-♠4 ומערב מוביל ב

 ♦A-למודי ניסיון מארבע הידיים הקודמות, אתם זוכים ב
וממשיכים ב-A ,♥K♥ ו-Q♥ עם השלכת דיאמונד. 

הוא  בהארט.  דאבלטון  עם  התחיל  מערב  מזלכם,  לרוע 
זוכה  עדיין  ההגנה  ובהמשך  הרביעית,  בלקיחה  חותך 

ב-A ,♣A♠ ו-QJ♦. נפלתם בחוזה פעמיים.

הגיעו  הכרוזים  רוב   – התוצאות  בדף  מתבוננים  אתם 
אחת.  פעם  בחוזה  ונפלו  לקיחות   9 ביצעו  וכולם  ל-♠4, 

קיבלתם בוטום בתחרות – מה קרה כאן?

האמת היא שהניסיון להשליך מפסיד היה מיותר לגמרי. 
ובדומם שלושה, את   ♦ היות שבידכם היו ארבעה קלפי 
הדיאמונד הרביעי תמיד אפשר היה לחתוך בדומם בסופו 
של דבר. ההשלכה לא תרמה לכם דבר ולא היה בה שום 
סיכוי לבצע את החוזה. רק לקחתם סיכון מיותר לנפילה 
נוספת. ביד זו היה עליכם להבין שהחוזה ♠4 נידון מראש 
למשוך  פשוט,  לשחק  צריכים  הייתם  ולכן   – לכישלון 

שליטים, וליפול פעם אחת כמו כולם.

אגב, החלטתכם להעלות מיד ♠2 ל-♠4 הייתה סבירה, אך 
לא חד-משמעית. עם 17 נקודות כאלה ניתן גם להסתפק 
המבקשת   )long trial bid(  3♦ של  הזמנה  בהכרזת 
מהשותף להכריז ♠4 עם ניקוד מקסימלי )8-9 נקודות( ו/

או עם עזרה בדיאמונד. 

 3( בדיאמונד  עזרה  שום  ללא  בלבד  נקודות   7 לצפון 
היה  הוא  ביותר(.  הגרוע  ההרכב  הינם  נמוכים  קלפים 
דוחה את ההזמנה ומכריז ♠3 בלבד. כמובן שמי שעוצר 
זו  ביד  )ומבצע את החוזה במשחק פשוט( מקבל  ב-♠3 

“טופ” משותף.

חנות הברידג‘ היחידה בישראל

אריה, חברה לקלפים בע“מ
הקישון 16 בני-ברק (ליד קניון אילון)

03-6186722
פתוח ימים א-ה 08:00-17:00

אנו מזמינים אתכם להנות מחווית הקניה
של מוצרי ברידג‘, משחקים ומתנות, אונליין באתר החדש שלנו  

www.lioncard.co.il

 סט קופסאות הכרזה קלאב
כולל קלפי הכרזה

מפלסטיק סימטריים

180 ש“ח
במקום 240 ש“ח
תוספת 40 ש“ח למשלוח



*3666
לפרטים ותיאום ביקור:

azrielipalace.co.il

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

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

החיים הטובים מתחילים
ב- PALACE תל אביב

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

מקבוצת עזריאלימקבוצת עזריאלי

דיור מוגן
תל-אביב
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נערך  מעורבים  לזוגות  ישראל  אליפות  של  הגמר  שלב 
עבורי  ביותר  והחשובה  הראשונה  החוויה  במרץ.  ב-24 
של  צירוף   – נוסצקי  מיכל  שותפתי  מול  לשבת  הייתה 
נחמדות, רוגע וראש על הכתפיים. החוויות הנוספות היו 
לשחק מול מיטב שחקני ישראל, ולכן בחרתי מספר ידיים 

ששיחקתי מול שחקני נבחרת.

Board 4. Dealer West, Vul All

 ♠
♥
♦
♣

2
KJ3
KQ732
AQ83

 

♠
♥
♦
♣

QT643
T97
AJT5
5

♠
♥
♦
♣

KJ8
AQ864
9
KJ64

 ♠
♥
♦
♣

A975
52
864
T972

 

מהלך ההכרזה:

West North East South
דורון ידלין רון פכטמן מיכל נוסצקי רוני בר

Pass 1♦ 1♥ Pass
2♥ 3♣ 3♦ 4♣

Pass Pass Dbl All Pass

 1♥ אוברקול  הכריזה  מיכל  רון,  של   1♦ פתיחת  לאחר 
ובהמשך הזמינה למשחק מלא באמצעות ♦3. אלמלא רוני 
הייתה מכריזה ♣4, הייתי מקבל את ההזמנה, מכריז ♥4 
60%. הכרזת ♣4 נתנה למיכל הזדמנות לשיקול  וגורף 
דעת נוסף לאחר שהבינה מתוך ההכרזה שיש לי כנראה 
סינגלטון בקלאב. מיכל עשתה את הדבר הנכון והכפילה 
את רון. אז בדרך למשחק מלא עוצרים בלס וגאס: 800+ 

ו- 92% לזכותנו.

Board 11. Dealer South, Vul None

 ♠
♥
♦
♣

87
QT9
7642
AJ54

 

♠
♥
♦
♣

Q95
852
KJT93
K9

♠
♥
♦
♣

J42
J7643
Q
Q873

 ♠
♥
♦
♣

AKT63
AK
A85
T62

 

מהלך ההכרזה:

West North East South
דורון ידלין אופיר הרבסט מיכל נוסצקי מיכאלה הרבסט

1♠
Pass 1NT Pass 3NT
Pass Pass Pass

מיכל הובילה בהארט נמוך )אוף, היא לא יכולה להוביל 
עניין  חוסר  לה  אותתי   .)J באמת!   ?♦Q-ב בנאדם  כמו 
באמצעות 2♥. אופיר שיחק מהדומם ♠ נמוך, וקפצתי עם 
לא אצלי עשתה את הדבר   ♥Q-מיכל שהבינה ש .Q-ה
הנכון ושיחקה 2♠ – בכך סימנה בשיטת Smith שאינה 
על  היה   ♣K-ו ספורות,  שניות  חלפו  מהארט.  מתלהבת 
אופיר,  של  לידו  המעבר  את  ניתקה  זו  הגנה  השולחן. 
לקיחות   9 עם  אותו  והותירה   ♥Q-ב לזכות  ממנו  מנעה 

בלבד. קיבלנו 69% במקום 27%. 

 12 מס’  בלוח  ביצע ♥4  רב,  זמן  פצוע  נשאר  לא  אופיר 
והשאיר אותנו עם 4%. זה היה מפגש חשוב מול זוג חזק 

שסיים במקום השני כאשר המרחק בינינו קטן ביותר.

אליפות ישראל 
לזוגות מעורבים

דורון ידלין

הזמינו את חבריכם ליהנות מהפנינג הברידג’ הגדול במזרח התיכון. חברי ההתאגדות משלמים פחות! 

http://www.ibf-festival.org/indexh.php
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Board 15. Dealer South, Vul N/S

 ♠
♥
♦
♣

T63
92
AK9
Q9762

 

♠
♥
♦
♣

K9
76543
T83
AJT

♠
♥
♦
♣

54
KQJ
QJ542
K84

 ♠
♥
♦
♣

AQJ872
AT8
76
53

 

מהלך ההכרזה:

West North East South
אפרת אורן מיכל נוסצקי יניב זק דורון ידלין

1♠
Pass 2♠ Dbl 3♠
4♥ Dbl All Pass

יניב הכפיל עם יד מפתה.  לאחר פתיחה ותמיכה בספייד, 
הכרזתי ♠3 – זו אינה הכרזת הזמנה אלא הכרזה תחרותית 
 .3 בגובה  “בניחותא”  להכריז  מהיריבים  למנוע  במטרה 
שלא  או  )בצדק  שאפרת  לאחר  פירות  הניבה  זו  הכרזה 
בצדק( לא יכלה להתאפק והכריזה ♥4 – אז מיכל ירתה בה.

♠3 מבוצע בדיוק היה משאיר לנו 61%, ואילו ♥4 מוכפל 
אסים  שני   ,♦ חיתוך   ,♦AK( להגנה  לקיחות   5 הניב 

נוספים(, 300+ לצפון-דרום ו- 96% לנו.
Board 18. Dealer East, Vul N/S

 ♠
♥
♦
♣

652
J9653
96
764

 

♠
♥
♦
♣

KT73
AK8
JT
AT95

♠
♥
♦
♣

QJ94
Q
AK874
K32

 ♠
♥
♦
♣

A8
T742
Q532
QJ8

 

מהלך ההכרזה:

West North East South
דורון ידלין מיכל נוסצקי מושיקו מיוחס שושנה רום

1♦ Pass
1♠ Pass 3♠ Pass

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

הכרזה פשוטה יחסית, כאשר ♦5 שואל את השותפה על 
ביחד  זה  קלף  מחזיקה  היא  כי  מאשר  ו-♣6  בשליט   Q
עם K♣. בביצוע יש להיזהר ממשיכת 3 סיבובי שליט אם 

בוחרים להגביה את סדרת ה-♦ המחולקת 4-2.

Board 12. Dealer West, Vul N/S

 ♠
♥
♦
♣

975
Q952
J872
75

 

♠
♥
♦
♣

642
J73
KQ653
32

♠
♥
♦
♣

AQ83
86
A4
KQT84

 ♠
♥
♦
♣

KJT
AKT4
T9
AJ96

 

מהלך ההכרזה:

West North East South
יוסי אנגל מיכל נוסצקי רז'אן מולכו דורון ידלין

Pass Pass 1♣ 1NT
2♦ Pass Pass Dbl

Pass 2♥ All Pass

למזלנו, יוסי ישב במערב, כי אם היה יושב במזרח כנראה 
היה פותח 1NT והיה מוציא אותי מההכרזה. גם במערב 
הוא ניסה לגרום נזקים והכריז “באומץ” ♦2, אבל עם מבנה 
יד מתאים לא ויתרתי והכרזתי Takeout Double במצב 
Balancing. זה היה יכול להיגמר ב-300+ ו-100% לנו, 
בוצע  יפה,  ידה  על  ששוחק  ב-♥2  הסתפקה  מיכל  אבל 

בדיוק והכניס 77%.

הזמינו את חבריכם ליהנות מהפנינג הברידג’ הגדול במזרח התיכון. חברי ההתאגדות משלמים פחות! 

http://www.ibf-festival.org/indexh.php
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Board 1. Dealer North, Vul None

 ♠
♥
♦
♣

KQ63
QJ765
JT6
T

 

♠
♥
♦
♣

9875
A2
AK83
A82

♠
♥
♦
♣

AJT
4
72
KQJ9763

 ♠
♥
♦
♣

42
KT983
Q954
54

 

מהלך ההכרזה:

West North East South
דורון ידלין קלרה חץ מיכל נוסצקי אמיר לוין

Pass 1♣ Pass
1♠ Pass 2♣ Pass

3NT Pass Pass Pass

 ,3NT שאשחק  סיכוי  שיש  ידעתי  ההכרזה  בעת  כבר 
והכרזתי רביעיית  ולכן הסתרתי רביעיית דיאמונד טובה 
הובלה  להגנה  לגרום  עשויה  זו  פעולה  חלשה.  ספייד 
מה  זה  ואמנם  שגויות,  השלכות  או  מוצלחת  בלתי 
שקרה. קלרה הובילה בהארט. נמנעתי מלזכות בסיבוב 
הראשון כדי לגרום אולי ללחץ מדומה. המשכתי במלאכת 
סדרת  על  שלי  הראשונה  ההשלכה  כאשר  ההטעיות, 
הקלאב הארוכה היא 8♦. זה נראה שולי, אבל אפילו על 
שחקנים טובים כמו אמיר וקלרה זה יכול להשפיע ולגרום 
אותי.  מעניינת  אינה  הדיאמונד  שסדרת  לחשוב  להם 
פסיכולוגיה בגרוש – אבל בכל זאת זה עבד. כשהתפזר 
העשן הלקיחה ה-12 הייתה שלי עם 3♦ ו- 85% במקום 
זוג אחד  )רק  לקיחות   11 ביצוע שגרתי של  עבור   54%

הכריז וביצע ♣6(.

