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דבר ועד העמותה נובמבר 2019

שלכם ובשבילכם,
גלעד אופיר, יו"ר

שלום חברות וחברים, 
מלאים  חדשה,  פעילות  שנת  לקראת  אנו  המרץ.  במלוא  מתחדשת  הברידג'  ופעילות  מאחורינו  חגים  הרבה 

באנרגיות ורצון להכין לכולנו שנה של כיף ועשייה.
מה בתפריט אתם שואלים? כמה דברים מרכזיים לשנת 2020...

"ההקדמה" והתוכנית כבר פורסמה. בכתיבת התוכנית אנו  תוכנית ספורטיבית – השנה המשכנו את תהליך 
וההתאגדות העולמית.  ידי ההתאגדות האירופאית  תלויים לא מעט באירועים מרכזיים שמתקיימים בחו"ל על 

ברגע שהתאריכים מגיעים, אנו על הגל. 
כולל  התקציב  המקצועיות.  והוועדות  ההתאגדות  הנהלת  של  העבודה  תכנית  בעצם  הוא  התקציב   – תקציב 
בינלאומיות  פעילויות  בסניפים,  למנהלי תחרויות, תמיכה  הברידג', השתלמויות  לקידום  רבות  תוכניות  בתוכו 
ואימון הנבחרות, שדרוגי מחשוב ושיפור שירות הלקוחות, פרויקט הילדים של ההתאגדות ועוד. הכנת התקציב 
מצריכה השקעה ולוקחת זמן אך בדיעבד, ובסוף כל שנה, תמיד כיף להסתכל בסיפוק על התקציב והפעילות 

הברוכה שנעשתה.
הרשמה להתאגדות ולוח השנה – חידושי החברות לשנת 2020 כבר בפתח ואני שמח לבשר כי לוח השנה, אותו 
מקבל כל חבר בהתאגדות, אוטוטו יוצא מהדפוס. שדרגנו את העיצוב, הוספנו ידיים קלילות ומעניינות וכמובן את 

כל האירועים המרכזיים. הלוחות יחולקו לחברים דרך הסניפים. תלו במקום בולט והשוויצו לחברים.
בכל  הפעילות  של  סיכום  עושים  אנו  שנה,  כל  של  סיומה  לקראת   – ארציות  תחרויות  של  ושיבוץ  הקצאה 
מועדון ומועדון. היקף הפעילות קובע את מספר המושבים לו זכאי כל מועדון ומכאן נגזרות התחרויות בהן אתם 
משתתפים. לאחר שאנו מעדכנים את הסניפים, אנו מקבלים מהם מספר תאריכים ולאחר מכן מתבצעת עבודת 

נמלים עד לשיבוצן הסופי.
הליך בחירת הנבחרות – אנו מעצמת ברידג' בינלאומית. אין על כך עוררין. מהסיבה הזו, אנו מקפידים להשתתף 
בתחרויות מרכזיות בחו"ל ולהביא גאווה לחברי ההתאגדות ולמדינה. אלו בעצם צרות טובות. בשנה הבאה תתקיים 
אליפות העולם לצעירים – אל האליפות הזו העפילו 2 נבחרות, וככל הנראה גם הנבחרת עד גיל 21 שסיימה 
לבוגרים  אירופה  אליפות  תתקיים  לכן  קודם  חודשיים  להשתתף.  זכאית  תהיה  להעפלה,  מאוד  קרוב  במקום 
בהשתתפות 4 נבחרות – פתוחה, נשים, סניורים ומעורבים, ואם זה לא מספיק – 2020 היא שנת האולימפיאדה. 
אז אין ספק שהשמחה גדולה, השקעה נכונה תוביל להישגים נהדרים וכמובן שאנו דואגים לאיזון תקציבי בין צרכי 

הנבחרות לבין צרכי החברים. 
"אירועי הדרבי" מהפעם  פסטיבל – תאריכי הפסטיבל כבר סגורים, 9-16 ביולי, שריינו ביומנים. והפעם ולאור 
הקודמת, הפסטיבל הוארך ביום אחד )יום מיוחד שהוקצה לנו על ידי היכל שלמה( והפסטיבל ייפתח כבר ביום 

חמישי. אנו מכינים לכם הפתעות רבות ותוכנית משחקים מהנה מאוד.
יש עוד אבל בטח כבר התעייפתם ועוד מעט פסח. נשתמע בקרוב.

עד כאן להפעם. אני עומד לרשותכם וזמין 24/7.
Gilado.Bridge@gmail.com :תוכלו ליצור עמי קשר ישיר באמצעות האימייל

או באמצעות עמוד הפייסבוק שלי: גלעד אופיר – יו"ר ההתאגדות הישראלית לברידג’.

"לא ירד גשם כשנוח החל לבנות את התיבה". 
הווארד רוף

mailto:Gilado.Bridge%40gmail.com?subject=


ירחון ההתאגדות הישראלית לברידג'

הכרזות

4

הכרזות

תרגול הכרזות בסיסיות
// רם סופר

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

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

להבין היכן ומדוע ולתקן את עצמכם.

הפעם נתמקד במהלך ההכרזה

West North East South
1♦

1♥ Pass ?

 .1♦ פתח  )דרום(  משמאל  יריבכם  במזרח.  אתם 
שותפכם התערב בהכרזת אוברקול ♥1 ויריבכם מימין 
קרא Pass. מה תכריזו עם כל אחת מהידיים הבאות?

תרגיל 1

  Q93
  75
  JT52
  K852

תרגיל 2

  AKT65
  7
  9652
  KJ4

תרגיל 3

  K42
  A97
  AT5
  J986

תרגיל 4

  8543
  J3
  KT96
  AQ9

תרגיל 5

  AK4
  -
  976
  QJ98652

תרגיל 6

  K8643
  AJ2
  765
  T2
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תרגול הכרזות בסיסיות – פתרונים 

פתרון 1

  Q93
  75
  JT52
  K852

West North East South
1♦

1♥ Pass Pass

להכרזת  לענות  חובה  אין  פתיחה,  להכרזת  בניגוד 
אוברקול עם 6 נקודות בלבד! הרי אוברקול ♥1 מוגבל 
את  להגביל  הממליצים  אף  )יש  נקודות  ל-17  עד 
בהארט  תמיכה  בהיעדר  נקודות(.   15 עד  האוברקול 
אין טעם להעלות את ההכרזה ולהסתכן בכך שהשותף 
 1NT יכריז משחק מלא וייכשל. חשוב לדעת שהכרזת

בתשובה לאוברקול דורשת ניקוד גבוה יותר.

פתרון 2

  AKT65
  7
  9652
  KJ4

West North East South
1♦

1♥ Pass 1♠

עם 11 נקודות, חמישייה בספייד וסינגלטון בהארט אין 
ספק שנכריז ♠1.

הכרזה  של  המדויקת  המשמעות  היא  אחרת  שאלה 
לתשובות  שונות  גרסאות  קיימות  הברידג'  בעולם  זו. 
ויש  בספייד,  קלפים  חמישה  יש המחייבים  לאוברקול. 
הסבורים  יש  רביעייה.  עם  גם   1♠ להכריז  המוכנים 

ש-♠1 היא הכרזה מחייבת )לסיבוב אחד(, ויש הטוענים 
11 נקודות( מערב רשאי  כי עם אוברקול מינימלי )עד 

במקרים מסוימים לקרוא Pass ולעצור ב-♠1.

הפתרון היחיד הוא לשוחח על זה עם שותפכם הקבוע 
ולהגיע להסכמים שמקובלים על שניכם.

פתרון 3

  K42
  A97
  AT5
  J986

West North East South
1♦

1♥ Pass 2♦

בידכם פתיחה והתאמה בהארט, אבל המשחק המלא 
השותף  של  האוברקול  הכרזת  כי  זכרו  מובטח.  אינו 
אינה מבטיחה פתיחה וניתן לבצע אותה עם 9 נקודות 

)ואף פחות(.

על כן לא יהיה זה חכם להעלות אפילו ל-♥3. הפתרון 
הנכון הוא להשתמש בהכרזת סדרת היריב המכונה גם 
קיו-ביד. הכרזה זו מחייבת את שותפכם להכריז שנית 

ומציגה )לרוב( התאמה בסדרתו. 

השותף  אם  קיו-ביד?  הכרזת  אחרי  ממשיכים  כיצד 
חוזר על סדרתו בגובה הנמוך ביותר )♥2(, זה מתאר 
11 נקודות(, ואז תעצרו ב-♥2. כל  אוברקול חלש )עד 
הכרזה אחרת של השותף מתארת פתיחה ומעלה, ואז 

ככל הנראה תכריזו משחק מלא.

המשך בעמוד 13
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הכרזת המשיב לאחר Preempt של היריב
// רם סופר

מנע  הכרזות  של  מטרתן 
את  לשבש  היא   )Preempt(
היריב  הזוג  של  התקשורת 
לחוזה  להגיע  לו  ולהפריע 
הנכון. על כן, כששותפנו פתח והיריב משמאלו מחזיק 
הגיוני  קלפים,   6-7 בת  טובה  סדרה  עם  חלשה  יד 

שישתמש בהכרזת Preempt כדי להקשות עלינו.

במאמר זה ננסה לתרגל תשובה לפותח לאחר הכרזת 
Preempt. זה אף פעם לא קל, כי נשלל מאתנו מרחב 
הכרזה רב. עלינו לנסות כמיטב יכולתנו לתאר את ידנו 

ולהגיע ביחד עם השותף לחוזה הנכון.

מהלך ההכרזה שנטפל בו הפעם יהיה:

West North East South
1♦ 3♣ ?

 .)Better Minor( ♦ פתיחת השותף הראתה 3+ קלפי
6+ קלפי קלאב  הכרזת ההתערבות של צפון הראתה 

טובים עם כוח של פחות מפתיחה.

על המשיב לזכור כי הכרזת סדרה חדשה במצב כזה 
הינה תמיד מחייבת ויש לבצעה רק עם יד מספיק חזקה. 

לעומת זאת, תמיכה בשותף אינה הכרזה מחייבת.

במקרים שבהם קשה למצוא הכרזה, יש לשקול שימוש 
בכפל שלילי )Negative Double(. כפל זה בדרך כלל 
מראה אורך בסדרת מייג'ור שלא הוכרזה )או שתיהן( 
ולעתים מבקש מהשותף להכריז 3NT עם עוצר בסדרת 

היריב.

כיצד תכריזו במזרח עם כל אחת מהידיים הבאות?

תרגיל 1

  JT6
  Q52
  AK92
  K74

תרגיל 2

  Q52
  97
  AQ973
  T74

תרגיל 3

  QT72
  KQ53
  A42
  97

תרגיל 4

  KQJ43
  J7
  T82
  953
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פתרון 1

  JT6
  Q52
  AK92
  K74

West North East South
1♦ 3♣ 3NT

עם פתיחה מול פתיחה עלינו להגיע למשחק מלא. אין 
טעם להתעניין בהתאמה בדיאמונד. החלוקה המאוזנת 
 .3NT והיעדר הרביעיות במייג'ור מצביעים בבירור לכיוון
עוצר בודד בסדרת היריב מספיק בהחלט להכרזה כזו.

פתרון 2

  Q52
  97
  AQ973
  T74

West North East South
1♦ 3♣ 3♦

למזרח חמישה קלפי ♦ בסדרה שבה פתח שותפו, כלומר 
התאמה בטוחה של 8 קלפים, וקרוב לוודאי התאמה של 
9-10 קלפים. למרות ידו הצנועה )8 נקודות( מזרח חייב 
לתמוך בשותף ולהתחרות על החוזה החלקי )הכרזה זו 
אינה מחייבת את השותף להמשיך(. אם לא יעשה זאת, 
אל יתפלא אם היריבים יבצעו ♣3 בשעה שמזרח-מערב 

היו יכולים לבצע ♦3.

פתרון 3

  QT72
  KQ53
  A42
  97

West North East South
1♦ 3♣ Dbl

 Negative-ב לשימוש  מאוד  מתאימה  מזרח  של  ידו 
3. נרצה מאוד לשמוע הכרזת מייג'ור  Double בגובה 
בקלאב  עוצר  עם   .4-4 התאמה  לגלות  כדי  מהשותף 
נקווה ש-11 הנקודות  ואז   ,3NT יכריז  ייתכן שהפותח 
קלאבים  עם  החוזה.  את  לבצע  כדי  לו  יספיקו  שלנו 
טובים במיוחד ייתכן גם שמערב ישאיר את הכפל הזה 

לעונשין.

פתרון 4

  KQJ43
  J7
  T82
  953

West North East South
1♦ 3♣ Pass

למרבה הצער, למרות סדרת הספייד הטובה אין שום 
תהיה  זו   ,3♠ נכריז  אם   .3 בגובה  להכריז  אפשרות 
שלנו  השותפות  את  להוביל  שעלולה  מחייבת  הכרזה 
 Dbl למשחק מלא כושל )שלא לדבר על הסכנה שנקבל

מעניש(. 
גם Dbl חסר טעם – מה בכוונתנו לעשות אם השותף 

?3NT ,יכריז, נניח
בשקט  לשבת   – חכם  להיות  עדיף  זה  מסוג  במצבים 
 Balancing ולהמתין להתפתחויות. אם השותף במצב
מכפיל ♣3 )ומתאר 16+ נקודות עם קוצר בקלאב( יש 

מקום לשקול בסיבוב הבא הכרזה של ♠4.
הייתה  היא   – אחד   A הזאת  ליד  מוסיפים  היינו  לו 

מתאימה להכרזה ישירה של ♠3.
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Short Club-ל Better Minor ההבדל בין

// אילנה לונשטיין

פתיחה של ♠1/♥1 מבטיחה 5 קלפים לפחות. אם אין 
חמישייה במייג'ור – פותחים באחת מסדרות המיינור. 
יש שתי שיטות, וצריך לבחור אחת מהן. השיטה הנפוצה 
המעדיפים  יש  אך   ,Better Minor היא  כיום  ביותר 
לשחק Short Club. מאמר זה מפרט את שתי השיטות 

ואת ההבדלים ביניהן.

Short Club

לפי שיטה זו, הכרזת פתיחה ♦1 מבטיחה 4+ קלפים 
בסדרה, ולכן הכרזת פתיחה ♣1 יכולה להתבצע גם עם 
במייג'ור חמישייה  בידנו  אין  כאשר  וזאת  קלפים,   שני 

ו/או רביעייה בדיאמונד.

Better Minor

לפי שיטה זו, הכרזת פתיחה ♦1/♣1 מבטיחה לפחות 
3 קלפים בסדרה. עם 3 קלאבים ו-2 דיאמונדים נפתח 
ו-2 קלאבים נפתח תמיד  3 דיאמונדים  תמיד ♣1; עם 
♦1. עם שתי שלישיות נהוג לפתוח ♣1 )יש המעדיפים 

לבחור בסדרה האיכותית יותר(.

דוגמה 1

  A753
  KJ42
  Q3
  K62

West North East South
1♣

לפי שתי השיטות נפתח ♣1.

דוגמה 2

  A753
  KJ42
  Q32
  K6

West North East South
?

לפי שיטת Better Minor נפתח ♦1.

לפי שיטת Short Club נפתח ♣1.

דוגמה 3

  A642
  K63
  Q52
  A93

West North East South
1♣

לפי שתי השיטות נפתח ♣1.
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דוגמה 4

  A642
  K63
  AQ2
  432

West North East South
1♣

לפי שיטת Short Club חובה לפתוח ♣1.

סדרת  את  שיעדיפו  יש   Better Minor שיטת  לפי 
כיום הרוב מעדיפים לפתוח  הדיאמונד האיכותית, אך 

♣1 עם יד כזו למרות הסדרה הגרועה.

דוגמה 5

  A642
  32
  KQ42
  A32

West North East South
1♦

לפי שתי השיטות נפתח ♦1.

דוגמה 6

  A642
  A2
  KQ4
  J432

West North East South
1♣

לפי שתי השיטות נפתח ♣1 – סדרת המיינור הארוכה 
יותר. 

רביעייה  להציע  תמיד  עליו  המשיב.  להכרזת  נעבור 
במייג'ור, גם אם יש לו התאמה במיינור.

לפי שיטת Better Minor דרושים חמישה קלפים כדי 
לתמוך בסדרת מיינור של השותף, אבל בהיעדר הכרזה 
)ביחוד  קלפים   4 עם  גם  לעתים  תומכים  אחרת  נוחה 

במצבים תחרותיים(.

עם  בדיאמונד  לתמוך  אפשר   Short Club שיטת  לפי 
רביעייה, ואז יש התאמה ידועה של 8 קלפים לפחות. 
לעומת זאת בהכרזת פתיחה של ♣1 ניתן לתמוך רק 
עם 5 קלפים לפחות )אלא אם במהלך המכרז התגלה 

מידע נוסף על חלוקת ידו של הפותח(.

דוגמה 7

 32
 Q632
 KT2
 Q963

West North East South
1♣ Pass 1♥ Pass

1♠ Pass 1NT

 .1NT היא  המומלצת  ההכרזה  השיטות  שתי  לפי 
לפותח אין שני קלאבים )אחרת היה חייב להחזיק שתי 
רביעיות במייג'ור, והוא היה תומך בהארט(, אבל ייתכן 
התאמה  שאין  היות  קלאבים.  שלושה  מחזיק  שהוא 
מובטחת של 8 קלפים בקלאב, אין טעם לקבוע סדרה 
זו כשליט ועדיף לשחק בחוזה ללא שליט המקנה ניקוד 

גבוה יותר.

דוגמה 8

  J732
  4
  K643
  K642

West North East South
1♣ Pass 1♦ Pass

1NT Pass 2♣
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של   1NT הכרזת  שכן   ,2♣ נכריז  השיטות  שתי  לפי 
הפותח שללה ארבעה קלפים במייג'ור. בנוסף, הפותח 
לא תמך ב-♦, ולכן הוא חייב להחזיק לפחות 4 קלפים 
 1NT-בקלאב. עדיף לשחק בקלאב מאשר להישאר ב
לכל  קלפים   3 בת  סדרה  מול  בהארט  סינגלטון  עם 

היותר.

דוגמה 9

  A62
  43
  765
  KJ963

West North East South
1♣ 1♥ 2♣

נכריז  ודאי שלא  לפי שתי השיטות עלינו להכריז ♣2. 
אם  אפילו  היריב(.  )סדרת  בהארט  עוצר  ללא   1NT
משחקים Short Club ניקח את הסיכון ונתמוך בשותף 
שעלול להחזיק 2 קלפים בלבד בקלאב. ברוב המקרים 
4-5 קלפי  יותר. אם לשותף  או  3 קלפי קלאב  לו  יהיו 
קלאב, חשוב ליידע אותו על ההתאמה על מנת שימשיך 

להתחרות לגובה 3 נגד ♥2 אפשרי של היריבים.

יותר( בספייד,  )או  4 קלפים  אגב, הכרזת ♣2 שוללת 
.Dbl אחרת היינו מכריזים ♠1 או

דוגמה 10

  A62
  43
  J765
  K963

West North East South
1♣ 1♥ ?

לעצמנו  להרשות  נוכל   ,Better Minor משחקים  אם 
נהיה  הגרוע  במקרה  רביעייה.  עם  בשותף  לתמוך 

בהתאמה 4-3, וזה אפשרי במכרז תחרותי.

לעומת זאת, אם משחקים Short Club יהיה זה מסוכן 
 .Pass-לתמוך עם רביעייה. ניאלץ להסתפק ב

ללמוד  מוזמן  הוא  למישהו מהקוראים,  זה מפריע  אם 
טרנספר  על  המתבססות  מודרניות  הכרזה  שיטות 
במצבים תחרותיים וחורגות מהמסגרת של מאמר זה.

