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דבר ועד העמותה
שלום חברים,

שנת 2014 מאחורינו ואין ספק כי היתה זו שנה פנומנלית מבחינת הישגים בינלאומיים לברידג' הישראלי 
ובהם: מדלית זהב לנבחרת הפתוחה באליפות אירופה )אופיר ואילן הרבסט, לוטן פישר ורון שורץ, אלון 
בירמן ודרור פדון והקפטן רון פכטמן(, מדליית כסף באליפות אירופה לזוגות צעירים, קטגוריית מעורבים 
)מושיקו מיוחס ועדי אסולין(, 2 מדליות זהב ואחת כסף באליפות העולם למשחקי חשיבה, כאשר אילן 
הרבסט הגדיל לעשות וזכה בכל 3 הקטגוריות בתחרות זו )קבוצות, זוגות, יחידים( ומדליית זהב באליפות 

העולם לזוגות )ינון לירן ואודי פרידלנדר(. 
כל אלו ועוד, הביאו לישראל הרבה כבוד השנה והמאמץ הרב שהושקע בניסיון למנף את ההישגים נשא 
ובטלוויזיה  נרחב ברדיו, בעיתונים  כיסוי תקשורתי  קיבלנו  זכינו לעדנה כאשר  סוף השנה  פרי. לקראת 

וספורטאי הברידג' זכו להוקרה ע"י המוסדות השונים, למשל בטקס התאחדות אילת בו חולקו פרסים כספיים ומגנים וכן באירועים נוספים 
שיערכו בקרוב ע"י מנהל הספורט והתאגדות הברידג'. 

גם במישור הארצי נהנינו משפע של תחרויות ואליפויות ישראל כאשר בחודש דצמבר הסתיימה עונת הליגות )למעט שלב הפלייאוף בליגה 
לאומית שיתקיים בחודש ינואר 2015(. זה המקום לברך את הקבוצות הזוכות בליגה א', ליגה ב' וליגה ארצית  )ראו פירוט בדפי ההתאגדות 
שבסוף הביטאון(. נברך גם את זוכי אליפות המועדונים השלישית שהסתיימה בדצמבר, בה זכה בפעם השנייה מועדון רחובות בזכות נציגיו 

קובי שחר ושחר שוורץ.
ומה צופנת לנו שנת 2015? שלל תחרויות ואירועי ברידג' מהנים כשבראשם פסטיבל הברידג' הבינלאומי 

ה 49, שיתקיים במרכז הירידים בגני התערוכה בין התאריכים 20 - 26 בפברואר 2015.
לביטאון זה מצורפת חוברת הפסטיבל ובה כל המידע הדרוש לכם כדי לתכנן את השתתפותכם בפסטיבל, שיציג השנה שיפורים שונים 
ומהנים לשיפור חווייתכם והנאתכם. אם יש לכם חברים המשחקים ברידג' ומעולם לא היו חלק ממשפחת הברידג', הציעו להם להצטרף 

עכשיו וליהנות מהטבה ייחודית - כרטיס חינם לאחת מתחרויות הבוקר בפסטיבל.  
אל תשכחו לחדש את חברותכם לשנת 2015, על מנת שתוכלו להשתתף בתחרויות ההתאגדות ובפסטיבל, לצבור נק' אמן, להמשיך ולקבל 

את בטאון ההתאגדות בכל חודש וכן ליהנות מלוח שנה מהודר שיעשה לכם סדר בכל הפעילות הספורטיבית לשנת 2015.  
אנו מאחלים לכל משפחת הברידג', שנה אזרחית מוצלחת, מהנה ומספקת.

שלכם ובשבילכם, ועד העמותה.

מועדון ברידג' השרון מזמין אתכם לתחרות ארצית
2 מושבים של 18 ידיים בכל מושב

ביום שישי ה-30 בינואר 2015
החל מהשעה 10:00

במועדון שברחוב ששת הימים 42
כפר סבא קומה ב'

מנהל תחרות אילן שזיפי

מחיר למשתתף 75 ש"ח

מס' מקומות מוגבל; ההרשמה מראש חובה!

במועדון: 077-5253001
רותי: 0544-556111

משחק ה"ברידג'"
יותר טוב ויותר נעים כשיושבים עם חברים

מדברים וצוחקים גם משחקים קלפים
במיוחד בגיל שסר בו הכוח

תורם המשחק לחידודו של המוח,
לכן הומצא משחק מיוחד
אותו יכול לשחק כל אחד,

הוא דורש ריכוז עם הרבה הגיון
יש להפעיל ת'שכל ולשחק אותו נכון,

המשחק נקרא:"ברידג" בעברית זה גשר
ולצוברים יותר ניקוד הניצחון הוא התשר,

המשחק בין זוגות ונלמד בשפה
הביטויים באנגלית ולא בעברית היפה,

אך בגיל המתבגר כדאי להפעיל ת'ראש
וללמוד את ה"ברידג'"- המשחק הנדוש,

לבריאות האדם נמצא מענה
ישחק נא ת'ברידג' וגם יהנה.

(מרץ 1993)

תחרות ארצית
ע"ש יוסי פלג ז"ל



לומדים ברידג’
4

הכרזות בסיסיות

רם סופר

קיימות שתי שיטות לטפל בידיים אלה, ולא כל תלמידי 
את  נציג  זו  בכתבה  שיטה.  אותה  לפי  לומדים  הברידג' 
הבא  ובחודש  יותר,  פשוטה  שהיא  הטבעית  השיטה 

נלמד להכריז אותן ידיים לפי שיטת הטרנספר.
לפי השיטה הטבעית, המשיב פשוט מכריז את סדרתו 
גובה ההכרזה תלוי בחוזק היד של   .)♠ או   ♥( הארוכה 

המשיב.
סדרתו  את  יכריז  המשיב  נקודות(   7-0( חלשה  יד  עם 

בגובה 2. 
זוהי הכרזה סוגרת )sign-off(. הפותח מתבקש להכריז 

.Pass
נשאלת השאלה: מדוע בכלל להכריז עם ידיים חלשות? 
התשובה היא שחוזה של 2 בסדרה יהיה ברוב המקרים 

.1NT קל יותר לביצוע מאשר
 .3 לגובה  יקפוץ  נקודות(. המשיב   +10( יד חזקה  עם 
הכרזת הקפיצה מחייבת את הפותח להמשיך עד משחק 
מלא לפחות. הפותח יכול לתמוך בסדרת המשיב כאשר 

.3NT יש לו 3 קלפים )או יותר( בסדרה זו, או להכריז
בעיה  מהוות  נקודות(   9-8( הבינוניות  הידיים  הערה: 
ברידג'  ששחקני  הסיבות  אחת  וזו  הטבעית,  בשיטה 
רבים המירו אותה בשיטת הטרנספר. פרטים נוספים – 

בכתבה הבאה.
נסו את התרגילים הבאים:

West North East South
1NT Pass ?

אתם יושבים בדרום. לאחר שהחלטתם מה תכריזו בכל 
יד, השוו את תשובותיכם עם ההכרזות המומלצות. 

)1(
South

♠
♥
♦
♣

AQT93
65
8432
T7

)2(
South

♠
♥
♦
♣

65
KQT932
A2
765

)3(
South

♠
♥
♦
♣

AKT63
J2
65
KQ62

)4(
South

♠
♥
♦
♣

3
JT97652
T52
84

הפעם  נעסוק   ,2014 דצמבר  בירחון  לכתבה  בהמשך 
בהכרזות תשובה לפתיחה 1NT עם 5 קלפים )או יותר( 

באחת מסדרות המייג'ור.
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תשובות
)1(

South
♠
♥
♦
♣

AQT93
65
8432
T7

♠2. למשיב סדרת ספייד טובה. קיים סיכוי גבוה שלפותח 
על  עדיף  לרוב  יהיה   2♠ החוזה  ולכן  בספייד,  תמיכה 
לצפון  מודיע  דרום  סוגרת.  הכרזה  היא   2♠  .1NT פני 
חייב  צפון  אינו מספיק למשחק מלא.  הנקודות  שמספר 

.Pass כעת להכריז

)2(
South

♠
♥
♦
♣

65
KQT932
A2
765

♥3 )או ♥4(. לדרום 9 נקודות – לכאורה זו יד בינונית, 
רבה,  עוצמה  לו  מקנה  בהארט  השישי  הקלף  אבל 
ובהחלט אפשר לספור אותו כנקודה נוספת. ברגע שדרום 
מגיע למסקנה שיש כוח מספיק למשחק מלא, אסור לו 

להסתפק בהכרזה חלשה של ♥2.

)3(
South

♠
♥
♦
♣

AKT63
J2
65
KQ62

♠3. אין ספק שיש משחק מלא, אבל עדיין לא ברור אם 
הקפיצה  הכרזת  לאחר   .3NT או   4♠ להיות  צריך  הוא 
עם   3NT ויכריז  קלפים   +3 עם  ב-♠  יתמוך  ♠3 הפותח 

דאבלטון בספייד. כך נגיע לחוזה הנכון.

)4(
South

♠
♥
♦
♣

3
JT97652
T52
84

♥2. חלקכם אולי יתמהו: איך אפשר להכריז עם נקודה 
אחת בלבד? העניין הוא שאם נבחר ב-Pass, ידנו תהיה 
חסרת ערך בחוזה של 1NT – והשותף יהיה צפוי לנפילה 

כבדה.
לקיחות  לנו  זאת, סדרת השליט הארוכה תביא  לעומת 
רבות בחוזה של ♥2, ובעזרת 17-15 נקודות של השותף 

ייתכן בהחלט שנבצע את החוזה.

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

ם  י ב י ב א  ' ג ד י ר ב  - י  ע ו ב ש ת  ו י ו ל י ע פ ח  ו ל
שבת שישי חמישי רביעי שלישי שני ראשון

תחרות + הרצאה
עם אבי טרגן

תחרות + הרצאה
עם אסף לנגי

תחרות
עם אסף לנגי

תחרות
עם אסף לנגי

תחרות + הרצאה
עם אבי טרגן

בוקר
10:00

תחרות + הרצאה
17:00

עם איתמר גינוסר

תחרות
+ כיבוד קל + פרס 

כספי
16:30 עם יובל 

בן דוד

תחרות
+ חוברת ידיים
עם אסף לנגי 

תחרות + הרצאה
עם יובל לובינסקי

תחרות + הרצאה
עם אסף לנגי

תחרות + הרצאה
עם איתמר גינוסר

תחרות + הרצאה
עם אסף לנגי אחה“צ

17:00

תחרות ברומטר
IMP

עם אבי טרגן

תחרות + הרצאה
עם ללה קושניר

ערב
20:30

אליפות ת“א 
לזוגות עם אבי 

טרגן
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לשחק בסדר הנכון
רם סופר

Dealer South, Vul None

♠
♥
♦
♣

A852
A76
K4
J753

♠
♥
♦
♣

KQ4
KJ983
A52
96

♦J :חוזה: ♥4. קלף ההובלה

West North East South
1♥

Pass 1♠ Pass 1NT
Pass 4♥ All Pass

 –  4♥ מלא  למשחק  והגענו  ב-♥1  המכרז  את  התחלנו 
פתיחה מול פתיחה.

מערב מוביל ב-J♦. תכננו את המשחק!
אילו  לראות  ניתן  בנפרד.  סדרה  בכל  נתבונן  תחילה 
לשחק  נרצה  וכיצד  בה  קיימים  פוטנציאליים  מפסידים 
אותה. לאחר מכן יהיה עלינו להחליט באיזה סדר לשחק 

את הסדרות.
המפסידים  מספר   .♥T-וה  ♥Q-ה לנו  חסרים  בשליט 
ידי המתנגדים, אבל שימוש  בין  תלוי בחלוקת הקלפים 

בטכניקה נכונה של עקיפה עשוי לעזור.
את  אבל  אחד,  ומפסיד  מנצחים  שני  לנו  יש  בדיאמונד 

הקלף המפסיד אפשר לחתוך בדומם.
שגם  וייתכן  בטוחים,  מנצחים  שלושה  לנו  יש  בספייד 
קיימת  זאת,  ללקיחה. עם  יהפוך  הקלף הרביעי בדומם 
סכנה שאחד המגנים קצר בספייד. אם לא נהיה זהירים, 

הלקיחות הבטוחות שלנו עלולות להיחתך.
מאחר  מפסידים.  שני  לנו  יש  מנצחים.  לנו  אין  בקלאב 
שהיריבים לא הובילו בסדרה, קיימת עדיין תקווה להשליך 

)בסופו של דבר( קלאב מפסיד על סדרת הספייד.

אז מה לעשות קודם?
מורי הברידג' ממליצים להוציא שליטים בתחילת המשחק. 
עם זאת, המלצה זו בשום פנים ואופן אינה גורפת – יש 

המון יוצאים מהכלל.
לא  שליטים,  להוציא  זו  ביד  נמהר  שאם  לראות  ניתן 
הדיאמונד  את  לחתוך  כדי  שליטים  בדומם  יישארו 
לפני  להתבצע  צריך  הדיאמונד  חיתוך  לכן  המפסיד. 

הוצאת השליטים.
לעומת זאת, בספייד יש סכנה שהיריבים יחתכו אותנו, 
את  שנסיים  לאחר  רק  תשוחק  הספייד  סדרת  לכן 

הוצאת השליטים.
באשר לסדרת הקלאב, ברור כי אין סיבה לשחק אותה 

בשלב מוקדם.
הזמן  והגיע  הנכון,  המשחק  סדר  את  יודעים  אנו  כעת 
החלוקה  מוצגת  כאשר  המשחק  מהלך  אחרי  לעקוב 

המלאה: 
 ♠

♥
♦
♣

A852
A76
K4
J753

 

♠
♥
♦
♣

T73
54
JT98
KT42

♠
♥
♦
♣

J96
QT2
Q763
AQ8

 ♠
♥
♦
♣

KQ4
KJ983
A52
96

 

 ♦K-ב זוכים  הראשונה  בלקיחה   .♦J-ב הוביל  מערב 
)גבוהים מהיד הקצרה תחילה(, ממשיכים ב-A♦ וחותכים 

דיאמונד עם ה-6♥.
ונמשיך   ♥A נשחק  שליטים.  להוצאת  הזמן  הגיע  כעת 

.♥J-של מזרח נכסה עם ה ♥T-ב-7♥. את ה
?♥K-מדוע לא לשחק את ה

למצבים  מתייחס   Eight Ever – Nine Never החוק 
לבצע  לנו  ומורה  השליט  בסדרת   Q-ה חסרה  שבהם 
עקיפה כאשר מספר השליטים הכולל שלנו הוא 8 בלבד.

נמוך.  בקלף  משרת  מערב  בעוד  זוכה   ♥J-ה למזלנו 
בלקיחה הבאה ה-K♥ מפיל את ה-Q♥. מה כעת?

ליהנות  הזמן  והגיע  היריבים,  מידי  הוצאו  השליטים 
מהיד  גבוהים  )שוב   ♠K אנו משחקים  הספייד.  מסדרת 
כולם   .♠A-ה עם  בדומם  וזוכים   ♠Q תחילה(,  הקצרה 
שירתו לשלושה סיבובים של ספייד, ואנו יודעים שה-8♠ 

הוא כעת קלף מנצח.

על ה-8♠ אנו משליכים קלאב מפסיד. עם משחק נכון 
וקצת מזל הגענו לבסוף לתוצאה מצוינת של 12 לקיחות.

יציאות מובטחות לטיולי הגיל השלישי
רופא ישראלי צמוד ˆ הסעה מן הבית לשדה התעופה ובחזרה ˆ מסלול מיוחד ומותאם למבוגרים

בורגונדי ופרובנס

10 ימים – שיט בספינת נהר
יציאה מובטחת בתאריך: 23.6.15

שיט בים הבלטי

13 ימים - גרמניה, סקנדינביה, 
רוסיה, אסטוניה

יציאה מובטחת בתאריך: 17.7.15

הרי הרוקיס ואלסקה

21 ימים 
 כולל 7 לילות שיט באוניית פאר
יציאה מובטחת בתאריך: 5.8.15

שיט בנופי הפיורדים

10 ימים 
 נורבגיה

יציאה מובטחת בתאריך: 22.8.15

www.senior.co.il מגוון טיולים נוספים וכל המחירים באתר
לפרטים והרשמה 03-5651152

פסח בנהר הדנובה

9 ימים - שיט בספינת נהר 
אל בירות הדנובה

יציאה מובטחת בתאריך: 1.4.15

 דרום אפריקה

14 ימים – כולל 4 ימי שיט 
באוניית תענוגות

יציאה מובטחת בתאריך:20.3.15

שיט בספינת נהר
בהולנד ובלגיה

9 ימים - כולל תערוכת 
פרחי הצבעוני בקוקנהוף

יציאה מובטחת בתאריך: 11.4.15

14 ימים - הטיול המקיף ביותר, 
כולל 7 לילות קרוז באוניית תענוגות

יציאות מובטחות בתאריכים: 
10.3.15, 25.3.15 )פסח(

הרי הרוקיס ואלסקה

19 ימים – כולל 7 לילות שיט 
באוניית פאר

יציאה בתאריך: 12.6.15

הפארקים הלאומיים 
של מערב ארצות הברית

20 ימים - כולל 7 לילות קרוז לאורך 
החוף המערבי - עד בריטיש קולומביה

יציאה בתאריך: 16.4.15

דרום אמריקה

23 ימים – כולל 14 לילות קרוז 
 באוניית פאר 

יציאה מובטחת בתאריך:27.2.15

ארצות הברית וקנדה 
מחוף לחוף

21 ימים – כולל 7 לילות קרוז 
לאורך החוף המערבי

יציאה: 21.4.15

יפן

15 ימים – כולל 7 ימי שיט 
באוניית פאר

יציאה מובטחת בתאריך:10.5.15

שיט בספינת נהר אל 
אוצרות הדנובה הכחולה
16 ימים - אוסטריה, הונגריה, 

קרואטיה, סרביה, בולגריה, רומניה
יציאה מובטחת בתאריך: 27.7.15

קרוז לאיים הבריטיים

14 ימים - אנגליה, האי גרנזי, 
אירלנד, סקוטלנד וצרפת
תאריך יציאה: 26.6.15

חוגגים פסח בנהר 
 הדואורו בפורטוגל 

9 ימים - שיט בספינת נהר בנופי 
עמק הדואורו

יציאה מובטחת בתאריך: 1.4.15

קרנבל באיים הקנריים

9 ימים
כולל הקרנבל הגדול בטנריף

יציאה מובטחת בתאריך: 13.2.15

קרנבל באי מדירה

9 ימים 
לינה במלון אחד וטיולים באזור

יציאה בתאריך: 10.2.15

איסלנד והפיורדים 
הנורבגיים

נפלאות הריין והיער 
השחור בחג השבועות

14 ימים 
 קרוז מאורגן באוניית פאר

יציאה מובטחת בתאריך: 29.7.15

10 ימים - מאמסטרדם לבאזל 
בספינת נהר

יציאה מובטחת בתאריך: 21.5.15

האיים הקנריים ומדירה
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שפר את הכרזתך

רם סופר

נתמקד במהלך ההכרזה

West North East South
1♠ 2♥ ?

ראשית חובה להבין שהתערבות מזרח מקשה על מהלך 
ההכרזה של צפון-דרום. עם זאת, לעתים יהיה לדרום כוח 
רב בהארט שיאפשר להעניש את מזרח על התערבותו. 
עליו    Overcall-ה מכריז  את  להעניש  חפץ  דרום  אם 
להתחיל ב-Pass ולחכות ל-Dbl של השותף. זה נקרא 

Pass מלכודת.

לאחר ההתערבות ♥2 כבר לא ניתן להכריז ♣2 או ♦2. 
הכרזת אחת מסדרות המינור בגובה 3 תתאר יד טובה 
להמשיך  מחויב  יהיה  שהפותח  היות  טובה.  סדרה  עם 
להכריז לפחות פעם אחת, ניתן לומר שהכרזה זו כמעט 

מחייבת אותנו למשחק מלא.

הכרזות של 2NT או 3NT מתארות כרגיל עוצר בהארט 
האופייני  הנקודות  מספר  עם  בספייד  התאמה  ללא 

להכרזות אלה.

הכרזות  הן  המשיב  של  ביותר  הפשוטות  ההכרזות 
ההתאמה בספייד. עם זאת, השותפות חייבת לסכם אם 
הכרזה של ♠3 מתארת יד מזמינה )11-10 נקודות( או 
שזוהי הכרזת הפרעה עם יד חלשה ו-4 קלפי ♠ לפחות. 
על-ידי  המזמינה  היד  תתואר  )והמומלץ(  השני  במקרה 

הכרזת סדרת המתנגד ♥3.

נקודות,  מחזיק  המשיב  שבהן  ידיים  קיימות  לבסוף, 
את  יבחן  הוא  אלה  במקרים  ברורה.  הכרזה  ללא  אך 
 Dbl תיאורטית,   .Negative Double של  האפשרות 
מבטיח כאן לפחות 4 קלפים בכל אחת מסדרות המינור. 
מראש  לתכנן  עליו  אך  זה,  מכלל  יחרוג  לעתים המשיב 

כיצד ימשיך לאחר כל תשובה של השותף.
נסו את הבעיות הבאות:

West North East South
1♠ 2♥ ?

מה תכריזו בדרום עם כל אחת מהידיים הבאות?

)1(
South

♠
♥
♦
♣

3
QT952
A75
K962

)2(
South

♠
♥
♦
♣

J6
76542
A83
K92

)3( 
South

♠
♥
♦
♣

Q8
953
AT96
KT83

החודש נמשיך לדון על הכרזת המשיב לאחר התערבות 
בגובה 2.

המשך  בעמוד 10
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הסתברויות

רם סופר

להיות  חובה  האם  מפחיד.  נראה  זה  מאמר  של  שמו 
לא,  ממש  בברידג'?  להצליח  כדי  במתמטיקה  מומחה 
כיצד  ולהבין  יסוד  מושגי  כמה  להכיר  מאוד  רצוי  אולם 

מיישמים אותם במשחק המעשי.
יקרה. לדוגמה:  היא הסיכוי שמאורע מסוים  הסתברות 
כאשר מבצעים עקיפה פשוטה מקלפים נמוכים ביד אל 
משמעות   .50% היא  שנצליח  ההסתברות  בדומם   AQ
הדבר היא שאם נבצע 100 פעמים עקיפה במצב כזה, 
סביר להניח שנצליח 50 פעמים, וב-50 הפעמים האחרות 

ניכשל.
כיצד  אותו  מעניין  ארוכה,  סדרה  מחזיק  הכרוז  כאשר 
קיימת  חלוקה  לכל  היריבים.  בין  מתחלקת  זו  סדרה 
הסתברות מסוימת, התלויה רק במספר הקלפים הכולל 

שבידי הכרוז והדומם.
להלן מספר נתונים חשובים שכדאי לזכור ולשנן, משום 
שהם מייצגים מצבים נפוצים החוזרים על עצמם פעמים 

רבות ליד שולחן הברידג'.

)א( כאשר בידינו 8 קלפים, ואצל היריבים 5 קלפים
ההסתברות לחלוקה של 3-2 היא 68%
ההסתברות לחלוקה של 4-1 היא 29%

)ב( כאשר בידינו 7 קלפים, ואצל היריבים 6 קלפים 
ההסתברות לחלוקה של 3-3 היא 36%
ההסתברות לחלוקה של 4-2 היא 48%

אם קשה לכם לזכור את  המספרים, כדאי לדעת לפחות 
את הנתון הבא: כאשר מספר הקלפים החסרים הוא אי-
בין המגנים,  מאוזן  יהיו מחולקים באופן  זוגי, לרוב הם 
ואילו כאשר מספר הקלפים החסרים זוגי, החלוקה תהיה 

ברוב המקרים לא מאוזנת בין המגנים.
כדי  ליישם את הנתונים האלה  כיצד אפשר  נראה  כעת 

לשחק את היד בצורה הטובה ביותר האפשרית.

דוגמה 1

♠
♥
♦
♣

432
AQ876
T76
43

♠
♥
♦
♣

AKQJT
K32
432
AQ

חוזה: ♠4 
♦K :קלף ההובלה

הגעתם ל-♠4 לאחר מהלך הכרזה פשוט. מערב הוביל 
זכה  ומזרח  ב-Q♦ שזכה,  וזכה בלקיחה, המשיך   ♦K-ב

.♦A-בסיבוב השלישי עם ה
בלקיחה הרביעית מזרח מוביל 5♣. מה תעשו?

