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לעידכון פרטים יש ליצור קשר עם משרד ההתאגדות.

כל הזכויות שמורות למו"ל .אין המערכת אחראית לתוכן המודעות

דבר ועד העמותה
"יש רק דרך אחת להימנע מביקורת:
אל תעשה כלום ,אל תגיד כלום ואל תהיה כלום"

אריסטו

שלום חברים,
ההתאגדות על מתנדביה ועובדיה מתמודדת עם שינויים ואתגרים לא מעטים בשנים האחרונות והשנה הזו לא
שונה כלל וכלל ואולי אף קשה יותר.
מטבע הדברים ,חלק מהרעיונות והפתרונות שמיושמים על ידי ההתאגדות זוכים לביקורת כזו או אחרת .חלק
מהביקורות נובעות מהעובדה שהאדם המבקר לא מכיר (ולא באשמתו) את התמונה המלאה וחלק כמובן
מוצדק ומוביל לשיפור.
מצד אחד ביקורת עלולה להיות מתסכלת אך מצד שני היא גם מעידה על עשיה רבה ועל כן אני קורא לחבריי
לעשייה להרים ראש ולהתעודד כי המשמעות היא שההתאגדות אכן בתנופה וצועדת קדימה בכל הכוח.
מצידנו ,אני יכול להבטיח לכם ,שכל עוד הביקורת עניינית ,לגופו של עניין ולא לגופו של אדם ,אנו נהיה קשובים
תמיד ונשתדל ללמוד ולהשתפר.
ומכאן ,למקצת מהאתגרים
1.1הגברת הקשר עם חברי ההתאגדות – בעולם של היום הקשר עם חברי העמותה מתהדק והחברים
מעוניינים להתעדכן ולהיות חשופים למידע בזמן אמת .אנו מנסים לענות על צורך זה על ידי עדכונים
שוטפים במייל ,עמוד וקבוצת פייסבוק חיה ותוססת כאשר במקביל נחתם הסכם עם מנהל תוכן ייעודי
לנושא שמטרתו היא לשמור אתכם מעודכנים.
2.2ביטאון דיגיטלי – העולם עובר לדיגיטל וגם אנחנו .אנו מודעים לקושי הראשוני בהתמודדות עם הגרסה
הדיגיטלית אך בטוחים כי ביחד נצלח גם את הקושי הזה .לנוחיותכם ,הוספנו לביטאון זה דף הנחיות אשר
מסביר בפירוט (כולל צילומי מסך) כיצד ניתן להגיע לביטאון הדיגיטלי וחשוב עוד יותר ,כיצד ניתן להדפיס
את הביטאון הדיגיטלי בקלות .אל תהססו לפנות אלינו לסיוע ועזרה.
3.3הקצבות מגופים ממשלתיים – השנה באה לסיומה תקנה אשר מסדירה את תקצוב ענפי השחמט
והברידג' על ידי המדינה .ההתאגדות נערכת להתמודדות לא קלה במישור זה ,על מנת להמשיך ולקבל
את הסיוע והתמיכה שכל כך מגיעים לענף הספורט מספר  1בארץ!
4.4שדרוג בית ההתאגדות – אנו מעוניינים לספק לשחקנים את התנאים הטובים ביותר וכחלק מתהליך זה
התנענו תהליך התחדשות שבראשו שדרוג הכיסאות .מי שכבר ביקר ושיחק עדכן שהיה קשה לא להירדם
5.5פסטיבל ת"א  – 2018זוהי השנה השנייה בה יתקיים הפסטיבל באולם היכל שלמה בת"א .אנו נערכים
לכך במרץ ומקפידים על שימור הדברים הטובים ושיפור של הנדרש שיפור .בעניין זה אציין לחיוב את
דפי המשוב שמולאו על ידיכם וסייעו לנו להגיע לתובנות ולנסות ולהשתפר .גם השנה צפויים להשתתף
שחקנים בינלאומיים טובים ובכירים ,יהיה כיף!
6.6ליגת האלופות  – 2018ההסכם לאירוח התחרות היוקרתית אושר ונחתם על ידי ההתאגדות הישראלית
והאיגוד האירופאי .האירוע יתקיים באילת בחלקו הראשון של פסטיבל הים האדום וצפוי להביא לארץ את
טובי השחקנים בעולם! את ישראל תייצג אלופת הליגה הלאומית והתחרות תשודר ב BBO-לקהל הרחב.
עוד נושאים ואתגרים רבים על הפרק אך על כך ועוד בביטאון הבא.
אני עומד לרשותכם וזמין  .24/7תוכלו ליצור עמי קשר ישיר באמצעות בתיבת המייל שלי
 Gilado.bridge@gmail.comאו באמצעות עמוד הפייסבוק הרשמי שלי
גלעד אופיר – יו"ר ההתאגדות הישראלית לברידג'.

שלכם ובשבילכם,
גלעד אופיר ,יו"ר

הכרזות

הכרזות – צעד אחר צעד

()3

הפותח החזק
רם סופר
מאמר זה הוא השלישי בסדרה בת שישה מאמרים
שמטרתה לאמן את השחקן המתלמד בכללי ההכרזה
וביישומם הנכון .הפעם אנו עוסקים בפותח החזק.
פותח חזק הוא יד המכילה  +18נקודות גבוהות שיש לה
הזדמנות לפתוח את המכרז.
ייחודו של הפותח החזק בכך שאם לשותף מספיק נקודות
כדי להשיב ( 6או יותר) ,אז קרוב לוודאי שהשותפות
מחזיקה בכוח מספיק להכרזת משחק מלא (לפחות).
חשוב מאוד להעביר לשותף את המסר הזה כבר בהכרזה
השנייה ,היות שהכרזת פתיחה של  1בסדרה עדיין אינה
רומזת לשותפנו אם מדובר בפותח חלש ,בינוני או חזק.
אם ידו של הפותח עומדת בתנאים להכרזת הפתיחה
 ,2NTיש להשתמש בהכרזה זו כדי להעביר לשותף מסר
ברור על כוחו הרב של הפותח.
כעת נכריז ביחד מספר ידיים .בכל הדוגמאות הבאות
נניח לשם הפשטות כי מערב הוא המחלק (אתם יושבים
במערב תמיד) ,וכי צפון-דרום אינם מתערבים וקוראים
 Passלאורך כל הדרך.
דוגמא 1
AK83
KJ96
KQJ
A2

♠
♥
♦
♣

בידכם  21נקודות גבוהות עם חלוקה מאוזנת .4-4-3-2
כיצד תפתחו את ההכרזה?
תשובה :עם  20-22נקודות גבוהות וחלוקה מאוזנת יש
לפתוח  .2NTלאחר הכרזה זו השותף מודע לכוחכם
הרב ,ואפילו אם בידו  5נקודות בלבד ,לא תחמיצו משחק
מלא.

4

פתחתם  ,2NTושותפכם השיב ♣ .3מהי משמעות
ההכרזה שלו?
תשובה :המשיב משתמש במוסכמה סטיימן ,אשר
קיימת גם לאחר הכרזת הפתיחה  .2NTבידו כוח מספיק
למשחק מלא (לפחות) – לרוב  +5נקודות .הוא מבקש
מכם להראות רביעייה במייג’ור ,ואם אין לכם – להכריז
♦.3
הערה לשחקנים מתקדמים :אם אתם משתמשים
ב Puppet-Stayman-או בכל שיטה אחרת ,תשיבו
ל 3♣-על פי שיטתכם .סדרת מאמרים זו מבוססת על
הסכמים בסיסיים בלבד ,הכוללים סטיימן וטרנספרים
לאחר פתיחות ללא שליט.
מה עושים בתגובה לסטיימן עם שתי רביעיות במייג'ור?
תשובה :מקובל ומומלץ להכריז רביעיות במצב זה
לפי הסדר ,מלמטה למעלה .כלומר – להראות קודם
את הרביעייה הנמוכה ולהכריז ♥ .3איכותן של סדרות
המייג'ור אינה צריכה להשפיע על הכרזתכם במצב זה.
הכרזתם ♥ ,3והשותף מעלה ל .4♥-מה זה אומר?
שותפכם מאשר התאמה בהארט ומסיים את המכרז
במשחק מלא .זוהי הכרזה סוגרת .נותר לכם רק לקרוא
 Passולהתכונן לקלף ההובלה.
ומה הייתם עושים אילו השותף היה מכריז  3NTלאחר
♥?3
זו שאלה מורכבת יותר .מפתה לראות גם ב 3NT-הכרזה
סוגרת ,אולם המשיב לא השתמש בסטיימן בלי סיבה.
צריכה להיות לו לפחות רביעייה אחת במייג’ור .מאחר
שאין לו התאמה בהארט ,אתם מסיקים שיש לו רביעייה
בספייד ושיש התאמה  4-4בסדרה זו .במקרה זה,
ההכרזה השלישית הנכונה שלכם היא ♠.4

South

East

North

West

Pass

♣3

Pass

2NT

All Pass

♥4

Pass

♥3

אף על פי שהמצב מורכב ,זוהי ביסודו של דבר שאלה
פשוטה .השותף שמע את תיאור היד שלכם והחליט לסיים
את המכרז בחוזה  .3NTבידכם אין שום דבר מהותי
שטרם הראיתם .שותפכם יודע שהסדרות הארוכות
שלכם הם ספייד ודיאמונד .הוא לא היה מכריז  3NTללא
עוצרים בשתי הסדרות האחרות – הארט וקלאב .על כן
אינכם אמורים לחשוש יתר על המידה מה Q-הבודדת
בקלאב .סדרת הקלאב של השותף תכיל לפחות קלף
בכיר אחד מוגן ,וה Q-שלכם רק מחזקת את העוצר הזה.

♠
♥
♦
♣

במצב הנתון  3NTצריך להיות החוזה הסופי ,ועל כל ניסיון
של הפותח להמשיך את ההכרזה בגובה  4ייאמר “כל
המוסיף – גורע” .עם זאת ,אילו הייתם מחזיקים חלוקה
קיצונית יותר ,נניח  6קלפי ספייד ו 5-קלפי דיאמונד ,היה
בהחלט היגיון להכריז ♦ 4או ♠ 4על מנת להגיע לחוזה
סופי עם שליט.

יד אפשרית של השותף:
75
AQ42
T863
J85

♠
♥
♦
♣

דוגמא 2
AKJ92
K64
AQJ8
Q

בידכם  20נקודות גבוהות עם חלוקה לא מאוזנת .5-3-4-1
מהי הכרזת הפתיחה שלכם?
יד זו אינה מתאימה להכרזת פתיחה  2NTבגלל הסינגלטון
בקלאב .הכרזת הפתיחה הפשוטה והנכונה היא ♠.1
השותף משיב  .1NTמה ידוע כעת על היד שלו?
הכרזת המשיב  1NTמתארת משיב חלש ( 6-10נקודות)
עם חלוקה שאינה בהכרח מאוזנת .ייתכן שיש לו סדרה
ארוכה משלו ,אך אין לו מספיק נקודות להראות אותה
בגובה  .2מה שבטוח ,אין לו  3קלפים (או יותר) בספייד,
אחרת היה תומך בסדרתכם.
מה תהיה הכרזתכם השנייה?
בראש ובראשונה ,חשוב לבחור כעת בהכרזה המראה כוח
רב ,על מנת שהשותף ידע כי יש בוודאות משחק מלא .סוג
ההכרזה המובהק ביותר המראה כוח רב ומחייב למשחק
מלא הוא קפיצה בסדרה חדשה בהכרזתו השנייה של
הפותח .הכרזה כזאת מתארת  +18נקודות +5 ,קלפים
בסדרה הראשונה שלכם +4 ,קלפים בסדרתכם השנייה
ומחייבת את שני השותפים לא לעצור את המכרז בטרם
הגיעו למשחק מלא.
ביד זו יש לכם סדרה שנייה טובה בת  4קלפים בדיאמונד,
ולכן ההכרזה השנייה הנכונה היא ♦ .3לאחר הכרזה זו
(בניגוד ל 2♦-שתוארה בחודש הקודם) אסור לשותף
לקרוא .Pass

הכרזות

מהלך המכרז המלא:

הכרזתם ♦ ,3והשותף מכריז  .3NTמה עליכם לעשות
כעת?