לסיכום, תחרות זו הוכיחה שיש להילחם עד הסוף. לפני 
הסיבוב השלישי האחרון הובילו בבטחה אופיר ומיכאלה 
בסיבוב   64% עם  היוצרות.  התהפכו  והנה  הרבסט, 
למקום  האחרון  ברגע  עברנו  שלהם   45% מול  האחרון 

הראשון בהפרש 0.16%.

מיכל, תשמרי לי מקום ב-2019.

פרסים כספיים מיוחדים 
והגרלות בסך כולל

של כ- 140 אלף ש"ח.

בנוסף, פרס מיוחד לזוג
במקום ה- 52 בכל תחרות.

משדרגים לכם
את החוויה 

כסאות נוחים לישיבה ממושכת. 1

קריאה למנהל תחרות באמצעות . 2
לחיצה על כפתור בברידג'מייטס 

תיקון 190 מאפשר לחסוך 
אלפי שקלים!

החל מגיל 60 תוכל למשוך את הכספים כקצבה 
חודשית פטורה ממס או במשיכה חד פעמית 

(הונית) עם תשלום מס מופחת של 15%. 

מגוון מסלולי השקעה מניבים המאפשרים פיזור 
רחב, קצבה פטורה ממס, שקיפות בתשואות, 

העברה בין דורית ועלויות מופחתות.

מס מופחת          מגוון מסלולי השקעה

העברה בין דורית          שקיפות בתשואות

רני שניידר, רב אמן בינלאומי בברידג�,
הינו אחד השחקנים הבכירים בארץ וחבר לשעבר בנבחרת ישראל.

מתכנן פיננסי בכיר- שותף בקרני וילנצ�יק פתרונות פיננסים 

מתמחים בבניית אסטרטגיית השקעות ותכנון פיננסי למשפחות ויחידים בעלי עושר פיננסי, תאגידים וחברות בישראל. 
, גישה להשקעות בארץ ובעולם ושירות ברמה גבוהה. וי אובייקטיבי ומקצועי ו אצלנו תהנו מלי
ם י נ ו כ י ס ל  ו ה י נ     | ן     " ל ד נ ו ט  י ר ת  ו נ ר ק     | ר     ו ד י ג ת  ו נ ר ק     | ם     י ס נ נ י פ

קרני וילנצ'יק פתרונות פיננסים
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לדעת לבחור נכון את הקלפים 

ranny@karni.biz

www.karni.biz

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

ע"ש פנינה מינץ ז"ל
יום שישי 1.6.18 בשעה 10:00

הרשמה מראש חובה

תחרות ארצית

לחץ כאן לחץ כאן

http://www.ibf-festival.org/indexh.php
http://www.ibf-festival.org/indexh.php


תיקון 190 מאפשר לחסוך 
אלפי שקלים!

החל מגיל 60 תוכל למשוך את הכספים כקצבה 
חודשית פטורה ממס או במשיכה חד פעמית 

(הונית) עם תשלום מס מופחת של 15%. 

מגוון מסלולי השקעה מניבים המאפשרים פיזור 
רחב, קצבה פטורה ממס, שקיפות בתשואות, 

העברה בין דורית ועלויות מופחתות.

מס מופחת          מגוון מסלולי השקעה

העברה בין דורית          שקיפות בתשואות

רני שניידר, רב אמן בינלאומי בברידג�,
הינו אחד השחקנים הבכירים בארץ וחבר לשעבר בנבחרת ישראל.

מתכנן פיננסי בכיר- שותף בקרני וילנצ�יק פתרונות פיננסים 

מתמחים בבניית אסטרטגיית השקעות ותכנון פיננסי למשפחות ויחידים בעלי עושר פיננסי, תאגידים וחברות בישראל. 
, גישה להשקעות בארץ ובעולם ושירות ברמה גבוהה. וי אובייקטיבי ומקצועי ו אצלנו תהנו מלי
ם י נ ו כ י ס ל  ו ה י נ     | ן     " ל ד נ ו ט  י ר ת  ו נ ר ק     | ר     ו ד י ג ת  ו נ ר ק     | ם     י ס נ נ י פ

קרני וילנצ'יק פתרונות פיננסים

 www.karn i .b i z  | ן  ג ת  מ ר ,1 ל  א ל צ ב  |  0 3 - 5 5 5 6 6 4 6       |  0 3 - 5 5 5 6 6 3 6  

לדעת לבחור נכון את הקלפים 

ranny@karni.biz

www.karni.biz
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של  בהתדרדרות  התקשורת  עסקה  האחרונה  בתקופה 
בולענים  אט,  אט  ונעלם  מתייבש  הים  המלח.  ים  אזור 
נפערים ויוצרים מפגעים, אפשרויות הבילוי מועטות ועוד.

שעורכת  לפסטיבל  נוגע  ואינו  כאילו  לעיל  האמור  כל 
לאירוח  זוכים  הפסטיבל  אורחי  במקום.  בירמן  משפחת 
שמספר  מפתיע  זה  ואין  רבים,  פינוקים  עם  מושלם 
המשתתפים גדל מדי שנה )כולל אורחים רבים שמגיעים 

מחו"ל( ושביעות הרצון שלהם גבוהה.

 -   120 עד  גביע   -  IMP בתחרות  הופיעה  הבאה  היד 
"רשת  מגורי יוקרה מלאי תוכן", והיא מלמדת לקח את 

הכרוזים שנוטים לקבל מתנות.

Board 20. Dealer West, Vul All

 ♠
♥
♦
♣

T2
AT85
AK8
AK82

 

♠
♥
♦
♣

K843
KQ943
4
T73

♠
♥
♦
♣

976
J7
J9632
QJ6

 ♠
♥
♦
♣

AQJ5
62
QT75
954

 

מהלך ההכרזה:

West North East South

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

ולכן  גבוהות,  נקודות   9 לדרום  ופשוטה.  מהירה  הכרזה 
יד מאוזנת  הוא מדלג על סדרת הדיאמונד. צפון מתאר 

עם 18-19 נקודות.

או   ♦T מהדומם  ישחק  הכרוז  אם  ב-3♦.  מוביל  מזרח 
את  לבצע  כמובן  יוכל  הוא   ,♦8 עם  בידו  יזכה  לחילפין 
ו-1  2 בקלאב  2 בספייד,  בדיאמונד,  לקיחות   4( החוזה 

בהארט(.

וישחק T♠, ההגנה  נמוך  לזכות בקלף  במידה שיתפתה 
תעכב. אם יחזור הכרוז על העקיפה, הוא ינתק את עצמו 
ושלוש  לקיחה אחת בספייד  מהדומם. כעת לרשותו רק 
של   J-וה מצפון   8 להארט,  מחליפה  ההגנה  בדיאמונד. 
לזכות  הכרוז  את  מאלץ  בדיאמונד  המשך  זוכה.  מזרח 

בידו, בעוד מערב משליך ספייד.

כעת  חייב  הוא  אבל  החוזה,  את  לבצע  יכול  צפון  עדיין 
נמוך.  וקלאב   ♣AK ולשחק   ♦K למשוך   – מאוד  לדייק 
לא משנה מי זוכה, ההגנה חייבת להמשיך בהארט. אם 
הכרוז יקרא נכון את מצב הקלפים  הוא יוכל לזכות ב-2 
לקיחות בהארט, 3 בקלאב, 3 בדיאמונד ואחת בספייד. 

אם ישחק אחרת – הוא ייכשל בחוזה בטוח לגמרי.

התחרות בשיטת חישוב טופ-בוטום הוקדשה לזכרו של 
פנחס רומיק ז”ל שנפטר לפני כחצי שנה. פנחס היה אחד 
השחקנים המבריקים בישראל. הוא ייצג אותנו באירועים 
בינלאומיים רבים. בצעירותו שיתף פעולה עם שמואל לב, 
פנחס  בעולם.  והמבטיחים  הטובים  אחד  נחשב  זה  וזוג 
היה איש נעים הליכות, יזם בנשמתו שייסד אתר למשחקי 
ברידג’ באינטרנט והצליח מאוד בעסקים. יהי זכרו ברוך!

כמה נקודות יש בחבילה?
אתה יושב בדרום ומחזיק את היד הבאה:

♠
♥
♦
♣

AK93
AK3
KQ
KJT9

יוסי אנגל

פסטיבל הברידג' בים המלח
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בכוונתך לפתוח ♣2 חזק, אבל מזרח מפתיע ופותח ♠1.

המשך ההכרזה:

West North East South

1♠ Dbl
2♠ Pass Pass ?

עוצם  נקודות? אתה  לשותף אפס  כאן? האם  קורה  מה 
עיניים, מכריז 3NT ומקווה לטוב.

היד המלאה:

Board 26. Dealer East, Vul All

 ♠
♥
♦
♣

-
Q864
J8732
7432

 

♠
♥
♦
♣

QJ82
972
T64
865

♠
♥
♦
♣

T7654
JT5
A95
AQ

 ♠
♥
♦
♣

AK93
AK3
KQ
KJT9

 

מזרח פתח עם יד חלשה ומערב החליט לתמוך בשותפו 
עם רביעייה טובה בספייד.

בספייד  בהובלה  זוכה  הכרוז  יחסית.  קל  החוזה  ביצוע 
למנוע  כדי   ♦A-ב מלזכות  נמנע  מזרח   .♦KQ ומשחק 
עובר להארט, מושך  לקיחות בסדרה. הכרוז   4 מהכרוז 
בסדרה זו 4 לקיחות ומשליך מידו ספייד. כעת הוא מוביל 
קלאב, והמצב בסדרה זו מאפשר לו לזכות ב-11 לקיחות 

בסך הכול.

מתברר כי עדיף היה למזרח לזכות מיד ב-A♦ ולהמשיך 
דיאמונד,  לקיחות  ב-4  זוכה  הכרוז  זה  במקרה  בספייד. 
אך לא מספיק לפתח את סדרת הקלאב, ומספר הלקיחות 

הכולל שלו 10 הוא בלבד.

 11 מספר  יד  הייתה  התחרות  גורל  את  שהכריעה  היד 
צפון- לקובליו-סטנצה.  אורנשטיין-אטוויל  בין  במפגש 
דרום )אורנשטיין-אטוויל( הגיעו לחוזה ♣6 לאחר הכרזת 
פתיחה 2NT מצפון. מזרח-מערב לא התערבו בהכרזה.

Board 11. Dealer South. Vul None

 ♠
♥
♦
♣

AQ
AK97
KT8
QJ32

 

♠
♥
♦
♣

KJT852
42
QJ
T96

♠
♥
♦
♣

9764
QJT53
542
K

 ♠
♥
♦
♣

3
86
A9763
A8754

 

הזוכים  בגביע עד 120 
)מאנגליה( מקבלים את 

הגביעים מטולי רוזנברג 
סמנכ'ל עד 120 ודניאלה 

בירמן
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ושיחק  בדומם  זכה  הוא  בהארט.  הובלה  קיבל  דרום 
בטבעיות Q♣. עתה הוא חייב למסור לקיחה בשליט וזקוק 
ל”נס” בדיאמונד כדי לבצע את החוזה. הוא שיחק דיאמונד 
 ♦T בדומם, שם לב לתמונה שנפלה ממערב והריץ K-אל ה
לעקיפה לפי “עיקרון הבחירה המוגבלת”. מערב זכה בשתי 

לקיחות, והחוזה נכשל.

מזרח-מערב זכו כמובן ב-100% ובמקום השני בתחרות. 
זוכים  היו  צפון-דרום  החוזה,  את  מבצע  הכרוז  היה  לו 
ב-95% ובמקום הראשון בתחרות. אי-ביצוע החוזה הוריד 

אותם למקום השלישי.

