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דבר ועד העמותה

תודה!
גלעד אופיר, יו"ר

תודות
עוד פסטיבל מאחורינו ולאור התגובות אני גאה לומר שמדובר בפסטיבל מוצלח. הפקת פסטיבל שכזה מצריכה התארגנות 

של חודשים רבים מראש ואנו מתחילים לעבוד עליו כבר בתחילת השנה. 

התהליך מצריך מציאת ספקים, ניהול מו"מ וחתימת חוזים, הגדרת תכנית הפעילות, הזמנת אורחים מחו"ל, הפקת לקחים 
משנים קודמות ועוד פעילות רבה בשלל מישורים. מטבע הדברים אנשים רבים עוסקים במלאכה, בהתנדבות ובתשלום, 

וזוהי הזדמנות נהדרת להודות להם על המאמצים וההשקעה.

בראש ובראשונה אני מבקש להודות לאוריה מאיר, מנכ"לית ההתאגדות והאחראית מטעמה לארגון ותפעול הפסטיבל. 

לחברי ההנהלה היקרים שעובדים במהלך כל השנה: מיכה מרק )הקפטן הספורטיבי הארצי( שהיה אחראי על התכנית 
)גזבר ההתאגדות( שהיה אחראי על אירוח וטיפול באורחים מחו"ל שהשתתפו בפסטיבל,  הספורטיבית, ראובן בשביץ 

לרעיה גרינשטיין ואורית מורן )חברות ההנהלה(. 

לחברי הנשיאות שליוו את הפקת הפרויקט: מודי קניגסברג )נשיא ההתאגדות( שהיה מעורב בכל הפרטים מקטן ועד גדול, 
מיכה עמית )ס. נשיא ההתאגדות( שייעץ רבות בתחום המחשוב וכמובן למוטי פז )ס. נשיא ההתאגדות(.

לאילן שזיפי הבלתי נלאה, מנהל התחרות הראשי שניצח על התחרויות ביד רמה וללא לאות.

למנהלי התחרויות הבינלאומיים שבאו במיוחד מחו"ל – טון קוינמן וקובה קספרז'ק – תמיד מעוררי השראה ומוכנים 
לסייע וללמד את צוות מנה"ת המקומי שלנו.

לכלל מנהלי התחרויות שניהלו את התחרויות באחריות, מקצועיות וסבלנות ברי אבנר, אביבה בן ארויה, דרור שיפטן, קובי 
שחר, מושיקו מיוחס, יוסי פיברט, אנדה אנצ'יו, דוד רפפורט, אבי טרגן, אאורליה מונטנו וכן לצוות השופטים המסייע – 

גילי ספינקה, ערן שפיר, ג'ובינה סדיס, יחיאל שמעוני, יובל לובינסקי ודב רק.  

לצוות הלוגיסטיקה המופלא בניהולו של חורחה שרו, שנתנו שירות מהיר ואחראי. החבר'ה עם החולצות הצהובות נראו 
בכל מקום ופתרו כל בעיה. כמובן, תודות גם להנהלת היכל שלמה ולצוות ההיכל שסייעו בכל בעיה ותקלה 24/7.

גם  ופתרון בעיות  והתמיכה הטכנית, הקרנת התוצאות במסכים  והמקלדת, על הפקת התוצאות  לאסף עמית האיש 
בתנאי לחץ לא פשוטים.

לצוות הדלפק )חגית, רחל, מירי( שעשו הכל בחיוך ובהנאה, לגל פיברט על הצילום המקצועי ושכפול הבורדים, 
ל"רותם פרסום והפקות" על הפקת השילוט, חסויות, בולטין, תמיד בחיוך ובסבלנות.

לנותני החסויות בפסטיבל – נותנת החסות הראשית בפסטיבל עד 120 – המהווה בית חם לבני הגיל השלישי והולכת יד 
ביד עם ההתאגדות לברידג' וחבריה לאורך שנים רבות ובשיתוף פעולה מוצלח וחשוב.  

תודות ל-אמסלם טורס, אלטשולר שחם, אחווה, מדטון, אופטיקנה, אריה קלפים, על מתן חסויות, פינוקים ושלל מתנות 
להגרלות באירוע הדגל של ההתאגדות, תודה על שיתוף פעולה רב שנים ותמיכה בענף הברידג' ובחבריו.   

תודה מיוחדת לאריק לוקץ', בנו של שחקן הברידג' האגדי פאול לוקץ' שתרם את כל הפרסים לגמר א' של תחרות הזוגות 
הפתוחה ע"ש פאול לוקץ'.

נודה לנבחרות הבינלאומיות שכיבדו אותנו בנוכחותן: נבחרות פולין, איטליה, הודו, צכיה, קפריסין, הולנד ולאורחים רבים 
ובראשם נשיא התאגדות הברידג' האירופאית היוצא, מר איב אוברי וכן נשיא התאגדות הברידג' הארופאית החדש – מר 

יאן קמרס שבאו להשתתף בחוויה הגדולה. 

תודה ענקית לכם, אלפי השחקנים וחברי ההתאגדות, שהתארחתם בפסטיבל – בלעדיכם זה לא היה קורה.
נתראה בפסטיבל הברידג' ה-53 בשנה הבאה ונוסיף להשקיע ולהשתפר כדי לשדרג לכם את החוויה. 

 

תוכן עניינים

מו"ל: רותם פרסום והפקות בע"מ טל': 077-3330775 | פקס: 03-5717007

ravit@rotemltd.co.il | 050-9430111 :'מנהלת מדיה ומודעות: רוית ברינגס טל
gadi@rotemltd.co.il | עורך ראשי: גד רוזמרין

כתב ועורך לשוני: רם סופר  | ועדת היגוי ופיקוח: גלעד אופיר
עריכה גרפית: לילו פופלילוב, רותם פרסום והפקות בע"מ  |  צילום: אילן שזיפי

דפי ההתאגדות – אוריה מאיר / אילן שזיפי

ההתאגדות הישראלית לברידג' 09-7774031
לעידכון פרטים יש ליצור קשר עם משרד ההתאגדות.

כל הזכויות שמורות למו"ל. אין המערכת אחראית לתוכן המודעות
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דבר ועד העמותה
 EBL  ראיון עם יאן קמרס נשיא התאגדות הברידג’ האירופאית

תחרות הקבוצות המעורבות
תחרות זוגות גברים 
תחרות זוגות נשים
IMP תחרות זוגות

טקס קבלת פנים לאורחים הזרים
תחרות הזוגות המעורבים

BAM תחרות הקבוצות
Handicap תחרות זוגות

הזוכים בתחרויות )תמונות(
משחקים עם חיוך )תמונות(
תחרות הקבוצות המרכזית

תחרות הזוגות המרכזית
פינת החוק בפסטיבל

תוצאות

דפי ההתאגדות
נופשונים

 

כותב הסיקורים: רם סופר

צילום השער: בשביץ ראובן
צילומים לאורך הביטאון: גל פיברט 



 

דבר ועד העמותה

תודה!
גלעד אופיר, יו"ר

תודות
עוד פסטיבל מאחורינו ולאור התגובות אני גאה לומר שמדובר בפסטיבל מוצלח. הפקת פסטיבל שכזה מצריכה התארגנות 

של חודשים רבים מראש ואנו מתחילים לעבוד עליו כבר בתחילת השנה. 

התהליך מצריך מציאת ספקים, ניהול מו"מ וחתימת חוזים, הגדרת תכנית הפעילות, הזמנת אורחים מחו"ל, הפקת לקחים 
משנים קודמות ועוד פעילות רבה בשלל מישורים. מטבע הדברים אנשים רבים עוסקים במלאכה, בהתנדבות ובתשלום, 

וזוהי הזדמנות נהדרת להודות להם על המאמצים וההשקעה.

בראש ובראשונה אני מבקש להודות לאוריה מאיר, מנכ"לית ההתאגדות והאחראית מטעמה לארגון ותפעול הפסטיבל. 

לחברי ההנהלה היקרים שעובדים במהלך כל השנה: מיכה מרק )הקפטן הספורטיבי הארצי( שהיה אחראי על התכנית 
)גזבר ההתאגדות( שהיה אחראי על אירוח וטיפול באורחים מחו"ל שהשתתפו בפסטיבל,  הספורטיבית, ראובן בשביץ 

לרעיה גרינשטיין ואורית מורן )חברות ההנהלה(. 

לחברי הנשיאות שליוו את הפקת הפרויקט: מודי קניגסברג )נשיא ההתאגדות( שהיה מעורב בכל הפרטים מקטן ועד גדול, 
מיכה עמית )ס. נשיא ההתאגדות( שייעץ רבות בתחום המחשוב וכמובן למוטי פז )ס. נשיא ההתאגדות(.

לאילן שזיפי הבלתי נלאה, מנהל התחרות הראשי שניצח על התחרויות ביד רמה וללא לאות.

למנהלי התחרויות הבינלאומיים שבאו במיוחד מחו"ל – טון קוינמן וקובה קספרז'ק – תמיד מעוררי השראה ומוכנים 
לסייע וללמד את צוות מנה"ת המקומי שלנו.

לכלל מנהלי התחרויות שניהלו את התחרויות באחריות, מקצועיות וסבלנות ברי אבנר, אביבה בן ארויה, דרור שיפטן, קובי 
שחר, מושיקו מיוחס, יוסי פיברט, אנדה אנצ'יו, דוד רפפורט, אבי טרגן, אאורליה מונטנו וכן לצוות השופטים המסייע – 

גילי ספינקה, ערן שפיר, ג'ובינה סדיס, יחיאל שמעוני, יובל לובינסקי ודב רק.  

לצוות הלוגיסטיקה המופלא בניהולו של חורחה שרו, שנתנו שירות מהיר ואחראי. החבר'ה עם החולצות הצהובות נראו 
בכל מקום ופתרו כל בעיה. כמובן, תודות גם להנהלת היכל שלמה ולצוות ההיכל שסייעו בכל בעיה ותקלה 24/7.

גם  ופתרון בעיות  והתמיכה הטכנית, הקרנת התוצאות במסכים  והמקלדת, על הפקת התוצאות  לאסף עמית האיש 
בתנאי לחץ לא פשוטים.

לצוות הדלפק )חגית, רחל, מירי( שעשו הכל בחיוך ובהנאה, לגל פיברט על הצילום המקצועי ושכפול הבורדים, 
ל"רותם פרסום והפקות" על הפקת השילוט, חסויות, בולטין, תמיד בחיוך ובסבלנות.

לנותני החסויות בפסטיבל – נותנת החסות הראשית בפסטיבל עד 120 – המהווה בית חם לבני הגיל השלישי והולכת יד 
ביד עם ההתאגדות לברידג' וחבריה לאורך שנים רבות ובשיתוף פעולה מוצלח וחשוב.  

תודות ל-אמסלם טורס, אלטשולר שחם, אחווה, מדטון, אופטיקנה, אריה קלפים, על מתן חסויות, פינוקים ושלל מתנות 
להגרלות באירוע הדגל של ההתאגדות, תודה על שיתוף פעולה רב שנים ותמיכה בענף הברידג' ובחבריו.   

תודה מיוחדת לאריק לוקץ', בנו של שחקן הברידג' האגדי פאול לוקץ' שתרם את כל הפרסים לגמר א' של תחרות הזוגות 
הפתוחה ע"ש פאול לוקץ'.

נודה לנבחרות הבינלאומיות שכיבדו אותנו בנוכחותן: נבחרות פולין, איטליה, הודו, צכיה, קפריסין, הולנד ולאורחים רבים 
ובראשם נשיא התאגדות הברידג' האירופאית היוצא, מר איב אוברי וכן נשיא התאגדות הברידג' הארופאית החדש – מר 

יאן קמרס שבאו להשתתף בחוויה הגדולה. 

תודה ענקית לכם, אלפי השחקנים וחברי ההתאגדות, שהתארחתם בפסטיבל – בלעדיכם זה לא היה קורה.
נתראה בפסטיבל הברידג' ה-53 בשנה הבאה ונוסיף להשקיע ולהשתפר כדי לשדרג לכם את החוויה. 
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פסטיבל ה-52

4

יאן קמרס משוודיה, נשיאה החדש של התאגדות הברידג' האירופאית )EBL( שנבחר לתפקיד זה עתה במהלך אליפות 
אירופה באוסטנד, הוא יהודי שייצג את שוודיה שלוש פעמים במשחקי המכבייה. לפני כשנתיים וחצי )דצמבר 2015( 
החליט יאן לעלות לארץ וכיום הוא מתגורר בתקופת החורף בתל אביב ובתקופת הקיץ בשוודיה. בעולם הברידג’ יאן 

עדיין מייצג את שוודיה.

ספר על הקריירה שלך כשחקן.
אבי היה שחקן צמרת בשוודיה. כך יצרתי מגע עם המשחק כנער. מיעטתי לשחק בשל הקריירה המקצועית שלי, וכך 
לא הגעתי לנבחרת שוודיה הפתוחה, אבל שלוש פעמים השתתפתי בנבחרת שוודיה במשחקי המכבייה )1977, 1985, 

 .)1989
בשנים האחרונות זכיתי בהצלחות רבות באליפות שוודיה לקבוצות )מקום ראשון ב-2010, מקום שני ב-2011 ו-2012(. 
זכיתי בתחרות  ב-2013   .Bergdahl  ,Cullin  ,Nystrom  ,Upmark רבים משחקני נבחרת שוודיה היו שותפים שלי: 
הקבוצות של הקוונדיש במונקו כאשר שיחקתי בשלישייה עם Wrang )שוודיה( ועם Marion Michielsen )הולנד(. הזוג 

.Upmark-Nystrom )השני שלנו היה )אם אני זוכר נכון

?EBL-איך הגעת ל
התפקידים המנהלתיים שלי התחילו כאשר נהייתי Non-playing Captain של הנבחרת הפתוחה של שוודיה ב-2000 
ובמקביל הייתי אחראי על בחירת חברי הנבחרת )סלקטור(. כיום יש לנו ועדה של שני סלקטורים המחליטה מי ישחק 

בנבחרת.

ואין אצלכם משחקי מבחן לנבחרת?
איני מאמין בשיטה זו, פרט אולי במדינה כמו ארה"ב ששם יש המון זוגות חזקים. לא תמיד הזוגות הזוכים במשחקי מבחן 
הם הטובים ביותר, ולפעמים הזוגות האחרים לא רוצים לשחק איתם. אני משוכנע ששיטת הסלקטור, שהיא אולי פחות 

דמוקרטית, יעילה יותר. הנה, אפילו הצרפתים שברו את המסורת ולאחרונה הפסיקו לקיים משחקי מבחן.

האם מילאת תפקידים נוספים בהתאגדות השוודית?
אליפויות.  רבות בארגון  ועסקתי   EBL-ב להיות מעורב  ב-2010 התחלתי  סגן הנשיא.  הייתי שם   2015 עד  מ-2005 
 Eric עם  ביחד  ברמאות  שהואשמו  הזוגות  חקירת  על  אחראי  הייתי  ב-2014.  ושוב  ב-2010  המנהל  לוועד  נבחרתי 

Laurent. עבדנו על זה שנתיים. כנראה שעשיתי עבודה טובה – ב-2018 נבחרתי לנשיא.

?EBL מהן ציפיותיך מתפקידך החדש – נשיא
הקמפיין שלי התבסס על שלושה נושאים עיקריים )את כל הנושאים האלה כבר התחלנו לקדם מאז בחירתי לתפקיד(. 
בראש ובראשונה – שיפור המצב הפיננסי באמצעות בזבוז פחות כספים על אדמיניסטרציה. אני נגד קיצוץ בפעילות 
ברידג', אך יש לייעל את הניהול. אם נעשה זאת, לא נהיה חייבים לעשות כל כך הרבה כסף בכל אליפות ונוכל להציע 

תנאי משחק טובים יותר וליהנות מגמישות רבה יותר בבחירת המקום המארח.
למען האמת, כבר בפגישת העבודה הראשונה שלי בתפקיד החדש השגתי חיסכון שנתי של כ-15 אלף אירו בהוצאות 

המנהלה.
הנושא השני: שקיפות, פנימית וגם חיצונית. בעבר מעט מדי אנשים החליטו על הכול ולא שיתפו במידע את כל חברי 

ראיון עם יאן קמרס
נשיא התאגדות הברידג’ 

EBL האירופאית
נשיא EBL יאן קמרס )משמאל( עם גלעד אופיר 

ואיתן לוי, חברי הנהלת ההתאגדות האירופאית
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הוועד המנהל. פרט לכך אנו חייבים להיות תקשורתיים יותר כלפי ציבור השחקנים. עלינו לדאוג לכך שהם יבינו מה חברי 
הוועד המנהל עושים, אחרת הם נוטים לחשוב שיש כאן סתם בזבוז כסף.

הנושא השלישי: לא די בכך שאנו עושים עבודה טובה בנוער ובסמינרים להכשרת מנהלי תחרויות – עלינו גם לארגן 
רווח,  נבחר במטרה להשיג  היו כמה אליפויות שמיקומן  אותן. לאחרונה  יעריכו  אליפויות בתנאים טובים שהשחקנים 

והשחקנים לא היו מרוצים מהתנאים.

איך אתה מתייחס לנושא קידום הברידג’?
אני סבור כי נושא קידום הברידג' צריך להתנהל בעיקר ברמה המקומית, 
זאת משום שיש הבדלים רבים בין מדינה למדינה, ואסטרטגיה מוצלחת 

במדינה אחת לא בהכרח תהיה יעילה במקום אחר.
EBL צריך לתאם את נושא קידום הברידג’ בהתאגדויות השונות, לסייע 
להגשמת רעיונות טובים ולתת עצות טובות באמצעות סמינרים שבהם 
הברידג’  לקידום  שסייעו  מוצלחות  פעולות  מציגות  מסוימות  מדינות 

אצלן במטרה שגם מדינות אחרות ישתמשו ברעיונות אלה.
שטרם  לקהלים  הברידג’  החדרת  משמעותו  הברידג’  קידום  עבורי, 
נחשפו לנושא. ילדים צריכים להתחיל במיני-ברידג’, ואם הם אוהבים 
ועוד  עוד  להביא  וכך  החברתיות  ברשתות  לשתף   – ונהנים  זה  את 

אנשים למשחק.
הינן  התחרויות  של   BBO שידורי  כמו  הפעולות  כל  כי  להבין  חשוב 
אין  נותנים לחברים שכבר משחקים ברידג’, אבל  שירות חשוב שאנו 
לראות בהן קידום הברידג’, משום שאדם שטרם נחשף לברידג’ לא יבין 
דבר משידור ב-BBO. את הקהלים האלה יש למשוך לברידג’ בדרכים 

אחרות.

כיצד אתה רואה את עתיד הברידג'?
אני בעד כל ההתקדמות הטכנולוגית המתרחשת לאחרונה בברידג', אבל דבר אחד אסור שישתנה – זה חייב להמשיך 
החלפת  כי  הטוענים  יש  ביד.  קלפים שמחזיקים  יכלול  לא  אם המשחק  לשחק  אפסיק  אישית,  קלפים.  להיות משחק 

הקלפים בטאבלטים תאפשר למנוע רמאויות כליל, אך לדעתי המחיר של ויתור על הקלפים אינו שווה את זה.

?EBL-איך אתה רואה את מעמדו של הברידג' הישראלי ב
כיום מעמדה של ישראל חזק ביותר, ולראייה – היא המדינה היחידה ששני חברים ממנה נבחרו לוועד המנהל, ושניהם 

זכו בתמיכה רחבה. זה לא היה קורה אילו ישראל לא הייתה כוח חזק בפיתוח הברידג' באירופה. 
אנו ב-EBL מעריכים מאוד את הישגי הברידג’ הישראלי בתחום קידום הצעירים. אוריה מאיר וגלעד אופיר הציגו את 
הנושא הזה בכינוסים שלנו פעמים רבות, וכעת גם מדינות אחרות הולכות בעקבות ישראל ומשתמשות ברעיונות אלה.

ישראל היא גם כוח מוביל במאבק ברמאות. לצערנו, אחד הזוגות שהואשמו ברמאות היה ישראלי, אבל ההתאגדות 
הישראלית הטילה עליהם עונשים כבדים בהרבה מהמדינות האחרות ששחקניהן הואשמו ברמאות ואף לא היססה לוותר 

על המקום הראשון באליפות אירופה 2014 שהושג בדרכים לא כשרות.

לסיום, איך התרשמת מהפסטיבל הבינלאומי בתל אביב השנה?
זהו פסטיבל מעולה ומאורגן למופת. מידת ההשתתפות הבינלאומית משביעת רצון. יש בו מגוון אירועים לכל הרמות. 

מקום המשחקים שקט עם תאורה טובה ומיזוג אוויר.
אישית, הייתי שמח אם הפסטיבל היה חוזר לתקופת החורף מכיוון שהקיץ הישראלי חם מדי לטעמי, ובחודשים אלה אני 

מעדיף לשהות בשוודיה.

תודה לך, יאן. אנו מעריכים מאוד את הזמן שהקדשת עבורנו לראיון ואת עצם הגעתך לפסטיבל.
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תחרות הקבוצות המעורבות

תחרות  עם  תמיד  כמו  נפתח  ה-52  הברידג'  פסטיבל 
הקבוצות המעורבות.

אדריאן שוורץ דיווח על שתי הכרזות סלם מוצלחות ביחד 
עם שותפתו רות ערמי בשני המפגשים האחרונים שסייעו 

לקבוצתו להגיע למקום השני.

Board 25, Dealer North, Vul E/W

 ♠
♥
♦
♣

AT764
KQ8
AJ8
K7

 

♠
♥
♦
♣

KJ8
54
QT9743
J2

♠
♥
♦
♣

Q953
972
52
QT95

 ♠
♥
♦
♣

2
AJT63
K6
A8643

 

הבעיה הראשונה המתעוררת בחלוקה זו היא: מה לפתוח 
לפתוח  שכדאי  הטוענים  מומחים  יש  צפון?  של  ידו  עם 
1NT עם כל יד מאוזנת בת 15-17 נקודות עם חמישייה 
שוות  חמישייה  עם  נקודות  ש-17  היא  הבעיה  במייג’ור. 

לעתים קרובות יותר.

באחד השולחנות במפגש שלנו צפון פתח 1NT, שותפתו 
לא ראתה פוטנציאל מעבר למשחק מלא, והחוזה הסופי 
היה ♥4 בלבד. אדריאן שוורץ )צפון( העדיף פתיחה של 

:1♠

West North East South
שוורץ ערמי

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

שימו לב כי לפי שיטת 2/1 הכרזת צפון ♥3 מתארת יד 
זהירה  הייתה  דרום ♥4  הכרזת  יותר מאשר ♥4!  טובה 
צפון  זאת  למרות   .)4♣ קיו-ביד  בהחלט  )אפשרי  מאוד 
ממיקום  הנובע  ידו  של  העצום  כוחה  את  נכונה  העריך 
המכובדים )KQ מול הסדרה הארוכה של השותפה ואסים 
מול הסדרות הקצרות( והמשיך הלאה לסלם דרך שאלה 

.)♥Q לקלפי מפתח )עם תשובה המראה 2 אסים ללא

את  דחתה  דרום  הראשונה,  בלקיחה  שזכתה  לאחר 
שלה  הקלאב  סדרת  את  והגביהה  השליטים  משיכת 
באמצעות שני חיתוכים כדי לבצע ♥6 עם לקיחה עודפת 

.)IMP 11 רווח של(

Board 31, Dealer South, Vul N/S
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♥
♦
♣

KT
QT87
9652
A94

 

♠
♥
♦
♣

J975
J54
JT7
K76

♠
♥
♦
♣

643
-
AQ843
JT832

 ♠
♥
♦
♣

AQ82
AK9632
K
Q5

 

West North East South
אפרת אורן שוורץ יניב זק ערמי

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

מעלה  כלפי  שלו  הנקודות   9 את  שדרג  שוורץ  אדריאן 
 4 של  תמיכה  עם  )מזמין   3♥ הראשון  בסיבוב  והכריז 
 Q :קלפים(. שוב אנו רואים מיקום מוצלח של המכובדים
מול סדרה ארוכה ו- K+A מול סדרות קצרות. כמו-כן אין 
להתעלם מהעשירית בספייד. בשולחן השני צפון הסתפק 

בהכרזה חלשה יותר, והזוג לא הגיע לסלם.