השאלה היא בעצם: לעקוף או לא לעקוף? 
אחרת  דרך  יש  האם  לבדוק:  עלינו  עליה  נשיב  בטרם 

להיפטר מהמפסיד בקלאב פרט לעקיפה?
ההארטים  על  בקלאב  מפסיד  להשליך  סיכוי  יש  כן, 

בדומם. 
 ♣A-ב זוכים  העקיפה,  על  מוותרים  שאנו  נניח  הבה 

.♥AQ-ו ♥K ומוציאים שליטים. לאחר מכן ישוחקו
 אם סדרת ההארט תתחלק 3-2, יישארו בדומם 	

עליהם  להשליך  ונוכל  גבוהים,  הארטים  שני 
מפסידים.

 אם לא, לאחד המגנים יישאר הארט גבוה, ולא 	
נוכל להשליך מפסידים.

שוב  התבוננו  זוכרים,  אינכם  אם  שנצליח?  הסיכוי  מה 
בתחילת המאמר. ההסתברות להצלחה היא 68% )אם 
נחליט לוותר על העקיפה(. ידוע כי הסתברות ההצלחה 

של עקיפה היא 50%. 

!♣A מסקנה: עדיף לוותר על העקיפה ולשחק
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דוגמה 2

♠
♥
♦
♣

432
AQ76
T76
843

♠
♥
♦
♣

AKQJT
K32
432
AQ

חוזה: ♠4. 
♦K :קלף ההובלה

אחד  אבל העברנו את  לקודמתה,  מאוד  דומה  זו  בעיה 
ההארטים בדומם לסדרת הקלאב. 

 ♦Q-וזכה בלקיחה, המשיך ב ♦K-גם כאן מערב הוביל ב

.♦A-שזכה, ומזרח זכה בסיבוב השלישי עם ה
בלקיחה הרביעית מזרח מוביל 5♣. מה תעשו?

נחזור על התהליך שעשינו בבעיה הקודמת, ונבדוק מה 
יקרה אם נוותר על העקיפה וננסה להשליך קלאב מפסיד 

על סדרת ההארט בדומם.
 אם סדרת ההארט תתחלק 3-3, ההארט האחרון 	

בדומם יהיה גבוה ונוכל להשליך עליו מפסיד.
 אם לא, לאחד המגנים יישאר הארט גבוה, ולא 	

נוכל להשליך מפסידים.
בתחילת  הנתונים  את  שוב  בדקו  שנצליח?  הסיכוי  מה 
36% בלבד  המאמר. הפעם ההסתברות להצלחה היא 
)אם נחליט לוותר על העקיפה(. זה אומר בעצם שהוויתור 

על העקיפה יקטין את הסיכוי שלנו להצליח.

!♣Q מסקנה: עדיף לעקוף ולשחק

תצליח  לא  המומלצת  המשחק  דרך  כי  בזאת,  מודגש 
יצליח,  נגד ההמלצות  שיפעל  מי  דווקא  לפעמים  תמיד. 
אבל לאורך זמן מי שפועל לפי תורת ההסתברות ירשום 
כדאי  אז  מבוצעים.  חוזים  של  יותר  גדול  מספר  לזכותו 

לדעת את ההסתברויות הבסיסיות וליישם אותן.

תשובות מעמוד 8

)1(
South

♠
♥
♦
♣

3
QT952
A75
K962

מקווים  אנו  מלכודת.   Pass בשביל  מצוינת  יד   .Pass
לקיחות   3 כנראה  לדרום  מוכפל.   2♥ ישחק  שמזרח 
השותף  המינור.  בסדרות  וחצי"  "לקיחה  ועוד  בהארט 

המחזיק פתיחה יביא כנראה לקיחות נוספות בהגנה.

)2(
South

♠
♥
♦
♣

J6
76542
A83
K92

Pass. אותה הכרזה כמו בדוגמה הקודמת, אך הפעם 
גרועה  תהיה  אחרת  הכרזה  כל  ברירה.  חוסר  מתוך 

 Dbl ואילו  קיימת,  שאינה  התאמה  יבטיח   2♠ ומטעה: 
יעודד את השותף להכריז ♣3 או ♦3 עם ציפייה להתאמה 

של 4 קלפים.
מחדש  יפתח  והשותף   Pass שנכריז  אחרי  יקרה  ומה 
את ההכרזה ב-Dbl? כאן לא בא בחשבון להעניש את 
אפשרות  באין  בשליט!  לקיחות  לנו  אין   – המתנגדים 
טובה יותר נכריז ♠2, אך השותף יבין שזו הייתה הכרזה 

מאולצת ולא יתפתה לעלות גבוה מדי.

 
)3( 

South
♠
♥
♦
♣

Q8
953
AT96
KT83

 .Negative Double יד מצוינת בשביל הכרזה של .Dbl
או  השותף  של  שישייה  מול  בספייד  לשחק  נשמח  אנו 
לחילופין בהתאמה 4-4 באחת מסדרות המינור. כל מה 
שהשותף יכריז בסיבוב הבא יתאים לנו. ההכרזה הבאה 

.Pass שלנו תהיה לרוב



כתובת המרפאה: רח' גורדסקי 31, רחובות

טלפון: 08-9491802, טלפקס: 08-9492527  
www.dramnon.co.il :אתר dr_am1@netvision.net.il :דוא"ל

ד"ר אמנון מוצפי הינו בעל נסיון של 20 שנה בתחום השתלים, מטפל במח' פה ולסת בקפלן.

מרפאת שיניים
ד"ר מוצפי אמנון

הזמנה לטיפול שיניים אחר משהכרתם עד היום! 
מקצועניות ללא דופי וחדשנות עטופים בחום ומשפחתיות 

תוך נתינת מענה כולל במקום לכל סוגי הטיפולים

המרפאה מצויידת במיטב הציוד המתקדם הכולל גם • 
מכונת צילום דיגיטלית עם אחוז קרינה נמוך ביותר.

צוות מנוסה הכולל: מומחית לטיפולי שורש העובדת • 
עם המיכשור המתקדם ביותר ומיקרוסקופ טיפולי,  

רופאת שיניים לילדים (מטפלת עם גז צחוק), שתי 
שינניות ורופאי שיניים.

שתלים דנטלים
שתלים הינם תחליף קבוע ואיכותי לשיניים שאבדו, 

משן בודדת ועד לסתות שלמות.
אנו מתמחים במתן פתרונות כירורגים שיקומיים 

ואסתטיים ובטכניקות ייחודיות למקרים מורכבים 
של חוסר שיניים וחוסר עצם.

לא צריך
 לפחד יותר!

בואו אלינו
לבדיקה וייעוץ

חינם.



לומדים ברידג’
12

היוצא מן הכלל 
יד שנייה נמוך

קובי שחר

הכלל "יד שנייה נמוך" או בגרסתו הארוכה יותר "יד שנייה 
משחקת נמוך כאשר הכרוז הוביל קלף נמוך" נכון ברוב 
ללקיחה  לשרת  השני  שהוא  למגן  יש  שבהם  המקרים 

אפשרות בחירה בין קלף גבוה לקלף נמוך. 
את  שומרים  המגנים  ברור:  הכלל  שמאחורי  ההיגיון 
הקלפים הגבוהים שלהם כדי לנסות ללכוד קלפים בכירים 
של הכרוז. במקרים אחרים משחקים נמוך כדי לא לחשוף 
את מערך הקלפים ולתת לכרוז לנחש את המצב בסדרה. 

לעתים הכרוז לא ינחש נכון.
נמוך",  שנייה  "יד  לכלל  לציית  טוב  מאוד  רבים  במקרים 
אולם אין תחליף לשיקול דעת. לעתים שבירת הכלל היא 
שבהם  מקרים  מספר  סוקרת  זו  כתבה  הנכון.  המשחק 

נדרש לשחק גבוה ביד השנייה.
לקיחות  כמה  לבדוק  המגנים  על  המשחק  של  שלב  בכל 
דרושות להם כדי להפיל את החוזה. אם משחק של קלף 
יש  החוזה,  להכשלת  בוודאות  יוביל  השנייה  ביד  גבוה 

לשחק כך.

 ♠
♥
♦
♣

T6
KJ7
KJ963
K54

 

♠
♥
♦
♣

KQ854
A85
84
J98

♠
♥
♦
♣

J73
T963
T52
QT3

 ♠
♥
♦
♣

A92
Q42
AQ7
A762

 

West North East South
1NT

Pass 3NT All Pass

הכרוז   .♠J-ב זוכה  מזרח   .3NT נגד  ב-5♠  מוביל  מערב 
מעכב פעמיים ולאחר מכן זוכה ב-A♠. כעת משוחק ה-2♥.
כמובן  נמוך"?  שנייה  "יד  לכלל  לציית  צריך  מערב  האם 
 ♠ לקיחות  בשתי  ולהמשיך   ♥A-ב מיד  לזכות  עליו  שלא! 

להכשלת החוזה.
אם מערב ישחק נמוך, יתאפשר לכרוז לזכות בלקיחה עם 
ה-K♥. כעת הוא יעזוב את סדרת ה-♥, יזכה ב-7 הלקיחות 

הבטוחות שלו בסדרות המינור וישלים 9 לקיחות.

לא תמיד יהיו להגנה לקיחות מידיות להפלת החוזה, אולם 
של  הארוכה  בסדרה  לקיחות  לפתח  מנסים  אנו  כאשר 
השותף, יהיה זה נכון מצדנו לשחק גבוה ביד שנייה כדי 
להמשיך בפיתוח הסדרה תוך שמירה על כניסות אפשריות 

אצל השותף.

 ♠
♥
♦
♣

K4
A76
J8653
AQ4

 

♠
♥
♦
♣

QJT97
954
K4
975

♠
♥
♦
♣

852
JT82
A2
T832

 ♠
♥
♦
♣

A63
KQ3
QT97
KJ6

 

West North East South
1NT

Pass 3NT All Pass

ההגנה  עיכב.  והכרוז   ,3NT נגד   ♠Q-ב הוביל  מערב 
הורשתה לזכות בלקיחה הראשונה, ומערב המשיך ב-7♠ 

אל ה-K♠ בדומם. כעת שוחק ה-3♦.
כי  הדומם,  של  ומחוזקו  מההכרזה  להסיק  יכול  מזרח 
לשותפו אין נקודות רבות. תקוותו היחידה היא לפתח את 

סדרת ה-♠ כל עוד קיימת כניסה לידו של מערב.
לפיכך מזרח צריך לשחק כעת A♦ ולהמשיך ב-♠ האחרון שלו 
המוציא לכרוז את העוצר בסדרה. כעת אין לכרוז סיכוי – הוא 
חייב לנסות לפתח את הלקיחה התשיעית ב-♦, אבל ברגע 

שמערב יזכה ב-K♦ יהיו לו גם שתי לקיחות נוספות ב-♠.



לומדים ברידג’
13

אם מערב ישגה וישחק "יד שנייה נמוך", להגנה לא יהיה 
סיכוי.

הכרוז  של  המשחק  קו  את  מראש  לחזות  המגנים  על 
ולראות כיצד ניתן להפריע לו. משחק של יד שנייה גבוה 

עושה את העבודה בדוגמה הבאה.

 ♠
♥
♦
♣

AJT96
A4
J42
832

 

♠
♥
♦
♣

K84
JT98
83
J975

♠
♥
♦
♣

Q73
K632
QT97
QT

 ♠
♥
♦
♣

52
Q75
AK65
AK64

 

West North East South
1NT

Pass 2♥ Pass 2♠
Pass 3NT All Pass

מערב  טרנספר.  הכרזת  לאחר   3NT-ל הגיעו  צפון-דרום 
 ♥K-מהדומם שוחק קלף נמוך. מזרח זכה ב .♥J-הוביל ב
והוביל  2♦ אל ה-A♦ בידו  והמשיך בסדרה. הכרוז שיחק 

את ה-2♠.
מה עכשיו? אם מערב משחק קלף נמוך אוטומטי, ישוחק 
יבצע  יותר  מאוחר   .♠Q-ב יזכה  ומזרח  מהדומם   ♠T-ה

הכרוז עקיפה נגד ה-K♠ ויזכה בארבע לקיחות ב-♠.
של  הראשון  בסיבוב   ♠K-ה את  לשחק  מערב  על  לפיכך 
לדומם.  היד  בין  התקשורת  את  לשבש  מנת  על  הסדרה 
תהיה  זו  אבל   ,♠A-ה עם  בלקיחה  לזכות  יכול  הכרוז 

הלקיחה היחידה שלו בסדרה. 
ייתכן אף שדרום ירשה ל-K♠ לזכות ובסיבוב הבא יעקוף, 
לא  הכרוז  זה  במקרה   .♠KQx מחזיק  שמערב  בתקווה 

יזכה באף לקיחה בספייד!

"יד מסוכנת" כדאי לו לשקול משחק  כאשר המגן מהווה 
של "יד שנייה גבוה". זה קורה למשל כאשר המגן מחזיק  
לקיחות שהוגבהו, ואם יזכה בהובלה הוא יכול להפיל את 

החוזה.

 ♠
♥
♦
♣

742
942
AKQ82
87

 

♠
♥
♦
♣

93
Q853
T974
J92

♠
♥
♦
♣

KQJ85
KT7
J3
QT6

 ♠
♥
♦
♣

AT6
AJ6
65
AK543

 

West North East South
1♠ 1NT

Pass 3NT All Pass

הערת המערכת: זו דוגמה קשה מאוד, אבל מאלפת.
 .3NT נגד   ♠9   - שותפו  שהכריז  בסדרה  הוביל  מערב 
הכרוז עיכב פעם אחת, זכה ב-A♠ בלקיחה השנייה, עבר 

לדומם ב-♦ והוביל 7♣.

מהווה  ב-♠  בטוחות  לקיחות   3 המחזיק  מזרח  כי  ברור 
"הימנעות"  הנקראת  טכניקה  מנסה  הכרוז  מסוכנת.  יד 
)Avoidance(. מטרתו היא למסור לקיחה בקלאב למערב. 
"יד  אוטומטית  וישחק  ערני  יהיה  לא  שמזרח  מקווה  הוא 

שנייה נמוך".

משרת  הוא  גבוה"!  שנייה  "יד  לשחק  חייב  מזרח  לפיכך 
ב-Q♣, ולכרוז אין ברירה אלא לזכות ב-A♣. כאשר הכרוז 
 .♣T-יוביל קלאב פעם נוספת מהדומם, מזרח ישרת עם ה

ישליך  זו, אם  למען האמת, גם מערב צריך להצטיין ביד 
את ה-J9♣ שלו על ה-AK♣ של הכרוז, מזרח יוכל לזכות 
בסיבוב השלישי של הקלאב עם ה-6♣ ולהפיל את החוזה.

סיכום
לרוב יהיה זה נכון לציית לכלל "יד שניה נמוך", אולם תמיד 
צריך לנתח את החלוקה המלאה ולאתר מקרים יוצאים מן 

הכלל שבהם נכון דווקא לשחק קלף גבוה.
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היד המסוכנת

אפרים בריפמן

כלל  או ב-NT, בדרך  חוזה בברידג', בשליט  ביצוע  בעת 
עליכם למסור ליריבים לקיחה )או יותר( לפני ביסוס סדרה 
משלכם כמקור ללקיחות. לעיתים מוסרים את היד ליריב 

משמאל ולעיתים לזה שמימין.
האם יש חשיבות מי משניהם יזכה בלקיחה?

לעתים קרובות – כן. אסור למסור אותה ל"יד המסוכנת".
איזו יד נחשבת ל"מסוכנת"? שאלה: 

תשובה: היד שעלולה לסכל מידית את ביצוע החוזה.
חשוב לציין כי "היד המסוכנת" אינה יד קבועה: במשחק 
אחד היא יכולה להיות זו של היריב מימין, ובחלוקה אחרת 
של היריב משמאל. ישנן גם חלוקות מורכבות יותר בהן היד 
המסוכנת מתחלפת תוך כדי משחק: בתחילת המשחק יד 

מסוימת מסוכנת, ובהמשך – דווקא היד השנייה. 
אותה  בחלוקה  מסוכנת  יד  איזו  כן,  אם  לקבוע  ניתן  איך 

אתם משחקים?
על מנת לענות על שאלה זו – התבוננו בדוגמה הבאה:

♠
♥
♦
♣

KT
QT9
82
AQT975

♠
♥
♦
♣

AQJ3
AJ85
KJ4
J8

מזרח  מהדומם,   ♦2 ב-5♦,  מוביל  מערב   .3NT החוזה 
שם את ה-Q♦ ואתם זוכים ב-K♦. סדרת הקלאב נראית 

מבטיחה מאד.
אולם אם העקיפה בקלאב תיכשל ומזרח יזכה ב-K♣, הוא 

יוביל דיאמונד דרך ה-J4♦, ומערב יכסה בקלף גבוה יותר 
כל קלף שתשחקו מהיד. 

בדוגמה זו אנו רואים שמזרח הוא "היד המסוכנת", למרות 
שהסדרה הארוכה נמצאת בידי מערב! לפיכך עליכם לתכנן 
את המשחק כך שמערב יזכה בלקיחה, והוא זה שימשיך 

בסדרת הדיאמונד, כדי שביצוע החוזה לא יהיה בסכנה. 
כאשר מערב משחק את סדרת הדיאמונד, אתם משחקים 

אותה אחרונים ובכל מקרה תזכו בלקיחה.
היד   – אתם  הסדרה,  את  משחק   מזרח  כאשר  אולם 

השנייה ולא תזכו באף לקיחה. 
את  לסכן  יכולה  אשר  סדרה  ברשותכם  כאשר  מסקנה: 

החוזה, תמיד תרצו לשרת בסדרה זו אחרונים.
ויגרום  החוזה,  את  המסכנת  סדרה  ישחק  אשר  יריב 

לכם לשחק סדרה זו כשאתם במושב השני, 
יריב זה הינו "היד המסוכנת".

אותה דוגמה במערך כל הקלפים:
 ♠

♥
♦
♣

KT
QT9
82
AQT975

 

♠
♥
♦
♣

852
K74
AT753
32

♠
♥
♦
♣

9764
632
Q96
K64

 ♠
♥
♦
♣

AQJ3
AJ85
KJ4
J8

 

לאחר   .♦5 הפתיחה  הובלת  בדרום.  אתם   ,3NT החוזה 
 .♦K-זכיתם ב ,♦Q-שמזרח שיחק את ה

זה הזמן לספור את הלקיחות הבטוחות: ארבעה ספיידים, 
הארט אחד, דייאמונד אחד, קלאב אחד – בסך הכול שבע 

לקיחות.
כאן מזרח הוא ללא ספק "היד המסוכנת", מדוע?

ויגרום  החוזה,  את  המסכנת  סדרה  ישחק  אשר  יריב 
לכם לשחק סדרה זו כשאתם במושב השני, 

יריב זה הנו "היד המסוכנת".
מסקנה - אסור לשחק קלאב!

מסדרת  דווקא  להשיג  ניתן  החסרות  הלקיחות  שתי  את 
בכוונה   ♥10 ושחקו   ♠K-ה עם  לדומם  עברו  ההארט. 

.♥K-לעקוף את ה
יזכה  אשר  מערב  זה  ויהיה  תצליח  לא  העקיפה  אם  גם 
ב-K♥, אין הוא יכול להזיק לכם בסדרת הדיאמונד - אתם 
משרתים בסדרה זו אחרונים.ומה אם מערב לאחר שזכה 
ב-K♥ ימשיך ב-3♣? במקרה כזה, עצרו וספרו את מספר 
שלושה  ספיידים,  ארבעה  לרשותכם:  שלכם.  הלקיחות 

 .♣A-הארטים, לקיחה בדיאמונד ועוד ה
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לזכות  ניתן  ה -K♣  מצליחה  נגד  כמובן  שאם העקיפה 
בשתים עשרה לקיחות ,אך אסור לסכן חוזה שהוא 'כמונח 

J ... בכף היד'. חישבו על כך
דוגמה נוספת:

♠
♥
♦
♣

KJ5
74
T83
KJT94

♠
♥
♦
♣

AQ6
A53
AJ2
A863

 West North East South
1♣

1♥ 2♣ Pass 3NT
Pass Pass Pass

מערב מוביל K♥. על פי חוק ה-7, אתם מעכבים פעמיים 
משך  שמערב  השלישית.לאחר  בפעם  רק   ♥A-ב וזוכים 
ל"יד המסוכנת",  מכם את העוצר בסדרה שלו הוא הפך 

ועליכם להימנע בכל מחיר מלמסור לו לקיחה. 
כאשר  כלל  בדרך  ללקיחות.  המקור  היא  הקלאב  סדרת 
AK, מומלץ  ברשותכם תשעה קלפים בסדרה שבראשה 

לשחק אותה "מלמעלה". 
 Doubleton או   Singleton תימצא  Q-שה לוודאי  קרוב 

והיא תיפול.
אולם כאן אסור לשחק את ה-AK♣ מלמעלה משום שאם 
 ♣Q-במקרה חלוקת הקלפים בידי היריבים היא 3-1  וה

שלישית אצל היריב המסוכן )מערב( – תיכשלו בחוזה.
הנה החלוקה כולה:

 ♠
♥
♦
♣

KJ5
74
T83
KJT94

 

♠
♥
♦
♣

84
KQJT8
Q84
Q52

♠
♥
♦
♣

T9732
962
K975
7

 ♠
♥
♦
♣

AQ6
A53
AJ2
A863

 

המשחק הנכון:

בלקיחה   ♥A-ה את  ולקחתם  פעמיים  שעיכבתם  אחרי 
השלישית, עליכם לשחק את ה-A♣ וקלאב קטן אל ה-9♣.
אל  לחזור  כדי  הארט  בידו  אין   ,♣Q-ב יזכה  מזרח  אם 
שותפו. אם בכל זאת נותר הארט בידי מזרח,  סדרה זו 
.♣Q-מחולקת 4-4 , וליריבים רק שלושה הארטים ועוד ה

דוגמה נוספת, מתקדמת יותר:
♠
♥
♦
♣

K763
Q8
KT8
K752

♠
♥
♦
♣

A9
A74
AJ953
A93

 West North East South
1NT

Pass 2♣ Pass 2♦
Pass 3NT All Pass

.♥J-3 בNT מערב מוביל נגד
שמתם את ה-Q♥ בתקווה שזו תזכה. מזרח מכסה 

ב-K♥. המשיכו מכאן.
שאלו את עצמכם את השאלות הבאות:

1 .?♥A-לעכב או לא לעכב את ה

אם לעכב, כמה פעמים?. 2

מי כאן היד המסוכנת, מזרח או מערב?. 3

איך לטפל בסדרת הדיאמונד?. 4

.♥K-ב ♥Q-אמרנו כי מזרח מכסה את ה
עליכם לעכב את ה-A♥ על פי חוק ה-7 – מעכבים וזוכים 

ב-A♥ בלקיחה השלישית. 
את העקיפה בדיאמונד ניתן לבצע לשני הכיוונים. נגד מי 

לעקוף?
 – מערב  אצל  בהארט  אורך  'הסגירה'  הפתיחה  הובלת 

מערב היא היד המסוכנת.
הלקיחות  בשתי  גם  יזכה  כלשהי,  בלקיחה  יזכה  אם 

הנוספות בהארט. 
כזה, שאם  באופן  לבצע  יש   ♦Q-ה נגד  לכן את העקיפה 

העקיפה לא תצליח, מזרח יזכה בלקיחה.
בידי מזרח אין יותר הארטים, לכן יד זו אינה מסוכנת.

)או  ה-8♦  את  לשחק  ה-4♦  ועל  ב-3♦  להמשיך  עליכם 
 .)♦10
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החלוקה כולה לפניכם:
 ♠

♥
♦
♣

K763
Q8
KT8
K752

 

♠
♥
♦
♣

542
JT965
Q64
Q8

♠
♥
♦
♣

QJT8
K32
72
JT64

 ♠
♥
♦
♣

A9
A74
AJ953
A93

 

ומה אם מזרח היה זוכה ב-Q♦ והיה לו גם הארט נוסף?
אם אצל מזרח היה הארט נוסף, אזי החלוקה הייתה 

4-4 ובמקרה זה 3NT אינו בסכנה.
יהיו שישאלו: "ומה אם מערב הוביל מ-J109♥ ומזרח 

מחזיק בסדרה הארוכה"?
אם ואם ואם... עליכם לתכנן את המשחק על פי 

המוסכמות המקובלות – מובילים בסדרה הארוכה.
לעיתים באמת רחוקות תיכשלו במשימה )זה קרה 

לכולנו(, אך לרוב ידכם תהיה על העליונה.