תוצאות גביע פנחס רומיק ז"ל )טופ-בוטום(
65.51% 1. אגוזי נילי – אגוזי אילן   
63.36% 2. קובליו סרג'יו – סטנקה גזה  )רומניה( 
63.26% 3. אטוויל אלן )צרפת( – אורנשטיין איתן 

)IMP( 120 תוצאות גביע עד
IMP 84 1. שארפ נטלי – אליס ג’ונתן )זוג מאנגליה( 
IMP 74 2. בלאט לובומיר – גנס בוב   
 IMP 73        )3. קובליו סרג’יו – סטנקה גזה )רומניה

הזוכים בגביע ע"ש  פנחס 
רומיק מקבלים את הגביעים  
מנדיה ליבסטר )אחותו של 

רומיק(

ברידג’, חגיגת סוף הקיץ ונופש באחוזת יערות הכרמל
להרגע, להתפנק, להתחדש... ולשחק ברידג’ באחוזת הבריאות והספא המובילה בישראל

תחרויות ברידג’ והרצאות
בהנחיית שחקניות נבחרת ישראל - דניאלה בירמן ורותי ליברמן

חדש! סדנת קוקטיילים בבר היין )ללא תוספת מחיר(
חבילות אירוח במחירים מיוחדים החל מ-2,655 ש”ח  4 ימים - 3 לילות

המחיר לאדם בחדר זוגי, חצי פנסיון, בחדר כרמל דה-לקס, כולל טיפול לבחירה וכולל מע”מ

לפרטים והרשמה: דניאלה 03-6058355, רותי 054-4556111

2 0 1 8 ט  ס ו ג ו א ב  3 0 - 2 6

מגוון  פעילויות )ללא תשלום( כגון: טאי צ'י, יוגה, מדיטציה, חדר כושר משוכלל.	 
סאונות רטובות ויבשות, חמאם טורקי, בריכת שחייה חיצונית, בריכת שחייה מקורה ומחוממת.	 
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רשת בתי המלון Merit החלה לפני כשנה לארגן פסטיבל 
ברידג’ במלון הדגל שלה בקפריסין הטורקית. הפסטיבל 
מתקיים פעמיים בשנה ומושך אליו שחקנים בינלאומיים 
ואת מרבית השחקנים הטורקים הבכירים, לאור הפרסים 
הגבוהים והקזינו הענק שפועל במקום. בית המלון )ברמה 
הגבוהה ביותר במתכונת “הכול כלול”( והשירות הטורקי 

המפנק שבו ראויים לשבחים רבים.

רשימת המשתתפים הפעם כללה את זיא מחמוד )ארה”ב( 
ושותפו ווליד אל-אחמדי )מצרים(, יאצק פשצ’ולה )פולין/
ג’רי  )פולין(,  זמודה  ויוסטינה  קלוקובסקי  מיכל  ארה”ב(, 
סטמטוב )בולגריה( ובכירים טורקים: נפיז זורלו, קנדמיר 
– קולטה, אוקיי גור – גוקן יילמז )שזכו במקום הראשון(, 

אמרה קיה – פארוק קפקצ’י ועוד רבים.

הפתוחה(,  בתחרות  שולחנות   31( גדול  אינו  הפסטיבל 
מעניינות  ידיים  כמה  להלן  מאוד.  איכותי   – כאמור  אך 

ששיחקתי עם אשתי/שותפתי רז’אן מולכו:

זוגות מעורבים

Dealer South, Vul N/S

 ♠
♥
♦
♣

QT862
5
QT75
K73

 

♠
♥
♦
♣

97
AQ9
A984
T865

♠
♥
♦
♣

AK543
T862
K
J92

 ♠
♥
♦
♣

J
KJ743
J632
AQ4

 

West North East South

1♥
Pass 1♠ Pass 2♦
Pass Pass Pass

השכיל  והזוג  חלשה,  יד  עם  המכרז  את  פתחה  דרום 
להישאר בחוזה נמוך ♦2.

יפה  והמשיכה   ♠K-ב זכתה  רז’אן   .♠9 במערב  הובלתי 
וניסתה  ספייד  מחיתוך  חששה  הכרוזה  שזכה.   ♦K-ב
היו  בדומם  שהשליטים  היות  בדומם.  הארטים  לחתוך 

חזקים מהשליטים ביד, תכנית זו הייתה שגויה. 

זכיתי  בהארט.  המשיכה  רז’אן  השלישית  בלקיחה 
והמשכתי בקלאב. דרום זכתה בידה, חתכה הארט, חזרה 
את  איבדה  כך  עקב  נוסף.  הארט  וחתכה  בקלאב  לידה 
השליטה במשחק, וההגנה זכתה ב-7 לקיחות ובתוצאה 

של 74%.

האירועים  מהלך  לאחר   0% לקבל  “זכינו”  הבאה  ביד 
המתואר להלן:

Dealer South, Vul E/W

 ♠
♥
♦
♣

6
A92
AKQ7653
A3

 

♠
♥
♦
♣

AQJ942
765
J4
94

♠
♥
♦
♣

T753
K8
T98
JT76

 ♠
♥
♦
♣

K8
QJT43
2
KQ852

 

פסטיבל ברידג' 
בקפריסין הטורקית

יוסי אנגל
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West North East South

1♥
2♠ 3♦ Pass 3♥

Pass 3♠ Pass 3NT
Pass 6NT All Pass

מהלך  לאחר  הנכון  מהצד  לסלם  הגיע  הטורקי  הזוג 
הכרזה אגרסיבי ביותר. ישבתי במערב והתלבטתי במה 
להוביל. חששתי שאם לא אמהר, היריבים עלולים לזכות 
בכל הלקיחות והובלתי ב-A♠. כעת, לאחר שהדיאמונדים 

התחלקו 3-2, הכרוזה תבעה 12 לקיחות.

 ♣A-נניח שהייתי בוחר להוביל בקלאב. הכרוזה זוכה ב
בדומם ומושכת 7 לקיחות בדיאמונד. רז’אן )מזרח( צריכה 
לוותר על ארבעה קלפים – כולם בספייד, אחרת תוגבה 
סדרת הקלאב או ההארט של הכרוז! דרום משליכה מידה 
היא  עתה  הארטים.  ושלושה  אחד  קלאב  ספיידים,  שני 
משחקת קלאבים ומוסרת את הקלאב הרביעי לרז’אן. זו 
תיאלץ להוביל בשתי הלקיחות האחרונות מ-K8♥ שנותרו 

בידה ולאפשר את ביצוע החוזה.

 ♥K בידה  ולהשאיר  אחרת  להגן  יכולה  מזרח  זאת,  עם 
בודד ועוד ספייד. אם תקרא דרום את המצב ותמקם את 
היא   – לא  אם  הלקיחות.  בכל  תזכה  היא  במזרח,   ♥K

תעקוף בהארט ותיכשל.

התחרות הפתוחה

להלן שלוש ידיים מעניינות ששיחקנו נגד הזוג זיא מחמוד 
– ווליד אל-אחמדי, שניהם מטובי השחקנים בעולם.

Board 13. Dealer North, Vul All

 ♠
♥
♦
♣
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♥
♦
♣

65
97
AT8743
JT3

♠
♥
♦
♣

AKQT74
QJT
KJ2
5

 ♠
♥
♦
♣

9832
-
Q6
Q987642

 

ולבסוף החליט  פתח,  בטרם  רבות  )צפון( התלבט  ווליד 
כזו  שבצורה  טקטי  שיקול  לו  היה  )חזק(!  ב-♣2  לבחור 
לו. רז’אן )מזרח( הכריזה ♠2  יימנעו מלהפריע  היריבים 

עם ידה החזקה. זיא הכריז ♣Pass ,3 ממני ו-♥4 מווליד. 
עכשיו רז’אן נכנסה למחשבה רבה והכריזה באגרסיביות 

♠4. זיא הכפיל, וזה הפך לחוזה הסופי.

West North East South

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

ולא שגה.  זכה ב-K♣, חשב רבות  ווליד  זיא הוביל 9♣. 
 – ברורה  לכך  בהארט? התשובה  מוביל  אינו  זיא  מדוע 
אין לו! ווליד לא נגע ב-A♣, משך AK♥ והמשיך בהארט 
שבשולחן,  מה-6♠  יותר  גבוה  ספייד  היה  לזיא  שלישי. 

והחוזה הוכשל.

אותם שחקנים בצפון שניסו למשוך A♣ תחילה אפשרו 
ווליד  של  המדויקת  ההגנה  החוזה.  את  לבצע  למזרח 

העניקה להם 97%.

Board 14. Dealer East, Vul None
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J82
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♦
♣

9742
54
A
AKQT95

 

West North East South

Pass 1♣
1♦ 1♥* Pass 1♠

Pass 2♠ All Pass

 * 4+ קלפים בהארט

זיא )דרום( התלבט רבות מה להכריז לאחר ♠2, ולבסוף 
.Pass-בחר ב

סיבובי   3 בידו. הוא משך  וזכה   ♦K-ב קיבל הובלה  הוא 
קלאב )כולם שירתו( ושיחק ♣ רביעי. חתכתי עם 5♠, וזיא 
 ♥A השליך מהדומם את ההארט הנמוך האחרון )נותר רק
 בודד(. שיחקתי Q♠. זיא זכה ב-A♠, משך A♥ וחתך ♦. 
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 ♠T עם  חתכה  רז’אן   .♦ מהדומם  והוביל   ♥ חתך  כעת 
ומשכה את שני השליטים שנותרו לכרוז. מזרח-מערב זכו 
בלבד   30% בדיוק.  בוצע  בשאר הלקיחות, אבל החוזה 
הנוחה  לחלוקה  הודות   3NT לבצע  )ניתן  לצפון-דרום 

בלקאב(.

Board 15. Dealer South, Vul N/S
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AT9754
A
965
J52

 

♠
♥
♦
♣

-
QT8742
K87
KQ93
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K863
K5
AJT3
T64

 

West North East South

Pass
1♥ 1♠ 2♠* 2NT**
4♥ Pass Pass Pass

* תמיכה בהארט לגובה 3 לפחות ** תמיכה בספייד עם 
4 קלפים

בחרתי להכריז ♥4 כדי להלחיץ את היריבים עם סיכוי טוב 
צפון.  תלוי בהובלת  היה  הכול  עכשיו  לבצע את החוזה. 
החוזה  את  לבצע  מאפשרת  לדיאמונד  פרט  הובלה  כל 
)מושכים שליטים ולבסוף משליכים ♦ מהדומם על הקלאב 
מצא את ההובלה ב-♦, המשיך בסדרה  ווליד  הרביעי(. 
לאחר שזכה ב-A♥, וההגנה זכתה ב-4 לקיחות שהכשילו 

את החוזה בלקיחה אחת.

צפון-דרום זכו ב-52%. שימו לב שהם יכולים לבצע ♠3 
 ♥K לאחר הובלה צפויה בהארט באמצעות השלכת ♣ על
רק  יפסיד  הכרוז  בדיאמונד.  כפולה  עקיפה  מכן  ולאחר 

לקיחה בשליט, לקיחה בדיאמונד ושתיים בקלאב. 

חנות הברידג‘ היחידה בישראל

אריה, חברה לקלפים בע“מ
הקישון 16 בני-ברק (ליד קניון אילון)

03-6186722
פתוח ימים א-ה 08:00-17:00

אנו מזמינים אתכם להנות מחווית הקניה
של מוצרי ברידג‘, משחקים ומתנות, אונליין באתר החדש שלנו  

www.lioncard.co.il

 סט קופסאות הכרזה קלאב
כולל קלפי הכרזה

מפלסטיק סימטריים

180 ש“ח
במקום 240 ש“ח
תוספת 40 ש“ח למשלוח

בין שחקני תחרויות הבוקר שישחקו לפחות 4 תחרויות
יוגרלו 2 שולחנות ברידג' חדשים + קופסאות הכרזה מובנות

לחץ כאןמתנת חנות ציוד הברידג': אריה חברה לקלפים בע"מ.  

http://www.ibf-festival.org/indexh.php
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חידת מאי
אורן לידור
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עליכם  ב-8♠.  והמשיך   ♠A-ב מערב  הוביל   5♣ כנגד 
לבצע את החוזה כנגד כל הגנה. 