להכרזת  טובה  מספיק  הייתה  דרום  של  ידה   3♥ לאחר 
קיו-ביד ♠3. תשובת השותף )גם כן קיו-ביד( פתרה את 
הבעיה של רות ערמי בקלאב, והיא יכלה לשאול לאסים 
בדיאמונד  הובילה  מערב  שקט.  בראש  סלם  ולהכריז 
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בעקבות הכפל על ♦5, וההגנה זכתה בלקיחה הראשונה. 
כעת הסיכוי היחיד להימנע ממפסיד בקלאב היה עקיפה 
לאחר משיכת  דרום  שיחקה  וכך   ,KT-ה אל  ב-♠  מידית 
השליטים בשלושה סיבובים. כעת היה ניתן להשליך שני 
קלאבים מפסידים מהדומם על AQ♠ ולהשיג את הלקיחה 

ה-12 באמצעות חיתוך קלאב בדומם.

הרווח הגדול )IMP 13( סייע לקבוצתם של שוורץ וערמי 
שוורץ(  וכוכבה  ליברמן  רות  תור,  רוני  את  גם  )שכללה 
החזקה  היריבה  הקבוצה  בעוד  השני  במקום  להתברג 
)שכללה גם את שחקני נבחרות ישראל אילן ברקת ונטלי 

סעדה( התדרדרה למקום העשירי.

פעולה  שיתף  הבאה  היד  על  שדיווח  אורנשטיין  איתן 
בתחרות זו עם אאידה מינזלי וקבוצתם )שכללה גם את 
אהוד פרידלנדר – סילבי פילוסוף( הגיעה למקום השישי.

Board 25, Dealer West, Vul N/S
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♦
♣

J94
A5
Q86
A9732
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AQ652
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-
KJT6

 

West North East South
מינזלי אורנשטיין

1♣ Pass 2♦* 2♠
2NT 3♠ Pass 4♠
Dbl Pass Pass Pass

* חלש 

מערב הפגינה אופטימיות מופרזת לאחר ששותפה השיב 
יד  מתארת  אשר  חדשה  בסדרה  בקפיצה   1♣ לפתיחה 
חלשה מאוד עם סדרה ארוכה. איתן אורנשטיין )דרום( 
העריך נכונה את כוחו של החוסר בדיאמונד והכריז משחק 

מלא לאחר ששותפתו תמכה בו.

מערב החלה להתפכח מהאשליות כבר בלקיחה הראשונה 
שבה נחתך A♦. הכרוז קרא את החלוקה במדויק )בעזרת 
הכפל של מערב( שיחק ♠ אל ה-J, חזר לידו עם K♣ והריץ 
J♣ )כאשר אחד היריבים הראה סדרה ארוכה ויד חלשה 
יש לחרוג מהכלל ”Ever 9 Never 8“( ה-J זכה בלקיחה: 
מזרח שלא היו לו קלאבים גם לא היה יכול לחתוך. הכרוז 
המשיך ב-A♣, חתך דיאמונד שני והתגבר על התקצרות 

השליטים שלו בדרך אלגנטית: הוא המשיך בקלאב. 

מערב חתכה ונכנסה למשחק סופי! היא ניסתה ♥ נמוך. 
איתן זכה ב-Q♥, גבה A♥ ושיחק קלאב חמישי מהדומם! 
מערב חתכה, אבל ההארט האחרון שלה נחתך בדומם 
ולבסוף A♠ הפיל את ה-K♠ שנותר בודד. ביצוע מרשים 
החלוקות  למרות   )990+( לקיחות   11 שהניב  ביותר 

הגרועות.

בסיום התחרות זכתה קבוצתם של אורית מורן – ישראל 
ידלין – דורון ידלין – מיכל נוסצקי במקום ראשון משכנע 
עם 116.98 נקודות ניצחון )מתוך 160 אפשריות(. במקום 
השני סיימה כאמור קבוצתם של רוני תור – אדריאן שוורץ 
– כוכבה שוורץ – רות ערמי – רות ליברמן עם 111.83 
מיכה  קבוצתם המפתיעה של  ובמקום השלישי  נקודות, 
וידבסקי – חנה וידבסקי – שרה בלוך – אלברט ספייר  
 ,Magic Group בשם  נקראה  זו  קבוצה   .110.63 עם 
ובתחרות זו הקסם כנראה פעל וסייע לה להקדים קבוצות 

רבות עם שחקנים עתירי ניסיון ותארים.

דורון ידלין )משמאל( משתף פעולה עם מיכל נוסצקי 
בקבוצה המנצחת.

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 

קיץ באביבים

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

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

תחרות תחרות
10:00-13:00

אבי טרגן

תחרות
10:00-13:00

אסף לנגי

תחרות
10:00-13:00

אסף לנגי

תחרות
10:00-13:00

אסף לנגי

תחרות
10:00-13:00

אבי טרגן בוקר

הרצאה הרצאה הרצאה

תחרות
17:00-20:00

אבי טרגן

תחרות
16:30-19:30
יובל בן דוד

תחרות
17:00-20:00

אסף לנגי

תחרות
17:00-20:00

יובל לובינסקי

תחרות
17:00-20:00

אסף לנגי

תחרות
17:00-20:00
מושיקו מיוחס

תחרות
17:00-20:00

אסף לנגי אחה"צ
הרצאה

פרס כספי
פרס כספי
כיבוד קל

חוברות ידיים הרצאה הרצאה הרצאה הרצאה

גביע "אמסלם"
20:30-23:30

יובל לובינסקי

ברומטר
20:30-23:30

אבי טרגן

תחרות
20:30-23:30
ללה קושניר

פרס כספיערב
פרסי השתתפות

פרס כספי
IMP

הרצאה

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

למשחק התחרותי
בהנחית לנגי אסף 

שחקן נבחרת ישראל וסגן אלוף אירופה

נושאים מגוונים בכל שיעור מתאים לכל שחקני תחרות 
הרוצים להתקדם במשחק הברידג'.

במחיר כניסה לפעילות במועדון. מומלץ להגיע בזוגות

בתאריך 10.8.18 ייפתח
סמינר למורים 

בהנחיית אלדד גינוסר 
 שחקן נבחרות ישראל ,אלוף אירופה 

ומרצה בכיר למשחק  הברידג

ברכות לאסף לנגי ונבחרת ישראל 
על הזכיה במדליית כסף באליפות אירופה

מתכבדים להזמינכם לתחרות ארצית
מושב 1  |  30 ידיים

יום שלישי 7 באוגוסט 2018  |  בשעה: 20:30
במועדון ברח' דיסנצ'יק 7, תל אביב

מנהל תחרות: אילן שזיפי
מחיר למשתתף 70 ₪ עבור התחרות

לפרטים והרשמה: 
מועדון: 03-6417469 | 03-6417470

לו"ז סמינר מורים )10:00 – 13:00(
1. אינסטינקטים במשחק ההגנה – הרצאה 10:00-10:45

2. תחרות קבוצות                      6 בורדים – 10:50-11:30
3. הפסקה קצרה – 11:30 – 11:45

4. ניתוח משחקים והפקת לקחים - תחרות                                  
12:00 – 11:45

5. תכנית משחק יד עם שליט - שיטת תעדוף המשימות -  
הרצאה 12:00-12:45

6. בונוס: סדר בהכרזות הקיוביד – הרצאה קצרה 12:45 – 13:00
7. ברידג' ב- 60 שניות – רבע שעה למי שרוצה להישאר, על 

הספרון ועל שיתוף פעולה

CRAZY

CRAZY

פרטים במועדון אביבים 
ואצל אלדד גינוסר טלפון: 052-6377244

 עלות 150 ₪ למשתתף 
כולל ספרון ברידג' ב60 שניות מתנה



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 

קיץ באביבים

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

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

תחרות תחרות
10:00-13:00

אבי טרגן

תחרות
10:00-13:00

אסף לנגי

תחרות
10:00-13:00

אסף לנגי

תחרות
10:00-13:00

אסף לנגי

תחרות
10:00-13:00

אבי טרגן בוקר

הרצאה הרצאה הרצאה

תחרות
17:00-20:00

אבי טרגן

תחרות
16:30-19:30
יובל בן דוד

תחרות
17:00-20:00

אסף לנגי

תחרות
17:00-20:00

יובל לובינסקי

תחרות
17:00-20:00

אסף לנגי

תחרות
17:00-20:00
מושיקו מיוחס

תחרות
17:00-20:00

אסף לנגי אחה"צ
הרצאה

פרס כספי
פרס כספי
כיבוד קל

חוברות ידיים הרצאה הרצאה הרצאה הרצאה

גביע "אמסלם"
20:30-23:30

יובל לובינסקי

ברומטר
20:30-23:30

אבי טרגן

תחרות
20:30-23:30
ללה קושניר

פרס כספיערב
פרסי השתתפות

פרס כספי
IMP

הרצאה

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

למשחק התחרותי
בהנחית לנגי אסף 

שחקן נבחרת ישראל וסגן אלוף אירופה

נושאים מגוונים בכל שיעור מתאים לכל שחקני תחרות 
הרוצים להתקדם במשחק הברידג'.

במחיר כניסה לפעילות במועדון. מומלץ להגיע בזוגות

בתאריך 10.8.18 ייפתח
סמינר למורים 

בהנחיית אלדד גינוסר 
 שחקן נבחרות ישראל ,אלוף אירופה 

ומרצה בכיר למשחק  הברידג

ברכות לאסף לנגי ונבחרת ישראל 
על הזכיה במדליית כסף באליפות אירופה

מתכבדים להזמינכם לתחרות ארצית
מושב 1  |  30 ידיים

יום שלישי 7 באוגוסט 2018  |  בשעה: 20:30
במועדון ברח' דיסנצ'יק 7, תל אביב

מנהל תחרות: אילן שזיפי
מחיר למשתתף 70 ₪ עבור התחרות

לפרטים והרשמה: 
מועדון: 03-6417469 | 03-6417470

לו"ז סמינר מורים )10:00 – 13:00(
1. אינסטינקטים במשחק ההגנה – הרצאה 10:00-10:45

2. תחרות קבוצות                      6 בורדים – 10:50-11:30
3. הפסקה קצרה – 11:30 – 11:45

4. ניתוח משחקים והפקת לקחים - תחרות                                  
12:00 – 11:45

5. תכנית משחק יד עם שליט - שיטת תעדוף המשימות -  
הרצאה 12:00-12:45

6. בונוס: סדר בהכרזות הקיוביד – הרצאה קצרה 12:45 – 13:00
7. ברידג' ב- 60 שניות – רבע שעה למי שרוצה להישאר, על 

הספרון ועל שיתוף פעולה

CRAZY

CRAZY

פרטים במועדון אביבים 
ואצל אלדד גינוסר טלפון: 052-6377244

 עלות 150 ₪ למשתתף 
כולל ספרון ברידג' ב60 שניות מתנה
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תחרות זוגות גברים

 64 התחרות החד-מושבית לזוגות גברים משכה השנה 
זוגות. בתחילת המושב צפיתי במשחקם של זוג הסניורים 
לא  הבאה  ובחלוקה  אורנשטיין,  איתן   – גלברד  מוטי 

התאכזבתי:

Board 7, Dealer South, Vul All

 ♠
♥
♦
♣

7
QJ96
QT963
J62

 

♠
♥
♦
♣

KQT862
AT8
A82
T

♠
♥
♦
♣

A953
K43
5
A7543

 ♠
♥
♦
♣

J4
752
KJ74
KQ98

 

West North East South
גלברד אורנשטיין

1♠ Pass 2NT)1( Pass
3♦ )2( Pass 3♠ )3( Pass

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

התאמה של 4+ קלפים ב-♠, מחייב למשחק מלא; 1 ))
טבעי, 4)+ נקודות 1 ))
שאלה לסינגלטון 1 ))
קיו-ביד 1 4)
(( 1♠Q קלפי מפתח מתוך ) ללא (

כוחן האמיתי  אורנשטיין( העריך היטב את  )איתן  מזרח 
של 11 נקודות המכילות תמיכה של 4 קלפים, שני אסים, 
K וסינגלטון ולא מיהר לסגור ל-♠4, ביחוד אחרי ששמע 
שלשותף סינגלטון קלאב וידע שאין לו נקודות מבוזבזות 
בסדרה זו. מערב אלתר הכרזת ♦3 בסיבוב השני בהיעדר 

אופציה משכנעת יותר.

גלברד(  )מוטי  מערב  משותפו,   4♦ של  קיו-ביד  לאחר 
העריך שידו טובה מספיק כדי לעבור את גובה המשחק 

המלא, שאל למספר האסים והכריז סלם.

מזרח-מערב  בלבד,  גבוהות  נקודות   24 עם  כי  מתברר 
 13 לבצע  ניתן  הנתונה  ובחלוקה  בקלות,   6♠ מבצעים 
והגבהת  ביד  קלאב  חיתוכי  שלושה  באמצעות  לקיחות 
בין  היו  אורנשטיין   – גלברד  הדומם.  החמישי  הקלאב 
הזוגות הבודדים שהכריזו את הסלם בתחרות הגברים. 
עם  הכללי  השביעי  במקום  דורגו  הם  המושב  בסוף 

.57.19%

תחרות  הייתה  בסקין  בן   – רוזנטל  ניר  הצעירים  לזוג 
ביד הבאה הם רשמו  פחות מוצלחת עם 46.33%, אך 

"טופ" מוחלט:

Board 9, Dealer North, Vul E/W

 ♠
♥
♦
♣

AKT43
65
64
QT83

 

♠
♥
♦
♣

Q92
A4
AT975
KJ5

♠
♥
♦
♣

J85
KT9
K32
A742

 ♠
♥
♦
♣

76
QJ8732
QJ8
96

 

West North East South
רוזנטל בסקין

 Pass Pass 2♥
Dbl Pass 2NT Pass
3♦ Pass 3NT All Pass

היריבים הגיעו לחוזה הצפוי 3NT, ובן בסקין בחר בקלף 
מלמעלה  הרביעי  בקלף  הובלה   .♥Q  – מוצלח  הובלה 
ל-9  בדרך   ♥9 עם  זולה  לקיחה  לכרוז  מעניקה  הייתה 

לקיחות קלות עם אפשרות לבצע לקיחה עשירית.

עם זאת, רק הובלה באחת הסדרות הקצרות – ספייד או 
קלאב – הייתה מכשילה את החוזה בוודאות. 

להחליט  צריך  והיה   ♥A עם  בדומם  זכה  )הכרוז(  מזרח 
איזו סדרה לתקוף תחילה – דיאמונד או קלאב. בדרך כלל 
עדיף לדחות עקיפות שעלולות להעניק ליריב לקיחות כמו 
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Q♣ ולהתמקד בפיתוח הסדרה הארוכה )מה עוד שלפי 
הנכון  בצפון(. המשחק   ♣Q למצוא גבוה  סיכוי  ההכרזה 
לבצע את  היה מאפשר  דיאמונד(  סיבובים של  )שלושה 
החוזה גם אחרי ההמשך החזק ביותר של דרום )החלפה 
למשוך   ,♣K עם  בדומם  לזכות  צריך  הכרוז  לקלאב(. 
את יתרת סדרת הדיאמונד )עם השלכת הארט וקלאב( 

ולהוביל מהדומם ספייד – כעת אין לצפון מענה.

יותר בקלפים פתוחים.  למצוא קו משחק מדויק כזה קל 
והיד  דיאמונד,  לפני  קלאב  לשחק  בחר  מזרח  במציאות 
 ♣A-ב המשיך  הוא   ♥A-ב הזכייה  לאחר  התמוטטה. 
לכרוז  והוציא  בהארט  חזר  צפון   .♣Q-ל עקיפה  והפסיד 

את העוצר האחרון. הוא ניסה K♣ )הסדרה לא התחלקה( 
ורק לאחר מכן שיחק שלושה סיבובים של דיאמונד. דרום 
הסופית  התוצאה  ההארט.  סדרת  יתרת  את  וגבה  זכה 
הלקיחות  בשש  רק  זכה  הוא   – לכרוז  נעימה  הבלתי 

הבטוחות שלו ונפל בחוזה שלוש פעמים.

עם 64.82%  וקס  גל   – וקס  יעקב  הזוג  ניצח בתחרות 
לפני אלון לזר – אורי אסרף 63.81% ורון פכטמן – נתן 
זו  מתחרות  נוספות  מעניינות  ידיים  שתי   .61.80% חץ 
)אחת מהן של הזוג שזכה במקום השלישי( ניתן למצוא 

בחלק האנגלי של בטאון הפסטיבל.

יעקב וקס )מימין( – גל וקס: מקום 1.

אלון לזר )מימין( – אורי אסרף: מקום 2.
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תחרות זוגות נשים

השני  היום  של  בבוקרו  שנערכה  נשים  לזוגות  התחרות 
מ-116  פחות  לא   – משתתפות  רבת  הייתה  בפסטיבל 

זוגות התייצבו לקו הזינוק.

התמודדו  פאור  צביה   – פאור  שירי   2017 אלופות 
בחלוקה הבאה מול עליזה מיוחס – אורה קרן.

Board 17, Dealer North, Vul None

 ♠
♥
♦
♣

AKT43
J5
A84
A63

 

♠
♥
♦
♣

Q
AQT8
632
KT987

♠
♥
♦
♣

J875
K63
KJ
J542

 ♠
♥
♦
♣

962
9742
QT975
Q

 

West North East South
צביה פאור אורה קרן שירי פאור עליזה מיוחס

1NT All Pass

נקודות  כמה  בו  יש  אך   – לכאורה  בנאלי  הכרזה  מהלך 
מעניינות. פתיחת 1NT של צפון )עם 16 נקודות מאוזנות 
וחמישייה בספייד( הותירה את השותפה )שציינה כי היא 
כי  אם   – מענה  ללא  מושיקו”(  של  כ”אמא  כיום  מוכרת 
)סטיימן(   2♣ בדרום  להכריז  היו שמחים  רבים  מומחים 

ולקרוא Pass על כל המשך של השותף.

זו  יד  אוטומטי.  מלהיות  רחוק  מערב  של   Pass-ה גם 
ייתכן כי אילוצי  Balancing, אך  בהחלט ראויה להכרזת 
השיטה השאירו את צביה פאור ללא אפשרות התערבות. 
לזוגות המשחקים בשיטת DONT תהיה כאן התערבות 
קלה של ♣2 )המתארת ♣ + סדרה גבוהה יותר( שתוביל 
לתחרות ערה בין סדרות הקלאב והספייד, שתסתיים ככל 
הנראה בתוצאה חיובית למזרח מערב, המסוגלים לבצע 

♣4 בעוד צפון-דרום מסוגלים לבצע רק ♠2.

 )down 3( 1 עלול לנחול מפלה כבדהNT החוזה הסופי
לאחר הובלה בקלאב שהייתה מעניקה להגנה 4 לקיחות 
בספייד,  או  בדיאמונד  אחת  ועוד  בהארט   4 בקלאב, 
)בצדק(  הובילה  פאור  שירי  מההכרזה  רמזים  ללא  אך 
של  החמישייה  תוך  אל  בספייד  שלה  הטובה  ברביעייה 

הכרוז.

ב-4♦.  להמשיך  ומיהרה   ♠A-ב זכתה  )צפון(  קרן  אורה 
מזרח עלתה ב-K♦ ומצאה באיחור את ההחלפה החזקה 
 4( מידיות  לקיחות   7 לקחת  רק  נותר  לצפון  לקלאב. 
 )90+( החוזה  ביצוע  בקלאב(.   1 בספייד,   2 בדיאמונד, 

היה שווה 55.32% לצפון-דרום. 

זו הייתה יד אופיינית לשירי וצביה אשר לא היו מסוגלות 
במקום  והסתפקו  שעברה  מהשנה  הישגן  את  לשחזר 
ה-30. בחלוקה הבאה צפיתי תחילה בשולחנן של חברות 

נבחרת ישראל חנה שזיפי – נדיה ליבסטר.

Board 16, Dealer West, Vul E/W

 ♠
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♦
♣

J7
AJ42
73
Q7643

 

♠
♥
♦
♣

AQT9632
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J94
T

♠
♥
♦
♣

K4
KQ5
AKT52
AJ8

 ♠
♥
♦
♣

85
T876
Q86
K952

 

יד זו טומנת בחובה סלם טוב למזרח-מערב. הביצוע אינו 
ודאי, אך לכרוז שתי הזדמנויות להצליח בחוזה אפשרי של 
♠6 – תחילה )לאחר משיכת שליטים( עליו לנסות הארט 
לעבר הדומם בתקווה למצוא A בצפון, ואם ה-A בדרום 
עדיין יש אפשרות לעקוף בדיאמונד. חלוקת שליטים 4-0 
סיכויי  הכול  בסך  אך  העניינים,  את  לשבש  עדיין  עלולה 

ההצלחה גבוהים.

בתחרות הנשים הוכרז הסלם בשולחנות מעטים יחסית, 
עקיפה  בגלל  )כנראה  נכשלה  הכרוזה  מקרים  ובשני 
בשני  ההכרזה  מהלך  היה  זה  עת(.  בטרם  בדיאמונד 

השולחנות שבהם צפיתי ביד זו:
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West North East South
רחל אלעד נדיה ליבסטר רות רוטנברג חנה שזיפי

2♠ Pass 4♠ All Pass

West North East South
זיוה לאלו אורה רונן מירי רוזנברג תמר בהירי

3♠ Pass 4NT Pass
5♦ Pass 6♠ All Pass

שימו לב להבדל בין מה שקרה לאחר פתיחה ♠2 )חלש( 
ולאחר פתיחה ♠3! שתי ההכרזות מציגות כוח זהה, אך 
6(. כאשר  ♠3 מראה קלף אחד יותר בספייד )7 לעומת 
השותפה מחזיקה 20 נקודות מאוזנות )יד גבולית לסלם 
מול פתיחה חלשה(, הקלף הנוסף בסדרה הארוכה הוא 

הגורם המשכנע אותה ללכת לסלם.

ומסתפקים  פגיע  במצב   3 בגובה  לפתוח  החוששים  יש 
בהכרזת פתיחה חלשה בגובה 2. זהו אינו הרגל נכון – 
מטרתן של הכרזות פתיחה חלשות היא למסור לשותף 
בסדרה  הקלפים  מספר  על  וגם  הכוח  על  מדויק  מידע 

הארוכה כדי לעזור לו לקבל החלטות נכונות.

הדומם  לעבר   ♥  – נכון  שיחקה  מערב  השולחנות  בשני 
 7 12 לקיחות:  בהזדמנות ראשונה – וביצעה ללא קושי 

בספייד, 2 בהארט, 2 בדיאמונד ו-1 בקלאב. 

בתחרות זכה הזוג חיה רדלר – שושנה שונק עם תוצאה 
סורל  רבקה   – אגוזי  נילי  לפני   68.50% של  מעולה 

66.86% ופז כץ – מרים קרפלק 63.44%.

שירי פאור )במרכז( לא זכתה השנה – עדיין עם חיוך.

לתחרות ארצית לזכרם של נורית ונח מעוז
 2 מושבים ברצף, 18 בורדים כ"א

ביום שישי 20.7.18 בשעה 10:00
 התחרות תתקיים ב"מגדלי הים התיכון", ברחוב ינובסקי 4 בירושלים )לא בויצ"ו(. האולם מרווח ויש חניה.

גביעים ל-3 המקומות הראשונים וכן, למקום ראשון עד דרגת אמן כסף | מחיר התחרות 80 ש"ח למשתתף כולל כיבוד ושתיה חמה
לחברי עמותת ברידג' ירושלים 50 ש"ח

מנהל התחרות: ברי אבנר | שימוש בברידג'מייטס 
הרשמה חובה: עפרה 050-5562459 | רחל פורת 054-7883731 

עמותת ברידג' ירושלים  שמחה  להזמינכם
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IMP תחרות זוגות

השני  ביום  שוחקה  הראשונה  המרכזית  הזוגות  תחרות 
של הפסטיבל בשני מושבים כאשר שיטת החישוב היא 

IMPs( Butler בהשוואה לממוצע(.

ישראל  נבחרת  חברי  אחרי  עקבתי  התחרות  בתחילת 
עטורי מדליות הכסף באליפות אירופה אילן ברקת – יוסי 
ההתחלה  כזוג(.  שיחקו  לא  הם  אירופה  )באליפות  רול 
בשני   IMP ו-9   IMP  10 של  רווחים  פנטסטית,  הייתה 
הבורדים הראשונים. ביד הבאה הם מצאו את המשחק 
המלא היחיד בעל סיכויי הצלחה ריאליים – ♥4 בהתאמה 
בעזרת  רק  בוצע  החוזה  דבר  של  בסופו  כי  אם   –  4-3

טעות של היריבים.