החשוב הוא: הפסיקו לחשוד כי היריבים עובדים עליכם. 
לרוב מי ש'נפגע' זה השותף של המתעתע.

.J להתראות בחודש הבא

רח‘ החשמונאים 91, תל-אביב (קומה א‘ עם מעלית) טלפון במועדון: 077-4145060  פקס: 077-4146080 
www.bridgeta.com   yulek5@gmail.com  052-6763871 אלי 052-2507933  יהודה

בית
הברידג‘
ת“א

הבית שלך

בית
הברידג‘
ת“א

הבית שלך

בית-ספר ומועדון ברידג‘ ת“א
בהנהלת אלי בלסיאנו וקראוסהר יהודה

בית הברידג' המחודש חזר לימיו היפים במתכונתו הקודמת

שבתשישיחמישירביעישלישישניראשון
בוקר

10:00-13:00 
תחרות

+
שתיה חמה 
וכיבוד חינם

תחרות
+

שתיה חמה 
וכיבוד חינם

תחרות
+

שתיה חמה 
וכיבוד חינם

צהריים
ברידג‘ מודרך 16:30-19:30

קורס למתחילים מהיסוד
(18:00-20:30)

תחרות
+

פרס כספי
מוגדל

תחרות
+

פרס כספי
מוגדל

+
שתיה חמה וכיבוד 

חינם
ערב

20:30-23:30 
תחרות

+
פרס כספי

מוגדל

IMP ברומטר
+

פרס כספי
מוגדל

I, II למקום

לוח הפעילות

מועדון ת“א מתכבד להזמינכם לתחרות ארצית ”הכנה לפסטיבל“
התחרות תתקיים בבית ההתאגדות ברעננה, רח‘ היערה 27 ביום שישי 13/2/15 בשעה 10:00

בניהולו של אילן שזיפי. פרסים מובטחים לזוכים בשני המקומות הראשונים
וכן, לזוג שיסיים ב“מקום טוב באמצע“ (מעל הממוצע).

נא הרשמו מראש בטלפון המופיע מטה.



הירשמו
בחינם
וקבלו

טעימה
ממגוון

האפשרויות
באתר!
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Jacoby 2NT -  מבט לעומק

אלדד גינוסר

תשובה של 2NT לפתיחה של ♥1 או ♠1

North South
1♥/1♠ 2NT*

לפי המוסכמה, תשובה של 2NT לפתיחה במייג'ור )ללא 
התערבות היריבים( מבשרת כי יש לפחות משחק מלא עם 

התאמה יפה )כלומר 4+ קלפים אצל המשיב( במייג'ור.
במלים אחרות, המשיב מתאר לפחות 4 קלפים בסדרת 

הפותח ולפחות 12 נקודות.
כמו-כן, המשיב שולל לרוב קוצר בסדרה אחרת, מאחר 
שהשימוש בספלינטר נמצא בעדיפות גבוהה יותר לעומת 
למהלך  מתאימות  ידיים  מספר  להלן   .Jacoby 2NT

ההכרזה הבא:

North South
1♠ 2NT*

South1
♠
♥
♦
♣

KJ654
K2
A763
A3

South2
♠
♥
♦
♣

AKJ6
KQ2
A43
T54

South3
♠
♥
♦
♣

A652
32
K8
KQT76

South4
♠
♥
♦
♣

QT53
A2
KJ83
QJ2

?2NT מה עם התשובה הטבעית של

 Jacoby-לא אעסוק בכך בפירוט, אבל מי שמשתמש ב
2NT צריך למצוא פתרון אחר לידיים מאוזנות המזמינות 

.NT-למשחק מלא ב
התשובה  קיימת   "1 על   2" בשיטת  המשתמשים  עבור 
מהגרסאות(  חלק  לפי   – מחייבת"  "חצי  )או  המחייבת 

.1NT
להתחיל  הוא  הפתרון  טבעית  שיטה  שמשחק  מי  עבור 
בהכרזה של מינור בגובה 2 )אפילו עם 4 קלפים( ולאחר 

.2NT מכן להכריז

Jacoby 2NT – כללים בסיסיים של המערכת
התשובה 2NT מכניסה את השותפות למערכת המבוססת 

על משחק מלא מובטח במייג'ור.
נושא הדיון היחיד "על השולחן" הוא: האם יש סלם קטן 

)או גדול(? להלן מספר כללים למערכת זו:
• משחקים בסדרת המייג'ור שהוסכם עליה – כל 	

הכרזה בסדרה אחרת או ב-NT הינה מלאכותית 
.)6NT ומחייבת המשך מצד השותף )למעט אולי

• לפחות משחק מלא – כל הכרזה מתחת לגובה 	
משחק מלא מחייבת המשך מצד השותף.

• עצירה – הדרך היחידה "לעצור את הרכבת" היא 	
 .6 5 או   ,4 הכרזת סדרת המייג'ור שלנו בגובה 

שעיקרה   Jacoby 2NT במוסכמה  עוסק  זה  מאמר 
במייג'ור.  יפה  התאמה  עם  סלם  לקראת  הכרזות 
למוסכמה זו גרסאות רבות. בחרתי להציג את הגרסה 
זו  מוסכמה  כי  יצויין  ביותר.  והנפוצה  הסטנדרטית 
הסלמים  בהכרזות  משמעותי  יתרון  עמה  מביאה 
במייג'ור, ובשל כך בוחרים זוגות רבים להשתמש בה.
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כמובן שהשותפים צריכים לדעת לבלום בזמן אם 
מתברר שהידיים אינן מתאימות לחוזה גבוה יותר.
 Jacoby 2NT יש לציין כי על רוב ההכרזות במערכת של
יש  המהלך(  כל  את  המתחילה   2NT הכרזת  )לרבות 

.ALERT להתריע בפני היריבים באמצעות כרטיס

תגובת הפותח
ישנן שלוש "קבוצות" של הכרזות מצדו של הפותח, לרוב 

לפי סדר העדיפויות הבא:
ומראה . 1 טבעית  בקפיצה:  חדשה  סדרה  הכרזת 

חלוקה של 5-5.
הכרזת סדרה חדשה ללא קפיצה: מתארת קוצר . 2

בסדרה )בודד או חוסר(.
הכרזה לפי טווחי נקודות. 3

הסוג הראשון – קפיצה בסדרה חדשה )גובה 4(

North South
1♠ 2NT*

4♣/4♦/4♥**

** מתאר חמישייה  בסדרה המוכרזת

North1
♠
♥
♦
♣

QJT82
2
J5
AK876

North2
♠
♥
♦
♣

AJ876
Q3
KQ432
6

North3
♠
♥
♦
♣

KT543
AQ954
K3
2

סדרתו  את  להכריז  הפותח  יעדיף  האלה  הידיים  כל  עם 
ובכך  שלו,  היד  מבנה  את  לתאר  כדי  בקפיצה  השנייה 
יסייע למשיב במידה רבה להעריך את ידו בהקשר לסיכויי 

הסלם.
הכרזה זו אינה מבטיחה ניקוד מעבר לפתיחה מינימלית. 
מינימלית,  פתיחה  בהינתן  כי  מבטיח  הפותח  זאת,  עם 

הכוח יהיה מרוכז בשתי הסדרות הארוכות.

הסוג השני – סדרה חדשה ללא קפיצה )גובה 3(

North South
1♥ 2NT*

3♣/3♦/3♠**

** מתאר קוצר בסדרה המוכרזת

North1
♠
♥
♦
♣

J84
K87653
AK3
9

North2
♠
♥
♦
♣

AQ43
KJ876
J
A32

North3
♠
♥
♦
♣

3
AQ8753
KJ4
Q93

עם כל הידיים האלה הפותח יעדיף להראות היכן הקוצר 
לקפוץ(.  בלי  רק  ספלינטר,  להכרזות  דומה  )עיקרון  שלו 
לאתר  לו  ומאפשר  ידו  בהערכת  למשיב  מסייע  זה  מידע 
של  בשיפוטו  מרכזי  כלי  מהווה  זה  דבר  מבוזבז".  "כוח 

המשיב לגבי השאלה: האם יש להכריז כאן סלם?

הסוג השלישי – הכרזה לפי טווחי ניקוד

North South
1♥ 2NT*

4♥**

** הצעה לסגירה

North
♠
♥
♦
♣

AJ8
Q8743
KQ2
T5

הכרזת צפון ♥4 מתארת יד חלשה )13-12 נקודות( ללא 
קוצר. המשיב ראשי כמובן להמשיך אם כוחו עולה על 18 

נקודות.
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North South
1♠ 2NT*

3NT**

** יד בינונית )16-14 נקודות(; הכרזה מחייבת

North1
♠
♥
♦
♣

KQ87652
AJ
KQ
32

North2
♠
♥
♦
♣

AQJ74
KQ84
K3
42

North3
♠
♥
♦
♣

KJ6543
AJ
K32
Q9

למינימום  מעל  היותן  הוא  האלה  הידיים  לכל   המשותף 
לא  אחד  )מצד  למחצה  ומאוזנות  נקודות(   16-14(
לא  שני  ומצד   ,5-5 או  קוצר  של  להכרזה  מתאימות 

.)1NT מתאימות לפתיחה של
המשך.  ומחייבת  מלאכותית  כמובן  היא   3NT הכרזת 
היא מוסרת למשיב מידע מדויק למדי על ידו של הפותח.

North South
1♠ 2NT*

3♠**

 ** יד חזקה )17+ נקודות(

North
♠
♥
♦
♣

AJ953
Q3
A3
AQJ8

חזרת הפותח על סדרתו בגובה 3 מראה כוח רב וכמובן 
מחייבת המשך. הכרזה זו דורשת לרוב מהמשיב להראות 

.)Cuebids( "קונטרולים"

כיצד ממשיך המשיב?

המידע  לפי  המשותף  הכוח  את  להעריך  המשיב  על 
שהתקבל מהכרזת שותפו. אם כמות הנקודות הגבוהות 
המשותפת היא 31+, אנו בדרך לסלם )אם כי מובן שיש 

לברר על קלפי מפתח(.
יד  הערכת  פי  על  רק  יוכרזו  נקודות  פחות  עם  סלמים 

מיוחדת.
אני  אולם  יד,  בנושא של הערכת  כאן  יכול להרחיב  איני 
שעסקו  בנושא  שלי  קודמים  למאמרים  אתכם  מפנה 
בהערכת יד מול יד דו-סדרתית )פברואר 2013( או מול 

קוצר.
בכל מקרה, בידי המשיב מספר כלים המשקפים את רצונו 

או אי-רצונו להמשיך בהכרזה לכיוון של סלם.
 התלהבות רבה – המשיב מעוניין מאוד להכריז 	

סלם. במקרה זה המשיב יבחר אם לשאול לקלפי 
או  קונטרולים  להראות  מיד,   )RKCB( מפתח 
יעצור  לא  הוא  מקרה  בכל  השניים.  בין  לשלב 

בגובה 4.
 מתנגד 	 אינו  המשיב   – מדוד  פעולה  שיתוף 

בעצמו.  כך  על  יחליט  לא  אך  סלם,  להכרזת 
במקרה זה המשיב ישתף פעולה בהכרזה אחת 
מלהמשיך  יימנע  אך  קונטרולים,  של  שתיים  או 

מעבר לגובה 4 אם הדבר תלוי בו.
 שהבין 	 או  מינימלי,  המשיב   – לסלם  התנגדות 

אינה מתאימה  שידו  או  לסלם  כוח  שאין מספיק 
המשיב  הללו  המקרים  בכל  הפותח.  של  לידו 
בסדרת   4 ויכריז  לסלם  בדרך  פעולה  ישתף  לא 

המייג'ור המוסכמת – הצעה לסגירה.

דוגמאות מעשיות
מהלכי  עם  ממשחקים  שנלקחו  מלאות  ידיים  נציג  כעת 
 Jacoby הכרזה לקראת סלם המבוססים על המוסכמה

2NT ועל הכללים והכלים שהוצגו לעיל.

♠
♥
♦
♣

AQ96
T3
AQ4
AT8

♠
♥
♦
♣

KJ543
AQJ2
63
K2
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North South
1♠

2NT 3NT
4♣ 4♥

4NT 5♥
5NT 6♦
6♠ Pass

קלפי  המכילות  טובות  נקודות   14 עם   2NT משיב  צפון 
מפתח רבים.

דרום מכריז 3NT ומתאר יד בינונית )16-14 נקודות( ללא 
קוצר.

מתחיל  הוא  סלם.  לקראת  רבה  התלהבות  מפגין  צפון 
ב-♥  בעיה  אין  כי  שבירר  ולאחר   ,4♣ קונטרול  בהכרזת 
.4NT הוא ממשיך לסלם באמצעות שאלה לקלפי מפתח

על  שואל  והמשיב  ישנם,  המפתח  קלפי  כל  כי  מתברר 
מספיקה  אינה  אחד  מלך  של  תשובה  המלכים.  מספר 

להכרזת סלם גדול.
במקרה  רק  להיכשל  עלול  הוא  מצוין.   6♠ הסופי  החוזה 
אז  וגם  יצליחו,  לא  האדומות  בסדרות  העקיפות  ששתי 

מערב חייב למצוא את ההובלה בדיאמונד.

♠
♥
♦
♣

KQ2
KQT2
T82
A97

♠
♥
♦
♣

3
A9654
AQ72
KJ4

North South
1♥

2NT 3♠
4♥ Pass

הראה  שדרום  לאחר  אולם  נקודות,   14 לצפון  כאן  גם 
שהן  נקודות   5 גילה  צפון   ,3♠ באמצעות  בספייד  קוצר 
כוח מבוזבז )KQ♠(. לפיכך צפון מפגין התנגדות לסלם, 

מפעיל את הבלמים וסוגר ל-♥4.
לו היה הקוצר של הפותח באחת מסדרות המינור, צפון 

היה מפגין התלהבות רבה יותר.
מאוד,  גרוע  יהיה   6♥ של  חוזה  אלה  בקלפים  כי  מובן 

והכרוז יזדקק לנס כדי לבצעו.

♠
♥
♦
♣

A54
KT53
AQ7
742

♠
♥
♦
♣

32
AQJ42
KJT83
6

North South
1♥

2NT 4♦
4♠ 4NT
5♣ 6♥

Pass

נקודות   24 עם  שהוכרז  מיוחד  סלם  מציגה  זו  דוגמה 
גבוהות בלבד.

הפותח הראה חלוקה של 5-5 בסדרות האדומות, והמשיב 
לרבות  "עובדות",  שבידו  הנקודות  שכל  מאחר  התלהב, 

ה-Q♦ המשלים סדרה ארוכה של השותף.

עם זאת, צפון נמנע משאלה לקלפי מפתח היות שחסר לו 
קונטרול ב-♣. דרום הבין ששותפו מפגין התלהבות רבה, 

מאחר שהוא עבר את גובה המשחק המלא ♥4.

על  שאל  ולכן  הסדרות,  בכל  קונטרולים  שיש  ידע  דרום 
קלפי מפתח והכריז סלם לאחר ששמע מהמשיב שיש לו 

0 או 3 קלפי מפתח.

 :4-0 אינה  השליטים  חלוקת  עוד  כל  מבוצע  הסלם 
הכרוז מוציא שליטים, משליך שני ספיידים מהדומם על 

הדיאמונדים שלו וחותך ♠.

חלוקתית  יד  הייתה  שלפותח  משום  אפשרי  היה  הסלם 
כזו. מהלך  ולמשיב היו הקלפים המתאימים מול חלוקה 
בין  הבנה  של  גבוהה  רמה  על  מבוסס  היה  הכרזה 
 Jacoby-השותפים, המתאפשרת רק כאשר משתמשים ב

2NT ובהסכמים המפורטים אשר תוארו במאמר זה.
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גביע אירופה 
לאלופות 2014

רם סופר

משחקי גביע אירופה לאלופות בברידג' התקיימו השנה 
מהמדינות  קבוצות   12 בהשתתפות  איטליה,  במילאנו, 
שהצטיינו באליפות אירופה האחרונה. ישראל יוצגה על-
ידי קבוצת ברקת )אילן ברקת-אסף לנגי, אילן הרבסט-

אופיר הרבסט, מיכאל בראל-יניב זק(.

12 הקבוצות שכללו את מיטב השחקנים בעולם התחרו 
ארבעה  על  יומיים  במשך  ליגה  בשיטת  הראשון  בשלב 

מקומות בשלב חצי הגמר. 

בסיבוב השני התמודדה קבוצת ברקת עם אלופת דנמרק 
שזכתה לבסוף במקום השלישי בתחרות.

בלוח 15 החזיק המחלק את היד הבאה:

West

♠
♥
♦
♣

AJ973
AQT7
A
AK5

מורי הברידג' נוהגים ללמד שפתיחה של ♣2 מצריכה 23 
מזה  פחות  ועם  בטוחות,  לקיחות   9 או  גבוהות  נקודות 

עדיף לפתוח בסדרה בגובה 1 עם חלוקה לא מאוזנת.

השחקן הדני הסתמך על כך ופתח ♠1, אולם התיאוריה 
לא עבדה במציאות.

שותפו החזיק:

East

♠
♥
♦
♣

K6
J9862
8653
T3

החוזה הסופי נשאר ♠1, דנמרק 140+.

בשולחן השני העדיף אסף לנגי לפתוח ♣2. הזוג לנגי-
ברקת מצא את ההתאמה הנכונה ב-♥ וביצע לבסוף 12 

בודדת(.   ♠Q ו-   ♥K3 החזיק  )צפון   4♥ בחוזה  לקיחות 
 10 IMP. המפגש בן   8 ישראל 480+ עם רווח קל של 

החלוקות הסתיים בתיקו 29:29.

פולין  אלופת  על  ברקת  קבוצת  גברה  הרביעי  בסיבוב 
.3NT בזכות שתי הובלות מוצלחות נגד

בלוח 1 החזיק מיכאל בראל:

West

♠
♥
♦
♣

QT2
J965
KJ7
A97

היה עליו להוביל נגד 3NT לאחר מהלך ההכרזה בשיטת 
:Polish Club

West North East South
Pass Pass 1♣

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

מהמכרז היה ידוע שלדרום יד מאוזנת עם 19-18 נקודות 
ולצפון חמישייה בהארט עם 7-6 נקודות.

ומיכאל החליט לסמוך  אף הובלה לא נראתה מלהיבה, 
על סדרת המייג'ור שלא הוכרזה ולהוביל ב- 2♠.

החלוקה המלאה:
Board 1, Dealer North, Vul None

 ♠
♥
♦
♣

854
AK832
984
52

 

♠
♥
♦
♣

QT2
J965
KJ7
A97

♠
♥
♦
♣

J763
Q7
T52
J843

 ♠
♥
♦
♣

AK9
T4
AQ63
KQT6

 

שאינה  היחידה  ההובלה  היא  ספייד  רואים,  שאנו  כפי 
מסייעת לכרוז בשום דרך, ולאחריה אין סיכוי לבצע את 
החוזה מול הגנה סבירה היות שלא ניתן לפתח את סדרת 

ההארט בדומם.
בשולחן השני, לאחר מהלך הכרזה שהעביר מידע דומה, 
בחר השחקן הפולני בהובלה "יצירתית" יותר ב-J♦. אסף 
לנגי )דרום( זכה ב-Q♦ ומסר מיד לקיחה בהארט למזרח. 
לאחר מכן הוא ניסה AK♥, אבל הסדרה לא התחלקה. 
 .♣T-בלית ברירה הלך על הסיכוי האחרון: ♣ נמוך אל ה
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זה עבד, ולאחר שסדרת ה-♦ התחלקה 3-3 היו לאסף 3 
לקיחות בדיאמונד )כולל אחת שקיבל במתנה מההובלה( 

ו-2 לקיחות בכל סדרה אחרת.
כעבור שתי חלוקות היה זה אילן ברקת )צפון( שהצטיין 

בהובלה:

Board 3, Dealer South, Vul E/W
 ♠

♥
♦
♣

K9642
Q73
Q6
A82

 

♠
♥
♦
♣

AJ7
52
K83
QJ953

♠
♥
♦
♣

Q853
AKT4
JT2
KT

 ♠
♥
♦
♣

T
J986
A9754
764

 

West North East South
Pass

Pass 1♠ Dbl Pass
3NT Pass Pass Pass

בשולחן השני הוביל שחקן נבחרת רוסיה גרומוב שישב 
 ♠J-ב זכה  בראל  מיכאל  הכרוז   .3NT נגד  ב-4♠  בצפון 
 ♣A-ב שזכה  לאחר  הקלאב.  סדרת  את  מיד  ופיתח 
ניסה גרומוב דיאמונד וחסך לכרוז ניחוש בדרך ללקיחה 

התשיעית.
לא  בספייד  שהובלה  ההכרזה  לפי  העריך  ברקת  אילן 
ברור  די  הכול,  אחרי  ב-3♥.  ובחר  מקום,  לשום  תוביל 
באחת  ואורך  טובים  ספיידים  שלמערב  מההכרזה 
מסדרות המינור )אחרת מדוע קפץ ל-3NT לאחר שלא 

היה יכול לפתוח את ההכרזה(.
 ♥J-ב זכה  לנגי  אסף  מהדומם.   ♥T-ה את  ניסה  הכרוז 
והמשיך בהארט. הכרוז שיחק מיד קלאב. ברקת עיכב 
פעם אחת, זכה בסיבוב השני והמשיך בהארט שלישי. 
הכרוז זכה בדומם והיה צריך להחליט איזה קלף להשליך 

מידו.
חמש  להגנה  היו  וכעת  דיאמונד,  להשליך  החליט  הוא 
לקיחות בטוחות: שתיים בהארט, K♠ ושני אסים במינור.
בקלפים פתוחים היה עדיין ניתן לבצע את החוזה: מערב 
מושך   ,♦K עם  לידו  ונכנס   ♦ נכון  מנחש  ספייד,  משליך 
את הזוכים שלו בקלאב ויוצא מהיד ב-♦ נמוך. צפון זוכה 
ב-Q♦, אך נאלץ לבסוף להוביל ♠ מתחת ל-K. אם דרום 

עולה על ה-Q♦ ב-A♦, מוגבה ה-J♦ בדומם.

מחזיקת  עם  ברקת  קבוצת  התמודדה  השמיני  בסיבוב 
 Allegra גביע אירופה בשלוש השנים האחרונות, קבוצת
האיטלקית מטורינו, שהרכבה כולל שני שחקנים ממוצא 
ארגנטינאי – אגוסטין מדאלה ואלחנדרו ביאנקדי. להלן 

יד מרתקת ממפגש זה:

Board 15, Dealer South, Vul N/S
 ♠

♥
♦
♣

AQJ2
K842
4
A943

 

♠
♥
♦
♣

4
J7
JT862
QJT85

♠
♥
♦
♣

K83
AQ
KQ973
K72

 ♠
♥
♦
♣

T9765
T9653
A5
6

 

עיון בקלפים מגלה כי החוזה המנצח של צפון-דרום הוא 
♠4, או ♥4 המשוחק מידו של צפון. מנגד יכולים מזרח-

מערב להקריב ל-♦5 לא פגיע שנופל פעמיים בלבד.
ומה התרחש על השולחן?

West North East South
מדאלה בראל בוקי זק

Pass
3♣ Pass 3NT All Pass

הזוג מדאלה-בוקי מתבסס על שיטת הכרזה אגרסיבית 
הכרזה  סגנון  )לעומת  עדיפה  פגיעות  של  במצב  מאוד 
הכרזת  עם  יסכימו  מעטים  פגיע(.  במצב  יותר  שמרני 
פתיחה של ♣3 עם קלפיו של מערב, אבל זה מה שהכריז 
נכנסו  לא  כלל  שצפון-דרום  הייתה  התוצאה  מדאלה. 
למכרז והסתפקו בהפלת 3NT לא מוכפל פעמיים לאחר 

הובלה בספייד.