בהצלחה!!!

 ♠
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♦
♣

A32
KQ
432
AQJ54
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♦
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K32

 

ומזרח  נמוך  ב-10♠. שיחקת  הוביל מערב   6NT כנגד
המשך   ,♦A-ב זכה  בדאימונד.  והמשיך   ♠Q-ב זכה 

ב-QK♥ וב-5 סיבובי קלאב כדי להגיע למצב הבא: 

 

 ♠
♥
♦
♣

A3
-
43
-

 

♠
♥
♦
♣

98
-
J9
-

♠
♥
♦
♣

K7
J6
-
-

 ♠
♥
♦
♣

J
A10
K
-

 

חייב  יהיה  מזרח   .♦K-ה לעבר  דאימונד  כעת  שחק 
 ♦K-ה עם  זכה   .♥J-ה על  לשמור  כדי  ספייד  להשליך 
אם  "להילחץ":  מערב  של  תורו  הפעם   .♥A-ב והמשך 
)מהדומם  בדומם  הדאימונד  יוגבה   - דאימונד  יזרוק 
תשליך ספייד( ואם ישליך ספייד - יוגבה ה-3♠ )מהדומם 

תשליך דאימונד(. 

פתרון חידת אפריל

אורן לידור



שונות

35

אורן לידור

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

מאוזן:
1( מתחרויות הברידג’ המרכזיות בארץ )5,6( 12( יש 4 כאלה בחבילת קלפים 13( השחקן המוביל ללקיחה )6,2( 
14( אחת הסדרות 15( גם אותו צריך ללמוד 16( נחל 17( ישן 18( מתועב, מנוול 19( בתוכו 20( פקודה 21( מעון 
23( סוג של נחש 26( שוטר חרש 27( כן 28( שוכן ימי 30( דמות תנכית 32( אחת הסדרות 34( התוצאה הגבוהה 
ביותר 37( אדמת הנגב 39( אולם קונצרטים בתל אביב )6,4( 42( בלעדיו לא יכניסו אותך למופע 43( חברת כבלים 
44( כפול 45( אחד הצבעים 46( מדף 47( פס 48( גוף שלישי רבים 49( מלבוש ראש קטן 52( אדון 54( מדמנה 

56( כתב 58( לא קשה 60( גוף שלישי רבות 61( ירח 62( בו משחקים ברידג’  

60

54

45

41

30

21

17

14

12

1

55

31

2

58

53

28

25

10

50

32

23

15

38

11

56

40

27

6

49

42

26

22

3

57

47

43

35

19

16

8

33

46

13

5

52

36

9

61

39

18

4

59

48

44

37

29

20

62

51

34

24

7

מאונך:
1( שחקן ומורה לברידג’ ) 4,3( 2( שפתם של היהודים הספרדים 3( שם כולל לצמחים 4( כאן 5( שיפור, שינוי 
2 )4,2( 7( וזיר 8( אחד השבטים 9( עיר בארץ 10( אחד השבטים 11(  6( חלוקה ששווה למשל פתיחה של 
אחת הסדרות 15( אי אפשר לחתוך בחוזה שכזה ) 4,3( 22( תני 24( מאוורר 25( בת קול 29( תבנית דפוס 
31( משחק נפוץ 33( גרוע ביותר )2,3( 35( מהראשונים, בכיר 36( הכרזה,קידום מכירות 38( חסימה 39( 
גיבור עתיק 40( כל שחקן ברידג’ טוב חייב לעשות את זה 41( קוד, מילת סתר 42( גרם שמים 50( הסתכל 

במבט מזוגג 51( שאף ונשף 53( פיזז 55( סוג 57( קול הפרה 59( עבורו
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לחץ קל בשעת בוקר

עמי לפיד

שהייתה  במועדון,  בוקר  לתחרות  שייכת  שלפניכם  היד 
הכרזות  כמה  לנו  היו  מאכזבת...כן,  בפירוש  מבחינתנו 
שהלכו לאיבוד ובצדן כמה תוצאות גרועות שנבעו מחוסר 

מזל שאינו ממש בשליטתנו. 

Dealer West, Vul N/S
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♣
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♦
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בחלוקה זו, ההכרזה הנפוצה הייתה בערך כך:

West North East South

Pass Pass 1♣ 1♠
1NT Pass 3NT All Pass

ומה קרה אצלנו? כנראה כמשקל נגד להכרזות קודמות 
 1NT -אופטימיות מדי שעלו ביוקר - שותפי השאיר אותי ב
18 הנקודות היפות שחולקו לו. אחרי ההובלה  , למרות 

וכאשר  אחד  עוצר  רק  לי  שיש  הבנתי   ♠T-ב צפון  של 
שזהירהיתר  האמנתי  אפילו  נכשלה  בקלאב  העקיפה 
אך  לקיחות,   8 עם  סיימתי  לנו.  לעזור  יכולה  בהכרזה 
תוצאות האמת של היד השאירו אותנו עם 33% בלבד...

כרוזים אחדים ב- 3NT היו בני מזל. בשולחן אחד מזרח היה 
המבצע, קיבל הובלה ב-Q♥ ועמד בחוזה. גם לכרוז במערב 
שזכה בהובלה ב-8♥ לא הייתה בעיה, הוא אפילו ביצע 11 
לקיחות. מגן בצפון שהוביל ב-8♠... כאן או שתיווצר חסימה 

בסדרת הספייד או ש-9♠ יהפוך לעוצר שני.

אך מה עלה בגורלם של מי שקיבלו )כמוני( את ההובלה 
ה”קטלנית” ב-T♠? שלושה כרוזים אכן נפלו פעם אחת, 
אך כרוזה אחת לא נבהלה ומצאה )אולי במקרה J( את 
במקום  לקיחות   10 לה  שהביא  האלגנטי  הלחץ  משחק 
נפילה. היא נתנה למגנים לזכות בשלוש לקיחות בספייד, 
 Q תימצא  )אולי   A-ל קלאב  כעת   .  A-ב עלתה  אז  ורק 
השמינית  בלקיחה   .♦A עם  ליד  וחזרה   ♦K סינגלטון(, 

...♦Q שיחקה

הנה כך פתאום נכנס דרום ללחץ בין שלוש סדרות. אם 
ישליך 5♣ – כל סדרת הקלאב תוגבה; אם ישליך 2♥ – 
יפילו  AK♥ את ה-QJ♥ וגם T♥ יזכה בלקיחה; ואם יבחר 

לוותר על הספייד החמישי שלו?

מערב יעבור להארט, יזכה ב-AK ואז T אל ה-Q♥! דרום 
שבדומם.   ♣KJ אל  קלאב  לשחק  ונאלץ  סופי  במשחק 
לדרום היה כנראה קשה להיפרד מספייד... הוא זרק קלף 
אחר והעניק לכרוזה גם את הלקיחה העשירית. ללא ספק 

J לחץ קל ואלגנטי -

היכונו, לפסטיבל הברידג' הבינלאומי ה-24
2 בים האדום 18-8 לנובמבר 18

דוד בירמן והועדה המארגנת



ידיעון ההתאגדות הישראלית לברידג' ן מאי 2018
עורכים: אילן שזיפי ואוריה מאיר,

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

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

יולי 2018יוני 2018מאי 2018

6

11 - 12

12

 25 – 26

סימולטנית ארצית ערב
)יום א'(

אליפות זוגות פתוחה – 
גמר על

 – סניורים  זוגות  אליפות 
מחוזי *

לזוגות  ישראל  אליפות 
סניורים – שלבי גמר

2

22-28

משחקי דורות *

הפסטיבל הבינלאומי ה-52

6 - 7

8

14

27 - 28

אליפות ישראל לנשים, חצי 
גמר וגמר 

סימולטנית ארצית ערב
)יום א'(

גביע המדינה לקבוצות -
מוקדמות *

לקבוצות,  המדינה  גביע 
שמינית ורבע גמר

תכנית פעילות ספורטיבית ארצית לחודשים:
מאי  2018 – יולי 2018  

* ראו מודעה מפורטת

הודעות חשובות

אליפות ישראל לזוגות סניורים 2018
שלב מוקדמות מחוזיות

IMP שיטת חישוב
שבת 12 במאי 2018

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

מרכזדרוםצפון

במועדון "חיפה כרמל"
רח' מחניים, חיפה

במועדון מרכז הברידג'
בן צבי 35 - ירושלים

במועדון ככר המדינה
ויצמן 53, תל אביב

פרטים והרשמה
משה מנור

054-6908800
מועדון:  04-8101027

מחיר 140 ש"ח לזוג
ההרשמה מראש – חובה

אביבה בן ארויה 
052-3859335

מחיר 140 ש"ח לזוג
ההרשמה מראש – חובה

יעקב מינץ
052-2783263
03-5403244

מחיר 140 ש"ח לזוג
ההרשמה מראש – חובה

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

)ניתן להשתתף במחוז אחר רק באישור מוקדם של קפטן המחוז המארח( 
חלוקות זהות בכל המחוזות וחישוב משותף  |  ככלל, לא מאשרים ממלאי מקום בתחרויות אליפות ישראל

שלבי הגמר : שלבי הגמר ב: 25 - 26 במאי 2018.
פרסים ונקודות אמן ארציות ובינלאומיות בגמר במתכונת מורחבת מאד



לידיעת ציבור השחקנים –תחרויות סימולטניות בשנת 2018
בשנת 2018 יתקיימו 10 תחרויות סימולטניות

7 בערב )5 בימי א' ו 2 בימי ג'( ו 3 בבוקר בימי שישי.
להלן כל מועדי הסימולטניות :

מיכה מרק
הקפטן הספורטיבי הארצי

יום תאריך יום תאריך
יום שישי בבוקר 24/8/18 התקיים 21/1/18

יום שישי בבוקר 12/10/18 התקיים 11/3/18

יום א' בערב 11/11/18 התקיים 3/4/18

יום שישי בבוקר 7/12/18 יום א' בערב  6/5/18

יום ג' בערב 1/1/19 יום א' בערב  8/7/18

חדש

חדש

חדש

תחרות ארצית ייחודית לראשונה בישראל -חדש! 
"משחקי דורות"

שמחים להזמינכם לתחרות חדשה וייחודית,
המיועדת לזוגות שחקנים שיש ביניהם הפרש גילאים של לפחות 20 שנה.

התחרות תתקיים ביום שבת ה 2/6/18
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 דרך מערכת התשלומים המקוונת שבאתר ההתאגדות לחץ כאן

מבחן למנהלי תחרויות 
בתאריך 4/7/18 בשעה 17:00

 יתקיים מבחן למנהלי תחרויות שלא נכחו בימי העיון של שנת 2017.  
המבחן הינו חובה על מנת לשמור על הסמכתכם כמנהלי תחרויות.

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

לחץ כאן

ועדת חוקהועדת חוקה

https://bridgepayment.org/contest_list.aspx
https://bridgepayment.org/contest_list.aspx


בואו לשחק בתחרויות גביע המדינה 
דרך מצויינת לזכות בנקודות אמן בינלאומיות וארציות

גביע המדינה לקבוצות 2018 
התחרות תתקיים במתכונת של מסלול אחד משותף של גביע המדינה לקבוצות.

התחרות תיערך בחודשים יולי ואוגוסט 2018 על פי השיטה הבאה )התכנון מניח 30-50 קבוצות, וייתכנו 
שינויים בארגון אם המספר יהיה שונה משמעותית(.

מוקדמות - יום שבת 14 ביולי: שיטת התחרות SWISS, 4 מפגשים של 12 חלוקות )2 מושבים(. לשלב 
הבא יעלו 16 הקבוצות הראשונות.