Board 2, Dealer East, Vul N/S

 ♠
♥
♦
♣

T9
A9
K6532
Q974

 

♠
♥
♦
♣

7652
JT65
Q
AK82

♠
♥
♦
♣

A
KQ3
AJT84
J653

 ♠
♥
♦
♣

KQJ843
8742
97
T

 

West North East South
רול ברקת

1♦ 2♠
Dbl Pass 3♠ Pass
4♣ Pass 4♥ All Pass

שלוש ההכרזות הראשונות היו סטנדרטיות. בתורו השני 
אילן ברקת סבר שהכרזת ♣3 טבעית )שהייתה מסיימת 
את המכרז( לא תעשה צדק עם 15 הנקודות שלו והכריז 
אילן  בספייד(.  עוצר  ומבקש  מלא  למשחק  )מחייב   3♠
העריך נכון ש-A♠ בודד )ללא עזרה מהשותף( לא יספיק 
כדי לבצע חוזה של 3NT )לו רק היה לו A דאבלטון עם 
אפשרות עיכוב, 3NT היה יכול להיות חוזה מצוין(. לאחר 
נאלץ להכריז  והוא  עוצר בספייד,  רול  ליוסי  לא היה   3♠

♣4. כעת באה הכרזה מעניינת מאוד – ♥4.

אבל  טוב,  חוזה  הוא   4-3 בהתאמה  המלא  המשחק 
 ♠K-חלוקת הקלאב 4-1 מקשה על הביצוע. דרום הוביל ב
)בקלפים  המנצחת  המשחק  דרך  וכעת   ,A-ב שנלקח 
השנייה.  בלקיחה  מהיד  נמוך   ♦ דווקא  הייתה  פתוחים( 
לאחר מסירת לקיחה ל-K♦ אפשר להגיע ל-10 לקיחות 

בעזרת שימוש בסדרת הדיאמונד וחיתוכים צולבים.

ו-Q♦ שהורצה   ♣A במקום זה אילן בחר בקו הגיוני של
לעקיפה וזכתה בלקיחה. כעת חיתוך ♠ וקלאב שני מהיד 
שדרום חתך. דרום המשיך ב-Q♠ שנחתכה. הכרוז השליך 
♣ על A♦ והמשיך ב-J♦. דרום חתך עם 7♥ והדומם חתך 
 .♦T הוביל  והכרוז   ♥K עם  נחתך  נוסף  ספייד  מעליו. 
חתך  דרום   – ההגנה  של  המכרעת  השגיאה  באה  כעת 
 ♥J עם  מעליו  חתך  הדומם  להשליך(.  צריך  )היה  שוב 
והמשיך בשליט. צפון זכה בשתי לקיחות עם A9♥ אבל 
הדומם.  של   ♣K-ל האחרונה  הלקיחה  את  למסור  נאלץ 
בהשוואת התוצאות התברר כי רק 4 זוגות במזרח-מערב 
הצליחו להכריז ולבצע משחק מלא כלשהו )בכל המקרים 

זה היה ♥4(.

נותנת לעתים תחושה ש”הכול  סדרה טובה של בורדים 
הולך” ואז בהמשך משחק אגרסיבי מדי מביא למפלה. זה 
מה שקרה לברקת – רול בחלוקה הבאה ששוחקה מול 

זוג נשים בלתי מוכר:

Board 5, Dealer North, Vul N/S

 ♠
♥
♦
♣

AT853
A743
-
AT87

 

♠
♥
♦
♣

74
8652
AKT97
K6

♠
♥
♦
♣

KQ9
KQT9
652
543

 ♠
♥
♦
♣

J62
J
QJ843
QJ92

 

West North East South
רול חנה טל ברקת אוה כץ

1♠ Pass 2♠
Dbl 4♠ Dbl All Pass

למצוא  )בשאיפה   2♠ על  רול  יוסי  של  המוציא  הכפל 
התאמה בהארט( היה יצירתי )הכרזת ♦3 פשוטה יותר(, 
והכפל המעניש על ♠4 היה כנראה מיותר. בפעם המי-
יודע-כמה כוח החלוקה גבר על מיעוט הנקודות של הכרוז 
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והדומם. לאחר הובלה ב-K♥ צפון חתכה הארטים בדומם 
כל  שהצליחה.  חוזרת  לעקיפה  קלאבים  משם  ושיחקה 
מה שההגנה יכולה לקחת הוא שתי לקיחות טבעיות של 
מזרח בספייד וחיתוך קלאב אחד בידו של מערב. התוצאה 
790- עלתה למזרח-מערב IMP 10. עם זאת, יש לציין 
שהם הפסידו את הבורד ברגע שהיריבות הכריזו משחק 
מלא. זוגות רבים בצפון-דרום היו זהירים מדי ועצרו ב-♠2 

או ♠3.

ה-30  במקום  הנבחרת  חברי  הסתפקו  יום  של  בסופו 
בתחרות עם תוצאה כללית של IMP 47+ ב-48 חלוקות 
היה  לבורד   IMP  1 כמעט  של  הישג  אירופה  )באליפות 

.)...Butler-מעמיד אותם בראש דירוג ה

היה רחוק מלהצטיין  רוני הרצקה – אמנון רוסלר  הזוג 
חוזי  את  מצאו  הם  הבאות  הידיים  בשתי  אך  בתחרות, 

הסלם הנכונים שהניבו רווחים נאים:

Board 15, Dealer South, Vul N/S

 ♠
♥
♦
♣

KJ962
Q832
T6
T9

 

♠
♥
♦
♣

T83
6
AQJ9875
K6

♠
♥
♦
♣

AQ4
AKJ5
K32
J53

 ♠
♥
♦
♣

75
T974
4
AQ8742

 

West North East South
רוסלר הרצקה

Pass
1♦ Pass 1♥ Pass
2♦ Pass 4NT Pass
5♦ Pass 6♦ All Pass

הדרך הבטוחה להחמיץ סלם ביד כזו היא לפתוח ♦3 כבד 
מדי עם קלפיו של מערב )במקרה זה קרוב לוודאי שמזרח 
יכריז 3NT(. אמנון רוסלר פתח נכון ♦1 וחזר על סדרתו. 
כעת רוני הרצקה )מזרח( היה צריך לקבל את ההחלטות.

מול  לסלם  מספיקות  בהכרח  אינן  נקודות   18 עקרונית, 
הארוכה  ה-♦  בסדרת  ההתאמה  אך  השותף,  פתיחת 
שאל  מזרח  בשולחן  היד.  את  מחזקת  השותף  של 
הייתה  יותר  מדעית  דרך  סלם.  והכריז  האסים  למספר 
לקפוץ מ-♦2 ל-♦4 )קובע שליט ומזמין לסלם(, ועל קיו-

לשותף  אומר  בעצם  זה   .4♠ להכריז  מהשותף   4♥ ביד 
שעם קונטרול בקלאב הוא צריך להכריז סלם )או לפחות 

להראות אותו באמצעות ♣5(.

בחוזה ♦6 למזרח-מערב 10 לקיחות בטוחות, והשאר תלוי 
בעקיפות. הובלת צפון בקלאב פתרה את הבעיה בסדרה זו, 
וכעת המשחק המדויק ביותר הוא למשוך שליטים, לשחק 
יתרת  את  למשוך  נפל  לא  עדיין   Q ואם   ♥ לחתוך   ,♥AK
ללחץ  ייקלע  צפון  האחרונים  הקלפים  בשלושת  השליטים. 
בין שתי סדרות המייג’ור וייאלץ להשאיר את K♠ ללא הגנה, 
הקלפים,  שישבו  כפי  ניחוש.  יהיה  לא  אפילו  שלכרוז  כך 
לביצוע  מוביל  סביר  משחק  קו  וכל  מצליחות  העקיפות  כל 

.IMP 9 החוזה. מי שהכריז ♦6 זכה ברווח של

Board 20, Dealer West, Vul All

 ♠
♥
♦
♣

T8
T732
954
9876

 

♠
♥
♦
♣

AK63
A84
AQJ
AJ3

♠
♥
♦
♣

94
KQ65
32
KQT42

 ♠
♥
♦
♣

QJ752
J9
KT876
5

 

West North East South
רוסלר הרצקה

2♣ Pass 3♣ Pass
4♣ Pass 4♦* Pass

4♠** Pass 7♣ All Pass

 1Kickback( שאלה לקלפי מפתח *
** ) או 4 קלפי מפתח מתוך )

מערב פתח ♣2 עם 23 נקודות מאוזנות ומזרח השתמש 
הכריז  הפותח  כעת   .3♣ של  חיובית  טבעית  בתשובה 
♣4 – הסכמה על סדרת השליט בתוך המשך ההכרזה 
 Kickback RKC בהסכם  השתמש  הזוג  סלם.  לקראת 
צעד  ספייד,  איננה  השליט  סדרת  שכאשר  שמשמעותו 
אחד מעל 4 בסדרת השליט יהווה הכרזת שאלה לקלפי 
מפתח )במקום 4NT(, כך שהתשובות אף פעם לא יהיו 
מעל ל-5 בסדרת השליט. הידיעה על ארבעה אסים ביד 
סלם  על  להחליט  כדי  הרצקה  לרוני  הספיקה  השותף 
גדול. בפועל, ביצוע החוזה היה תלוי בעקיפה בדיאמונד 

– שהצליחה!
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רק מעטים העזו להכריז סלם גדול כאשר בשתי הידיים 
33 נקודות במשותף ללא סינגלטון או חוסר. הרווח היה 

.IMP 12

המקומות  בשני  כאשר  בהפתעה  הסתיימה  התחרות 
הראשונים זכו זוגות אלמונים יחסית: גנאדי ליפין – רומן 

 ,IMP  112 של  תוצאה  עם  המנצחים  היו  ברודובסקי 
עם  בנקר  בנימין   – סולניק  אריה  סיימו  השני  ובמקום 
עם  שחקנים  זוג  היה  כבר  השלישי  במקום   .IMP  106
עם  גרינברג  ניר   – שוורץ  אדריאן  רב:  בינלאומי  ניסיון 

 .IMP 103

טקס קבלת פנים 
לאורחים הזרים 

האורחים הזרים "טיפטפו" אל הפסטיבל כבר מיום שישי 
אך נוכחותם המלאה הורגשה ביום ג' )ה 26/6( עת שכולם 
בתחרות  להשתתף  כדי  לפסטיבל  והגיעו  בישראל  נחתו 

הקבוצות המרכזית.
של  במיוחד  ומגוון  מכובד  לייצוג  זכה  הפסטיבל  השנה 
איטליה,  פולין,  צ'כיה,   – שונות  ממדינות  שחקנים 

אנגליה, קפריסין, הולנד, צרפת, הודו ועוד.
הזדמנות  היוותה  התחרות  של  הראשון  המושב  פתיחת 
הישראלי  והקהל  השונות  הנבחרות  את  להציג  מצוינת 
מצדו קיבל אותם בחום, באהבה ובמחיאות כפיים סוערות.
קבלת  טקס  נערך  ב-18:30,  הראשון  המושב  סיום  עם 
פנים רשמי לאורחים הזרים בחדר ה-VIP הסמוך לאולם 

הפסטיבל.
יחד  לברידג’,  הישראלית  בכירי ההתאגדות  נכחו  בטקס 

עם נשיא ה-EBL היוצא, מר איב אוברי.  
כיבדו אותנו בנוכחותם גם טון קוינמן וקובה קספרז'ק – 
מנהלי התחרויות הבינלאומיים הבכירים ב EBL ששמחו 
ניהול  לטובת  מניסיונם  ולתרום  בישראל  שוב  לבקר 

תחרויות הפסטיבל.
עוגות  מבחר  העונה,  בפירות  התכבדו  השחקנים 
)הדרך  למברוסקו  וכמובן  קלה  שתיה  וקרואסונים, 
הישראלית לוודא שהשחקנים הזרים לא יקחו לנו את כל 

התהילה �� (.
אירוע הברידג' הגדול  הינו  אביב  פסטיבל הברידג' בתל 
משיכה  מוקד  מהווה  הוא  כי  גאים  ואנו  התיכון  במזרח 

לשחקנים בכירים מארצות שונות. 

חנות הברידג‘ היחידה בישראל

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

03-6186722
פתוח ימים א-ה 08:00-17:00

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

www.lioncard.co.il

 סט קופסאות הכרזה קלאב
כולל קלפי הכרזה

מפלסטיק סימטריים

180 ש“ח
במקום 240 ש“ח
תוספת 40 ש“ח למשלוח
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תחרות הזוגות המעורבים

בתחרות לזוגות מעורבים הנערכת באופן מסורתי ביומו 
השלישי של הפסטיבל שלט הפעם זוג אחד משכמו ומעלה. 
רון פכטמן – נגה טל פתחו בסערה עם 72.28% בסיבוב 
רון  המנצח  הזוג  חבר  יתרונם.  את  שמטו  ולא  הראשון 
פכטמן דיווח עבורנו על שלוש ידיים מעניינות מהתחרות. 
ביד הראשונה הכרזה "מאוד טריוויאלית" כלשונו לחוזה 

7NT זיכתה את הזוג ב- 90.36%.

Board 10, Dealer East, Vul All

 ♠
♥
♦
♣

542
762
KJ83
764

 

♠
♥
♦
♣

KQ983
AJ93
T52
9

♠
♥
♦
♣

AJT
K8
A9
AKQJ85

 ♠
♥
♦
♣

76
QT54
Q764
T32

 

West North East South
נגה טל רון פכטמן

2♣ Pass
2♠ Pass 4NT Pass
5♠ Pass 7NT All Pass

22 הנקודות של מזרח עם שישייה מוצקה בקלאב שוות 
בתשובה  בחרה  מערב   .2♣ של  חזקה  פתיחה  לבטח 
חיובית טבעית של ♠2. כעת ניתן להראות התאמה בספייד 
 6NT ולהכריז לאט, אבל כבר ברור שהחוזה הסופי יהיה
או 7NT, ובמקרה ש-A♥ חסר חשוב שמזרח “יתפוס” את 

.♥K כדי לשחק את החוזה הסופי ולהגן על NT-ה

וקיבל   4NT באמצעות  המפתח  קלפי  למספר  שאל  רון 
תשובה שהראתה KQ+♥A♠. כעת הוא היה יכול לספור 

14 לקיחות בטוחות.

ביד הבאה מאותו סיבוב הייתה זו נגה שהצטיינה בהגנה 
הלקיחות  את  לגבות  ליד  כניסה  תישאר  שלרון  ודאגה 

המפילות.

Board 14, Dealer East, Vul None

 ♠
♥
♦
♣

92
JT94
975
AK94

 

♠
♥
♦
♣

KT3
K32
Q42
J852

♠
♥
♦
♣

J8764
A875
J83
7

 ♠
♥
♦
♣

AQ5
Q6
AKT6
QT63

 

West North East South
נגה טל רון פכטמן

Pass 1NT
Pass 2♣ Pass 2♦
Pass 2NT Pass 3NT
Pass Pass Pass

ההובלה  סדרת  ובחירת   ,3NT לחוזה  הגיעו  צפון-דרום 
 ,♣J852-אינה פשוטה. נגה טל לא התלהבה מהובלה מ
ביחוד לאור העובדה שהכרזת דרום ♦2 רמזה על אורך 
בסדרות המיינור. היא בחרה בסדרה היחידה שבה היו 

לה שני קלפים בכירים – ספייד.

הייתה  דרום   .Q-ו  J  ,9 ידי  על  כוסה   ♠3 ההובלה  קלף 
יכולה לבצע את החוזה באמצעות פיתוח לקיחה שלישית 
 ♥ להוביל  בחרה  היא  אבל   ,♣J של  מיקומו  וניחוש  ב-♦ 
 ♥K-ב מיד  לקפוץ  היטיבה  נגה  השנייה.  בלקיחה  נמוך 
רק  וזכתה  בטבעיות  זה  קלף  עיכבה  דרום   .♠K ולשחק 
בסיבוב השלישי עם A♠, אך להפתעתה כאשר רון זכה 
בלקיחה הבאה עם A♥ היו לו עוד שני ספיידים למשוך. 

התוצאה 50+ זיכתה את הזוג ב-87.95%.
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בסיבוב השני דייקו רון ונגה בהגנה בחלוקה הבאה:
Board 2, Dealer East, Vul N/S

 ♠
♥
♦
♣

AJ542
J8653
-
J85

 

♠
♥
♦
♣

K863
72
T98
K632

♠
♥
♦
♣

T97
AK94
Q7
AQT9

 ♠
♥
♦
♣

Q
QT
AKJ65432
74

 

West North East South
נגה טל רון פכטמן

1NT Dbl*
Pass 2♣** Dbl 2♦
3♣ Pass Pass 3♦

Pass Pass Pass
* סדרה ארוכה כלשהי 

Pass/Correct **

ראשית כל, חשוב בהכרזה לדחוף את היריבים גבוה ככל 
מלאכותית  הכרזה  להכפיל  הזדמנות  ניצל  רון  האפשר. 
של ♣2 ואפשר לשותפתו להתחרות ל-♣3. דרום הכריזה 

♦3 וזכתה בחוזה.

 Trump יד יפה להדגמת טכניקת ההגנה הנקראת  זוהי 
Promotion, אבל על ההגנה לדייק. נגה הובילה בקלאב, 
שלישי,  והארט   ♥AK ישחק  כעת  אם   .♣A-ב זכה  ורון 
דרום תשליך קלאב מפסיד ותבצע את החוזה. רון שיחק 
זכתה  דנה  נמוך.  לקלאב  והחליף   ♥K השנייה  בלקיחה 
ב-K♣ וחזרה כמובן בהארט אל ה-A♥. כעת, כשההגנה 
כבר זכתה בכל הלקיחות המגיעות לה בסדרות הצדדיות, 
בהארט  המשך   .Promotion-ה את  לבצע  הרגע  זה 
ודאי  מפסיד  עם  דרום  את  הותיר  החמישית  בלקיחה 

בשליט והכשיל את החוזה.

במקום  זכו  טל  נגה   – פכטמן  רון  זכו  התחרות  בסיום 
הראשון עם תוצאה יפה של 66.85% לפני ליאור אורמן 
ואדריאן   62.55% עם  השני  במקום  מינזלי  אאידה   –

שוורץ – כוכבה שוורץ במקום השלישי עם 62.16%.

מרכז הברידג' ירושלים מזמינים אותכם 

לתחרות ארצית 
על שם בריאן זיטמן ז"ל

30 ידיים 

ביום שישי, 3/8 בשעה 10 בבוקר
גביעים לשלושת המקומות הראשונים

מחיר 70 ש"ח כולל כיבוד קל
מנהל תחרות: ברי אבנר

התחרות תתקיים בבית בלב, שדרות בן צבי 35, ירושלים. 
לפרטים נוספים והרשמה מראש: מגי 0544-715949    יונה 050-5932674
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BAM תחרות הקבוצות

האירועים  אחד  לטעמי  היא   BAM הקבוצות  תחרות 
שהשחקנים  זו,  חישוב  שיטת  בפסטיבל.  המעניינים 
מורגלים בה פחות, דורשת שיקולים ברידג’יסטיים שונים 

.IMP מאשר תחרות קבוצות “רגילה” בשיטת חישוב

איתמר   – ורשבסקי  ארן   – ישראלי  דן  של  קבוצתם 
גינוסר – מיכאלה באלינט תפסה את ההובלה במחצית 
התחרות. ביד הבאה מתוך הסיבוב החמישי הפגין הזוג 

ישראלי-ורשבסקי הגנה מעולה.

Board 17, Dealer North, Vul None

 ♠
♥
♦
♣

82
K742
752
A963

 

♠
♥
♦
♣

94
9653
J3
KQT75

♠
♥
♦
♣

AKQ763
8
KQ4
J42

 ♠
♥
♦
♣

JT5
AQJT
AT986
8

 

West North East South
רני שניידר ארן ורשבסקי ישעיהו לויט דן ישראלי

Pass 1♠ Pass
1NT Pass 3♠ All Pass

דרום היה צנוע מאוד בהכרזה. ביד זו ניתן לשקול התערבות 
“לא  הכרזות  אלה  אך  כפל,  ואפילו  פגיע  בלתי  במצב   2♦
נקיות” הכרוכות גם בסיכונים. מכל מקום, מזרח-מערב זכו 

לבלעדיות בזירת המכרז ועצרו בחוזה של ♠3.

דרום הוביל כמובן בסינגלטון קלאב. צפון זכה ב-A♣ וחזר 
סמך  ב-9♣ לחיתוך. כעת בא מהלך המפתח: דן ישראלי 
על שותפו והוביל בלקיחה השלישית T♥ מתחת ל-A. ארן 
היטיב  דן  כעת  לחיתוך.  ב-3♣  וחזר   K-ב זכה  ורשבסקי 
לגבות A♦ בטרם ימשיך בהארט. בחלוקה הנתונה זה לא 
שינה דבר, אבל אילו חלוקתו של הכרוז הייתה 7-1-2-3, 
גביית A♦ חיונית בטרם ייכנס הכרוז לדומם עם 9♠ וישליך 

שני מפסידים על יתרת סדרת הקלאב.

למרות כל המחמאות, תוצאת הקבוצה בבורד זה הייתה... 
הפסד. בשולחן השני דרום התערב ♦2 והגיע לחוזה סופי 
של ♦3 ש”נמכר”. אני משער שההגנה התחילה בשלושה 
חותך  מערב  השלישית  בלקיחה  כאשר  ספייד,  סיבובי 
 ♦KQ נגד  כפולה  עקיפה  בהמשך  הדומם.  מעל   ♦J עם 
הגנה  לאחר  זאת,  לעומת  החוזה.  ביצוע  את  מבטיחה 
אפשרות  לכרוז  אין  מזרח-מערב  של  “אקטיבית”  פחות 

להגיע ל-9 לקיחות. 

ניצחה  ישראלי-ורשבסקי  של  קבוצתם  כן,  פי  על  אף 
במפגש 5:7 והמשיכה לצעוד בצמרת.

בסיבוב השישי צפיתי במפגש חד-צדדי שנסתיים בניצחון 
3:9 של הנבחרת הפולנית החזקה. ביד הבאה ניצל הכרוז 
Bartosz Chmurski עד תום שגיאה של ההגנה, ולבסוף 
“תפר” את אחד היריבים במשחק סופי כדי להשיג לקיחה 

עודפת חשובה.

Board 23, Dealer South, Vul All
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♥
♦
♣

JT6
J2
KQ5
K6543

 

♠
♥
♦
♣

2
KT9875
8
AQJT7

♠
♥
♦
♣

AQ3
Q
AT7643
982

 ♠
♥
♦
♣

K98754
A643
J92
-

 

West North East South
Nowak ברקמן Chmurski קובליו

1♥ Pass 2♦ 2♠
3♣ Pass 3NT All Pass

ה-Pass הסופי של מערב שנוי במחלוקת. עם חלוקה 6-5 
ושתי סדרות הכוללות גם קלפי ביניים מעולים נראה טבעי 
יותר להכריז ♥4. בעת משחק היד ב-3NT הכרוז צריך 
כל הזמן להעריך את התוצאה האפשרית ב-♥4 שעשוי 
להיות משוחק )ואכן שוחק( בשולחן השני ולהציב לעצמו 
יעד לא רק לבצע 3NT אלא גם להשיג תוצאה טובה יותר 

מזו שתושג ב-♥4.

הגנה  נגד  ליפול  בכלל  אמור  היה   3NT האמת,  למען 
טובה, אבל סרג’יו קובליו )דרום( שגה בלקיחה השנייה 
)לאחר שהוביל 9♠ ומזרח זכה בלקיחה עם Q♠( כאשר 
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כיסה Q♥ עם A♥ והקל על הכרוז את בעיות המעברים 
בין הידיים.

בשלב זה מזרח לא היה יכול לדעת ש-J♥ ייפול בסיבוב 
בלקיחה  זכה  בספייד,  המשך  עיכב   Chmurski השני. 
הרביעית ב-A♠  )מהדומם הושלכו שני הארטים( ושיחק 
לזכות  ל-9♣  נתן  צפון   .♠ והשליך  שירת  לא  דרום   .♣9
את  לנתק  כדי  הבא  הקלאב  את  גם  ועיכב  בלקיחה 
גבה  הכרוז  ברירה  בלית  לדומם.  הכרוז  בין  התקשורת 
בהארט  נוספות  לקיחות  ומשך שתי  נופל   ♥J ראה   ,♥K

)לצערו, יתר ההארטים כבר הושלכו(. 