West North East South
ברקת ביאנקדי לנגי דובואה

Pass
Pass 1♣ 1NT 2♣

2♦ Dbl 3♦ Pass
Pass Dbl Pass 3♥

4♦ 4♥ 5♦ Pass
Pass Dbl All Pass
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 1NT-ב התערב  מזרח   ,1♣ פתח  צפון  השני  בשולחן 
סדרות  שתי  את  מראה   –  Landy(  2♣ הכריז  ודרום 
המייג'ור(. צפון התלהב מהמייג'ורים של שותפו והכריז 
פעמיים Dbl )לא מעניש כמובן(. לבסוף הוא העלה ♥3 
שאינו  היחיד  המלא  למשחק  הגיעו  האיטלקים  ל-♥4. 
מתבצע – ♥4 משוחק על ידי דרום שנכשל לאחר הובלה 
בספייד )מערב מספיק לקבל חיתוך(. אבל לנגי החליט 
 IMP 5 להקריב בכל מקרה ל-♦5, וכך הפסידה קבוצתו
 5 IMP 300- מול 100- בשולחן השני( במקום להרוויח(
מהפלת ♥4 פעם אחת. קבוצת Allegra ניצחה במפגש 
)סקירה  ברציפות.  רביעי  אירופה  לגביע  בדרך   7:24
במאמר  למצוא  ניתן  זו  בתחרות  הגמר  חצי  שלב  על 

שהתפרסם במדור האנגלי בירחון דצמבר 2014(.
יוקרתי  ניצחון  ברקת  קבוצת  השיגה  התשיעי  בסיבוב 
של  דרכה  את  חסם  אשר  מונקו,  נבחרת  על   14:22
ב-2014  רוותה  מונקו, שלא  יריבתה לשלב חצי הגמר. 
החמישי  במקום  הסתפקה  ישראלים,  יריבים  מול  נחת 

בתחרות.
ביד הבאה "הצליח" אחד השחקנים המפורסמים בעולם 
ליפול בחוזה ששחקנים נחותים ממנו בהרבה היו מבצעים 
בקלי-קלות, אבל אי אפשר לומר שלא היה היגיון מאחורי 

קו המשחק שלו.
Board 26, Dealer East, Vul All

 ♠
♥
♦
♣

T98
K6
QT73
AJ93

 

♠
♥
♦
♣

AK632
975
94
T54

♠
♥
♦
♣

QJ75
Q43
652
K76

 ♠
♥
♦
♣

4
AJT82
AKJ8
Q82

 

West North East South
ברקת פנטוני לנגי נונס

Pass 1♥
1♠ Dbl 2♠ 3♦

Pass 3♠ Dbl Pass
Pass 5♦ All Pass

פנטוני-נונס  של   1 בגובה  בסדרה  הפתיחה  הכרזות 
ברור  היה  לכך  אי  לפי שיטתם.  נקודות   +14 מבטיחות 
בהיעדר   .3♦ לאחר  ההכרזה  את  ממשיך  שהוא  לצפון 

עוצר בספייד העלה פנטוני ל-♦5.
בשולחן השני, לאחר מהלך הכרזה שהחל בצורה דומה, 

עצרו צפון-דרום ב-♦3.
חתך  נונס  קלאודיו  הכרוז   .♠AK-ב התחיל  ברקת  אילן 
בספייד  המשיך  לנגי  אסף  הצלחה.  ללא  בקלאב  ועקף 
השליטים  הוצאת  את  וסיים  שוב  חתך  נונס  שלישי. 

בשלושה סיבובים.
10 לקיחות בטוחות, אבל עליו להחליט מה  לכרוז כבר 
לעשות: האם לנחש את מיקום ה-Q♥ או להתבסס על 
היא  הבעיה  הקריטיות?  הסדרות  באחת   3-3 חלוקה 
שאם הכרוז מנסה קלאב תחילה וזה לא מצליח, אז כבר 
החוזה  את  לבצע  מנת  על  לדומם  כניסה  לו  תהיה  לא 

.Q-כאשר מערב מחזיק 4-3 קלפי ♥ בראשות ה
על פי המכרז נראה סביר שמערב )שהתערב באוברקול 
כבר  נונס  ההגנה.  של  הנקודות  במרבית  מחזיק  פגיע( 
 ♥Q-שה הסיק  והוא  מזרח,  של  בידו   ♠QJ-ו  ♣K ראה 
ליפול  היחידה  הדרך  את  "למצוא"  הצליח  כך  במערב. 
 ♥Q-ועקיפת חיתוך! לנגי המופתע זכה ב ♥A ,♥K :בחוזה

וקבוצת ברקת הרוויחה IMP 6 במקום להפסיד 10.
לבסוף הצליחה קבוצת ברקת לצבור VP 102.59 מתוך 
ישראל  נציגת  העליון.  לגמר  עלתה  ולא  אפשריות   220
על  הדירוג  במשחקי  נאים  ניצחונות  בשני  התנחמה 
במשחק  ובולגריה.  איטליה  נציגות  מול   12-9 מקומות 
רביעי  אירופי  בגביע   Allegra כאמור  זכתה  הגמר 

ברציפות לאחר ניצחון לא קל על אלופת גרמניה.

לפרטים והרשמה: daganbridge@hotmail.com | ג'קי דגן 050-7470016

היכונו לפסטיבל ברידג‘ האביב ה-14
מלונות דן אילת ודן פנורמה אילת 3-9.5.15



סיקור תחרויות
25

"משחקי ספורט 
המחשבה" בסין

רם סופר

אחת לשנה מתקיימת בסין תחרות הזמנה במספר ענפים 
הנקראת  ועוד(  ברידג'  )שחמט,  המחשבה  ספורט  של 

.SportAccord World Mind Games
ונשים.  פתוחה  קטגוריות:  שתי  כוללת  הברידג'  תחרות 
המתחרות  בלבד  מוזמנות  נבחרות   4 קטגוריה  בכל 
תחילה במתכונת קבוצות )ליגה בסיבוב כפול ולאחר מכן 
תחרויות  גם  מתקיימות  הקבוצות  תחרות  לאחר  גמר(. 
ניתן  שבהן  שחקנים  אותם  בהשתתפות  ויחידים  זוגות 

לזכות במדליות נוספות.
של  הנשים  נבחרת  באירוע  השתתפה  שעברה  בשנה 
באליפות  להשתתף  האפשרות  חוסר  על  כפיצוי  ישראל 
העולם בבאלי. הפעם השתתפה הנבחרת הפתוחה של 
ישראל, אלופת אירופה 2014, בזכות ולא בחסד. ישראל 
פגשה בתחרות את סגניתה מונקו ואת נבחרות ארה"ב 

וסין.
כל  מול  מפגשים  שני  קבוצה  כל  קיימה  הראשון  בשלב 
אחת מיריבותיה, והמאבק להגיע לשלב הגמר היה קשה 

וצמוד.
ממחישה  הראשון  במפגש  ששוחקה  הבאה  החלוקה 
עד כמה קשה לפעמים להגיע להחלטות המנצחות ליד 
השולחן. האלופים נוקטים בדרך כלל פעולות שמבטיחות 
רווח לטווח הארוך, אבל לפעמים יש חלוקות יוצאות דופן 

שבהן כולם נכשלים.
Board 2, Dealer East, Vul N/S
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מהלכי ההכרזה היו שונים ומשונים. בשולחן אחד פתח 
דרום ♦1 ומערב התערב ♣3. בשני שולחנות אחרים פתח 
הפרעה  הכרזת  מערב  ביכר  אחד  ובשולחן   ,1♣ מערב 
אגרסיבית מאוד של ♣5 )אפילו זה לא מנע מצפון-דרום 

להיכנס להכרזה(.
אולם השורה התחתונה הייתה שבכל השולחנות הגיעו 
מזרח-מערב ל-♣5, אבל צפון התחרה ל-♥5 ואז מערב 

"הקריב" ל-♣6.
אף שחקן בצפון-דרום לא הרהר באפשרות להכריז ♥6, 
אף שהכרזה זו הייתה מביאה לצפון-דרום תוצאה מצוינת 

של מינוס 200 בלבד.
גם Pass על ♣5 היה מקנה לצפון-דרום רווח גדול. עם 
היה  הפתוחה  בתחרות  השולחנות  ארבעת  בכל  זאת, 
על-ידי מערב. אף  קושי  ללא  מוכפל שבוצע  החוזה ♣6 

קבוצה לא זכתה על כך אפילו ב-IMP בודד...
גדול לאחר שרון שוורץ- לרווח  ישראל  זכתה  ביד להלן 
 26 לוטן פישר השכילו לעצור מתחת למשחק מלא עם 

נקודות במשותף, ועוד במצב פגיע.
Board 4, Dealer West, Vul All
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West North East South
הלגמו שוורץ הלנס פישר
Pass Pass 1♦ 1NT
Pass 2♣ 2♠ Pass

3♦ Dbl Pass 3♥
Pass Pass Pass

 1NT פישר החליט שידו של דרום הולמת אוברקול של
מכן  ולאחר  בסטיימן  השיב  שוורץ   .Dbl מאשר  יותר 

התחרה ב-Takeout Double על ♦3. 
דרום לא מיהר לקפוץ ל-♥4 עם 18 נקודות: ראשית היה 
ברור שה-Q♦ חסרת ערך; שנית, המצב בסדרת הספייד 
לא היה טוב. סדרה זו הוכרזה על ידי מזרח, ומערב לא 
צפון  של  אפשרי  בכיר  קלף  שכל  ברור  היה  בה.  תמך 
בספייד ממוקם גרוע, ושיש סכנה מוחשית ל-3 מפסידים 

בסדה זו.
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ההחלטה לעצור בגובה 3 הוכיחה את עצמה. גם ביצוע 
של 9 לקיחות אינו קל, אבל לוטן פישר מצא את הדרך: 
מזרח זכה בשתי הלקיחות הראשונות בדיאמונד והחליף 
ראה  שליטים,  סיבובי  שני  הוציא  זכה,  הכרוז  לקלאב. 
את החלוקה ושיחק K♣ ואז ספייד אל ה-9 שהכניס את 

מזרח למשחק סופי.
גם בחלוקה הבאה לא התחשבו שחקני ישראל בכללים 
להכרזת  נקודות   25 שנדרשות  הקובעים  המסורתיים 
משחק מלא. עוד הוכחה שברידג' הוא משחק של לקיחות 

ולא של נקודות.
Board 11, Dealer South, Vul None
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West North East South
אילן הרבסט מולטון אופיר הרבסט צימרמן

1♠
Pass Pass Dbl 2♠
Dbl 3♦ Pass Pass
3NT Pass Pass Pass

במצב  שותפו  של   Dbl-ה שהכרזת  ידע  הרבסט  אילן 
הוא  אבל  פתיחה,  אפילו  מבטיחה  אינה   Balancing
העריך נכון שסדרת הדיאמונד הארוכה של צפון לא תבוא 

לידי ביטוי ב-3NT בשל היעדר כניסות.

מולטון הוביל ב-Q♦ שנלקח על-ידי ה-A הבודד בדרום 
ואילך ההגנה הייתה  נמוך. מכאן  כאשר הדומם משחק 
דרום  מהדומם,   ♠2 הוביל  הכרוז  כאשר  אונים.  חסרת 
נאלץ לשחק נמוך וה-9♠ זכה. לאחר מעבר נוסף לדומם 
בקלאב שוחק הארט. ה-K♥ זכה, והכרוז המשיך בהארט 
אילן  הגיע  כך  בדומם.  הרביעי  ההארט  את  לפתח  כדי 
ל-9 לקיחות )2 בספייד, 2 בהארט, אחת בדיאמונד ו-4 
בקלאב( אף על פי שלרשותו עמדו רק 20 נקודות גבוהות.
הזוג הישראלי השלישי דרור פדון-אלון בירמן קיבל ביד 
הבאה מהסיבוב השלישי "מתנה" בלתי צפויה כתוצאה 

מאי-הבנה בין חברי הזוג האמריקני.

Board 7, Dealer South, Vul All
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West North East South
דמואי בירמן קרניאק פדון

2♥
Pass 3♣ 3♦ 3♥
Dbl Pass Pass Pass

ההכרזה הייתה טבעית )♥2 חלש(. צפון-דרום היו בדרך 
ל-♥4, ואז מערב הכפיל ♥3. סביר להניח שהוא התכוון 
לקראת  בדיאמונד  עזרה  עם  יחד  ספיידים  להראות 
חוסר  שהחזיק  שותפו  אבל  ב-♠4,  אפשרית  הקרבה 
בהארט דמיין דאבל מעניש עם הארטים חזקים והשאיר 

♥3 מוכפל.

שצריך  מה  הרבסט  ואופיר  אילן  עשו  השני  בשולחן 
במזרח-מערב כאשר הקריבו ל-♦5 מוכפל נגד ♥4 ונפלו 

פעם אחת.

 ♠A-ב זכה  פדון  מוכפל.   3♥ נגד  בספייד  הוביל  מערב 
והוביל J♦ מהדומם. מזרח חשב בקדחתנות כיצד להפיל 
את החוזה והחליט לשחק נמוך בתקווה ששותפו מחזיק 
את ה-Q♦ כך שיוכל להוביל שליט בלקיחה הבאה. אני 
דיאמונד  לחתוך   ,♦Q-ב לזכות  נהנה  פדון  שדרור  מניח 
לקיחות  שתי  עם  והמוכפל  הפגיע  החוזה  את  ולבצע 

עודפות )1130+(.

בסיום היום הראשון הובילה ישראל עם 40.35 נקודות 
מתוך 60 אפשריות.

בסיבוב  אבל  סין,  את  ישראל  ניצחה  הרביעי  בסיבוב 
הובילה  עדיין  נבחרתנו  למונקו.  הפסידה  החמישי 
בתחרות, אבל ההפרשים היו קטנים. ביד הבאה הצטיינו 

שני הזוגות הבכירים של מונקו:
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Board 4, Dealer West, Vul All
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West North East South
פדון הלנס בירמן הלגמו

Pass Pass 1♥ Dbl
2♥ 4♠ Pass 4NT

Pass 5♦ Pass 7♠
Pass Pass Pass

שחקנים ברמה עולמית אינם חוששים להכריז סלם גדול 
השיבו.  ואף  ההכרזה  את  פתחו  שיריביהם  כאשר  גם 
ולא  שלהם  בקלפים  הלקיחות  פוטנציאל  הוא  העיקר 

הנקודות שהובטחו על-ידי המתנגדים.
בספייד  שישייה  להיות  צריכה  שלשותפו  העריך  הלגמו 
ששותפו  בירר  שהוא  לאחר  ל-♠4.  קפיצה  להצדיק  כדי 
מחזיק את ה-A♥ הוא החליט לא לשאול על ה-Q♠ עם 
עשרה שליטים במשותף וצדק. החוזה ♠7 בוצע בקלות. 
ניתן להגביה את  נופלת, היה  גם אם ה-Q♦ לא הייתה 

סדרת ה-♦ באמצעות חיתוך.
West North East South
נונס אופיר הרבסט פנטוני אילן הרבסט
3♣ Pass 4♣ Dbl

Pass 4♠ Pass 4NT
Pass 5♣ Pass 6♠
Pass Pass Pass

 Preempt בהכרזת  נונס  קלאודיו  בחר  השני  בשולחן 
אגרסיבית במצב פגיע עם קלפיו של מערב.

הכרזת ♠4 של אופיר הרבסט הייתה שונה לגמרי מזו של 
עמיתו ממונקו. במקרה שלנו זו הייתה הכרזה מאולצת 
מחזיק  ששותפו  לברר  דרך  שום  הייתה  לא  ולדרום 
 6♠ ולהכריז  זהיר  להיות  החליט  הרבסט  אילן  שישייה. 
ב-13  זכתה  ומונקו  מפתח(,  קלפי   4 או   1 הראה   5♣(

.IMP

 )VP  15:5( גבוה  הפסד  ישראל  ספגה  השישי  בסיבוב 
הבאה  היד  בגמר.  מקומה  את  שהבטיחה  ארה"ב  מול 

"תרמה" לתוצאה המאכזבת:

Board 22, Dealer East, Vul E/W 
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West North East South
פישר צ'יק שוורץ ברטנס

1NT Pass
2♠ Dbl 3♣ Pass

Pass 3♥ Pass 4♥
Pass Pass Dbl All Pass

מזרח פתח 1NT ומערב השיב בהכרזת טרנספר ל-♣, 
אבל צפון החליט להילחם עד לגובה 3 בפגיעות עדיפה 
עם חלוקה 5-5, ודרום ניסה את מזלו במשחק מלא עם 
התאמה כפולה. פישר נמנע מהכרזת ♣5 שהייתה עולה 
לקיחות   4 כמו  שנראה  מה  עם  הכפיל  ושוורץ  ביוקר, 

בטוחות.
כפי שקורה לא אחת, ההובלה הטבעית ב-A♦ "מכרה" 
שמזרח  לאחר  כי  והבין  חתך  צ'יק  קרטיס  החוזה.  את 
לשותפו  לתת  עלול  הוא  בדומם  ספיידים  שלושה  רואה 
זמן  היה  לא  כן  על  ראשונה.  בהזדמנות  ספייד  חיתוך 
האמריקני  הכרוז  הארט.  משם  ולהוביל  לדומם  להיכנס 
הלך על הסיכוי היחיד להצליח בהובלת שליט מידו. הוא 
הוריד K♥, וזה הצליח! ה-Q♥ של מערב נפלה, וכעת אין 
 להגנה מענה. 590+ לארה"ב מול 100+ לישראל )1-♣4(

בשולחן השני.
כן  גם  ישראל  את  לעבור  הזדמנות  הייתה  למונקו 
ושוב,  הוחמצה.  היא  אבל  בגמר,  ארה"ב  מול  ולשחק 
כמו באופטייה, זו הייתה טעות בבורד האחרון של הזוג 

המוביל בדירוג העולמי פנטוני-נונס.
ולאחר שהמתנגדים הגיעו  נונס פתח את ההכרזה ♦1, 

מיד ל-♠4 הוא התחרה ל-♣5.
אותם  הסיני שהחזיק  פנטוני החזיק Q ♣T6♦. השחקן 
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תערוכה, תל - אביב

-1.2.15 זכאים לכרטיס חינם לתחרות בוקר (הכרטיס ינתן בדלפק הפסטיבל)

שלישי
24.2

אליפות בתי הספר
10:00

קבוצות

מרכזית

1

15:30

2

19:30

רביעי
25.2

TB חד-מושבית
10:00

קבוצות מרכזית
שלבי הגמר

19:30 | 15:30 | 13:30

חמישי
26.2

TB חד-מושבית
10:00

זוגות
מרכזית

TB
גמר א'

3
15:30

4
19:30

סה"כ פרסים כספיים 120,000 ₪

זוגות מרכזית 
TB

מוקדמות

1 
15:30

2
19:30

תארים נמוכים
TB עד אמן כסף

מוקדמות

1
15:30

2
19:30

זוגות
מרכזית

TB
גמר ב'

3
15:30

תארים
נמוכים

TB
עד אמן כסף

3
15:30

TB חד-מושבית
19:30

הפסטיבל הבי
20 עד 26 בפב

הפסטיבל פתוח לחברי ההתאגדות בלבד - אנ

במרכז הקונגרסים גני התע

חבריםחברים חדשים שלא היו רשומים בעבר בהתאגדות, שירשמו עד ה-2.15

שישי
20.2

קבוצות מעורבות
1

10:00
2

14:00

שבת
21.2

TB גברים/נשים
10:00

 IMP זוגות

1
15:00

2
19:00

ראשון
22.2

TB חד-מושבית
10:00

זוגות 
 TB מעורבים

1
15:30

2
19:30

שני
23.2

TB חד-מושבית
10:00

קבוצות
 BAM

1
15:00

2
19:00

אליפ

שחקני הקבוצות שהעפילו לשלבי הגמר השונים בתחרות הקבוצות המרכזית, יוכלו 
להצטרף לתחרות הזוגות המרכזית המתנהלת במקביל, על פי התקנון.

עלות כרטיס למושב במכירה מוקדמת - 65 ₪ ובדלפק הפסטיבל 70 ₪.
מכירה מוקדמת באמצעות המועדונים.

שימוש בברידג'מייטס במהלך התחרות!

זוגות 
 HANDICAP

1
15:00

2
19:00
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 - אנא בדקו כי חברותכם לשנת 2015 בתוקף!

תערוכה, תל - אביב

-1.2.15 זכאים לכרטיס חינם לתחרות בוקר (הכרטיס ינתן בדלפק הפסטיבל)

שלישי
24.2

אליפות בתי הספר
10:00

קבוצות

מרכזית

1

15:30

2

19:30

רביעי
25.2

TB חד-מושבית
10:00

קבוצות מרכזית
שלבי הגמר

19:30 | 15:30 | 13:30

חמישי
26.2

TB חד-מושבית
10:00

זוגות
מרכזית

TB
גמר א'

3
15:30

4
19:30

סה"כ פרסים כספיים 120,000 ₪

זוגות מרכזית 
TB

מוקדמות

1 
15:30

2
19:30

תארים נמוכים
TB עד אמן כסף

מוקדמות

1
15:30

2
19:30

זוגות
מרכזית

TB
גמר ב'

3
15:30

תארים
נמוכים

TB
עד אמן כסף

3
15:30

TB חד-מושבית
19:30

הפסטיבל הבי
20 עד 26 בפב

הפסטיבל פתוח לחברי ההתאגדות בלבד - אנ

במרכז הקונגרסים גני התע

חבריםחברים חדשים שלא היו רשומים בעבר בהתאגדות, שירשמו עד ה-2.15

שישי
20.2

קבוצות מעורבות
1

10:00
2

14:00

שבת
21.2

TB גברים/נשים
10:00

 IMP זוגות

1
15:00

2
19:00

ראשון
22.2

TB חד-מושבית
10:00

זוגות 
 TB מעורבים

1
15:30

2
19:30

שני
23.2

TB חד-מושבית
10:00

קבוצות
 BAM

1
15:00

2
19:00

אליפ

שחקני הקבוצות שהעפילו לשלבי הגמר השונים בתחרות הקבוצות המרכזית, יוכלו 
להצטרף לתחרות הזוגות המרכזית המתנהלת במקביל, על פי התקנון.

עלות כרטיס למושב במכירה מוקדמת - 65 ₪ ובדלפק הפסטיבל 70 ₪.
מכירה מוקדמת באמצעות המועדונים.

שימוש בברידג'מייטס במהלך התחרות!

זוגות 
 HANDICAP

1
15:00

2
19:00
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 .)500 )מינוס  קלפים אפשר לשותפו לשחק ♣5 מוכפל 
פנטוני החליט משום מה לתקן ל-♦5. לשותפו היו שתי 
 – ביוקר  עלה  מוכפל   5♦ "המשופר"  והחוזה  שישיות, 

מינוס 800.
אז ישראל אמנם הגיעה לגמר בזכות טעות של מונקו, אבל 
במפגש הגמר עצמו היא הוכיחה שהיא ראויה למעמד. 
לא זו בלבד, נבחרתנו הובילה מההתחלה בהפרש ניכר 

ולא הותירה לארה"ב שום סיכוי.
כי  התברר  הגמר  של  הראשון  מהסיבוב  הבאה  ביד 
האמריקנים לא למדו לקח ממה שקרה בשלב המוקדם, 
ניתן  שלא  חלקי  בחוזה  פדון  דרור  את  הכפילו  ושוב 

להכשילו. הפעם לפחות לא היו לקיחות עודפות.