 המשך התחרות בשיטת המפסיד יוצא:
 8 ביולי בבוקר: בהשתתפות 16 קבוצות. שתי מחציות של 12 חלוקות.  -יום שישי 27  שמינית גמר 

הקבוצות המנצחות עולות לרבע הגמר, המפסידות משחקות משחקי דירוג 9-16
רבע גמר – יום שישי 27 ביולי אחרי הצהריים: בהשתתפות 8 קבוצות. השיטה זהה לשיטת שמינית 

הגמר, 4 הקבוצות המנצחות עולות לחצי הגמר.
חצי גמר - יום שישי 17 באוגוסט: בהשתתפות 4 קבוצות. שתי מחציות של 14 חלוקות, המשחק עם 

מסכי הפרדה. המנצחות עולות לגמר.
גמר - יום שבת 18 באוגוסט: בהשתתפות מנצחות חצי הגמר. שלושה מקטעים של 14 חלוקות עם 

.BBO-מסכי הפרדה, שלב הגמר משודר ב

גביעים מפוארים לקבוצה הזוכה. 
פרסים כספיים בסך כולל של 9,000 ₪ לקבוצות שתגענה לגמר.
נקודות אמן בינלאומיות לקבוצות שתגענה לחצי הגמר ולגמר.

נקודות אמן ארציות ומקומיות למנצחים בכל השלבים.

תכנית המשחקים וסדרי ההרשמה יתפרסמו
באתר ההתאגדות וישלחו לקפטני קבוצות הליגה בדוא"ל. 

ההרשמה עד לתאריך 8 ביולי 2018 !
ההרשמה דרך אתר התשלומים המקוון של ההתאגדות הישראלית לברידג'

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

2. חפשו את אייקון התשלומים בתחתית הדף:  

3. לחצו על:  

לא נוכל להבטיח מקום למאחרים להירשם.

* ככלל לא יינתנו פטורים וכל הקבוצות מחויבות להשתתף, עם זאת ייתכנו פטורים משיקולים לוגיסטיים 
שיינתנו לקבוצות הבכירות )על פי שיטת הדירוג מהשנה הקודמת(.

** יתכנו שינויים בשיטת התחרות, התקנון הקובע הוא התקנון שיפורסם ביום התחרות

https://bridgepayment.org/contest_list.aspx


אליפות ישראל לזוגות נשים 2018 
אליפות ישראל לזוגות נשים תתקיים 

בסוף השבוע  6-7 ביולי 2018 במועדון ההתאגדות הכדורת 
ברעננה.

רח' יערה, 27, רעננה, כניסה לחניון הכדורת העליון.
)נא לא לחנות ברחוב דוד אלעזר(.

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

מתכונת התחרות:
שלב מחוזי - לא יתקיים שלב מחוזי.  

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

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

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

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

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

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

תקנון - תקנון מפורט יתפרסם בסמוך לתחרות.

לוחות זמנים
ביום ו', 6 ביולי: משעה 10:00 ועד 17:00 לערך,
בשבת, 7 ביולי: משעה 10:00 ועד 18:00 לערך.

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

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

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

ההרשמה דרך המערכת המקוונת שבאתר ההתאגדות עד לתאריך 2.7.2018

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

2. בתחתית העמוד לחצו על  

3. בדף הבא בחרו ב -  

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

https://bridgepayment.org/contest_list.aspx


כל מה שרצית לדעת על הביטאון הדיגיטלי
ולא העזת לשאול

בכל חודש חברי ההתאגדות נהנים מגישה לביטאון 
דיגיטלי איכותי, עשיר בתכנים מקצועיים ובכתבות 

מעניינות . הבטאון וגם אלו הקודמים לו, נגישים לכם 
מכל טלפון, טבלט או מחשב, בכל רגע נתון.

איך מגיעים אל הביטאון הדיגיטלי?
 www.bridge.co.il היכנסו לאתר ההתאגדות

לחצו על האייקון עם המסגרת האדומה בתמונה:

בדף הבא הזינו את הפרטים הנדרשים והתחברו: 

כדי לדפדף בין דפי הבטאון לחצו על החיצים שבצדדים:

או  קודמים  לגיליונות  לדפדף  באפשרותכם  כאשר  האחרונים  הביטאונים  ששת  בפניכם  יוצגו  כעת 
לחפש ביטאון ספציפי באמצעות הזנת חודש ושנה. 

לפתיחת הגיליון יש ללחוץ על תמונת הגיליון הנבחר:



אינטראקטיבי  עניינים  תוכן  לפתיחת 
לחצו על הכפתור המסומן. כעת תוכלו לקבל גישה מהירה לכתבות ספציפיות בלחיצת עכבר.

לפתיחת תפריט תמונות ממוזערות של דפי הבטאון, לחצו על הכפתור המסומן: 

להדפסת דף ספציפי או את כל החוברת לחצו על הכפתור המסומן: 

על  לחצו   PDF בקובץ  למחשב  הבטאון  להורדת 
עמודים  טווח  להדפיס  תוכלו  כעת  המסומן.  הכפתור 

ספציפי לבחירתכם.

לצפייה בתצוגה מסך מלא לחצו על הכפתור המסומן: 

להגדלת התצוגה והכתב לחצו על הכפתור המסומן: 



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

פסטיבל הברידג' הבינלאומי ה-52 
22-28 ביוני, 2018
היכל קבוצת שלמה, ת"א

SAVE THE DATE

הודעות מועדונים

מועדון ברידג' אביבים  מתכבד להזמינכם
לתחרות ארצית 
2 מושבים - 24 ידיים

יום שלישי 1 במאי 2018 | בשעה: 20:30 
יום שלישי 8 במאי 2018 | בשעה: 20:30 

ברח' דיסנצ'יק 7, תל אביב

מנהל תחרות : אילן שזיפי
מחיר למשתתף: 120 ₪

עבור 2 מושבים

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

מועדון הדר כפר סבא מתכבד 
להזמינכם

לתחרות ארצית ע"ש סמו מוסקוביץ'
מושב 1 - 30 ידיים

יום שישי 4 במאי 2018 | בשעה: 10:00 
באולם ההתאגדות, רח' יערה 27 רעננה

מנהל תחרות : אילן שזיפי
מחיר למשתתף: 70 ₪

לפרטים והרשמה מראש:
יהודה 054-4967383  גדעון 052-9567663

מועדון הברידג' טבעון מתכבד להזמינכם
לתחרות ארצית "גביע סבתא"

מושב 1 - 30 ידיים
יום שבת 5 במאי 2018 | 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 04-9832888 | אריאל בן-דרור 050-8565064 

מועדון ברידג' "מרום נווה" רמת גן
 מתכבד להזמינכם לתחרות ארצית 

מושב 1 - 30 ידיים
יום שלישי 15 במאי 2018 | בשעה: 19:00 

בבית ההתאגדות רח' יערה 27, רעננה

מנהל תחרות : אילן שזיפי
מחיר למשתתף: 70 ₪

גביעים לשלושת המקומות הראשונים
חובה להרשם מראש:

מיכאל גלעדי 050-8553712  ציפי גלעדי 050-8553714

לחץ כאן

http://www.ibf-festival.org/indexh.php


הודעות מועדונים

מועדון ברידג' השרון מתכבד להזמינכם לתחרות ארצית
2 מושבים  24 ידיים

יום שלישי 22 במאי 2017 | בשעה  20:15
יום שלישי 29 במאי 2017 | בשעה  20:15

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

מנהל תחרות: אילן שזיפי
מחיר למשתתף 120 ₪ לזוג

מס' מקומות מוגבל – הרשמה מראש חובה
רותי 054-4556111 | מועדון 077-5253001

מועדון רמת השרון שמח להזמינכם 
לתחרות ארצית ע"ש פנינה מינץ

מושב 1  30 ידיים
ביום שישי 1 ביוני 2018 | בשעה:10:00

רח' סוקולוב ,52 רמת השרון

מנהל תחרות: אילן שזיפי
מחיר למשתתף: 70 ₪ למשתתף

גביעים מהודרים לשלושת המקומות הראשונים
הרשמה מראש חובה

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

מרכז הברידג' ירושלים
מתכבד להזמינכם לתחרות ארצית

2 מושבים 24 ידיים
יום שלישי 5 ביוני 2018 | בשעה 17:00

יום שלישי 12 ביוני 2018 | בשעה 17:00

רח' שד' בן צבי 35, ירושלים

מנהל תחרות: דרור שיפטן
מחיר ל-2 מושבים למשתתף 120 ₪

כולל כיבוד קל
הרשמה ופרטים
מגי 054-4715949

מועדון ההגנה רעננה 
מתכבד להזמינכם לתחרות ארצית

מושב 1 - 30 ידיים
ביום שישי 8 ביוני 2018 | בשעה: 10:00
בבית ההתאגדות רח' יערה 27, רעננה