 ♦A-ו  ♣A למשוך  מתבקש  לקיחות.  שבע  לכרוז  כעת 
ולבצע את החוזה, אבל Chmurski צפה שבשולחן השני 
עודפת. הוא עקב אחרי  ושאף להשיג לקיחה  יבוצע ♥4 
ו-♦   ♦A השלכות צפון שהשאיר בידו KQ ♣K6♦, שיחק 
 ♣AQ עם  האחרונות  הלקיחות  שתי  את  וקיבל  נוסף, 
התוצאה  ה-12.  בלקיחה   ♣ להוביל  נאלץ  שצפון  לאחר 

630+ מנצחת את ה-620+ הצפוי בשולחן השני! 

במציאות, הזוג הפולני השני הצליח להפיל ♥4, וההברקה 
של Chmurski הייתה לשווא.

בסיבוב השביעי צפיתי בעימות מרתק בין חברי נבחרת 
הצעירים אורן טולדנו – אסף יקותיאלי וחברות נבחרת 
הנשים נגה טל – דנה טל. שני הזוגות משחקים סגנונות 
ברידג' שונים לגמרי. לנגה ודנה יש ברידג' סולידי מאוד. 
לעומתן הצעירים מתבססים על הכרזות אגרסיביות ועל 
 1NT שיטות בלתי שגרתיות. טווח הנקודות של פתיחה
שלהם משתנה לפי הפגיעות! ביד הבאה הכרזת פתיחה 
של 1NT )11-14( בפגיעות שווה הייתה קטלנית. במקום 
להגיע לחוזה מתבקש ב-♠ בהתאמה 5-4, היריבות נחתו 

בחוזה איום של ♣3 ב”התאמה” 6-1.

Board 27, Dealer South, Vul None
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West North East South
נגה טל יקותיאלי דנה טל טולדנו

1NT *
Pass 2♥ ** 3♣ All Pass

 ((-(4 *
** signoff )לא טרנספר!(

לאחר פתיחה סטנדרטית ♦1 מדרום, מערב יכול להתערב 
 Pass 1 )ואז שותפו יעלה אותו למשחק מלא( או לקרוא♠

ובסיבוב הבא להכריז ♠ לאחר Dbl או ♣2 ממזרח.

מערב  של  ידה  הכול.  שיבשה   1NT הפתיחה  הכרזת 
ובאשר  חלש,   1NT נגד  התערבות  בשביל  מדי  חלשה 
היה  צפון  אילו  יותר  קל  לה  היה  כי  ספק  אין   – למזרח 
להכריז.  לה שתי הזדמנויות  ונותן  )טרנספר(   2♦ מכריז 
היא בחרה בהכרזה לא אידיאלית של ♣3 ונשארה בחוזה 
זה. בשולחן השני הוכרז ♠3. קל לנחש איזה חוזה הוביל 

לתוצאה טובה יותר...

 )10-13( 1NT אגב, בחלוקה הבאה היה זה צפון שפתח
במצב פגיעות עדיף עם 10 נקודות די עלובות. נגה ודנה 
לא היו מוכנות ש”יגנבו” אותן שנית והכריזו באגרסיביות 
ל-♠4 עם 14 נקודות מול 9. הפעם החוזה היה מוגזם, והן 

הפסידו מול חוזה חלקי בספייד בשולחן השני.

למזלן, בארבעת הבורדים האחרים של המפגש לא היו 
לטולדנו-יקותיאלי הזדמנויות נוספות לפתוח 1NT חלש, 

והתוצאה הסופית של המפגש ההפכפך הייתה 6:6.

ישראלי-ורשבסקי  של  קבוצתם  האחרון.  למפגש  הגענו 
פגשה  הדרך  אורך  לכל  הראשון  בשולחן  “שבילתה” 

בקבוצה הולנדית שהפגינה כושר מעולה והובסה 3:9. 

פתיחה  הכרזת  של  הסיפור  עצמו  על  חזר  הבאה  ביד 
“הרסנית” המובילה לניצחון בבורד.

תיקון 190 מאפשר לחסוך 
אלפי שקלים!

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

(הונית) עם תשלום מס מופחת של 15%. 

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

העברה בין דורית ועלויות מופחתות.

מס מופחת          מגוון מסלולי השקעה

העברה בין דורית          שקיפות בתשואות

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

מתכנן פיננסי בכיר- שותף בקרני וילנצ�יק פתרונות פיננסים 

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

קרני וילנצ'יק פתרונות פיננסים

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

לדעת לבחור נכון את הקלפים 

בתיה מזרחי מנהלת חט' עסקית וגלי רזניק מנהלת שלוחת אביבים 
אמסלם טורס מעניקות לשרה בליך סופ"ש זוגי במלון דונה גרציה



תיקון 190 מאפשר לחסוך 
אלפי שקלים!

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

(הונית) עם תשלום מס מופחת של 15%. 

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

העברה בין דורית ועלויות מופחתות.

מס מופחת          מגוון מסלולי השקעה

העברה בין דורית          שקיפות בתשואות

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

מתכנן פיננסי בכיר- שותף בקרני וילנצ�יק פתרונות פיננסים 

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

קרני וילנצ'יק פתרונות פיננסים

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

לדעת לבחור נכון את הקלפים 
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Board 34, Dealer East, Vul N/S
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♥
♦
♣

AQJ93
AT
J3
AK43

 

♠
♥
♦
♣

52
KQ5
AQT
Q8762

♠
♥
♦
♣

KT864
98763
54
5

 ♠
♥
♦
♣

7
J42
K98762
JT9

 

West North East South
Pieters ורשבסקי Van Der Wouden  ישראלי

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

 +9 שני המייג’ורים,  אורך  עם  * שלוש אפשרויות: חלש 
לקיחות בסדרה כלשהי, ))-)) מאוזנות
** לשחק מול יד חלשה עם ) מייג’ורים 

*** Lebensohl הפוך: 0-7 נקודות עם אורך ב-♦

השחקן הממוצע ישאל מדוע התעקש ארן ורשבסקי על ♠3 
לאחר שמזרח הבטיח 4-5 קלפים בסדרה זו, ואף לא ברח 
מהחוזה המוכפל שנכשל ב-2 לקיחות )בעוד 3NT ששוחק 

בשולחן השני ו-♦4 נכשלים בלקיחה אחת בלבד(.

להסיע  רבה  באדיבות  ארן  הסכים  המשחק  לאחר  ובכן, 
ברידג’.  שיעורי  כמה  מפיו  למדתי  ובדרך  הביתה,  אותי 
במייג’ור,  חוזה  לשחק  כדאי  קרובות  לעתים  לדבריו, 
לאחר  גם  טובה  סדרה  עם  מלא,  משחק  בגובה  אפילו 
שמוותר  ומי  בסדרה,  קלפים   4 הראה  היריבים  שאחד 
שבה  הנוכחית  החלוקה  הארוך.  בטווח  מפסיד  כך  על 
מזרח מחזיק חמישייה מצוינת בספייד אחרי צפון, אינה 
מהווה הדגמה משכנעת לטענתו, אך זו בסך הכול חלוקה 

אפשרית אחת מני רבות...

מעבר לוויכוח התיאורטי, אין לי ספק כי חייהם של צפון-
מתחיל  מזרח  אם  קלים  יותר  הרבה  זו  בחלוקה  דרום 
ב-Pass סטנדרטי במקום לפתוח בגובה 2 עם 3 נקודות 
גבוהות, וזו בדיוק הסיבה שזוגות בכירים רבים מאמצים 

שיטות פתיחה היפר-אגרסיביות. 

 Pieters – Van Der Wouden – :מנצחי תחרות זו הם
Schipper – Brulleman מהולנד. שלושה מהם היו גם 
חברי הקבוצה שהגיעה לגמר תחרות הקבוצות המרכזית 
 .72.92% השיגו  ההולנדים  נפרדת(.  כתבה  )ראה 
 – לנגי  – אסף  אילן ברקת  סיימו  אחריהם  רב  במרחק 
והקבוצה  אלון בירמן – אילן הרבסט – אופיר הרבסט 
 Chmurski – Nawrocki – Wiankowski הפולנית 

Nowak –, כל אחת עם 63.54%.

תחרות המתחילים 
ביום ג' במקביל לתחרות הבוקר, נערכה תחרות 

לשחקנים בתחילת דרכם.
השחקנים התקבלו באהבה ובמחיאות כפיים על 

ידי קהל שחקני הבוקר והופתעו לנוכח גודל האירוע 
וההשקעה.

)כיבוד, צילומי מגנטים למזכרת, בלונים, חניה חינם וכל 
זה תמורת 30 ₪ בלבד(.

בתחרות שוחקו רק 18 ידיים וקובי שחר ויוסי פיברט 
מנהלי התחרויות הוותיקים שהם גם מורים לברידג', 

הדריכו את השחקנים בסובלנות רבה, כיצד להשתמש בברידג'מייטס, מתי לקרוא למנה"ת וסייעו להם לצלוח 
את התחרות בכיף ובהנאה.

המועדונים ששלחו את תלמידיהם לתחרות מדווחים על הצלחה גדולה בהעלאת המוטיבציה של 
השחקנים שחזרו עם רצון "לקפוץ למים" ולהתחיל להשתתף בתחרויות במועדון.



הכרויות למשכילים, קרייריסטים ועצמאים
לחילונים ומסורתיים בשנות ה- 20 30 40 להקמת משפחה

הורים, היכרויות לילדים עם או בלי ידיעתם! 

לא אתרים, לא אפליקציות, לא פייסבוק!
היכרויות בהתאמה אישית בליווי והכוונה

058-503-9696
מרכז אלי שטרול – בוגר מכון אדלר, קרוב ל- 30 שנות נסיון

בגוגל: מרכז אלי שטרול
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Handicap תחרות זוגות

תחרויות  שתי  משוחקות  הפסטיבל  של  הרביעי  ביום 
את  מושכת   BAM בשיטת  הקבוצות  תחרות  במקביל: 
הנמוכות  הדרגות  בעלי  בעוד  הבכירים,  השחקנים  רוב 
מעדיפים לרוב את תחרות ה-Handicap שבה מופחתים 
הזוג,  בני  של  לדרגותיהן  ישיר  ביחס  אחוזים מהתוצאה 
כלומר בתחרות זו קל יותר לשחקנים חדשים להתמודד 

עם יריבים בכירים ו... לנצח!

מהסיבוב  מהתחרות.  מעניינות  חלוקות  שלוש  הנה 
הראשון:

Board 16, Dealer West, Vul E/W
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AJ87
A765
-
KJ754
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♦
♣

6
KQJ832
AKQ2
82

♠
♥
♦
♣

Q932
9
J98543
A3
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♥
♦
♣

KT54
T4
T76
QT96

 

בכל  חוזים  השונים  בשולחנות  שוחקו  שבה  מרתקת  יד 
ארבע הסדרות! מהלך הכרזה מוצע:

West North East South

1♥ 2♣ Dbl 3♣
3♦ 5♣ 5♦ All Pass

ידו של צפון אינה מתאימה בשום אופן ל-Dbl )מה נעשה 
מומחים  של  אסכולה  יש  דיאמונד?(.  יכריז  השותף  אם 
התומכת בהכרזה של ♠1, אך ההכרזה הסטנדרטית היא 

.2♣

מזרח צריך להכפיל ולהראות רביעייה בספייד בטרם יציג 
בשותף  דרום  תמיכת  שלו.  הארוכה  המיינור  סדרת  את 
עם 4 קלאבים ו-5 נקודות חשובה מאוד, ולו רק כדי לעזור 

לו למצוא את ההובלה הנכונה.

לצפון יד יפה לאחר תמיכת דרום, ומומלץ לו להכריז ♣5 
עשוי  זה   – לא  ואם  יתבצע,  המלא  המשחק  כי  ייתכן   –
להיות זול יותר מחוזה המשוחק על ידי המתנגדים )צפון-

דרום אינם פגיעים(.

שימו לב כי למערב הכרזה חלופית של ♥4 במקום ♦3, 
אשר תקבע כנראה את החוזה הסופי ותוותר על התאמה 

אפשרית בדיאמונד.

“על הנייר” חוזה בדיאמונד נראה טובה יותר, אך בשולחן 
טובה  תוצאה  עם  אחת  בלקיחה  כללי  כישלון  נחל   5♦
למזרח-מערב, בעוד כמעט כל אלה ששיחקו ב-♥4 ביצעו 

את החוזה. 

להכשיל  יכולים  צפון-דרום  פתוחים  בקלפים  מדוע? 
בדומם,   A-ה אל  בקלאב  )הובלה  לקיחות  בשתי   4♥
חיתוך  מקבל  בקלאב,  לשותף  עובר   ,♥A-ב זוכה  צפון 
נוסף(,  חיתוך  ומקבל   K-ה אל  נמוך   ♠ משחק  דיאמונד, 
אבל במציאות קשה מאוד למצוא הגנה זו. בפרט, כיצד 
דרום אמור לדעת שלשותפו חוסר בדיאמונד )אם מערב 

לא הראה רביעייה בדיאמונד(?

בחלק מהשולחנות מצאו צפון-דרום הקרבות זולות ל-♠4 
או ♣5. שני החוזים נופלים פעם אחת, עם תוצאה מעל 

הממוצע לצפון-דרום.

Board 19, Dealer South, Vul E/W
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מהלך  לשחק.  סדרה  באיזו  היא  והשאלה  סלם,  של  יד 
הכרזה מוצע:

West North East South

Pass
Pass 3♣ Dbl Pass
4♥ Pass 5♦ Pass
6♦ Pass Pass Pass

*3666
לפרטים ותיאום ביקור:

azrielipalace.co.il

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

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

החיים הטובים מתחילים
ב- PALACE תל אביב

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

מקבוצת עזריאלימקבוצת עזריאלי

דיור מוגן
תל-אביב



*3666
לפרטים ותיאום ביקור:

azrielipalace.co.il

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

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

החיים הטובים מתחילים
ב- PALACE תל אביב

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

מקבוצת עזריאלימקבוצת עזריאלי

דיור מוגן
תל-אביב
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הזוכים בתחרויות
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משחקים עם חיוך
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יש לי הרגשה שבשולחנות רבים מערב פתח ♥2, וכך הגיע 
 Weak-לחוזה סופי של ♥4. ידו של מערב אינה מתאימה ל
Two: סדרה ארוכה חלשה מאוד והמון כוח בצד. עדיף כבר 

לפתוח ♥1 )מה שהייתי ממליץ במצב לא פגיע(. 

במצב פגיעות נוח לאחר שתי קריאות Pass חשוב מאוד 
הכרזת  בעד  שאני  הסיבה  וזו  חלשה,  יד  עם  להפריע 
♣3 בצפון עם רביעייה בספייד – הרי היד שייכת ממילא 

ליריבים.

מזרח מכפיל עם 18 נקודות, ולאחר קפיצת מערב ל-♥4 
המראה כמובן יד טובה לא נראה כי יש לסיים את המכרז 
בחוזה זה. מזרח מראה את הסדרה הארוכה שלו – ♦5.

לשחק  מוכן  שותפו  ראשית,  לסלם?  מוסיף  מערב  מדוע 
♦5 בלי KQ בסדרת השליט, ובידו של מערב עזרה רבה 
הקודמות;  בהכרזותיו  הובטחה  לא  שכלל  בדיאמונד 
שנית, בתחרות טופ-בוטום חוזה של ♦5 יהיה תמיד נחות 
בחוזה  לבחור  עדיף   6 בגובה  זאת,  לעומת  לעומת ♥4. 
הבטוח ביותר גם בטופ-בוטום )שכן רק מיעוט של הזוגות 

מגיע בדרך כלל לסלם(.

מזרח-מערב מבצעים בקלות ♦6. חוזה זה הוכרז בשולחן 
אוה כץ – חנה טל. כל הכבוד!  אחד בלבד על ידי הזוג 
למזרח  מתאפשר  אם  או   1♥ פותח  מערב  אם  לדעתי, 
לפתוח ♦1, יהיה לבני הזוג קל יותר להגיע לחוזה הטוב 

ביותר.

ובוצע  ♥6 הוא חוזה לא רע שהוכרז בשלושה שולחנות 
רק באחד מהם. צפון צריך להוביל בסינגלטון בדיאמונד, 
 ,♥A-ב שיזכה  לאחר  ההובלה  בסדרת  יחזור  דרום  ואם 

החוזה ייכשל.

מהסיבוב השני:

Board 1, Dealer North, Vul None
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מהלך הכרזה מוצע:

West North East South

Pass 2NT All Pass

קצר וקולע! למזרח פתיחה ברורה של 2NT. לדרום לא 
כדאי להתערב ב-♠3 שיוביל קרוב לוודאי לתוצאה שלילית 
“לחכות  שווה  זה  במקום  מעניש(.  כפל  בתוספת  )אולי 
בפינה” ולקוות שהחוזה הסופי יישאר ללא שליט, וכמובן 

שיתאפשר למשוך שש לקיחות מידיות בספייד.

מערב אמור לקרוא Pass עם 3 נקודות גבוהות. גם אם 
לשותף 22 נקודות, ביצוע משחק מלא יהיה קשה בהיעדר 

מעברים לדומם.

סופי.  כחוזה  בעינה  נותרת  הפתיחה  הכרזת  ובכן, 
ב-6 הלקיחות  וזוכה  גבוהים  ספיידים  ב-3  דרום מתחיל 
יתרת  את  תובע  מזרח  מכן  לאחר  מיד  הראשונות. 

הלקיחות: 50+ לצפון-דרום.

הברידג’  שחקן  כי  מתברר  לא.  ממש   ?Flat Board
)בשביל  כשצריך  גם   Pass לקרוא  אוהב  אינו  הממוצע 
על  מורה  התוצאות  לוח  המשחק?(  על  שילם  הוא  מה 
מספר התערבויות כושלות של דרום שהובילו בדרך כלל 
ל-Bottom, ועל 18 שולחנות שבהם שוחק 3NT )לעומת 
12 בלבד שבהם שוחק 2NT(. ההבדל בין 50+ ל- 100+ 

היה די משמעותי בתוצאה.

נכון שקיימות ידיים שיפתחו 2NT ויבצעו משחק מלא מול 
ידו של מערב, אבל אלה אינן הרוב. עקרונית, מי שמוסיף 
כאשר  השותף  של   2NT פתיחה  לאחר  מלא  למשחק 
תורת  נגד  פועל  נסיכים,  בשלושה  מסתכמים  נכסיו  כל 

הסיכויים.

בתחרות זכה הזוג מיכאל ירוס – אהוד מור עם 58.85% 
 – וסטיבן פרימן   58.53% ויסר  עודד קינן – דוד  לפני 
ילנה בונהרט 58.26% )כל המספרים הם כמובן לאחר 

שקלול מקדמי הדרגות(.
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תחרות הקבוצות המרכזית
סיבובים  בשמונה  החלה  המרכזית  הקבוצות  תחרות 
שוויצריים שבהם נקבעו 16 הקבוצות שעלו לשלב הנוק-

אאוט ביום השני של התחרות.

להלן מספר ידיים מעניינות מתוך השלב המוקדם:

Board 22, Dealer East, Vul E/W

♠
♥
♦
♣

J7
AJT5
QJ94
AKQ

♠
♥
♦
♣

AK963
K4
A
JT765

יד זו הופיעה בסיבוב השישי במפגש בין קבוצת רוזמרין 
לנבחרת פולין. ידי צפון-דרום מוסתרות במתכוון. הנה שני 
מהלכי ההכרזה של הזוגות במזרח-מערב. מה דעתכם – 

איזה מהלך הכרזה איכותי יותר?

West East
Chmurski Nowak

1♠
2♣* 3♣
3♥ 4♣

4♥** 4NT
5♦*** 5♥

5NT**** 7♣
 * לא מחייב קלאבים 

 Cue-bid **
*** 0 או ) קלפי מפתח 

♣Q יש ****

West East
לובינסקי מרק

1NT*
4♣ 4♠**
5♣ 5♠***

6NT Pass

* 7)-)), כל חלוקה 
** שני אסים 

*** שני מלכים

הזוג הישראלי כלל לא הראה סדרות ולא חקר התאמה. 
והכריז  נקודות   33 לפחות  לשותפות  שיש  ידע  מערב 
ולאחר  חלוקתו,  את  הראה  מזרח  השני  בשולחן   .6NT
בירור קלפי המפתח הפולנים הגיעו לחוזה מצוין של ♣7. 
IMPs 12 לטובת פולין.  זו  ניתן לומר שהצדק חייב ביד 

ובמציאות:

 ♠
♥
♦
♣

QT854
963
862
82

 

♠
♥
♦
♣

J7
AJT5
QJ94
AKQ

♠
♥
♦
♣

AK963
K4
A
JT765

 ♠
♥
♦
♣

2
Q872
KT753
943

 

כפולה  עקיפה  בעזרת   6NT לבצע  הצליח  מרק  מיכה 
בספייד שייצרה עבורו שלוש לקיחות בסדרה.

בשולחן השני הפולנים סבלו מחלוקת ספייד אכזרית של 
המשחק  קו  אך  פתוחים,  בקלפים   7♣ לבצע  ניתן   .5-1
ההגיוני )לאחר הובלה ב-♦( הוא למשוך AK♠ ולהתחיל 
ה-♠  חלוקת  אם  להתבצע ♣7  אמור  כך  בדומם.  לחתוך 
היא 3-3 או 4-2 )במקרה השני נדרשת חלוקת שליטים 

של 3-2 כי חותכים פעמיים בדומם(.

קשה  זה  בשלב  נחתך.   ♠K-ש לאחר  נפל  הגדול  הסלם 
12 לקיחות למזרח-מערב, אך הכרוז הפולני  לראות גם 
ארגן משחק לחץ בסדרות האדומות נגד דרום ונפל פעם 

אחת בלבד.

זו הייתה נחמה קטנה מאוד. הקבוצה הפולנית הפסידה 
יריבתה   .0:30 כולו  במפגש  ונוצחה   IMP  17 זה  בלוח 
קבוצת גדי רוזמרין – גלעד אופיר – אלון בירמן – יובל 
לובינסקי – מיכה מרק הצטיינה בשלב המוקדם וזכתה 
 15:6 הפסד  למרות  עוררין,  ללא  הראשון  במקום  בו 

בסיבוב השביעי לקבוצת אמיר לוין.
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Board 25, Dealer North, Vul E/W

 ♠
♥
♦
♣

A9
974
98
AQJ976

 

♠
♥
♦
♣

Q852
A65
KQJ42
4

♠
♥
♦
♣

K64
KQJ
T7
KT853

 ♠
♥
♦
♣

JT73
T832
A653
2

 

West North East South
אמיר לוין אלון בירמן קלרה חץ גלעד אופיר

1♣ Pass 1♥
Dbl RDbl* 2NT Pass
3NT Pass Pass Pass

 *שלושה קלפי הארט בדיוק

בחירתו )ההגיונית( של גלעד אופיר להכריז ♥1 )במקום 
להכפיל  נוחה  הזדמנות  במערב  לוין  לאמיר  נתנה   )1♦
ולהראות כוח של פתיחה עם אורך בשתי הסדרות שלא 
קצרה.  הייתה   3NT הסופי  לחוזה  הדרך  מכאן  הוכרזו. 
המשחק המלא בוצע הודות לעוצרים הטובים של מזרח 

בקלאב.

West North East South
יובל לובינסקי אסי לוינגר מיכה מרק נתן חץ

1♣ Pass 1♦
Pass 2♣ Pass Pass

2♦ Pass Pass Pass

הכרזה  ללא  מערב  את  השאיר  מדרום   1♦ זה  בשולחן 
לובינסקי  בחר  השני  בסיבוב  שלו.  הנקודות   12 למרות 
דמיין  משער ששותפו  אני   .2♦ של   Balancing בהכרזת 
על  ומכריזה   ♦KQJxxx-מ יותר  הרבה  מכילה  שאינה  יד 
סמך הנקודות שחייבות להיות לשותף )הרי היריבים עצרו 
ב-♣2(. ובכל זאת, כשמשחקים קבוצות IMP במצב פגיע 
ולהכריז  מלא  משחק  לכיוון  מהלך  לעשות  לדעתי  רצוי 
2NT – במקרה הגרוע נגיע ל-♦3. החמצת המשחק המלא 

.IMP 11-עלתה לקבוצתם של מרק-לובינסקי ב

במקום השני בשלב המוקדם זכתה נבחרת הצעירים של 
את  שסיים  מהמפגש  שלהם  מוצלחת  יד  הנה  איטליה. 
היום הראשון של תחרות הקבוצות, מול נבחרת הצעירים 

של אנגליה.