Board 14, Dealer East, Vul None
 ♠

♥
♦
♣

96
AK54
643
AQ62

 

♠
♥
♦
♣

AT8754
Q93
Q
J84

♠
♥
♦
♣

KJ2
72
JT9872
K9

 ♠
♥
♦
♣

Q3
JT86
AK5
T753

 

West North East South
פדון לאל בירמן לי

Pass Pass
2♠ Dbl 3♠ Dbl

Pass Pass Pass

דרום הרגיש חובה לעשות משהו עם 10 נקודות. במקום 
ה-Dbl שלו היה מקום לשקול Pass – ה-Q♠ לא הייתה 
אבל  נופל  שהיה   4♥ אולי  או   – נקודות   2 באמת  שווה 
יכול  היה  צפון  צפון-דרום.  תוצאת  את  במקצת  משפר 
לנסות ♣4, אבל הכרזה זו לא הייתה מושכת. הוא החליט 
להשאיר ♠3 מוכפל עם 3 לקיחות מהירות בידו ולהתפלל.
ולכרוז  יפה  מתנהגות  השחורות  הסדרות  מוכפל  ב-♠3 
רק 4 מפסידים מידיים, אבל עדיין הוא צריך לטפל ב-♥ 
או  בדומם  אותם  לחתוך   – שלו  השלישי  וב-♣  השלישי 
על  אותם  להשליך  שליט(  פעמיים  תוביל  ההגנה  )אם 

סדרת ה-♦.
והוביל  זכה  פדון  נמוך.  ל-♣  והחליף   ♥A-ב הוביל  צפון 
זכה  דרום  הידיים.  בין  מעברים  לאפשר  כדי   ♦Q מיד 
ב-A♦ והמשיך ב-J♥. צפון שיחק AQ♣ ואילץ את הכרוז 

לחתוך ♣, אולם לאחר מכן פדון שיחק K♠, חתך ♦, חתך 
בדיאמונד,  פעמים   3 שירתו  המגנים  נוסף.   ♦ וחתך   ♥
ולאחר מכן ה-A♠ הפיל את השליטים הנותרים והחוזה 

בוצע )530+(.
בשולחן השני חטאו האמריקאים במזרח-מערב בהכרזה 
מוגזמת ונפלו פעם אחת ב-♠4, כאשר הזוג שוורץ-פישר 

לא מצא לנכון להכפילם.
ישראל הגדילה את יתרונה בסיבוב השני. מה שקבע את 
גורל היד הבאה הייתה ההחלטה של דרום אם לפתוח יד 
11 נקודות. "חוק ה-20" תמך בפתיחה, אבל ריכוז  של 
המרכזית  הסדרה  וחולשת  הקצרות  בסדרות  הנקודות 
ההחלטה  הייתה  וזו  לפתוח,  לא  פדון  דרור  את  שכנעו 

המנצחת.
Board 18, Dealer East, Vul N/S

 ♠
♥
♦
♣

KQJ62
A9842
KQ
A

 

♠
♥
♦
♣

T543
QT65
7
7543

♠
♥
♦
♣

87
73
AJ842
QJ96

 ♠
♥
♦
♣

A9
KJ
T9653
KT82

 

West North East South
אילן הרבסט לאל אופיר הרבסט לי

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

קשה לעצור לפני סלם עם ידו של צפון לאחר שהשותף 
להתחמק  דרך  אין  לכרוז   .♣Q-ב הוביל  מזרח  פתח. 
ממפסיד ב-♦ ומפסיד ב-♥. בפועל הוא דחה את הוצאת 
ונפל פעמיים. 200+  השליטים, אפשר להגנה חיתוך ♦ 

לישראל.

West North East South
דמואי בירמן קרניאק פדון

Pass Pass
1♥ Dbl Pass 3♦

Pass 3♠ Pass 3NT
Pass Pass Pass
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 ניסיונו הנואש של וינסנט דמואי להפריע במושב השלישי 
לא גרם לצפון-דרום לסטות מהחוזה הנכון. אלון בירמן 
ידע ששותפו מוגבל ל-11 נקודות, ובהיעדר התאמה לא 
היו לו שום יומרות לסלם. 3NT בוצע בקלות – עוד 630+ 

לישראל.

השלישי,  בסיבוב  יכולתה  ככל  ניסתה  ארה"ב  נבחרת 
נבחרת  התוצאה.  את  לצמק  הצליחה  לא  אפילו  אך 
ישראל זכתה לניצחון מכריע 97:142 במפגש שהחל עם 
CarryOver של 0:10 לארה"ב וסיימה את שנת 2014 
עם מדליית זהב נוספת. במקביל גברה נבחרת אנגליה 
בהפרש דחוק על אלופת אירופה הולנד וזכתה בתחרות 

הנשים.

בכך לא תמו האירועים – בהמשך התכנית היו תחרות 
"מקצה  שימשו  אלה  תחרויות  יחידים.  ותחרות  זוגות 
שיפורים" לחברי נבחרת מונקו לאחר הדחתם המתסכלת 

ממפגש הגמר לקבוצות. 

גייר הלגמו-טור הלנס הצטיינו בזוגות עם 54.20%, אבל 
נאלצו לחלוק את המקום הראשון ואת מדליות הזהב עם 

אילן ואופיר הרבסט שהשיגו תוצאה זהה.
לפני הלוח האחרון בתחרות הזוגות הובילו הלגמו-הלנס 
החלוקה  הרבסט-הרבסט.  על  אחת  נקודה  של  ביתרון 

האחרונה הייתה:

Board 20, Dealer West, Vul All
 ♠

♥
♦
♣

532
4
AK72
KQ874
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♦
♣

KT76
JT
QJT93
53

♠
♥
♦
♣

QJ98
A983
86
T96

 ♠
♥
♦
♣

A4
KQ7652
54
AJ2

 

 3NT .תוצאת המשחק תלויה בהכרזתם של צפון-דרום
ניתן לביצוע אבל ♥4 נופל.

לצערם של האחים הרבסט, הם הגיעו ל-♥4 שנפל פעם 
אחת, אבל למזלם הזוג הסיני ששיחק נגד הלגמו-הלנס 
שולחנות  בשני  זאת,  לעומת  הנכון.  החוזה  את  מצא 
אחרים הכריזו צפון-דרום בצורה פרועה ל-♣6 )שנפל גם 

כן פעם אחת( ול-7NT מוכפל!

נקודות מתוך   3 קיבלו הרבסט-הרבסט  בסופו של דבר 
10 והלגמו-הלנס רק 2 מתוך 10, וכך סיימו שני הזוגות 
התרת  הייתה  לא  התחרות  כללי  לפי  זהה.  תוצאה  עם 
דוכן  על  התייצבו  המנצחים  הזוגות  ושני  נקודות,  שוויון 

מס' 1 נטקס הענקת המדליות.

הלגמו )59.33%( והלנס )56.90%( הצטיינו גם ביחידים, 
אך גם כאן התברג ביניהם אילן הרבסט שסיים במקום 
לישראל.  כסף  מדליית  עוד   – הלנס  עם  משותף   3-2

תוצאה יפה גם לדרור פדון שהגיע למקום 5 מתוך 24.
ביד  אבל  היחידים,  תחרות  בצמרת  סיים  לא  שוורץ  רון 
הבאה הוא מצא הובלה נפלאה שזיכתה אותו ואת שותפו 

הסיני ב"טופ".

Board 24, Dealer West, Vul None
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♦
♣
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West North East South
שוורץ
Pass 1♦ Dbl RDbl

1♠ Pass Pass Dbl
Pass 2♦ 2♠ 3NT
Pass Pass Pass

להוביל  צריך   Takeout Dbl מכריז  כשהשותף  לכאורה 
נגד NT בסדרה הארוכה ביותר, אבל רון שוורץ שם לב 

 .3NT שדרום הציע להכפיל ♠1 לעונשין בטרם הכריז

רב.  שלל  בחכתו  והעלה  ה-9♥  את  לנסות  החליט  הוא 
והחליף לספייד.   ♥Q-זכה ב הדומם כיסה ב-J♥, מזרח 
של  הלקיחות  רצף  את  לעצור  בניסיון   ♠K שיחק  דרום 
ההגנה, רון זכה ב-A♠ ושיחק הארט נוסף. ההגנה זכתה 
פעמים.  ארבע  נפל  והחוזה  הראשונות,  הלקיחות  ב-8 
 3NT בשולחנות שבהם בחר מערב להוביל ספייד בוצע

בקלות.



שונות
32

הצץ מעבר לכתפי

ידיים חלשות
איתן גוליק 

בתחרות שבועית בסניף הרצליה קיבלתי בלוח השני את 
היד הזו:

South

♠
♥
♦
♣

8754
6
AKJ864
T84

להכריז  לא  היא  הבינלאומית  ההמלצה  המחלק.  אני 
Preempt כאשר בנוסף לסדרה שבכוונתנו להפריע בה 

יש גם רביעייה בסדרת מייג'ור.
אף פעם לא קיבלתי המלצה זו. לדעתי, בתנאים מסוימים 
אפשר גם להכריז את הסדרה השנייה. לכן פתחתי את 
שזו  זוכר  כבר  כתבותיי  את  שקורא  מי  ב-♣3.  ההכרזה 

הכרזת העברה לדיאמונד, ואכן שותפי התריע בהתאם.
בכל   .4♣ הכריז  ולבסוף  לטראנס,  שותפי  נכנס  כעת 
העולם חייבים להתריע – בישראל אסור )לוועדת החוקה 
פתרונים(. לכם אספר שזו שאלה לאסים, ואני עניתי ♥4 

)1 או 4(.
עכשיו בא משותפי 4NT – שזה פיתוח שלנו, שאלה על 
איכות הנכבדים – ותשובתי הייתה ♦5 )אני מחזיק AK או 
Q בשליט(. מצחיק, אבל כתוצאה מתשובה זו אהיה אני 
ולבסוף הכריז ♦7.  ולא אחי. הוא המשיך לחשוב  הכרוז 

!Wow

הובלה מפחידה בקלאב, והדומם התגלה:

North

♠
♥
♦
♣

A
AK9754
QT93
A3

על מה היה ה"טראנס" של שותפי? החשיבה שלו קשורה 
לאיכות ההארטים שלי. עם קלף בודד או שניים יש סיכוי 
לי  היו  לו  חיתוך.  באמצעות  הסדרה  את  להגביה  טוב 
שלושה הארטים היה עליו לקוות שהסדרה תתחלק 2-2. 
אמנם במקרה זה יש ♥7, אבל ♦7 חוזה בטוח לא פחות, 

ואינו דורש בירורים מיותרים.
הושלך  אחד  בקלאב.  מפסידים  שני  בידי  העניין,  לעצם 
הארט  על  הושלך  תהליך  של  בסופו  והשני   ,♥K על 
בין  ההארט  )חלוקת  חיתוכים  באמצעות  שהוגבה  נמוך 

המתנגדים הייתה 4-2(.
סליחה שאיני מציג את החלוקה כולה – אין לה חשיבות.

בשל  כמומלץ   Pass-ב פותח  שאני  נדמיין  הבה  כעת 
ארבעת הספיידים.

שותפי בתורו פותח ♥1. מה אמורה להיות הכרזתי עם 8 
נקודות ובודד בצבע של שותפי? נניח שאכריז ♠1 )כמובן 
– הכרזת ♦2 תהיה נהדרת, אבל היא מספרת לשותף על 
או   2♦ בתורו  יכריז  אצלי(. שותפי  נקודות שאינן   11-10
אולי ♥3 )אבל לא ♦3 שמראה אצלנו סינגלטון עם התאמה 
בספייד(. לאן אני מוביל את המכרז מכאן? ♦3 אינו מתאר 
את ידי, ♦4 כבר עובר את 3NT. בקיצור, בשכונתנו היו 

אומרים "מצב פקופלי".
בהן  משתמשים  שאנו  ההכרזות  על  מלים  כמה  לסיום, 
בדרך לסלם. לאחר השאלה לאסים )♣4( והתשובה עליה 

– אם תבוא שאלה נוספת, היא תהיה:
♣5 = שאלה על מספר המלכים, או

4NT = שאלה על הרכב המכובדים בסדרה המוסכמת, 
עם התשובות הבאות:

 = 5♥ ;Q או AK = 5♦ ;5 = כל השלושה או אף אחד♣
.A או KQ = 5♠ ;K או AQ

"קול המון כקול שדי" זו אמרה יפה, אבל  מוסר השכל: 
לא בהכרח נכונה.
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לעצור את היד 
המושטת לכרטיס 

Stop-ה
אבי רוזנטל

ב-♠.  קלפים   8 עם  יד  שקיבלתם  לכם  קרה  כבר  בוודאי 
מגיע  להכריז. כשהוא  לתורכם  רוח  בקוצר  אתם מחכים 
אתם שולפים מיד את כרטיס ה-Stop, מניחים אותו על 

השולחן, מחכים מעט ושולפים ♠4.
 AT בראשות  ב-♠  קלפים   8 שקיבלתם  לכם  קרה  האם 

!?Pass והכרזתם
 2 לגובה  הגיע  המכרז  ברומטר.  בתחרות  קרה  זה  לי 
)שותפי הכריז Pass(. נלחמתי בדחף למשוך מיד כרטיס 

Stop ועצרתי לחשוב.
.Pass לא תתפלאו אם אספר לכם שהייתי היחיד שהכריז

היד שהחזקתי:
South

♠
♥
♦
♣

AT865432
65
-
J62

מהלך המכרז עד שהגיע תורי:

West North East South
1NT Pass 2♦* ?

* טרנספר ל-♥

מה גיליתי כשעצרתי לחשוב?
1. אנחנו פגיעים, והיריבים לא פגיעים.

 אם ליריבים משחק חלקי בלבד, נפילה אחת עם 	
Dbl )או שתיים ללא Dbl( תהיה יקרה מאוד עבורי 
)200- ייתן להם יותר נקודות מאשר ביצוע חוזה 
חלקי בהארט, אפילו אם באפשרותם להשיג 10 

לקיחות(.
 אם ליריבים משחק מלא )למשל 480 = 2+♥4(, 	

 500 יקבלו  הם   ,Dbl עם  פעמיים  אפול  ואני 
נקודות.

2. היד החזקה ביותר בשולחן נמצאת אצל מערב
הנקודות  רוב  מלא,  למשחק  להזמינו  התכוון  שותפו  אם 
אצלם. שימו לב שחסרים לי KQJ♠. כולם עלולים להיות 
יותר  שאפול  סביר  סיכוי  יש   .1NT שפתח  מערב  אצל 

פעמיים ב-♠4 מוכפל.
לסלם  אותם  תדחוף  שלי  שהתערבות  להיות  יכול   .3
להם  ותסייע  עצמם,  בכוחות  אליו  מגיעים  היו  שלא 

לבצעו.
תסריט אפשרי אחד הוא שמערב מחזיק KQx♠ ולמזרח 
יוכל  הכרוז  בספייד,  יוביל  שותפי  אם  בספייד.  חוסר 
ובהמשך  מהדומם,  מפסיד  הראשונה  בלקיחה  להשליך 
בדיאמונד  חיתוך   .♠KQ-ה על  מפסידים  שני  עוד  ישליך 
כבר לא אקבל. לעומת זאת, אם צפון יוביל ב-♦ שייחתך, 

קשה להאמין שהם יוכלו לבצע סלם.

?Pass מה קרה לאחר שהכרזתי

מערב היה הכרוז בחוזה ♥4. שותפי הוביל ב-♦! חתכתי 
השליך  שעליו   )♠J9 בדומם  )ראיתי   ♠A-ב והמשכתי 
נוסף  ב-♦  והמשיך  חתך,  הוא  הבא  ה-♠  את   .♣ שותפי 

שאני חתכתי.
הכרוז הפסיד את 4 הלקיחות הראשונות )3 מהן חיתוכים(. 

מיד לאחר מכן פרש את קלפיו ותבע את יתר הלקיחות.

מה קרה ביתר השולחנות?
במערב  השחקנים  גם  אלא  לחשוב,  עצרתי  אני  רק  לא 
עם ה-KQ7♠ עצרו לחשוב לאחר הכרזת ♠4 של דרום. 
כמעט כולם הוציאו כרטיס אדום שכתוב עליו Dbl. בדרך 
1100 נקודות ליריבים.  כלל הכרוז נפל ארבע פעמים – 
בלבד.  נקודות   800 הפסידו  בדרום  ברי-מזל  שחקנים 
מכאן, שגם אם הכרוז בשולחן שלנו היה מבצע ♥4 – היינו 

מקבלים תוצאה מצוינת.
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בחן את עצמך 

קובי שחר

 )1(
Dealer North, Vul E/W

♠
♥
♦
♣

KQ65
863
KT4
AJT

♠
♥
♦
♣

AJT98
T9
AJ6
K74

North South
1♣ 1♠
2♠ 4♠

Pass

עוד  ממשיכה  ההגנה   .4♠ נגד   ♥K-ב מוביל  מערב 
)השליטים  המשחק!  את  תכננו  בסדרה.  סיבובים  שני 

מתחלקים 2-2(

 )2(
Dealer South, Vul All

♠
♥
♦
♣

K4
KT753
J852
54

♠
♥
♦
♣

A53
AQJ98
Q43
AQ

North South
1♥

2♥ 4♥
Pass

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

 )3(
Dealer South, Vul E/W

♠
♥
♦
♣

K653
A52
QJ
T963

♠
♥
♦
♣

AJT
86
AK
AJ8754

West North East South
1♣

1♥ Dbl Pass 3♣
Pass 5♣ All Pass

מערב מוביל ב-K♥ נגד ♣5. תכננו את המשחק!

פתרונות בעמוד 36
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בוא ניפול בסטייל )חלק שלישי(

עמי לפיד

פגשנו  טופ-בוטום שגרתית  בסיבוב האחרון של תחרות 
בחלוקה הבאה:

Board 11, Dealer South, Vul None
 ♠

♥
♦
♣

83
J832
Q852
AJ3

 

♠
♥
♦
♣

T4
KQT932
A6
QT4

♠
♥
♦
♣

QJ92
A76
JT9743
-

 ♠
♥
♦
♣

AK765
-
K
K987652

 

שותפי בדרום עם החלוקה המיוחדת 7-5 החליט לפתוח 
ועד  ב-♥,  התערבה  מערב  מייג'ור...  זהו  כי  ב-♠,  דווקא 
כאן שום דבר חריג עוד לא קרה. בהמשך ההכרזה קיבלה 

תאוצה ונעשתה סוערת הרבה יותר.
West North East South

1♠
2♥ Dbl Pass 3♣
3♥ 3♠ 4♥ 4♠

Pass Pass 5♥ 5♠
Pass Pass Dbl All Pass

כבר בהכרזתי הראשונה עמדתי על פרשת דרכים.
להכרזת  מספיקות  אינן  נקודות   8 כי  להחלטה  הגעתי 
לכן העדפתי  מדי,  יהיה פאסיבי   Pass שני  ומצד   ,2NT

.Negative Double
למען האמת לא הייתי מאוהב ב-Dbl שלי, יען כי החזקתי 

רק שלישייה בקלאב.
מזרח לא הרגישה בשלב זה צורך להכריז. מדרום הגיע 

♣3, ומערב חזרה על סדרת ה-♥.
 3♠ לשחק  חלקי,  חוזה  על  מתמודדים  שכולנו  האמנתי 

בהתאמה 5-2 בתחרות טופ-בוטום היה כל מבוקשי.
עכשיו מזרח התעוררה, העלתה לגובה ארבע, אך לבדה 

היא לא נותרה.
שותפי עם חוסר בסדרת היריב – כבר מאמין שפניו לבצע 

משחק מלא ולא להקריב.

עד  האש,  חילופי  את  ודרום  מזרח  רק  המשיכו  נלהבים 
שהגיעו לחוזה המוכפל בגובה חמש.

 Bottom על ביצוע היד לא כדאי שנכביר מלים, זה היה
מוחלט כי נפלנו שלוש פעמים.

רציתי כאן לספר מה אירע בשישה שולחנות אחרים, 
אך חבילת ה-scoresheets כבר אבודה.

היא נשלחה לגריסה בתוך ערימת עיתונים,
אילו חוזים בדיוק שוחקו לעולם לא נדע.

 12 עשו  ב-♣5  כנראה   –  +420 רשם  ויחיד  אחד  זוג 
לקיחות.

כל יתר הכרוזים בשני הכיוונים חוו רק נפילות.
ב-♥  מוכפלים  חוזים  ודאי   ,+500 אחד   ,+300 פעמיים 

שהיו יקרים בעליל,
מהצד השני 100- וגם 150-, כנראה ♣ או NT – לא כולם 

ידעו להכפיל.
חוזה ♣6 גם בקלפים פתוחים נועד ליפול,

לחתוך ♠ פעמיים וגם לעקוף נגד ה-Q♣ אף אחד לא יכול.

התעלומה מונחת על השולחן ובאה העת לחקור,
איך התאמה 7-3 בקלאב הושלכה בקלילות אל הבור.
מן הסתם, לו פתח שותפי ♣1 זה לא היה יכול לקרות,

הכתבה  לכל  הסיבה  את  ממני  לוקח  היה  אגב  בדרך 
הזאת...

מן הטעות ההיסטורית עוד היו כמה הזדמנויות לחזור,
כולן הוחמצו – זאת יוכיחו ההילוכים לאחור.

חייב  היה  בתורו  דרום   ,Dbl במקום   Pass אמרתי  לו 
להציג את ה-♣ בעצמו.

בין אם בגובה שלוש או ארבע – זה לא היה נשמע לי סתם 
כמו רביעייה.

זאת בשמחה  מקבל  הייתי   – היקר  לשותפי  ועוד משהו 
ובגיל,

אילו נוכחתי כי בעצם עשית ליריבינו תרגיל.
אך למען האמת, הדאבל על ♠5 היה כמו שעון מעורר,
מזכיר כי באה העת לשלוף את הקלאבים מן המקרר.
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בחן את עצמך – פתרונות מעמוד 34

 )1(
 ♠

♥
♦
♣

KQ65
863
KT4
AJT

 

♠
♥
♦
♣

4
KQJ72
Q87
9862

♠
♥
♦
♣

732
A54
9532
Q53

 ♠
♥
♦
♣

AJT98
T9
AJ6
K74

 

עוד  ממשיכה  ההגנה   .4♠ נגד   ♥K-ב מוביל  מערב 
)השליטים  המשחק!  את  תכננו  בסדרה.  סיבובים  שני 

מתחלקים 2-2(
יש 9 לקיחות בטוחות. אם נצליח לנחש את מיקום אחת 
המלכות בסדרות המינור נשיג את הלקיחה החסרה, אבל 

יש דרך להשיג 10 לקיחות בוודאות בלי לנחש.
ומוציאים  השלישי  ה-♥  את  חותכים  הנכון:  המשחק 
בסדרה,  שלישי  וסיבוב   ♣K  ,♣A נשחק  כעת  שליטים. 
שבו יזכה אחד היריבים. )ניתן גם לשחק K ,♦A♦ ו-♦ עם 
תוצאה זהה(. המגן שיזכה בלקיחה יהיה חייב לשחק ♦ 
חיתוך  לנו  ולתת  להוביל סדרה אחרת  או  עקיפה,  לתוך 

והשלכה.
אחד  את  להכניס  שואפים  אנו  לנחש  במקום  עיקרון: 
המגנים למשחק סופי )Endplay( – כלומר מצב שבו כל 

קלף שיוביל יגרום לו נזק.
 )2(

 ♠
♥
♦
♣

K4
KT753
J852
54

 

♠
♥
♦
♣

QJT87
4
KT7
KT86

♠
♥
♦
♣

962
62
A96
J9732

 ♠
♥
♦
♣

A53
AQJ98
Q43
AQ

 

מערב מוביל ב-Q♠ נגד ♥4. תכננו את המשחק!
יש 8 לקיחות בטוחות. לקיחה תשיעית תושג מחיתוך ♠ 
בדומם, ונותר רק למצוא את המקור ללקיחה העשירית. 
עקיפה מוצלחת ב-♣ היא אפשרות אחת עם סיכויי הצלחה 

של 50%, אבל יש דרך טובה יותר: בסדרת ה-♦ יש צירוף 
קלפים שיבטיח לקיחה אחת בתנאי שהמגנים הם אלה 
זאת  אותם לעשות  נאלץ  שיתחילו לשחק את הסדרה. 

באמצעות טכניקת המשחק הסופי.
כנדרש  שליטים  מושכים   ,♠K-ב זוכים  הנכון:  המשחק 
וממשיכים עם A♠ וחיתוך ♠ בדומם. לאחר חיסול סדרת 
על  מוותרים  אנו   –  ♣Q ולאחריו   ♣A דווקא  נשחק  ה-♠ 
העקיפה! אחד המגנים אמנם יזכה ב-K♣, אולם בלקיחה 
חיתוך  לתת  או   ♦ עבורנו  לשחק  חייב  יהיה  הוא  הבאה 

והשלכה.
את  לסלק  יש  סופי  משחק  מתכננים  כאשר  עיקרון: 
היציאות הבטוחות של היריבים כך שיהיו חייבים לשחק 
את הסדרה "הבעייתית" או לתת חיתוך והשלכה. תהליך 
זה נקרא באנגלית Elimination ומתואר לעתים קרובות 

במלים סילוק/ חיסול/ ניקוי.
 )3(

 ♠
♥
♦
♣

K653
A52
QJ
T963

 

♠
♥
♦
♣

97
KQJT7
9876
KQ

♠
♥
♦
♣

Q842
943
T5432
2

 ♠
♥
♦
♣

AJT
86
AK
AJ8754

 

את  תכננו   .5♣ נגד   ♥K-ב מוביל   )1♥ )שהכריז  מערב 
המשחק!