השיטות.  שתי  בין  בהכרזות  גדול  הבדל  אין  לסיכום, 
)שני  בלבד  חלוקה אחת  קיימת   Short Club בשיטת 
קלאבים, שלושה דיאמונדים, ארבעה הארטים, ארבעה 
ספיידים( שבה הכרזת הפתיחה שונה מההכרזה לפי 

.Better Minor שיטת

כעת נסו לתרגל: מה תפתחו בכל אחת משלוש הידיים 
הבאות לפי שתי השיטות?

תרגיל 1

  K52
  A963
  KQ4
  J63

תרגיל 2

  A752
  KJ63
  J53
  A2

תרגיל 3

  J862
  K2
  J432
  AK9

הידיים  שלוש  עם  השני  בסיבוב  כמשיב  תכריזו  מה 
הבאות במהלך ההכרזה הנתון:

West North East South
1♣ Pass 1♥ Pass

1♠ Pass ?
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תרגיל 4

  A62
  43
  J765
  K963

תרגיל 5

  Q32
  J542
  32
  KJ63

תרגיל 6

  42
  A542
  32
  KJ642

תשובות לתרגילים

1♣ )1(
גם בשיטת Better Minor נהוג לפתוח תמיד ♣1 עם 

שתי שלישיות בסדרות המיינור.

 1♦ )2(
Better Minor לפי שיטת

Short Club 1 לפי שיטת♣
 

1♦ )3(
לא משנה מה השיטה, יש לפתוח ברביעייה בדיאמונד 

ולא בשלישייה בקלאב.
 

1NT )4(
בשתי השיטות אין התאמה בטוחה בקלאב, ויש עוצר 

בדיאמונד )הסדרה שלא הוכרזה(. 

2♣ )5(
לא משנה מה השיטה, בשלב זה של המכרז כבר ידוע 
שלפותח 3+ קלפי ♣ )אחרת היה תומך בהארט(. היות 

.1NT שאין בידנו עוצר ב-♦, נעדיף ♣2 על פני

2♣ )6(
גם כעת ידוע שלשותף +3 קלפי ♣ ללא תלות בשיטת 
ההכרזה שלנו. בידנו 5 קלפי ♣ ואין בעיה להכריז ♣2 

עם התאמה ידועה של 8 קלפים )או יותר(.

חנות הברידג’ היחידה בישראל

אריה, חברה לקלפים בע”מ
המפלסים 16, קריית אריה פ"ת

)מול איצטדיון המושבה(
03-6186722

פתוח ימים א-ה 08:00-17:00

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

www.lioncard.co.il

 סט קופסאות הכרזה קלאב
כולל קלפי הכרזה

מפלסטיק סימטריים

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

עברנו!
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פתרון 4

  8543
  J3
  KT96
  AQ9

West North East South
1♦

1♥ Pass 1NT

של  מקסימום  שמול  מכיוון   Pass-ל מדי  חזקה  ידכם 
הנכון  הפתרון  מלא.  משחק  בהחלט  ייתכן  השותף 
גבוהות  נקודות   8-11 מתארת  זו  הכרזה   .1NT הוא 
עוצר  עם  בהארט  התאמה  ללא   )9-12 הגורסים  )יש 

בדיאמונד )ולרוב, אך לא תמיד, חלוקה מאוזנת(. 

שאפילו  לי  נראה  אך  ספיידים,  ארבעה  בידכם  אמנם 
שחקנים המוכנים להכריז ♠1 עם רביעייה יעדיפו ביד זו 
1NT על פני הצגת סדרה של ארבעה ספיידים קטנים.

פתרון 5

  AK4
  -
  976
  QJ98652

West North East South
1♦

1♥ Pass 2♣

טבעי ומתבקש. ודאי שלא תרצו להישאר בחוזה של ♥1 
עם יד כזו. אתם מכריזים ♣2 ובמידת הצורך תחזרו על 

סדרתכם בהמשך.

למשמעות  בקשר  אסכולות  כמה  יש  זה  במקרה  גם 
מחייבת  הכרזה  זו  כי  הטוענים  יש   .2♣ של  המדויקת 
המתירים  ויש  הגבלה,  ללא  נקודות   +10 המתארת 
Pass עם אוברקול מינימלי )במקרה זה טווח  לשותף 
הנקודות שלכם מוגבל ל-13(. ושוב, דברו עם השותף 
על נושא זה כדי להשיג בשותפות שלכם תיאום מרבי.

פתרון 6

  K8643
  AJ2
  765
  T2

West North East South
1♦

1♥ Pass 2♥

הכרזה פשוטה אבל חשובה. ראשית כל היא מתארת 
נקודות.   6-9 פתיחה ♥1:  על  לתשובה ♥2  דומה  כוח 
לתמוך בשותף  כדאי מאוד  שנית, במצבים תחרותיים 
בהקדם האפשרי, על מנת שמכריז האוברקול יידע על 

תמיכתנו ובמידת הצורך יתחרה לגובה 3.

ההכרזה החלופית ♠1 חסרת טעם ולא תועיל לשותף. 
עם  שותפכם  בסדרת  יפה  תמיכה  לכם  יש  כאשר 
התאמה מובטחת של 8+ קלפים, לרוב אין צורך לחפש 

התאמה בסדרה אחרת.

המשך מעמוד 5
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שחקן טוב יודע כי כשידו של הדומם מונחת על השולחן 
עליו לעשות תכנית כאשר השלב הראשון הוא ספירת 
הלקיחות. גם המגנים בוחנים את המצב ומנסים לספור 
בכמה לקיחות הם עשויים לזכות בכל אחת מהסדרות. 
לעתים אפשר לספור את הלקיחות גם במהלך המכרז!

בפני  מוצגת  המשחק  חוקי  את  שלמדו  לאחר  מיד 
בעזרת  היד  הערכת  שיטת  המתחילים  השחקנים 
ספירת נקודות גבוהות. בהיעדר דרך אחרת, שיטה זו 
מעריכה כי עם 25 נקודות ומעלה יש סיכוי גדול לבצע 
של  או  מייג'ור  בסדרת  לקיחות   10 של  מלא  משחק 
מסוימות  הכרזות  זאת,  עם  שליט.  ללא  לקיחות  תשע 
המתארות את היד היטב מאפשרות לנו לספור לקיחות 

כבר בשלב ההכרזה.

נתבונן ביד הבאה:

דוגמה 1

Dealer North. Vul N/S

  A732
  Q3
  AK8
  JT42

West North East South
2♥* Pass ?

Weak Two *

במצב פגיע נגד לא פגיע צפון פתח ♥2 )שישייה טובה 
בהארט, 6-10 נקודות גבוהות(. מה תכריזו עם ידו של 

דרום?

צפון פתח בהכרזת מנע )Preempt( המשמשת בראש 
מצד  עליהם.  ולהקשות  ליריבים  להפריע  ובראשונה 
של  מדויק  די  תיאור  לשותף  מעבירה  זו  הכרזה  שני, 
היד המאפשר לו לקבל החלטות טובות כאשר הנקודות 

אצלו.

בהתחשב במצב הפגיעות, דרום יכול לצפות כי לשותפו 
AK. דרום משתמש  יהיו שישה קלפי הארט בראשות 
 2NT מכריז  הוא  זאת.  לברר  כדי   Ogust במוסכמת 
מינימלי  ניקוד  ומראה   3♦ עונה  צפון  )הכרזת שאלה(. 
)6-7( עם סדרה טובה )אכן ברשותו AKxxxx ♥(. כעת 
ניתן לספור לקיחות. עם שמונה קלפים בסדרה הכוללים 
הוא  לקיחות  ל-6  AKQ. הסיכוי  את שלושת הבכירים 
68% )ואף יותר אם גם J♥ בידו של השותף(. בסדרות 
הספייד והדיאמונד ישנן שלוש לקיחות בטוחות נוספות, 

ובקלאב יש לנו עוצר.

 .3NT לאור כל זאת, ההכרזה הנכונה של דרום היא
ההגנה  שבו  אפשרי  קלפים  מערך  שאין  לבדוק  ניתן 
תזכה ברצף של 4 לקיחות או יותר בקלאב אם מערב 

בהובלה.

נתבונן בחלוקה המלאה ובמהלך ההכרזה הנכון:

 T95
 AK8742
  542
  3

  Q84   KJ6
  T5   J96
  9763   QJT
  AQ97   K865

  A732
  Q3
  AK8
  JT42

לספור לקיחות בהכרזה

// קובי שחר

07/02/2020 שישי בוקר 
תחרות לקבוצות בכיכר המדינה

14/02/2020 שישי בוקר 
תחרות לזוגות בברידג' אביבים

VS

קרב ענקי הברידג'זה קורה פעם בשנה!

תחרות יוקרתית על הגביע הנודד

טקס חלוקת פרסים 
והענקת גביע למועדון הזוכה

נבחרת מועדון 
כיכר המדינה

נבחרת מועדון 
ברידג' אביבים

חברי סניף בלבד המעוניינים לייצג את אחד המועדונים נא לפנות:
לנגי אסף – 054-4871336 | בריפמן אפריים – 050-2012011



07/02/2020 שישי בוקר 
תחרות לקבוצות בכיכר המדינה

14/02/2020 שישי בוקר 
תחרות לזוגות בברידג' אביבים

VS

קרב ענקי הברידג'זה קורה פעם בשנה!

תחרות יוקרתית על הגביע הנודד

טקס חלוקת פרסים 
והענקת גביע למועדון הזוכה

נבחרת מועדון 
כיכר המדינה

נבחרת מועדון 
ברידג' אביבים

חברי סניף בלבד המעוניינים לייצג את אחד המועדונים נא לפנות:
לנגי אסף – 054-4871336 | בריפמן אפריים – 050-2012011



West North East South
2♥* Pass 2NT**

Pass 3♦*** Pass 3NT

 Weak Two *
** הכרזת שאלה 

*** ניקוד מינימלי, סדרה טובה

חשוב להדגיש כי בחירת המשחק המלא הנכון גורלית 
הן  לקיחות  תשע  אותם  ישיגו  צפון-דרום  זו.  בחלוקה 
בחוזה 3NT והן בחוזה ♥4 מצד צפון )לאחר ההובלה 

.)♦Q-הצפויה ב

הנה דוגמה נוספת כיצד פתיחה חלשה בגובה 2 עוזרת 
ספירת  באמצעות  ביותר  הטוב  החוזה  את  למצוא 

הלקיחות במהלך המכרז:

דוגמה 2

Dealer West. Vul E/W

  A764
  5
  QJ93
  AKJ8

West North East South
Pass 2♦* 3♦** ?

 Weak Two *
** אורך בשתי סדרות המייג'ור

 Pass לאחר  לא.  ואנחנו  פגיעים,  היריבים  הפעם 
עם בדיאמונד  שישייה  מראה  שותפנו   ממערב, 
בסדרות   5-5 לפחות  מראה  מזרח  נקודות.   6-10
לקיחות  לשש  גבוה  סיכוי  קיים  תורנו.  וכעת  המייג'ור, 
ב-♦ )אם לשותף AK♦ זה בטוח, וגם אם בידו A♦ בלבד 
זה יהיה תלוי בעקיפה שסיכויי ההצלחה שלה גבוהים 

לאור הכרזת מזרח הרומזת על קוצר ב-♦(.

חוזה ללא שליט יהיה מסוכן בהיעדר עוצר ב-♥, והפתרון 
הנכון הוא להכריז ♦5. נוסף לשש הלקיחות בשליט יהיו 
סיכוי  עם  השחורות  בסדרות  מלמעלה  לקיחות  שלוש 
הארט.  מחיתוכי  או  הקלאב  נוספות מסדרת  ללקיחות 

J ביום טוב אולי נבצע 12 לקיחות

הנה החלוקה המלאה ומהלך ההכרזה הנכון:

 98
 876
  AKT752
 75

  T2   KQJ53
  KQT4   AJ932
  84   6
  Q9632   T4

  A764
  5
  QJ93
  AKJ8

West North East South
Pass 2♦* 3♦** 5♦

Pass Pass Pass

 Weak Two *
** אורך בשתי סדרות המייג'ור

ידו  את  היטב  מתארות   3 בגובה  הפרעה  הכרזות  גם 
נקודות   6-9 עם  בסדרה  קלפים  שבעה  המכריז:  של 

גבוהות. אם כך, מה תכריזו ביד הבאה:

דוגמה 3

Dealer North. Vul All

  AKQ6
  8
  A532
  9854

West North East South
3♥* Pass ?

המשך בעמ' 31

ירחון ההתאגדות הישראלית לברידג' מועדון אביבים החדש ברח' דיסנצ'יק 7, שיכון דן, ת"א, טל. 1603-6417469/70

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

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

חדש 
ומיוחד!
אימון זוגות 

בוקר שישי חודשי 

עם לנגי אסף

מתקדמים אמודרך 
  ימי ראשון 19:00 

עם ג'ו טל

פרסים כספיים אחה"צ תחרות שבת 
לזוכים

הברומטר של 
יום שני בערב  

פרסים
בערב עם אילנה כל יום ראשוןבברידג' תחרותי צעדים ראשונים 

מודרך לונשטיין
העשרה 

באוירה מחוייכת 
ימי שני צהריים

עם ג'ו טל

המודרך 
החברתי 

עם ללה כל יום 
ראשון ושני אחר 

הצהריים

המודרכים 
של פומרנץ 

בימי רביעי וחמישי 
בוקר

ימי שישי בבוקר 
שיעור ברידג' 
עם אילנה 
לונשטיין 

לזוכיםפרסים כספיים כל שישי אחה"צ קבלת שבת 
אילנה כליףמאור, עמליה,בצוות מתוגבר:  יום א' 13:30 מודרך

מושיקו מיוחס
קורס

מתקדמים ג'

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

תחרות תחרות
10:00-13:00

אבי טרגן

תחרות
10:00-13:00

אסף לנגי

תחרות
10:00-13:00

אסף לנגי

תחרות
10:00-13:00

אסף לנגי

תחרות
10:00-13:00

אבי טרגן בוקר

הרצאה הרצאה הרצאה

תחרות
17:00-20:00

אבי טרגן

תחרות
16:30-19:30
יובל בן דוד

תחרות
17:00-20:00

אסף לנגי

תחרות
17:00-20:00

יובל לובינסקי

תחרות
17:00-20:00

אסף לנגי

תחרות
17:00-20:00
מושיקו מיוחס

תחרות
17:00-20:00

אסף לנגי אחה"צ
הרצאה

פרס כספי
פרס כספי
כיבוד קל

חוברות ידיים הרצאה הרצאה הרצאה הרצאה

ברומטר
20:30-23:30

אבי טרגן

תחרות
20:30-23:30
אילנה לונשטיין

פרס כספיערב
IMP

הרצאה

נובמבר באביבים



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

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

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

חדש 
ומיוחד!
אימון זוגות 

בוקר שישי חודשי 

עם לנגי אסף

מתקדמים אמודרך 
  ימי ראשון 19:00 

עם ג'ו טל

פרסים כספיים אחה"צ תחרות שבת 
לזוכים

הברומטר של 
יום שני בערב  

פרסים
בערב עם אילנה כל יום ראשוןבברידג' תחרותי צעדים ראשונים 

מודרך לונשטיין
העשרה 

באוירה מחוייכת 
ימי שני צהריים

עם ג'ו טל

המודרך 
החברתי 

עם ללה כל יום 
ראשון ושני אחר 

הצהריים

המודרכים 
של פומרנץ 

בימי רביעי וחמישי 
בוקר

ימי שישי בבוקר 
שיעור ברידג' 
עם אילנה 
לונשטיין 

לזוכיםפרסים כספיים כל שישי אחה"צ קבלת שבת 
אילנה כליףמאור, עמליה,בצוות מתוגבר:  יום א' 13:30 מודרך

מושיקו מיוחס
קורס

מתקדמים ג'

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

תחרות תחרות
10:00-13:00

אבי טרגן

תחרות
10:00-13:00

אסף לנגי

תחרות
10:00-13:00

אסף לנגי

תחרות
10:00-13:00

אסף לנגי

תחרות
10:00-13:00

אבי טרגן בוקר

הרצאה הרצאה הרצאה

תחרות
17:00-20:00

אבי טרגן

תחרות
16:30-19:30
יובל בן דוד

תחרות
17:00-20:00

אסף לנגי

תחרות
17:00-20:00

יובל לובינסקי

תחרות
17:00-20:00

אסף לנגי

תחרות
17:00-20:00
מושיקו מיוחס

תחרות
17:00-20:00

אסף לנגי אחה"צ
הרצאה

פרס כספי
פרס כספי
כיבוד קל

חוברות ידיים הרצאה הרצאה הרצאה הרצאה

ברומטר
20:30-23:30

אבי טרגן

תחרות
20:30-23:30
אילנה לונשטיין

פרס כספיערב
IMP

הרצאה

נובמבר באביבים



סיקור תחרויות

ירחון ההתאגדות הישראלית לברידג' 18

אירופה  אליפות  בסגנות  ישראל  נבחרת  של  זכייתה 
הפתוחה ב-2018 הקנתה לה כרטיס לאליפות העולם 
של  השנייה  במחצית  שהתקיימה   )Bermuda Bowl(

ספטמבר ב-Wuhan )סין(.

 – ברקת  אילן  רול,  יוסי   – לוין  אמיר  הנבחרת  חברי 
אסף לנגי, דרור פדון – אלון בירמן וכותב שורות אלו 
ששימש קפטן ויתרו על זכותם להצביע בבחירות ונסעו 
הטובות  הקבוצות  מול  ימים  שמונה  של  להתמודדות 
המקומות  משמונה  באחד  לסיים  במטרה  בעולם 
הנוק-אאוט  לשלבי  ולהעפיל   )24 )מתוך  הראשונים 
)רבע גמר, חצי גמר וגמר(. ישראל התמודדה מול כל 
אחת מ-23 הנבחרות האחרות במפגש בן 16 חלוקות 

.VP-מתורגם ל IMP-כאשר התוצאה מחושבת ב

סיבוב 1
והובסנו  החזקה  שוודיה  מול  שמאל"  "ברגל  פתחנו 
וגם  יותר  טוב  שיחקו  השוודים   .IMP 48 של  בהפרש 

המזל היה לצדם.

Board 3. Dealer South. Vul E/W

 J3
 T852
 K62
  A764

  AT9754   KQ2
  A73   K6
  84   AQ753
  K8   T32

  86
  QJ94
  JT9
  QJ95

התאומים מיקאל ואולה רימשטדט דחפו לסלם בספייד 
בכיוון מזרח-מערב, בעוד לוין-רול עצרו במשחק מלא. 
הכרוז הוא מערב, וההגנה אינה מסוגלת לתקוף אותו 
בקלאב. היות שהעקיפה ב-♦ ישבה והסדרה התחלקה 

הכרוזים  שני   ,2-2 שהתחלקו  השליטים  כמו-גם   ,3-3
ולהשליך  בדומם  ה-♦  סדרת  את  להגביה  התקשו  לא 
 ,♣A-לפחות מפסיד אחד בקלאב )אם צפון אינו מוביל ב
שהיו  לשוודיה,   IMP  13 לקיחות(.  ב-13  יזכה  הכרוז 

יכולים להיות IMP 13 לישראל אילו K♦ היה בדרום.

סיבוב 2
.IMP 22 ניצחנו את אינדונזיה בהפרש של

Board 27. Dealer South. Vul None

 T876
 Q
 A8
 AQT743

  KJ43   AQ3
  KJ93   542
  J32   Q954
  J9   852

  52
  AT876
  KT76
  K6

West North East South
לוין רול

Pass
2♦* 3♣ Pass 3♠**

Pass 4♣ Pass 5♣

Pass Pass Pass

* לפחות 4-4 בסדרות המייג'ור. פחות מפתיחה 
** שואל על עוצר בספייד

נבחרת ישראל בברמודה בול )חלק ראשון(

// יוסי אנגל
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יש להם תשע  נקודות ביחד, אבל   22 לצפון-דרום רק 
לקיחות מלמעלה בחוזה של 3NT, בעוד מזרח-מערב 

מסוגלים לזכות רק בארבע לקיחות בספייד.