מהלך המכרז המלא:
South

East

North

West

Pass

1NT

Pass

♠1

All Pass

3NT

Pass

♦3

יד אפשרית של השותף:
Q8
Q952
T7
KT932

♠
♥
♦
♣

דוגמא 3
K8
KQ62
AKQJ3
95

♠
♥
♦
♣

בידכם  18נקודות גבוהות עם חלוקה לא מאוזנת .2-4-5-2
מהי הכרזת הפתיחה שלכם?
תשובה :אין שום בעיה .היד אינה מתאימה להכרזת
פתיחה  .1NTבהיעדר חמישייה במייג’ור נפתח בסדרת
המיינור הארוכה ♦.1

5

הכרזות

פתחתם ♦ ,1ושותפכם השיב ♠ .1מהי משמעות
ההכרזה של המשיב?
זוהי חזרה על מה שנאמר בחודשים קודמים .לשותף 4
קלפים (או יותר) בספייד ו 6-נקודות (או יותר).
מה תהיה הכרזתכם השנייה?

A9743
A985
T7
64

♠
♥
♦
♣

דוגמא 4

ברצונכם להראות לשותף יד חזקה וגם להציג את
הרביעייה במייג'ור שטרם הראיתם .בעקבות הדוגמא
הקודמת אתם אולי שוקלים הכרזת קפיצה ל.3♥-
זוהי חשיבה נכונה ,אך יש פתרון טוב יותר.
כאשר סדרתכם השנייה (בת  4קלפים) גבוהה
מסדרתכם הראשונה (בת  5קלפים) אין צורך בקפיצה
לגובה  3על מנת להראות כוח רב.
כלל :הכרזת סדרה חדשה בגובה  ,2הגבוהה מסדרתו
הראשונה של הפותח נקראת הכרזת רוורס ומתארת
 17נקודות או יותר +5 ,קלפים בסדרה הראשונה ו+4-
קלפים בסדרה השנייה.

AQ2
KJ72
AQ8
K96

♠
♥
♦
♣

בידכם  19נקודות גבוהות עם חלוקה מאוזנת .3-3-3-4
מהי הכרזת הפתיחה שלכם?
תשובה :מספר הנקודות אינו מתאים להכרזת פתיחה
 )15-17( 1NTאו  .)20-22( 2NTבהיעדר חמישייה
במייג’ור יש לפתוח בסדרת מיינור.
כלל :עם  3קלפים בכל אחת מסדרות המיינור הכרזת
הפתיחה צריכה להיות ♣( 1ולא ♦.)1

ההיגיון מאחורי כלל זה הוא שביצוע הכרזת רוורס עם
פחות מ 17-נקודות יגרום נזק בכך שיוביל את השותפות
לחוזים גבוהים מדי ללא ניקוד מספיק.

ההיגיון מאחורי כלל זה הוא שהכרזת פתיחה ♣1
תתבצע לעתים קרובות יחסית עם סדרה בת  3קלפים,
אולם הכרזת פתיחה ♦ 1תתאר כמעט תמיד סדרה בת
 4קלפים לפחות .סגנון הכרזה כזה יאפשר לשותפכם
לתמוך בסדרת הדיאמונד שלכם עם  4קלפים ,ובו-בזמן
להמתין ל 5-קלפים על מנת לתמוך בקלאב.

הכרזתם ♥ ,2והשותף השיב ♥ .4מה כעת?
שותפכם בחר בהכרזה סוגרת למשחק מלא .עליכם לקבל
את החלטתו ,לקרוא  Passולשחק בחוזה ♥.4

הכרזתם ♣ ,1ושותפכם השיב ♠ .1האם זה הזמן
להפגין את הידע החדש שלכם ולהשתמש בהכרזת
רוורס ♥?2

בהקשר זה חשוב לציין ,כי לאחר הכרזת רוורס מציאת
התאמה במייג'ור מחייבת למשחק מלא .על כן ,אילו
שותפכם מחזיק יד טובה יותר עם סיכוי לסלם ,מומלץ
לו להכריז ♥( 3במקום ♥ )4על מנת לשמור את המכרז
פתוח ולפנות מקום להכרזות קיו-ביד בדרך לסלם.

תשובה :לא .להכרזת רוורס יש שלושה תנאים+18 :
נקודות +5 ,קלפים בסדרה הראשונה +4 ,קלפים בסדרה
השנייה .התנאי השני אינו מתקיים כאן .ביסודו של דבר,
הכרזות רוורס מיועדות אך ורק כדי להציג ידיים של פותח
חזק עם חלוקות לא מאוזנות.

היות שסדרת מאמרים זו אינה עוסקת במהלכי הכרזה
מורכבים לקראת סלם ,נוותר במסגרת זו על הדיון
בשאלה כיצד הייתם ממשיכים את ההכרזה לאחר ♥.3

אז מה בכל זאת תכריזו בסיבוב השני?

אם תתבוננו שוב בידכם ,תראו שהיא מתאימה באופן
מושלם להכרזת רוורס של ♥ 2בסיבוב השני.

מהלך המכרז המלא:

6

יד אפשרית של השותף:

South

East

North

West

Pass

♠1

Pass

♦1

All Pass

♥4

Pass

♥2

תשובה :עם חלוקה מאוזנת כדאי לרוב להכריז NT
בסיבוב השני .ההכרזה הנכונה היא  .2NTהכרזת קפיצה
של הפותח ב NT-בסיבוב השני מתארת  18או 19
נקודות.
הכרזתם  ,2NTושותפכם מכריז כעת  .4NTמה יש
בידו ,ומה הוא רוצה מכם?

הכרזת קפיצה ל 4NT-מיד לאחר שהשותף הכריז 1NT
או  2NTהינה הזמנה כמותית לסלם.
משמעות הדבר היא שהשותף אינו בטוח אם יש ניקוד
מספיק לסלם ללא שליט .אתם מתבקשים לקרוא Pass
ולהישאר בחוזה  4NTעם יד מינימלית ,או לקבל את
ההזמנה ולהכריז  6NTעם יד מקסימלית.
סביר להניח כי לשותפכם כ 14-נקודות ,והוא עדיין אינו
בטוח אם לשותפות כוח מספיק להכרזת .6NT

במקרה זה מדובר ביד מקסימלית –  19נקודות .עליכם
לקבל את הזמנת השותף ולהכריז .6NT

הכרזות

בברידג' מקובל כי הכרזה של  4NTהינה שאלה למספר
האסים של השותף (לעתים מצרפים לאסים קלפים
בכירים נוספים כמו ה K-בסדרת השליט המוסכמת).
למרות זאת ,קיים יוצא מן הכלל חשוב:

העליון או התחתון של הטווח.

מהלך המכרז המלא:
South

East

North

West

Pass

♠1

Pass

♣1

Pass

4NT

Pass

2NT

Pass

Pass

Pass

6NT

יד אפשרית של השותף:

מה תהיה הכרזתכם הבאה?

KJ43
QT3
KJ7
A42

♠
♥
♦
♣

עליכם לבצע שתי פעולות פשוטות .ראשית ,לזכור מהו
טווח הניקוד שהצגתם בהכרזה הקודמת ( .)18-19שנית,
לספור שוב את נקודותיכם ( )19ולהחליט אם אתם בחלק

חנות הברידג‘ היחידה בישראל

180

ש“ח סט קופסאות הכרזה קלאב

במקום  240ש“ח
תוספת  40ש“ח למשלוח

כולל קלפי הכרזה
מפלסטיק סימטריים

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

www.lioncard.co.il

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

03-6186722

פתוח ימים א-ה 08:00-17:00

פסח במלון  Bay Viewחיפה

המלון המקסים על הר הכרמל המשקיף על מפרץ חיפה

 30במרץ  7 -באפריל 2018

חבילות אירוח – החל משלושה לילות (ארבעה ימים)
במחירים מיוחדים החל מ 2,295-ש"ח (כולל מע"מ) לאדם בחדר זוגי,
חצי פנסיון ,ארוחת ליל הסדר ,טיול ,סרט ואירועים.
תחרויות ברידג' כולל כיבוד חופשי
טיילת מדהימה חדר כושר טיולים

הרצאות בילויים וכיף
אינטרנט חופשי בית כנסת

דניאלה בירמן  | 03-6058355רותי ליברמן 054-4556111
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הכרזות

הכרזת המשיב לפתיחת 1NT
לאחר ( Dblעונשין) מהיריב
אילנה לונשטיין
כאשר שותפנו פותח  1NTאו מכריז אוברקול  1NTוהיריב
שמשמאלו מכפיל (לעונשין) ,הכרזות סטיימן וטרנספר
בטלות .הואיל והיריבים שואפים להעניש אותנו ב,1NT-
מטרתנו היא לחפש חוזה טוב יותר באמצעות מציאת
התאמה באחת הסדרות ,ובכך “להציל” את השותף
מחוזה מוכפל של .1NT
הערת המערכת :קיימות שיטות רבות לברוח מחוזה
מוכפל של  .1NTיתרונה של השיטה המוצגת כאן
בפשטותה – היא אינה מעמיסה על הזיכרון הכרזות לא
טבעיות.
(א) עם חמישייה כלשהי ו 0-4 -נקודות נכריז את
החמישייה בגובה .2
דוגמא 1
Q8642
J753
32
53
South

♠
♥
♦
♣

East

North

West

♠2

Dbl

1NT

מוסכמת סטיימן מבוטלת במצב זה ,ולכן הכרזת ♣2
מטרתה לשחק בחוזה זה ,שיהיה כמובן עדיף על פני
 1NTמוכפל.
דוגמא 3
32
K9643
42
8763
South

South

8

East

North

♣2

Dbl

1NT

Dbl

1NT

במצב הנדון במאמר זה אין הבדל מהותי בין פתיחה 1NT
לאוברקול  .1NTהכפל של צפון הינו מעניש (ראה מאמר
בירחון הקודם) ועלינו “להציל” את השותף .על שותפנו
לזכור שהכרזות הטרנספר מבוטלות במצב זה.
(ב) עם  5נקודות או יותר נבחר ב .Pass-במקרה זה,
הואיל והשותפות שלנו מחזיקה  20נקודות גבוהות או
יותר ,יש סיכוי טוב ששותפנו יצליח לבצע את החוזה
.1NT
דוגמא 4
K63
Q842
J753
42
South

West

East
♥2

דוגמא 2
763
4
J762
JT862

North

West

♦1

לא נרצה להשאיר את השותף בחוזה  1NTמוכפל ,ולכן
נכריז ♠.2

♠
♥
♦
♣

♠
♥
♦
♣

♠
♥
♦
♣

East

North

West

Pass

Dbl

1NT

נשאיר את השותף ב 1NT-מוכפל .הסיכויים לביצוע
החוזה גבוהים ,במידה שדרום יחליט להשאיר את ה.Dbl-

טיולי שייט מאורגנים חובקי עולם

לטייל בנוחות ,באיכות ובמחיר המשתלם ביותר!