מנהל תחרות: אילן שזיפי
מחיר למשתתף: 70 ₪ 

גביעים מהודרים לשלושת המקומות הראשונים
הרשמה מראש חובה

רחל / אסתר 09-7720707 | אריק אורלב 052-3573780

מועדון עמק יזרעאל 
מתכבד להזמינכם לתחרות ארצית לזכרו של דן בר

מושב 1 - 30 ידיים
ביום שבת 9 ביוני 2018 | בשעה:10:00

חדר האוכל בקיבוץ גניגר

מנהל תחרות: אסף עמית
מחיר למשתתף: 70 ₪ 

לפרטים והרשמה מראש: 
אודי ישכיל 052-3762925 | זך עומר 050-7271967



תוצאות תחרויות

מצטברשמותדרוג

58.87נוסצקי מיכל - ידלין דורון1

58.71הרבסט מיכאלה - הרבסט אופיר2

55.31גרייצר נורית - הורוביץ שמשון3

55.07בנין בר רוני - פכטמן רון4

54.891קרפלק מרים - רשתי שאול5

54.889אס אילנה - שוורץ אדריאן6

54.51אברמוב ורדה - גרינברג ניר7

54.42רום שושנה - מיוחס מושיקו8

53.51מולכו רזיאן - אנגל יוסי9

53.40יקים נוגה - אורנשטיין איתן10

מצטברשמותדרוג

71.82גלברד מרדכי - לבל טליה1

70.38הבר שמעון - וולברג ג'ון2

69.71טולדו שמואל - שרייבר שרל3

69.22עירשי טובה - וקסלבאום אבנר4

68.97טל ג'ו - סמיר סייג5

68.96גינוסר איתמר - הלל דן6

68.93סלטי חיים - זייד שמואל7

67.97חלמיש זיוה - ברעד אופיר8

67.61מלצר מרגלית - גולן שמעון9

67.28חיות אבי - בן שמחון אמליה10

מצטברשמותדרוג

56.91מינזלי אאידה - פרידלנדר אהוד1

56.89קומיסיונר יולנדה - הרצקה רוני2

54.77הולצר קלרה - אשכנזי יוסי3

54.31קיש תמר - פלדבוי גיל4

53.53ערמי רות - פרנק יוסף5

53.27מורן אורית - ידלין ישראל6

52.93סילברמן אילת - דב אלכס7

52.72בלאט אמירה - ישראלי דן8

51.75קרביץ אירית - ליפין גנאדי9

51.15חן ליאת - הרבסט אילן10

מצטברשמותדרוג

70.44טל ג'ו - סמיר סייג1

69.99טולדו שמואל - שרייבר שרל2

69.81וייסבלום כלנית - ברזג אלן3

68.87הבר שמעון - וולברג ג'ון4

67.90גלברד מרדכי - לבל טליה5

67.89חלמיש זיוה - ברעד אופיר6

67.39מלצר מרגלית - גולן שמעון7

66.46סלטי חיים - זייד שמואל8

66.43ברוידא עומר - ברוידא אהרון9

66.21עירשי טובה - וקסלבאום אבנר10

גמר א'
השתתפו 28 זוגות

בחישוב HANDICAPבחישוב משוקלל

גמר ב'
השתתפו 32 זוגות

אליפות ישראל לזוגות מעורבים 2018 
מושב:3 מתוך 3 תאריך: 24/03/18

סימולטנית אפריל 2018
מושב 1 מתוך 1 תאריך: 03/04/18

השתתפו 764 זוגות



דרגות

ברכות למקבלי תארים חדשים )נכון ליום 8 במרץ 2018(

אמן בכיר כסף 
ורם חיה, רמת השרון 

וסרמן גילדה, כיכר המדינה ת"א 
לנדאו שחר, כפר סבא 

ליפמן עדה, אשדוד 
מנחם אבינועם, נס ציונה 

אמן בכיר ארד 
וסרשטרום איירה, גל - ראש העין 

ספינקה פיני, אביבים 

אמן בכיר 
לביא נירה, רמת השרון 

גונן אוה, קריות/חיפה 
אורן יריב, סביון-קרית אונו 

קורן דיאנה, אשקלון 

אמן זהב 
מנור אנדרה, כיכר המדינה ת"א 
פלנר מלכה, כיכר המדינה ת"א 

אלון ליאורה, חיפה/כרמל 
קולקר סריטה, ויצו פתח תקוה 

אסידו אורן, עמק המעינות 

אמן כסף 
רווח אברהם, כיכר המדינה ת"א 

מילר אלכסיי, לב הצפון 
נוי לאודין, לב הצפון 

חורי דני, השרון 
שינבאום שלמה, מושבות-שמריהו 

ויסמן חנה, באר שבע 
רסקין מרק, אשדוד 

בר-שביט אלי, נס ציונה 

אמן ארד 
מצא שמואל, רמת השרון 
צינמן מיכל, חיפה/כרמל 
נוימן יהושע, "הרץ" חיפה 

סולקוביץ אלכס, מרום נווה 
קנטור הלית, מת"ב הרצליה 

חזן יעקב, באר שבע 
לוי ביני, כפר מרדכי 

מושינסקי מירי, כפר מרדכי 

אמן 
צפריר חיה, רמת השרון 

דוד ירון, טבעון 
פירר איגור, נהריה 

פרי נאוה, נהריה 
בראל עוזי, רמת גן 

קריי דניאלה, רמת גן 
לוי שלמה, אביבים 

קפלן אילנה, אביבים 
דיין ציון, ירושלים 
לוי אילן, ירושלים 

ריץ יוסף, מרכז הברידג' ים 
שרביט טליה, מרכז הברידג' ים 

פלג מנחם, ויצו פתח תקוה 
סילנר יצחק, בית מכבי ראשל"צ 

משאלה נורמה, באר שבע 
ברושי אריה, כפר מרדכי 

קוסטו דורית, נס ציונה 

סגן אמן זהב 
רז יוסף, ספורט + חולון 
רז מירי, ספורט + חולון 

טמיר ניסן דליה, רמת השרון 
אייזיק פנינה, כיכר המדינה ת"א 

ירחי מיקי, כרמיאל 
ניצני רחל, רמת גן 

רוזנס אילנה, רמת גן 
רפס לאה, רמת גן 

אדיב יעקב, מושבות-שמריהו 
רויטמן זיו, מושבות-שמריהו 

פינטו תמר, מרום נווה 
קובוס פורטונה, לב חולון 

פיברט גל, יואב 
קשת רוני, וקס - רחובות 

רומח דליה, וקס - רחובות 
זליג שרה, מועדון מודיעין 

צפירה דוד, גליל תחתון 

סגן אמן כסף 
גרנות חיה, רמת השרון 

שלדון פיטר, רמת השרון 
אטוויל אלן, כיכר המדינה ת"א 

נאור רחמים, טבעון 
פרטר יעקב, טבעון 

וייסבלום כלנית, כפר סבא 
שניר אלנתן, כפר סבא 

אביד יוסף, ירושלים 
אברמסקי מוטי, ירושלים 

רענן שוש, נתניה 
רייטר סוזן, רעננה ההגנה 

חייפץ רון, יואב 
בוימל אדלה, וקס - רחובות 

לוי שוש, וקס - רחובות 

סגן אמן ארד 
יופה אנטול, ספורט + חולון 

אטוויל ז'אן פול, כיכר המדינה ת"א 
נסים דליה, כיכר המדינה ת"א 
קריינדלר מיכאל ד"ר, כרמיאל 

פרטר רחל, טבעון 
ירוקר מתן, עמק יזרעאל 

לב פאול, רמת גן 
פיש ניסן, הדר כפר סבא 

אייזנברג בני, מושבות-שמריהו 
פטלקו אדל, מושבות-שמריהו 

פטלקו ליה, מושבות-שמריהו 
חייט חווה, מרכז הברידג' ים 

לפרנס עפרה, מרכז הברידג' ים 
גבריאלי עידית, חדרה 

ארליך יהודה, סביון-קרית אונו 
נאי זאב, סביון-קרית אונו 

כהן קדוש מרדכי, בית מכבי ראשל"צ 
קליין לאה, רעננה ההגנה 

זעירי יגאל, רחובות 
מרטן דליה, רחובות 

עפר מיכאל, רחובות 
זמיר אברהם, אשדוד 
לוי שרה, גליל תחתון 

סגן אמן 
לנגלבן לאה, גל - ראש העין 

ברדה מרינה, רמת השרון 
אטוויל סילבי, כיכר המדינה ת"א 
אטוויל שנטל, כיכר המדינה ת"א 
ריבה רפאל, כיכר המדינה ת"א 
שיף סמדר, כיכר המדינה ת"א 

שאכט מרדכי, נהריה 
הוברמן דוד, רקפת קרית טבעון 

שמעוני יצחק, רקפת קרית טבעון 
מרגוליס אדל, השרון 

שידלובסקי אילנה, השרון 
שניידמן טלי, השרון 

שינפלד ג'ודי, כפר סבא 
בולוז רודק, רמת גן 

ברזילי ורדה, רמת גן 
ברקאי אליה, רמת גן 

חיגר מרים, רמת גן 
לינדה יעקב, רמת גן 

חפץ רותי, הדר כפר סבא 
גולדברד שושנה, אביבים 

גולדה מרים, אביבים 
מרומי תמרה, אביבים 

פוקסברונר אסתר, מרום נווה 
כהן הרצל, לב חולון 

זוהר רחמים, ויצו - נוה יוסף 
קזידן ולרי, מרכז הברידג' ים 

בר שדה רמי, נתניה 
הישראלי שמעון, חדרה 

שוהם יורם, סביון-קרית אונו 
מנור אריה, בית מכבי ראשל"צ 
מנור שרה, בית מכבי ראשל"צ 

שמעוני רינה, רעננה ההגנה 
איבנשיץ מירה, רחובות 

כהן נעמי, אשדוד 
בירמן חנן, וקס - רחובות 

ברדשניידר לאה, וקס - רחובות 
הדר אופיר, וקס - רחובות 

ירושלמי דליה, וקס - רחובות 



סביר אירנה, וקס - רחובות 
אלקלעי חיים, נס ציונה 

שחקן מתקדם 
מנדלבוים בני, גל - ראש העין 

בישיץ יונה, ספורט + חולון 
בן-פנחס אורה, ספורט + חולון 

גרשון שבתאי, ספורט + חולון 
זילברמן צביה, ספורט + חולון 
לנדסמן ציפי, ספורט + חולון 
מינץ תמרה, ספורט + חולון 

אדלר עדנה, רמת השרון 
בלומנפלד רחל, רמת השרון 

גרינפלד מיראלה, רמת השרון 
הלבני תרצה, רמת השרון 

מיה ורדה, רמת השרון 
מנור מתי, רמת השרון 
מני בתיה, רמת השרון 

נוי גבריאל, רמת השרון 
שביב אניאלה, רמת השרון 

וולפיילר שרה, הלוחם אפקה 
בן-יקר בלה, כיכר המדינה ת"א 
ליברמן הלן, כיכר המדינה ת"א 

דותן חנה, קנטרי רעננה 
האס לילית, קנטרי רעננה 

הק ברי, קנטרי רעננה 
כץ אילנה, קנטרי רעננה 

נסצקי חיה, קנטרי רעננה 
פריזאת תקוה, קנטרי רעננה 
קאופמן טובה, קנטרי רעננה 

קורנל ברי, קנטרי רעננה 
כהן שרה, לב הצפון 

קיויתי יעקב, לב הצפון 
יוגב פז, כרמיאל 

סמסון ברכה, כרמיאל 
פרובר אורליקה, כרמיאל 

אלדר ליאורה, חיפה/כרמל 
אנסבכר יהודית, חיפה/כרמל 

גרוס ריצארד, חיפה/כרמל 
רייס איילין, חיפה/כרמל 

פז תמר, טבעון 
בן אילוז יצחק, נהריה 

ממו שרה, נהריה 
קסל פולינה, נהריה 

אילת יוסי, עמק יזרעאל 
נאמן ברזם יעל, "הרץ" חיפה 

הברמן עדנה, רקפת קרית טבעון 
זהבי לאה, רקפת קרית טבעון 

זינגר נחמן, רקפת קרית טבעון 
מוסקוביץ יורם, השרון 

נדיבי אריה, השרון 
סניור מריאן, השרון 
זינמן גק, כפר סבא 

סלוזני מרווין, כפר סבא 
רוטמן חוה, כפר סבא 

קוגמן שאול, רמת גן 
גילי שרה, הדר כפר סבא 

טולדנו אנט, הדר כפר סבא 
קורן ליזה, הדר כפר סבא 

רפפורט צפורה, הדר כפר סבא 
אביטל יעל, אביבים 

אוריצקי לב, אביבים 
איתן פרננד, אביבים 

בקר ג'ני, אביבים 
גוטסמן עדינה, אביבים 

גולן אבנר, אביבים 
גרוסמן יצחק, אביבים 
דנילוביץ יונתן, אביבים 

כהן אסנת, אביבים 
כהן עמי, אביבים 

לנדה אילנה, אביבים 
לעוו קרול, אביבים 

מאמון קלוד, אביבים 
מנור דן, אביבים 

סבר מיכאל, אביבים 
עלוני פירחה, אביבים 

פלג חנה, אביבים 
רובין הדי, אביבים 

שאבי יעקב, אביבים 
שחם סטלה, אביבים 

שטיינמן אילנה, אביבים 
חממי דליה, מרום נווה 
יגודה גילה, מרום נווה 

רוה לאה, מרום נווה 
גולן דוד, ירושלים 

גנס יהונה, ירושלים 
וגנר מיכל, ירושלים 

לואב פרנסין, ירושלים 
כהן שויונה, מת"ב הרצליה 

ברודשטיין אביבה, לב חולון 
גילאון תקוה, לב חולון 

דלל מישל, לב חולון 
יצחק הדסה, לב חולון 

כנען בת שבא, לב חולון 
כץ מלי, לב חולון 

צביקאל אברהם, לב חולון 
אבדג'ן ג'אנה, אבא חושי חיפה 
אברהמי רחל, אבא חושי חיפה 

ברעוז מירב, אבא חושי חיפה 
רונן אילנה, אבא חושי חיפה 
גקסון דורית, ויצו - נוה יוסף 

דוהן לאה, ויצו - נוה יוסף 
כהן מרגלית, ויצו - נוה יוסף 

פרובלר יששכר, ויצו - נוה יוסף 
מרקו רחל, מרכז הברידג' ים 

רגב יוסי, מרכז הברידג' ים 
רכטמן יהודה, מרכז הברידג' ים 

שרון אברי, מרכז הברידג' ים 
גרינברג ביאטריס, נתניה 

בירן דני, קיסריה 
גולדמן אמנון, קיסריה 

סו כרמל, קיסריה 
קירשנבאום דסי, קיסריה 

שנבל אסתר, קיסריה 
שרנברג פועה, קיסריה 

נתן שולמית, זכרון יעקב 
גביש עמליה, ויצו פתח תקוה 

גולדפרב נעמי, ויצו פתח תקוה 
וינטרניץ מירי, ויצו פתח תקוה 
סרפר אהובה, ויצו פתח תקוה 
פרידמן ג'ולי, ויצו פתח תקוה 
רוזמן שושנה, ויצו פתח תקוה 