עם זאת, קשה להכריז 3NT ללא עוצר בספייד לאחר 
שמערב )אמיר לוין( השתמש במוסכמת Ekren והראה 
הגיע  האינדונזי  הזוג  המייג'ור.  סדרות  בשתי  אורך 
יוסי רול הוביל A♠ ולאחר שראה את  לחוזה של ♣5. 
הדומם החליף לקלאב. הכרוז לא הספיק לחתוך אפילו 
ספייד אחד, נשאר עם ארבעה מפסידים שאין למונעם 

בסדרה זו ונפל פעמיים.

בשולחן השני:

West North East South
ברקת לנגי

1♥
Pass 2♣ Pass 2♦
Pass 2♠ Pass 3♥

Pass 3NT All Pass

גבוהות,  נקודות   10 עם  לפתוח  לאחר שדרום החליט 
בהיעדר  מלא.  משחק  לפני  לעצור  יכול  אינו  צפון 
חצי- עם   3NT להכריז  החליט  ברקת  אילן  התערבות 

עוצר בספייד, והוא צדק. IMP 11 לישראל.

ביד אחרת ממפגש זה שתי הקבוצות הכריזו ♦6 ללא 
היה  גדול  סלם  של  שביצועו  בשעה  צד,  לאף  רווח 
מובטח. שימו לב כיצד הגיע הזוג ההולנדי בצפון-דרום 

לסלם גדול:

 AKQ
 AQ7
 AQ975
 KT

  T5   J832
  KT86   95432
  83   4
  QJ876   532

  9764
  J
  KJT62
  A94

West North East South
De Wijs Muller

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

Pass 7♦! All Pass

הסבר ההכרזה:

הזוג Muller-De Wijs משחק בשיטת קלאב חזק עם 
.relay

הכרזת הפתיחה ♣1 מתארת +16 נקודות עם חלוקה 
כלשהי, והכרזת התשובה ♥1 מתארת תשובה חיובית 

)+8( עם 4 קלפי ספייד )או יותר(.

מכאן ואילך כל ההכרזות של צפון עד 3NT היו הכרזות 
שאלה )relay( המבקשות משותפו לתאר את היד.

♥2 הראה 4 ספיידים + 5 דיאמונדים.

2NT הראה קוצר בהארט.

♦3 הראה חלוקה מדויקת של 4-1-5-3.

 3NT הקונטרולים.  למספר  שאלה  הייתה  כבר   3♥
שלושה  או   A+K כלומר  קונטרולים,  שלושה  הראה 
קלפי K. לפי השיטה לא מראים K בסדרה שבה הוצג 
 ,♦K וגם ♣A לפני כן סינגלטון. כך ידע צפון שלשותפו
והוא פשוט ספר 13 לקיחות הכוללות שני חיתוכי הארט 

והכריז בבטחה ♦7.

24 הגיעו לסלם הגדול. אין  שמונה זוגות בלבד מתוך 
זה פלא שהנבחרת ההולנדית הגיעה רחוק בתחרות.

סיבוב 3
נבחרת ישראל סיימה את היום הראשון בניצחון כמעט 
מקסימלי )19.43 מתוך 20( על נבחרתה החלשה של 

מרוקו.
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Board 10. Dealer East. Vul All

 Q952
 QT82
 AT3
 K5

  A87   KT43
  -   5
  KQJ72   98654
  AQJ32   864

  J6
  AKJ97643
  -
  T97

West North East South
Pass 4♥

?

סדרות  שתי  המראה   4NT להכריז?  מערב  צריך  מה 
מיינור או Dbl? הדעות חלוקות. בכל מקרה צפון יתמוך 
בשותפו ל-♥5, ומערב יכפיל. לאחר הובלה ב-K♦ החוזה 
עשוי! הכרוז משליך ♠ מידו על A♦ ומוסר להגנה לקיחה 

אחת ב-♣ ואחת ב-♠.

)מזרח-מערב( שיחקו ♦5  בירמן – פדון  במפגש שלנו 
להכריז ♥5.  לא  בחר  לאחר שצפון  לקיחות  ב-11  וזכו 
ל-♥5  הגיעו  )צפון-דרום(  לנגי   – ברקת  בשולחן השני 
ויריביהם ממרוקו הכריזו ♦6! הפעם המזל עמד לצדנו 
את  סיימנו  לטובתנו.   IMP  12 נכשלה.  ב-♣  והעקיפה 

.VP 35.84 היום הראשון במקום השמיני עם

סיבוב 4
מפגש מול איטליה. האיטלקים שהו באותו מלון כמונו 
והרבינו לפגוש אותם. במפגש זה הייתה הרבה יוקרה 
וגם היה ברור שהוא משמעותי לדירוג הסופי, כי שתי 
לניצחון  זכינו  בשמינייה.  מקום  על  נלחמות  הנבחרות 

.IMP 8 בהפרש

Board 18. Dealer East. Vul N/S

 J82
 QJ742
 JT92
  8

  K9743   QT65
  -   853
  KQ54   76
  KT52   AQ43

  A
  AKT96
  A83
  J976

West North East South
סמנטה בירמן בוקי פדון

Pass 1♥
1♠ 3♥ 3♠ 4♥
4♠ 5♥ 5♠ Dbl

Pass Pass Pass

יד תחרותית בין סדרת הספייד של מזרח-מערב לסדרת 
ההארט של צפון-דרום.

ליריביהם  בוקי   – סמנטה  הניחו  לא  הפתוח  בחדר 
לשחק ♥5 ועלו ל-♠5 מוכפל. אלון בירמן )צפון( הוביל 
בקלאב הבודד ועד מהרה קיבל שני חיתוכי קלאב לאחר 

ששותפו זכה ב-A♠ וב-A♦: 300+ לישראל.

בשולחן השני:

West North East South
לוין רול

Pass 1♥
1♠ 3♥ 3♠ 4♥
4♠ Pass Pass Dbl

Pass 5♥ All Pass

כאן רול – לוין הניחו לאיטלקים לשחק ♥5. קלף ההובלה 
לקיחות  שתי  להגנה  למסור  נאלץ  הכרוז   .♠3 היה 
וביחד  לישראל,  נוסף   +100 בקלאב:  ואחת  בדיאמונד 

.IMP 9 רווח של

ירחון ההתאגדות הישראלית לברידג' 20
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סיבוב 5
בסיבוב זה פגשנו את המאכזבת הגדולה של התחרות 
לאורך  הטבלה  לשולי  שנדחקה   2 ארה"ב  נבחרת   –
הסתיים  המפגש  ה-14.  במקום  וסיימה  הדרך  רוב 
בתיקו 37:37, וכל אחת מהקבוצות הסתפקה בתוצאה 

.VP 10 ממוצעת של

Board 3. Dealer South. Vul E/W

 864
 T9
 Q765
  AT97

  K9532   AQT
  J72   K64
  A42   KJ
  QJ   K8654

  J7
  AQ853
  T983
  32

West North East South
Pass

Pass Pass 1NT Pass
2♥ Pass 2♠ Pass

3NT Pass ?

לאחר שלוש קריאות Pass, מזרח פותח 1NT. מערב 
מה   .3NT מכריז  מכן  ולאחר  בטרנספר  ספייד  מראה 

צריך מזרח להכריז?

ב-T♦. אלון  הגיע לחוזה ♠4. דרום הוביל  אלון בירמן 
לקיחות  שתי  להגנה  ומסר  שליטים  משך  בידו,  זכה 

בהארט ואחת בקלאב: 620+ לישראל.

בחוזה  להישאר  בחר  לאל  ג'סטין  האמריקני  הכרוז 
פי  על  אף  החוזה  את  הכשילה  ב-5♥  הובלה   .3NT
בדיאמונד  והעקיפה  היטב  התחלקה  הספייד  שסדרת 
 ,♥J-3 רק אם הכרוז זוכה מיד בNT צלחה. ניתן לבצע
 .♦A-ו ב-♠  לקיחות  וגובה חמש   ♦K מוריד  ב-♦,  עוקף 
רק הכרוז הסיני ביצע כך 3NT. בשולחן שלנו לאל זכה 
היחיד  הסיכוי  וכעת   ♥K עם  בידו  הראשונה  בלקיחה 
ולקוות  הקלאב  סדרת  את  להגביה  היה  לו  שנותר 
לא  זה    .4-3 היא  ודרום  צפון  בין  ההארט  שחלוקת 
זו סיפקה בסך  יד   .IMP 12-ב זכתה  ונבחרתנו  קרה, 
הכול IMP 118 שהחליפו ידיים ב-12 מפגשים. בחלק 
מדרום  הובלה  לאחר   4♠ החוזה  הוכשל  מהשולחנות 

בקלאב. צפון זוכה ב-A♣ ומחליף להארט. דרום זוכה 
ב-AQ♥ ונותן לו חיתוך.

סיבוב 6
אירופה הסתיים בהפסד  נורווגיה אלופת  מול  המפגש 
למקום  ירדנו  שבעקבותיו   IMP  15 בהפרש  מעצבן 

ה-12. 

Board 20. Dealer West. Vul All

 Q62
 K932
 4
 KQT72

  7   AJT954
  T874   AQJ
  AKQ63   82
  985   A4

  K83
  65
  JT975
  J63

West North East South
ברוגלנד ברקת לינדקוויסט לנגי
Pass Pass 1♠ Pass
1NT Pass 2♣ Pass
2♦ Pass 2♥ Pass
2♠ Pass 3♠ Pass
4♠ Pass Pass Pass

בשולחן  )כמו  השני  בסיבוב  טבעי   3♠ להכריז  במקום 
 Gazzilli במוסכמה  השתמשו  מזרח-מערב  השני(, 
לפיה הכרזת ♣2 של מזרח בסיבוב השני יכולה להיות 
טבעית או לחילופין לתאר יד עם +16 נקודות, והגיעו 
אף  על   .4♠ לחוזה  מלאכותיות  הכרזות  מספר  לאחר 
במזרח-מערב  הזוגות  שני  ההכרזה,  בשיטת  ההבדל 
הגיעו לאותו חוזה, וקלף ההובלה בשני השולחנות היה 
בלקיחה  נכשל  רול  יוסי  הישראלי  הכרוז  מדרום.   ♦J
אחת לאחר שזכה בדומם וניסה ♠ אל ה-J. דרום זכה 
ב-K♠ ונתן לשותפו חיתוך ♦. בהמשך ה-Q♠ של צפון 
לצורך  לדומם  להגיע  הצליח  לא  הכרוז  אבל  נפלה, 

עקיפה בהארט, והחוזה נכשל בלקיחה אחת.

שימו לב למשחקו של הכרוז הנורווגי אספן לינדקוויסט. 
הוא זכה בלקיחה הראשונה בדומם ועקף מיד בהארט. 
כעת שיחק A♠ ו-T♠. אם דרום משחק נמוך ומניח לצפון 
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לזכות בלקיחה, זה לא יוכל להמשיך בדיאמונד ובסופו 
של דבר הכרוז יגיע לדומם שוב ב-♦ ויבצע את החוזה 

ללא קושי.

שנחתך  ב-♦  וחזר   ♠K-ב מיד  זכה  )דרום(  לנגי  אסף 
 .♣K-ב המשיך  ברקת  אילן  צפון.  של   ♠Q-ה ידי  על 
מזרח זכה ב-A♣ ומשך את יתרת השליטים. צפון חייב 
לשמור בשלושת הקלפים האחרונים K♥ מוגן, והוא יכול 

להשאיר בידו קלאב אחד בלבד.

זה המצב שנוצר לפני משיכת השליט האחרון: 

 -
 K9
 -
 QT

  -   4
  T   AQ
  Q   -
  98   4

  -
  6
  9
  J6

 ♥6 משליך  דרום   .♠4 העשירית  ללקיחה  מוביל  מזרח 
.♥T והדומם משליך

צפון חייב להשליך קלאב. אם ישמור בידו Q♣, מזרח 
ייאלץ לזכות בלקיחה ולבצע את  ימשיך בקלאב  וצפון 

העקיפה בהארט עבור הכרוז.

צפון בחר להשליך Q♣, אבל זה לא עזר היות שבדומם 
היה 9♣ – קלף חסר חשיבות לכאורה שבזכותו בוצע 
החוזה. מזרח המשיך ב-4♣. כעת אם דרום נותן לצפון 
ואם  קודם,  כמו   endplay-ב צפון  אז  בלקיחה,  לזכות 
שני  שותפו,  של   ♣T-ה את  ומוחץ   ♣J-ב זוכה  דרום 
הקלפים הנותרים בדומם Q♦ ו-9♣ גבוהים וזוכים בשתי 
מבריק  ביצוע  ספק  ללא  היה  זה  הלקיחות האחרונות. 
 12 של לינדקוויסט שהעניק לאלופת אירופה רווח של 

.IMP

סיבוב 8
הפסד לאוסטרליה בהפרש IMP 8 מוריד אותנו למקום 
"שהחליטה"  בינונית  קבוצה  היא  אוסטרליה  ה-13. 

להצטיין דווקא נגדנו.

Board 2. Dealer East. Vul N/S

 864
 Q83
 AT65
 K54

  KT953   A7
  J5   K2
  K97   Q8432
  JT3   9762

  QJ2
  AT9764
  J
  AQ8

West North East South
רול לוין

Pass 1♥
1♠ 2♥ Dbl 2NT

Pass 4♥ All Pass

הזוג אמיר לוין – יוסי רול הכריזו באגרסיביות למשחק 
מלא בהארט. מערב בחר להוביל ב-5♥, והחוזה בוצע 

בקלות עם לקיחת יתר.

הכריז  במזרח-מערב  ואלון  דרור  ישבו  שבו  בשולחן 
דרום ♥3 במקום 2NT, וכאן נעצר המכרז. האוסטרלים 
 11 ב-10 לקיחות.  וזכו  הסתפקו בחוזה חלקי בהארט 
כי  העלתה  האחרות  התוצאות  בדיקת  לישראל.   IMP
מחצית השדה הגיעה למשחק מלא והמחצית השנייה 

הסתפקה בחוזה חלקי.

עד עתה קשה לומר שנבחרתנו מצטיינת. היא משחקת 
סביר וחסרה לה חדות כדי להגיע לצמרת.

סיבוב 8
זוכים  אנחנו  אבל  חלשה,  שאינה  סינגפור,  נגד  מפגש 

.VP 20 ובמלוא IMP 72 בניצחון ענק בהפרש
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Board 1. Dealer North. Vul None

 4
 64
 QT92
 AJ9873

  8762   KQJ5
  AKJ98   52
  J86   K753
  K   T54

  AT93
  QT73
  A4
  Q62

לאחר  דרום  מצד   3NT הוא  החוזה  החדרים  בשני 
פתיחת ♣3 מצפון.

 A-של מזרח וה J-ומחליף ל-♠ אל ה ♥A-מערב מוביל ב
של הכרוז אמיר לוין.

נמוך מהיד הפיל את ה-K♣ הבודד של מערב.  קלאב 
עמוקה,  במחשבה  הכרוז  שקע  זו  לקיחה  לאחר 
שבסיומה שיחק ♥ מהדומם אל ה-T של דרום וה-J של 
מערב. בשלב זה להגנה חמש לקיחות )שלוש בהארט 
 ♥K ושתיים בספייד(, אבל מערב לא ידע זאת ולא גבה
לא  בידו  אך   ,♠Q-ב זכה  מזרח  בספייד!  המשיך  אלא 
נותרו קלפי הארט. לאחר משיכת K♠ הוגבה ה-T♠ של 

דרום והפך ללקיחה התשיעית של הכרוז.

ההגנה  את  )מערב(  לנגי  אסף  התחיל  השני  בחדר 
באופן זהה: A♥ והחלפה ל-♠. הכרוז עיכב, ואילן ברקת 
)מזרח( לא שגה. הוא המשיך ב-K♠, וכעת למזרח שתי 
בהארט  המגנים  בין  בעוד התקשורת  בספייד  לקיחות 
עדיין קיימת כדי לגבות שלוש לקיחות בסדרה. החוזה 

הוכשל – IMP 10 לישראל.

Board 6. Dealer East. Vul E/W

 97
 T863
 T762
  A43

  AKQ84   JT62
  Q54   9
  J8   AQ943
  Q52   JT7

  53
  AKJ72
  K5
  K986

סיבוב 9
ניצחון  הרחוק.  מהמזרח  נבחרת  מול  נוספת  הצלחה 
על נבחרת סין הונג-קונג בהפרש IMP 24 הקפיץ את 
נבחרתנו למקום השביעי בסיום יום המשחקים השלישי.

דרור ואלון מגנים נגד חוזה של ♠4 מצד מערב. ההגנה 
לקיחות בקלאב. הפעם  ובשתי  זוכה בלקיחה בהארט 
נכשלת,  העקיפה  לטובתנו:  הדיאמונד  בסדרת  המצב 

100+ לישראל.

הפגיעות  מצב  שלאור  סבורים  היריבים  השני  בשולחן 
מכפילים,  לנגי   – ברקת  ל-♥5.  להקריב  עדיף  הנוח 
והכרוז נאלץ למסור שתי לקיחות בספייד ולקיחה אחת 
בכל סדרה אחרת. החוזה המוכפל נפל שלוש פעמים 

.IMP 12 עם תוצאה 500+ לישראל ורווח של

סיבוב 10
"חמים"  אנו  כאשר  אותנו  פוגשת  החזקה  סין  נבחרת 
IMP 40 לטובתנו  וחדים. המפגש מסתיים בפער של 

ואנו זוכים ב-VP 18.09 מתוך 20 אפשריות.

25
17-72  19

050-6698655 | 03-6058355
מה, עוד לא נרשמת?|אתר:



Board 29. Dealer North. Vul All

 KQJ82
 J8
 QT943
 8

  A   T765
  QT2   K9764
  J52   8
  A96532   KJT

  943
  A53
  AK76
  Q74

West North East South
לוין Liu רול Hu

2♠* Pass 4♠

Pass Pass Pass

* לפחות 5-5 ספייד+מיינור. פחות מפתיחה

בחדר הפתוח Liu שיחק בחוזה ♠4. יוסי רול )מזרח( 
והוביל  בדומם  זכה   Liu דיאמונד.  בסינגלטון  הוביל 
חיתוך  לשותפו  נתן   ,♠A-ב זכה  )מערב(  לוין  אמיר   .♠
נוסף   ♦ וחיתוך   A-ה עם  ב-♣  בהמשך  זכה  דיאמונד, 

הכשיל את החוזה.

בחדר הסגור:

West North East South
Shi בירמן Ju פדון

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

Pass Pass Pass

*  פתיחה טבעית של ♣1 או יד מאוזנת כלשהי עם 
12-14 נקודות ללא חמישייה במייג'ור

 ** טבעי
 *** טרנספר ל-♠ 
**** התאמה ב-♣

בגובה  פתיחות  כוללת  אינה  פדון-בירמן  של  שיטתם 
הכרזת  )לשיטתם   1♣ פתח  דרום   .5-5 חלוקה  עם   2
צפון  מאוזנת(.  לא  חלוקה  מבטיחה   1♦ של  פתיחה 

הראה יד דו-סדרתית עם ♦+♠, בעוד היריבים מוצאים 
התאמה בקלאב. לבסוף דרור פדון הכריז ♠4, והיריבים 

בחרו לא להתחרות ל-♣5.

שימו לב כי עקב מהלך ההכרזה המלאכותי מערב היה 
בהובלה במקום מזרח, ולא היה לו שום מושג שלשותפו 
שלא  בסדרה  להוביל  בחר   Shi בדיאמונד.  סינגלטון 
הוכרזה )הארט(. הכרוז דרור פדון זכה בידו ושיחק ♠ 
ה-A הבודד. כעת החוזה  לזכות עם  נאלץ מערב  שבו 
עשוי: הכרוז מפסיד רק לקיחה בהארט ושני אסים. 12 

IMP לישראל בדרך לניצחון גבוה ומרשים.