כלכלה על בסיס פנסיון מלא לאורך השיט • תכנית מלאה ללא סיורי אופציה
סיורי חוף מודרכים בכל נמלי העגינה • מדריך ישראלי עתיר ניסיון מצוות "בשביל הזהב" • בטיולי הקרוז:
מפגשים קבוצתיים ו/או הרצאות מפי מדריך הטיול במשך ההפלגה • הסעה בתום הטיול משדה
התעופה לבתי הנוסעים בכל רחבי הארץ! • מפגש קבוצה על קפה ועוגה לקראת היציאה לטיול

קרוז מאורגן לפיורדים

שייט מאורגן לדרום
אמריקה ואנטארקטיקה

קרוז מאורגן לאיסלנד

מגוון מסלולים ותאריכים
החל ממאי ועד אוגוסט

 26ימים
כולל  21לילות שייט באוניית הפאר
 Seabourn Questברמת  6כוכבים
27.11

 14ימים
28.7 ,23.6 ,19.5
כולל צפון גרמניה והאיים הבריטיים
 - 26.5כולל אירלנד ואיי שטלנד

קרוז מאורגן
לאיים הקנריים ומדירה

קרוז מאורגן
בים הבלטי

קרוזים במערב
הים התיכון
 11ימים – ממאי ועד אוקטובר
(צפון איטליה)
 9ימים 1.4 -
(קרוז במערב הים התיכון בפסח)
 13ימים  -ממאי ועד ספטמבר (דרום איטליה)
 13ימים – מיוני ועד ספטמבר (יוון)

סין כולל שייט
על היאנגצה
 18ימים
כולל  5ימי שייט בנהר היאנגצה
החל מאפריל ועד אוקטובר

מאירופה אל איי האוקיינוס האטלנטי
 17ימים – 5.10 ,7.9 ,1.6
 15ימים – ( 30.9לגיל השלישי)

שייט נהרות

נהר הסיין –  8ימים – 1.11 ,19.4
(בתקופת השלכת)
נהר הריין -מאפריל ועד אוקטובר
נהר הדנובה – מאפריל ועד אוקטובר
נהר הוולגה – מיוני ועד ספטמבר
שייט בנהר הדואורו –  11ימים – 15.7
שייט בהולנד ובלגיה –  8ימים – 18.8

טיולי "בשביל הזהב" | www.senior.co.il | 03-5651152

מגוון מסלולים ותאריכים
החל מיוני ועד ספטמבר

יפן בתקופת פריחת
הדובדבן בשילוב קרוז
 19ימים –  21 | 27.3ימים ( 29.3 -פסח)
 17ימים – 5.4

יפן ודרום קוריאה בשילוב קרוז:
 17ימים –  15 | 28.4ימים – 14.5
 18ימים – ( 27.9סוכות ,בתקופת השלכת)
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דוגמא 5
K54
Q5
Q7653
432
South

♠
♥
♦
♣

South

East

North

West

Pass

RDbl

Dbl

1NT

Pass

♦2

Pass

♣2
♠2

East

North

West

Pass

Dbl

1NT

למרות החמישייה בדיאמונד נעדיף להישאר בחוזה 1NT
מוכפל שביצועו יעניק לשותפות שלנו  180נקודות (לא
כולל לקיחות עודפות) ,אך אם דרום יחליט להכריז ♣,2
נכריז בסיבוב הבא ♦ 2על מנת להתחרות על החוזה
החלקי.
(ג) עם  0-4נקודות ללא חמישייה –  .RDblסוג זה
של  RDblנקרא  – SOSקריאה לשותף להציל אותנו.
השותף מתבקש:

לאחר הכרזת ♣ 2של הפותח ,המבטיחה לפחות 3
קלפים בסדרה (שימו לב שעם חלוקה מסוג  4333הפותח
חייב להכריז ♣ ,)2המשיב מכריז ♦ 2ומוסר לפותח כי
סדרת הקלאב אינה מתאימה לו .על הפותח לבחור מבין
הסדרות האחרות .כך מוצאת השותפות התאמה 4-4
בספייד .אין זה משנה אם היריבים בוחרים בPass-
לאחר הכפל ההתחלתי שלהם או ממשיכים להכפיל –
על הפותח והמשיב להמשיך לחפש את הסדרה שבה יש
להם התאמה.
דוגמא 8
765
9864
J3
Q765

עם חלוקה מסוג  5332להכריז את החמישייה שלו.
עם חלוקה מסוג  4432להכריז את הרביעייה הנמוכה
שלו.
עם חלוקה מסוג  4333להכריז ♣( 2במטרה להגיע
להתאמה  4-3או  ,4-4העיקר לברוח מהכפל על .)1NT
דוגמא 6
J3
432
Q765
9876

A762
AK
J92
Q542

♠
♥
♦
♣

♠
♥
♦
♣

South

East

North

West

Pass

RDbl

Dbl

1NT

Pass

Pass

♣2

לאחר ה RDbl-של המשיב (שתיאר  0-4נקודות ללא
חמישייה) ,הפותח הכריז את הרביעייה הנמוכה בידו –
♣ 2ומצא בסדרה זו התאמה  .4-4כך הצליחה השותפות
להימלט מהכפל המעניש לחוזה חלקי מוצלח יותר.
דוגמא 7
8642
QT65
T876
2
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♠
♥
♦
♣

AQ63
K32
AJ4
Q54

♠
♥
♦
♣

KQ4
KT2
KQ92
A93

♠
♥
♦
♣

♠
♥
♦
♣

South

East

North

West

Pass

RDbl

Dbl

1NT

Pass

Dbl

♣2

הפעם סדרת הקלאב מתאימה למשיב .מזרח-מערב
עוצרים ב 2♣-בהתאמה  – 4-3חוזה זה עדיף על פני
 1NTמוכפל.
לסיכום ,כאשר היריבים מכפילים את שותפנו ב 1NT-ולנו
מספר נקודות מועט ,ננסה לברוח מ 1NT-מוכפל .כאשר
אנו חושבים שיש סיכוי לבצע את החוזה ,נקרא Pass
ונישאר ב 1NT-מוכפל.
כעת נסו לתרגל :מה תכריזו כמשיב במהלך ההכרזה
הבא?
South

East

North

West

?

Dbl

1NT

תרגיל 1
K763
Q642
KT2
32

♠
♥
♦
♣

תרגיל 2
J732
J62
432
Q87

♠
♥
♦
♣

תרגיל 3
Q642
5
J8632
T95

♠
♥
♦
♣

תרגיל 4
J762
Q642
3
8765

(Pass )1
מוסכמת סטיימן בטלה לאחר ה .Dbl-נרצה להשאיר את
השותף בחוזה  ,1NTשיבוצע כמעט בוודאות ,אולי עם
לקיחה עודפת.

הכרזות

תשובות לתרגילים

(RDbl )2
ננסה לברוח מהכפל .על כל הכרזה של השותף נקרא
( Passהתאמה  4-3עדיפה על פני  1NTמוכפל).
(2♦ )3
נקודות מעטות וחמישייה – נברח מהכפל.
(RDbl )4
נקודות מעטות ללא חמישייה – נכריז  .RDblעל ♣2
מהשותף נקרא  .Passעל ♦ 2נכריז ♥ 2וניתן לו לבחור
בין הארט לספייד.
(Pass )5
בידנו  8נקודות .עדיף להשאיר את השותף ב 1NT-מוכפל
מאשר לשחק ♠.2

♠
♥
♦
♣

תרגיל 5
KQ763
42
K64
765

♠
♥
♦
♣

תחרות ארצית
גביע פסח תשע"ח

שני מושבים בני  24חלוקות

ימי שלישי  20.3+27.3/18בשעה 20:00 :
פרטים נוספים במועדון ואצל יעקב :רחוב סוקולוב  ,52טלפון,03-5403244 :
יעקב מינץ ,052-2783263 :פרטים נוספים באינטרנטwww.bridgerh.co.il :
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הכרזות

אוברקול בגובה 3
מוטי גלברד
מאמר זה לקוח מהספר "הכרז בדרך הנכונה – המכרז
התחרותי (חלק ב')" מאת מוטי גלברד ( ,)2006פרק :2
 ,Overcallעמודים .95-96
אוברקול בגובה  3יכול להופיע אחרי פתיחה (חלשה) של
המתנגד בגובה  2או אחרי ששני המתנגדים הכריזו.
הדרישות דומות לאוברקול בגובה  12-17( 2נקודות
גבוהות) ,אך חיוני שתהיה סדרה טובה בת  6קלפים
לפחות עם  2מכובדים ("יפה") .רצויה גם חלוקת לא
מאוזנת ("חכם").
מידת התקיפות שבה נעז להיכנס למכרז בגובה  3תלויה
בהכרזות המתנגדים.

מקרה  :2המתנגדים תמכו זה בזה לגובה 2
כאן עליך להיות מעט יותר אגרסיבי .העובדה שהמתנגדים
מצאו התאמה מגדילה את הסיכוי שלשותף תהיה
התאמה בסדרתך.
אוברקול בגובה  3עשוי להיות מועיל מאוד בכך שידחוף
את המתנגדים מגובה  2לגובה  3ויאפשר הכשלת החוזה
שלהם.
גם אם המתנגדים יזכו בחוזה ,האוברקול לא יהיה לשווא,
והוא ינחה את השותף בבחירת הובלת הפתיחה .דאג
שתהיה לך סדרה שכדאי שהשותף יוביל בה.
74
93
AKT942
A85

מקרה  :1לאחר פתיחה חלשה בגובה 2
צריך להיזהר ולא להכריז אוברקול עם יד שאיננה
מספיק טובה .שותפו של הפותח עלול להחזיק יד טובה
ולהשתמש בכפל מעניש (.)Penalty Double
7
A52
A63
KQJT94
South

♠
♥
♦
♣

♠2

Pass

♠1

West
♦3

למערב  11נקודות גבוהות 6 ,קלפים ב ♦-עם שניים וחצי
מכובדים – “יפה”.

East

North

♣3

*♥2

West

*  6-9נקודות גבוהות 6 ,קלפי ♥
למזרח  14נקודות גבוהות וסדרה בת  6קלפים עם 3
מכובדים.
מזרח מכריז ♣ .3כך צריך להיראות אוברקול בגובה – 3
"עשיר ,יפה וחכם".
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South

East

North

♠
♥
♦
♣

מערב מכריז ♦ .3יד זו טובה מספיק לאוברקול בגובה 3
לאחר שהמתנגדים הראו התאמה.
יש סיכוי סביר שלשותף התאמה או עזרה ב ,♦-והובלת ♦
תהיה ללא ספק התחלה טובה נגד חוזה אפשרי של ♠3
או ♠.4

המשך בעמוד 15

מרץ באביבים

בואו ללמוד ברידג'
בביה"ס הטוב ביותר בארץ
אואהבביאתקקוצגבוהסובסקי

לי
הה
מוד הנינוח ,את
ואתסברים הבהירי
ם
ו
ה
מ
דוייקים
ה
אוירה הנח
אני לא ממהר למדה בקבוצה.
שו
ממש מתאים לי .ם מקום והכל
החומר מגיע במייל וטוב לי שכל
זמינה ומתייחסת נוח לי שאפרת
לבקשות
ולהערות.

הרותירתי וימר

גול הנוסף ש
מעולה .פעמיים שלחתם במייל,
ללמוד ברידג' אבל בעבר ניסיתי
למורים ו ..התייאש לא התחברתי
מבינה ונהנית ומר תי .אצלכם אני
אוכל להמשיך ולהתגישה שבקלות
קדם.

תועדוזי בכר

ה
רבה עבור ה
המוצלח .מאד מידע והקורס
ממאור ,מסביר נפלמאד מרוצים
א ואדם ענייני
וסימפטי.
ם
נמליץ ג לח
ברינו להצטרף.

מואעדדוןריוצאן סגל

וות מדהי
ללמוד במאי  2017והגמים .התחלתי
מקום ראשון בהרבה עתי לרמה של
המודרכות ,במידה מן התחרויות
הלימוד וההדרכה ב רבה בזכות
נענים לשאלות שלי ,מועדון .תמיד
ללה ועמליה מנהלות אישית ובמייל.
בנעימות ובמקצוע את התחרויות
במועדון תמיד חוויה .יות .משחק
עלו והצליחו.

לחדנבריה שגור זאב

שואלים
לא לומדת ברידג' באותי למה אני
ק
הבית ונוסעת עד אנטרי שליד
עונה" :כי יש במועדוןשיכון דן ,אני
שאין עליה בעולם" .אביבים מורה
מההדרגתיות ,מחונהנית במיוחד
המושקעים ומהאיכ מרי הלימוד
פתיות.

תוחדולהה ששון

על יחסך האי
ועל כך שאת חושב שי והמקצועי
לי פתרון למחזיק הקת עלי ומציעה
למתחילים מעולה.לפים .החוברת
מדוייקים והעיצוב נ ההסברים
החומר מוסבר נפלאעים ואסתטי.
ממש כאילו ישבתי בשיואני מבינה
עם מורה.
עור בכיתה

פעילות מודרכים וקורסים במועדון ברידג’ אביבים
יום א'

יום ב'

יום ג’

יום ד’

יום ה’

בוקר
10:00-12:30

תחרות מודרכת
מתקדמים
מושיקו מיוחס
סדנת הכנה
לתחרויות
מאור לידרמן

תחרות מודרכת
רמה 1
מאור ליברמן

קורס מתקדמים
ב'
מושיקו מיוחס
ואפרת אורן

מודרך למתקדמים
אפרת אורן

תחרות מודרכת רמה 1
ללה קושניר

קורס מתחילים א'
לוי פומרנץ

קורס מתקדמים א'
אפרת אורן

צהריים
13:30-15:30

מודרך קורסים
מאור ואפרת

מודרך למתחילים
ללה קושניר

צהריים
15:00-16:50

מודרך שחקני
תחרויות
אסף לנגי

אחה"צ
16:30-19:00

מודרך למתקדמים
ללה קושניר

ערב
20:00-22:30

בכ
משחקל ביום שלישי

עם מ רידג' מודרך
בדי אור לידרמן
זנגוף סנטר

סדנת הכנה
לתחרויות
ללה קושניר
קורס מתחילים ב'
מאור ליברמן

מודרך לשחקני
תחרויות
יובל לובינסקי
קורס מתקדמים
א'
אפרת אורן

מ
אור לידרמן:
6
5
6
2
5
2
-5
054

מודרך למתקדמים
יובל לובינסקי

כל מה שאתם צריכים לעשות זה לבוא ,ללמוד ולהנות מברידג' באביבים!
לצורך התאמה לרמת הפעילות ,יש להודיע על הגעה מראש.