ריץ לודמילה, ויצו פתח תקוה 
גיל רות, סביון-קרית אונו 

סווירי סועד, סביון-קרית אונו 
פדה אירית, ראשון לציון 

חיים ברכה, מרכז ספורט רשלצ 
יהל חזי, מרכז ספורט רשלצ 

עינתי לאה, מרכז ספורט רשלצ 
ברגר שרה סלה, בית מכבי ראשל"צ 

חסון לאה, בית מכבי ראשל"צ 
כהן אבידן, בית מכבי ראשל"צ 
כהן שלוה, בית מכבי ראשל"צ 
אביב מרילואיז, רעננה ההגנה 

ביסמוט סוזן, רעננה ההגנה 
ברונר אמירה, רעננה ההגנה 

ולדמן מרים, רעננה ההגנה 
יופה רונה, רעננה ההגנה 

פלציג לילקה, רעננה ההגנה 
קוקירמן אדית, רעננה ההגנה 

שושני רחל, רעננה ההגנה 
בצלאל ורדימון, באר שבע 

גרינברג לב, באר שבע 
מולוקנדוב לאורה, באר שבע 

סלונים דורון, באר שבע 
עוזר דן, באר שבע 

גירט  גורדנה, אשקלון 
גברי מעיין, אילת 

נצר גמליאלי, אילת 
רוזנצוויג מרדכי, אילת 

אוליבר עפרה, וקס - רחובות 
גודר שמעון, וקס - רחובות 
ודעי עמליה, וקס - רחובות 

ישראלי יוספה, וקס - רחובות 
נבון רם, וקס - רחובות 

סמסון קלוד, וקס - רחובות 
קופמר זויה, וקס - רחובות 
רסקין סוניה, וקס - רחובות 
שושני נוגה, וקס - רחובות 

שחורי אילנה, וקס - רחובות 
שלזינגר דיאן, וקס - רחובות 
שם-טוב אבי, וקס - רחובות 

גושן ציפי, נס ציונה 
וגמן דבורה, נס ציונה 
וגמן יעקב, נס ציונה 
פיטל מני, נס ציונה 

פינקו יונה, נס ציונה 
פינקו משה, נס ציונה 

בר-אור רותי, מועדון לידור 
גלוביצובר חיים, מועדון לידור 
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טיסות UP של אל על לברלין: יציאה בבוקר וחזרה 
בצהריים

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

לילה בברלין
סיור בברלין 

מלווה ישראלי צמוד
משחקי ברידג‘

מיסים והעברות

ליחיד בחדר זוגי עם חלון.
תוספת לחדר עם מרפסת:

135€ לאדם

המחיר:

חבילת טיולים במחיר מוזל

טיפים לנותני שירות ולמדריך הקבוצה

ארוחות שאינן במהלך השייט

המחיר אינו כולל:

המחיר כולל:

€ 1,930

מסע קסום אל ארץ הפיורדים

על ספינת הפאר
MSC ORCHESTRA

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

לפרטים והרשמה:

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

פרטים נוספים, הורדת טפסי הרשמה ותמונות

ברגן

ברלין

קופנהגן

Stavanger (נורבגיה)

ארץ הפיורדים (נורבגיה)

נותרו
חמישה
תאים

אחרונים
עם מרפסת



9 ימים| 17-25 ליוני 2018נורבגיה, דנמרק, גרמניה

טיסות UP של אל על לברלין: יציאה בבוקר וחזרה 
בצהריים

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

לילה בברלין
סיור בברלין 

מלווה ישראלי צמוד
משחקי ברידג‘

מיסים והעברות

ליחיד בחדר זוגי עם חלון.
תוספת לחדר עם מרפסת:

135€ לאדם

המחיר:

חבילת טיולים במחיר מוזל

טיפים לנותני שירות ולמדריך הקבוצה

ארוחות שאינן במהלך השייט

המחיר אינו כולל:

המחיר כולל:

€ 1,930

מסע קסום אל ארץ הפיורדים

על ספינת הפאר
MSC ORCHESTRA

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

לפרטים והרשמה:

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

פרטים נוספים, הורדת טפסי הרשמה ותמונות

ברגן

ברלין

קופנהגן

Stavanger (נורבגיה)

ארץ הפיורדים (נורבגיה)

נותרו
חמישה
תאים

אחרונים
עם מרפסת



מועדון הברידג' רמת השרון בשיתוף ג'קי דגן מזמינכם ל:
נופשון פתיחת הקיץ - 5-12/7/2018

צפון איטליה האריסטוקרטית 
שוויץ והאגמים

מלון היוקרה Hotel Simplon Baveno-אגם מג'ורה
יום 1 - 5/7 יוצאים לדרך

עם בוקר נטוס בטיסה ישירה לשדה התעופה מלפנסה שליד מילאנו. לאחר 
הנחיתה נשים פעמינו לכיוון אגם מג'ורה כשיעדנו עיירת הנופש הקסומה 
סטרזה, הידועה כיהלום של אגם מג'ורה. מכאן נמשיך בנסיעה קצרה אל בית 
המלון שלנו אשר יהווה את "ביתנו באיטליה" במהלך הלילות הבאים. לאחר 
קבלת חדרים התארגנות ומנוחה נרד לחגוג את ארוחת הערב הראשונה 

שלנו.
יום 2 6/7- אגם קומו ובלאג'יו

היום נסייר באגם השלישי בגודלו והיפה ביותר באיטליה. ניסע לאורך החוף 
המערבי של אגם קומו בדרכנו נחלוף על פני עיירות ציוריות בניהן צ'רנוביו, 
טרמצו ומנאג'יו. את סיורנו נקנח בעיירה המפורסמת בלאג'יו הקסומה אליה 
נגיע בהפלגה קצרה. בתום יום הטיול נשוב לבית המלון שלנו. ארוחת ערב 

במלון ולאחריה משחק ברידג'.
יום -3 7/7 קנטון טיצ'ינו בשוויץ

היום נטייל בחבל טיצ'ינו בשוויץ, המחוז הדרומי דובר האיטלקית של שוויץ. 
ניסע לאורכו של אגם מג'ורה, נחלוף על פני עיירות מקסימות עד שנגיע 
לקצהו הצפוני של האגם ואל פנינת הטבע הנעלמת עמק ורצסקה, נתפעל 
מהנוף עוצר הנשימה של העמק המוקף הרים שבמרכזו זורם בשצף נהר 
המים התכולים המרהיב ביופיו. בתום הסיור בעמק נעבור דרך מרכזה של 
העיר השוויצרית המפורסמת לוקארנו. בתום הסיור נשוב לבית המלון שלנו. 

ארוחת ערב במלון.ולאחריה משחק ברידג'.
יום 4 8/7- טורינו

לאחר ארוחת בוקר נצא לבירת חבל פיימונטה הלא היא טורינו, "פריס של 
העיר:  של  החשובים  המבנים  מרבית  את  נראה  הסיור  במהלך  איטליה". 
palzzo madama , church of san Lorenzo , הארמון המלכותי תוך 
שאנו מסיירים תחת הקשתות האלגנטיות העמוסות בחנויות ובבתי קפה את 
הסיור המודרך נסיים במוזיאון המצרי השני בגודלו בעולם )אחרי המוזיאון 
בקהיר( ונראה אוסף נדיר של מומיות, פסלים וממצאים מהתקופה העתיקה. 
 EATALY המפורסם  האיטלקי  הקולינארי  למתחם  בנסיעה  נצא  לאחר 
הראשון באיטליה, מרכז מופלא של מיטב מוצרי המזון האיטלקיים ודוכני 
מזון מעוררי תיאבון. בתום יום מרתק נשוב לבית המלון שלנו. ארוחת ערב 

במלון ולאחריה משחק ברידג'.

החבילה כוללת: טיסות ישירות למילאנו, חצי פנסיון, סיורים 
מודרכים וביקורים מיוחדים כפי שמופיע בתוכנית, כל הכניסות 

לאתרים, טעימות קולינריות, אוטובוס נוח וממוזג לביצוע 
התוכנית, מדריך ישראלי, משחקי ברידג' בערבים

מחיר מיוחד ל-10 הנרשמים הראשונים: 1,890 € 
לאדם בחדר בתפוסה זוגית

*תוספת ליחיד בחדר 450 €

המחיר אינו כולל:  ביטוחים למינהם, שתיה בארוחות, טיפ 
לנותני השירותים בחו"ל )70 אירו לאדם(, טיפ למדריך הישראלי 

וכל מה שלא נכלל במחיר כולל.

ניתן לקבל פירוט מפורט של הטיול במייל/פקס
daganbridge@hotmail.com :לפרטים והרשמה

ג'קי דגן 050-7470016, יעקב מינץ 052-2783263 

יום 5 9/7- אגם מג'ורה ואגם אורטה
נתחיל את היום בעיירה המקסימה סטרזה השוכנת על שפת אגם מג'ורה. 
נשוט באגם ונצפה מהסירה בשלושת האיים היפים של משפחת בורומיאו 
מכולם  היפה  באי  לביקור  ונרד  לעיננו  שיתגלה  הנשימה  עוצר  ובנוף 
"איזולה בלה". משם נמשיך לאגם המערבי ביותר, אגם אורטה ולעיירה 
היפהפיה והמיוחדת סן ג'וליו, נסייר בסימטאותה הצבעוניות, רכובים על 
רכבת קטנה ונתרשם מהמראות הקסומים שיתגלו לנו. בתום יום הטיול 

נשוב לבית המלון שלנו. ארוחת ערב במלון.ולאחריה משחק ברידג'.
יום 6 10/7- לוגאנו, שוויץ

היום נטייל בעיר הנופש המפורסמת לוגאנו השוכנת על שפת אגם לוגאנו 
סמוך לגבול עם איטליה. נסייר במרכזה האלגנטי שוקק החיים, נצפה אל 
כבד  בלב  מלוגאנו  נפרד  ונהנה ממחמדי המקום.  האגם הקסום שלה 
ונמשיך לתצפית אל הנוף האלפיני המרגש מפסגת סן סלבדורה אליה 
ערב  ארוחת  שלנו.  המלון  לבית  נשוב  הטיול  יום  בתום  ברכבל.  נעפיל 

במלון.ערב חופשי.
יום 7 11/7- מילאנו

לאחר ארוחת בוקר נצא לסיור בעיר האופנה המפורסמת, עיר שהינה 
הסיור  את  נתחיל  באיטליה.  בגודלה  והשניה  והתרבותי  הכלכלי  ליבה 
ה-לה סקלה  תיאטרון  – הדאומו,  העיר, הקתדרלה  באתר המרכזי של 
המפורסם שנחנך ב-1778 ומשמש במה למיטב האופרות וההצגות. נבקר 
במצודת ספורצסקו, מופת אדריכלות הרנסאנס המושך אליו מבקרים 
רבים להתרשם מהמצודה ומהיצירה האחרונה של מיכאל אנג'לו המוצגת 
במקום. בתום הסיור נצא בנסיעה לשדה התעופה של מילאנו לטיסה 

חזרה ארצה. הנחיתה בארץ ב 12/7 לפנות בוקר.



E-mail: bridgeholidays@gmail.com
 0544-406834 ליאורה:     |   0544-526893 שמואל:    03-9337269 טלפונים: 

יולי בשוייצריה ובאוסטריה

DAVOS –SWISS ALPS   28.7 – 21.7    דאבוס -  אלפים שוייצריים

שבוע  במלון בוטיק: "Sunstar Alpine Hotel Davos" הנהדר. ספא, בריכה פנימית, 
מטבח מעולה, חדרים יפים, טיולים לסאן-מוריץ, ארוזה, קלוסטרס, פלימס, לאגם ולהרים...