סיבוב 11
הפסד  גררה  אנגליה  מול  נבחרתנו  של  חלשה  הופעה 
בהפרש IMP 39. נקודת האור היחידה במפגש הייתה 

החלוקה הבאה:

Board 3. Dealer South. Vul E/W

 K6
 AT6
 AQ85
 J963

  AT842   53
  Q87543   KJ9
  T   K9432
  4   K85

  QJ97
  2
  J76
  AQT72

West North East South
לנגי Allerton ברקת Jagger

1♣
2♣* 2♥** 3♥ Pass

Pass 3NT All Pass

* מייג'ורים ** יד טובה עם התאמה ב-♣

בהכרזת  בדרום  האנגלי  השחקן  בחר  הפתוח  בחדר 
)מערב( הראה  לנגי  אסף  אגרסיבית של ♣1.  פתיחה 
שתי סדרות מייג'ור, ולאחר שאילן ברקת התחרה ל-♥3, 

.3NT-צפון סיים את מהלך ההכרזה ב

עיכב  צפון  בסדרה.  והמשיך   ♥K-ב יפה  הוביל  ברקת 
ועקף   ♣9 הריץ  מכן  לאחר   .♥A-ב זכה  ואז  פעמיים 
פעמיים דרך ה-K♣ של מזרח. על מנת להגיע לתשע 
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לרוע  במערב.  דאבלטון   ♦K-ל זקוק  היה  הוא  לקיחות 
מזלו K♦ היה במזרח. לאחר כישלון העקיפה זכה מערב 
נפל שלוש פעמים:  והחוזה  וביתרת ההארטים,   ♠A-ב

150+ לישראל.

בחדר הסגור התנהל מהלך הכרזה פראי לאחר שדרום 
לא פתח ומזרח-מערב הפגינו אגרסיביות רבה.

West North East South
Robson בירמן Forrester פדון

Pass
Pass 1♣ 1♦ 1♥*
2♥ Pass Pass 3♣

Pass Pass 3♥ Pass
4♥ Pass Pass Pass

* טרנספר ל-♠

נקודות   24 עם  בהכרזה  איפוק  הפגינו  פדון-בירמן 
את  הטעה  הפגיעות  מצב  אולי  במשותף.  גבוהות 
Robson לחשוב שידיהם חלשות, והוא החליט להכריז 
משחק מלא פגיע ♥4 עם 6 נקודות בלבד וחלוקה 6-5 

בסדרות המייג'ור. 

זכה  דרור  בקלאב.  הוביל  ואלון  הכפיל,  לא  אחד  אף 
בלקיחה עם Q♣ והחליף מיד לשליט. כאשר אלון זכה 
ללא  הכרוז  את  והשאיר  בשליטים  המשיך  הוא   ♠K-ב
לקיחות  שלוש  למסור  נאלץ  האומלל  הכרוז  חיתוכים. 
שלוש  נפל  החוזה  אחרת.  סדרה  בכל  ואחת  בספייד 
 15 ביתר  לישראל.   IMP  10 של  רווח  עם  פעמים 
 3 אספה  נבחרתנו  שונה:  הייתה  התמונה  החלוקות 

IMP בלבד לעומת IMP 52 של האנגלים.

סיבוב 12
גוואדלופ  יום המשחקים הרביעי הסתיים במפגש מול 
החלשה. נבחרתנו חזרה לעניינים בניצחון בהפרש 27 
לנו  אפשרו  ולא  "יבשות"  היו  החלוקות  לצערנו,   .IMP

.IMP לקחת יותר

Board 21. Dealer North. Vul N/S

 AKT75
 KT9
 AKT3
 3

  3   J96
  Q874   6532
  Q98   7654
  J9862   T7

  Q842
  AJ
  J2
  AKQ54

West North East South
ברקת לנגי

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

Pass 7♠ All Pass

הסבר ההכרזה: 
Jacoby :2NT, התאמה בספייד, מחייב למשחק מלא 

לפחות.
♦3: טבעי, מעל מינימום

♠3: שואל לקוצר
♣4: קוצר בקלאב

♦5: 0 או 3 קלפי מפתח
5NT: שאלה למלכים צדדיים.

ברקת – לנגי הכריזו היטב לסלם גדול. כאשר שאל לנגי 
על מלכים קפץ ברקת מיד לסלם הגדול היות שברשותו 
עוד צריך כאשר  )מה  שני המלכים בסדרות האדומות 
השותף הבטיח את כל יתר קלפי המפתח(. מזרח הוביל 
בדיאמונד. כל עוד למזרח אין 4 שליטים, יש לכרוז 12 
לקיחות מלמעלה ועוד חיתוך הארט בדומם. לחילופין, 
שליטים  להוציא  יכול  הכרוז  בקלאב  הובלה  לאחר 
ולחתוך שני קלאבים בידו. בשולחן השני הכריזו צפון-

.IMP 13-דרום סלם קטן בלבד, וישראל זכתה ב

המוקדם(  בשלב  שמונה  )מתוך  הרביעי  היום  בסיום 
תפסה נבחרתנו את המקום השמיני – האחרון שמוביל 
העלייה  על  תילחם  הנבחרת  כי  מסתמן  הגמר.  לרבע 

לרבע הגמר, אבל ההכרעה תיפול רק ברגע האחרון.

המשך יבוא בירחון דצמבר



ירחון ההתאגדות הישראלית לברידג'

סיקור תחרויות

26

מתקיים  באירופה  האטרקטיביים  הפסטיבלים  אחד 
נורמנדי  במחוז  יוקרתית  נופש  עיר  בדוביל,  שנה  מדי 

בצרפת.

ברמה  ירידה  למרות  ה-53.  הפסטיבל  נערך  השנה 
תחרויות  התקיימו  שבמקביל  והעובדה  "עייפות"  עקב 
הפסטיבל  משך  עדיין  הברית,  בארצות   Nationals
סילבי  לוי,  אלן  חלקית:  רשימה  מעולים.  שחקנים 
ווילארד, רוברט קוונטין )צרפת(, פול האקט )אנגליה(, 
הזוג ולרי )לשעבר קרקסון( ואלן לבאר )בלגיה(, פדריקו 

גודד )ספרד( ועוד רבים וטובים.

הייתה לנו הזכות להשתתף בתחרות הזוגות הראשית 
מספר  להלן  זוגות.   146 מתוך  ה-15  במקום  ולסיים 

ידיים מעניינות מהאירוע:

Dealer South. Vul E/W

 K874
 A4
 QJ74
 QJT

  QJ9   AT32
  QT9765   K
  AK9   653
  7   AK942

  65
  J832
  T82
  8653

West North East South
Pass

1♥ Dbl RDbl Pass

Pass 1♠ ?

לוותר  החלטתי  הפגיעות  מצב  לאור  במזרח.  ישבתי 
ההגנה   .3NT והכרזתי  צפון  את  להעניש  הניסיון  על 
 –  ♠J מכסה.  לא  צפון  מהדומם,   Q בספייד.  הובילה 
לקיחות   11 לבצע  הדרך  מכסה.  ואינו  היטב  מגן  צפון 
שצפון  העובדה  לאור  הקלאב,  סדרת  באמצעות  היא 
קלוש,  היה  לכך  הסיכוי  זו.  בסדרה   QJT בדיוק  אוחז 
ולכן המשכתי בלקיחה השלישית בהארט ל-K♥ שזכה. 
כעת ♦ לדומם, ♥ נמוך מהדומם ובסך הכול 10 לקיחות 

בלבד )ארבע בספייד ושתיים בכל סדרה אחרת(.

 +630 והתוצאה  לקיחות,   11 לבצע  ניתן   4♥ בחוזה 
ניתן  40% בלבד. בחוזה ♠1 מוכפל היה  הייתה שווה 

להכשיל את החוזה בחמש לקיחות )1100+(.

ברידג' הוא לפעמים משחק מצחיק – שימו לב לחלוקה 
הבאה:

Dealer South. Vul All

 A
 KQ842
 K974
 874

  63   J9
  JT5   A93
  J532   AQT82
  AQT6   K52

  KQT87542
  76
  -
  J93

פסטיבל הברידג' בדוביל

// יוסי אנגל
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West North East South
4♠

Pass Pass Pass

דרום פותח ♠4 ומשתיק את כל האחרים. ההגנה אינה 
של  תוצאה  עם  שלה  הלקיחות  בארבע  וזוכה  שוגה 
לזכות  יכולים  היו  שמזרח-מערב  לראות  ניתן   .60%
זאת  ב-♦5,  ואפילו  שליט  ללא  בחוזה  לקיחות  ב-11 

בגלל החסימה בסדרת הספייד )A♠ בודד אצל צפון(.

Dealer East. Vul None

 74
 J8
 KJ654
  KT74

  93   T85
  KQT43   652
  T82   973
  952   AQJ6

  AKQJ62
  A97
  AQ
  83

West North East South
2♦*

Pass 2♥ Pass 3♠

Pass 4♠ All Pass

 .♥K-דרום הראה פתיחה חזקה בספייד. מערב הוביל ב
על הכרוז להחליט אם לזכות מיד ב-A♥, למשוך שליטים 
ולקוות לחלוקה 3-3 בדיאמונד אשר תוביל ל-12 לקיחות 
או לעכב בלקיחה הראשונה במטרה לחתוך ♥ בדומם.

היות   .♥2 שיחק  ומזרח  עיכב,  הכרוז  שלנו  בשולחן 
הניח  מערב  בלקיחה,  לזכות  אם  התלבט  שהכרוז 
הסיכוי  כי  נראה  להמשיך?  עליו  כיצד  בדרום.   ♥A-ש
 ♥2( לקלאב  להחליף  הוא  ההגנה  של  ביותר  הטוב 
שוחק במטרה לאותת על העדפה לסדרה זו(. בשולחן 
מערב המשיך ב-Q♥, והכרוז זכה ב-12 לקיחות – עדיין 
55% למזרח-מערב. לו החליף מערב לקלאב היה זוכה 

ב-97%.

Dealer South. Vul E/W

 T65
 Q7
 Q42
  KJ962

  Q983   AK2
  AJ83   T9542
  AJ93   87
  5   Q83

  J74
  K6
  KT65
  AT74

West North East South
Pass

1♦ Pass 1♥ Pass

?

למערב הכרזה בעייתית במקצת. תמיכה בשותף לגובה 
תהא   3 לגובה  תמיכה  בעוד  מדי,  שמרנית  תהא   2

אגרסיבית. חבל שאי אפשר להכריז 2 וחצי הארט.

שהובילה   3♥ האגרסיבית  בחלופה  בחרה  שותפתי 
מגבילה  הייתה  בדיאמונד  הובלה   .4♥ מלא  למשחק 
אותי ל-10 לקיחות, אולם המגן הוביל בספייד, וזכיתי 

בקלות ב-11 לקיחות עם תוצאה של 93%.

Dealer West. Vul All

 KJ652
 5
 986
  AKQ7

  97   AQT84
  KT   QJ763
  KQT42   A5
  9862   3

  3
  A9842
  753
  JT54



West North East South
Pass 1♠ ?

כאן ישבתי במזרח וקיבלתי החלטה נועזת. התערבות 
♥2 עלולה להוביל לאסון אם השותף חלש מאוד ללא 
בלי  טובה  תוצאה  לקבל  אפשרי  בלתי  אבל  הארטים, 

להסתכן.

המשך המכרז:

West North East South
Pass 1♠ 2♥ Pass

Pass Dbl All Pass

דרום הוביל בספייד. צפון כיסה ב-K, ואני זכיתי בידי. 
היעלמות  עם  בדיאמונד,  היו  הבאות  הלקיחות  שלוש 
המפסיד בקלאב. עקיפה בספייד נחתכה על ידי דרום 
זכיתי  העשן  כשהתפוגג  בשליט.  "טבעית"  לקיחה  עם 

בעשר לקיחות – 95%.

Dealer North. Vul All

 QT872
 QJ4
 865
  87

  -   A954
  73   KT86
  AKJ742   Q
  AQT65   K942

  KJ63
  A952
  T93
  J3

West North East South
Pass 1♣ Pass

2♣* Pass 2NT Pass
3♦ Pass 3NT Pass
4♣ Pass 6♣ All Pass

נסו אתם להכריז את ידיהם של מזרח ומערב.

רז'אן )מערב( פעלה נכון כאשר תמכה מיד בקלאב לפי 
המוסכמה Inverted Minors. לאחר מכן הראתה סדרה 
 .3NT מלא  במשחק  לעצור  וסירבה  בדיאמונד  צדדית 
ביטוי  לידי  באה  )שכבר  ידי  חולשת  אף  על  זה,  בשלב 
עם  שבוצע   6♣ להכריז  שמחתי  הקודמות(  בהכרזות 

.85% – ♥A-לקיחה עודפת לאחר שדרום לא הוביל ב

חוזה  ומערב משחק  פותח  לא  מזרח  אם  כי  לב  שימו 
.♥Q-ב-♣, יבוצעו רק 11 לקיחות לאחר הובלה ב

היד הבאה שוחקה נגד זוג בלגי בינלאומי:

Dealer East. Vul All

 Q73
 Q74
 J9
  KJ965

  AT652   J4
  J652   9
  Q84   AK532
  T   AQ742

  K98
  AKT83
  T76
  83

West North East South
1♦ 1♥

1♠ 2♥ 3♣ Pass
3♦ Pass Pass Pass

פשוט  נראה  לקיחות   10 ביצוע  פתוחים  בקלפים 
למדי. הכרוז מוסר ספייד אחד, חותך ספייד אחד בידו 
ומשתמש בכניסה לדומם עם Q♦ כדי לגבות את יתרת 

הספייד ולעקוף בקלאב.

מבלי  החוזה  ביצוע  את  להבטיח  עלי  היה  במציאות 
שהחלוקה המלאה גלויה בפני. דרום הוביל A♥ והחליף 
לשליט. תכניתי הייתה לזכות ב-Q♦ ולחתוך פעמיים ♣, 
לי  נפילת K♣ בסיבוב השלישי עשויה להבטיח  כאשר 

11 לקיחות.

ליד  חזרתי   ,♣ חתכתי   ,♣A שיחקתי   ,♦Q-ב זכיתי 
בחיתוך ♥ והובלתי ♣.

והמשיך   )♠ מהדומם  )השלכתי   ♦T עם  חתך  דרום 
בשליט האחרון שלו. נוצר המצב הבא:

ירחון ההתאגדות הישראלית לברידג' 28

תעודות הסמכה יוענקו לעומדים בבחינת ההסמכה
של ההתאגדות הישראלית לברידג'

קורס מורים חיפה
ימי שני, 16:00-19:00, החל מה-18/11/19.

קורס מורים רעננה
ימי רביעי, 16:00-19:00, החל מה-20/11/19.  

 28 מפגשים, 7 חודשים, מפגש פעם בשבוע
 השיעורים כוללים חומר תיאורטי, יישום ומשחק בפועל, דגשים דידקטיים וסיכומים כתובים

 פתיחת הקורסים מותנית במספר הנרשמים ובאישור ועדת הוראה

  מאחורי ההיגיון של משחק הברידג'
  מוסכמות מתקדמות וקונבנציות פופלאריות        

  תכנון משחק היד וטכניקות מתקדמות בביצוע
  תכנון משחק ההגנה וטיפול בקלפים הקטנים

  אלמנטים בניהול תחרויות

בין נושאי הקורס:
  הוראת ברידג' למבוגרים ולילדים

  מתודיקה נכונה ועזרי לימוד להוראה אפקטיבית
  שיטות לשיווק עצמי ולגיוס תלמידים

  טכניקות הוראה מודרניות והכנת מערכי שיעור
  שימוש באתר ה-BBO, פייסבוק וכלי הוראה מודרניים
ועוד נושאים רבים ומגוונים

מוזמנים להצטרף לחגיגת ברידג' גדולה ולמעגל ההוראה!
Gilad@Gobridge.co.il :נא להירשם מראש אצל גלעד אופיר: 050-6000727 או בדוא"ל

בשנים האחרונות הכשיר גלעד מאות מורי ברידג'. גלעד הוא שחקן נבחרת 
בעל הישגים רבים ברמה הלאומית והבינלאומית 

ומרצה בכיר לכל הרמות ולכל הגילאים. בנוסף, מחבר ספרי הברידג' 
"מאחורי ההיגיון של הברידג' המודרני", "מאחורי ההיגיון של משחק ההגנה" 

ו"ברידג' - עשה זאת בעצמך". 

בהובלתו ובהדרכתו של
גלעד אופיר

נמשכת ההרשמה 
לקורסי מורים לברידג'

הקורס מקיף את כל תחומי המשחק ומיועד 
למעוניינים להצטרף למעגל ההוראה 

ולשחקנים שמעוניינים לשפר את משחקם 
ואת תוצאותיהם בצורה דרמטית

לראשונה בחיפה | רעננה

וללא התחייבותלהיכרותהשיעור הראשון



תעודות הסמכה יוענקו לעומדים בבחינת ההסמכה
של ההתאגדות הישראלית לברידג'

קורס מורים חיפה
ימי שני, 16:00-19:00, החל מה-18/11/19.

קורס מורים רעננה
ימי רביעי, 16:00-19:00, החל מה-20/11/19.  

 28 מפגשים, 7 חודשים, מפגש פעם בשבוע
 השיעורים כוללים חומר תיאורטי, יישום ומשחק בפועל, דגשים דידקטיים וסיכומים כתובים

 פתיחת הקורסים מותנית במספר הנרשמים ובאישור ועדת הוראה

  מאחורי ההיגיון של משחק הברידג'
  מוסכמות מתקדמות וקונבנציות פופלאריות        

  תכנון משחק היד וטכניקות מתקדמות בביצוע
  תכנון משחק ההגנה וטיפול בקלפים הקטנים

  אלמנטים בניהול תחרויות

בין נושאי הקורס:
  הוראת ברידג' למבוגרים ולילדים

  מתודיקה נכונה ועזרי לימוד להוראה אפקטיבית
  שיטות לשיווק עצמי ולגיוס תלמידים

  טכניקות הוראה מודרניות והכנת מערכי שיעור
  שימוש באתר ה-BBO, פייסבוק וכלי הוראה מודרניים
ועוד נושאים רבים ומגוונים

מוזמנים להצטרף לחגיגת ברידג' גדולה ולמעגל ההוראה!
Gilad@Gobridge.co.il :נא להירשם מראש אצל גלעד אופיר: 050-6000727 או בדוא"ל

בשנים האחרונות הכשיר גלעד מאות מורי ברידג'. גלעד הוא שחקן נבחרת 
בעל הישגים רבים ברמה הלאומית והבינלאומית 

ומרצה בכיר לכל הרמות ולכל הגילאים. בנוסף, מחבר ספרי הברידג' 
"מאחורי ההיגיון של הברידג' המודרני", "מאחורי ההיגיון של משחק ההגנה" 

ו"ברידג' - עשה זאת בעצמך". 

בהובלתו ובהדרכתו של
גלעד אופיר

נמשכת ההרשמה 
לקורסי מורים לברידג'

הקורס מקיף את כל תחומי המשחק ומיועד 
למעוניינים להצטרף למעגל ההוראה 

ולשחקנים שמעוניינים לשפר את משחקם 
ואת תוצאותיהם בצורה דרמטית

לראשונה בחיפה | רעננה

וללא התחייבותלהיכרותהשיעור הראשון



 Q73
 Q
 -
  KJ

  AT65   J4
  J6   -
  -   A5
  -   Q7

  K98
  KT8
  -
  -

משכתי שליט נוסף, וצפון השליך ♠. כעת J♠ מהיד – 
דרום חייב לכסות אחרת תתבצע עקיפה נגדו בסיבוב 
הבאה  בלקיחה   ♥ וחיתוך   ,♠A-ב זכה  הדומם  הבא. 