פרטים והרשמה:

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

הכרזות

Par: -1400
"הבלוג של גינו"

*פוסט זה מבוסס על הבלוג של אלדד גינוסר03.07.2017 ,
ניתן לצפות בפוסטים נוספים בקישור:
https://www.60secbridge.co.il/blog

אלדד גינוסר
במסגרת פסטיבל הברידג’ ה 51-בתל אביב שיחקתי
בתחרות חד-פעמית לזוגות גברים עם שותפי אופיר
רשף (לא הצלחנו במיוחד) .בחרתי לספר לכם על
מהלך מבריק שבוצע נגדי ,כאשר לקראת סוף התחרות
התקבלה היד הבאה:
Board 22, Dealer East, Vul E/W
T53
Q62
J85
QT76
AKQJ92
875
9
AKJ

♠
♥
♦
♣

JT
KQT762
98432

2NT

♠1

Pass

4NT

Pass

♣4

Pass

5NT

Pass

♥5

Pass

♠6

Pass

♥6

?

Pass

ברוב השולחנות הסתיים המכרז בשלב זה ,דרום הוביל
 ♦Kוהחוזה ♠ 6בוצע בקלות .לא ניתן לבצע ♠ 7בגלל
מפסיד ודאי בסדרת ההארט.
8764
AK943
A43
5

♠
♥
♦
♣

South

East

North

West

♠
♥
♦
♣

♠
♥
♦
♣

אנחנו במזרח-מערב .שותפי (אופיר) פתח במזרח ♠.1
דרום הכריז ( 2NTמוסכמה המראה חלוקה של 5-5
או יותר בסדרות המיינור) ,ואני במערב הכרזתי ♣4
– מוסכמת ספלינטר המראה קוצר בסדרת הקלאב
(בודד או חוסר) ,תמיכה של ארבעה קלפים בספייד ויד
המתאימה לכל הפחות למשחק מלא.
אופיר הכריז בתורו ( 4NTשאלה לקלפי מפתח –
 .)RKCBעניתי שניים .5♥ ,אופיר המשיך והכריז 5NT
(שאלה למלכים) ואני הכרזתי ♥( 6מלך בהארט – לפי
ההסכם שלנו תשובה לשאלה למלכים אינה כמותית אלא
ספציפית) .כעת אופיר הכריז ♠ 6ואני .Pass

לרוע מזלנו ,בשולחן שלנו היו לשחקן בצפון רעיונות
אחרים .הוא הכריז כעת ♣ !!!7הכפלנו אותו ,והוא נפל
בחוזה  6פעמים 1400 :נקודות עבורנו .תוצאה רעה?
תלוי למי .):
השחקן בצפון ביצע למעשה מהלך מבריק – ולכן גם קיבל
עליו תוצאה מעולה ( ,)57.58%וזה במקום ♠ 6שלנו
שהיה מבוצע ומזכה אותנו ב 1430-נקודות – ומוביל
לתוצאה של כ 30%-עבור צפון-דרום .נדיר בהחלט
שכישלון בחוזה של  6לקיחות חסרות עם כפל מוביל
לתוצאה טובה .מה למעשה קרה כאן?
צפון ביצע הכרזת הקרבה ( )Sacrifice Bidמושכלת
ומוצלחת .הכרזת הקרבה הינה הכרזת חוזה מתוך
ידיעה שלא יבוצע ,היוצאת מהנחה שגם אם היריבים
יענישו הכרזה זו ,הניקוד השלילי עבור הכישלון יהיה
נמוך יותר מהניקוד שהיריבים היו מקבלים עבור ביצוע
החוזה שלהם.
אם כן ,כל הכרזת הקרבה מבוססת על שתי הנחות:
 .1החוזה של היריבים ניתן לביצוע;
 .2הכישלון בחוזה שלנו לא יהיה גדול מדי.
נפתח דווקא בנקודה השנייה .כיצד ידע צפון שהכישלון
לא יהיה גדול מדי? התשובה היא הפגיעות הנוחה –
צפון-דרום אינם פגיעים ומזרח-מערב פגיעים .מדובר על
מצב הפגיעות האטרקטיבי ביותר לצורך הכרזת הקרבה
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אך כיצד ידע צפון שהחוזה של היריבים יבוצע? האם
מדובר כאן בהימור ותו לא? לא ממש .צפון היה יכול
להסתמך על הכרזותיהם של יריביו החזקים (אופיר ואני)
– אם היה מקשיב להכרזות שלנו – לא רק שהכרזנו סלם
בביטחון רב ,הכרזת  5NTשל אופיר אף מהווה ניסיון
לסלם גדול! אחרת ,מה הטעם לשאול על מלכים כאשר
התשובה כבר בגובה ?6
במלים אחרות ,היריבים בטוחים כל-כך בחוזה שלהם ,עד
כי הם מנסים להגיע לחוזה גבוה יותר .מה שצפון עשה
הוא למעשה לסמוך על שיקול דעתם של יריבים חזקים
– ובמצבים מסוימים ,כאשר אתם משחקים נגד שחקנים

הכרזות

(נקודות הכישלון זולות ונקודות הביצוע שלהם יקרות).
מעבר לכך ,הכרזת השותף  2NTוהתמיכה של ♣QTxx
מבטיחה לצפון-דרום בסיס מסוים של לקיחות (לא הרבה,
אבל מספיק לצורך ביצוע הקרבה מוצלחת).

חזקים מכם יש לכם יתרון שאפשר לעתים לסמוך עליהם
ולנצל זאת כנגדם.

מימין לתצוגת היד בתחילת המאמר ישנה טבלה שבה
המחשב מראה ,על פי ניתוח “דומם כפול” ,כמה לקיחות
כל צד יכול לבצע בכל סדרה .מתחת לטבלה כתוב Par:
 .-1400המונח  Parפירושו התוצאה שתתקבל ביד
מסוימת אם שני הצדדים יעשו כל אחד את הטוב ביותר
מבחינתו .בחלוקה זו ,הכרזתו המצוינת של צפון ♣,7
הכפל של מזרח-מערב והכישלון ב 6-לקיחות (1400
נקודות למזרח-מערב) הוא תוצאת ה .Par-מזרח-
מערב הכריזו לחוזה הנכון ,אך צפון-דרום ביצעו הקרבה
משתלמת ,ואף זוג לא היה יכול להשיג תוצאה טובה יותר
בלי שגיאה או החלטה לא מוצלחת של הזוג היריב.
לא אמרתי לך בשולחן כי אני תחרותי מדי – אבל כל
הכבוד אדיר אבן!

ברידג' ב 60 -שניות

ספרון כיס המאגד את כל הכללים והחוקים של המשחק,
כלי עזר אידיאלי לתלמיד ושחקן הברידג'!
להזמנה  -בעלות של  50ש"ח (+דמי משלוח)

אלדד גינוסר

03-6417470

e.ginossar@gmail.com

המשך מעמוד 12
מקרה  :3המתנגדים החליפו סדרה בגובה 2
זהירות!! לשני המתנגדים ידיים טובות ,וייתכן שאין
ביניהם התאמה .לשותפך בדרך כלל קרוב לאפס נקודות.
על מנת להתערב במהלך הכרזה מעין זה עליך להיות
מאוד "יפה" ו"חכם" – כלומר להחזיק יד חלוקתית עם
סדרה מעולה.
986
AK2
KQT9843
South

East

North

♦2

Pass

♠1

מערב מרשה לעצמו אוברקול בגובה  3בזכות החלוקה
המיוחדת " :3-3-0-7יפה וחכם".
בידו שבע וחצי לקיחות בטוחות .מערב מכריז ♣.3

♠
♥
♦
♣

West
♣3

15

משחק היד

משחק יד פשוט?!
יוסי אנגל

היד שאציג בפניכם שוחקה באתר  .BBOשני השחקנים
ההודים ששיחקו אותה כשלו מכיוון שהיא קשה לביצוע.
האם אתם תצליחו?!
8
AKT65
QJ75
J53

♠
♥
♦
♣

KQT4
J7
K4
KQ864

♠
♥
♦
♣

8
AKT65
QJ75
J53
J72
Q93
A9862
A7

West

South

East

North

♣2

Pass

♥1

2NT

Pass

♦2

Pass

3NT

Pass

♣3

Pass

Pass

Pass

Pass

אתם בדרום .שיטת ההכרזה היא  2/1ו 2NT-היא הכרזה
מחייבת.
מערב מוביל ב ♠5-ומזרח משחק .♠J
הכרוזים ההודים זכו ב ♠K-ושיחקו ♣ אל ה J-בדומם.
מזרח זכה ב ♣A-וחזר בספייד .מערב עיכב ונתן ל♠T-
של דרום לזכות .כעת כשניסו לפתח את סדרת הדיאמונד
(או לחילופין לעקוף בהארט) מזרח זכה בלקיחה וחזר
בספייד .מערב זכה בשלוש לקיחות בספייד שהכשילו את
החוזה ביחד עם שני האסים של שותפו (אם הכרוז עוקף
בהארט ,החוזה ייכשל פעמיים).

♠
♥
♦
♣
A9653
842
T3
T92

♠
♥
♦
♣
KQT4
J7
K4
KQ864

מהלך ההכרזה:
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היד המלאה:

♠
♥
♦
♣

♠
♥
♦
♣

היכן טעו הכרוזים? בלקיחה הראשונה! אילו עיכבו את
הלקיחה הראשונה בספייד ונמנעו מלזכות ב ,♠K-היו
מנתקים את התקשורת בין היריבים בספייד ומפסידים
בסדרה זו רק שתי לקיחות במקום שלוש בפועל .בהמשך
ניתן להוציא את שלושת האסים של ההגנה ולפתח מספיק
לקיחות לביצוע החוזה.
מהלך של עיכוב ה ♠J-בלקיחה הראשונה עלול להיות
שגוי אם מזרח מחליף לדיאמונד ומערך הקלפים הוא כזה
שיאפשר למזרח-מערב לפתח סדרה זו (לא סביר ובלתי
אפשרי בחלוקה הנוכחית) .עיכוב ה ♠J-שגוי גם במקרה
ששלושת האסים החסרים אצל מערב ,שיוכל לפתח את
הסדרה בעצמו ויהיו לו כניסות כדי לגבות את הספייד
החמישי ,אך סבירותה של חלוקה כזו נמוכה יחסית.
שימו לב כי לדרום בעיית כניסות משל עצמו במקרה
שהיריבים יעכבו פעמיים את  ,♣Aוזאת ללא תלות בצורת
משחקו בלקיחה הראשונה .בתכנון המשחק עליו להניח
שתהיה לו אפשרות להגיע לסדרת הקלאב המוגבהת
שבידו (כלומר למצוא אצל אחד המגנים  ♣Aדאבלטון
או ש ♦K-יהווה כניסה או שהיריבים “יכניסו” אותו לידו
בספייד).

דיור מוגן
תל-אביב

מקבוצת עזריאלי

החיים הטובים מתחילים
ב PALACE -תל אביב

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.
לפרטים ותיאום ביקור:

*3666
azrielipalace.co.il

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

משחק ההגנה

שפר את הגנתך
חולשת הדומם
רם סופר

אנו פותחים בסדרת מאמרים שמטרתה לסייע לשחקן
הברידג' הממוצע לקדם את עצמו בתחום שנחשב קשה
מכולם – משחק ההגנה .בכל מאמר יוצגו מספר בעיות
לא מסובכות הקשורות לנושא מסוים ,תוך דגש על צורת
החשיבה הנכונה בהגנה המובילה למציאת דרך המשחק
הנכונה.
אם לא ייאמר אחרת ,נניח בכל הבעיות שמשתמשים
בהובלות ובאיתותים סטנדרטיים (רביעי מלמעלה ,שני
מלמעלה מסדרה גרועה ,קלף גבוה מעודד או מראה
מספר זוגי של קלפים).
ללא הקדמות מיותרות ,ניגש ישר לבעיה הראשונה (אתם
במזרח):
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שותפכם מוביל ב ♣2-נגד החוזה ♠ .4מהדומם משוחק
 .♣Jזכיתם ב .♣A-מה כעת?