Board 32, Dealer West, Vul E/W

 ♠
♥
♦
♣

KJ743
-
75
KQJ752

 

♠
♥
♦
♣

AQT62
972
9643
9

♠
♥
♦
♣

95
AKT53
AQJ8
86

 ♠
♥
♦
♣

8
QJ864
KT2
AT43

 

West North East South
Natt Percario Norton Sau

Pass 1♣ 1♥ Pass
2♥ 2♠ 3♥ Dbl*

Pass 3♠ Pass 5♣
Dbl Pass Pass Pass

* לא מעניש – מבקש מהשותף תיאור נוסף

עם  פגיע  ל-♥3  כשעלו  הגזימו  קצת  אולי  האנגלים 
התאמה של 8 קלפים בלבד )יש להודות כי מזרח החזיק 
 3♥ נגד   +500 לקבל  יכולים  היו  האיטלקים  יפה(.  יד 
מוכפל, אבל הם לא משחקים כפל מעניש בגבהים אלה. 
הכרזת המפתח הייתה ♣5 מצד דרום – זהו מקרה נדיר 
 3NT פני  על  עדיף  במיינור   5 שבה  חלוקה  של  יחסית 
של חלוקה  מחזיק  ששותפו  ידע  כבר  דרום  זה   )בשלב 

 6-5 בסדרות השחורות(.

מערב הכפיל על סמך הכוח הרב שלו בסדרתו הצדדית 
נזקק  לא   Percario הכרוז  אבל  )ספייד(,  הכרוז  של 
להגבהת הספייד. לאחר הובלה ב-A♥ שנחתך, הוא זכה 
בדומם.   ♠ חיתוכי  ושני   ♦K  ,♠K בקלאב,  לקיחות  בשש 
הלקיחה ה-11 הגיעה ממשחק “מפסיד על מפסיד” שבו 

.♥QJ הושלכו שני ספיידים על

למחרת הגיע שלב הנוק-אאוט והקבוצות שסיימו ראשונות 
בשלב השוויצרי החלו לגלות כי סדרה אחת לא מוצלחת 
מהתחרות.  אותן  להדיח  כדי  מספיקה  בורדים   12 של 
לצעירים שלנו(  )וגם  לצעירים האיטלקים  זה מה שקרה 
בשלב שמינית הגמר. גם מנצחת השלב המוקדם קבוצת 

רוזמרין הודחה ברבע הגמר, ביחד עם נבחרת פולין. 
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 Emerald קבוצת  הייתה  הגמר  בחצי  הפייבוריטית 
אלופת  סגנית  ישראל,  נבחרת  שלושה משחקני  שכללה 
 ,Delft Biuten אירופה, אך היא הובסה בהפרש גבוה מול
מישראל.  לידור  אורן  ידי  על  שתוגברה  הולנדית  קבוצה 
בחצי הגמר השני השיגה קבוצת אמיר לוין ניצחון דחוק 

על נבחרת הצעירים של אנגליה.

למפגש הגמר התייצבו איפוא אמיר לוין – קלרה חץ – 
– דירק פיטרס  לידור  אורן  מול  נתן חץ   – לוינגר  אסי 
– קייס סחיפר – יאפ ברולמן. שלושת האורחים מהולנד 
שיומיים  לאחר  כפולה  לזכייה  שאפו  השנייה  בקבוצה 
לא  לידור  )אורן   BAM הקבוצות  זכו בתחרות  לכן  קודם 

היה שותף לזכייה זו(.

המחצית הראשונה הסתיימה ביתרון קל 19:20 לקבוצת 
מצד   IMPs עברו  לא  הבאה  הדרמטית  ביד  לוין.  אמיר 

לצד:

Board 9, Dealer North, Vul E/W

 ♠
♥
♦
♣

AKT32
9875
J2
QJ

 

♠
♥
♦
♣

QJ74
T3
T9743
A7

♠
♥
♦
♣

965
KQJ62
-
T8652

 ♠
♥
♦
♣

8
A4
AKQ865
K943

 

West North East South
Brulleman לוינגר Schipper נ. חץ

1♠ 2♥ 3♦
Pass 3NT Pass 6NT
Dbl Pass Pass Pass

11 נקודות  הכרזת הפתיחה ♠1 מצפון )אסי לוינגר( עם 
הובילה עד מהרה לחוזה 6NT מול ידו הגדולה של נתן 
על  הכפיל  ומערב  מוגזם  חוזה  היה  זה  אך  בדרום,  חץ 
מזרח   .2 בגובה  שותפו  של  האגרסיבי  האוברקול  סמך 
הוביל ב-K♥ וכעת אפילו אם סדרת הדיאמונד מתחלקת 
טוב יותר יש לכרוז רק 9 לקיחות מידיות. לוינגר זכה מיד 
ב-A♥ ושיחק ♣ בתקווה שלמערב הארט בודד, אך ההגנה 
לצפון-דרום של  כואבת  ו-QJ♥ עם תוצאה   ♣A-זכתה ב

300-. בשולחן השני:

West North East South
לוין Pieters ק. חץ לידור

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

בספייד  חמישייה  הראתה   2♠ הפתיחה  אי-הבנה! 
ורביעייה בסדרה אחרת. לפי גרסתו של צפון – הרביעייה 
הוא   2NT השותף  ולשאלת  סדרה,  בכל  להיות  יכולה 
פשוט הראה רביעייה בהארט, אבל דרום האמין שמדובר 
 3♥ התשובה  גרסתו  ולפי  במיינור,  רביעייה   + בספייד 
ממזרח  )הכפל  בקלאב  רביעייה  עם  מקסימום  הראתה 
את  מסביר  זה  השגויה(.  תחושתו  את  יותר  עוד  חיזק 
לא  עדיף  היד  משחק  על   .6♣ לחוזה  המוזרה  ההכרזה 
והגנה  במשחק  כי  קובעת  המחשב  תוכנת  להרחיב. 
לאחר  בקלאב  בחוזה  לקיחות   7 יבצע  דרום  מושלמים 
הובלה בהארט. אם זה היה קורה, קבוצתם של צפון-דרום 
הכפילו  לא  )מזרח-מערב   2 IMP מרוויחה  עדיין  הייתה 
על מנת שיריביהם לא יברחו לחוזה פחות אומלל(. אורן 
לידור הצליח לבצע רק 6 לקיחות – מינוס 300 בדיוק כמו 

בשולחן השני!

הרווח הגדול ביותר של הצוות הישראלי-הולנדי )קבוצת 
Delft Buiten( היה בבורד הבא:

Board 2, Dealer East, Vul N/S

 ♠
♥
♦
♣

AT4
Q7543
-
AQ764

 

♠
♥
♦
♣

KJ85
AJ
KT853
J2

♠
♥
♦
♣

Q762
K9
J942
T93

 ♠
♥
♦
♣

93
T862
AQ76
K85

 

West North East South
Brulleman לוינגר Schipper נ. חץ

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

Pass 4♣ All Pass
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Pass מוזר של אסי לוינגר )צפון( בסיבוב הראשון הוביל 
את  להבין  אמור  היה  שותפו  כי  אם  גרועה,  לתוצאה 
2NT בסיבוב השני ולתקן ♣4 ל-♥4.  החלוקה מהכרזת 
והחוזה  בהארט,  ושתיים  בספייד  לקיחה  הפסיד  הכרוז 

♣4 בוצע בדיוק.

West North East South
לוין Pieters ק. חץ לידור

1♦ 2NT Pass 4♥
Pass Pass Pass

הפעם ההכרזה הייתה פשוטה וישירה – 2NT הראה שתי 
חמישיות בקלאב ובהארט. דרום הכריז מיד משחק מלא 
בחירת  השני.  בשולחן  כמו  לקיחות  שלוש  אותן  והפסיד 
סדרת השליט הנכונה זיכתה את הזוג במשחק מלא ואת 

.IMP 10 הקבוצה ברווח של

הרווח הגדול ביותר לקבוצת אמיר לוין הושג בלוח הבא:

Board 10, Dealer East, Vul All

 ♠
♥
♦
♣

T97
AQ74
5
QJT94

 

♠
♥
♦
♣

K65
K6
KT974
AK6

♠
♥
♦
♣

432
J9532
AJ8
83

 ♠
♥
♦
♣

AQJ8
T8
Q632
752

 

West North East South
לוין Pieters ק. חץ לידור

1NT 2♣ Pass Pass
2♦ Pass Pass Pass

1NT, צפון התערב  מהלך הכרזה פשוט – מערב פתח 
♣2 לפי שיטת DONT )קלאב וסדרה גבוהה יותר( ומערב 
לאף  היה  לא  מכאן  שלו.  החמישייה  עם  ל-♦2  התחרה 

אחד מה להוסיף.

צפון הוביל בקלאב. הכרוז אמיר לוין שיחק AK♣ וחתך ♣ 
בדומם. לאחר מכן הוביל ♠ לכיוון היד והשיג לקיחה עם 
K♠. ההגנה זכתה בשתי לקיחות בספייד ושתיים בהארט. 
לבסוף הכרוז עקף בהצלחה נגד Q♦ והשלים 9 לקיחות 
שישבו  ההולנדים  בשולחן השני  למזרח-מערב(.   +110(

לקיחות  בשתי  נכשלו  בהכרזה,  הגזימו  במזרח-מערב 
.IMP 7 3 וקבוצתם איבדהNT בחוזה

בפתיחת המחצית השנייה קרה דבר מעניין. בדרך כלל 
ביד  יותר.  איכותית  שליט  סדרת  להעדיף  לנו  ממליצים 
הבאה הייתה למזרח-מערב התאמה כפולה של 8 קלפים 
 .)AKQ בספייד )עם כל הקלפים הבכירים( ובהארט )בלי
משום מה, דווקא סדרת השליט החלשה יותר סיפקה את 

הסחורה:

Board 17, Dealer North, Vul None

 ♠
♥
♦
♣

9765
A6
654
AJ54

 

♠
♥
♦
♣

K42
973
AQ73
732

♠
♥
♦
♣

AQJ83
JT542
82
Q

 ♠
♥
♦
♣

T
KQ8
KJT9
KT986

 

West North East South
לידור לוינגר Pieters נ. חץ

Pass 2♥ Pass
Pass Dbl Pass 3♣
3♥ Pass Pass Pass

הכרזת הפתיחה ♥2 מתארת אורך בשתי סדרות המייג’ור 
לפי שיטתם של מזרח-מערב. אורן לידור )מערב( הסתפק 
שצפון-דרום  לאחר  ל-♥3  “נדחף”  ואז  ב-♥2  תחילה 
מכן  ולאחר  ב-♠ הבודד שלו  הוביל  דרום  ל-♣3.  התחרו 
ליד עם A♣, אולם  נכנס  קיבל חיתוך ספייד כאשר צפון 
חיתוך זה לא הועיל משום שבהמשך נפלו K♥ ו-A♥ זה על 
זה. למעשה, אין לצפון-דרום הגנה מנצחת – הם יכולים 

לזכות בשלוש לקיחות בשליט ואחת בקלאב, ולא יותר.

West North East South
לוין Schipper ק. חץ Brulleman

1♠ Dbl
2♠ 3♣ 3♠ All Pass

הכרזה  מהלך  לאחר   3♠ לחוזה  הגיעו  ואמיר  קלרה 
סטנדרטי יותר. צפון-דרום תקפו מיד בקלאב וקיצרו את 
סדרת השליט של הכרוז. כעת אין לכרוז שום סיכוי לפתח 
לקיחות בהארט. באמצעות “היפוך הדומם” אפשר להגיע 
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ל-8 לקיחות, אבל מזרח פשוט הוציאה שליטים ונאלצה 
 IMP  6 מפסידה  קבוצתה  בעוד  לקיחות  ב-7  להסתפק 

ומאבדת את ההובלה.

Board 18, Dealer East, Vul N/S
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West North East South
לידור לוינגר Pieters נ. חץ

1♥ 2♥*
Pass 4♥ Pass 4NT
Pass 5♥ Pass 6♠
Pass Pass Pass

 * חמישייה בספייד וחמישייה בסדרת מיינור
פגיע   Michaels Cuebid מול  מצוינת  יד  החזיק  צפון 
אסים  שני  בספייד,  קלפים   4 של  )תמיכה  השותף  של 
ידו של דרום  לוינגר הכריז מיד ♠4. גם  וסינגלטון(. אסי 
הייתה הרבה מכל המינימום. נתן חץ החליט יפה לשאול 
סיכויי   .6♠ מצוין  סלם  והכריז  המפתח  קלפי  למספר 
צפוי  והוא  פתח  שמזרח  העובדה  בשל  גדלים  ההצלחה 

.♠K-להחזיק ב

הביצוע לא היה קשה: זכייה בהובלה ב-♦, עקיפה בספייד, 
עם  הסדרה  את  להגביה  שהספיק  אחד  קלאב  וחיתוך 

נפילת QJ♣ ממזרח. צפון-דרום 1430+.

West North East South
לוין Schipper ק. חץ Brulleman

2♦ 4♣
Pass 4♦ Pass 4♠
Pass 6♠ All Pass 

 2♦ לפתוח  )מזרח(  חץ  קלרה  בחרה  השני  בשולחן 
 ♣QJ-ו ♦Jx מולטי( עם 11 נקודות )מקובל עד 10, אבל(
אינם שווים הרבה(. דרום התערב ♣4 )חמישייה בקלאב 

וחמישייה במייג’ור שעדיין אינו ידוע(. צפון שאל לסדרת 
המייג’ור ודרום ענה ♠4. צפון ידע שהכרזתו הפגיעה של 

דרום מבטיחה כוח רב והעלה עם ידו המצוינת לסלם.

 ,Swing שתי הקבוצות הגיעו לסלם, ולכאורה לא היה צפוי
 .♥Q-ב הוביל  לוין  אמיר  אחרת:  התפתחו  הדברים  אך 
לאחר זכייה ב-A♥ הכרוז הסיק מהכרזתה החלשה של 
 .♠A בודד עם K אצל שותפה וניסה להפיל ♠K-מזרח ש
יכול לחזור לדומם  זה עדיין לא היה פטאלי – הוא היה 
עם חיתוך ♣ או A♦, להוביל משם שליט נמוך ולבצע את 
גסה,  שגיאה  כעת  ביצע  ההולנדי  הכרוז  אבל   – החוזה 
הוביל ספייד נמוך מידו והפסיד מיד שתי לקיחות. הנזק 

 .IMP 17 לקבוצתו היה

שחקני ברידג’ מצליחים אמורים לא להתרגש מיד גרועה 
ולהמשיך כאילו לא קרה דבר. במקרה שלנו זה לא מה 
מיד  וספגה  – הקבוצה ההולנדית התמוטטה  שהתרחש 

שתי מהלומות כבדות נוספות.

Board 19, Dealer South, Vul E/W
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West North East South
לידור לוינגר Pieters נ. חץ

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

 2♦ פתיחה  להכרזת  בתשובה  אופייני  הכרזה  מהלך 
 3♣ ידו.  סוג  את  לתאר  מהפותח  ביקש   2NT )מולטי(. 
הראה פתיחה חלשה מינימלית בהארט, ומזרח החליט, 
קצת במפתיע, לבחור בסדרת השותף כשליט בעוד הוא 
נכשל  הסופי  החוזה  בספייד.  מוצקה  שביעייה  מחזיק 
בשתי לקיחות בגלל חלוקת השליטים הגרועה. צפון-דרום 

.+200
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West North East South
לוין Schipper ק. חץ Brulleman

Pass
2♦ 3♣ 4♠ 5♣

Pass Pass 5♠ 6♣
Pass Pass Dbl All Pass

התערבותו  לאחר  תחרותי  נהיה  המכרז  זה  בשולחן 
החריפה של צפון. מזרח ללא ספק הגזימה מאוד כאשר 
התחרתה ל-♠5. כעת ההולנדים יכלו לקחת 800+ ולחזור 
)הובלה בקלאב,  ומגנים מדויק  היו מכפילים  לו  לתמונה 
בחר  דרום  זה  במקום  בשליט(.  והמשך  הארט  חיתוך 
מיקום  בגלל  פעמיים  נפל  צפון   .6♣ של  שווא  בהקרבת 
המכובדים בדיאמונד, וקבוצת אמיר לוין רשמה עוד 300+ 

.IMP 11 עם רווח של
Board 20, Dealer West, Vul All
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West North East South
לידור לוינגר Pieters נ. חץ

1♥ 2♠ Dbl 3♥
4♣ 4♠ 5♣ Dbl

Pass Pass Pass

נכון את כוח החלוקה והעז להתערב  לוינגר העריך  אסי 
בגובה 2 עם 4 נקודות גבוהות ושישייה בראשות 9. הוא 
גם קיבל את ההזמנה למשחק מלא לאחר ששותפו הכריז 
קיו-ביד ♥3. ♠4 הוא כמובן חוזה מצוין לצפון-דרום שאין 
משחק  ל-♣5.  להקריב  החליטו  מזרח-מערב  להכשילו. 
אך  שלהם,  המינוס  את  במעט  מקטין  היה   מושלם  יד 
 +800  - התוצאה הסופית בשולחן הייתה שלוש נפילות 

לצפון-דרום.

West North East South
לוין Schipper ק. חץ Brulleman

1♥ Pass 1NT Pass
2♣ Pass 3♥ All Pass

בשולחן השני צפון החליט לא להתערב )אולי אחרי שני 
כישלונות כבדים ברציפות הוא החליט להיזהר – בעיתוי 
במזרח-מערב  לצפות  רק  נותר  לשותפו  מוצלח(.  לא 
לאחר שמערב דחה את הזמנת שותפתו  ב-♥3  עוצרים 
מדי.  גבוה  היה  הזה  החוזה  גם  מינימלית.  פתיחה  עם 
ההגנה החמיצה לקיחה אחת והשיגה 100+ בלבד, אבל 
לאור התוצאה בשולחן השני זה לא שינה דבר. עוד 12 
IMP לקבוצת אמיר לוין, ובשלב זה לוח התוצאות הורה 
 40 25:60 לאחר רצף מדהים של  יתרון מכריע של  על 

IMP בשלוש ידיים.

שמונה הידיים האחרונות היו סוערות גם הן, אבל עקב 
בהן.  שקרו  האירועים  שלל  את  נפרט  לא  המקום  קוצר 
אמיר לוין – קלרה  זוכי תחרות הקבוצות המרכזית הם 
חץ – נתן חץ – אסי לוינגר לאחר ניצחון במפגש הגמר 

בתוצאה 55:73.

חנות הברידג‘ היחידה בישראל

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

03-6186722
פתוח ימים א-ה 08:00-17:00

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

www.lioncard.co.il

 סט קופסאות הכרזה קלאב
כולל קלפי הכרזה

מפלסטיק סימטריים

180 ש“ח
במקום 240 ש“ח
תוספת 40 ש“ח למשלוח
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תחרות הזוגות המרכזית

היא  בפסטיבל  המרכזיות  התחרויות  מבין  האחרונה 
רגילים,  מוקדמות  מושבי  שני  הכוללת  הזוגות  תחרות 
עוד  משוחק  ב'  בגמר  הזוגות:  מתפצלים  שלאחריהם 
מושב אחד בן 24 חלוקות, בעוד הזוגות שעלו לגמר א' 
כל  חלוקות   10 בני  קצרים  מושבים  בחמישה  ממשיכים 

אחד.

מקבל  מושב  כל  כדלקמן:  היא  א'  בגמר  החישוב  שיטת 
משקל של שביעית מהדירוג הסופי. משמעות הדבר שגם 
סיבובי המוקדמות קובעים, אבל לכל חלוקה בשלב הגמר 

משקל גדול פי 2.4 מחלוקה בשלב המוקדמות.

היטיב להכריז  אהוד פרידלנדר – סילבי פילוסוף  הזוג 
לסלם ביד הבאה מתוך המושב השני של הגמר.

Board 13, Dealer North, Vul All
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West North East South
פילוסוף פרידלנדר

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

 *הזמנה לסלם בספייד 
** קיו-ביד

רוב השחקנים שישבו בדרום התמקדו בשביעייה שלהם 
וחלקם הגיע לחוזה של ♥6 שנכשל לאחר אי- בהארט, 

ניחוש המצב בשליט, אבל קפטן נבחרת ישראל הפתוחה 
אהוד פרידלנדר החליט לברר קודם כל אם יש רביעייה 
על  המודיעה  הכרזה   –  3♥ הכריז  מכן  לאחר  בספייד. 
התאמה בספייד ומזמינה לסלם. מכאן החל תהליך רגיל 
 6♠ המוצלח  לחוזה  עד  לאסים  ושאלה  קיו-בידים  של 
הארט  וחיתוך  שליטים  לאחר משיכת  קושי  ללא  שבוצע 
של  הארוכה  סדרתו  את  שהגביה  הכרוז  של  בידו  אחד 

הדומם. ביצוע סלם ביד זו היה שווה 84.62%.

 – פרידלנדר  היו  מאוסטריה  אורח  זוג  נגד  הבאה  ביד 
פילוסוף פחות ברי מזל.

Board 22, Dealer East, Vul E/W
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West North East South
Kronabetter פילוסוף Berger פרידלנדר

1♣* 1♦
Pass** 2♦ Dbl Pass

2♥ 3♦ All Pass

* חזק, 6)+ נקודות 
** 0-4 נקודות

נקודות.   18 עם  חזק   1♣ פתח  ברגר(  )היינריך  מזרח 
)דרום( התערב עם רביעייה טובה בדיאמונד  פרידלנדר 
ומצא התאמה. ברגר לא הרשה ליריביו לשחק ♦2 והעלה 
אותם לגובה 3 )החוזה ♥2 ניתן לביצוע(. ההגנה הובילה 
♥ נגד ♦3 וזכתה בשתי לקיחות בסדרה זו ובאחת בספייד. 
מוצלחת  משחק  דרך  ומצא  שליטים  משך  פרידלנדר 
ידי  על  שכוסה   J מידו  הוביל  הוא   – הקלאב  בסדרת 
T .A-K-Q♣ היה הלקיחה האחרונה של ההגנה )הכרוז 
חתך ספייד אחד בדומם והשליך את הספייד האחרון על 
הקלאב הרביעי(. ביצוע יפה לתוצאה 50- שנראתה טובה 
צפון- התוצאות  השוואת  לאחר  אבל  צפון-דרום,  בשביל 

דרום קיבלו רק 43.59%. 
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נכבד  בחלק  חזק.   1♣ משחקים  לא  הזוגות  רוב  מדוע? 
 ,)Better Minor( טבעי   1♣ פתח  מזרח  מהשולחנות 
דרום לא התערב, למערב לא היה מה לומר, וצפון הרשה 
בסדרות  וקוצר  טובים  קלאבים  עם   1♣ לשחק  ליריביו 
מצד   1♣ היה  הסופי  החוזה  השולחנות  ברוב  המייג’ור. 
מזרח )אשר נכשל בהגנה נכונה(, ולכן כל תוצאה חיובית 

למזרח-מערב הייתה טובה עבורם.

בסיבוב הלפני אחרון של הגמר עקבתי אחרי הזוג דורון 
ידלין – מוטי גלברד, שהיה בעמדת זינוק טובה בשלב 
זה של התחרות. הסיבוב התחיל בצורה טובה עבורם מול 

זוג אחר שאף הוא היה בתמונת הצמרת.

Board 1, Dealer North, Vul None
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West North East South
רותי פורת-לויט דורון ידלין רמי פורת מוטי גלברד

1♥ Pass 1♠
2♣ 2♠ Pass 4♠
5♣ Pass Pass Dbl

Pass Pass Pass

לעשות  מה  לבדו  להחליט  שצריך  למערב  קלה  לא  יד 
רותי  של  ידה  האמת,  למען   .4♠ מכריזים  יריביו  כאשר 
פורת-לויט נראתה מפתה מאוד וראויה להכרזה של ♣5, 
צפון- אמנם  החלטתה.  את  הצדיקה  לא  התוצאה  אבל 
גם  מוכפל  ב-♣5  אבל   ,)+420(  4♠ מבצעים  היו  דרום 
2-2, לא היה מנוס מלמסור  לאחר שהשליטים התחלקו 
ושתי  בהארט  לקיחות  שתי  בספייד,  לקיחה  להגנה 
לקיחות בדיאמונד. שלוש נפילות )500+( היו אחת יותר 
מדי במצב הפגיעות הנתון, וצפון-דרום קיבלו 89.74%. 
לו היו מזרח-מערב במצב לא פגיע נגד פגיע, ♣5 הייתה 

הכרזה מנצחת.