"ניקה" את צפון. 

כעת שיחקתי ♠ אל המלכה. צפון נותר עם קלפי ♣ בלבד 
ונאלץ למסור את הלקיחה האחרונה ל-Q♣ – הלקיחה 

התשיעית שלי.

החוזה בוצע בדיוק, אבל למרות הסיום היפה קיבלנו על 
יד זו תוצאה של 45% בלבד.

שיטות  שתי  של  קיומן  בשל  מעניינת  הבאה  היד 
שתי  עם  במייג'ור  היריב  פתיחת  לאחר  התערבות 

חמישיות במייג'ור ובמיינור:

חמישייה  מתאר   Michaels שיטת  לפי  קיו-ביד  )א( 
במייג'ור וחמישייה במיינור בלתי ידוע.

שתי  מראה   Ghestem שיטת  לפי  התערבות  )ב( 
חמישיות ידועות.

Dealer North. Vul E/W

 T73
 AT74
 KT82
  83

  KQ984   AJ52
  3   Q62
  A   643
  QT6542   KJ7

  6
  KJ985
  QJ975
  A9

West North East South
Pass Pass 1♥

2♥ 4♥ 4♠ 5♥
Pass Pass 5♠ All Pass

הכרזת מערב הראתה לפי השיטה ספיידים וקלאבים. 
למזרח יד נהדרת עבורו, ולכן לא היסס להכריז ♠5 מעל 
♥5 של היריבים. ביצוע החוזה היה קל עם תוצאה של 

.66%

אילו ההכרזה ♥2 הייתה מראה ספייד + מיינור בלתי 
ידוע, למזרח הייתה בעיה קשה אם להכריז או לא בגובה 
היה  לא,  או  מוכפל   ,5♥ לשחק  לצפון  נותן  היה  לו   .5

מקבל תוצאה גרועה גם במקרה של הכשלת החוזה.

לסיום, בעיית הובלה:

ידכם היא

Dealer East Vul All

  T75
  T7
  876
  KQJ93

מהלך המכרז:

West North East South
Pass 1♠

Pass 2NT Pass 3♣
Dbl 3NT Pass 4♣

Pass 4♦ Pass 4♠
Pass 4NT Pass 5♠

Pass Pass Pass

2NT הראתה תמיכה של  הכרזתו הראשונה של צפון 
+4 קלפים ב-♠ עם כוח למשחק מלא לפחות. ♣3 מדרום 
ההכרזות  טובה.  יד  הראה  מצפון   3NT קוצר.  הראה 

♦4 ,♣4 הראו קונטרולים.

אני משוכנע שבשולחן תוך שנייה ורבע הייתם מניחים 
תהיות  מעוררת  שאלתי  זאת,  עם  השולחן.  על   ♣K
לגבי ההובלה. מערב יודע שהיריבים שמו לב שהכפיל 
♣3, ולמרות זאת ניסו להכריז סלם ואף הציגו קונטרול 

בקלאב.

ירחון ההתאגדות הישראלית לברידג' 30
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.♥T על כן ההובלה הטובה ביותר ביד זו היא

החלוקה המלאה:

 6432
 AQJ84
 K9
  AT

  T75   A
  T7   K95
  876   JT32
  KQJ93   76542

  KQJ98
  632
  AQ54
  8

לאחר הובלה ב-♥ אין לכרוז מה לעשות. ההגנה תזכה 
תמיד ב-A, ♥K♠ וחיתוך ♥. החוזה ♠5 נכשל עם תוצאה 

של 80% למזרח-מערב. 

את  מחמיצה   ♣K-ב "טבעית"  הובלה  זאת,  לעומת 
יישארו  ומזרח-מערב  יבוצע,  ♥. החוזה  הסיכוי לחתוך 

עם 25% בלבד.

בהנחה שהכרזות הפתיחה של השותפות שלכם בגובה 
3 הן סולידיות במצב פגיע, ניתן לצפות שלשותף שבעה 
גם  בסדרה  לקיחות  לשש  שיובילו  ב-♥  טובים  קלפעם 
מול הסינגלטון שלכם. אתם מתבוננים בארבע לקיחות 
 4♥ מלא  משחק  לבצע  טוב  סיכוי  יש  לפיכך,  נוספות. 
)כמובן שלא 3NT היות שבחוזה זה כנראה לא תוכלו 
להגיע ללקיחות בהארט בדומם(. אתם מכריזים ♥4,. 

וזו החלוקה המלאה:

 52
 KQJ9765
  84
 Q7

  743   JT98
  A43   T2
   KQJT    976
  J32   AKT6

  AKQ6
  8
  A532
  9854

West North East South
3♥ Pass 4♥

Pass Pass Pass

איתות  בעקבות  ל-♦  ומחליף   ♣AK-ב מוביל  מזרח 
 ♦A-ב נזכה  אלא  שליטים,  נוציא  שלא  כמובן  שותפו. 
ונשחק AKQ♠ עם השלכת ♦. לאחר ששלושה סיבובי 

♠ עברו בשלום, ביצוע החוזה ♥4 מובטח.

המשך מעמ' 16
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השנייה  השנה  זו  התקיימה  דורות"  "משחקי  תחרות 
בבית ההתאגדות ברעננה בהשתתפות 55 זוגות.

בין  הפעולה  שיתוף  טהרת  על  התקיימה  התחרות 
שחקנים ותיקים לשחקנים צעירים וכישרוניים, יחד עם 

בני משפחה שחברו יחדיו.

 – גלעדי  יהודה  הראשונים:  במקומות  לזוכים  ברכות 
ליה פטלקו 66.23%, חנה גיא – שרון גיא 64.63%, 

דן הלל – עמי זמיר 63.14%.

הנה חלוקה מרתקת מתוך התחרות:

Board 15, Dealer South. Vul N/S

J732 
- 
JT
AKQJT93 

K A954 
J852 KQT93   
AK93 754 
6542 7 

QT86 
A764
Q862
8

מהלך הכרזה משוער:

West North East South
Pass

Pass 1♣ 1♥ Dbl
2♣ 2♠ Pass 3♠

4♥ 4♠ All Pass

להיות  צפוי  ההכרזה  מהלך  ואז  במערב,  שיפתחו  יש 
את  ימצאו  שצפון-דרום  בטוח  זה  ואין  יותר,  חריף 
ההכרזה  במהלך  המפתח  רגע  בספייד.  ההתאמה 
מאפשר  אשר  דרום,  של  השלילי  הכפל  הוא  המוצע 

לשותפות שלו למצוא התאמה במייג'ור.

ייתכן שמערב יקפוץ מיד ל-♥4, וייתכן שיסתפק בהכרזת 
קיו-ביד כדי להראות יד טובה )מוסכמה פופולרית היא 
להשתמש ב-2NT במצב כזה כדי להראות יד מזמינה 
עם התאמה של 4 קלפים(. בכל מקרה מערב לא יוותר 
צריך  צפון  דבר ♥4.  בסופו של  ויכריז  פגיע  לא  במצב 

להתחרות ל-♠4 עם חלוקתו הקיצונית.

מזרח- המכרז.  סוף  היה  לא   4♠ מהשולחנות  בחלק 
 .5♥ ולהכריז  הפגיעות  מצב  את  לבצל  יכולים  מערב 

במקרה כזה על צפון-דרום להכפילם ולא להכריז ♠5.

הזוג המנצח בתחרות יהודה גלעדי – ליה פטלקו דחף 
את יריביו להכרזה של ♠5 והפיל את החוזה פעמיים. 
האפשריות  מהנקודות   78% לו  העניקה  זו  תוצאה 

בבורד זה.

ניתוח המשחק בחוזה ♥4

מזרח יכול תמיד לבצע 10 לקיחות, אך נדרשת קריאת 
קלפים מוצלחת.

החזקה  )ההובלה  נמוך  בשליט  מוביל  שדרום  נניח 
ביותר(. מזרח זוכה בידו, עובר לדומם עם K♠ ומשחק 
♣. ההגנה החזקה ביותר של צפון )שכנראה לא תימצא 
דרום  כעת   .♣8 עם  לזכות  לדרום  לתת  היא  בשולחן( 
משחק A♥ ו-♥ שלישי. על אף צמצום מספר החיתוכים 
זוכה  מזרח  החוזה:  את  לבצע  ניתן  עדיין  האפשריים, 
לצפון  ונותן   ♦A משחק  בדומם,  נמוך   ♠ חותך  בידו, 
J♦. הוא זוכה בידו בחזרה  לזכות בלקיחה הבאה עם 
עם   ♦Q9 אל  ועוקף  האחרון  השליט  את  מוציא  ב-♠, 

השלכת מפסיד בספייד.
ניתוח המשחק בחוזה ♠4

ההגנה יכולה לזכות בארבע לקיחות מידיות, אך סביר 
שזה לא יקרה משום שההובלה הטבעית של מזרח היא 
את  לנצל  פתוחים(  )בקלפים  יכול  הכרוז  כעת   .♥K-ב

חלוקת הקלפים המיוחדת ולבצע ♠4.

משחקי דורות

// רם סופר
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מנצחי התחרות:
 דן הלל-עמי זמיר )מקום שלישי(, יהודה גלעדי-ליה פיטלקו )מקום ראשון(, חנה גיא-שרון גיא )מקום שני(

עליו לזכות ב-A♥ בדומם עם השלכת ♦, לשחק מיד 8♣ 
אל ה-A ולהמשיך בקלאבים גבוהים! אם ייגע בשליטים 
- החוזה ייכשל. ברגע שצפון משחק קלאבים גבוהים, 
ההגנה חסרת אונים. בכל פעם שמזרח יחתוך עם קלף 
נמוך, הדומם יחתוך מעליו. לאחר מכן צפון יחזור לידו 
בחיתוך הארט וימשיך לשחק קלאבים. באשר למערב, 
הוא יכול לחתוך רק עם ה-K♠ הבודד המהווה לקיחה 

טבעית בשליט. גם חיתוך זה אינו יכול להועיל להגנה.

בשני  מלאים  משחקים  בתחרות  בוצעו  במציאות, 
הכיוונים, אך ברוב השולחנות מי שהכריז משחק מלא 
הכרזת  העדיף  צפון  מהשולחנות  ניכר  בחלק  נכשל. 
סופי  לחוזה  שהפכה   3NT  Gambling של  פתיחה 
 48%( לערך  ממוצעת  תוצאה  עם  אחת  פעם  שנפל 
שיחק  לא  בצפון-דרום  זוג  אף  כי  מעניין  לצפון-דרום(. 
בחוזה ♣5. הן הדור הצעיר והן הדור הוותיק מעדיפים 

סדרות מייג'ור! 

מוסכמת DONT - שיטת התערבות מודרנית ואיכותית על פתיחה 1NT, טיפים להתמודדות עם התערבויות120/11/2019

טייקאאוט דבל מתקדם - המוסכמה החשובה ביותר! הכרזות קיו-ביד ומצבים מיוחדים שאינם עונים על הכללים.227/11/2019

נגטיב דבל מתקדם - מצבים מיוחדים + הכרזות המשיב304/12/2019

התערבויות )חלק א’( - התערבויות בגובה 1, בגובה 2, התערבויות שאינן עומדות בכללים, “כלל המראה”411/12/2019

התערבויות )חלק ב’( - ההבדל הדרמטי אל מול הפותח והמשיב, כולל הכרזות קיו-ביד518/12/2019

ה-X הגדול )Big Double( - סוגי הידיים, המשכים, שגיאות נפוצות וה-X “הגדול מאוד”625/12/2019

Support X & Support XX - כפל תמיכה ושיטות למציאת התאמה של 5-3 במייג’ור701/01/2019

הכרזות חלשות בברידג’ המודרני - מתי? כיצד נמשיך? שימוש נכון, שיקולי פגיעות ועוד808/01/2020

אין שיעור15/01/2020

ניצול הפגיעות - הנושא “החם” במכרז התחרותי922/01/2020

שיעור מסכם - חזרה כללית על המכרז התחרותי ודגשים נוספים1029/01/2020

סיכום מודפס לכל שיעור, הרצאה, משחק של ידיים מוכנות, ניתוח משותף, אהבה וכיף 24/7

הרצאותיו של גלעד מתמקדות בהיגיון שמאחורי הברידג’, להבין יותר ולזכור פחות!
ההרצאות מועברות באמצעות מצגות, כוללות חומר כתוב, דוגמאות ומשחקי תרגול.

לחברים בקבוצה תיפתח קבוצת וואטסאפ לשאלות ברידג’ בכל נושא שתבחרו :( 

קורס מאחורי ההיגיון של המכרז התחרותי 
עם גלעד אופיר

מיקום: האקדמיה לברידג’, בית אמות משפט, שאול המלך 8, ת”א.  
חניה חינם החל מ-19:00. קומת מסד.

מועד: ימי רביעי, 20:00-22:00, עלות הקורס: 700 שקלים ל-10 מפגשים
להרשמה ופרטים: קרנאור גרינשטיין 052-4898611, שירי פאור  054-7999781, אורן לידור 054-5252656

*לו”ז מתוכנן נכון לתאריך 1.11.19. ייתכנו שינויים.
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גלגלי  מתחילה,  רק  והתחרות  קרירה  בוקר  שעת 
שיסייעו  שמן  טיפות  כמה  מחפשים  במוח  השיניים 
להם לבצע איזו פעולה. הנה החלוקה הראשונה שעל 

שולחננו עולה:

Board 1. Dealer North. Vul None

  KQT2
  AT
  AT9
  KT42

  A7   954
  J854   Q32
  Q73   KJ8
  AQ93   J875

  J863
  K976
  6542
  6

כך בדיוק התנהלה ההכרזה:

West North East South
1♣ Pass 1♥

Pass 2♠ Pass 4♠

Pass Pass Pass

אני בדרום עם סינגלטון קלאב ורק 4 נקודות גם לשותפי 
אולי רק שני קלאבים – אז מה לעשות?

עושה  הוא  הנה  לטוב  ונקווה  בהארט  רביעייה  אציע 
reverse bid , הללויה – נקודות יש לו לרוב.

בספייד מצאנו התאמה, איזה מזל שלא אמרתי פאס, 
מרוב אושר בדרך המהירה למשחק מלא אני טס.

בשלב הביצוע כבר לא נסענו בדרך כה בטוחה שותפי 
עשה כמיטב יכולתו אך עדיין חסרה לנו לקיחה.

נקודות  היו רק עשרים  מה הפלא? הלא לשנינו ביחד 
בסדר, שמעתי - בואו נוסיף לשותף נקודה בזכות ארבע 

העשיריות.

אז בטרם נבחן איך ולמה דרכנו הסתבכה בואו נראה 
מה עשו הבאים אחרינו עם אותה חלוקה.

 1 בדיוק  המבוצע  החוזה  נתן  ממוצעת  כמעט  תוצאה 
ללא שליט, כרוזים מאושרים היו אלה שבחרו לשחק ♠2 

, הם עשו גם לקיחה תשיעית. 

1NT של  - דרך המלך מתחילה בפתיחה  כמה פשוט 
צפון, לא שום דבר אחר.

בצומת הבא יש רק שתי אפשרויות ולא יותר:

דרום עם "ראש קטן" רואה רק 4 נקודות ומוותר.

זה חבל, כי בזכות הסינגלטון בקלאב יש כאן מה לשפר.

לממציא ה- Garbage Stayman מגיע הכתר, כי אחרי 
התשובה ♠2 ברור שלא נמשיך אפילו עוד סנטימטר.

אך פתיחת ♣1 העלתה אותנו על דרך כורכר, כמו רכבי 
שטח האצנו במסלול של מהמרים.

עם יד כה מינימלית יכולתי להסתפק ב-♠3, כך עם קצת 
J .מזל היינו זוכים להצטרף אל המאושרים

דרך הכורכר

// עמי לפיד

 כל התחרויות משוחקות עם ידיים מוכנות וברידג’מייטס
 הרצאה מאלפת 15 דקות לפני כל תחרות

 שתייה חמה וכיבוד קל בכל הפעילויות
 חניה בשפע צמוד למועדון

https://www.bridgeschool.co.il/%d7%a4%d7%aa%d7%97-%d7%aa%d7%a7%d7%95%d7%94-%d7%9c%d7%95%d7%97-%d7%a4%d7%a2%d7%99%d7%9c%d7%95%d7%aa-%d7%a9%d7%91%d7%95%d7%a2%d7%99/


 כל התחרויות משוחקות עם ידיים מוכנות וברידג’מייטס
 הרצאה מאלפת 15 דקות לפני כל תחרות

 שתייה חמה וכיבוד קל בכל הפעילויות
 חניה בשפע צמוד למועדון

מועדון הברידג’ פתח תקוה

רח’ רבקה גובר 2, פתח תקוה barak@bridgeschool.co.il ברק ליברמן 054-4556333

  www.bridgeschool.co.il :בקרו אותנו באתר האינטרנט
חפשו אותנו ב  מועדון הברידג’ פתח תקוה /

קורסים למתחילים - נובמבר 2019 – ההרשמה בעיצומה!

מחכים לכם 
ברק, רותי, ג’ובינה, אלברט וכל צוות המדריכים

סמינר משחק היד – נובמבר 2019
 להגיע למיצוי פוטנציאל הלקיחות הגלום בכל יד

 ניהול מדויק של יד הכרוז והדומם

 כיצד לבצע תכנון אסטרטגי אפקטיבי למשחק

 איך סופרים וזוכרים את הקלפים שמשוחקים

 קורס חובה לכל שחקן תחרויות שיודע שכל לקיחה עושה את ההבדל.

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

כל הקורסים מועברים 
ע”י ברק ליברמן!

 ברידג’ עם ברק

http://bit.ly/2MYl9t3
https://www.facebook.com/Petah.Tikva.Bridge.Club/
https://www.bridgeschool.co.il/%d7%a4%d7%aa%d7%97-%d7%aa%d7%a7%d7%95%d7%94-%d7%9c%d7%95%d7%97-%d7%a4%d7%a2%d7%99%d7%9c%d7%95%d7%aa-%d7%a9%d7%91%d7%95%d7%a2%d7%99/
https://www.facebook.com/groups/Bridge.With.Barak/
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  AJ4
  74
  QT96
  K987

  T52
  AK53
  874
  J63

West North East South
1NT Pass 3NT All Pass

תחרות זוגות TB, אתם בדרום.

לקיחה 1: השותף הוביל ב-2♥.

תכננו את המשך ההגנה!

חידת הגנה – נובמבר 2019
// רם סופר

  AQ963
  K54
  943
  J2

  K52   87
  AQ   96
  65   KQJT82
  AKQT86   543

  JT4
  JT8732
  A7
  97

אתם   .♠6 ההובלה  קלף  מערב;  כרוז   ;3NT חוזה 
והוביל   ♠K בדרום. מערב זכה בלקיחה הראשונה עם

.K-אל ה ♦

בלקיחה  ליישם  עליכם  אבל  ב-♦,  לעכב  מפתה 
הראשונה את חוק ה-11. 