18

ובכן ,זה הזמן לעמוד על משמעותם של "כללי" ההגנה
השונים מהותית מכללי ההכרזה.
בעת המכרז ,אם נפר את הכללים – נאבד שפה משותפת
עם השותף וברוב המקרים נשיג תוצאה גרועה.
לעומת זאת ,את כללי ההגנה אין לראות כחוקים מחייבים
המגדירים שפה אלא כעצות טובות העוזרות לנו לטפל
ביתר קלות במצבים שכיחים החוזרים על עצמם .אם
נתעמק בנושא ,נגלה כי כללי ההגנה שלמדנו יכולים
לעתים לסתור זה את זה .לפיכך ,הדרך היחידה להגן
בצורה מוצלחת היא להתבונן היטב בקלפי הדומם
הגלויים ,בקלפים ששוחקו על ידי האחרים ,לזכור את
המכרז ולנסות "לקרוא את המצב" על מנת להבין מהו
הכלל המתאים שיש ליישמו במצב הנוכחי.
במקרה שלפנינו ,דרום הראה בהכרזה  +12נקודות עם
סדרת ספייד בת  5-6קלפים .מערב הוביל בקלף רביעי
מלמעלה ,כנראה מתחת ל .♣Q-קל לראות כי בסדרת
הקלאב לא צפויה אף לקיחה נוספת להגנה ,והוא הדין
בסדרת ההארט – גם אם למערב  ,♥Kדרום יתגבר על
מכשול זה באמצעות עקיפה מוצלחת.

חוזה 4♠ :קלף ההובלה♣2 :
East

שחקנים לא מעטים למדו כלל האומר שיש לחזור בסדרה
שהשותף הוביל בכל פעם שהדבר אפשרי .האם מכאן
ניתן להסיק כי בלקיחה השנייה עליכם להמשיך ללא
היסוס בקלאב?

להגנה תקווה ללקיחה בספייד אם מערב מחזיק ( ♠Aאו
אולי  ,)♠Qאולם אין צל של ספק שעל מנת להגיע ל4-
לקיחות ולהכשיל את החוזה דרושות  2או  3לקיחות
בדיאמונד.
האם כדאי לשחק דיאמונד מיד ,או שמא עדיף לחזור
בקלאב ולהמתין ללקיחות בדיאמונד בהמשך? התשובה
הנכונה נעוצה בסדרת ההארט החזקה שבדומם:

 Brain Trainחדר כושר למוח
אומר פרופסור ברזניץ בראיון ל Ynet ( goo.gl/CqpjLK) -

גרמנית או צרפתית .המבחר העומד לרשותו של מי שמעו־
ניין לאמן את המוח בעברית מצומצם ביותר ועל כן בחרנו
אצלנו ,במכון בריין-טריין ,בתוכנה גרמנית בשם ניורוביק
שכוללת תרגילים שונים מרוב התרגילים הנמצאים בתוכ־
נות אחרות ומביאה למשתמשים כלי אימון חזקים ויעילים.
לטובת המתאמנים בישראל ,אנו “מגיירים” אותה במלואה
ומביאים אותה למשתמשים המעוניינים בה בין אם ככלי
אימון של המכון ובין כתוכנה הנמכרת בזכות עצמה.
בימים אלו אנו משלימים את תרגום התוכנה ,ואת ההתא־
מות הנדרשות לקהל הישראלי ,ובזמן הקרוב התוכנה תו־
תאם גם לשימוש באמצעות מחשבי לוח (אייפדים) וטלפו־
נים חכמים וניתן יהיה להשתמש בה בכל מקום .ניורוביק,
מוצעת בימים אלו לחברי ההתאגדות הישראלית לברידג’
במחירי טרום שיווק שלא יחזרו –  ₪ 265לשנה במקום 530
 ₪שהוא המחיר הרגיל!
Hill, Lampit et al. Am J Psychiatry 174:4, .1

מחקרים מדעיים שהתפרסמו בשנים האחרונות מצבי־
עים באופן ברור שניתן לאמן את המוח ולשפר יכולות
כמו זיכרון ,קשב וריכוז ,יכולות מתקדמות ועוד .בנוסף
ניתן להצביע על ירידה בסיכוי ללקות בדמנציה כתוצאה
מן האימון הזה ובמיוחד מאימון באמצעות מחשב (.)CCT
מודל המוח הגמיש שהתפתח משמעותית בשנים האח־
רונות מסביר כיצד עובד מנגנון השיפור ומדוע יעילותו
טובה בעיקר לבני .+40
במקביל לשיטות אימון ותירגול של המוח במכוני כושר
למוח כגון בריין-טריין ()http://brain-train.co.il
מתפתחות ומתקדמות תוכנות מחשב הניתנות להורדה
או לתירגול מעל גבי האינטרנט.
אם לצטט מאמר אחד מתוך העשרות שפורסמו בש־
נים האחרונות ,אומר ד”ר למפיט – 1האימון הממוחשב
הינו הדרך היעילה ביותר לשיפור הזיכרון ,הריכוז ויכולות
חשיבה אחרות ותורם להקטנת הסיכון ללקות בדמנציה
רוב התוכנות הללו דומות במידה כזו או אחרת האחת April 2017
לרעותה ובדרך כלל הן מתנהלות באנכגלית ,ספרדית ,הכותב :אלי גל ,מייסד ומנהל מכון בריין טריין
info@brain-train.co.il

חדר כושר למוח !

מכון  Brain Trainפיתח ומפעיל נוסחה ייחודית לשיפור ושמירת כושרו של המוח.
•עבודה עם מגוון רב של תכנות מחשב
•תוכנית אימונים מותאמת אישית
•מדריכים מנוסים מתחום הפסיכולוגיה

מבצע

לחברי התאגדות הברידג’ בישראל
תוכנת נוירוביק ב 50% -הנחה
 265ש”ח במקום  530ש”ח
המבצע בתוקף עד ערב פסח 30.03.18

לפרטים נוספים
ורישום לשיעור התנסות

חינם ללא התחייבות:

09-7710036

סניפים חדשים ברחובות וכפר סבא
www.brain-train.co.il

משחק ההגנה

כלל :במשחק עם שליט ,כאשר בדומם סדרה צדדית
חזקה וארוכה ,יש סכנה שיושלכו עליה מפסידים
מסדרות אחרות .לפיכך ,במצבים אלה השחקן שתורו
לשחק אחרי הדומם חייב לתקוף מיד את הסדרה
החלשה של הדומם ולנסות להשיג בסדרה זו את מרב
הלקיחות מהר ככל האפשר.

כעת הגענו להבנה שבלקיחה השנייה חובה עלינו להוביל
דיאמונד .לא נמתין בחוסר מעש שיאפשר לכרוז להריץ
מספר רב של לקיחות בסדרות המייג'ור ,אלא נפתח מיד
בהתקפת נגד על חולשת הדומם.

נותר רק להחליט על הקלף הנכון בסדרת הדיאמונד .זו
כבר בעיה ברמה גבוהה יותר ,אך ההמלצה היא לחשוב
בעצמנו ולא לפעול בצורה רובוטית על פי כלל כמו "רביעי
מלמעלה" (אשר נועד במהותו להובלות פתיחה ולא
להובלות באמצע משחק כאשר הדומם כבר גלוי).
מאחר שדרום פתח ♠ 1וחזר על סדרתו ,אין מה לבנות
יותר מדי על לקיחות בספייד .ננסה לראות מה השותף
צריך להחזיק כדי שנוכל לזכות ב 3-לקיחות מהירות
בדיאמונד ולהכשיל את החוזה מידית .המצב האידיאלי
הוא למצוא אותו עם  ,♦AKQאך זו אינה אפשרות
מציאותית ,מאחר שעם רצף של  AKQבדיאמונד הוא
לא היה בוחר בהובלה מסדרה שיש בה רק  Qללא רצף.
היגיון זה פוסל גם אפשרות שלשותף .♦AKT
המצב הטוב ביותר בדיאמונד שהינו אפשרות ריאלית
הוא שהשותף מחזיק  .♦AQTבמקרה זה אכן ניתן לעקוף
פעמיים נגד ה ♦K-של הכרוז ,אך רק בתנאי שנוביל
בלקיחה השנייה ( ♦Jולא קלף נמוך יותר).
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אם מזרח ממשיך ב( ♦6-או בכל דיאמונד פרט ל ,)J-דרום
ייטיב לשחק קלף נמוך .מערב יזכה בלקיחה עם  ♦Tאך
ההגנה לא תוכל לעקוף שוב נגד  .♦Kההמשך הטוב
ביותר של מערב יהיה לגבות  ♦Aולאפשר לחוזה ♠4
להתבצע ללא לקיחות עודפות.
אם מזרח מוביל בלקיחה השנייה  ,♦Jדרום חסר אונים.
אם יכסה ב ,♦K-מערב יזכה ב 3-לקיחות מהירות; אם
ישחק נמוך ,מערב ייתן ל ♦J-לזכות בלקיחה ומזרח יוביל
♦ נוסף שיעניק לשותף עוד שתי לקיחות עם .♦AQ
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חוזה ;4♠ :קלף ההובלה♦A :
South
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♠1
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♥1

All Pass

♠4
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♦2

הפעם אתם במערב .התערבתם בהכרזה ♦ 2והובלתם
 ♦Aנגד החוזה ♠ .4כולם שירתו בקלפים נמוכים .כיצד
תמשיכו?

כעת נציג את החלוקה המלאה:
KT3
AQJ64
542
KJ

כשרואים  52קלפים קל הרבה יותר לקרוא את המצב .אם
מזרח זוכה ב ♣A-וחוזר בקלאב (ההגנה הגרועה ביותר),
דרום ישלים  12לקיחות קלות 6 :בספייד 5 ,בהארט ו1-
בקלאב.

♠
♥
♦
♣

גם הפעם קל לאתר את חולשת הדומם :סדרת הקלאב.
אך הפעם תורכם לשחק לפני הדומם ולא אחריו .ייתכן
ששמעתם על "כלל" האומר כי כשאתם אחרי הדומם
יש להוביל אל החולשה שלו ,בעוד כשאתם לפני הדומם
עליכם להוביל דרך החוזק שלו.
במקרה הנוכחי" ,כלל" זה עלול רק להטעות אתכם .הוא
אכן עובד במצבים מסוימים ,אך לא כאשר בדומם סדרה
צדדית חזקה שניתן להריץ אותה באופן מידי .אם תצאו
מהנחה סבירה שלדרום ( ♠Qעל מנת להצדיק הכרזה של
♠ ,)1קל לספור עבור הכרוז  4לקיחות בספייד 5 ,לקיחות
בהארט ועוד חיתוך דיאמונד אחד לפחות.

לדעת לבחור נכון את הקלפים
תיקון  190מאפשר לחסוך
אלפי שקלים!
החל מגיל  60תוכל 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
העברה בין דורית

מגוון מסלולי השקעה
שקיפות בתשואות

רני שניידר ,רב אמן בינלאומי בברידג,
הינו אחד השחקנים הבכירים בארץ וחבר לשעבר בנבחרת ישראל.
מתכנן פיננסי בכיר -שותף בקרני וילנציק פתרונות פיננסים

ranny@karni.biz

קרני וילנצ'יק פתרונות פיננסים
מתמחים בבניית אסטרטגיית השקעות ותכנון פיננסי למשפחות ויחידים בעלי עושר פיננסי ,תאגידים וחברות בישראל.
אצלנו תהנו מליווי אובייקטיבי ומקצועי ,גישה להשקעות בארץ ובעולם ושירות ברמה גבוהה.
פיננסים | קרנות גידור | קרנות ריט ונדל"ן | ניהול סיכונים

www.karni.biz
w
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משחק ההגנה

המקום היחיד שבו ניתן להשיג לקיחות נוספות עבור
ההגנה הוא סדרת הקלאב ,ואם לא תזכו בלקיחות
אלה תיכף ומיד הן עתידות להיעלם בהמשך על סדרת
ההארט של הדומם.

עליכם להתגבר על החשש שמא תשחקו לתוך מזלג ♣AQ
בידו של הכרוז .במקרה זה קרוב לוודאי שכל מפסיד של
הכרוז בקלאב יושלך ממילא על סדרת ההארט ,ולכן
ההובלה “הבלתי מוצלחת” מתחת ל K-לא תגרום שום
נזק בפועל.