לקראת סוף המושב החלה סדרה של ידיים פחות טובות 
עבור גלברד-ידלין )מגמה שנמשכה גם בסיבוב האחרון(. 
בחלוקה הבאה התוצאה מתחת לממוצע לא הייתה ממש 

תלויה בהם:

Board 8, Dealer West, Vul None
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West North East South
יסלסון גלברד בוגוסלבסקי ידלין

1♣ 2♠ 5♣ Pass
6♣ Pass Pass Pass

צפון בחר להתערב ב-♠2 מאופק במצב פגיעות שווה עם 
שביעייה חלשה, ומזרח הגיב בקפיצה למשחק מלא ♣5. 
להכרזת ♠3 המבקשת מהשותף  הייתה חלשה מדי  ידו 
קורה  מה  לדעת  קשה  למערב  עוצר.  עם   3NT להכריז 
ועד כמה חלש שותפו, אבל ההחלטה להוסיף ל-♣6 נכונה 
יודע שהם  בהחלט בתחרות טופ-בוטום, משום שמערב 
כנראה  וישיג  מהשולחנות  בחלק  שיוכרז   3NT החמיצו 
להשיג  העיקרי  הסיכוי  כן  על  מ-♣5.  יותר  טובה  תוצאה 
תוצאה טובה בחלוקה זו הוא לנסות ♣6 עם 19 נקודות, 

ולקוות שלשותף יד מתאימה.

ידו של מזרח הייתה כל-כך מתאימה, עד כי לא רק ♣6 
מתבצע בקלות )אך שימו לב – רק מצדו של מערב המוגן 
מפני הובלה ב-♦(, אלא גם 6NT הודות לחלוקת ההארט 
3-3. בארבעה שולחנות הוכרז 6NT, נוסף לשולחנות לא 
מעטים שהגיעו ל-♣6 )ועוד אחד שבו הקריבו צפון-דרום 
ללא הצלחה ל-♠6 שנפל חמש פעמים(. זו הסיבה ש-♣6 

העניק למזרח-מערב “רק” 69.23%.

לפני הסיבוב האחרון הובילו בראש שני זוגות: רמי פורת 
אלו  ישראלי.  דן   – ורשבסקי  ארן  פורת;  לויט  רותי   –

הזוגות שעקבתי אחריהם בסיבוב האחרון:
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Board 11, Dealer South, Vul None
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West North East South
רותי לויט פורת רמי פורת

Pass
Pass Pass 1NT Pass
3♣* Pass 3♦** Pass
3NT Pass Pass Pass

* פאפט-סטיימן 
** יש רביעייה כלשהי במייג’ור, אין חמישייה

יד זו ממחישה את ההבדל, התהומי לעתים, בין טופ-בוטום 
ל-IMP. לאחר פתיחת מזרח 1NT הזוג מגיע באופן טבעי 
 IMP קבוצות  בתחרות  בספייד.  עוצר  ללא   3NT לחוזה 
זה כמעט בלתי יסולח – כולם יעדיפו לפתוח ♣1 ולהגיע 

לבסוף ל-♣5 לאחר שמבררים שאין עוצר בספייד.

להרוויח  וגם   – להפסיד  יכול   3NT בטופ-בוטום  אבל 
בגדול אם מסיבה כלשהי היריבים לא ימצאו את ההובלה 
הנכונה. במקרה זה הובלה מרביעייה בראשות AQ אינה 
מושכת. היריב מצ’כיה העדיף להתחיל את ההגנה ב-8♦. 
רמי פורת ניצל זאת עד תום עם חמש לקיחות בקלאב, 
ארבע בהארט ושלוש בדיאמונד אשר הקנו לו 490+ עם 

תוצאה של 83.33% )כן, היו גם תוצאות של 520+(.

למרות ההתחלה החזקה הזו, הסיבוב האחרון לא היה 
מוצלח עבור הזוג. הנה דוגמא:

Board 15, Dealer South, Vul N/S
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West North East South
רותי פורת לויט טל סמואלוב רמי פורת עידו מושקוביץ

Pass
1♣ Dbl 2♣ 2♠
3♣ 3♠ Pass Pass
4♣ 4♠ 5♣ All Pass

בצפון-דרום ישב זוג ילדים. שחקנים מנוסים יותר היו ודאי 
מכפילים את הכרזת מזרח ♣5 )שהינה בבירור הקרבה( 
ומשפרים את תוצאתם מ-100+ ל-300+, אך גם 100+ 
היה שווה 79.49% לצפון-דרום, זאת משום ש-♠4 אינו 

ניתן לביצוע לאחר הובלה ב-AK♦ וחיתוך ♦.

כי  מאמין  )מזרח(  רמי  כי  היה  נראה  המכרז  כל  לאורך 
יריביו מסוגלים לבצע ♠4. על כן הוא הכריז רק ♣2 כדי 
לא לדחוף אותם, שתק על ♠3 והקריב רק כאשר הכריזו 
משחק מלא. לעומתו, רותי )מערב( משכה לכיוון ההפוך. 
רצתה  ודווקא  בידה  מהירות  לקיחות  שלוש  ראתה  היא 

שהיריבים יכריזו ♠4... 

זה החיסרון בקו ההכרזה שמזרח בחר בו )במקום להכריז 
אין  ולאחר מכן לשתוק( – למערב  בפעם הראשונה ♣3 
תמונה נכונה של ידו של מזרח ולכן מזרח חייב בהמשך 
להכריז ♣5 באופן חד-צדדי. במידה שזה מוביל לכישלון, 

האחריות כולה עליו...

סיבוב אחרון  היה  ורשבסקי  – ארן  ישראלי  דן  לזוג  גם 
הייתה  צפיתי  שבה  הבאה  ביד  כי  אם  לממוצע,  מתחת 

להם תוצאה מעולה:
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Board 19, Dealer South, Vul E/W
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West North East South
ישראלי ורשבסקי

1♣
Pass Pass 1♦ 2♣
Pass Pass 2♦ Pass
Pass 3♣ 3♦ Pass
3NT Pass Pass Pass

שחקנים  שמרני.  היה  הזוגות  שני  של  ההכרזה  סגנון 
לא מעטים מוכנים להכריז ♠1 בכל מצב פגיעות גם עם 
סדרתו העלובה של מערב, וגם להשיב ♥1 לפתיחה ♣1 
עם 5 הנקודות של צפון. בהמשך מערב, שהחזיק כמעט 
פתיחה, שתק פעמיים נוספות מול הכרזותיו הפגיעות של 
בגובה  לבדו  הכריז  ורשבסקי  ארן  כאשר  אבל  השותף, 

3, דן ישראלי העריך את המצב מחדש והחליט להכריז 
הוא  בקלאב  והמשך   A-ה אל  ב-♣  הובלה  לאחר   .3NT
ו-3 בקלאב( עם תוצאה  )7 בדיאמונד  10 לקיחות  ביצע 

של 84.62%. 

מלמעלה,  לקיחות  ארבע  לוקחים  צפון-דרום  אם  גם 
לפי המחשב  יותר מהממוצע.  3NT מבוצע שווה הרבה 
מאד  הובלה  צריך  זה  בשביל  אבל   ,3NT להכשיל  ניתן 
לא טבעית ומשחק “בקלפים פתוחים” – צפון מוביל ב-♠, 

דרום זוכה ב-A♠ ומחליף ל... הארט נמוך.

ישראלי-ורשבסקי סיימו את התחרות עם תוצאה כוללת 
מספיק  כתיקונם  ובימים  מאוד,  מרשים   -  60.18% של 
למקום הראשון למרות סיבוב אחרון חיוור של 46.03%, 
פיוטר  אך הפעם קרה משהו מיוחד במינו. הזוג הפולני 
בשלבי  הרשים  שלא  נברוצקי  פיוטר   – ויאנקובסקי 
התחרות הקודמים סיים עם שני סיבובים מדהימים של 
73.33% ו-81.54% - תוצאה של מעל 77% לאורך 20 
בורדים זה דבר שכמעט לא קורה בברידג', ועוד בתחרות 
"משום  לבוא  כך הצליחו הפולנים  יחסית.  גבוהה  ברמה 
ולגרוף את המקום הראשון בתחרות עם תוצאה  מקום" 

כוללת של 61.03%.

המקום השלישי של נתן חץ – אסי לוינגר עם 59.56% 
קודם  שיום  לאחר  מאוד  מוצלח  פסטיבל  עבורם  השלים 

לכן היו שותפים לבכורה בתחרות הקבוצות.

יפה  השתתפות  עם  מאוד  מוצלח  פסטיבל  ננעל  בכך 
מחו"ל. 

האתר המוביל בעולם לשיפור מיומנויות הברידג'

הדרך הקלה והמהירה
ללמוד ולתרגל

הדרך הקלה והמהירה
ללמוד ולתרגל

 תרגול הכרזות וקונבנציות

 תרגול משחק היד של הכרוז

 תרגול משחק ההגנה

 צפיה בשיעורי ברידג' בוידאו

בואו להתרשם מהאתר באמצעות התוכנית החינמית שלנו 
הכוללת  מבחר טעימות עשיר, ללא הגבלת זמן

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

בכייף שלךבקצב שלךבזמן שלךבבית שלך

פתרון לכל תרגילרמזור הכוונה אישימתאים לכל הרמות

www.bestbridge.co.il

קורס מייקלס קיו בידחדש!

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

לקראת אליפות המועדונים
תיערך בימי שני שעה 20:00 החל מתאריך 24.7 
למנצחים יוענקו נקודות אמן ארציות

אליפות המועדון
ימי רביעי בערב עם ורד ויעקב

לפני התחרות-הרצאה ברמה הגבוהה ביותר 
על משחק היד וההגנה 

ופרס כספי בתום התחרות



האתר המוביל בעולם לשיפור מיומנויות הברידג'

הדרך הקלה והמהירה
ללמוד ולתרגל

הדרך הקלה והמהירה
ללמוד ולתרגל

 תרגול הכרזות וקונבנציות

 תרגול משחק היד של הכרוז

 תרגול משחק ההגנה

 צפיה בשיעורי ברידג' בוידאו

בואו להתרשם מהאתר באמצעות התוכנית החינמית שלנו 
הכוללת  מבחר טעימות עשיר, ללא הגבלת זמן

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

בכייף שלךבקצב שלךבזמן שלךבבית שלך

פתרון לכל תרגילרמזור הכוונה אישימתאים לכל הרמות

www.bestbridge.co.il

קורס מייקלס קיו בידחדש!

www.bestbridge.co.il
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פינת החוק בפסטיבל

היד הבאה הופיעה בסיבוב האחרון של שלב המוקדמות 
נבחרות  בין  במפגש  המרכזית,  הקבוצות  בתחרות 
הקצר  ההכרזה  מהלך  ואיטליה.  אנגליה  של  הצעירים 

הוביל לחוזה מוזר:

Board 36, Dealer West, Vul All
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West North East South

1♦ Dbl 2♠
Pass Pass Pass

בעת שדרום הכריז ♠2, לא ניתן ALERT מצפון. לשאלת 
מערב, צפון הסביר ש-♠2 מתאר יד חלשה עם ספיידים. 

כולם קראו Pass, ומערב הוביל ב-4♣ נגד החוזה ♠2.

מזרח זכה בלקיחה עם Q♣. בשלב זה “התעורר” דרום 
והודיע ליריביו כי הוא טעה בהכרזתו ושכח את השיטה 

– כוונתו הייתה לתאר יד מזמינה עם תמיכה בדיאמונד.

מזרח המשיך בהארט, ומערב זכה ב-A♥. כעת הוא הוביל 
6♠. מזרח זכה ב-Q♠ ו... במקום למשוך שליטים לכרוז 
שיחק את הדיאמונד הבודד שלו. כך הספיק הכרוז לזכות 
לקיחות  ושתי  קלאב  חיתוכי  שני   ,♦K לקיחות:  בחמש 

בהארט. תוצאה: 300+ למזרח-מערב.

בסיום המשחק קראו מזרח-מערב למנהל התחרות וטענו 
כי נפגעו מהסבר שגוי של יריביהם: ראשית כל, הם יכלו 
לבצע 1+♠4 )650+(; שנית, לו היה מזרח מקבל הסבר 
נכון וממשיך בספייד לאחר הזכייה ב-Q, ההגנה הייתה 
זוכה ב-11 לקיחות )5 בספייד, 5 בקלאב, 1 בהארט( עם 

תוצאה של 600+.

השיטות  כרטיס  את  מצפון-דרום  ביקש  התחרות  מנהל 
שלהם, וקיבל מסמך בן כ-150 עמודים שהיה שמור על 
מכשיר טלפון. בדיקה העלתה כי לפי השיטה ♠2 מראה... 

ספיידים + תמיכה בדיאמונד.

ראשית   – הפרות  מספר  ביצעו  בצפון-דרום  הזוג  חברי 
שגויים  הסברים  ונתנו  השיטה  את  זכרו  לא  שניהם  כל, 
ומטעים. שנית, שחקן שהפך לכרוז או דומם ומבקש לתקן 
הובלת  לפני  זאת  לעשות  צריך  שותפו  של  שגוי  הסבר 

הפתיחה.

בכל זאת, לאחר התייעצות עם טון קוימן מהולנד, מבכירי 
שהושגה  התוצאה  כי  הוחלט  בעולם,  התחרויות  מנהלי 

בשולחן נותרת בעינה, ואין תוצאה מתוקנת.

מר קוימן נימק את ההחלטה כדלקמן:

של  נכון  הסבר  מקבלים  מזרח-מערב  היו  אילו  גם  )א( 
שהיו  הסיכוי  ודיאמונדים(,  ספיידים   =  2♠( השיטה 
מכריזים ♠4 היה נמוך מאוד )בשולחן השני שיחקו מזרח-

מערב ♠3(.

הם  שכן  למזרח-מערב  נוח  היה   2♠ הסופי  החוזה  )ב( 
600+ עם רווח גדול )אפילו התוצאה  יכולים להשיג  היו 

בשולחן 300+ הייתה רווחית עבורם(.

)ג( לו היה מזרח מאמין להסברו של דרום ש-♠2 מראה 
במייג’ור(,  רביעייה  שולל  הסתם  )ומן  בדיאמונד  תמיכה 

היה ממשיך בספייד ומפיל את החוזה 6 פעמים.

מההפרות  לא  נגרם  למזרח-מערב  הנזק  לפיכך,  )ד( 
של  שגויה  מפרשנות  אלא  צפון-דרום  ידי  על  שבוצעו 
שהובילה  בשולחן,  שניתן  להסבר  במזרח  השחקן 

להחלטה גרועה.

אחד העקרונות היסודיים בחוקת הברידג’ הוא שהפרה 
התוצאה  לתיקון  אוטומטית  מובילה  אינה  אחד  צד  של 
לטובת הצד השני. לשם כך יש להוכיח לא רק נזק לצד 

השני, אלא גם קשר סיבתי בין ההפרה ובין הנזק.

כהערת אגב, לשחקנים שאינם מקצוענים ולעתים שוכחים 
 150 בן  שיטות  כרטיס  להחזיק  מומלץ  לא  שיטתם  את 

עמודים...
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תוצאות הפסטיבל הבינלאומי ה- 52
תחרות: קבוצות מעורבות פסטיבל 52 )85 קבוצות(

מושב:1 מתוך 1 תאריך: 22-06-18

מדינהשמותסה"כדרוג

ISRמורן אורית - ידלין ישראל - ידלין דורון - נוסצקי מיכל1116.98
ISRתור רוני - שוורץ אדריאן - שוורץ כוכבה - ערמי רות - ליברמן רות2111.83
ISRוידבסקי מיכה - וידבסקי חנה - בלוך שרה - ספייר אלברט3110.63
ISRגרייצר נורית - הורוביץ שמשון - מרק מיכה - מרק סוניה4110.01
ISRלבל טליה - גלברד מרדכי - מינץ ורד - מינץ יעקב5108.12

תחרות: נשים ח"פ - פסטיבל 52 )116 זוגות(
מושב:1 מתוך 1 תאריך: 23/06/18

מס חברשמותסה"כדרוג

66917923רדלר חיה - שונק שושנה168.50
114195248אגוזי נילי - סורל רבקה266.86
237154799כץ פז - קרפלק מרים363.44
441910928קרביץ אירית - מרדלר קרביץ ענת463.09
576522זינגר מריקה - אברמוב ורדה562.02

תחרות: גברים ח"פ - פסטיבל 52 )64 זוגות(
מושב:1 מתוך 1 תאריך: 23/06/18

מס חברשמותסה"כדרוג

227615333וקס יעקב - וקס גל164.82
1505314239לזר אלון - אסרף אורי263.81
1465910642פכטמן רון - חץ נתן361.80
886410470זיגלמן רונאל - רשתי שאול459.80
242671750שמואלי שרת - פוקסמן ירחמיאל557.99

תחרות: זוגות IMP - פסטיבל 52 )242 זוגות(
מושב:2 מתוך 2 תאריך: 23/06/18

מס חברשמותסה"כדרוג

2089616321ליפין גנאדי - ברודובסקי רומן1112.0
30383323סולניק אריה - בנקר בנימין2106.0
3913321שוורץ אדריאן - גרינברג ניר3103.0
4100.3Nawrocki Piotr - Wiankowski PiotrPOLPOL
1078915053לזר שוקי - לזר אלון597.0
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תחרות: זוגות מעורבים - פסטיבל 52 )206 זוגות(
מושב:2 מתוך 2 תאריך: 24/06/18

מס חברשמותסה"כדרוג

1465911621פכטמן רון - טל נגה166.85
185403118אורמן ליאור - מינזלי אאידה262.55
391399שוורץ אדריאן - שוורץ כוכבה362.16
9473642רונן שושנה - ליבסטר בני461.30
2411519061וסרמן גילדה - גינוסר איתמר560.21

תחרות: תחרויות בוקר – יום ראשון - פסטיבל 52 )103 זוגות(
מושב:1 מתוך 5 תאריך: 24/06/18

מס חברשמותסה"כדרוג

80003456גילרמן ג'ניס - שרו חורחה168.01
863110037פז שרה - בנימין סלביה267.32
10113292בני רות - טימיאנקר נח365.26
866835קובאליו סרג'יו - אליאס סורין464.03
6373612שניידר רני - גלברד מרדכי562.48

תחרות: קבוצות BAM )79 קבוצות(
מושב:1 מתוך 1 תאריך: 25-06-18

מדינהשמותסה"כדרוג

Schipper Kees - Brulleman JaapISR-NED - פיטרס דירק - ון דר ואודן פרד172.92%
ISRברקת אילן - הרבסט אילן - הרבסט אופיר - לנגי אסף - בירמן אלון263.54%
363.54%Chmurski Bartosz - Nawrocki Piotr - Nowak Kamil - Wiankowski PiotrPOL
ISRמורן אורית - ידלין ישראל - ידלין דורון - גלברד מרדכי462.50%
ISRטל דנה - טל נגה - רשף אופיר - בראל מיכאל562.50%

תחרות: תחרויות בוקר – יום שני - פסטיבל 52 )123 זוגות(
מושב:2 מתוך 5 תאריך: 25/06/18

מס חברשמותסה"כדרוג

165563642ברוידא שרה - ליבסטר בני164.58
28772290חייט מוטי - קדישביץ ישי263.63
19569115רמתי גדעון - לבנת טובה363.31
2055318268גלעדי ירון - יקותיאלי אסף463.00
202291648פריקמן שלמה - טרנר אפרים561.86



פסטיבל ה-52 

45

תחרות: זוגות HANDICAP - פסטיבל 52 )102 זוגות(
מושב:2 מתוך 2 תאריך: 25/06/18

מס חברשמותסה"כדרוג

4070640709ירוס מיכאל - מור אהוד158.85
4036820239קינן עודד - ויסר דוד258.53
190621213פרימן סטיבן - בונהרט אילנה358.26
455824290נחום ניסים - שטרן ורד457.72
2416919887ציפין שמואל - שטרן בן557.39

תחרות: קבוצות פתוחה - פסטיבל 52 )79 קבוצות(
מושב:1 מתוך 1 תאריך: 26-06-18

מדינהשמותסה"כדרוג

1WONלוין אמיר - חץ קלרה - לוינגר אסא - חץ נתןISR
2RUלידור אורן - פיטרס דירק - Brulleman Jaap - Schipper KeesISR-NED
3S/Fברקת אילן - לנגי אסף - רול יוסף - בראל מיכאל - אורן אפרת - זק יניבISR
3S/FNatt Shahzaad - Norton Ben - Alishaw Michael - Kennedy StephenGBR
5P/OChmurski Bartosz - Nawrocki Piotr - Nowak Kamil - Wiankowski PiotrPOL
5P/Oארגלזי אלירן - לזר אלון - אסרף אורי - גלעדי ירון -  )גרסטנר גל( - פרנק יוסףISR

תחרות: תחרות מתחילים - פסטיבל 52 )48 זוגות(
מושב:1 מתוך 3 תאריך: 26/06/18

מס חברשמותסה"כדרוג

4073340701אזריאל מאור - זקרדזה מארק169.61
4059540594פריד פאני - בר-און שמעון268.00
4073440803דיין רחל - כרמון יעל367.08
4203993-28יוסוב מריאנה - גרוחובסקי מרים461.78
4086440529גרשוני שוש - נעים אלגרה560.51

תחרות: תחרויות בוקר – יום שלישי - פסטיבל 52 )129 זוגות(
מושב:3 מתוך 5 תאריך: 26/06/18

מס חברשמותסה"כדרוג

113864גנס בוב - ספייר אלברט166.59

 Aubry - פרידלנדר אהוד265.28
Yves4648FRA

2055318268גלעדי ירון - יקותיאלי אסף363.90
530515895פרקש רות - טובביס אלכס461.70
653417997ארבל דייויד - בנישטי משה561.60



פסטיבל ה-52

46

תחרות: תחרויות בוקר – יום רביעי - פסטיבל 52 )115 זוגות(
מושב:4 מתוך 5 תאריך: 27/06/18

מס חברשמותסה"כדרוג

28772290חייט מוטי - קדישביץ ישי165.93
1181115877אלול סימה - רגב יורם265.59
23076534זייטמן מגי - ארבל דייויד365.08
144854281וקסלר מיכל - זק יניב464.75
1477719067מיוחס מושיקו - בלסיאנו אלי564.11

תחרות: תארים נמוכים - פסטיבל 52 )88 זוגות(
מושב:3 מתוך 3 תאריך: 28/06/18

מס חברשמותסה"כדרוג

2083423022אבני אבי - לוי אורי162.80
2132315388טל שחר עופר - ויגלר )גל( אורית262.30
4070640709ירוס מיכאל - מור אהוד361.88
2441940390רבין עידן - קריי דניאלה461.68
2456624567סומוב מרינה - סוחנוב ולרי561.59

תחרות: זוגות IMP חד פעמי - פסטיבל 52 )90 זוגות(
מושב:1 מתוך 1 תאריך: 28/06/18

מס חברשמותסה"כדרוג

179.0Sarkar Anindra Kumar - עציון בועזIND16168
199827פאר יוסף - קאופמן יהודה266.0
406210397מינץ ורד - לבל טליה356.0
4506772שחר עינן - בר גילי453.0
120015414בייצר מוטי - שקד יצחק541.0
403276866אביטבול מרדכי - כהן יהודה541.0

תחרות: תחרויות בוקר – יום חמישי - פסטיבל 52 )107 זוגות(
מושב:5 מתוך 5 תאריך: 28/06/18

מס חברשמותסה"כדרוג

1031611054רוזנבלט פלי - דרזנר תרצה166.95
146419130לביא נירה - מוסקוביץ הקטור266.55
1854040733אורמן ליאור - אזריאל מאור363.05
225674938נחום ארז - כהן שמואל462.93
90323406מזרחי יפה - רום מיכל562.63
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תחרות: זוגות פתוחה - פסטיבל 52 - גמר א )80 זוגות(
מושב:7 מתוך 7 תאריך: 28/06/18

מס חברשמותסה"כדרוג

161.03Nawrocki Piotr - Wiankowski PiotrPOLPOL
146691314ישראלי דן - ורשבסקי ארן260.18
106428769חץ נתן - לוינגר אסא359.56
388255לויט-פורת רות - פורת רמי457.80
171884657בן צבי אייל - ממן אבי557.60

תחרות: זוגות פתוחה - פסטיבל 52 - גמר ב )120 זוגות(
מושב:3 מתוך 3 תאריך: 28/06/18

מס חברשמותסה"כדרוג

120605415ארבל שמואל - לוי אבי156.48
109812934ינר יובל - צדיק ארז256.28
356.06Bhattacharya  Aritra - Sadhukhan SabyasachiINDIND
4506772שחר עינן - בר גילי455.61
22972351דימנט נעם - הופפלד אריה555.00

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

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

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

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

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

2 0 1 8 ט  ס ו ג ו א ב  3 0 - 2 6

מגוון  פעילויות )ללא תשלום( כגון: טאי צ'י, יוגה, מדיטציה, חדר כושר משוכלל.	 
סאונות רטובות ויבשות, חמאם טורקי, בריכת שחייה חיצונית, בריכת שחייה מקורה ומחוממת.	 