בסדרתו  מלמעלה  הרביעי  בקלף  הוביל  השותף 
הארוכה. לפי חוק ה-11, לשלושת השחקנים האחרים 
ביחד חמישה קלפים )11-6=5( גבוהים מה-6. בידכם 
 ♠K-מערב זכה ב .JT87 :ובדומם ניתן לראות ארבעה
 ♦A-ולא נותרו בידו קלפים גבוהים מה-6♠. זכו מיד ב
של  הן  בספייד  הנותרות  הלקיחות  כל   .♠T ושחקו 
השותפות שלכם ויש לזכות בהן מיד. אם עיכבתם את 
התשיעית  הלקיחה  את  "לגנוב"  לכרוז  נתתם   ,♦A-ה
והוא ישלים את ביצוע החוזה עם שש לקיחות בקלאב 

.♥A-ו

פתרון חידת הגנה - אוקטובר 2019





ליצן קטן נחמד

ברציפות. כחלק מפסטיבל הברידג’  שנים  כבר ארבע  קורה  זה 
הבינלאומי השנתי המתקיים בתל-אביב, המהווה חגיגה ססגונית 
מהנדס  ביום  שחר,  קובי  לו  מגיח  כולה,  הברידג’  קהילת  עבור 
תוכנה בן 55 המתגורר ברחובות, נשוי ואב ל-2, ולעת ערב אחת 
מאושיות הברידג’ המרתקות של ארצנו, ומי שהצליח לפלס את 

דרכו כאחד משופטי הברידג’ המבטיחים בארץ. 
בשבוע הפסטיבל הוא עוטה על עצמו את תלבושת הליצן, שכבר 
הברידג’  ל”לליצן  והופך  האחרונות  בשנים  עמו  מזוהה  כך  כל 
מטייל  הוא  כך  עצמו.  את  מגדיר  שהוא  כפי  בעולם’’,  היחיד 
להם  חד  האולם,  במסדרונות  הברידג’  שחקני  ולהנאת  להנאתו 

חידות ברידג’ ומבדר אותם בצורות שונות. 
שתי  בין  לשלב  החליט  מושבע,  וברידג’  תיאטרון  חובב  קובי, 
היה  ‘’הרעיון  חדש:  פורמט  ולפתח  שלו,  הגדולות  האהבות 
להמציא את עצמי בצורה מיוחדת שתצליח לעורר את האנשים’’, 
אינה מעניינת  ‘’במקום הרצאה פרונטלית שלעיתים  אומר.  הוא 
את הקהל, בחרתי לפגוש את השחקנים בפסטיבל בדמות ליצן 
ברידג’, וכך לחבר אותם למשחק בצורה משעשעת ואחרת מזו 
שהם רגילים אליה. פניתי לאוריה מאיר, מנכ”לית ההתאגדות ומי 
שאחראית על ניהול פסטיבל הברידג’ הבינלאומי בת”א והצעתי 
לה את האפשרות לשעשע את השחקנים בזמן הפסקת הצהריים 
נבהלה מהרעיון  לא  אוריה  והייחודית. לשמחתי  בצורה החדשה 
החדש והלא מוכר ונענתה בחיוב. מאז הפורמט לשמחתי צובר 
המשימה  שמבחינתי  כך  לשבחים,  וזוכה  לשנה  משנה  תאוצה 

הושלמה בהצלחה’’. 
הוא מספר כי החל לשחק ברידג’ כבר בגיל 16, בעקבות כתבה 
אליה נחשף בשבועון ‘מעריב לנוער’. ‘’אני זוכר את עצמי מדפדף 
‘’משחק  הייתה  בה  שהכותרת  כתבה  על  ומתעכב  במגזין, 
הנסיכים’’, הוא משחזר בערגה. ‘’כאדם שמטבעו אוהב משחקים, 

הכתבה,  בעקבות  התעניינתי.  ישר  חשיבה,  משחקי  על  בדגש 
מצאתי את עצמי הולך לסטימצקי ורוכש את הספר הצהוב של 
החבר’ה  בין  ימים  מספר  תוך  הספר  את  הרצתי  גורן.  צ’ארלס 
וכך התחלנו לשחק בבתים האחד של השני. מאז הכול  בחולון, 

היסטוריה’’.
של  בקסמיו  נשבה  הצעיר  קובי  כי  היה  נדמה  רגע  מאותו  ואכן, 
מועדון  של  כתליו  בין  קבוע  באופן  לשחק  החל  הוא  הברידג’. 
שפעל במלון מרינה המיתולוגי בבת-ים, במסגרתו החל לשתף 
נוספים  חודשים  קבוע.  כפרטנר  הראל,  אורן  חברו,  עם  פעולה 
חלפו, והוא נרשם באופן רשמי במסגרת ההתאגדות, שם נחשף 

לפרויקט הצעירים בניהולו של דוד בירמן. 
עצמו.  על  מעיד  הוא  בינוני’’,  די  שחקן  שהייתי  היא  ‘’האמת 
בבית  גם  ובהמשך  בבת-ים  לשבוע  אחת  לשחק  ‘’המשכתי 
מדי.  יותר  להתעלות  הצלחתי  לא  אבל  בתל-אביב,  הברידג’ 
לשנות  והחלטתי  ה-40  גיל  משבר  את  חוויתי  שלב  באיזשהו 
כיוון. זנחתי את הברידג’ למשך תקופה של 7-8 שנים, במהלכה 
השקעתי את הזמן בדברים אחרים. שיחקתי בין היתר בתיאטרון 
את  פיתחתי  ובמקביל  רחובות’,  הנוער  ‘בימת  שנקרא  חובבים 
האהבה הישנה שלי למשחקי לוח, כמו ‘’המתיישבים של קטאן’’.

פריחה מאוחרת 
המפנה הגיע לפני כעשור, כאשר חמותו של קובי, ציפי אורלב, 

החלה ללמוד ברידג’, וניסתה להשיב אותו אל מחוזות ענף. 
לי לשתף איתה פעולה’’,  והציעה  ידעה ששיחקתי בעבר,  ‘’היא 
עצמי  את  ומצאתי  הרעיון,  על  נדלקתי  ‘’מיד  קובי.  מספר 
שקרה  הזה  הקאמבק  הזה.  המופלא  במשחק  מחדש  מתאהב 
חייב  שאני  הרגשתי  מבפנים.  להתרגש  אותי  הוביל  בהשראתה, 
לכתוב את מה שעובר עליי. זה התחיל דרך כתבות בביטאון, שם 

שני ספרי ברידג’ פרי עטו, עשרות כתבות בביטאון עבור קהילת השחקנים, ומופע תיאטרלי 
בהשתתפותו במסגרת פסטיבל הברידג’ הבינלאומי בת”א, שהפך לסיפור הצלחה מסחרר. 
ראיון עם קובי שחר, מנהל תחרויות בכיר ושופט ברידג’ בדרגה 3, אשר מקפיד להוסיף קסם 

אישי למשחק אותו הוא כל כך אוהב
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בואו להתרשם מהתכנית החינמית שלנו
הכוללת מבחר טעימות עשיר, ללא הגבלת זמן.

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

www.bestbridge.co.il

מלווה אותך
בצעדיך הראשונים במשחק הברידג'

בקצב שלךבזמן שלךבבית שלך

סט כלים לשחקן המתחיל:

 סדרת שיעורי וידאו - "צעדים ראשונים"
 תרגול לקיחות - צעדים ראשונים

 תרגול הכרזות לשחקן המתחיל
 תרגול טכניקות בסיס במשחק היד

 תרגול הובלות וטכניקות בהגנה

 רמזור הכוונה אישי 

 פתרון כתוב לכל תרגיל

 צוות מומחים שיסייע בכל בעיה.

מתאים לכל הרמותעם  אתם לא לבד:

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


ניסיון  נושאים שנועדו עבור שחקנים מן השורה, תוך  כתבתי על 
בגובה העיניים. לא אשכח את הכתבה הראשונה  לדבר אליהם 
שלי שעסקה בנושא ‘חוק סך הלקיחות’. הייתי בשוק שהיא בכלל 
שורץ  שחר  עם  יחד  קובי  משחק  לציפי,  )במקביל  התפרסמה’’ 

במועדון רחובות(.
הכתיבה בערה כאש בעצמותיו של שחר, שנרשם אף הוא לקורס 
במועדון  גינוסר  ואלדד  פאור-הופמן  שירי  של  בניהולם  מורים 
תקופת  כדי  תוך  בהצלחה.  סיים  אותו  בכפר-סבא,  השרון 
בברידג’  הכרוז  של  הכלים  ‘’ארגז  הספר  את  כתב  הלימודים, 
המשחק  רמת  את  משפרת  הכתיבה  כי  כשהרגיש  ובהמשך   ,’‘
‘’ארגז הכלים של ההגנה בברידג’  נוסף בשם  שלו, פרסם ספר 
‘’. שניהם, יש לציין, זכו להצלחה והפכו לרבי מכר בקרב קהילת 

הברידג’.
בהמשך הוכשר קובי גם כמנהל תחרויות בתום קורס ייעודי נוסף 
תחרויות  מנהלי  השתלמויות  לצד  שזיפי,  אילן  של  ניהולו  תחת 
הסמכה  בעל  קובי  וטורקיה.  קפריסין  יוון,  בספרד,  בינלאומיים 
הגבוהה  לדרגה  מתחת  אחת  )דרגה   3 דרגה   - תחרויות  לניהול 
את  גם  ולהשיג  בתחום  ולהתקדם  להמשיך  שואף  והוא  ביותר( 
יעמוד  לא  דבר  ששום  תחושה  לנו  ויש  ביותר  הגבוהה  הדרגה 

בדרכו. 
במהלך השנה, מנהל קובי תחרויות אחת לשבוע במועדון סביון, 
הישראלית  ההתאגדות  מטעם  נוספות  תחרויות  פעם  ומדי 

לברידג’, לרבות פסטיבל הברידג’ השנתי. 
האם  תחרות?  מנהל  תפקיד  עבורך  משמעותי  כמה  עד  קובי, 

אתה מצליח להתרגש מהתפקיד?
‘’אני חושב שסוד הקסם כאן טמון בעובדה שאני מאוד אוהב את 
הקשר הבינאישי עם האנשים, להגיע לשולחן ולהבהיר לשחקנים 
יחד  החריגה.  במסגרת  שביצעו  ‘’הבלאגן’’  את  מסדרים  כיצד 
אנחנו מוצאים את הפיתרון לפי החוקים, ולומדים כיצד להחזיר 

את העניינים לקדמותם’’. 

נסה להסביר עבור הקוראים את הערך המוסף במשחק הברידג’?
שמכיר  מי  ובתור  הברידג’,  משחק  על  נכתבו  פלאים  ‘’פלאי 
כי סט החוקים של הברידג’ הוא  משחקי לוח אחרים, אין ספק 
אמנם פשוט יחסית, אך יחד עם זאת הוא בגדר עולם ומלואו. זה 
נחמד. במהלך קורס מורים שעברתי  ב-2014,  לי סיפור  מזכיר 
אחת המשימות שלנו כתלמידים הייתה להציג בפני הכיתה כיצד 
ניתן לפתוח קורס מורים. נעתרתי לאתגר וכתבתי על הלוח שלוש 
מחשבתי,  אתגר   – א  אחלה?  זה  מה  אחלה’.  זה  ‘ברידג’  מילים 
ח – משחק חברתי, ל- בסימן הלוגו של נהג בלמידה, ה- הנאה 

מהרגע הראשון. יפה, לא? ‘’.
לסיום, מה נוכל לאחל לך קובי? 

‘’שאמשיך ליהנות מהמשחק המדהים הזה, הן מההוראה וניהול 
התחרויות והן מהמשחק עצמו’’. 
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ארגז הכלים של הכרוז בברידג'

קובי שחר

ניתן להשיג את הספר במועדוני הברידג' ברחבי הארץ

toolbox.bridge@gmail.com :או בפנייה ל

לאלו שכבר רכשו את הספר,

אתם מוזמנים לשתף את דעתכם על הספר בדף ה- :

  ארגז הכלים של השחקן בברידג'
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של ההגנה בברידג'ארגז הכלים
קובי שחר

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

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

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

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

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

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

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

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

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

תעשה בהגנה".השלכות. הפרק האחרון מציג כללים נוספים להרחבת הנושא – "עשה ואל 
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ארגז הכלים של הכרוז
ו- ארגז הכלים של ההגנה

ספרי חובה לשחקני תחרויות
מאת קובי שחר

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

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

  ארגז הכלים של השחקן בברידג'



מועדון הברידג' כפר סבא פועל מזה למעלה מ 40 שנה וידו עוד נטויה. מספר רב של תחרויות 
והשתלמויות בין כתליו בתוספת הון אנושי משובח הופכים אותו לבעל ערך מוסף עבור חבריו 

הישראלית  פרויקט כתבות העומק של ההתאגדות  במסגרת 
הארץ,  ברחבי  הפזורים  השונים  המועדונים  אודות  לברידג' 
מועדון  כפר-סבא,  הברידג'  במועדון  הפעם  להתמקד  בחרנו 
ותיק אשר שומר על מעמדו הרם בצמרת הענף מזה למעלה 

מ 40 שנים !

השמועות אומרות שהמועדון הוקם כבר בתחילת שנות ה-70 
נוער  של המאה הקודמת מתוך חוג לברידג' שהתקיים בבית 
היו  עלייה שבכפר סבא. ראשוני הפעילים  לזרוס בשיכון  ע"ש 
)ז"ל(,  ויינברג  אברהם  )ז"ל(,  מוסקט  שמואל  )ז"ל(,  וורטש 
הגברת שולה יעקובוביץ )ז"ל( ואהרון יעקובוביץ. כמו כן זכורים 
הסיפורים כי בהדרכה ובניהול המשחק השתתף פנחס רומיק 

)ז"ל(, לימים שחקן נבחרת ישראל.

בית   – הנוכחי  למשכנו  המועדון  עבר  ה-70  שנות  בשלהי 
הסטודנט בכפר סבא ומאז הוא מקיים בו פעילות תחרותית עד 

עצם היום הזה.

על  שנה  מ-20  למעלה  במשך  המועדון  נוהל  דרכו  בתחילת 
אילן פינקלשטיין ז"ל. בנוסף לניהולו הספורטיבי ערך אילן  ידי 
קורסים לא מעטים ללימוד משחק ברידג' וצירף למועדון שורה 
המועדון  חברי  של  העיקרי  השלד  את  המהווים  שחקנים  של 
מאז ועד היום. עוד זכורים מאותה תקופה הנופשונים שאירגן 

המועדון במלונות הר כנען שבצפת.

צעירים  הצטרפות  ולעודד  לקדם  במטרה  ה-80,  שנות  בשלהי 
סביבו  והכשיר  שריכז  קרדה  רמי  מר  למועדון  הובא  למועדון 
נבחרת  לשחקני  השנים  עם  שהפכו  מוכשרת  צעירים  קבוצת 

ישראל.

וכך  כעמותה,  רשמית  בצורה  המועדון  התאגד   1991 בשנת 
את  כולל  העמותה  חברי  פנקס  היום.  ועד  מאז  מתנהל  הוא 
וחבריו  השחקנים הרשומים כחברי ההתאגדות דרך המועדון, 
מועדונים  של  מצומצם  מספר  רק  נותרו  בארץ  כי  מדגישים 
המאוגדים בצורת התאגדות שכזו, המשליכה באופן ישיר על 
אופן ההתנהלות השוטף. מדובר למעשה במועדון חברים שכל 
משאביו נתונים לטובת שחקני המועדון. הדבר מתבטא בעלויות 
השתתפות נמוכות, ציוד ברמה גבוהה והשתלמויות חינם עבור 

חברי העמותה.

ניהול  את  קרדה  רמי  מר  עצמו  על  קיבל   1996 שנת  במהלך 
המועדון, תפקיד בו התמיד עד אמצע שנת 2011. במהלך שנים 
אלה קידם רמי את פעילות המועדון, הוסיף ימי פעילות נוספים 
של  הספורטיבית  לתשתית  ודאג  המסורתית  א'  יום  לתחרות 

המועדון, אשר נשתמרה בהצלחה עד היום. 

לאחר עזיבתו של רמי נוהל המועדון על ידי יריב בראודה ז''ל, 
יוסי  מר  ידי  על  מתנהל  הוא  מאז  הפתאומית.  לפטירתו  עד 

פנינת השרון: זרקור על 
מועדון כפר-סבא

בימי  תחרויות  לקיים  מצידו  מקפיד  אשר  בהתנדבות,  רייכמן 
ראשון וחמישי, וכן קורסים בימי רביעי. יו''ר העמותה הינו עמיר 
מילוא, ולצידו משמשת כחברת ועד העמותה, אחת ממייסדות 

העמותה, נעמי בורובסקי.

כמטרה  לעצמו  שם  סבא  כפר  מועדון  כי  מציינים  בעמותה 
רחב  מגוון  קיום  תוך  וזאת  חבריו,  בקרב  הברידג'  את  לקדם 
של סוגי תחרויות והשתלמויות. דגש רב מושם גם על המימד 
הינה  המועדון  רמת  משכך,  התחרויות.  במהלך  הספורטיבי 
סימולטניות  בתחרויות  גבוה  רמה  במקדם  ומתבטאת  גבוהה, 

ותחרויות נוספות.

התוכנית  פי  )על  סדרתיות  תחרויות  מתקיימות  ראשון  בימי 
הספורטיבית השנתית המפורסמת בכל תחילת שנה( הכוללות 
3 תחרויות מרכזיות. כל תחרות שכזו מחולקת לשלב מוקדמות 
כוללות  התחרויות  כחודשיים.  פני  על  המתפרסים  גמר  ושלב 
אליפות TB, אליפות IMP ואליפות קבוצות. כמות המשתתפים 
כך למשל אליפות קבוצות  גדולה,  הינה  ימי ראשון  בתחרויות 
אלו,  לצד  קבוצות.  מ-28  פחות  לא  השתתפו  בה   2019
מתקיימות בימי חמישי גם תחרויות ברומטר הנושאות פרסים 

כספיים.

סך הכול חברים כיום בשורות מועדון כפר סבא ומועדוני הבת 
מרשימה  המועדון  בפעילויות  השולחנות  כמות  חברים.   176
ביותר: בתחרות שבימי ראשון בערב משתתפים 25-28 שולחנות 

ואילו בימי חמישי בין 14-17 שולחנות.

מנהל המועדון, יוסי רייכמן: ''מועדון כפר סבא פועל מראשית 
דרכו לרווחת השחקנים החברים בו בתחום הברידג'. כל משאבי 

המועדון נתונים לצרכים הללו, וכך נמשיך לפעול גם בעתיד''.

בהחלט שווה להיות חבר במועדון כפר סבא,  מוזמנים לקפוץ 
לבקר גם כאורחים מזדמנים.

פרטי המועדון באתר ההתאגדות תחת תפריט 
"שחק ברידג' / חפש מועדון".

מועדון כפר סבא
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בואו להכיר אותנו

השניים, המתגוררים בכפר מרדכי, הינם חובבי ברידג’ 
לאחר  המשחק,  נבכי  אל  האחרון  בעשור  חזרו  אשר 
עבודה  לטובת  הקלפים  את  זנחו  בהם  שנים  עשרות 

ועיסוקים נוספים.
‘’לזוג 4 ילדים, 9 נכדים כשהעשירי בדרך ולאחרונה חגגו 
עם כולם את חתונת הזהב לרגל 50 שנות נישואין. משה 
)המכונה בפני רבים “מיקי”( מספר: ‘’הילדים עשו לנו 
מחווה מאוד מרגשת, כשהעמידו חופה בדיוק במקום 
בו התחתנו לפני 50 שנה, בבית הרופא בירושלים. הם 
מאוד  הרבה  בנו  ועוררו  המאורע  את  לשחזר  הצליחו 

רגשות’’, כך לדבריו. 
השנים  ב-14  מתגוררים   )71( ופנינה   )72( משה 
בגרותו  רוב שנות  הוא עסק  בכפר מרדכי.  האחרונות 
כאיש פיננסים ברשות הנמלים באילת, חיפה ובמפעל 
הראשי בתל אביב, והיא שימשה כפקידה בבנק טפחות. 
שם  בירושלים,  הזוג  החל  המשותפים  חייהם  את 
נחשפו לראשונה למשחק הברידג’ דרך קבוצת חברים 
עצמי  את  ומצאתי  במשחק,  ‘’התעניינתי  משותפת. 
רוכש ספר לימוד ודרכו מכיר את המשחק’’, משחזר 
משה. ‘’לימדתי את פנינה ובהמשך גם את החברים, וכך 
היינו משחקים במסגרת פרטית בבתים אחת לשבוע’’.