אם לאחר הזכייה ב ♦A-מערב שוגה וממשיך ב♦K-
(המשך בהארט או ספייד אינו טוב יותר) ,הדומם חותך,
ולאחר משיכת שליטים בשני סיבובים ישוחקו חמישה
סיבובי הארט .דרום ייפטר מכל הקלאבים המפסידים שלו
וישיג  12לקיחות.
אם מערב משחק נכון  ♣6בלקיחה השנייה ,מזרח יזכה
ב ♣A-ויחזור כמובן בקלאב .לא משנה מה יעשה דרום,
 ♣KJיזכו בשתי הלקיחות הבאות .דרום יפסיד את ארבע
הלקיחות הראשונות וייכשל בחוזה.

חובה להוביל קלאב בלקיחה השנייה .הפעם בחירת
הקלף קלה יותר ,אתם מקווים שלשותף ( ♣Aאחרת
אף הגנה לא תעבוד) אך לוקחים בחשבון שדרום עלול
להחזיק  ♣Qושומרים בידכם  ♣KJלצורך עקיפה עתידית
נגד דרום .הבחירה הנכונה בלקיחה השנייה היא .♣6
כעת נתבונן בחלוקה המלאה:
AK86
AKQJ2
2
732
94
T964
T83
A954

♠
♥
♦
♣
73
85
AKQ975
KJ6

♠
♥
♦
♣
QJT52
73
J64
QT8

♠
♥
♦
♣

♠
♥
♦
♣

חנות הברידג‘ היחידה בישראל
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ש“ח סט קופסאות הכרזה קלאב

במקום  240ש“ח
תוספת  40ש“ח למשלוח

כולל קלפי הכרזה
מפלסטיק סימטריים

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

www.lioncard.co.il
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אריה ,חברה לקלפים בע“מ
הקישון  16בני-ברק )ליד קניון אילון(

03-6186722

פתוח ימים א-ה 08:00-17:00

סיקור תחרויות

הפסטיבל הבינלאומי
בים האדום 2017
גדי רוזמרין

פסטיבל הים האדום בברידג’ חגג את שנתו ה.23-
הפסטיבל התקיים בתאריכים  19-9בנובמבר 2017
ברשת מלונות ישרוטל באילת .רוב התחרויות התקיימו
במרכז הכנסים המפואר של מלון ישרוטל רויאל ביץ’,
שדאג לפנק את האורחים וחזר על מסורת ארוכת שנים
של הצלחה .האולם החדש אלון ואלה [המשקיף לים]
במלון רויאל ביץ’ והאולם החדש במלון המלך שלמה
אירחו את התחרויות בסוף השבוע הראשון וגם את
תחרות הזוגות המרכזית.
אורחי הפסטיבל נהנו ממזג אויר נהדר ,מתנאי משחק
משובחים ומתחרויות מרתקות ברמה בינלאומית .תחרויות
הבוקר אירחו שחקנים רבים וכללו הרצאות מקצועיות של
טובי המורים בארץ .ההשתתפות הייתה ערה ,והשחקנים
הישראלים הוכיחו את חוזקו של הברידג’ המקומי כאשר
זכו במקומות ראשונים רבים למרות התחרות הקשה מצד
האורחים מחו"ל.
בפסטיבל זה בלטה השתתפותם של כ 150-שחקנים מחו"ל
שייצגו כ 20-מדינות שונות .המשלחות הגדולות היו מצרפת,
אנגליה ,פולין ,הולנד ,ורוסיה .מנהל התחרות הבינלאומי
מאוריציו די-סקו [איטליה] ,בכיר מנהלי התחרות של
האיגוד האירופאי  EBLומנהלת התחרות מיכאלה בלינט
[רומניה] הוסיפו לאווירה הבינלאומית הנינוחה.
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האורחים הבולטים מחו"ל היו בכיר שחקני פינלנד קאוקו
קויסטינן ,אלברט ביטרן מצרפת ,מילן מצ'ורה מצ'כיה,
הזוג המצליח מילשבסקי [פולין] וסגן נשיא ההתאגדות
הצרפתית פטריק בוגצקי .כמו-כן השתתפו שחקנים
בכירים מרוסיה ,צ'כיה ,ארה"ב ,רומניה ,גרמניה וצרפת.
הפסטיבל נפתח בקוקטייל מיוחד (מלווה בכיבוד עשיר)
בפאב מאנקיס המפורסם.
מיצגים ,נגן ואוכל גורמה קיבלו את פני האורחים .לאחריו
התקיימה תחרות לזוגות מעורבים .בתחרות זכה הזוג
גילדה וסרמן-יניב זק .במקום השני זכה הזוג הישראלי
אפרת אורן-מושיקו מיוחס ובמקום השלישי מישל ברון
[צרפת]  -אהוד פרידלנדר .הזוג הצרפתי הידוע אליזבט
ואלברט ביטרן סיימו במקום התשיעי.
סוף השבוע הראשון של הפסטיבל נחתם בתחרות זוגות
טופ-בוטום בת שני סיבובים .במקום הראשון זכה זוג
הצעירים הישראלי אורן טולדנו-אמיר עציון לפני הזוג
המעורב עמליה הירש-ערן אסרף והזוג הצ'כי ירי מדלין-
בלנקה מדלינוב .הזוג הבינלאומי המעורב מישל ברון
[צרפת] – אהוד פרידלנדר [ישראל] הסתפק במקום
הרביעי.

סיקור תחרויות

ביום ראשון התקיימה באופן מסורתי תחרות סימולטנית
ארצית .באילת בלבד השתתפו  158זוגות ,והתוצאה
הטובה ביותר הושגה על-ידי הזוג הצ’כי ירי מדלין-
לאורר זבינייק לפני שני זוגות מעורבים; שושנה רונן-בני
ליבסטר ,אביבה בן-נון-יוסי פרנק.
למחרת נפתחה תחרות ה IMP-הדו-מושבית
בהשתתפות  180זוגות .כרבע מהם אורחים מחו"ל!
המאבק על המקום הראשון הוכרע לטובת הזוג הישראלי
אבי חן-אודי פרידלנדר שצבר  IMP 140והקדים את
הזוג הבולגרי סטויצ'ב-דיאקוב עם  IMP 126ואת הזוג
הצרפתי סריאן-פשדבורסקי .לאחר סיום התחרות
התקיים ערב מיוחד בפאב המאנקיס במתכונת חדשנית
וצעירה בהשתתפות מאות אורחים.
החידוש השנה היה תחרות יחידים בהשתתפות 112
שחקנים שנערכה ביום שלישי בערב .בתחרות זכה
השחקן הצרפתי דניאל אזריה לפני חנה שזיפי (תל-
אביב) .קוקטיל חצות פינק את האורחים לאחר התחרות
במרפסת המרהיבה של מלון רויאל ביץ'.
היד הבאה שוחקה על ידי הוזג הבולגרי שזכה במקום
השני בתחרות הזוגות .IMP
Dealer South, Vul E/W
865
Q842
JT9
Q83
74
AKT7653
Q2
J7

AKJ92
J
AK7654
T

♠
♥
♦
♣
QT3
9
83
AK96542

South

♠
♥
♦
♣

East

♠
♥
♦
♣

♠
♥
♦
♣

North

Diankov

West
Stoychev

Pass
♣2

♥1

Pass

♦1

Pass

♥3

Pass

♠2

Pass

♦4

Pass

♠3

All Pass

♦6

Pass

♣5

הזוג הצ'כי הבכיר מדלין-זבנייק
כיאה לשיטת התחרות הכריז הזוג הבולגרי באגרסיביות.
מערב החליט לפתוח ♦ 1ולאחר מכן הכריז פעמיים ספייד
כדי להראות את חלוקתו .כאשר מזרח הכריז ♦ 4החליט
מערב לא לשאול לאסים ,שכן תשובה של אס אחד לא
הייתה מאפשרת לו לשאול על  .♦Qבמקום זה בחר בקיו-
ביד של ♣ 5ונתן לשותפו להחליט .מזרח ידע שלשותפו
חלוקה של  6-5והחליט באופטימיות להכריז ♦.6
ההגנה התחילה בשני סיבובי קלאב .השני נחתך בידו
של הכרוז .קו משחק אפשרי היה למשוך שליטים ולשחק
 ,♥AKכאשר אם  ♥Qלא תיפול הכרוז יקווה למצוא ♠Qxx
בדרום ,אולם הכרוז הבולגרי החליט לדחות את משיכת
השליטים ,לשחק  ♠AKולחתוך ספייד בדומם בדרך ל12-
לקיחות ו.+1370-
טקס פתיחת התחרות המרכזית שנערך ביום רביעי על
שפת בריכת רויאל ביץ' היווה את גולת הכותרת של
הפסטיבל .קוקטייל עשיר ,מצגים ,והופעת להקת הכושים
העבריים ציפו לאורחים.
מיד לאחר מכן נפתחה תחרות הזוגות המרכזית בהשתתפות
 280זוגות מרחבי הארץ והעולם .התחרות התקיימה
בחסות חברת "עד  – 120רשת דיור מוגן לגיל השלישי –
שהעניקה לזוכים גביעים ייחודיים .הפרסים חולקו בטקס
המרכזי על-ידי מנכ"ל הרשת ומנהלת המכירות .התחרות
המרכזית החלה בשני סיבובים של מוקדמות ,שלאחריהם
חולקו המשתתפים לשלושה בתי גמר.
ואלה הזוכים:
גמר א’ .1 :שושנה רום-מושיקו מיוחס 64.5%
 .2סרג'יו קובליו-ניר גרינברג 63.0%
 .3אסף לנגי -אילן ברקת 62.8%
גמר ב' :יהודה שגיב -איתן אורנשטיין .64.4%
גמר ג’ :רחל וחנן שור (נשר) .57.9%
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סיקור תחרויות

היד הבאה שוחקה על ידי זוג צ'כי בגמר א' של תחרות
הזוגות הפתוחה:
Board 5. Dealer North, Vul N/S
Q98752
875
5
T53
K6
QJT3
KQT9742
-

A4
AK2
AJ63
AQ42

♠
♥
♦
♣
JT3
964
8
KJ9876

South

♠
♥
♦
♣

East

♠
♥
♦
♣

המאבק על המקומות הראשונים הוכרע רק בסיבוב
האחרון .במקום הראשון סיימו חברי נבחרת ישראל יוסי
רול-אמיר לוין לפני הזוג הבינלאומי יוסי אנגל-מאוריציו
די-סקו (איטליה) .במקום השלישי סיימו אסף לנגי-אילן
ברקת.
היד הבאה שוחקה על ידי הזוג הזוכה (שמאוחר יותר גם
זכה בתחרות הקבוצות) וזיכתה אותו ברווח נאה.

♠
♥
♦
♣

North

Kopecky

Board 6. Dealer East, Vul E/W
AT982
K7652
83
3

West
QJ94
KJ74
AKT98

Volhejn

Pass

♦1

Pass

Pass

♥2

Pass

)2♦ (1

Pass

)4♣ (2

Pass

2NT

Pass

)5♣ (4

Pass

)4NT (3

Pass

)5♠ (6

Pass

)5♥ (5

Pass

♣6

Pass

)5NT (7

Pass

Pass

Pass

7NT

הסבר המכרז:
( – Inverted Minors )1מחייב לסיבוב אחד+10 ,
נקודות עם תמיכה ב♦-
( )2קוצר בקלאב
( )3שאלה לקלפי מפתח עם שליט ♦
( 1 )4או  4מתוך 5
( )5שאלה על ♦Q
( )6יש  ♦Qוגם ♠K
( )7הזמנה לסלם גדול
מערב שהחזיק  22נקודות התקשה להאמין ששותפו
פתח את המכרז .לאחר שבירר כי לשותפו  ♦KQוגם ♠K
הזמין לסלם גדול באמצעות  .5NTמתשובת השותף ♣6
הוא הבין שימצא אצלו גם  ,♥Qולכן הכריז  .7NTהחוזה
בוצע בקלות עם תוצאה של  .87%מי שהכריז ♦ 7קיבל
ביד זו רק .60%
ביום חמישי בערב התקיימה תחרות ההזמנה היוקרתית
לזכר ד"ר ניסן רנד ז"ל בהשתתפות  22זוגות בכירים
מהארץ ומהעולם .התחרות הייתה ברמה גבוהה,
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ולאולם המשחקים הגיעו מאות צופים שהתקהלו סביב
השולחנות .התחרות שודרה במקביל גם ב BBO-לעיני
כאלף צופים מרחבי העולם.