אם נניח שהשליטים מתחלקים 2-1, יש לנו 10 לקיחות 
בטוחות. בסדרת ה-♠ פוטנציאל רב ללקיחה נוספת, ואנו 
מעדיפים שהיריבים ישחקו סדרה זו עבורנו. לפיכך ננסה 
לבצע חיסול של הסדרות האחרות ולהכניס מגן למשחק 

סופי.
כדי לחסל את סדרת ההארט עלינו למסור למגנים לקיחה 
את  כבר  למסור  עדיף  השלישי.  הסיבוב  את  ולחתוך 
מכן  לאחר  תהיה   ♥A-ב נתחיל  אם  הראשונה.  הלקיחה 

בעיה להגיע לדומם כדי לחתוך את ה-♥ השלישי.
המשחק הנכון: נעכב את הלקיחה הראשונה. מערב זוכה 
ב-K♥. לאחר מכן נזכה ב-A♥ ונחתוך ♥ בידנו – "ניקוי" 
את  ונשלים   ♦ סיבובי  שני  עם  נמשיך  הושלם.  הסדרה 
המהלך עם A♣  ו-♣ נוסף. המגן שיזכה ב-K♣ חייב כעת 

להוביל ♠ או לתת לנו חיתוך והשלכה.
האלימינציה  תהליך  את  בקפדנות  לתכנן  יש  עיקרון: 
לבדוק  עלינו  הסופי.  המשחק  של  מוצלח  לביצוע  החיוני 
את  כראוי  להשלים  כדי  הידיים  בין  המעברים  מצב  את 

סילוק כל הסדרות. לעתים ניעזר בטכניקה של עיכוב.

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

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

מרץ 2015פברואר 2015ינואר 2015
10 - 9

10-9

11

17 - 16

24-23

אליפות ישראל לצעירים
מוקדמות

ליגה לאומית
פיינל-פור

סימולטנית ארצית 

ליגה לקבוצות
פלייאוף לאומית-ארצית

אליפות ישראל לצעירים
גמר

פסטיבל הברידג' 26-20
הבינלאומי ה-49

מרכז הירידים תל אביב

7

8

28-27

אליפות ישראל לזוגות 
מעורבים

שלב מחוזי*

סימולטנית ארצית

אליפות ישראל לזוגות 
מעורבים
שלבי גמר

תוכנית פעילות ספורטיבית ארצית לחודשים:
ינואר 2015 – מרץ 2015

* ראו מודעה מפורטת.

הודעות חשובות

אליפות ישראל לזוגות מעורבים 2015 - שלב מוקדמות מחוזיות
TB שני מושבים קצרים בני 18 חלוקות. שיטת חישוב

יחולקו נקודות אמן במתכונת מורחבת השמורה רק לאליפויות המחוזיות.
מועד התחרות: יום שבת ה-7/3/15  שעה 09:30

מרכזדרוםצפון
במועדון "חיפה כרמל"

רח' מחניים 9, חיפה
במועדון "רחובות"

רח' המנוף 1
מועדון "רמת השרון"

סוקולוב 52, רמת השרון

פרטים והרשמה
משה מנור

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

ההרשמה מראש – חובה

אביבה בן ארויה 
052-3859335

מחיר 140 ש"ח לזוג
ההרשמה מראש – חובה

יעקב מינץ
052-2783263

03-6969830 ,03-5403244
מחיר 140 ש"ח לזוג

ההרשמה מראש – חובה

ההרשמה מראש – חובה
לפחות אחד מבני הזוג חייב להשתייך לסניף במחוז שבו הוא משתתף

(ניתן להשתתף במחוז אחר רק באישור מוקדם של קפטן המחוז המארח) | זוג מעורב = שחקנית ושחקן

שלבי הגמר: שלבי הגמר יתקיימו בסוף השבוע 27-28 במרץ | המשך התחרות במתכונת החדשה, סוף שבוע אחד בלבד 
| פרסים ונקודות אמן ארציות ובינלאומיות במתכונת מורחבת מאד.

פתוח לחברי התאגדות בתוקף לשנת 2015. מנעו אי נעימות ודאגו לחדש חברותכם בהקדם.
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מרץ 2015פברואר 2015ינואר 2015
10 - 9

10-9

11

17 - 16

24-23

אליפות ישראל לצעירים
מוקדמות

ליגה לאומית
פיינל-פור

סימולטנית ארצית 

ליגה לקבוצות
פלייאוף לאומית-ארצית

אליפות ישראל לצעירים
גמר

פסטיבל הברידג' 26-20
הבינלאומי ה-49

מרכז הירידים תל אביב

7
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28-27

אליפות ישראל לזוגות 
מעורבים

שלב מחוזי*

סימולטנית ארצית

אליפות ישראל לזוגות 
מעורבים
שלבי גמר

תוכנית פעילות ספורטיבית ארצית לחודשים:
ינואר 2015 – מרץ 2015

* ראו מודעה מפורטת.

הודעות חשובות

אליפות ישראל לזוגות מעורבים 2015 - שלב מוקדמות מחוזיות
TB שני מושבים קצרים בני 18 חלוקות. שיטת חישוב

יחולקו נקודות אמן במתכונת מורחבת השמורה רק לאליפויות המחוזיות.
מועד התחרות: יום שבת ה-7/3/15  שעה 09:30

מרכזדרוםצפון
במועדון "חיפה כרמל"

רח' מחניים 9, חיפה
במועדון "רחובות"

רח' המנוף 1
מועדון "רמת השרון"

סוקולוב 52, רמת השרון

פרטים והרשמה
משה מנור

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

ההרשמה מראש – חובה

אביבה בן ארויה 
052-3859335

מחיר 140 ש"ח לזוג
ההרשמה מראש – חובה

יעקב מינץ
052-2783263

03-6969830 ,03-5403244
מחיר 140 ש"ח לזוג

ההרשמה מראש – חובה

ההרשמה מראש – חובה
לפחות אחד מבני הזוג חייב להשתייך לסניף במחוז שבו הוא משתתף

(ניתן להשתתף במחוז אחר רק באישור מוקדם של קפטן המחוז המארח) | זוג מעורב = שחקנית ושחקן

שלבי הגמר: שלבי הגמר יתקיימו בסוף השבוע 27-28 במרץ | המשך התחרות במתכונת החדשה, סוף שבוע אחד בלבד 
| פרסים ונקודות אמן ארציות ובינלאומיות במתכונת מורחבת מאד.

פתוח לחברי התאגדות בתוקף לשנת 2015. מנעו אי נעימות ודאגו לחדש חברותכם בהקדם.



מהרו לחדש / להירשם להתאגדות על מנת שתוכלו 
להשתתף בפסטיבל הברידג' הבינלאומי ובשלל תחרויות 

ההתאגדות המיועדות לחברי התאגדות בלבד!  
שימו לב, ביטאוני ההתאגדות אינם נשלחים
רטרואקטיבית אלא, מיום ההרשמה בלבד!

ibf@bridge.co.il 03-9794318 :משרדי ההתאגדות, טל: 03-9794862, פקס

ההרשמה להתאגדות לשנת 2015 בעיצומה!
לוח שנה חדש ומהודר יחולק לכל נרשם.

סגל זוגות ארצי 2015
משחקי מבחן הסגל הארצי לשנת 2015, ייערכו כמשחקי הזמנה במתכונת דומה לשנת 2013.

ייערכו חמישה מחזורים בתאריכים:
9.5.15  |  24.4.15  |  20.4.15  |  13.4.15  |  21.3.15

פרסים: תמיכה בנסיעה לאליפות אירופה הפתוחה באוסטנד - בלגיה בחודש יוני 2015. זוגות מתאימים מכל הקטגטריות (פתוחה, נשים, 
סניורים, צעירים), שיש להם הישגים מוכחים ברמה גבוהה מאד, צריכים לפנות בדוא"ל אל ועדת הסגל ולנמק את בקשתם עד יום 17/2/15

uri@gilboa-law.co.il :בפקס: 03-9794319 או בדואר: ת.ד. 1264 שהם 60850 או בדוא"ל
*תקנון למשחקי הסגל, מועדים ורשימת הפרסים ישלחו בדוא"ל למשתתפים. *ההחלטה הסופית על ההשתתפות במסגרת זו תהיה על פי שיקולה הבלעדי של ועדת הסגל.

ועדת סגלועדת סגל

אליפות אירופה השניה "און ליין" לנבחרות סטודנטים 
בארגון התאגדות הברידג' האירופאית ובשיתוף עם התאחדות הסטודנטים העולמית, 

.BBO-תתקיים ב-1 בפברואר 2015 על גבי פלטפורמת ה
נבחרות סטודנטים (4-6 סטודנטים) המעוניינים לייצג את האוניברסיטה שלהם בתחרות, 

ibf@bridge.co.il :מתבקשים לשלוח פרטים למשרד ההתאגדות כדי לקבל מידע נוסף בדוא"ל

קפטנים לנבחרת הצעירים של ישראל 
נבחרות הצעירים ובתי הספר של ישראל, ייצגו השנה את ישראל באליפות 

העולם שתתקיים בנורבגיה בין התאריכים 27 ליוני עד ה-11 ביולי 2015.
מועמדים הרואים עצמם מתאימים לשמש בתפקיד קפטן, מתבקשים להגיש בקשה

למשרדי ההתאגדות בצירוף קורות חיים המפרטים רקע רלוונטי לתפקיד וזאת עד לתאריך 25.2.15
ibf@bridge.co.il :ניתן להגיש את הבקשה בדוא"ל

ועדת צעיריםועדת צעירים

בואו לשדר את משחקי העל של ההתאגדות
משחקים ב-BBO? אז אתם מתאימים לנו.

בימים אלו מוקם מאגר שדרי BBO עבור תחרויות העל של ההתאגדות  הישראלית לברידג'. 
תוכלו לצפות בברידג' איכותי, ללמוד מהאלופים ולסייע לנו להעביר את המשחק באמצעות המחשב, לקהל שחקני הברידג' בארץ 

ובעולם. זה קל ופשוט - כל אחד יכול ואנו גם נתגמל אתכם בהתאם.
המעוניינים להשתלב במאגר הקבוע של שדרי ה BBO של התאגדות הברידג', 

ibf@bridge.co.il 03-9794318 :פנו אלינו לקבלת פרטים נוספים - משרדי ההתאגדות, טל: 03-9794862, פקס
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ועדת חוקהועדת חוקה

תהליך הערעורים על ידי ועדת ערעורים יוחלף על ידי בחינה מחדש באמצעות בודק, המתמנה. 1
על ידי הגוף המארגן. 

לאחר פסיקת מנהל התחרות, רשאי שחקן  לבקש בחינה מחדש  של הפסיקה.. 2
השחקן ימלא את הטופס המתאים, בו הוא חייב לפרט את הסיבות לבקשת השימוע. ימסור את. 3

הטופס למנהל התחרות שפסק וזה יעביר את העניין לטיפול הבודק.
הבודק יבדוק:. 4

א. האם מנהל התחרות אסף את כל הראיות הרלוונטיות בקשר למקרה? 
ב. האם החוק המתאים יושם? 

ג. האם הייתה התייעצות של מנהל התחרות, עם מנהלי תחרות אחרים?
ד. במקרים של פסיקה המערבת שיקול דעת ברידג'יסטי (כגון פסיקה עקב מידע בלתי מורשה, 
הסבר לא מדויק או פגום, חוסר במתן התרעה), הבודק  יבדוק האם מנהל התחרות התייעץ עם 

שחקנים מתאימים והאם הציג להם שאלות מתאימות שאפשרו לו להגיע למסקנה סבירה?
לפסילת  עילה  אינה  הבריג'יסטי,  הדעת  שיקול  הפעלת  לנכונות  ביחס  הבודק  מסקנת  חשוב! 
החלטת מנהל התחרות.  רק אם הבודק סבור שהתהליך היה פגום באופן משמעותי, יחזיר את 

המקרה למנהל התחרות (רצוי למנהל התחרות הראשי) לתיקון ופסיקה מחדש.
הזכות להגשת בקשה לבחינה מחדש פוקעת 30 דקות מהרגע שהתוצאה הרשמית זמינה. 5

לבדיקה, אלא אם מארגן התחרות ציין בתקנון תקופת זמן שונה.
מארגן התחרות רשאי לקבוע פיקדון כספי כתנאי להגשת הבקשה. הפיקדון יחולט במקרה. 6

שהבודק קבע כי לא היה בסיס מספק להגשת הבקשה.
חוק 92 ד' (הצורך בהסכמת בן הזוג/הקפטן) חל.. 7
גוף מארגן רשאי להחליט לנהל עירעורים לפי נוהל "ועדת עירעורים" ולא לפי נוהל "בחינה מחדש".. 8

בקשה לבחינה מחדש (REVIEW) של פסיקת מנהל תחרות

ibf@bridge.co.il | www.ibf-festival.org | 03-9794862 לפרטים: משרד ההתאגדות

הפסטיבל הבינלאומי ה-49 
20 עד 26 בפברואר 2015

מבצע "כרטיס חינם בפסטיבל"
חברים חדשים שלא היו רשומים בעבר בהתאגדות, או חברים שלא חידשו חברותם מעל 5 שנים,

הצטרפו למשפחת הברידג' עד ה-1/2/2015 ותזכו בכרטיס חינם לאחת מתחרויות הבוקר
(הכרטיס יינתן לחבר בדלפק הפסטיבל).



מועדון תל אביב מתכבד 
להזמינכם 

לתחרות ארצית  
מושב אחד 30 ידיים

ביום שישי 13 בפברואר 2015 
החל מ 10:00 בבוקר.

בבית ההתאגדות (מתחם הכדורת)
רח' יערה 27 רעננה

מנהל תחרות – אילן שזיפי
מחיר למשתתף 65 ₪ כולל כיבוד

פרסים למקום 1 ולמקום אחד מעל 
הממוצע.

לפרטים והרשמה: 
יהודה – 052-6763871

מועדון הברידג' וקס רחובות 
מתכבד להזמינכם לתחרות 
ארצית לזכרו של ג'ולס מילר

מושב אחד 30 ידיים

ביום שישי 6  פברואר 2015
בשעה 11:00 בבוקר.
ארלוזורוב 28 רחובות.

(במקור תוכנן ל 16/1 ונדחה).

מנהל התחרות – אילן שזיפי
מחיר למשתתף 65 ₪ כולל כיבוד

גביעים לשלושת המקומות הראשונים

מספר המקומות מוגבל,
הרשמה מראש חובה!

יעקב – 054-6344830
גל – 052-5688781

מועדון הברידג' סביון-ק. אונו 
בהנהלת שירי פאור,
מתכבד להזמינכם
לתחרות ארצית

מושב אחד (30 בורדים)

ביום שבת 14 בפברואר 2015 
בין השעות 10:00-14:00

באולם הספורט הענק בסביון
סמטת היובל 1, סביון

חניה בשפע גישה לנכים

מחיר למשתתף 65 ₪

לפרטים והרשמה (חובה): 
שירי 054-7999781
שורה 052-8802656

תוצאות תחרויות

תחרות: ליגה לאומית 2014 - בית עליון 
מושב:7 מתוך 7 תאריך: 27-12-14

מצטברשמותדרוג

259.80ברקת אילן - לנגי אסף - זק יניב - בראל מיכאל - לירן ינון - פרידלנדר אהוד1
226.32ליבסטר בני - כהן אילן - טל נגה - טל דנה - בראונשטיין אריאל - זק שחר2
211.53בירמן דוד - בירמן אלון - פדון דרור - לוין אמיר - רול יוסף - אלטשולר גלעד3
204.65(מינזלי אאידה) - (אופיר גלעד) - פכטמן רון - טרנובסקי בר - ידלין דורון - ידלין ישראל4
197.30אסרף אורי - אסרף ערן - פרנק יוסף - לונשטיין אילנה - לידור אורן - רשף אופיר5
178.44צ'ורניי מיכאל - מדבדב אולג - מילשטיין דמיטרי - גרינבאום ליאוניד - אנגל יוסי - פרידריך יוליאן6
166.48גלברד מרדכי - פופלילוב מתילדה - לויט-פורת רות - קובאליו סרג'יו - פרלמוטר אריק7
129.68בן דוד יובל - מינץ יעקב - לימור דורון - גינוסר איתמר - (רייטר אדם) - (ארז אייל)8

הודעות מועדונים

מועדון רמת השרון מתכבד להזמינכם 
לתחרות ארצית "גביע חורף"

מושב אחד 30 ידיים
ביום שבת 31 בינואר 2015 

החל מ 10:00 בבוקר.
במועדון שברח' סוקולוב 52, רמת השרון

מנהל התחרות – אילן שזיפי

מחיר למשתתף 65 ₪
 גביעים לשלושת המקומות הראשונים

לפרטים והרשמה: יעקב – 052-2783263
03-5403244

מועדון השרון מתכבד להזמינכם 
לתחרות ארצית  ע"ש יוסי פלג 

בת 2 מושבים של 18 ידיים כל אחד

ביום שישי 30 בינואר 2015 
החל מ 10:00 בבוקר.

במועדון השרון שברח' ששת הימים 42 בכפר סבא

מנהל התחרות – אילן שזיפי

מחיר למשתתף 75 ₪

לפרטים והרשמה: 
רותי – 054-4556111

077-5253001



מועדון תל אביב מתכבד 
להזמינכם 

לתחרות ארצית  
מושב אחד 30 ידיים

ביום שישי 13 בפברואר 2015 
החל מ 10:00 בבוקר.

בבית ההתאגדות (מתחם הכדורת)
רח' יערה 27 רעננה

מנהל תחרות – אילן שזיפי
מחיר למשתתף 65 ₪ כולל כיבוד

פרסים למקום 1 ולמקום אחד מעל 
הממוצע.

לפרטים והרשמה: 
יהודה – 052-6763871

מועדון הברידג' וקס רחובות 
מתכבד להזמינכם לתחרות 
ארצית לזכרו של ג'ולס מילר

מושב אחד 30 ידיים

ביום שישי 6  פברואר 2015
בשעה 11:00 בבוקר.
ארלוזורוב 28 רחובות.

(במקור תוכנן ל 16/1 ונדחה).

מנהל התחרות – אילן שזיפי
מחיר למשתתף 65 ₪ כולל כיבוד

גביעים לשלושת המקומות הראשונים

מספר המקומות מוגבל,
הרשמה מראש חובה!

יעקב – 054-6344830
גל – 052-5688781

מועדון הברידג' סביון-ק. אונו 
בהנהלת שירי פאור,
מתכבד להזמינכם
לתחרות ארצית

מושב אחד (30 בורדים)

ביום שבת 14 בפברואר 2015 
בין השעות 10:00-14:00

באולם הספורט הענק בסביון
סמטת היובל 1, סביון

חניה בשפע גישה לנכים

מחיר למשתתף 65 ₪

לפרטים והרשמה (חובה): 
שירי 054-7999781
שורה 052-8802656

תוצאות תחרויות

תחרות: ליגה לאומית 2014 - בית עליון 
מושב:7 מתוך 7 תאריך: 27-12-14

מצטברשמותדרוג

259.80ברקת אילן - לנגי אסף - זק יניב - בראל מיכאל - לירן ינון - פרידלנדר אהוד1
226.32ליבסטר בני - כהן אילן - טל נגה - טל דנה - בראונשטיין אריאל - זק שחר2
211.53בירמן דוד - בירמן אלון - פדון דרור - לוין אמיר - רול יוסף - אלטשולר גלעד3
204.65(מינזלי אאידה) - (אופיר גלעד) - פכטמן רון - טרנובסקי בר - ידלין דורון - ידלין ישראל4
197.30אסרף אורי - אסרף ערן - פרנק יוסף - לונשטיין אילנה - לידור אורן - רשף אופיר5
178.44צ'ורניי מיכאל - מדבדב אולג - מילשטיין דמיטרי - גרינבאום ליאוניד - אנגל יוסי - פרידריך יוליאן6
166.48גלברד מרדכי - פופלילוב מתילדה - לויט-פורת רות - קובאליו סרג'יו - פרלמוטר אריק7
129.68בן דוד יובל - מינץ יעקב - לימור דורון - גינוסר איתמר - (רייטר אדם) - (ארז אייל)8

הודעות מועדונים

מועדון רמת השרון מתכבד להזמינכם 
לתחרות ארצית "גביע חורף"

מושב אחד 30 ידיים
ביום שבת 31 בינואר 2015 

החל מ 10:00 בבוקר.
במועדון שברח' סוקולוב 52, רמת השרון

מנהל התחרות – אילן שזיפי

מחיר למשתתף 65 ₪
 גביעים לשלושת המקומות הראשונים

לפרטים והרשמה: יעקב – 052-2783263
03-5403244

מועדון השרון מתכבד להזמינכם 
לתחרות ארצית  ע"ש יוסי פלג 

בת 2 מושבים של 18 ידיים כל אחד

ביום שישי 30 בינואר 2015 
החל מ 10:00 בבוקר.