בהמשך ניסה משה את מזלו במועדון הברידג’ באילת, 
מחבריו  המרחק  אולם  ה-70,  שנות  בסוף  עבר  אליה 
בירושלים עמם שיחק, והעבודה הסיזיפית, הובילו אותו 
לזנוח את המשחק עד לפני כ-8 שנים, אז זוג חברים 
השניים  הברידג’.  למחוזות  לשוב  השניים  את  שיכנע 
בהדרכתה  ברידג’ לשחקנים מתחילים  לקורס  נרשמו 
של דפנה סלע, ומאז נשבו שוב בקסמיו של המשחק. 
‘’הכול היה חדש בשבילנו’’, מספרת פנינה. ‘’הספקנו 
לשכוח את רוב הדברים שלמדנו, ובמקביל חזרה אלינו 
חדוות המשחק יחד עם הפעילות החברתית שעבורנו 

היא בילוי לכל דבר’’.
תוכלו למצוא את משה ופנינה משחקים במועדון 
בימי ראשון  דני זינגר  בניהולו של  בכפר מרדכי 
בתחרויות  להשתתף  מקפידים  גם  הם  ושלישי. 
סימולטניות ואף לעיתים רחוקות יותר בתחרויות 
ממשיכים  הם  לבין,  בין  וארציות.  מחוזיות 

להתאמן באמצעות המחשב.

משה )מיקי( ופנינה קפנר
קיבלו לאחרונה 

דרגת אמן ארד  

אמיץ ורבקה מאירי
קיבלו לאחרונה 

דרגת סגן אמן

עושים כבוד לשחקנים שהתכבדו בתארים חדשים. 
כל הכבוד !

ליתר   52( שנים  ארוכת  זוגיות  המתחזק  נוסף  זוג 
נכדים.  ו-9  ילדים   3 לשניים  בנהריה.  דיוק(, מתגורר 
 )75( ורבקה  חשבונות  כמנהל  שימש   )79( אמיץ 
לגמלאות,  הפרישה  לאחר  ושרטוט.  בניין  כטכנאית 
ביטוח  בסניף  קהל  קבלת  בעמדת  מתנדב  אמיץ 
לאומי בעיר וכן בויצו כמנהל חשבונות, בעוד רבקה 
הזמן  את  בפסיפס.  ויצירה  ציור  באמנות,  עוסקת 
ובחו’’ל  בארץ  לטיולים  מקדישים  הם  להם,  שנותר 
במסגרת קבוצתית, וכמובן מעניקים מזמנם ומרצם 

לטובת הנכדים.
בנהריה  הצפון”  “לב  במועדון  משחק  מאירי  הזוג 
לבין  בינם  הרומן  קליין.  ואיריס  גדי  של  בניהולם 
לקורס  שהצטרפו  לאחר  החל  הברידג’  משחק 
שרה כץ.  של  בהדרכתה  ברידג’ לשחקנים מתחילים 
הקורס היה מאוד מעשיר. “לאחר כ 3 שנים, ‘’נזרקנו 
לים’’, והתחלנו לנסות את מזלנו במסגרת המועדון, 
חווייה שהתגלתה כמיוחדת מאוד. החברה במועדון 
נעימה לנו, לצד קבלת ההדרכה מגדי ואיריס. אנחנו 
משתדלים לפקוד את המועדון לפחות פעם בשבוע’’, 

מספר אמיץ.
על  גם  שמשליכה  ולזוגיות  המשותף  לציוות  באשר 
המשחק, מבהירים השניים: ‘’אנחנו משתדלים לשחק 
ביחד מבלי לריב, שומרים על כבוד הדדי, והכי חשוב 
על הביחד שלנו, שכן המטרה היא ליהנות מהמשחק. 
אנחנו כבר לא בגיל של תחרות ולחץ, אלא מעוניינים 
פשוט למצות את הזמן בצורה הטובה ביותר. אנחנו 
מפסיקים  ולא  המחשב  דרך  גם  ברידג’  משחקים 
לנו  יוצא  חברים.  עם  ונסיעות  בטיולים  גם  לשחק 
לשחק בכל חלון זמן שמתאפשר לנו, בין אם בשדה 
התעופה או אפילו בתוך אוטובוס. זה חלק מהחווייה’’.
ומה באשר לערך המוסף המקנה להם הברידג’? אמיץ 
ורבקה עונים בנחרצות. ‘’מעבר להיותו משחק 
מפגשים  לקיום  טריגר  הינו  הברידג’  מרתק, 
חברתיים, שעוזרים לנו בני הגיל השלישי לזכות 
בפעילות פנאי מהנה במיוחד. היה נחמד אילו 
מישהו היה קם ומייסד מועדון ברידג’ דיגיטלי, 
כך שנוכל להמשיך ולהתמקצע במשחק לא רק 
כיאה  מקוונת  בצורה  גם  אלא  המועדון,  דרך 

לעידן האינטרנטי בו אנו חיים’’.

ירחון ההתאגדות הישראלית לברידג'42
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דרוש/ה רכז/ת צעירים.
בחודש יוני 2020 מושיקו מיוחס היקר, ששימש כרכז פרוייקט "הדור הבא" בשנים האחרונות, 
־פורש מתפקידו ואנו מודים לו על פעילותו החשובה והמסורה ומאחלים לו הצלחה רבה גם בהמ

שך דרכו. ההתאגדות נערכת למציאת רכז/ת מתאימים ולביצוע חפיפה מסודרת.
:עיקרי התפקיד כוללים הפצה ושיווק הברידג' לצעירים )ילדים, נוער וסטודנטים( בבתי הספר ובמסס
גרות השונות, איתור והכשרת מורים, ארגון המסגרת התחרותית השנתית לצעירים, סיוע להתאגדות 

בנושאים הקשורים לצעירים.
התפקיד דורש כישורים אדמיניסטרטיביים, לוגיסטיים וביצועיים כאחד. 

דרישות התפקיד המפורטות יועברו למועמדים המתאימים.
היקף המשרה הצפוי – חצי משרה. תחילת חפיפה - מיידית.

־מועמדים הרואים עצמם מתאימים, מתבקשים לשלוח קורות חיים מלאים עד לתא
 ibf@bridge.co.il – ריך 30/11/19 לכתובת הדוא"ל

דרושים



ב- 29 בנובמבר 2019 יתקיים השלב הארצי 
של אליפות המועדונים.

התחרות בת 36 ידיים )שני מושבים של 18 בורדים(.

על נציגי המועדונים שזכו באליפות המועדון, להירשם לשלב הארצי ע"י 
שימוש בקישור ההרשמה לתחרות, דרך המערכת ההרשמה המקוונת

לבדיקת זכאותכם יש לפנות למנהל המועדון שלכם.

אליפות ישראל למועדונים

אליפות ישראל לזוגות צעירים 2019
תתקיים בשני שלבים:

מוקדמות שבת 30 בנובמבר | חצי גמר וגמר – שישי שבת 13-14 בדצמבר
קבוצות הגיל שיתחרו הן:

צעירים עד גיל 16 - מי שנולדו בשנת 2004 ואילך • צעירים עד גיל 21 - מי שנולדו בשנת 1999 ואילך
צעירים עד גיל 26 - מי שנולדו בשנת 1994 ואילך • נערות עד גיל 26 - מי שנולדו בשנת 1994 ואילך

חדש: נוספה קבוצת גיל חדשה - עד גיל 31
אופן פיצול האליפויות לקטגוריות, מתכונת התחרות, לוח הזמנים וסידורי התשלום יפורסמו בהמשך וישלחו אל 

הנרשמים בהודעת דוא"ל ההרשמה מראש עד לתאריך 17.11.19 

לתשומת ליבכם: השתתפות בתחרות והתוצאות משמשות כחלק מהקריטריונים 
לקביעת נבחרות ישראל הצעירות 2020.

להרשמה לחצו כאן

אליפות ישראל לזוגות עד אמן כסף 2019
IMP שיטת חישוב

גם השנה: התחרות סימולטנית בין המחוזות
משחקים אותן חלוקות, חישוב משותף, רשימת דרוג ארצית

שבת 21 בדצמבר 2019 | שעה 09:30
שני מושבים קצרים בני 18 חלוקות. כמות נקודות אמן ארציות מוגדלת תוענק לזוגות מעל הממוצע

מרכזדרוםצפון
במועדון חיפה כרמל
רח' מחניים 9, חיפה

במועדון בית הברידג' 
באר שבע

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

פרטים והרשמה
משה מנור

04-8101030
054-6908800

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
 יובל בן דוד 052-6200108

מחיר 140 ש"ח לזוג
ההרשמה מראש – חובה

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

התחרות במסגרת מחוזית בלבד – אין שלב ארצי
התחרות מיועדת לחברי התאגדות בתוקף לשנת 2019

להרשמה לחצו כאן

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


 2020 TB ליגות לזוגות
שלב מוקדמות מחוזיות השלמת זוגות לליגה

1. התחרות מיועדת למילוי מקומות פנויים בבית התחתון של הליגה
2. השלמת זוגות לליגה הארצית )מוקדמות מחוזיות(

TB 3. שיטת המוקדמות - שני מושבים בני 18 חלוקות. שיטת חישוב

שבת 11 בינואר 2020 | שעה 09:30 סיום משוער 14:30
מרכזדרוםצפון

במועדון חיפה כרמל
רח' מחניים 9, חיפה

קניותר נס ציונה
האירוסים 53, נס ציונה

מועדון כיכר המדינה
ויצמן 53 , תל אביב

פרטים והרשמה
משה מנור

054-6908800
מועדון: 04-8101030
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

מועדון ככר המדינה 03-6969830
מחיר 140 ש"ח לזוג

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

)ניתן להשתתף במחוז אחר רק באישור מוקדם של קפטן המחוז המארח(
ככלל, לא מאשרים ממלאי מקום בתחרויות אליפות ישראל

הזוגות העולים לליגה הארצית ישחקו בסופ"ש 31/1-1/02/2020
פרסים ונקודות אמן ארציות במתכונת מורחבת.

התחרות מיועדת לחברי התאגדות בתוקף בשנת 2020

בחודש ספטמבר 2019 התקיימו בחירות למוסדות ההתאגדות, 
ברכות למתנדבים שנבחרו:

נשיאות ההתאגדות
נשיא - מודי קניגסברג
סגן נשיא - מיכה עמית

סגן נשיא - מוטי פז

הנהלת ההתאגדות
יו"ר - גלעד אופיר

קפטן ספורטיבי - מיכה מרק
גזבר - ראובן בשביץ

חברת הנהלה - אורית מורן
חברת הנהלה - רעיה גרינשטיין

שיפוט ובקרה
יועץ משפטי – עו"ד אשר אקסלרוד

אב בית הדין – עו"ד דוד פורר
חברי בית הדין – יוסי רול, אמיר לוין, 

אבי שניידר, מיכל נוסצקי
יו"ר ועדת משמעת – עו"ד נח טמיאנקר

חברי ועדת משמעת – מאיר ברקמן, 
דוד כהן, משה פרוז, אורלי ריזנברג, 

דרור שיפטן, שוקי לזר
יו"ר ועדת ביקורת - רו"ח ארז נחום

חברי ועדת ביקורת - אלברט ספייר, 
גיל פלדבוי



2020  הרשמה / חידוש

יחיד 120 ₪ 

* זוג 180 ₪ 

חייל חובה 60 ₪ 

שחקן עד גיל 18 60 ₪ 

  תעריפי דמי חבר לשנת 2020

* הגדרת זוג:
זוג נשוי או בעל כתובת מגורים משותפת.. 1
שני בני הזוג הינם חברים בהתאגדות.. 2
המחיר כולל ביטאון מודפס אחד לשני בני הזוג וכן לוח שנה מהודר לשנת 2020.. 3

בטאון ההתאגדות מופק בכל חודש בפורמט דיגיטלי כאשר אחת לחודשיים הבטאון 
גם מודפס ונשלח לבתי החברים )בינואר, מרץ, מאי, יולי, ספטמבר, נובמבר(.

גישה לפורמט דיגיטלי:
ניתן לצפות באמצעות המערכת הדיגיטלית החכמה שבאתר ההתאגדות

או באמצעות קישור לקובץ PDF ע"י לחיצה על קישור הנשלח בדואר האלקטרוני 
בכל תחילת חודש.

אם אינכם מקבלים דואר אלקטרוני מההתאגדות שלחו לנו הודעה.

ההרשמה לשנת 2020 תיפתח ב 1/11/19

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

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

לצפייה בביטאון

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


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

ולצרף מסמכים תומכים. את הטופס יש להגיש לפחות שבועיים לפני התחרות.

מיכה מרק
הקפטן הספורטיבי הארצי

ציבור שחקני הברידג' שימו לב,
בכל בקשה לבחינה מחדש של החלטת מנהל תחרות יש להפקיד 100 ₪.

בכל ערעור לוועדת משמעת ארצית או בית הדין יש להפקיד 500 ₪. 
את הפיקדון יש לשלם באמצעות המחאה לפקודת ההתאגדות הישראלית לברידג'.

הסכום יוחזר לפי שיקול דעת הגורם המטפל.

ועדת חוקהועדת חוקה

נוהל דמי פיקדון בהגשת ערעור 

ועדת חוקהועדת חוקה

אל שני המבחנים הנ"ל רשאים לגשת גם חברי התאגדות שלא עברו מבחנים קודמים 
ומעוניינים לנסות שוב וכן כאלה שההסמכה הקודמת שלהם אינה בתוקף.

המבחנים יערכו בבית ההתאגדות )רח' יערה 27 רעננה(, עלות הבחינה 50 ₪. 
ההרשמה מראש חובה, באמצעות מערכת התשלומים המקוונת שבאתר ההתאגדות 

לחומרים לחצו כאן

מבחנים להסמכת מנהלי תחרויות לדרגה 1 ולדרגה 2

מבחן הסמכה לדרגה 1  
16/12/19 בשעה 18:00 עד 21:00 
המבחן מיועד למי שמעוניין לקבל הסמכה לניהול 

תחרויות מקומיות במועדון.

מבחן הסמכה לדרגה 2
16/12/19 בשעה 18:00 עד 21:00 

מבחן זה מיועד למנהלי תחרויות בעלי דרגה 1 המעוניינים 
בנוסף לקבל הסמכה שתאפשר להם: 

לנהל גם תחרויות סימולטניות ארציות, לנהל סקציה 
בתחרויות ארציות לצד מנהל תחרות ראשי מוסמך וכן לסייע 

בליגות )עד ליגה א'(, לצד מנהל תחרות ראשי מוסמך. 

לטופס לחצו כאן

https://main.bridge.co.il/innerpagestatic/td-info
https://main.bridge.co.il/innerpagestatic/Forms


מועדון רמת השרון
מתכבד להזמינכם לתחרות ארצית

ע"ש ארנונה שפאן ז"ל
מושב אחד 30 ידיים

יום שבת 28 בדצמבר 2019 | בשעה: 10:00
רח' סוקולוב 52, רמת השרון
מנהל תחרות : אילן שזיפי

מחיר למשתתף: 70 ₪
יינתנו פרסים כספיים 

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

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

הודעות מועדונים

מועדון חיפה כרמל בשיתוף מועדון בית הלוחם חיפה
מתכבדים להזמינכם לתחרות ארצית

מושב אחד 30 ידיים

יום שישי 1 בנובמבר 2019 | בשעה 10:00
רח' מחניים 9 )מול בית 18( חיפה

מנהל תחרות: אסף עמית
מחיר למשתתף 70 ₪

גביעים מהודרים למקומות הראשונים
הרשמה מראש חובה

יניב זק  054-8083015 | אריה ברקוביץ 052-8757855
נח ורד 052-3230607

מועדון קאנטרי ראשל"צ 
מתכבד להזמינכם לתחרות ארצית 

2 מושבים 18 ידיים

יום שבת 2 בנובמבר 2019 | בשעה 10:00
קאנטרי ראשל"צ ברח' שד' בן גוריון 45, ראשל"צ

מנהל תחרות : קובי שחר
מחיר למשתתף: 75 ₪

כולל כיבוד עשיר ושתיה חמה/קרה
הרשמה מראש חובה:

גורדון זאב 054-4210618 | שגיא עדנה 052-2744586

מועדון הברידג' נתניה 
מתכבד להזמינכם לתחרות ארצית 

גביע "שמיל" לזכר כץ שמואל 
מושב 1 30 ידיים

יום שבת 14 בדצמבר 2019 | בשעה 10:00
רח' דר' בקמן 2 פינת שמואל הנציב 15, נתניה

מחיר למשתתף: 70 ₪
מנהל תחרות: אילן שזיפי
הרשמה מראש חובה 

מוגבל ל-20 שולחנות
מיקי קליין 050-5401475, 09-8337063

מועדון חיפה כרמל 
מתכבד להזמינכם לתחרות ארצית

ע"ש אדם פיש ז"ל
2 מושבים 18 ידיים 

יום שישי 27 בדצמבר 2019 | בשעה 09:30 
רח' מחניים 9 )מול בית 18( חיפה

מחיר למשתתף 75 ₪
מנהל תחרות: אסף עמית

גביעים למקומות הראשונים
פרסים כספיים ע"ס 6000 ₪!!!