Q75
A3
Q952
Q642

♠
♥
♦
♣
KJ643
T8
AT6
J75

South

♠
♥
♦
♣

East

♠
♥
♦
♣

North

יוסי רול
♠1

♣1

♠
♥
♦
♣

West
אמיר לוין

Pass

Dbl

♠4

1NT

Pass

Pass

Pass

♣5

ברוב השולחנות התנהל מהלך הכרזה זהה עד הכפל
של מזרח על ♠ .4כעת אמיר לוין ניתח נכון את המצב
והסיק ששותפו קרוב לוודאי עם חוסר בספייד .כמו-כן
צפוי שהעוצר בספייד לא יעניק לו לקיחה בהגנה ,ומנגד
למזרח-מערב התאמה יפה בקלאב (עקב החוסר בספייד
מזרח חייב להחזיק לפחות  5קלפי קלאב) .ההחלטה
המתבקשת הייתה להכריז ♣ 5ולא להגן נגד ♠ 4מוכפל.
דרום הוביל בספייד .הכרוז יוסי רול משך שליטים
בשלושה סיבובים ,ראה את החלוקה ושיחק  ♥Aוהארט
מהדומם .צפון שיחק  ,♥Kוהחוזה בוצע עם תוצאה +600
למזרח-מערב ורווח יפה ,שכן חלק מהזוגות בצפון-דרום
ביצעו חוזה מוכפל של ♠.4

סיקור תחרויות

ביום שישי בערב התקיים טקס חלוקת פרסים חגיגי
בניהולם של דניאלה ואלון בירמן .נוכחו כשמונה מאות
איש ,לרבות נציגי החברות נותנות החסות ומנהל מלון
רויאל ביץ’ .נוסף לפרסים הכספיים והגביעים חולקו מאות
פרסים למצטיינים ופרסי ניחומים .לאחר מכן נערכה
מסיבת ריקודים מלווה בקוקטייל .מסך לד ענק היה
גולת הכותרת וליווה את הטקס בתמונות נוסטלגיות מכל
שנות הפסטיבל .אירועי הפסטיבל נחתמו על פי המסורת
בתחרות קבוצות חזקה בחסות חברת ההשקעות
אלטשולר-שחם .השתתפו  55קבוצות ,והזוכים היו:
1 .1אילן ברקת-אסף לנגי-יוסי רול-אמיר לוין
.VP 123
2 .2גד רוזמרין  -מודי קניגסברג-גלעד אופיר-
אלון בירמן – דן הרשפנג ;VP 111
3 .3גלעד אלטשולר-רון פכטמן-אלירן ארגלזי-
אורי אסרף VP 108

אבי קלפה מנכ"ל עד  120מעניק גביעים
לזוג המצטיין לנגי-ברקת

לסיום ,יד נוספת ששוחקה בתחרות ההזמנה:
Board 17. Dealer North, Vul None
K9872
T43
65
A84
4
A2
AKQT94
KJ72

♠
♥
♦
♣
AQ65
KQJ876
7
65

♠
♥
♦
♣
JT3
95
J832
QT93

צפון הוביל ב ♣A-והמשיך בקלאב נוסף .מערב זכה
בדומם עם  ♣Kוכעת היו לו מספר אפשרויות לנסות
להשיג  12לקיחות.

♠
♥
♦
♣

♠
♥
♦
♣

הכרוז החליט לשחק  ,♠Aלחתוך ספייד בדומם ,לגבות
 ♥Aולחתוך קלאב עם שליט גבוה בידו .לאחר משיכת
השליטים היו לו  12לקיחות .הצלחתו של קו משחק זה
תלויה בחלוקה  3-2בסדרת השליט.
במספר שולחנות החוזה נכשל (ייתכן שההובלה הייתה
שונה) .תוצאה של  +980הניבה רווח גדול.
הפסטיבל ננעל במוצאי שבת בקוקטייל חגיגי ובטקס
חלוקת פרסים לתחרות הקבוצות.

West

South

East

North

Pass

♦1

Pass

Pass

♣3

♠1

♥1

Pass

♠3

Pass

♥3

Pass

♥4

Pass

3NT

Pass

♥5

Pass

4NT

Pass

Pass

Pass

♥6

לאחר הכרזת ♥( 3מחייבת) ממערב ,מזרח הכריז ♠3
– בשלב ראשון הכרזה זו שואלת את השותף על עוצר
בספייד ,אך ההמשך ♥ 4מעיד על תמיכה בהארט עם
עניין בסלם .מערב הבין את הרמז ,שאל לקלפי מפתח
והכריז סלם קטן.

כך הסתיימו להם עשרה ימים מאורגנים למופת ומהנים
שהיו מלאים בברידג’ ברמה בינלאומית גבוהה ובאירועים
חברתיים מגוונים מדי יום .יש לציין לשבח את הארגון
המעולה בניצוחם של דוד ואלון בירמן שהסתייעו רבות
במנהל השיווק יוסי פרנק ,במנהל התחרויות והתפעול
אילן שזיפי ומנהלי התחרויות הבכירים בישראל ,במנהלת
יחסי הציבור דניאלה בירמן ,בגזבר רוני רגב ,במנהל
התחרויות הבכיר מיודענו מאוריציו די-סקו ,באסף עמית
(תוצאות) ,בצוות הלוגיסטי הצעיר בהנהגתם של איתמר
גינוסר וגל גרסטנר ובצוות עובדים מקצועי רחב .תודה
לכל האנשים שדאגו שהפסטיבל יהיה מוצלח כל-כך.
אין ספק כי נשוב ונתראה באילת גם בשנה הנוכחית
( 18-8בנובמבר  .)2018המארגנים הבטיחו פסטיבל
מהנה נוסף.
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דרמה במשחקי המבחן
לסניורים
יוסי אנגל
משחקי המבחן מיועדים לקבוע את הרכב הנבחרת
הלאומית למשימה שעל הפרק (אליפות אירופה או אליפות
העולם) .השנה התחרות הייתה צמודה ומרתקת כפי שלא
היה זמן רב .בשלב הראשון התמודדו  16זוגות ונופו 8
מהם .בשלב השני נקבע הרכב הנבחרת באופן הבא:
שני הזוגות הראשונים מבטיחים את מקומם בנבחרת.
זוג נוסף ייקבע בין המסיימים במקומות  ,3-4במידה
שההפרש ביניהם אינו גבוה .שני הזוגות הראשונים
בוחרים את הזוג הנוסף באישור ועדת הסגל.
בסיום משחקי המבחן התוצאות היו כדלקמן:
221.95
			
 .1קליש-פודגור
220.48
			
 .2שוורץ-זליגמן
217.19
		
 .3מרק-לובינסקי
213.44
			
 .4לביא-פורת
212.95
		
 .5אנגל-פרידריך
210.45
 .6גב' בירמן-גב' לויט-פורת
203.46
			
 .7מינץ-לימור
180.08
		
 .8בריפמן-קונפינו
שימו לב להפרשים המזעריים בין הזוגות ,כאשר בין
מקום  1למקום  6הפרידו  VP 11.5בלבד .להלן אדווח
על כמה ידיים מעניינות מהתחרות:
Board 1. Dealer North, Vul None
QJ42
752
KJ86
52
K
AKJT9
T952
987

T75
4
AQ3
AKQJ63

♠
♥
♦
♣
A9863
Q863
74
T4
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♠
♥
♦
♣

♠
♥
♦
♣

♠
♥
♦
♣

מהלך הכרזה אפשרי:
West

South

East

North

Pass

♥1

Pass

Pass

♦2

Pass

♣2

Pass

**♣4

Pass

*♣3

Pass

♦5

Pass

4NT

Pass

Pass

Pass

♣6

* מחייב (לפי שיטת )2/1
** מבטיח  3קלפי קלאב ביחד עם  5קלפי הארט ו4-
קלפי דיאמונד לפחות .מכאן ניתן להסיק שבידו ספייד
בודד לכל היותר
במידה שמזרח בוחר לפתוח ♥ 1עם  11נקודות גבוהות
המכילות  Kבודד ,מערב משיב ♣ 2לפי שיטת “ 2על 1
מחייב למשחק מלא” .לאחר שנודע למערב שלשותפו
קוצר בספייד ,הוא יהיה מוכן לשחק סלם קטן אפילו מול
יד מינימלית של השותף .שימו לב שאם נחליף את ♠K
של מזרח ב 6♣ ,♦K-יהיה חוזה קל.
גם בחלוקת הקלפים הנתונה נדרשת מההגנה זהירות
רבה כדי למנוע מהכרוז לבצע את החוזה .אם צפון מוביל
בדיאמונד ,יהיו לכרוז  12לקיחות קלות לאחר שישליך ♦
על  ♥AKויספיק לחתוך  2ספיידים בדומם.
ההגנה המכשילה את החוזה היא הובלה והמשך בספייד.
הכרוז נאלץ לחתוך בדומם בלקיחה השנייה ,וגם את
ינחש את המצב בסדרת ההארט לא יוכל לגבות יותר
משתי לקיחות בסדרה עקב מחסור בכניסות לדומם .הוא
יכול לשחק  ♥Aולאחר מכן  ,♥Jאבל דרום יכסה וישבש
את תכניתו של הכרוז.
לעומת זאת ,אם צפון מוביל ספייד ,ודרום לאחר שיזכה
ב ♠A-יחליט שלא כדאי להמשיך בסדרה ויחליף לדיאמונד
(חולשת הדומם) – החוזה יבוצע! מערב יזכה ב♦A-
וישחק  .♥AKJדרום ייאלץ לכסות ב .♥Q-מערב יחתוך,

Board 10. Dealer East, Vul All

לאחר שמזרח יזכה ב ,♦Q-ההגנה חסרת אונים :היא
אינה יכולה לקצר את הכרוז באחת הסדרות השחורות,
משום שדרום יחתוך ב ♥8-בעוד מצפון מושלך דיאמונד,
ולאחר מכן  ♦Aו ♥A-ישלימו את המלאכה .מובן מאליו
שהמשך של מזרח בדיאמונד לתןך המזלג בצפון יאפשר
לבצע את החוזה.

A82
AQJ9
AJT3
T2
KJT4
5
KQ8
J7653

♠
♥
♦
♣
9653
K432
72
Q98

♠
♥
♦
♣
Q7
T876
9654
AK4

♠
♥
♦
♣

♠
♥
♦
♣

במקרה שדרום הוא הכרוז ,נראה כי הובלה של מערב
בדיאמונד ,המנסה לחלץ את מזרח מה endplay-שהוצג
לעיל ,תקשה עליו אף יותר .מזרח יזכה ב ♦Q-ויחליף
לקלאב .כעת שוב  ,♥T ,♣Aעקיפה ל ♥J-ו ♠-לעבר ה.♠Q-
מזרח זוכה ב ♠K-וממשיך בקלאב .דרום זוכה ב,♣K-
 ,♠Qעקיפה ל ,♥Q-השלכת ♣ על  ♠Aוהגענו למצב הבא:
A
AJ3
-

החוזה בכל השולחנות היה ♥ .4שלוש פעמים הכרוז היה
צפון לאחר פתיחה של  ,1NTופעם אחת הכרוז היה דרום
לאחר הכרזה בשיטת .Precision
כל הכרוזים כשלו במשימה ,אף על פי שבמשחק זהיר
ניתן לבצע את החוזה.
ההובלה המקשה על הכרוז היא בקלאב .עליו לזכות
בדרום ולהריץ  ♥Tבהצלחה .המשך ב ♥6-אל ה♥J-
מגלה לכרוז את חלוקת השליט הבלתי נוחה.
כעת ספייד לכיוון ה .Q-מזרח זוכה ב ♠K-וממשיך
בקלאב .דרום זוכה בלקיחה זו ,גובה  ♠Qועוקף פעם

סיקור תחרויות

ימשוך  ♣AKוייכנס לדומם בחיתוך ♠ על מנת להשליך
את יתרת המפסידים שלו על שני ההארטים האחרונים
בדומם שהוגבהו.

נוספת בהארט .לאחר הזכייה ב ♥Q-ישחק  ♠Aוישליך
עליו קלאב .בשלב זה אין למשוך את ההארט האחרון,
אלא להמשיך ב.♦J-

J
K8
J

♠
♥
♦
♣
9
K
2
Q

♠
♥
♦
♣
8
965
-

♠
♥
♦
♣

♠
♥
♦
♣

אלופי אירופה לסניורים
לאוניד פודגור (מימין)
ואבי קליש מול דורון לימור
(משמאל) ויעקב מינץ
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צפון משחק  ♦Aוממשיך ב ♦-נוסף .מזרח זוכה ב ♦K-וחייב
לתת לכרוז חיתוך והשלכה .מערב אמנם יוכל לחתוך
ב ♥K-מעל ה ♥8-של דרום ,אבל צפון יחתוך מעליו ב♥A-
ויזכה בלקיחה האחרונה בדיאמונד מבלי שמערב יוכל
לחתוך.