במועדון השרון שברח' ששת הימים 42 בכפר סבא

מנהל התחרות – אילן שזיפי

מחיר למשתתף 75 ₪

לפרטים והרשמה: 
רותי – 054-4556111

077-5253001

תחרות: ליגה ארצית לקבוצות 2014 - בית 1 
מושב:11 מתוך 11 תאריך: 08-11-14

מצטברשמותדרוג

160.96ורד נח - קפלן אהרון - זילברבוש שמואל - ברסלאור מנחם - עמיר אריה - שקדי צבי1
154.25גרייצר נורית - הורוביץ שמשון - מורן אורית - נוסצקי מיכל - סעדה נטלי2
148.63עמית מיכה - עמית אסף - לוינגר אסא - חץ נתן3
123.60לוין יובל - לוין יואב - בוך משה - טל ישראל - גנץ בנימין - מור שחר4
117.84טנדטר עלי - טל עפר - כהן יוסף - אבל אלפרד - אורנשטיין איתן5
104.87גלעדי יהודה - שקולניקוב לאוניד - ויטנברג אדוארד - סדיס ג'ובינה - הרפז דורון - פכטמן עודד6
97.04גרינברג צדוק - גולן אודי - בועזיז דניאל - מנור משה - סקסון נטע - טובביס אלכס7
96.50אופק טל - עממי צבי - דב אלכס - נוסבאום יצחק - אפרת יעקב - ברקוביץ אריה8
90.08מונטאנו אאורליה - מונטאנו אלכסנדר - ברון יוליאן - גלסר אנדרי - אלפרן דן - בן יהודה יהודית9

86.25בלאט אמירה - כהן דני - לובינסקי יובל - בן נון אביבה - כהן מזל - ישראלי דן10

תחרות: ליגה ארצית לקבוצות 2014 - בית 2 
מושב:11 מתוך 11 תאריך: 13-12-14

מצטברשמותדרוג

170.28שזר ארנון - שזר עמוס - קפיטנוב בוריס - וורך יגאל - ממן אבי - בן צבי אייל1
146.68לזר אלון - בר יוסף יותם - לזר שוקי - צ'רטוק לאוניד - פיטרס דירק - ון דר ואודן פרד2
132.70טרגן אפרים - עמר אבי - איטח אלברט - זיכרמן דוד - גליצנשטין מרדכי - (שחר לאה)3
124.27קניגסברג מודי - קניגסברג אייל - שגב רון - גרין דורון - מוזס דני - תור רוני4
122.44וויינשטוק פאול - ניימן עירית - ניימן יוסף - טמס חיים - שחר יובל - אורן יוסף5
103.64כרפס זאב - חבצלת דורון - פרי שלום - פרי יהודית - צייטין דוד - טרגן אברהם6
97.92מגדל אילן - ג'נג'חשווילי רבז - לביא שלומי - יוגב דוד - זיידנברג נצר - גיא שרון7
96.84מרקוס עמירם - מרקוס קובי - מרום דני - שמיר יעקב - פרידלנדר טוביה8
92.08בן חנוך סימה - גרינברג רבקה - מרמר רוני - ארגז ירון - זיו אורי9

79.94ברקמן מאיר - טימיאנקר נח - גולדרינג דוד - רשתי שאול - לזר נעמי10

תחרות: ליגה לאומית לקבוצות 2014 
מושב:7 מתוך 11 תאריך: 20-09-14

מצטברשמותדרוג

110.91ליבסטר בני - כהן אילן - טל נגה - טל דנה - בראונשטיין אריאל - זק שחר1
96.19ברקת אילן - לנגי אסף - זק יניב - בראל מיכאל - לירן ינון - פרידלנדר אהוד2
86.18בירמן דוד - בירמן אלון - אלטשולר גלעד - פדון דרור - לוין אמיר - רול יוסף3
82.55גלברד מרדכי - פופלילוב מתילדה - לויט-פורת רות - קובאליו סרג'יו - פרלמוטר אריק4
73.83צ'ורניי מיכאל - מדבדב אולג - מילשטיין דמיטרי - גרינבאום ליאוניד - אנגל יוסי - פרידריך יוליאן5
69.21אסרף אורי - אסרף ערן - פרנק יוסף - לונשטיין אילנה - לידור אורן - רשף אופיר6
59.46הרצקה רון - רוסלר אמנון - מרק מיכה - ינר יובל - כהן דוד - אלישר שלמה7
58.35וייס יוסי - אלטברגר עמוס - ערמי רות - אלטברגר נמרוד - עזרא יצחק - שרויט שמעון8
56.71מינזלי אאידה - אופיר גלעד - פכטמן רון - טרנובסקי בר - ידלין דורון - ידלין ישראל9

53.55וקס יעקב - וקס גל - גרינברג גל - צדיק ארז - שפי רון - מילצ'ן דרור10
46.19בן דוד יובל - מינץ יעקב - לימור דורון - גינוסר איתמר - רייטר אדם - ארז אייל11
45.87הרבסט אילן - בנין בר רוני - פישר לוטן - שורץ רון - זליגמן שלמה - גלבוע אורי12



תחרות: ליגה א' לקבוצות 2014 - בית 4 
מושב:11 מתוך 11 תאריך: 13-12-14

מצטברשמותדרוג

168.09פיברט יוסף - גלר מיכאל - סרוסי דוד - פייקין יותם - גולדפרב איליה1
136.42בלום דוד - קריגל רמי - פול יואכים - פקר סמי - סלטי חיים2
125.92ברנדס יניב - ברעם אלי - רפפורט דני - גילת רוני - סילברמן צבי - זיו אבישי3

תחרות: ליגה ב' 2014 - בית 1 
מושב:11 מתוך 11 תאריך: 07-11-14

מצטברשמותדרוג

153.68בן דרור אריאל - אברבך ישראל - פז אלי - שביט מיכאל - בן דוד דני - הלפרין מרדכי1
129.82מילשטיין טוביה - קורן אשר - בר-און אלדד - בר-און חגית - קליין גד - לזרוביץ דוד2
126.92ארבל דוד - בנדיקט מימי - הפטקה מיכאל - ישכיל אודי - קמינסקי גלעד - לוי שלמה3

תחרות: ליגה ב' 2014 - בית 2 
מושב:11 מתוך 11 תאריך: 07-11-14

מצטברשמותדרוג

165.73עומר זך - עומר יותם - קרבי עפר - כץ אפרים - ליפשיץ יותם1
139.19ארזיל אתי - רודל יצחק - תמרי אבא - גולדשמידט נחמן - רהב יוסף - בר רבקה2
134.48פירסט רונית - חן ליאת - שידלובסקי אורן - לדר שלמה - סוחר יצחק3

תחרות: ליגה ב' 2014 - בית 3 
מושב:11 מתוך 11 תאריך: 13-12-14

מצטברשמותדרוג

171.87לוי עופר - קמעו שי - קופרברג ניר - נעים עמוס1
135.57שרו חורחה - פומרנץ לוי - שרו שירה - שרו יונתן - ברנס לורנס - רוזנברג שלמה2
135.44רם ראובן - רונה ביאנה - זילברשטין לייזר - פלדמן אברהם - פלג אסף - אטד שושנה3

תחרות: ליגה א' לקבוצות 2014 - בית 1 
מושב:11 מתוך 11 תאריך: 13-12-14

מצטברשמותדרוג

159.62אשכנזי יוסי - הרשקוביץ שלמה - הולצר קלרה - פטרושקה רועי - דרמר שלמה - וייס ישראל1
147.52בן מאיר יוסף - ניסר לאון - לייבו אדי - ויינשטיין אבישי - מרקוביץ רוני2
124.22בנישטי משה - קרמר הדסה - קינן דני - שחר אשר - סדן צבי - בר-און דליה3

תחרות: ליגה א' לקבוצות 2014 - בית 2 
מושב:11 מתוך 11 תאריך: 07-11-14

מצטברשמותדרוג

159.18שטרן לוי - אורי עמי - סלומון יהושע - סופר רם - ליבסטר נדיה1
131.67קלר יצחק - אוציטל בוריס - חיות אבי - אנטין דוד - קלזון יצחק - לביא עמיקם2
131.51שפיר ערן - דינטי אריה - גורדון דן - ובר זאב - איתן חיותה - שר חנן3

תחרות: ליגה א' לקבוצות 2014 - בית 3 
מושב:11 מתוך 11 תאריך: 07-11-14

מצטברשמותדרוג

145.01אורן אפרת - רום שושנה - מיוחס מושיקו - גרסטנר גל - אלון אלכס - אדטו אבי1
123.83זנדני שי - וודינסקי אלי - פינקוביץ רבקה - שטרק איתי - בראונשטיין יעל - וקסלר מיכל2
123.38כהן עדי - ספקטור מיכל - סולניק אריה - חלמיש משה - (בנקר בנימין) - (סניטקובסקי דני)3

תחרות: ליגה ב' 2014 - בית 6 
מושב:11 מתוך 11 תאריך: 13-12-14

מצטברשמותדרוג

149.31קרביץ אריה - קרביץ אירית - גלר אורי - כהן יהודה - לנדסמן אטי - רונן מרים1
132.83ברט יורם - מאיר דניאל - אלון הדסה - (עמיצור גילה) - רוזנפלד ורדה - וינגולד עזרא2
130.47וקסלבאום חנה - וקסלבאום אבנר - מלאך יעקב - אזנקוט פנינה - כהנא ישראל - וולף חיה3

תחרות: ליגה ב' 2014 - בית 7 
מושב:11 מתוך 11 תאריך: 13-12-14

מצטברשמותדרוג

177.12לבנה דורון - אלג'ם יוסף ד"ר - שונק שושנה - רדלר חיה - כליף אילנה - כליף יערה1
145.31קופמן שרה - מקוב מרדכי - בר אדם - קופליוביץ חיה - מסינגר רונן2
143.16זייטמן אורן - זייטמן ליאה - אדמס שובל - נוה ראובן - דוידי יובל3

תחרות: ליגה ב' 2014 - בית 8 
מושב:11 מתוך 11 תאריך: 13-12-14

מצטברשמותדרוג

164.57פרוז משה - פרוז דלילה - שפינר שמואל - אסרף דניאל1
143.13קורן ניסים - בוברוב ממן מתי - כהן שולה - ליקין עמיהוד - רובינשטין שמיל - פומינקו מרק2
124.53זנו מרים - גבאי רפי - פוקס איזבלה - חן אברהם - ירדני יעל - ברונשטיין יעל3

גמר אליפות המועדונים 2014 
בתאריך 20-12-2014 | השתתפו 46 זוגות | תוצאות כלליות

מצטברמועדוןשמותדרוג

59.68רחובותשחר קובי - שוורץ שחר1
59.23חולוןלויט יעקב - מוזסון משה2
58.58קבוצים דרוםשזר עמוס - שזר ארנון3
57.52באר שבעאיטח אלברט - עמר אבי4
56.46חולוןולצר חיים - לירן ינון5
55.80הלוחם אפקהגלר אורי - בואנו יעקב6
55.763מועצת יואבגלר מיכאל - פיברט יוסף7
55.756רחובותברקמן מאיר - טימיאנקר נח8
55.62כרמיאלפומרנץ ישראל - בן יהודה יהודית9

55.36קיסריהידדוב רמי - שפוצ'ניק גרש10

תחרות: ליגה ב' 2014 - בית 4 
מושב:11 מתוך 11 תאריך: 07-11-14

מצטברשמותדרוג

139.68בורודצקי אדי - פנצ'נקו אולג - צ'סנר צבי - שמש שמעון - שורצמן שלמה - אופינקריו ראדו1
119.71בנימין סלביה - דוד אליהו - אבן חן טובה - ריפס סילביה - גרבר זיוה - הרציג רבקה2
117.87שריבמן ויקטור - מאור נורית - מאור דני - הררי נתנאל3

תחרות: ליגה ב' 2014 - בית 5 
מושב:11 מתוך 11 תאריך: 07-11-14

מצטברשמותדרוג

178.47עציון אמיר - זמיר עמי - טולדנו אורן - אורמן ליאור1
147.41טטנבוים תומר - (מילר עידו) - (אביטל שחף) - יקותיאלי אסף - סגל מתן - שפינר ירדן2
136.12ויידמן ולרי - סוקול מתי - יהודיוף איתן - אטיא שמואל - אופמן טובה - קול שמעון3



תחרות: ליגה א' לקבוצות 2014 - בית 4 
מושב:11 מתוך 11 תאריך: 13-12-14

מצטברשמותדרוג

168.09פיברט יוסף - גלר מיכאל - סרוסי דוד - פייקין יותם - גולדפרב איליה1
136.42בלום דוד - קריגל רמי - פול יואכים - פקר סמי - סלטי חיים2
125.92ברנדס יניב - ברעם אלי - רפפורט דני - גילת רוני - סילברמן צבי - זיו אבישי3

תחרות: ליגה ב' 2014 - בית 1 
מושב:11 מתוך 11 תאריך: 07-11-14

מצטברשמותדרוג

153.68בן דרור אריאל - אברבך ישראל - פז אלי - שביט מיכאל - בן דוד דני - הלפרין מרדכי1
129.82מילשטיין טוביה - קורן אשר - בר-און אלדד - בר-און חגית - קליין גד - לזרוביץ דוד2
126.92ארבל דוד - בנדיקט מימי - הפטקה מיכאל - ישכיל אודי - קמינסקי גלעד - לוי שלמה3

תחרות: ליגה ב' 2014 - בית 2 
מושב:11 מתוך 11 תאריך: 07-11-14

מצטברשמותדרוג

165.73עומר זך - עומר יותם - קרבי עפר - כץ אפרים - ליפשיץ יותם1
139.19ארזיל אתי - רודל יצחק - תמרי אבא - גולדשמידט נחמן - רהב יוסף - בר רבקה2
134.48פירסט רונית - חן ליאת - שידלובסקי אורן - לדר שלמה - סוחר יצחק3

תחרות: ליגה ב' 2014 - בית 3 
מושב:11 מתוך 11 תאריך: 13-12-14

מצטברשמותדרוג

171.87לוי עופר - קמעו שי - קופרברג ניר - נעים עמוס1
135.57שרו חורחה - פומרנץ לוי - שרו שירה - שרו יונתן - ברנס לורנס - רוזנברג שלמה2
135.44רם ראובן - רונה ביאנה - זילברשטין לייזר - פלדמן אברהם - פלג אסף - אטד שושנה3

תחרות: ליגה א' לקבוצות 2014 - בית 1 
מושב:11 מתוך 11 תאריך: 13-12-14

מצטברשמותדרוג

159.62אשכנזי יוסי - הרשקוביץ שלמה - הולצר קלרה - פטרושקה רועי - דרמר שלמה - וייס ישראל1
147.52בן מאיר יוסף - ניסר לאון - לייבו אדי - ויינשטיין אבישי - מרקוביץ רוני2
124.22בנישטי משה - קרמר הדסה - קינן דני - שחר אשר - סדן צבי - בר-און דליה3

תחרות: ליגה א' לקבוצות 2014 - בית 2 
מושב:11 מתוך 11 תאריך: 07-11-14

מצטברשמותדרוג

159.18שטרן לוי - אורי עמי - סלומון יהושע - סופר רם - ליבסטר נדיה1
131.67קלר יצחק - אוציטל בוריס - חיות אבי - אנטין דוד - קלזון יצחק - לביא עמיקם2
131.51שפיר ערן - דינטי אריה - גורדון דן - ובר זאב - איתן חיותה - שר חנן3

תחרות: ליגה א' לקבוצות 2014 - בית 3 
מושב:11 מתוך 11 תאריך: 07-11-14

מצטברשמותדרוג

145.01אורן אפרת - רום שושנה - מיוחס מושיקו - גרסטנר גל - אלון אלכס - אדטו אבי1
123.83זנדני שי - וודינסקי אלי - פינקוביץ רבקה - שטרק איתי - בראונשטיין יעל - וקסלר מיכל2
123.38כהן עדי - ספקטור מיכל - סולניק אריה - חלמיש משה - (בנקר בנימין) - (סניטקובסקי דני)3

תחרות: ליגה ב' 2014 - בית 6 
מושב:11 מתוך 11 תאריך: 13-12-14

מצטברשמותדרוג

149.31קרביץ אריה - קרביץ אירית - גלר אורי - כהן יהודה - לנדסמן אטי - רונן מרים1
132.83ברט יורם - מאיר דניאל - אלון הדסה - (עמיצור גילה) - רוזנפלד ורדה - וינגולד עזרא2
130.47וקסלבאום חנה - וקסלבאום אבנר - מלאך יעקב - אזנקוט פנינה - כהנא ישראל - וולף חיה3

תחרות: ליגה ב' 2014 - בית 7 
מושב:11 מתוך 11 תאריך: 13-12-14

מצטברשמותדרוג

177.12לבנה דורון - אלג'ם יוסף ד"ר - שונק שושנה - רדלר חיה - כליף אילנה - כליף יערה1
145.31קופמן שרה - מקוב מרדכי - בר אדם - קופליוביץ חיה - מסינגר רונן2
143.16זייטמן אורן - זייטמן ליאה - אדמס שובל - נוה ראובן - דוידי יובל3

תחרות: ליגה ב' 2014 - בית 8 
מושב:11 מתוך 11 תאריך: 13-12-14

מצטברשמותדרוג

164.57פרוז משה - פרוז דלילה - שפינר שמואל - אסרף דניאל1
143.13קורן ניסים - בוברוב ממן מתי - כהן שולה - ליקין עמיהוד - רובינשטין שמיל - פומינקו מרק2
124.53זנו מרים - גבאי רפי - פוקס איזבלה - חן אברהם - ירדני יעל - ברונשטיין יעל3

גמר אליפות המועדונים 2014 
בתאריך 20-12-2014 | השתתפו 46 זוגות | תוצאות כלליות

מצטברמועדוןשמותדרוג

59.68רחובותשחר קובי - שוורץ שחר1
59.23חולוןלויט יעקב - מוזסון משה2
58.58קבוצים דרוםשזר עמוס - שזר ארנון3
57.52באר שבעאיטח אלברט - עמר אבי4
56.46חולוןולצר חיים - לירן ינון5
55.80הלוחם אפקהגלר אורי - בואנו יעקב6
55.763מועצת יואבגלר מיכאל - פיברט יוסף7
55.756רחובותברקמן מאיר - טימיאנקר נח8
55.62כרמיאלפומרנץ ישראל - בן יהודה יהודית9

55.36קיסריהידדוב רמי - שפוצ'ניק גרש10

תחרות: ליגה ב' 2014 - בית 4 
מושב:11 מתוך 11 תאריך: 07-11-14

מצטברשמותדרוג

139.68בורודצקי אדי - פנצ'נקו אולג - צ'סנר צבי - שמש שמעון - שורצמן שלמה - אופינקריו ראדו1
119.71בנימין סלביה - דוד אליהו - אבן חן טובה - ריפס סילביה - גרבר זיוה - הרציג רבקה2
117.87שריבמן ויקטור - מאור נורית - מאור דני - הררי נתנאל3

תחרות: ליגה ב' 2014 - בית 5 
מושב:11 מתוך 11 תאריך: 07-11-14

מצטברשמותדרוג

178.47עציון אמיר - זמיר עמי - טולדנו אורן - אורמן ליאור1
147.41טטנבוים תומר - (מילר עידו) - (אביטל שחף) - יקותיאלי אסף - סגל מתן - שפינר ירדן2
136.12ויידמן ולרי - סוקול מתי - יהודיוף איתן - אטיא שמואל - אופמן טובה - קול שמעון3



 רב אמן כסף 
 כהן דוד - ירושלים 
 צדיק ארז - אילת 

 רב אמן ארד 
 מדבדב אולג - השרון 

 אמן בכיר זהב 
 חן אברהם - ירושלים 

 אמן בכיר ארד 
 הנר ארז - קריות/חיפה 

 הדרי מלכה - רקפת קרית טבעון 
 מורסטין יאלו - מת"ב הרצליה 

 אמן בכיר 
 ענבר דן - ירושלים 

 סוכמן גידי - קבוצי דרום 

 אמן זהב 
 תשובה שרה - מועדון תל אביב 

 גבאי רפי - ירושלים 
 זנו מרים - ירושלים 

 פפיאן בן יהודה קרינה - ראשל"צ
 חרמון דוד - באר שבע 

 אמן כסף 
 אלון ליאורה - חיפה/כרמל 

 בלייברג אורי - הדר כפר סבא 
 אורלב ציפי - וקס - רחובות 

 ברלר עמי - קבוצי דרום 
 קפלן דיאנה - קבוצי דרום 

 אגרי אלכסנדר - גליל תחתון 

 אמן ארד 
 שפרינגר נילי - לב הצפון 

 ברושי משה - כרמיאל 
 ארן חנה - רקפת קרית טבעון 

 יערי דליה - השרון 
 ברכה ישראל - מושבות-שמריהו 

 מור חנה - סביון-קרית אונו 
 אמיר דורית - גל - ראש העין 

 ארבל אליאס - באר שבע 
 חנוך גיורא - רמת השרון 

 אמן 
 לויתן שרה - הלוחם אפקה 

 פולק ג'ו - הלוחם אפקה 
 לזינסקי מרים - חיפה/כרמל 

 פרץ אורי - נהריה 
 גל עדנה - השרון 

 בן טובים ארלט - רמת גן 

 וילר אוולין - אביבים 
 חריש שרה - ירושלים 

 ליזרוביץ דן - ויצו - נוה יוסף 
 דואק שוש - ערד 

 בנבנשתי אלברט - אשדוד 
 קפלן דביר - קבוצי דרום 

 הלוי דני - רמת השרון 

 סגן אמן זהב 
 ניצן רינה - גבעתיים 

 פיפר רותי - כיכר המדינה ת"א 
 מזרחי שמחה - חיפה/כרמל 

 טישלר לאה - קריות/חיפה 
 יליסבטסקי גנאדי - השרון 

 וסרמן גילדה - אביבים 
 מלח שלומית - אביבים 

 זילברפלד אברהם - מושבות-שמריהו 
 גרסטן רינה - ברידג' טיים 

 אהרון גילה - ירושלים 
 אמסלם אלברט - ירושלים 
 אמסלם קלודין - ירושלים 

 זליג יהודית - ירושלים 
 מעוז בני - ויצו - נוה יוסף 

 גל ענת - מרכז הברידג' ים 
 ניב תורית - מרכז הברידג' ים 

 סוורי אילנה - מרכז הברידג' ים 
 גואריס כרמית - ויצו פתח תקוה 

 זלוף אמי - ויצו פתח תקוה 
 כהן שולמית - מרכז ספורט רשלצ 

 פוסטר עופרה - רחובות 

 סגן אמן כסף 
 בן נחום מנשה - גבעתיים 

 זולקוב גנריאטה - חיפה/כרמל 
 קרסנופולסקי רומן - קריות/חיפה 

 המבורגר אבישי - השרון 
 זהבי רות - השרון 

 ביטון נעמי - אביבים 
 פישר מרים - אביבים 

 גורן עוזי - ירושלים 
 וינד נעמי - ירושלים 
 בקר רות - לב חולון 

 נייגר עמליה - לב חולון 
 אשכנזי אורי - מרכז הברידג' ים 

 אשכנזי אלגרה - מרכז הברידג' ים 
 עופר יואש - קיסריה 

 עופר שמחה - קיסריה 
 בקר אלן - ערד 

 גלילי אורלי - רחובות 

 סגן אמן ארד 
 פילבה מלכי - גבעתיים 

 קוטלרו אלי - קריות/חיפה 

 מויס אורה - השרון 
 שימחוביץ יפית - השרון 

 שליט יעל - רמת גן 
 שלו תרצה - ברידג' טיים 

 שיק אבי - ירושלים 
 גרינברג שמעון - לב חולון 

 מדנס עדנה - סביון-קרית אונו 
 רגב עודד - אשקלון 

 סער ליאורה - רחובות 
 שמואלי שרת - וקס - רחובות 
 מנחם אמנון - ספורט + חולון 

 מץ ריקי - רמת השרון 

 סגן אמן 
 נסר ננסי - כיכר המדינה ת"א 

 גונן זויה - לב הצפון 
 תמיר אריה - חיפה/כרמל 

 מומבלט גריגורי - קריות/חיפה 
 שוורץ עופר - טבעון 

 קרומבי אלי - "הרץ" חיפה 
 אדלר דינר פרידה - השרון 
 שגיב שלמה - אבן יהודה 

 בן ישראל אוליביה - רמת גן 
 כץ משה - מושבות-שמריהו 

 פירר אידה - מושבות-שמריהו 
 קופלביץ דולי - מושבות-שמריהו 

 בודק לאה - לב חולון 
 בצלאל סמי - לב חולון 

 רשף רות - מרכז הברידג' ים 
 שרו שירה - חדרה 
 ארנט חנה - ערד 

 גל מיכל - באר שבע 
 כץ תמר - באר שבע 

 אוקון הדסה - רחובות 
 חדד רות - ספורט + חולון 

 שחקן מתקדם 
 נוי רבקה - לב הצפון 

 סימון מלקולם - כפר סבא 
 שטרנפיין פנינה - מת"ב הרצליה 

 זומר אהרון - ויצו פתח תקוה 
 שרון גילה - בית מכבי ראשל"צ 

 מלכנר זאב - באר שבע 
 שפילמן מרים - אשקלון 

 וייסמן ויויאן - רחובות 
 הלל אליאן - אשדוד 

 זרביב גלדיס - אשדוד 
 פלוטקין מרדכי - נס ציונה 

 פלוטקין שרה - נס ציונה 
 קרויטורו אלינה - נס ציונה 
 בארי תמר - מועדון לידור 

דדרגות

מקבלי דרגות חדשות ביום 4 בדצמבר 2014



פסטיבל
הברידג' המסורתי

בים המלח

2015 במרץ   15-8

אירועים חברתיים מדי יום  •
שתי תחרויות מדי יום  •

פרסים וגביעים  •
הרצאות של טובי המורים  •

חוף ים פרטי  •
חבילות נופש מיוחדות  •

החל מ- 1,485 / 1,175 ש"ח*

תחרויות עם נקודות אמן, גביעים ופרסים

 תחרויות ארציות

ישרוטל ים המלח / מלון גנים - מלונות נופש וספא 

•  שתיה חמה וכיבוד חופשי במהלך תחרויות הברידג'  •  ארוחת ערב חגיגית  •  שעות מתוקות
•  קוקטיל גבינות ויין  •  כניסה חופשית למועדון הבריאות באמצע השבוע ולשוהים 4 לילות בסופ"ש

•  בריכות עם מי ים המלח  •  10% הנחה בטיפולים

* המחיר לאדם בחדר זוגי במלון ישרוטל ים המלח / מלון גנים, ע"ב חצי פנסיון וכוללים השתתפות באירועים.
(4 ימים, 3 לילות באמצע השבוע)

פרטים והרשמה:
birmand@inter.net.il    03-6058355 :מרכז הזמנות

דניאלה בירמן: 050-7409089, יניב זק (צפון) 054-8083015



 

פסטיבל
הברידג' המסורתי

 
   

20:30 8.3 '  
   

16:30 10.3 '   ,16:30 9.3 '  
   

16:30 12.3 '   ,20:30 11.3 '  
"120 " IMP  

  
10:30 14.3  ,16:30 13.3 '  

  TB  
  

14.3 
  

  - 10:30   - 10:00 :(' -' )  

03-6058355 :  

,       
.     /   ,  

2015  15-8



 

פסטיבל
הברידג' המסורתי

 
   

20:30 8.3 '  
   

16:30 10.3 '   ,16:30 9.3 '  
   

16:30 12.3 '   ,20:30 11.3 '  
"120 " IMP  

  
10:30 14.3  ,16:30 13.3 '  

  TB  
  

14.3 
  

  - 10:30   - 10:00 :(' -' )  

03-6058355 :  

,       
.     /   ,  

2015  15-8

 
–   – 6/4/15

.        –   
       .    
    .      ,   ,  

.     ,  
 – 7/4/15

  ,     ,    -    
 .         ,“ ”  
    “  “   ,     
    ,    .     