אוגוסט באוסטריה

SEEFELD – TYROL   4.8 - 28.7  הטירול האוסטרי -  זייפלד

שנה - 17! שנה  17 - שבועיים בפנינה זו – בגובה 1230 מ' -  במלון ספא נפלא במרכז 
המידרחוב.  ברידג', הרצאות, טיולים לאיטליה, גרמניה, וכמובן... 

הטירול האוסטרי על הריו ואגמיו.

BAD - HOFGASTEIN      18.8 – 4.8      באד-הופגסטיין

שנה 24 – שבועיים במקום האהוב ביותר - עם המוסיקה, הטיולים )זלצבורג, אגמים, 
פארק לאומי – גרוסקלוקנר, ועוד ועוד.. מועדון ברידג' ממוזג , ספא חדש במלון + ספא ענק 

)הגדול והמשוכלל באירופה( בעיירה, אוכל מעולה.. מדהים! 

WOERTHERSEE by VELDEN      25.8 – 18.8      פלדן - אגם וורתר

שנה – 22!  הריווירה של אוסטריה, גן עדן אמיתי. הנוף, האגם, המלון, האוכל והשירות – אין 
שני להם! מכאן נצא לטיולים גם באיטליה וסלובניה, שייט באגם.. קלגנפורט, מינימונדוס. 

BAD – BLUMAU   1.9 - 25.8   באד - בלומאו

מלון ROGNER האחד והיחיד - המופיע  בספר בשיאים של גינס בתור: יצירת האומנות 
הגדולה בעולם בה מתגוררים אורחים! חוויה אמיתית! 

ספטמבר )כולל ראש השנה!(: באיטליה   

    ABANO TERME   15.9 - 1.9   אבאנו טרמה

 שנה - 19! שבועיים בעיירת הספא מספר 1 באיטליה במלון ריץ המצויין על חמשת כוכביו 

עם טיפולים מגוונים ובריכות טרמליות, אוכל נפלא, שירות מהסרטים, אוירה משפחתית 

חמה וטיפול אינדיבידואלי בכל אורח.

את ראש השנה נחגוג במלון ריץ ברוב פאר והדר - הביאו את המשפחות!

לקבלת פרוספקט מפורט והזמנות :

חופשה חלומית
עם

ליאורה ושמואל ליברמן
2018 קיץ 

9 שבועות חבילות משבוע ועד 

חדש!!



050-5364604  פקס: 03-6040940

גדי בן בסט

b n b g . b e n @ g m a i l . c o m

הכנסו לאתר הנופשונים 
של גדי בן בסט:

עדכונים, פרטים נוספים, הורדת 
טפסי הרשמה ותמונות

לפרטים והרשמה:

www.bnbg.co.il

ליחיד בחדר זוגי
תוספת לחדר יחיד 440 € €

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

מיסים והעברות
טיול אחד (טיולים נוספים יוצעו לבחירה)

משחקי ברידג'
שתייה חמה וקרה במהלך המשחקים

מלווה ישראלי צמוד
טיפים לנותני שירות (למעט למדריך הישראלי)

 2,340
: ל ל ו כ ר  י ח מ ה

דאבוס
שוויץ

נופשון קיץ 2018

27 ביולי – 9 באוגוסט 2018

במלון הספא המפואר
STEIGENBERGER
G R A N D H O T E L B E LV É D È R E

D AV O S

לראשונה, נופשון קיץ מיוחד בשוויץ - כשנוף הררי 
עוצר נשימה ומרחבים ירוקים מסביב, נהנה מחופשה 

קלאסית, רגועה ומהנה. ממלון הספא המפואר 
ה-STEIGENBERGER (חמישה כוכבים) דרך טיולים 

בנופים עוצרי נשימה, ברידג‘ ומה שמסביב

השנה, מספר המקומות מוגבל
הרשמה מוקדמת נפתחה



מועדון הברידג' רמת השרון בשיתוף ג'קי דגן מזמינכם ל:
טיול יוקרתי ושייט אקזוטי

להודו, האיים המלדיביים וסרילנקה
DLX שילוב מנצח של טיול יבשתי במלונות יוקרה
ושיט אקזוטי לאיים המלדיבים בספינת התענוגות

Costa NeoRiviera
27/12/2018-17/1/2019  |  בהדרכת-רוני ינובסקי

מרתקת, מלהיבה, עוצרת נשימה תת היבשת ההודית, חבל ראג׳אסטן, דרום הודו ואיי האוקיאנוס ההודי, הם אוצר של תרבות, נופים 
אקזוטיים והיסטוריה מרתקת של הכובשים הקולוניאלים שהותירו באיים ובתת היבשת את חותמם. הנכם מוזמנים להתרגש מהבירה, ניו דלהי 
תוך סיור ריקשות בעיר העתיקה וסמטאותיה, שווקי התבלינים והמסגד הגדול. נצא אל ספו של מדבר הטאר, נרכב על גבי פילים ונשוט באגם 
פיצ׳ולה הרומנטי. באגרה נוכל להתפעם ממכלול הטאג׳ מאהל, מלאכת מחשבת אדריכלית  שבצדק נחשב אחד מפלאי עולם. נבקר במומביי, 
ונצא לשייט בדרומה של הודו, ונמשיך אל האיים המלדיביים, גן העדן של האוקיאנוס ההודי. לסיום נקדיש את הימים האחרונים לטיולנו 

בסרילנקה - ה"דמעה של הודו״ נעקוב אחרי התרבות הסינהלית, ונקנח בעיר הבירה קולומבו.
הטיול ברמה הגבוהה ביותר ומותאם במיוחד לקהל אנין טעם ללא הליכות מרובות/קשות.  כולל ערב סילבסטר במקום 

המרגש והיפה בעולם - הטאג' מאהאל חוויה שאסור להפסיד !!!

החבילה כוללת: טיסות סדירות ונוחות להודו בחברת אייר אינדיה  טיסות פנימיות  13 לילות במלונות יוקרה DLX לפי המסלול 
על בסיס חצי פנסיון )8 בהודו+5 בסרילנקה(  7 לילות שייט בחדרים עם חלון ונוף לים על בסיס פנסיון מלא  כל הטיולים והסיורים 
למעט מקומות העגינה  כל דמי הכניסות לאתרים השונים, ארוחות וטעימות קולינריות  אוטובוס תיירים נח וממוזג. מדריך ישראלי 

עתיר ניסיון צמוד לכל אורך הטיול.  משחקי ברידג' בשייט.

מחיר מיוחד ל-10 הנרשמים הראשונים: 6,450 $  )במקום 6,950( בחדר בתפוסה זוגית
*תוספת ליחיד בחדר 1800 דולר - תוספת לשידרוג לחדר עם מרפסת באוניה 850 דולר לאדם

המחיר אינו כולל: ויזה להודו וסרילנקה, ביטוחים למיניהם, שתיה בארוחות, תשר לנותני השירותים בחול ובאוניה )17 דולר ליום(. 
סיורים בעגינות השיט )360$( תשר למדריך הישראלי.

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



East started with at least three of them. You play 
♣A and ruff a club with ♦9, hoping that this card 
holds, and then draw East’s last trump with ♦Q.

This line seems a bit complicated, but it compares 
favorably to the primitive line of drawing trumps 
)except the unlikely case that trumps are 2-2 
but hearts are 7-2 or spades are 6-1(. So, did 
Massimo make the hand by the dummy-reversal 
line?

The actual play was a bit different from the 
above description. Declarer didn’t bother to 
cash a third heart. Instead he played ♠A at trick 
three and started to ruff spades )In the book 

Famous Play Decisions by Terence Reese and 
David Bird, the authors speculate that D’Alelio 
paid insufficient attention to this hand, as Italy 
was already assured of qualification(. The play 
proceeded as above, but on the third and final 
spade ruff East was able to discard a club. Thus 
declarer didn’t have a safe route back to dummy 
after cashing the ♦K, and down went the grand 
slam.

The moral of this story is quite clear. An apparently 
insignificant detail made the difference between 
a victorious +2140 and a tragic -100. Do take 
your time while planning grand slam hands!

פתרון התשברידג’ מירחון אפריל 2018:
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אל תפספסו
את ההזדמנות לצבור נקודות אמן מקומיות,

ארציות ובינלאומיות בכל תחרויות הפסטיבל.  

לחץ כאן

http://www.ibf-festival.org/indexh.php
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Horror Corner (6) 
 Misplayed Grand

Ram Soffer

 Our last column featured the 1964 Olympiad in
 New York. Here is another deal from that event,
 taken from the USA-Italy match in the qualifying
stage.

Dealer South, Vul N/S

♠
♥
♦
♣

A864
AKQ
AQ96
K3

♠
♥
♦
♣

97
T
KJ532
AT965

West North East South
Mitchell Pabis-Ticci Stayman D’Alelio

2NT
Pass 4NT Pass 5♦
Pass 5NT Pass 6♦
Pass 7♦ All Pass

 It turns out that a 2NT opening showing a weak
 hand with both minors is not a modern gadget
 – some Italian pairs were already using it in the
1960s.

 The rest of the bidding was not very sophisticated.
 North asked for aces, then kings, assumed his
 partner’s king was in diamonds )not spades(
 and bid the grand slam.

 Before reading on, try to plan the play after West
 leads the ♥5. Would you draw trumps and play
on clubs, or is there a better way?

Here is the complete deal:

 ♠
♥
♦
♣

A864
AKQ
AQ96
K3

 

♠
♥
♦
♣

QT52
J8653
4
J87

♠
♥
♦
♣

KJ3
9742
T87
Q42

 ♠
♥
♦
♣

97
T
KJ532
AT965

 

It turns out that the average player, after drawing 
trumps in three rounds, is lucky to find clubs 3-3 
and makes his grand slam easily.

However, a member of the legendary Blue Team 
should do better than rely on trumps 2-2 or 
trumps 3-1 and club 3-3. Massimo D’Alelio saw 
that a dummy-reversal plan based on ruffing 
spades in hand would offer better chances.

The correct play: start with ♥AKQ, discarding 
both spades from hand, ruff a spade, cross to 
dummy with ♦A, ruff a second spade, cross 
with ♣K, ruff the last spade with ♦J  and cash 
♦K. As West discards and the ♦T doesn’t drop, 
you still need some luck in clubs, namely that 



Gilad@gobridge. | 050-6000727 להזמנות ופרטים נוספים: גלעד

האירוח כולל: טיסות ישירות וסדירות  מיסים והעברות  ערבי בידור  משחקי ברידג' חופשיים 
  ארוחת חג מפנקת  שתייה חמה וקרה במהלך המשחקים  כניסה חופשית לספא ולחדר הכושר

  בריכה פנימית  טיפים לנותני השירותים

בונוסים מיוחדים: סמינר ברידג' מפי גלעד אופיר כולל חומר לימודי כתוב  משחקים מודרכים
BBQ תחרויות ברידג' נושאות פרסים כספיים  קוקטייל פתיחה חגיגי  ארוחת  

 שעה מתוקה על שפת האגם  סיור בסופיה בליווי מדריך דובר עברית  משחקי באולינג

920 € בלבד 
לאדם בחדר זוגי על בסיס חצי פנסיון 

תוספת לאדם בחדר יחיד – 160 €

בונוסים 
מיוחדים
לבאי הנופשון

במלון המפואר על שפת האגם
17-21.5.18 – 4 לילות / 5 ימים

עם גלעד אופיר
חגיגת ברידג' בשבועותחגיגת ברידג' בשבועות

Riu Pravets Golf & Spa Resort בבולגריה
מוגבל!מספר המקומות נפתחו טיסות חדשות,לאור הביקוש הרב

שיעורים מיוחדים

למתחילים!

מוזמנים להגיע עם חברים ומשפחה

ולטעום מעולם הברידג'

המופלא 

מנהל תחרות ראשי: אילן שזיפי
מרצה ומדריך אורח: ברק ליברמן

לחוברת הנופשון לחץ כאן

לסרטון לחץ כאן

http://magazine.rotemltd.co.il/pravetz%20new/
https://www.youtube.com/watch?v=z7NHxPlMGFc 