פרסים כספיים לזוגות שאינם רבי אמן
שתיה חמה/קרה וכיבוד עשיר

הרשמה מראש חובה
יניב זק 054-8083015 | אריה ברקוביץ 052-8757855



דרגות

רב אמן ארד 
קריספי ניסים, ירושלים 

רדלר חיה, רחובות 
אמן בכיר זהב 

ציטרון פטרו, קריות/חיפה 
אמן בכיר כסף 

רסין רותי, רמת השרון 
גרינברג שלווה, כפר סבא 

רוזנברג ריקי, כפר סבא 
אמן בכיר ארד 

צווייג יחזקאל, אביבים 
כספי חגית, ירושלים 

אמן בכיר 
אדטו משה, כרמיאל 
זרצ'ני משה, ירושלים 

פיברט גל, יואב 
וייס רענן, קבוצי צפון 

אמן זהב 
סיבוני חיים, ירושלים 

קרמנשהי אריה, ירושלים 
פלאצ'י יעקב, אשדוד 

פרי מוטי, וקס - רחובות 
אמן כסף 

זיגרסון ורדה, קריות/חיפה 
קוגן בן-ציון, ברידג' פוינט פולג 

לובצקי חנה, רמת גן 
רויטמן זיו, מושבות-שמריהו 
ובר שרה, מרום נווה - ר"ג 

בנימין שושנה, מרכז הברידג' ים 
קוסטו דורית, אשדוד 

חייפץ רון, יואב 
אמן ארד 

ברון דב, כרמיאל 
ספירה אבנר, חיפה/כרמל 

בנו ורה, נהריה 
דיין דליה, רקפת קרית טבעון 
סנה מיכה, ברידג' פוינט פולג 

בן-דב נעמי, רמת גן 
בקר ג'ני, אביבים 

עזוז גילדה, אביבים 
צוויג חיה, מושבות-שמריהו 
כץ יעל, מרכז הברידג' ים 

בואנו אביב, סביון-קרית אונו 
סברלו מרי, סביון-קרית אונו 

סילנר יצחק, בית מכבי ראשל"צ 
קפנר משה, כפר מרדכי 
קפנר פנינה, כפר מרדכי 

ארבל עמוס, וקס - רחובות 
אמן 

פרנס גיא, מבואות חרמון 
גבעוני נועם, טבעון 

אורי יפה, נהריה 
כרמלי תמיר, עמק יזרעאל 

אביב זאב, כפר סבא 
אייזנברג בני, מושבות-שמריהו 

אגם יעקב, ירושלים 
מנדל אדריאן, ירושלים 

אבני צבי, סביון-קרית אונו 

רון תמר, בית הברידג' ב"ש 
ירושלמי דליה, וקס - רחובות 
סקומורובסקי מרה, נס ציונה 
וולינסקי הנריקה, קבוצי דרום 

יובל דליה, גליל תחתון 
סגן אמן זהב 

דרוויש ג'ני, כיכר המדינה ת"א 
דרוויש מאופאק, כיכר המדינה ת"א 

מימון אלנזר לאה, כרמיאל 
פיבלמן שושי, קריות/חיפה 

בר סנה טלי, טבעון 
רוזנס מיקי, ברידג' פוינט פולג 

כרדי אברהם, אביבים 
בן דרור ישענה, מושבות-שמריהו 
רבינוביץ' יונתן, מושבות-שמריהו 

רוה לאה, מרום נווה - ר"ג 
אביטל חיים, ירושלים 

בן עמרם אבי, ירושלים 
רגב עשירה, ירושלים 

שאב יונין, מרכז הברידג' ים 
דסאור יוסף רייניר, חדרה 

קרסיוק ראובן, חדרה 
לפיד אסתר, סביון-קרית אונו 

נעים אלגרה, בית הברידג' ב"ש 
בן דוד אביבה, רחובות 

סגן אמן כסף 
וידר חנה, רמת השרון 

שנפ מאיה, רמת השרון 
גוארצ'י טבני רותי, קנטרי רעננה 

אייזן בריאן, מבואות חרמון 
בקרמן שרה, מבואות חרמון 
תמיר יעקב, מבואות חרמון 

סימון לינדה, טבעון 
דנק עומר, עמק יזרעאל 

בוקי דמיטרי, מושבות-שמריהו 
פרקש אילנית, מושבות-שמריהו 

בלייך שאול, ירושלים 
בסקין עמית, מרכז הברידג' ים 

חסקלסון סידני, מרכז הברידג' ים 
אביב עופר, סביון-קרית אונו 
חזן דוד, מרכז ספורט רשלצ 

קלרין פאינה, בית הברידג' ב"ש 
קראוטגמר ארנון, רחובות 

סוסינסקי אתי, אשדוד 
סגן אמן ארד 

וולפיילר שרה, הלוחם אפקה 
מחרז רוזי בריזיט, לב הצפון 

נסומה רותי, לב הצפון 
גורביץ פנינה, חיפה/כרמל 

זינגר נחמן, רקפת קרית טבעון 
עזרא לארי אלי, השרון 

בן-מיור אריה, הדר כפר סבא 
יקותיאלי מרגלית, הדר כפר סבא 

יגודה גילה, מרום נווה - ר"ג 
פאר מאיר, מרום נווה - ר"ג 

גולדמן אלן, מרכז הברידג' ים 
מרקו רחל, מרכז הברידג' ים 

נעים אבי, סביון-קרית אונו 
מגן אברהם, בית הברידג' ב"ש 

נוי אביטל, כפר מרדכי 
פלר חיים, וקס - רחובות 

סגן אמן 
בלומנפלד רחל, רמת השרון 

קנטי נילי, רמת השרון 
קרסטניטצקי שולמית, רמת השרון 

וינטראוב אוה, כיכר המדינה ת"א 
מאיר כהן הילה, כיכר המדינה ת"א 

ראובן רחל, כיכר המדינה ת"א 
בן אילוז יצחק, לב הצפון 
זינגר אברהם, לב הצפון 

מאירי אמיץ, לב הצפון 
מאירי רבקה, לב הצפון 

פאר מרקו, לב הצפון 
פאר צופיה, לב הצפון 

מנור עדית, חיפה/כרמל 
גרייף דליה, טבעון 

קסל פולינה, נהריה 
קומר יעל, רקפת קרית טבעון 

טויג נורית, רמת גן 
צימבלר אסתי, רמת גן 

לוסטיגמן ג'ורג', אביבים 
שלווי מרשה, אביבים 

לבקוביץ אהרון, ירושלים 
מאיר רעיה, ירושלים 
מנדל איליין, ירושלים 

פלד יונה, בית בלגיה י"ם 
פלומין ארי, בית בלגיה י"ם 

גרינברג ויקטוריה, רמת אלון חיפה 
כץ אירינה, רמת אלון חיפה 

גיליס עמנואל, מרכז הברידג' ים 
וינטרניץ מירי, ויצו פתח תקוה 

אשרוב לבנה, רעננה ההגנה 
גולדבלט מירי, רעננה ההגנה 

זק רותי, וקס - רחובות 
אורן דב, נס ציונה 

שחקן מתקדם 
אוטרמן לילה, גל - ראש העין 

אלמרו ריבה, כיכר המדינה ת"א 
וגנר סופי, כיכר המדינה ת"א 

דעוס שושי, לב הצפון 
קולר סרגיו, לב הצפון 

וינטר תמי, חיפה/כרמל 
כנפי זאב, טבעון 

ויצמן שלמה, השרון 
רייכמן חיים, רמת גן 

דקל עמי, אביבים 
ויטלה ראובן, אביבים 

שניידר אריקה, אביבים 
רייניץ שלמה, ירושלים 

שור דינה, בית בלגיה י"ם 
סלהוב אילנה, מרכז ספורט רשלצ 

אקרמן פבל, בית מכבי ראשל"צ 
היימן אליהו, שבעה כוכבים 
נורטון רנה, רעננה ההגנה 

קנדלר דורית, רעננה ההגנה 
שדה פרנסיס, רעננה ההגנה 

אסולין אשר, נס ציונה 
יוסטר ויקטוריה, תל אביב האקדמיה 

פרידמן ג'ני, תל אביב האקדמיה 

ברכות למקבלי תארים חדשים )נכון לספטמבר 2019(



לאניני הטעם: נופש נפלא, ברידג, טיולים
ומסיבת סילבסטר-חנוכה

עם: 

שמואל וליאורה ליברמן
במלון המדהים: ELYSIUM בפאפוס!

         2020 2 בינואר   – 2019 26 דצמבר  
 מ- 1250 €

כולל:  טיסות והעברות למלון וממנו.
         7 לילות שהייה על בסיס חצי פנסיון במלון ELYSIUM הפנטסטי! )חמישה כוכבים דה-לוקס!( 

                    )הכל יש בו: חדר כושר, ספא גדול, חוף פרטי ענק, בריכות חיצוניות ופנימיות, טיפולים, מטבח גורמה...(
             מסיבת סוף שנה עליזה עם מוסיקה, מופעים ארוחה חגיגית והמון הפתעות... עד השעות הקטנות..

            טיול )יום שלם( - לעיירות והרי הטרודוס + ביקור במנזר מיוחד במינו! )קיקוס(
               5 תחרויות ברידג'+ פרסים   5  הרצאות ברידג' - שמואל ליברמן

לא כלולים:  טיפים=5€ ליום  דמי רישום =25 €  חדר פונה לים: 35 € ללילה  יחיד/בחדר כפול= 75 € ללילה 

טיולי אופציה )בתשלום( לבחירתכם: 
א. טיול לעיר הבירה "ניקוסיה" ) עם אפשרות ביקור בצד בטורקי(   

ב. בילוי ערב בטברנה טיפוסית )ארוחת ערב קפריסאית טיפוסית, יין חפשי, תכנית פולקלור עם
    מוסיקה יוונית( ג. שייט לאורך חופי קפריסין  ד.טיול ללאצ'י – חוף צפוני מהמם!  ועוד..

דמי קדימה:  1500 ₪ לאורח - יבטיחו מקום בנופשון!  מספר המקומות  מוגבל! 
Bridgeholidays@gmail.com תשלום בהעברה בנקאית או בכרטיס אשראי
דמי ביטול: עד 15.11= 150 € • עד 30.11 = 250 € • לאחר כרטוס: 350 €      

להזמנות ופרטים נוספים:

03-9337269  , 0544-526893 0544-406834 | שמואל:  ליאורה: 



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

פרטים נוספים, הורדת טפסי הרשמה ותמונות

נופשון ינואר ה-8
סוף שבוע ארוך בנצרת

הסעה הלוך ושוב מ/אל תל-אביב (בתשלום נוסף)

האירוח כולל:  
חצי פנסיון במלון הבוטיק גולדן קראון נצרת • 

קבלת פנים עם כיבוד קל • סמינר ברידג' של אפרים בריפמן 
דפי הסבר בסיום כל הרצאה • תחרויות יומיות • 

משחקים מודרכים • שתייה חמה וקרה במהלך הסמינר • 
תכנית בידור • כניסה חופשית לספא

 050-5364604 בסט:  בן  גדי 
03-6040940 פקס: 
b n b g . b e n @ g m a i l . c o m

 050-2012011 בריפמן:  אפרים 
 53 ויצמן  המדינה.  כיכר  מועדון 
ב י ב א - ל ת

ליחיד בחדר זוגי 
על בסיס חצי פנסיון

₪ 1,630
ה מ ש ר ה ו ם  י ט ר פ ל

: ר י ח מ ה

במלון ”גולדן קראון נצרת“
4 ימים / 3 לילות | 8-11 ינואר 2020



פסטיבל  ישראל ה-1
עם גלעד אופיר

חגיגת ברידג’, פינוקים ונופש במלון “דניאל” ים המלח 
מרשת המלונות היוקרתית “טמרס” !

. . בינואר הזה לא יהיה לכם קר.

להזמנות ופרטים נוספים

 Gilad@GoBridge.co.il  050-6000727 גלעד 

15-18 בינואר, 2020
3 לילות, 4 ימים מלאים, ברידג’ ופינוקים!

סופ”ש ארוך, עזיבה רק בצאת השבת )18:00( 

 ₪ 2,470
לאדם בחדר זוגי על בסיס חצי פנסיון | תוספת לאדם בחדר יחיד 1,060 ₪

 4 ימים מלאים ע”ב חצי פנסיון 
 חדרים משודרגים ומפנקים

 הרצאות ברידג’ מפי טובי המרצים 
 אולם מפואר למשחקים והרצאות 

 הופעת אמן מיוחדת

הסעות למעוניינים
הסעות מאורגנות מתל-אביב וממקומות 
נוספים ע”פ הצורך - 150 ₪ הלוך וחזור.

מוגבלהמקומות מספר 

שאנחנו נבחר עבורכםמיוחדת הופעת אמן 

כלולה במחיראמן ארציות!נקודות תחרות נושאת 

 תחרויות, גביעים ופרסים 
 שיעורי ברידג’ מרתקים 

 חומר לימודי כתוב 
 שתייה חופשית במהלך הפעילויות

 שעות מתוקות טעימות במיוחד 

 כניסה חופשית לספא שיזאן היוקרתי
 כניסה חופשית לבריכת הגופרית 

 בריכות חיצוניות ופנימיות
 חוף ים פרטי 

 תכנית בידור בכל ערב

הפתעות נוספות, סמכו עלינו :(

מה הכנו בשבילכם? )הכל כלול כמובן...(



לפרטים והזמנות: מגי  054-4715949
www.jerusalembridge.com  | 96260 35, ירושלים  מרכז הברידג', בית בלב, שד' בן צבי 

האירוח כולל: ארוחת צהריים  נוספת ביום הראשון, שימוש חופשי בספא ואת כל פעילויות הברידג’

הסעה מאורגנת מירושלים
4 לילות על בסיס חצי פנסיון מחיר לאדם בחדר זוגי - 1,600 ש”ח85 ש”ח לאדם הלוך חזור.

נופשון ברידג’ בים המלח
26 בינואר עד 30 בינואר 2020
14 ברציפות במלון לוט שנה 

האקדמיה לברידג’ תל אביב-יפו המחודשת! 

האקדמיה לברידג’ מזמינה אתכם לנופשון מיוחד במינו!
 11 ימים חלומיים הכוללים 7 לילות בשייט נהרות 

ו- 3 לילות בקהיר. שימו לב!! תכנית הטיול עשירה במיוחד!! מספר המקומות מוגבל!! 
מלווה הקבוצה – אורן לידור

תאריכי הנופשון: 21/1/2020 – 31/1/2020 
המראה ב– 11:00 , נחיתה ב– 12:10 – בהלוך. המראה ב – 9:00 בחזור

המחיר: $3449 בלבד!!!     
יחיד בחדר: תוספת של 900$ 

התכנית כוללת 10 ימי טיולים: קבר סאדאת, בית כנסת אבו עזרא, הפירמידות בגיזה, לוקסור + מקדש לוקסור, מקדש כנרך 
)המקדש הגדול בעולם( , אל אדפו, אסואן )כולל הסכר הגדול( כולל שייט בפאלוקות, מקדשי אבו סימבל שהקים רעמסס השני 

במאה ה – 13 לפנה”ס, קום אומבו, עמק המלכים – נקרופוליס של תבי, בו קבורים הפרעונים, כיכר א תחריר + מוזיאון מצרים 
בקהיר )מוזיאון ארכיאולוגי עם אוסף האוצרות הקדום(. 

שייט על הנילוס + קהיר

לפרטים נוספים צרו קשר: שירי 054-7999781 | קרנאור 052-4898611 | אורן 054-5252656
אקדמיה לברידג’ : שד’ שאול המלך 8, בניין אמות משפט, קומת מסד

kerenorgr@gmail.com |  Bridge Academy TLV :בקרו אותנו

מהרו להירשם!אחרוניםמקומות 



Ramat Hasharon Summer Cup

From this tournament, let us see the following 
interesting deal:

Dealer South. Vul None

 JT9853
 K85
 986
 T

  K2   Q4
  -   JT973
  KJ7542   T3
  AKJ98   Q643

  A76
  AQ642
  AQ
  752

West North East South
1NT

2NT Pass 3♣ Pass
4♣ 4♠ 5♣ All Pass

West's 2NT intervention promised both minor 
suits. North's hand was too weak for an 
immediate 3♠ bid, which would have been 
forcing. Therefore he Passed the first round, 
hoping to bid 3♠ over 3♣/3♦ in his next turn.

This idea did not work out as planned. West's 
hand was strong enough for an invitational 4♣ 
bid. North had to show his spades at the four 
level )His failure to bid earlier implied a weak 
hand(.

Moti Gelbard who was sitting East made the 
correct decision to compete to 5♣. He was 
holding four clubs to the queen, and there was 
no guarantee that 4♠ by North would be going 
down. South did well to refrain from doubling 
despite holding three aces.

Making five clubs turned out to be quite simple 
in view of the favorable distribution in diamonds. 
Declarer entered his hand with the club queen 
and led a diamond toward dummy. Eventually 
he lost only one spade trick and one diamond 
trick. Five Clubs bid and made gave East-West 
an excellent score of 91%. The winning pair at 
the end of the tournament was Ilana Susman 
– Ami Zamir.

ירחון ההתאגדות הישראלית לברידג'54

חנות הברידג’ היחידה בישראל

אריה, חברה לקלפים בע”מ
המפלסים 16, קריית אריה פ"ת

)מול איצטדיון המושבה(
03-6186722

פתוח ימים א-ה 08:00-17:00

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

www.lioncard.co.il

 סט קופסאות הכרזה קלאב
כולל קלפי הכרזה

מפלסטיק סימטריים

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

עברנו!



English

Experienced players know 
very well that in case of a 

big fit in the trump suit, it may be possible to 
win lots of tricks by ruffing, which means that 
a slam can be mid and made even when the 
combined number of high card points is much 
less than officially required.

Please note the following hand which appeared 
in a barometer tournament at "Avivim" club, 
Tel Aviv.

Dealer East. Vul None

 AKJ53
 5
 AJ872
 AJ

  T8   9742
  Q74   KJT92
  653   4
  KT542   Q93

  Q6
  A863
  KQT9
  876

West North East South
Pass Pass

Pass 1♠ Pass 2♦
Pass 4♦ Pass 4♥
Pass 4NT Pass 5♠
Pass 5NT Pass 7♦

Pass Pass Pass

Fourth in hand, North opened One Spade. 
South responded Two Diamonds )natural(. 
Finding a nine-card fit strengthened North's 
hand significantly. Assuming his partner held 
five diamonds, he was already committed to a 
small slam. North's next bid was a simple Four 
Diamonds, natural and forcing. 

His next move was a keycard ask. South's 
response of Five Spades showed his partner 
♥A and ♦KQ. Five No-Trump asked South to 
bid a grand slam with any extra values )not 
much was possible, as South was a Passed 
hand and he had already shown 9 HCP(. 
Under these circumstances South considered 
his spade queen a very useful card )Do you 
remember North's 1♠ opening bid?!(.

Therefore South accepted the invitation and 
bid Seven Diamonds. Making the contract 
was not difficult: declarer drew trumps in 
three rounds, discarded his clubs on dummy's 
spades and eventually ruffed the ♣J.

Looking at the scores across the field, it 
transpired that only two North-South pairs )out 
of seventeen( managed to bid the grand slam.

A Grand Slam with 29 HCP

// Joseph Engel

55גיליון 195 נובמבר 2019



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

מקומות אחרונים!!!

בהדרכת רוני ינובסקי
האיים  במדינת  עגינות  לשלוש  בדרכנו  קונג  הונק  מנמל  ונצא  קונג,  בהונג  נתחיל  אותו  אקזוטי  שייט  למסע  מוזמנים  הנכם 
האקזוטית - הפיליפינים. יערות טרופיים, הרי געש, חופים צלולים ועיירות קולוניאליות, המולת הכרך האדיר – מנילה. בעגינה 
השלישית שלנו במפרץ Subic Bay במערב האי לוזון, בפרובינציית פמפאנגה למרגלות הר הגעש פינטובו. בדרום ווייטנאם 
בשתי העגינות של האונייה, נעגון באחת מערי החוף היפות ביותר של ווייטנאם, נא טראנג. כפרי הדייגים, שווקים, שרידי תרבות 
הצ'אם המרתקת וכמובן הו צ'י מין, היא סייגון התוססת והפראית. נבקר בסינגפור ולסיום הטיול נקנח במושבה הפורטוגלית 

מקאו. הטיול מותאם במיוחד לקהל אנין טעם ומבוצע ברמה גבוהה ביותר.

מועדוני הברידג' רמת השרון וג'קי דגן שמחים להזמינכם 
לשייט וטיול החלומות ל:

הונג קונג – פיליפינים – ווייטנאם – סינגפור - מקאו
22/2-8/3/2020

9 לילות שייט ו 6 ימי טיול יבשתי על ספינת הפאר והתענוגות 
Royal Caribbean של Quantum Of  the Seas

במחיר השקה מיוחד ל-10 הנרשמים הראשונים: 5,590 דולר )במקום 5,980( לאדם בחדר בתפוסה זוגית

המחיר כולל: טיסות ישירות אל על בקו תא-הונג קונג-תא  טיסה פנימית - סינגפור-מקאו  9 לילות שייט בתאים מפנקים עם 
מרפסת לים על בסיס פנסיון מלא  לילה בהונג קונג במלון על בסיס חצי פנסיון  2 לילות בסינגפור במלון על בסיס לינה וארוחת 
בוקר  2 לילות במקאו במלון על בסיס לינה וארוחת בוקר  כל העברות הטיולים והסיורים כלולים בהדרכה בעברית  טעימות 

קולנריות  אוטובוס נוח לביצוע הטיולים  משחקי ברידג' בשייט
המחיר אינו כולל: ביטוחים למיניהם, ויזה לויטנאם, תשר לנותני השירותים למיניהם ביבשה ובאוניה כ-18 דולר ליום, שתיה בארוחות, 

תשר למדריך הישראלי וכל מה שלא נכלל בסעיף המחיר כולל. 
תוספת ליחיד בחדר 1950 דולר

הלינה באוניה בתאים מפנקים עם מרפסת לים, כל הסיורים והטיולים כלולים, טיסות ישירות אל על, 
בתי מלון מפנקים בערים, טעימות קולנריות ועוד. 