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

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

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

הודעות חשובות

ספטמבר 2018אוגוסט 2018יולי 2018

6 - 7

8

14

27 - 28

אליפות ישראל לנשים, חצי 
גמר וגמר *

סימולטנית ארצית ערב
)יום א'(

גביע המדינה לקבוצות -
מוקדמות *

גביע המדינה לקבוצות, 
שמינית ורבע גמר

17 - 18

24

גביע המדינה לקבוצות חצי 
גמר וגמר

סימולטנית ארצית בוקר

שנה טובה וחגים שמחים 
לשחקני הברידג' ולכל עם 

ישראל !

תכנית פעילות ספורטיבית ארצית לחודשים:
יולי  2018 – ספטמבר 2018  

* ראו מודעה מפורטת

ימי עיון למנהלי תחרויות בדרגות 1-2 יתקיימו בתאריכים הבאים
)יש להשתתף באחד מימי העיון(:

חיפה  ,9 מחניים  רח'  כרמל,  חיפה  במועדון   10:00 מהשעה  החל   –  20/7/18
רעננה  27 יערה  רח'  ההתאגדות,  בבית   10:00 מהשעה  החל   –  3/8/18
רעננה  27 יערה  רח'  ההתאגדות,  בבית   10:00 מהשעה  החל   -  21/9/18

המחיר למשתתף 50 ₪ ההרשמה דרך המערכת המקוונת שבאתר ההתאגדות. 
מנהל תחרות שלא ישתתף באחד מימי העיון  יחויב בבחינה על מנת לשמור על דרגתו.

 יום עיון למנהלי תחרויותועדת חוקהועדת חוקה

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

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

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

מיכה מרק
הקפטן הספורטיבי הארצי

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

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

יום א' בערב 11/11/18 התקיים 3/4/18

יום שישי בבוקר 7/12/18 התקיים  6/5/18

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

חדש

חדש

חדש

שימו לב: סיום ההרשמה ב-1 בספטמבר
תחרויות הליגות לקבוצות 2018 בפתח. במהלך חודש יולי ישלחו לקפטני הקבוצות 

הזכאיות )לפי תוצאות הליגות 2017( הודעות מפורטות ובהן סדרי ההרשמה וטופסי רישום.
ההודעות ישלחו בדוא"ל )ולא בדואר כבעבר( – ההודעות נמצאות באתר ההתאגדות

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

ibf@bridge.co.il :טלפון 09-7774031, פקס 09-7774033 או בדוא"ל
שימו לב ! משחקי ליגות, בחלק מהבתים, יתקיימו גם בימי ששי.

תכנית מפורטת תפורסם לכל הקבוצות שירשמו כנדרש.

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

הרשמת קבוצות חדשות
ההרשמה נועדת למילוי מקומות פנויים בליגה ב' 2018 ומיועדת לקבוצות שירדו מליגה ב' 2017, 

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

הודעה מפורטת על סדרי ההרשמה לתחרות זו, באמצעות המערכת המקוונת של אתר ההתאגדות,  
יפורסמו באתר ההתאגדות וישלחו בדוא"ל לקפטנים של קבוצות שירדו מליגה ב' בעונת 2017.

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

ההרשמה עד ה 1/9/17,  דרך המערכת התשלומים המקוונת באתר ההתאגדות.

חפשו את האייקון בתחתית הדף 

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

בואו להשתתף בתחרויות הליגות 2018 !

ליגות לקבוצות 2018
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* ראו מודעה מפורטת

ימי עיון למנהלי תחרויות בדרגות 1-2 יתקיימו בתאריכים הבאים
)יש להשתתף באחד מימי העיון(:
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לידיעת ציבור השחקנים –תחרויות סימולטניות בשנת 2018
בשנת 2018 יתקיימו 10 תחרויות סימולטניות

7 בערב )5 בימי א' ו 2 בימי ג'( ו 3 בבוקר בימי שישי.
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שימו לב: סיום ההרשמה ב-1 בספטמבר
תחרויות הליגות לקבוצות 2018 בפתח. במהלך חודש יולי ישלחו לקפטני הקבוצות 

הזכאיות )לפי תוצאות הליגות 2017( הודעות מפורטות ובהן סדרי ההרשמה וטופסי רישום.
ההודעות ישלחו בדוא"ל )ולא בדואר כבעבר( – ההודעות נמצאות באתר ההתאגדות

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

ibf@bridge.co.il :טלפון 09-7774031, פקס 09-7774033 או בדוא"ל
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בואו להשתתף בתחרויות הליגות 2018 !

ליגות לקבוצות 2018



הודעות מועדונים

מועדון חיפה כרמל
מתכבד להזמינכם לתחרות ארצית

מושב 1 30 ידיים
יום שישי 13 ביולי 2018 | בשעה 10:00

רח' מחניים 9 )מול בית 18( חיפה

מנהל תחרות: אסף עמית
מחיר למשתתף 70 ₪

גביעים מהודרים ל- 3 המקומות הראשונים
מס' המקומות מוגבל - הרשמה מראש חובה
יניב זק  054-8083015 | אריה ברקוביץ 052-8757855

מועדון ברידג' 4 פאן רמת גן
מתכבד להזמינכם לתחרות ארצית

  מושב 1  30 ידיים
יום שבת 21 ביולי 2018 | בשעה 10:00
בבית ההתאגדות ברח' יערה 27, רעננה

מנהל תחרות: אילן שזיפי
מחיר למשתתף:75 ₪

גביעים לשלושת המקומות הראשונים
הרשמה מראש חובה:

אורלי 054-4429724 | גדי 054-4671721

מרכז הברידג' ירושלים
מתכבד להזמינכם לתחרות ארצית

ע"ש בריאן זיטמן ז"ל
מושב 1 30 ידיים

יום שישי 3 באוגוסט 2018 | בשעה 10:00
רח' שד' בן צבי 35, ירושלים

מנהל תחרות: ברי אבנר
מחיר למשתתף: 70 ₪

כולל כיבוד קל
להרשמה ופרטים:
  מגי 054-4715949

מועדון כיכר המדינה 
מתכבד להזמינכם לתחרות ארצית

2 מושבים 24 ידיים
יום שלישי 24 ביולי 2018 | בשעה 20:30

יום שלישי 31 ביולי 2018 | בשעה 20:30
רח' וייצמן 53, תל אביב

מנהל תחרות : אילן שזיפי
מחיר למשתתף: 70 ₪

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

מועדון רקפת טבעון 
מתכבד להזמינכם לתחרות ארצית

לזכרה של מירי קרצק
מושב 1 30 ידיים

יום שישי 3 באוגוסט 2018 | בשעה 9:30
בית מרים, רח' הארז 48, רמת ישי

מנהל תחרות : אילן שזיפי
מחיר למשתתף: 50 ₪
הרשמה מראש חובה:
שרה סרנצקי 052-8422618

עמותת ברידג' ירושלים
שמחה להזמינכם לתחרות ארצית

לזכרם של נורית ונח מעוז
2 מושב  18 ידיים

יום שישי 20 ביולי 2018 | בשעה 10:00
"מגדלי הים התיכון" רח' ינובסקי 4, ירושלים

מנהל תחרות: ברי אבנר
מחיר למשתתף 80 ₪

גביעים ל-3 המקומות הראשונים
חנייה, כיבוד ושתייה

עפרה  050-5562459 | רחל פורת  054-7883731

הודעות מועדונים

תוצאות תחרויות

מועדון הברידג' סביון -קריית אונו 
מתכבד להזמינכם לתחרות ארצית 

מושב 1 - 30 ידיים
יום שבת 4 באוגוסט 2018 | בשעה: 10:00 

בבית התרבות החדש סביון
סמטת היובל 1 , סביון

מחיר למשתתף: 70 ₪
חניה בשפע, גישה לנכים
לפרטים והרשמה מראש:

 שירי 054-7999781  שורה 052-8802656

מועדון ברידג' ויצו פ"ת 
מתכבד להזמינכם לתחרות ארצית

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

בבית ההתאגדות ברח' יערה 27, רעננה 

מנהל תחרות : אילן שזיפי
מחיר למשתתף: 70 ₪

כולל כיבוד קל
לפרטים והרשמה מראש:

טלי וולף 052-8087337 | יהודית פרידלנדר 052-3410401

מועדון קאנטרי ראשל"צ
מתכבד להזמינכם לתחרות ארצית

מושב 1 30 ידיים
יום שבת 11 באוגוסט 2018 | בשעה 10:00

שד' בן גוריון 55 ראשל"צ

מנהל תחרות: אילן שזיפי
מחיר למשתתף 70 ₪
חנייה וכיבוד בשפע

להרשמה: 
זאב גורדון 054-4210618 | דורית ריטר 052-2933622                         

מועדון ברידג' אביבים 
מתכבד להזמינכם לתחרות ארצית 

מושב 1 30 ידיים
יום שלישי 7 באוגוסט 2018 | בשעה: 20:30 

ברח' דיסנצ'יק 7, תל אביב

מנהל תחרות : אילן שזיפי
מחיר למשתתף: 70 ₪

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

משחקי דורות 2018
מושב:2 מתוך 2 תאריך: 02/06/18

השתתפו 52 זוגות
נאאשמות)1()2(תוצאהדרוג

11רשתי שאול - כץ פז161.8657.8065.92

9לונשטיין אילנה - לונשטיין תומר258.9661.5956.33

7בוברוב ממן מתי - ממן גיא358.9159.1558.66

6זמיר עמי - זמיר דיצה458.2558.5058.00

5אדטו אבי - אדטו משה557.2163.7750.64

4פטרושקה רועי - ספירה אבנר656.9652.6561.26

4פרקש רות - טובביס אלכס756.9160.7953.03

3מרקוס עמירם - מרקוס עידו856.4547.5565.36

3שטרן לוי - זייטק אביב956.4257.5755.26

3ברגר נועם - ארנון גדי1056.1562.3049.99
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דרגות

ברכות למקבלי תארים חדשים )נכון ליום 10 ביוני 2018(

רב אמן בינלאומי 
זק שחר, חיפה/כרמל 

רב אמן זהב 
בבלי יורם, כיכר המדינה ת"א 

רב אמן כסף 
זמיר עמי, אביבים 

רב אמן ארד 
ויינשטיין אבישי, קריות/חיפה 

סדיס ג'ובינה, כפר סבא 
אגוזי בתיה, באר שבע 
אגוזי יורם, באר שבע 

רב אמן 
חוטורסקי ניר, קריות/חיפה 

רוזנבלט פלי, אביבים 
מסינגר רונן, וקס - רחובות 

אמן בכיר זהב 
בילגוראי שרה, לב הצפון 

כץ פז, כפר סבא 

אמן בכיר כסף 
סדן נגה, הלוחם אפקה 

וקשלק רן, ירושלים 

אמן בכיר ארד 
ליברמן ברק, קנטרי רעננה 

אינגבר יעל, "הרץ" חיפה 
רובינסון דוד, ברידג' פוינט פולג 

שדה גילה, אשקלון 

אמן בכיר 
בורלא יוסף, רמת השרון 

ענבר דוד, רמת גן 

אמן זהב 
לאופר גבריאל, ספורט + חולון 

אורן יפתח, עמק יזרעאל 
אורן שולמית, רקפת קרית טבעון 

אביטבול מרדכי, רמת גן 
וילנסקי אריה, מושבות-שמריהו 

גולדמן רחל, מרכז ספורט רשלצ 
דור רולנדה ד"ר, נס ציונה 

מרקוביץ חנוך, מועדון מודיעין 

אמן כסף 
בר יוסף גדי, רקפת קרית טבעון 

לוי אורי, אביבים 
סבירסקי מיקי, אביבים 

טל נתן, ירושלים 
מזרחי בתיה, זכרון יעקב 

רובין דורית, סביון-קרית אונו 
גבעון בת-שבע, רחובות 

אמן ארד 
שלומי דדי, רמת השרון 

מורוזנסקי לאוניד, כרמיאל 
ברנט דוד, חיפה/כרמל 

דוקטורס גפרי, השרון 

ברנע גיורא, מושבות-שמריהו 
חסיד נוריאל, מרכז הברידג' ים 

אורון רות, זכרון יעקב 
נוה משה, בית מכבי ראשל"צ 

אלטר אורה, באר שבע 
שובל מירי, רחובות 

סבירסקי רפי, קבוצי דרום 

אמן 
זמיר גורי, הלוחם אפקה 

שליט יעל, כיכר המדינה ת"א 
קיויתי חנה, לב הצפון 

זבירין אילנה, "הרץ" חיפה 
סיני נעמי, "הרץ" חיפה 

וייסבלום כלנית, כפר סבא 
גלצר יוסי, אביבים 

סגל מקסימה, אביבים 
אביד יוסף, ירושלים 

קרמנשהי איריס, ירושלים 
אבישר שוש, סביון-קרית אונו 

אצבעוני זהבה, סביון-קרית אונו 
שיוביץ משה, ערד 

לייכטר שרית, באר שבע 
פירר יוליה, באר שבע 

פיברט גל, יואב 
ולדמן צילה, נס ציונה 

סגן אמן זהב 
גור צבי, גל - ראש העין 

נרקיס דורון, גל - ראש העין 
אטוויל אלן, כיכר המדינה ת"א 

אטוויל ז'אן-פול, כיכר המדינה ת"א 
סמואלוב טל, כיכר המדינה ת"א 

שליט נחמן, כיכר המדינה ת"א 
ינקוביץ ציפי, חיפה/כרמל 
שוצמן רחל, חיפה/כרמל 

שפירא גילה, חיפה/כרמל 
גרוס יחיאל, רקפת קרית טבעון 

גריבי גיטה, כפר סבא 
גולדברג אבי, רמת גן 

שניידמן מיכאל, מרכז הברידג' ים 
פלס דגנית, חדרה 
קרן ברוריה, חדרה 
קרן שמואל, חדרה 

הזנפרץ אתי, מרכז ספורט רשלצ 
גיל הדסה, כפר מרדכי 

סגן אמן כסף 
יופה אנטול, ספורט + חולון 

שניידר נורית, טבעון 
רוזנבלט יואל, נהריה 

פלקסברג מאיר, ברידג' פוינט פולג 
פיש ניסן, הדר כפר סבא 

אייזנברג בני, מושבות-שמריהו 
מושיץ גרדמיר גבריאל, ירושלים 

מזרחי מרים, ירושלים 
שטרן הדסה, ירושלים 

בואנו אביב, סביון-קרית אונו 
שקד מלכה, מרכז ספורט רשלצ 

גיגי שלמה, באר שבע 

מירון מאירה, באר שבע 
זעירי יגאל, רחובות 

הופמן שלמה, וקס - רחובות 
יוסף דניס, וקס - רחובות 

שפירא ריקי, נס ציונה 
נגרין אברהם, גליל תחתון 

בריסטובסקי אברהם, מועדון לידור 

סגן אמן ארד 
אטוויל סילבי, כיכר המדינה ת"א 
אטוויל שנטל, כיכר המדינה ת"א 

קאי גילה, נהריה 
בנדק מור, עמק יזרעאל 

גזית גונן, עמק יזרעאל 
לבנהר אביגדור, עמק יזרעאל 

חיגר מרים, רמת גן 
בן שישו אידה, אביבים 

רטר קורן, ירושלים 
פדם רנדל, בית בלגיה י"ם 

בר אמה, חדרה 
חרפק צבי, זכרון יעקב 

פלדמן יהודה, סביון-קרית אונו 
שבת חנה, מרכז ספורט רשלצ 

איבנשיץ מירה, רחובות 
אזריאל מאור, אילת 

ירושלמי דליה, וקס - רחובות 
סביר אירנה, וקס - רחובות 

קצי רבקה, וקס - רחובות 
חבוט דליה, נס ציונה 

טנבוש יהודית, נס ציונה 
בז'ה קולט, מועדון מודיעין 

סגן אמן 
בנארדטה מריאן, רמת השרון 

לוינרד רוכי, רמת השרון 
מונטרייל רחל, רמת השרון 

סחר גדעון, רמת השרון 
מרוז יוכי, כיכר המדינה ת"א 
אהרוני פנינה, קנטרי רעננה 

גוארצ'י טבני רותי, קנטרי רעננה 
גוטליב רנה, קנטרי רעננה 
לסרי איוט, קנטרי רעננה 

גרוס ריצארד, חיפה/כרמל 
איסלר נילי, "הרץ" חיפה 

זלץ מאירה, רקפת קרית טבעון 
סגל הילדה, השרון 

קליינברג מוריס, השרון 
טקס מיכאל, רמת גן 

סגל קרל, רמת גן 
אנוך ליטבק עירית, אביבים 

ארמוני דוד, אביבים 
ברוק מרג'י, אביבים 

כהן עמי, אביבים 
סבר מיכאל, אביבים 

אברון ענת, מושבות-שמריהו 
מוריה חנה, מושבות-שמריהו 

ויינשטיין אדולף, ירושלים 
רפופורט סטפן, ירושלים 

קרביץ רעיה, לב חולון 
רוזנברג עדנה, לב חולון 

דרגות

אבישר מלי, מרכז הברידג' ים 
ברדיצבסקי ולדימיר, מרכז הברידג' ים 

גור אריה מירה, מרכז הברידג' ים 
רפפורט יונה, מרכז הברידג' ים 

יצחק זיוה, זכרון יעקב 
קאיזרמן אדית, זכרון יעקב 

בורנשטיין ונסה, ויצו פתח תקוה 
וייס טובה, ויצו פתח תקוה 

זילברברג רינה, ויצו פתח תקוה 
מריל שמוליק, ויצו פתח תקוה 
קמחין נורית, סביון-קרית אונו 
שגיא שמעון, סביון-קרית אונו 

גולד יוסף, ראשון לציון 
ליסטגאוס יצחק, מרכז ספורט רשלצ 

דבח בלה, בית מכבי ראשל"צ 
פלקסר אליזבט, בית מכבי ראשל"צ 

סנדל רבקה, רעננה ההגנה 
שירצקי ליליאן, רעננה ההגנה 

ווינשטוק יהודה, באר שבע 
לוי אליאט, אשדוד 

גרוסמן נחמה, וקס - רחובות 

שחקן מתקדם 
ברטלר אילנה, רמת השרון 

כהן מימי, רמת השרון 
קנטי נילי, רמת השרון 

סחר יונה, הלוחם אפקה 
מאססה סוויד, כיכר המדינה ת"א 

סוויד אהרון, כיכר המדינה ת"א 
אשרוב לבנה, קנטרי רעננה 

בטר שי, כרמיאל 
אייזנשטיין שרה, חיפה/כרמל 

סידי אראלה, חיפה/כרמל 
שוורץ ארד, חיפה/כרמל 
שוורץ מירה, חיפה/כרמל 

אפשטיין דוד, קריות/חיפה 
פרידברג ג'ק, קריות/חיפה 

שטריך אליעזר, קריות/חיפה 
דוד טובה, טבעון 

שינפלד מרים, טבעון 
שמואלי דברה, טבעון 
שמואלי עודד, טבעון 

שליין רותי, רקפת קרית טבעון 
טל לאה, הלוחם חיפה 

בלקין מייקל, ברידג' פוינט פולג 

גרשוני בינה, ברידג' פוינט פולג 
הרנשר נילי, ברידג' פוינט פולג 
קלפוס יוסי, ברידג' פוינט פולג 

גולדשטיין דליה, כפר סבא 
ווברמן מרי, כפר סבא 
ווברמן רנה, כפר סבא 

נתן רותי, כפר סבא 
בן חיים תקוה, רמת גן 
גלמור חניתה, רמת גן 
דוידסון דודו, רמת גן 

צימבלר אסתי, רמת גן 
קניספל זהבה, רמת גן 

אשד שולי, אביבים 
בנציוני עליזה, אביבים 

ואקנין מויש, אביבים 
לובלסקי ספי, אביבים 

מולדבסקי טרזה, אביבים 
מרפלד ירחמיאל, אביבים 

נהרי דורית, אביבים 
סולב אילנה, אביבים 

סונין רמי, אביבים 
פינסלר שמואל, אביבים 

פרנקל יפה, אביבים 
שגב מיכה, אביבים 

בוקי דמיטרי, מושבות-שמריהו 
חן שנקמן גליה, מושבות-שמריהו 

שנקמן מנחם, מושבות-שמריהו 
משיח אילנה, מרום נווה 

בורובסקי אסתר, ירושלים 
גנס מרסל, ירושלים 

יצחקי אסתר, ירושלים 
כהן אלברט, ירושלים 

לוין סוסן, ירושלים 
בירגר ירדנה, לב חולון 

כץ עוזי, לב חולון 
פלדברג בלה, לב חולון 
שורש  חדוה, לב חולון 

גאות אדוה, אבא חושי חיפה 
דרמון שמעון, אבא חושי חיפה 
וילץ ברוריה, אבא חושי חיפה 
גרונר ניצה, מרכז הברידג' ים 

חבר אסתר, מרכז הברידג' ים 
כהן יוסף, מרכז הברידג' ים 

מנובלה קטרינה, מרכז הברידג' ים 
שויצר הלנה, נתניה 

בארי רמי, קיסריה 
בן נתן גיליאן, זכרון יעקב 

וקסלר פנחס, זכרון יעקב 
ספיבק אתי, זכרון יעקב 

שפרינגר גילה, זכרון יעקב 
רוזמן טומי, ויצו פתח תקוה 

אבידן יצחק, סביון-קרית אונו 
דיין רחל, סביון-קרית אונו 

פאפירוב מריה, סביון-קרית אונו 
כהן איריס, בית מכבי ראשל"צ 
ריינר יפה, בית מכבי ראשל"צ 

אהרון תרצה, רעננה ההגנה 
ברקוביץ אסתר, רעננה ההגנה 

דריאל משה, רעננה ההגנה 
לילינג שרה, רעננה ההגנה 
מנור מינה, רעננה ההגנה 

מרמלשטיין חיים, רעננה ההגנה 
קלאוס יהודית, רעננה ההגנה 

ריבש מוטי, רעננה ההגנה 
שמש שוש, רעננה ההגנה 

שפוטהיים דוד, רעננה ההגנה 
אייזנברג אסתר, באר שבע 

בן משה יעקב, באר שבע 
עזרא יצחק, באר שבע 

שפירא נחום, באר שבע 
כץ אווה, אשקלון 
אבנת יוסי, אילת 
בונים רוני, אילת 

בסקקוב גליה, אילת 
ויס יוסי, אילת 

פרסטיי ברכה, אילת 
אומפלט עטרה, וקס - רחובות 

ארליך יהודית, וקס - רחובות 
גואטה גיל, וקס - רחובות 

דסברג לאה, וקס - רחובות 
דסברג שמואל, וקס - רחובות 

עסיס זהבה, וקס - רחובות 
שבדרון שלי, וקס - רחובות 

שושני יוסי, וקס - רחובות 
שכטר לאון, וקס - רחובות 
שרון עליזה, וקס - רחובות 
ששון ירדנה, וקס - רחובות 
ששון ששון, וקס - רחובות 
רוט יהודית, מועדון מודיעין 