.(  )    
  -  8/4/15

    ,      .    
  .         ,  
          “  “

.  ‘  .        ,

.(    )   –   – 9/4/15
       .    -    

.  ‘  .      
  - 10/4/15

      .  ,     
         
            .  

 .  ‘  .  16 
        – 11/4/15

 Вorkatakomba Restaurant       –    
.(  )    

  –   -    - 12/4/15
 ,“  “    .       
           
 .           ,
       .     ,

.     .    

.     •

  ,     .    –  WESTEND           
 ,  :     .          .   2-   ,   ,

.  ‘  ,    .    ,  ,   +  ,   ,    ,  

     5 HILTON WESTEND    * “  –  – “     * :  
  *      *   –   ,    ,   2 :   * BB   

.      * (   )  ‘  *  
.   2 ,   ,   :   

:  
,( ) 03-5274021

,( ) 054-5252656 
(  ) 03-6417470



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

בחג הפסח מפליגים עם גדי בן בסט
קרוז נהרות חלומי בדנובה

DCS AMETHYST

גדי בן בסט

6-11 אפריל 2015 | 5 לילות / 6 ימים

1,470 € בלבד לאדם בתא זוגי
כל התאים עם חלון צרפתי גדול הפונה לנהר

תוספת ליחיד בתא זוגי 370 €

השייט כולל עגינות בפאסו, וינה, בודפשט, ברטיסלבה ווכאו

המחיר כולל: טיסות בינלאומיות | מיסי נמל, דלק וביטחון | שייט בספינת AMETHYST בתאים עם חלונות צרפתיים
פנסיון מלא בספינה | אוטובוס תיירים נוח וממוזג | העברות לפני ואחרי השייט | משחקי ברידג

המחיר אינו כולל: ביטוח נוסעים והוצאות בעלות אופי אישי | טיפים לנותני השירותים במהלך השייט | סיורים בעגינות השייט

ה-DCS AMETHYST היא אונייה מהשורה הראשונה אשר משרה אווירה אלגנטית, מודרנית ונוחות. בשל כיפת הקריסטל הרחבה, שני הסיפונים 
התחתונים של "אמטיסט" מקבלים אור טבעי זוהר. המסעדה הייחודית ממוקמת על סיפון הדנובה (danube), כמו גם הבר וחדר המשחקים. 

המרפסת העליונה מספקת אזור התרגעות שבו אפשר לשבת וליהנות ממשקה, תוך כדי צפייה בנוף החולף.

השירותים באוניה כוללים: ארוחת בוקר בסגנון מזנון עשיר, ארוחת צהריים, בשעות אחר הצהריים נתכבד בתה או קפה עם מאפה, ארוחת ערב 
וחטיף יוגש בחצות. ביום ההגעה הקפטן ואנשי צוותו יקבלו את פנינו בקוקטייל ובערב יערך ערב גאלה הכולל ארוחת ערב חגיגית.

הופעת בידור תיערך כל ערב על ידי הצוות ולאחריה תנוגן מוסיקה חיה בבר הפנוראמה. שרות פורטרים בעת העלייה והיציאה מהספינה.

* ניתן להזמין חבילה של שלושה טיולים בתוספת של €85 (ראו תוכנית מצורפת). 

בעונג רב, אני מזמין אתכם להפליג איתי לקרוז בן שישה ימים וחמישה לילות על ה"אמטיסט" - שייט לאורך 
המעברים היפים ביותר של הדנובה בדרך מאוד מיוחדת. מובטחת לכם הנאה צרופה הספוגה באווירה קסומה. 
נבקר בכמה מהערים היפות ביותר באירופה: בווינה, בודפשט וברטיסלאבה. וכל זה על אונייה שתפנק אתכם 

בחדר כושר, ספא, ערבי בידור, משחקי ברידג', מעדנים קולינריים ונופים מהממים.
כל מה שנשאר לכם זה רק ליהנות!!!

מספר המקומות מוגבל, הקדימו והירשמו מראש

תוכנית הטיולים
 Passau - יום 1: טיסה

נגיע בשעות הצהריים לפסאו, עלייה לספינה, וב-16:00 נפליג לעבר 
לפני  פנים  קבלת  לקוקטייל  אותנו  מזמינים  והצוות  הקפטן  וינה. 

ארוחת הערב החגיגית, בליווי מוסיקה חיה.  

יום 2: וינה 
נעגון בווינה עיר הרומנטיקה והמוסיקה, בשעות הצהריים. ונצא לטייל 
הרינגשטראסה  רחוב  של  לאורכו  נסייר  מעניינים,  היותר  באתרים 
נראה  הפרלמנט.  בבית  בורג,  בתיאטרון  האופרה,  בבית  המפורסם, 
את ארמון שונברון, ארמון המגורים המלכותי לשעבר. נשוב לספינה 
מעולה  ערב  בארוחת  ונפונק  המאוחרות,  הצהריים  אחר  בשעות 

שלאחריה נאזין למוזיקה חיה וריקודים.  

יום 3: בודפשט
נעגון בבודפשט ולאחר ארוחת הבוקר. נצא לתור את העיר המרשימה 
והיפה הזאת, עיר המחולקת לשתיים על ידי נהר הדנובה. ב"בודה", 
 Fishermen's) הדייגים  במצודת  נבקר  הגבעות,  על  השוכנת 
גבעת  באזור  ביותר  המפורסמים  מהאתרים  אחד  זהו   ,(Bastion
זהו   ,(Citadel) ב-סיטדלה  נבקר   .(Castle District) המצודה 
העיר.  על  החולשת  גבעה  על  ה-19  במאה  שהוקם  מרשים,  מבצר 
 Freedom) בסמוך למבצר נראה את אנדרטת החירות המפורסמת
Monument). נטייל ברחובות המרוצפים באבן ומשובצים בחנויות 
הפרלמנט.  בניין  ואת  המפורסם  האופרה  בית  את  נראה  יוקרתיות, 
להסתובב  חופשי  זמן  נקבל  ל"פסט",  הנהר  של  השני  לצד  נעבור 
בשוק המפורסם, תהיה זו הזדמנות לראות, לטעום ולקנות מאכלים 
ליהנות  נוכל  בספינה,  הערב  ארוחת  לאחר  משובחים.  הונגריים 

מהופעה של הצוות בבר "פנורמה".

יום 4:  ברטיסלבה
לטיול  המתאימה  קומפקטית  עיר  זו  לברטיסלאבה,  בלילה  נגיע 
ברגל, נוכל להעריך את המורשת האדריכלית העשירה. זהו תמהיל 
של השפעה גרמנית, הונגרית, אוסטרית, יהודית וצ'כית שניכרת בכל 
הסלובקי  מהתיאטרון  נתרשם  העתיקה,  העיר  בתוך  נטייל  מקום. 
קגלביץ.  לארמון  נגיע  ומשם  ביופיו,  מדהים  מבנה  שהוא  הלאומי 
במרכז  הלוואנה  כיכר  אל  הפונה  הישן  העירייה  בית  אליו  בסמוך 
מקסימיליאן  המלך  העמוד  ובראש  מקסימיליאן  מזרקת  נמצאת 
זקוף הקומה אוחז בחרב, ומסביב ארמון מועצת הממשל המלכותי, 
והבית  הרוקוקו),  בסגנון  היפים  קוטשרפלד (אחד מהבניינים  ארמון 

הירוק. בערב נוכל ליהנות מארוחת ערב ומוסיקה חיה על הסיפון.



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

בחג הפסח מפליגים עם גדי בן בסט
קרוז נהרות חלומי בדנובה

DCS AMETHYST

גדי בן בסט

6-11 אפריל 2015 | 5 לילות / 6 ימים

1,470 € בלבד לאדם בתא זוגי
כל התאים עם חלון צרפתי גדול הפונה לנהר

תוספת ליחיד בתא זוגי 370 €

השייט כולל עגינות בפאסו, וינה, בודפשט, ברטיסלבה ווכאו

המחיר כולל: טיסות בינלאומיות | מיסי נמל, דלק וביטחון | שייט בספינת AMETHYST בתאים עם חלונות צרפתיים
פנסיון מלא בספינה | אוטובוס תיירים נוח וממוזג | העברות לפני ואחרי השייט | משחקי ברידג

המחיר אינו כולל: ביטוח נוסעים והוצאות בעלות אופי אישי | טיפים לנותני השירותים במהלך השייט | סיורים בעגינות השייט

ה-DCS AMETHYST היא אונייה מהשורה הראשונה אשר משרה אווירה אלגנטית, מודרנית ונוחות. בשל כיפת הקריסטל הרחבה, שני הסיפונים 
התחתונים של "אמטיסט" מקבלים אור טבעי זוהר. המסעדה הייחודית ממוקמת על סיפון הדנובה (danube), כמו גם הבר וחדר המשחקים. 

המרפסת העליונה מספקת אזור התרגעות שבו אפשר לשבת וליהנות ממשקה, תוך כדי צפייה בנוף החולף.

השירותים באוניה כוללים: ארוחת בוקר בסגנון מזנון עשיר, ארוחת צהריים, בשעות אחר הצהריים נתכבד בתה או קפה עם מאפה, ארוחת ערב 
וחטיף יוגש בחצות. ביום ההגעה הקפטן ואנשי צוותו יקבלו את פנינו בקוקטייל ובערב יערך ערב גאלה הכולל ארוחת ערב חגיגית.

הופעת בידור תיערך כל ערב על ידי הצוות ולאחריה תנוגן מוסיקה חיה בבר הפנוראמה. שרות פורטרים בעת העלייה והיציאה מהספינה.

* ניתן להזמין חבילה של שלושה טיולים בתוספת של €85 (ראו תוכנית מצורפת). 

בעונג רב, אני מזמין אתכם להפליג איתי לקרוז בן שישה ימים וחמישה לילות על ה"אמטיסט" - שייט לאורך 
המעברים היפים ביותר של הדנובה בדרך מאוד מיוחדת. מובטחת לכם הנאה צרופה הספוגה באווירה קסומה. 
נבקר בכמה מהערים היפות ביותר באירופה: בווינה, בודפשט וברטיסלאבה. וכל זה על אונייה שתפנק אתכם 

בחדר כושר, ספא, ערבי בידור, משחקי ברידג', מעדנים קולינריים ונופים מהממים.
כל מה שנשאר לכם זה רק ליהנות!!!

מספר המקומות מוגבל, הקדימו והירשמו מראש

תוכנית הטיולים
 Passau - יום 1: טיסה

נגיע בשעות הצהריים לפסאו, עלייה לספינה, וב-16:00 נפליג לעבר 
לפני  פנים  קבלת  לקוקטייל  אותנו  מזמינים  והצוות  הקפטן  וינה. 

ארוחת הערב החגיגית, בליווי מוסיקה חיה.  

יום 2: וינה 
נעגון בווינה עיר הרומנטיקה והמוסיקה, בשעות הצהריים. ונצא לטייל 
הרינגשטראסה  רחוב  של  לאורכו  נסייר  מעניינים,  היותר  באתרים 
נראה  הפרלמנט.  בבית  בורג,  בתיאטרון  האופרה,  בבית  המפורסם, 
את ארמון שונברון, ארמון המגורים המלכותי לשעבר. נשוב לספינה 
מעולה  ערב  בארוחת  ונפונק  המאוחרות,  הצהריים  אחר  בשעות 

שלאחריה נאזין למוזיקה חיה וריקודים.  

יום 3: בודפשט
נעגון בבודפשט ולאחר ארוחת הבוקר. נצא לתור את העיר המרשימה 
והיפה הזאת, עיר המחולקת לשתיים על ידי נהר הדנובה. ב"בודה", 
 Fishermen's) הדייגים  במצודת  נבקר  הגבעות,  על  השוכנת 
גבעת  באזור  ביותר  המפורסמים  מהאתרים  אחד  זהו   ,(Bastion
זהו   ,(Citadel) ב-סיטדלה  נבקר   .(Castle District) המצודה 
העיר.  על  החולשת  גבעה  על  ה-19  במאה  שהוקם  מרשים,  מבצר 
 Freedom) בסמוך למבצר נראה את אנדרטת החירות המפורסמת
Monument). נטייל ברחובות המרוצפים באבן ומשובצים בחנויות 
הפרלמנט.  בניין  ואת  המפורסם  האופרה  בית  את  נראה  יוקרתיות, 
להסתובב  חופשי  זמן  נקבל  ל"פסט",  הנהר  של  השני  לצד  נעבור 
בשוק המפורסם, תהיה זו הזדמנות לראות, לטעום ולקנות מאכלים 
ליהנות  נוכל  בספינה,  הערב  ארוחת  לאחר  משובחים.  הונגריים 

מהופעה של הצוות בבר "פנורמה".

יום 4:  ברטיסלבה
לטיול  המתאימה  קומפקטית  עיר  זו  לברטיסלאבה,  בלילה  נגיע 
ברגל, נוכל להעריך את המורשת האדריכלית העשירה. זהו תמהיל 
של השפעה גרמנית, הונגרית, אוסטרית, יהודית וצ'כית שניכרת בכל 
הסלובקי  מהתיאטרון  נתרשם  העתיקה,  העיר  בתוך  נטייל  מקום. 
קגלביץ.  לארמון  נגיע  ומשם  ביופיו,  מדהים  מבנה  שהוא  הלאומי 
במרכז  הלוואנה  כיכר  אל  הפונה  הישן  העירייה  בית  אליו  בסמוך 
מקסימיליאן  המלך  העמוד  ובראש  מקסימיליאן  מזרקת  נמצאת 
זקוף הקומה אוחז בחרב, ומסביב ארמון מועצת הממשל המלכותי, 
והבית  הרוקוקו),  בסגנון  היפים  קוטשרפלד (אחד מהבניינים  ארמון 

הירוק. בערב נוכל ליהנות מארוחת ערב ומוסיקה חיה על הסיפון.
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English
52

Fisher drew trumps and went after diamonds. 
He lost a trick to West's ♦J and discarded his 
club loser on the ♠A. Had he played clubs first, 
he would have seen West's void, so he would 
probably have guessed diamonds right for +480. 
Fortunately for the Schwartz team, a score of 
+450 was sufficient to win the board.
The following board )also reported by Ron 
Schwartz( was more dramatic:

Dealer East, Vul E/W

 ♠
♥
♦
♣

8
J95
J85432
T73

 

♠
♥
♦
♣

-
AT642
T7
AJ8642

♠
♥
♦
♣

AJT73
KQ8
AQ6
K5

 ♠
♥
♦
♣

KQ96542
73
K9
Q9

 

Both Easts upgraded their hand to 20 HCP, 
opening 2NT. None of them showed his five-

card major, and both Souths, unaware of East's 
spades, overcalled 3♠, a rather obvious decision 
at favorable vulnerability.
At this point the auction diverged. Eric Rodwell 
)West( doubled for takeout. Jeff Meckstroth 
)East( presumed that Christmas had come early 
and left the double for penalties. Despite his 
strong trumps, this was not a success.
Declarer Lotan Fisher managed to collect four 
tricks in 3♠ doubled – minus 1100. However, 
even going down six would have won the 
board for his team, for at the other table Boye 
Borgeland showed no interest in doubling his 
non-vulnerable opponents. He bid 5♠, showing 
a strong two-suiter including hearts. Espen 
Lindqvist duly bid 6♥, making all 13 tricks when 
the suits broke favorably – plus 1460.
Thus the Schwartz team emerged victorious 
once again. In August 2014 they beat Monaco in 
the Spingold finals. 
Winning two main trophies in a row in this star-
studded field is certainly a special achievement. 
During the second half of 2014 Fisher-Schwartz 
collected gold medals )while representing Israel( 
in the European Team Championship and the 
SportAccord World Mind Games as well. Right 
now it seems that the sky is the limit for them.

Studio: 12 Charzit st. Even Yehuda | anitabirken@gmail.com | Mobile: 050-7420882 | www.anitabi.com

Anita Birkenfeld
Bronze Sculptor

אניטה בירקנפלד
פסלת ברונזה



English
53

Israeli Winners in 
the Reisinger

Ram Soffer

The Reisinger Trophy )originally called the 
Chicago Trophy( is one of three main team events 
of the North American Bridge Championships, 
held three times a year.
In the 21st century the NABCs have become truly 
international events, with all the best pairs in the 
world taking part. 
The Reisinger is a team event with Board-a-
Match scoring. For each board a team can earn 
one point for outscoring the opponent – the 
margin doesn't matter. You get the same 1 point 
for making a grand slam which failed at the other 
table as well as for scoring +120 compared to 
+110. A tied board gives each team half a point.
Thus in contrast to IMP Teams, every board 
matters. Most experts consider BAM Teams to 
be the ultimate test of bridge skill.
Twenty years ago, BAM Team events were 
almost unheard of outside the United States, but 
now this type of event has spread elsewhere. In 
fact, BAM Teams has become a regular event 
in the annual Tel Aviv Bridge Festival, held each 
February.
The Monaco national team won the 2012 
and 2013 editions of the Reisinger. This year 
they wished to complete a hat-trick of wins. 
Unfortunately for them, they didn't make it to the 
finals.
The fight for first place was mainly between the 
Nickell team )Nickell-Katz, Meckstroth-Rodwell 
and Levin-Weinstein( and the Schwartz team 
)Richard Schwartz-Graves, Brogeland-Lindqvist 
and Fisher-Ron Schwartz(.
Israeli bridge fans were rooting for the Schwartz 
team, which included Israel's most successful 
pair in recent years: Lotan Fisher-Ron Schwartz. 
The decisive encounter between Nickell and 

Schwartz took place towards the end of the 
finals. Here is a board which was won by the 
smallest of margins, reported by Ron Schwartz.

Dealer West, Vul None

 ♠
♥
♦
♣

AQ65
975
K72
AQ6

 

♠
♥
♦
♣

KJT8742
A6
J854
-

♠
♥
♦
♣

93
43
Q
KJT98432

 ♠
♥
♦
♣

-
KQJT82
AT963
75

 

Both Wests opened 4♠, and both Norths Passed 
– double would have been for takeout.
Of course South should bid something. Steve 
Weinstein chose 4NT showing a two-suiter, 
and his partner Bobby Levin decided after long 
thought to Pass!
4NT was not a bad contract. West led a diamond 
and South ducked East's queen in order to keep 
an entry to his hearts. East switched to hearts.
Ten tricks were readily available with the help of 
a diamond finesse. Declarer would have loved 
to make an overtrick, but he missed the chance 
of endplaying East by leading a small club from 
both hands. 
At the other table Lotan Fisher )South( preferred to 
play in a major suit. His 5♥ bid ended the auction. 
Ron Schwartz )North( knew that his spades honors 
were wasted, so he decided to Pass.
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Board 13, Dealer North, Vul All
 ♠

♥
♦
♣

QJ984
Q9
986
753

 

♠
♥
♦
♣

A7
A862
7
AKQT96

♠
♥
♦
♣

T652
T753
J32
J4

 ♠
♥
♦
♣

K3
KJ4
AKQT54
82

 

I opened 1NT – Daniella Birman style – and  this 
was doubled. My partner redoubled, showing 
a long suit. I could see that if her long suit was 
clubs then I would be making either a club and 6 
Diamonds, or a major suit King and 6 Diamonds. 
This time the odds were against me as West 
took her six Club tricks and two Aces for down 
two – 1000 points lost instead of two spades or 
three diamonds making. 
Oops! I wonder what were the odds for that to 
happen…
******************************************************
I had some interesting comments on my article 
Stop, Think, Bid. Let me remind you the hand 
and the bidding:

Board 18, Dealer East, Vul N/S
 ♠

♥
♦
♣

7
J843
QJT8765
6

 

♠
♥
♦
♣

T83
T976
K93
T72

♠
♥
♦
♣

AK54
AQ5
A42
K43

 ♠
♥
♦
♣

QJ962
K2
-
AQJ985

 

West North East South
2NT* Pass**

Pass 3♦ Pass Pass
Dbl Pass 3♠ Dbl

Pass Pass Pass
*no stop   ** long pause for thought

Result: 3♠ doubled down two, N/S +300.
Here are the two most interesting and authoritative 
comments, both allowing the 3D bid and the final 
result to stand.
Eitan Levy wrote:
1. If Pass is a logical alternative is not a decision 
for the TD - it's a decision for consultants, players 
of a suitable standard.
2. The important point often missed: Did 
partner's hesitation give any new information? 
North knows that his partner has an opening 
hand - north knows that partner has to think with 
an opening hand after LHO's bid, so what does 
the hesitation add to this? The hesitation doesn't 
say anything new about South's hand. )You can 
consult on this too if you have doubt(.
3. EW did not follow regulations )no stop card(. 
The stop card not only gives the opponent 10 
seconds to think, it also warns him that a bid will 
be made and he can start thinking. In the case 
you quote there is doubt - what is a long time? 
10 seconds is a long time. Try this on a player. 
Say "go" and then wait 10-12 seconds )by your 
watch( and then - only then ask the player how 
long you thought. 5, 10, 20, 30 seconds or longer.
For all the above reasons I would allow the 3♦ 
bid and my guess is that consulting would not 
change my opinion.

Andras Booc )Hungary( wrote:
Today in hesitation cases the TD should 
investigate what should the hesitation suggested 
and based and this assumption may decide 
whether there was any unauthorized information 
or not.
 
In this case it was clear that South must have 
around 13 HCP. However would anybody 
hesitate with 13 HCP and a balanced hand in 
red against green when the RHO opened 2NT 
)natural(? Absolutely unlikely. Therefore my 
assumption is that the hesitation suggested not 
the strength but the unbalanced hand. Based 
on this assumption bidding with North hand is 
definitely less attractive. What North did was 
his own risk. The unfavorable result )doubled 2 
down( would remain anyway.
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The following hand was played in League Artzit:
Board 7, Dealer South, Vul All

♠
♥
♦
♣

K74
T8762
Q3
T53

♠
♥
♦
♣

2
AQJ4
AKJ87
A92

The bidding went as follows:
West North East South

1♦
2♣ Pass Pass 2♥

Pass 4♥ All Pass

The ♣K was led and I was staring at four possible 
losers – one spade, one heart and two clubs.
Had the ♠A been led, I would have had a ♣ 
discard on the ♠K. At first glance I could see that 
the 50% chance of a heart finesse would mean 
no heart losers and a making game. 
Was there a better line? I knew that the bulk of 
the points would be on my left, so finessing did 
not seem to be a good idea. I racked my brains, 
trying to find a better line and calculate the odds. 
Maybe I would lead a spade and the defense 
would not take their club winners or not go up 
with the spade ace?  Maybe pigs will fly?
Apparently diamonds had good potential for a 
club discard, but I would need them to be 3-3 

)36%(. Maybe the ♥K would drop singleton? 
That brought it up to about 44%. I spotted 
another possibility - what if the Diamonds were 
4-2 and the ♥K was doubleton together with the 
doubleton or singleton Diamond? That would 
mean a specific holding by West of 4-2-2-5 of 
4-2-1-6. In view of his overcall, it was a distinct 
possibility.  I could not work it out but it seemed 
to add a few extra percentage points to my 
calculation. If someone can calculate these odds 
for me, I would be grateful.
So I took the ♣K with my ♣A, laid down the ♥A )no 
singleton king( and played on diamonds – small 
to the Q and small to the A. The critical moment 
had arrived. I led the ♦K and West considered 
carefully before discarding a spade. I happily got 
rid of a losing Club and led my ♦J – this time she 
ruffed with her king but it did not help her, as I 
discarded yet another club. 12 IMPs for the good 
guys.

Below is the full hand:
 ♠

♥
♦
♣

K74
T8762
Q3
T53

 

♠
♥
♦
♣

AJT6
K3
42
KQJ74

♠
♥
♦
♣

Q9853
95
T965
86

 ♠
♥
♦
♣

2
AQJ4
AKJ87
A92

 

Unfortunately, I managed to give back 15 IMPs 
on the following hand:

Calculating 
the Odds

Brian Zietman



הירשמו
בחינם
וקבלו

טעימה
ממגוון

האפשרויות
באתר!