חסון צביה, מועדון לידור 
עשני יעקב, מועדון לידור 

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

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



דרגות

ברכות למקבלי תארים חדשים )נכון ליום 10 ביוני 2018(

רב אמן בינלאומי 
זק שחר, חיפה/כרמל 

רב אמן זהב 
בבלי יורם, כיכר המדינה ת"א 

רב אמן כסף 
זמיר עמי, אביבים 

רב אמן ארד 
ויינשטיין אבישי, קריות/חיפה 

סדיס ג'ובינה, כפר סבא 
אגוזי בתיה, באר שבע 
אגוזי יורם, באר שבע 

רב אמן 
חוטורסקי ניר, קריות/חיפה 

רוזנבלט פלי, אביבים 
מסינגר רונן, וקס - רחובות 

אמן בכיר זהב 
בילגוראי שרה, לב הצפון 

כץ פז, כפר סבא 

אמן בכיר כסף 
סדן נגה, הלוחם אפקה 

וקשלק רן, ירושלים 

אמן בכיר ארד 
ליברמן ברק, קנטרי רעננה 

אינגבר יעל, "הרץ" חיפה 
רובינסון דוד, ברידג' פוינט פולג 

שדה גילה, אשקלון 

אמן בכיר 
בורלא יוסף, רמת השרון 

ענבר דוד, רמת גן 

אמן זהב 
לאופר גבריאל, ספורט + חולון 

אורן יפתח, עמק יזרעאל 
אורן שולמית, רקפת קרית טבעון 

אביטבול מרדכי, רמת גן 
וילנסקי אריה, מושבות-שמריהו 

גולדמן רחל, מרכז ספורט רשלצ 
דור רולנדה ד"ר, נס ציונה 

מרקוביץ חנוך, מועדון מודיעין 

אמן כסף 
בר יוסף גדי, רקפת קרית טבעון 

לוי אורי, אביבים 
סבירסקי מיקי, אביבים 

טל נתן, ירושלים 
מזרחי בתיה, זכרון יעקב 

רובין דורית, סביון-קרית אונו 
גבעון בת-שבע, רחובות 

אמן ארד 
שלומי דדי, רמת השרון 

מורוזנסקי לאוניד, כרמיאל 
ברנט דוד, חיפה/כרמל 

דוקטורס גפרי, השרון 

ברנע גיורא, מושבות-שמריהו 
חסיד נוריאל, מרכז הברידג' ים 

אורון רות, זכרון יעקב 
נוה משה, בית מכבי ראשל"צ 

אלטר אורה, באר שבע 
שובל מירי, רחובות 

סבירסקי רפי, קבוצי דרום 

אמן 
זמיר גורי, הלוחם אפקה 

שליט יעל, כיכר המדינה ת"א 
קיויתי חנה, לב הצפון 

זבירין אילנה, "הרץ" חיפה 
סיני נעמי, "הרץ" חיפה 

וייסבלום כלנית, כפר סבא 
גלצר יוסי, אביבים 

סגל מקסימה, אביבים 
אביד יוסף, ירושלים 

קרמנשהי איריס, ירושלים 
אבישר שוש, סביון-קרית אונו 

אצבעוני זהבה, סביון-קרית אונו 
שיוביץ משה, ערד 

לייכטר שרית, באר שבע 
פירר יוליה, באר שבע 

פיברט גל, יואב 
ולדמן צילה, נס ציונה 

סגן אמן זהב 
גור צבי, גל - ראש העין 

נרקיס דורון, גל - ראש העין 
אטוויל אלן, כיכר המדינה ת"א 

אטוויל ז'אן-פול, כיכר המדינה ת"א 
סמואלוב טל, כיכר המדינה ת"א 

שליט נחמן, כיכר המדינה ת"א 
ינקוביץ ציפי, חיפה/כרמל 
שוצמן רחל, חיפה/כרמל 

שפירא גילה, חיפה/כרמל 
גרוס יחיאל, רקפת קרית טבעון 

גריבי גיטה, כפר סבא 
גולדברג אבי, רמת גן 

שניידמן מיכאל, מרכז הברידג' ים 
פלס דגנית, חדרה 
קרן ברוריה, חדרה 
קרן שמואל, חדרה 

הזנפרץ אתי, מרכז ספורט רשלצ 
גיל הדסה, כפר מרדכי 

סגן אמן כסף 
יופה אנטול, ספורט + חולון 

שניידר נורית, טבעון 
רוזנבלט יואל, נהריה 

פלקסברג מאיר, ברידג' פוינט פולג 
פיש ניסן, הדר כפר סבא 

אייזנברג בני, מושבות-שמריהו 
מושיץ גרדמיר גבריאל, ירושלים 

מזרחי מרים, ירושלים 
שטרן הדסה, ירושלים 

בואנו אביב, סביון-קרית אונו 
שקד מלכה, מרכז ספורט רשלצ 

גיגי שלמה, באר שבע 

מירון מאירה, באר שבע 
זעירי יגאל, רחובות 

הופמן שלמה, וקס - רחובות 
יוסף דניס, וקס - רחובות 

שפירא ריקי, נס ציונה 
נגרין אברהם, גליל תחתון 

בריסטובסקי אברהם, מועדון לידור 

סגן אמן ארד 
אטוויל סילבי, כיכר המדינה ת"א 
אטוויל שנטל, כיכר המדינה ת"א 

קאי גילה, נהריה 
בנדק מור, עמק יזרעאל 

גזית גונן, עמק יזרעאל 
לבנהר אביגדור, עמק יזרעאל 

חיגר מרים, רמת גן 
בן שישו אידה, אביבים 

רטר קורן, ירושלים 
פדם רנדל, בית בלגיה י"ם 

בר אמה, חדרה 
חרפק צבי, זכרון יעקב 

פלדמן יהודה, סביון-קרית אונו 
שבת חנה, מרכז ספורט רשלצ 

איבנשיץ מירה, רחובות 
אזריאל מאור, אילת 

ירושלמי דליה, וקס - רחובות 
סביר אירנה, וקס - רחובות 

קצי רבקה, וקס - רחובות 
חבוט דליה, נס ציונה 

טנבוש יהודית, נס ציונה 
בז'ה קולט, מועדון מודיעין 

סגן אמן 
בנארדטה מריאן, רמת השרון 

לוינרד רוכי, רמת השרון 
מונטרייל רחל, רמת השרון 

סחר גדעון, רמת השרון 
מרוז יוכי, כיכר המדינה ת"א 
אהרוני פנינה, קנטרי רעננה 

גוארצ'י טבני רותי, קנטרי רעננה 
גוטליב רנה, קנטרי רעננה 
לסרי איוט, קנטרי רעננה 

גרוס ריצארד, חיפה/כרמל 
איסלר נילי, "הרץ" חיפה 

זלץ מאירה, רקפת קרית טבעון 
סגל הילדה, השרון 

קליינברג מוריס, השרון 
טקס מיכאל, רמת גן 

סגל קרל, רמת גן 
אנוך ליטבק עירית, אביבים 

ארמוני דוד, אביבים 
ברוק מרג'י, אביבים 

כהן עמי, אביבים 
סבר מיכאל, אביבים 

אברון ענת, מושבות-שמריהו 
מוריה חנה, מושבות-שמריהו 

ויינשטיין אדולף, ירושלים 
רפופורט סטפן, ירושלים 

קרביץ רעיה, לב חולון 
רוזנברג עדנה, לב חולון 

דרגות

אבישר מלי, מרכז הברידג' ים 
ברדיצבסקי ולדימיר, מרכז הברידג' ים 

גור אריה מירה, מרכז הברידג' ים 
רפפורט יונה, מרכז הברידג' ים 

יצחק זיוה, זכרון יעקב 
קאיזרמן אדית, זכרון יעקב 

בורנשטיין ונסה, ויצו פתח תקוה 
וייס טובה, ויצו פתח תקוה 

זילברברג רינה, ויצו פתח תקוה 
מריל שמוליק, ויצו פתח תקוה 
קמחין נורית, סביון-קרית אונו 
שגיא שמעון, סביון-קרית אונו 

גולד יוסף, ראשון לציון 
ליסטגאוס יצחק, מרכז ספורט רשלצ 

דבח בלה, בית מכבי ראשל"צ 
פלקסר אליזבט, בית מכבי ראשל"צ 

סנדל רבקה, רעננה ההגנה 
שירצקי ליליאן, רעננה ההגנה 

ווינשטוק יהודה, באר שבע 
לוי אליאט, אשדוד 

גרוסמן נחמה, וקס - רחובות 

שחקן מתקדם 
ברטלר אילנה, רמת השרון 

כהן מימי, רמת השרון 
קנטי נילי, רמת השרון 

סחר יונה, הלוחם אפקה 
מאססה סוויד, כיכר המדינה ת"א 

סוויד אהרון, כיכר המדינה ת"א 
אשרוב לבנה, קנטרי רעננה 

בטר שי, כרמיאל 
אייזנשטיין שרה, חיפה/כרמל 

סידי אראלה, חיפה/כרמל 
שוורץ ארד, חיפה/כרמל 
שוורץ מירה, חיפה/כרמל 

אפשטיין דוד, קריות/חיפה 
פרידברג ג'ק, קריות/חיפה 

שטריך אליעזר, קריות/חיפה 
דוד טובה, טבעון 

שינפלד מרים, טבעון 
שמואלי דברה, טבעון 
שמואלי עודד, טבעון 

שליין רותי, רקפת קרית טבעון 
טל לאה, הלוחם חיפה 

בלקין מייקל, ברידג' פוינט פולג 

גרשוני בינה, ברידג' פוינט פולג 
הרנשר נילי, ברידג' פוינט פולג 
קלפוס יוסי, ברידג' פוינט פולג 

גולדשטיין דליה, כפר סבא 
ווברמן מרי, כפר סבא 
ווברמן רנה, כפר סבא 

נתן רותי, כפר סבא 
בן חיים תקוה, רמת גן 
גלמור חניתה, רמת גן 
דוידסון דודו, רמת גן 

צימבלר אסתי, רמת גן 
קניספל זהבה, רמת גן 

אשד שולי, אביבים 
בנציוני עליזה, אביבים 

ואקנין מויש, אביבים 
לובלסקי ספי, אביבים 

מולדבסקי טרזה, אביבים 
מרפלד ירחמיאל, אביבים 

נהרי דורית, אביבים 
סולב אילנה, אביבים 

סונין רמי, אביבים 
פינסלר שמואל, אביבים 

פרנקל יפה, אביבים 
שגב מיכה, אביבים 

בוקי דמיטרי, מושבות-שמריהו 
חן שנקמן גליה, מושבות-שמריהו 

שנקמן מנחם, מושבות-שמריהו 
משיח אילנה, מרום נווה 

בורובסקי אסתר, ירושלים 
גנס מרסל, ירושלים 

יצחקי אסתר, ירושלים 
כהן אלברט, ירושלים 

לוין סוסן, ירושלים 
בירגר ירדנה, לב חולון 

כץ עוזי, לב חולון 
פלדברג בלה, לב חולון 
שורש  חדוה, לב חולון 

גאות אדוה, אבא חושי חיפה 
דרמון שמעון, אבא חושי חיפה 
וילץ ברוריה, אבא חושי חיפה 
גרונר ניצה, מרכז הברידג' ים 

חבר אסתר, מרכז הברידג' ים 
כהן יוסף, מרכז הברידג' ים 

מנובלה קטרינה, מרכז הברידג' ים 
שויצר הלנה, נתניה 

בארי רמי, קיסריה 
בן נתן גיליאן, זכרון יעקב 

וקסלר פנחס, זכרון יעקב 
ספיבק אתי, זכרון יעקב 

שפרינגר גילה, זכרון יעקב 
רוזמן טומי, ויצו פתח תקוה 

אבידן יצחק, סביון-קרית אונו 
דיין רחל, סביון-קרית אונו 

פאפירוב מריה, סביון-קרית אונו 
כהן איריס, בית מכבי ראשל"צ 
ריינר יפה, בית מכבי ראשל"צ 

אהרון תרצה, רעננה ההגנה 
ברקוביץ אסתר, רעננה ההגנה 

דריאל משה, רעננה ההגנה 
לילינג שרה, רעננה ההגנה 
מנור מינה, רעננה ההגנה 

מרמלשטיין חיים, רעננה ההגנה 
קלאוס יהודית, רעננה ההגנה 

ריבש מוטי, רעננה ההגנה 
שמש שוש, רעננה ההגנה 

שפוטהיים דוד, רעננה ההגנה 
אייזנברג אסתר, באר שבע 

בן משה יעקב, באר שבע 
עזרא יצחק, באר שבע 

שפירא נחום, באר שבע 
כץ אווה, אשקלון 
אבנת יוסי, אילת 
בונים רוני, אילת 

בסקקוב גליה, אילת 
ויס יוסי, אילת 

פרסטיי ברכה, אילת 
אומפלט עטרה, וקס - רחובות 

ארליך יהודית, וקס - רחובות 
גואטה גיל, וקס - רחובות 

דסברג לאה, וקס - רחובות 
דסברג שמואל, וקס - רחובות 

עסיס זהבה, וקס - רחובות 
שבדרון שלי, וקס - רחובות 

שושני יוסי, וקס - רחובות 
שכטר לאון, וקס - רחובות 
שרון עליזה, וקס - רחובות 
ששון ירדנה, וקס - רחובות 
ששון ששון, וקס - רחובות 
רוט יהודית, מועדון מודיעין 

חסון צביה, מועדון לידור 
עשני יעקב, מועדון לידור 

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

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



האי סאמוס. אחד האיים היפים של יוון בו 45 אלף תושבים מסבירי פנים לתיירים.
סאמוס הוא האי הדרומי ביותר וקרוב לחופי תורכיה אשר שייך לקבוצת האיים בצפון מזרח הים האגאי, איים בעלי אופי ייחודי. האי 
עשיר באתרים ארכיאולוגים והיסטוריים מנזרים ומוזיאונים, עשיר בצמחיה, עם הרים ירוקים מעוטרים באורנים ובעצי שקמה וגבעות 

מיוערות באלונים. סאמוס העיר נמצאת בצד המזרחי של האי והינה העיר הגדולה באי עם בתי מלון, מסעדות, שווקים וחנויות.
DLX אנו נשהה במלון הנופש והספא היוקרתי בעל דירוג של חמישה כוכבים

***** Doryssa Seaside Resort*****
 ,)Pythagorion( מלון נופש מפואר זה שוכן  בחלקה הדרומי של סאמוס, ליד היעד ההיסטורי הפופולרי פיטאגוריון

ומציע נוף מרהיב של הים האגאי הנשקף ממנו.
במלון: חדרים מפוארים, חוף ים פרטי, בריכות שחיה, מסעדות, ברים ועוד..

תוכנית הנופשון:
 5/9 יום ד' - טיסת בוקר ישירה לסאמוס 9.20-11.30 עם ההגעה נצא להכירות ראשונה עם האי ובמהלכה נשב לסעוד לארוחת 

צהרים יוונית טיפוסית. הגעה למלון בשעות אחר הצהרים להתארגנות ומנוחה. ארוחת ערב ותחרות ברידג' לאחריה.
6/9 יום ה' - יציאה ליום קסום של שייט בספינת דיגים טיפוסית מסביב לאי כולל רחצה בים וארוחת צהרים הרבה אוזו ומצב רוח. 

ארוחת ערב וברידג' לאחריה.
7/9 יום ו' - יום מנוחה כיף והתרגעות במלון. אחרי הצהרים ברידג', ארוחת ערב, בילוי במלון או יציאה לטברנה מקומית.

8/9 יום ש' - ארוחת בוקר ויציאה לקראת צהרים חזרה לארץ 12.35-14.35.
מחיר מיוחד 735 אירו לאדם בחדר בתפוסה זוגית.

המחיר כולל: טיסה ישירה תא-סאמוס-תא.
3 לילות במלון Doryssa Seaside Resort על בסיס חצי פנסיון.

חצי יום טיול כולל ארוחת צהרים.
יום שייט בספינת דיגים כולל ארוחת צהרים.

משחקי ברידג', העברות והרבה מצב רוח.
המחיר אינו כולל: ביטוחים למיניהם,שתיה בארוחות, תשר לנותני השרותים ובמלון )40 אירו לאדם(. תוספת ליחיד בחדר 350 אירו.

מועדון הברידג' רמת השרון וג'קי דגן שמחים להזמינכם
לחגיגת סוף הקיץ ארבעה ימים של נופש-טיולים-ברידג'-

הרבה מצב רוח, אוזו, מוזיקה ואוכל יווני משובח

באי הנופש היוני הקסום
SAMOS סאמוס

5-8/9/2018 - רביעי-שבת

שימו לב מספר המקומות מוגבל !!! 
מהרו להרשם לחוויה אמיתית זו...

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

אלבניה שימרה עולם נעלם ומרתק, מראות של נופים הרריים, אגמים ואתרים היסטוריים שרידים לתרבות עתיקת יומין, 
והשפעות שונות. שמחת החיים טבועה עמוק באופי של אנשי הבלקן. הטיול שלנו מוביל אותנו לאזורים לא מוכרים, 

להרפתקאות מרתקות ולבילויים טעימים ונעימים, בטיול זה תכירו את המדינה המיוחדת הידועה בקשרים החמים עם העם 
היהודי. מסע בזמן מלא בחווית, מראות, טעמים ונופים עוצרי נשימה.

בטיול הייחודי שלנו באלבניה נתרשם מהיופי המרהיב הנשקף מכל פינה, מהחופים המפורצים של הים האדריאטי אל שמורת 
הטבע המרהיבות.

אנו נשהה במלון היוקרה והפאר  Mak Albania Hotel ***** אשר ממוקם במרכז עיר הבירה טירנה – במלון חדרים 
מפוארים בריכות שחיה, מרכז ספא מפואר, מסעדות, ברים ועוד.

במחיר מיוחד של 1,690 אירו לאדם )בחדר בתפוסה זוגית(
תוספת ליחיד בחדר 450 אירו

המחיר כולל: 
טיסה ישירה תא טירנה תא.	 
 	.Mak Albania Hotel 7 לילות על בסיס חצי פנסיון במלון היוקרה
טיולים יומים לפי התוכנית.	 
מדריך ישראלי מומחה לאיזור.	 
טעימות קולינריות וארוחות לפי התכנית	 
כל הכניסות לאתרים השונים.	 
אוטובוס נוח לביצוע התוכנית.	 
משחקי ברידג' בערבים.	 

המחיר אינו כולל: ביטוחים למיניהם,שתיה בארוחות, תשר לנותני השרותים ובמלון )80 אירו לאדם(, תשר למדריך הישראלי 
וכל מה שלא נכלל בסעיף המחיר כולל.

מועדון הברידג' רמת השרון וג'קי דגן שמחים להזמינכם

סוד הקסם האלבני
טיול כוכב עומק באלבניה המדהימה

סוכות  24/9 - 1/10/2018

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

שימו לב - מספר המקומות לטיול זה מוגבל. 
עקב עומס בטיסות בחגים יש להרשם במהרה - אל תחמיצו חוויה אמיתית ויחודית זו.



האי סאמוס. אחד האיים היפים של יוון בו 45 אלף תושבים מסבירי פנים לתיירים.
סאמוס הוא האי הדרומי ביותר וקרוב לחופי תורכיה אשר שייך לקבוצת האיים בצפון מזרח הים האגאי, איים בעלי אופי ייחודי. האי 
עשיר באתרים ארכיאולוגים והיסטוריים מנזרים ומוזיאונים, עשיר בצמחיה, עם הרים ירוקים מעוטרים באורנים ובעצי שקמה וגבעות 

מיוערות באלונים. סאמוס העיר נמצאת בצד המזרחי של האי והינה העיר הגדולה באי עם בתי מלון, מסעדות, שווקים וחנויות.
DLX אנו נשהה במלון הנופש והספא היוקרתי בעל דירוג של חמישה כוכבים

***** Doryssa Seaside Resort*****
 ,)Pythagorion( מלון נופש מפואר זה שוכן  בחלקה הדרומי של סאמוס, ליד היעד ההיסטורי הפופולרי פיטאגוריון

ומציע נוף מרהיב של הים האגאי הנשקף ממנו.
במלון: חדרים מפוארים, חוף ים פרטי, בריכות שחיה, מסעדות, ברים ועוד..

תוכנית הנופשון:
 5/9 יום ד' - טיסת בוקר ישירה לסאמוס 9.20-11.30 עם ההגעה נצא להכירות ראשונה עם האי ובמהלכה נשב לסעוד לארוחת 

צהרים יוונית טיפוסית. הגעה למלון בשעות אחר הצהרים להתארגנות ומנוחה. ארוחת ערב ותחרות ברידג' לאחריה.
6/9 יום ה' - יציאה ליום קסום של שייט בספינת דיגים טיפוסית מסביב לאי כולל רחצה בים וארוחת צהרים הרבה אוזו ומצב רוח. 

ארוחת ערב וברידג' לאחריה.
7/9 יום ו' - יום מנוחה כיף והתרגעות במלון. אחרי הצהרים ברידג', ארוחת ערב, בילוי במלון או יציאה לטברנה מקומית.

8/9 יום ש' - ארוחת בוקר ויציאה לקראת צהרים חזרה לארץ 12.35-14.35.
מחיר מיוחד 735 אירו לאדם בחדר בתפוסה זוגית.

המחיר כולל: טיסה ישירה תא-סאמוס-תא.
3 לילות במלון Doryssa Seaside Resort על בסיס חצי פנסיון.

חצי יום טיול כולל ארוחת צהרים.
יום שייט בספינת דיגים כולל ארוחת צהרים.

משחקי ברידג', העברות והרבה מצב רוח.
המחיר אינו כולל: ביטוחים למיניהם,שתיה בארוחות, תשר לנותני השרותים ובמלון )40 אירו לאדם(. תוספת ליחיד בחדר 350 אירו.

מועדון הברידג' רמת השרון וג'קי דגן שמחים להזמינכם
לחגיגת סוף הקיץ ארבעה ימים של נופש-טיולים-ברידג'-

הרבה מצב רוח, אוזו, מוזיקה ואוכל יווני משובח

באי הנופש היוני הקסום
SAMOS סאמוס

5-8/9/2018 - רביעי-שבת

שימו לב מספר המקומות מוגבל !!! 
מהרו להרשם לחוויה אמיתית זו...

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

אלבניה שימרה עולם נעלם ומרתק, מראות של נופים הרריים, אגמים ואתרים היסטוריים שרידים לתרבות עתיקת יומין, 
והשפעות שונות. שמחת החיים טבועה עמוק באופי של אנשי הבלקן. הטיול שלנו מוביל אותנו לאזורים לא מוכרים, 

להרפתקאות מרתקות ולבילויים טעימים ונעימים, בטיול זה תכירו את המדינה המיוחדת הידועה בקשרים החמים עם העם 
היהודי. מסע בזמן מלא בחווית, מראות, טעמים ונופים עוצרי נשימה.

בטיול הייחודי שלנו באלבניה נתרשם מהיופי המרהיב הנשקף מכל פינה, מהחופים המפורצים של הים האדריאטי אל שמורת 
הטבע המרהיבות.

אנו נשהה במלון היוקרה והפאר  Mak Albania Hotel ***** אשר ממוקם במרכז עיר הבירה טירנה – במלון חדרים 
מפוארים בריכות שחיה, מרכז ספא מפואר, מסעדות, ברים ועוד.

במחיר מיוחד של 1,690 אירו לאדם )בחדר בתפוסה זוגית(
תוספת ליחיד בחדר 450 אירו

המחיר כולל: 
טיסה ישירה תא טירנה תא.	 
 	.Mak Albania Hotel 7 לילות על בסיס חצי פנסיון במלון היוקרה
טיולים יומים לפי התוכנית.	 
מדריך ישראלי מומחה לאיזור.	 
טעימות קולינריות וארוחות לפי התכנית	 
כל הכניסות לאתרים השונים.	 
אוטובוס נוח לביצוע התוכנית.	 
משחקי ברידג' בערבים.	 

המחיר אינו כולל: ביטוחים למיניהם,שתיה בארוחות, תשר לנותני השרותים ובמלון )80 אירו לאדם(, תשר למדריך הישראלי 
וכל מה שלא נכלל בסעיף המחיר כולל.

מועדון הברידג' רמת השרון וג'קי דגן שמחים להזמינכם

סוד הקסם האלבני
טיול כוכב עומק באלבניה המדהימה

סוכות  24/9 - 1/10/2018

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

שימו לב - מספר המקומות לטיול זה מוגבל. 
עקב עומס בטיסות בחגים יש להרשם במהרה - אל תחמיצו חוויה אמיתית ויחודית זו.



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

www.bridgeredsea.com

7.
20

17

 2 1 8  , ר ב מ ב ו נ 1  ב 8 -8

24 ה־ הבינלאומי 
בים האדום, אילת

הברידג'פסטיבל

redsea bridge festival : 

אירוע השנה

�  תחרויות מידי יום לכל הרמות.

�  הרצאות של בכירי המורים.

�  נקודות אמן ארציות ובינלאומיות.

�  שחקנים מחו"ל, אלופי אירופה, נבחרות ישראל.

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

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

�  ארועים חגיגיים וחוויות כל יום.

�  טיסות במחירים מועדפים.