Q432
T752
84
AJ7

♠
♥
♦
♣
843
J932
QT9542

♠
♥
♦
♣
AKJ9875
Q76
K63

KJ652
Q963
2
Q64
Q3
AQJ9876
T532

Board 12. Dealer East, Vul N/S
T6
AKQJ96
AKT5
8

Board 23. Dealer South, Vul All

♠
♥
♦
♣

♠
♥
♦
♣

מיקומו הנוח של  ♣Aמאפשר לבצע חוזה של ,6NT
אבל השביעייה חזקה בספייד והחוסר בהארט של דרום
מובילים את צפון-דרום להכריז דווקא ♠.6
בשלושה שולחנות בתחרות הוכרז החוזה ♠ ,6ובאחד מהם
בחר מערב להקריב ל – ♣7-הקרבה זו עלתה לשותפות
 ,-1400כך שגם אם ♠ 6מבוצע הרווח למקריבים הוא
 IMPבודד.
בשני השולחנות האחרים הוביל מערב בדיאמונד .דרום
גילה את החלוקה הגרועה בשליט ,אך הספיק להשליך
את כל המפסידים שלו בקלאב ילך סדרת ההארט,
והחוזה בוצע .לו היה מערב מוביל בקלאב ,החוזה היה
עלול להיכשל (ראה ניתוח להלן).
באחד השולחנות החוזה היה ♠ 5בלבד .מערב היטיב
להוביל בקלאב .מזרח זכה ב ♣A-וחזר בקלאב .דרום זכה
בידו ושיחק  – ♠Aכעת למזרח לקיחה בטוחה בשליט,
והתוצאה הייתה  .+650על מנת לבצע ♠ 6לאחר הובלה
בקלאב ,הכרוז חייב לעקוף בספייד בסיבוב הראשון של
הסדרה ,אולם בהיעדר אינדיקציה כלשהי על החלוקה
קו משחק זה מנוגד לתורת הסיכויים – הרי מערב יכול
להחזיק  Qבודדת או  Qxבספייד ,ואז העקיפה המוקדמת
תביא לכישלון מיותר של הכרוז.

♠
♥
♦
♣
9
AKJ75
T43
AKJ9

♠
♥
♦
♣
AT874
T842
K5
87

♠
♥
♦
♣

♠
♥
♦
♣

מהלך ההכרזה:
South

East

North

West

Pass
Pass

♦2

Pass

♥1
?

בהכרזתו השנייה מערב יכול לתמוך בדיאמונד או להכריז
♣( 3המתאר כוח שמעל לפתיחה מינימלית) ואחר-כך
לתמוך בדיאמונד.
נניח שמערב מכריז ♣ .3כיצד על מזרח להמשיך?
אמנם ברשותו התאמה בקלאב ,אבל ידו מתאימה הרבה
יותר למשחק בדיאמונד ,ואיכותם של הקלאבים שלו
ירודה .על כן מומלץ לו להכריז ♦.3
ההמשך יהיה:
South

East

North

West

Pass
Pass

♦2

Pass

♥1

Pass

♦3

Pass

♣3

All Pass

♦5

Pass

♦4

ידו של מערב טובה מאוד ,אך הוא מבין שביצוע ♦ 6דורש
ממזרח להחזיק את כל הקלפים הבכירים בדיאמונד .היות
שההכרזה ♦ 5מתארת יד חלשה ביותר ,מערב מסתפק
בחוזה ♦ ,5ואכן ביצוע ♦ 6תלוי בעקיפה בדיאמונד שאינה
צולחת .ההגנה תוקפת בספייד ,והכרוז זוכה ב 11-לקיחות
לאחר השלכת המפסידים בקלאב על  .♥AKשימו לב
שבחלוקה הנתונה חוזה של ♣ 5אינו ניתן לביצוע לאחר
הובלה בספייד ,משום שהכרוז ייאלץ להפסיד לקיחה
ל ♣K-וגם ל.♦K-
בתחרות שני זוגות הגיעו לחוזה המוצלח ♦ .5זוג אחד
הכריז ♦ 6ונכשל .זוג נוסף הגיע ל 6♣-ונכשל גם הוא.
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האתר המוביל בעולם לשיפור מיומנויות הברידג'
www.bestbridge.co.il

הדרך הקלה והמהירה
ללמוד ולתרגל
בבית שלך

בזמן שלך

בקצב שלך

בכייף שלך

תרגול הכרזות וקונבנציות
תרגול משחק היד של הכרוז
תרגול משחק ההגנה
צפיה בשיעורי ברידג' בוידאו

מתאים לכל הרמות

רמזור הכוונה אישי

פתרון לכל תרגיל

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

לחצו כאן

כדי לעבור לאתר

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

שונות

מאחורי ההיגיון
חידת מרץ

גלעד אופיר
אתם יושבים במזרח .שותפכם פתח ♦ 1והכרזתם ♥1
שמראה  +6נקודות ו +4 -קלפים בסדרה .שותפכם הכריז
♠ 1וכעת תורכם להכריז .בידכם  11נקודות ו 5-קלפים
ב ♥-כך שעדיין תיתכן התאמה ב ♥-וכמובן שקיים סיכוי
למשחק מלא .מה תבחרו להכריז ומדוע?

T2
KQ872
K42
K32

♠
♥
♦
♣

♥1
?

בהצלחה!

פתרון התשברידג’ מירחון פברואר 2018
ח
י
ת
ו
כ
צ
ו
ל
ב
ס
ל
מ
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♦1
♠1

והפעם פתרון חידה בנושא משחק היד .אתם במערב,
הפכתם לכרוז בחוזה של ♠ 4וקלף ההובלה הוא .♥K
מטרתכם לבצע את החוזה ואין "צורך" בלקיחות עודפות.
תכננו משחקכם.

פתרון :בכל משחק ,על הכרוז לקחת לעצמו "כמה שניות"
ולעצור לתכנן את תוכנית המשחק .גורלם של חוזים רבים
נידון לכישלון כתוצאה משגיאה בלקיחה הראשונה או השניה
ולכן תכנון המשחק הוא חשוב ביותר.
בחידה זו הכרוז במערב משחק ♠ 4ועליו לתכנן את המשחק
בשיטה של "ספירת מפסידים" .תכנון המשחק נעשה
בשיטה הבאה:
 .1בחירת היד הדומיננטית :זוהי היד ממנה נספור את
המפסידים .בדרך כלל נבחר ביד שבה מספר השליטים
הארוך יותר .במידה ומספר השליטים שווה בשתי הידיים,
נבחר ביד "הפחות מאוזנת".

שונות

מאחורי ההיגיון – פתרון חודש פברואר

 .3כיצד ניפטר מהמפסידים :גם בשלב זה נבחן סדרה
אחר סדרה .ישנן מספר דרכים להיפטר ממפסידים:
חיתוכים ,השלכה על סדרה גבוהה ,טכניקות כדוגמת
עקיפה ועוד .ביד זו לא ניתן להיפטר מהמפסידים ב♠-
וב.♥-
לעומת זאת ,ניתן להיפטר ממפסיד אחד בסדרת ה♦-
וזאת על ידי השלכתו על ה !♥J-קלף ההובלה – ,♥K
מרמז כי ה ♥Q-נמצאת אף היא בידו של המוביל (צפון).
זכייה ב ♥A-ומשחק של ♥ קטן לעבר ה ♥J-תמסור את
הלקיחה ל ♥Q-של צפון אך ה ♥J-יהפוך לקלף גבוה עליו
נוכל להשליך אחד מהמפסידים בסדרת ה.♦-
 .4למשוך או לא למשוך? זאת השאלה! את תכנון
המשחק עלינו לסיים בהחלטה האם להתחיל מיד
במשיכת השליטים או לדחות זאת לשלב מאוחר יותר.
הסיבות לדחיית משיכת השליטים יכולות להיות צורך
בחיתוכים אך גם צורך בהשלכת מפסיד מהיר!
בדוגמה זו ,אם הכרוז יתחיל במשיכת השליטים ,יזכו
היריבים ב ♠A-ויתקפו מיד את סדרת ה .♦-כעת ינסה
הכרוז לפתח את ה ♥J-אך כשהיריבים יזכו ב ,♥Q-יוכלו
לזכות ב 2-הלקיחות ב ♦-לפני שהספקנו להיפטר מאחד
המפסידים בסדרה.

במקרה זה היד הדומיננטית היא ידו של מערב (שימו לב
שאין קשר לחוזק היד אלא רק לחלוקת הקלפים).

זוהי סיבה מצוינת לדחות את משיכת השליטים ולהתחיל
במשחק של ♥ לעבר ה ♥J-כבר בלקיחה השניה!

 .2ספירת המפסידים מהיד הדומיננטית :כעת נעבור
סדרה סדרה – בסדרת ה ♠-יש מפסיד אחד ל ,♠A-מפסיד
נוסף בסדרת ה ,♥-שני מפסידים ב ♦-וללא מפסידים ב.♣-

טיפ :כל כרוז יודע ,בוודאי במשחקים מלאים או חלקיים,
כי עליו להפסיד לקיחות ליריבים .כרוז טוב ינסה להחליט
בעצמו מתי להפסיד את הלקיחות האלו באופן שישרת
את מטרתו .בחידה ראינו כי הכרוז בחר להפסיד מיד
לקיחה ב ♥-וזאת לצורך השלכת מפסיד בסדרת ה.♦-

עמוד הסרטונים של
היכנסו לעמוד הסרטונים

ותוכלו ליהנות מחידות,
הרצאות מרתקות ,ניתוח ידיים
מתחרויות ועוד טעימות ברידג’
במגוון נושאים.

GoBridge Israel
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שונות

חידת מרץ
אורן לידור

64
AJ76
K1052
Q43
K10983
K102
J4
A62

אורן לידור

♠
♥
♦
♣

♠
♥
♦
♣

Q752
8543
J9875
AJ
Q9
AQ98763
K10

♠
♥
♦
♣

♠
♥
♦
♣

כנגד ♦ 5הוביל מערב ב .♠2-עליכם לבצע את החוזה
כנגד כל הגנה .בהצלחה!!

Q754
8765
-

פתרון חידת פברואר
KQ754
876543
K4
8
JT987
AKQJT9
T

J1098
AKQJ
-

♠
♥
♦
♣

♠
♥
♦
♣

JT
KQ6
2
QJ98765
A9632
A5432
A32

♠
♥
♦
♣

♠
♥
♦
♣

כנגד ♠ 6הוביל מערב ב .♣Q-זכה ב ,♣K-משוך את
ה ,♠Q-שחק עוד קלאב אל ה( ♣A-מזרח משליך
דאימונד) .משוך את ה ♥A-ושחק קלאב שלישי,
עליו תשליך דאימונד .מערב יזכה (מזרח ישליך עוד
דאימונד) .זה המצב כעת:
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♠
♥
♦
♣

♠
♥
♦
♣
J
KQ
2
J987

♠
♥
♦
♣

♠ A963
♥ 5432
 ♦♣מה ימשיך מערב? נניח שימשיך ב .♠J-שחק את
ה ♠Q-מהדומם ,וכעת :אם מזרח ישליך דאימונד  -זכה
בדומם (שרת עם ספייד נמוך מהיד) ,חתוך דאימונד,
חתוך הארט ,חתוך דאימונד ,חתוך הארט ,חתוך
דאימונד ,חתוך הארט-והדאימונד האחרון שבדומם
גבוה .אם על ה ♠Q-מזרח ישליך הארט-זכה ביד עם
ה ,)Overtaking Squeeze( ♠A-חתוך הארט ,חתוך
דאימונד ,חתוך הארט ,חתוך דאימונד ,חתוך הארט,
חתוך דאימונד-וההארט האחרון גבוה .אם מערב היה
ממשיך הארט-היית חותך ,משחק  - ♠Qובאותו אופן:
אם מזרח משליך דאימונד-היית נשאר ביד ואם היה
משליך הארט-היית עולה עם ה ♠A-וממשיך באותו
האופן .כך גם אם מערב היה ממשיך דאימונד :היית
חותך ביד ,חותך הארט בדומם ומשחק  - ♠Qושוב
מזרח בלחץ.

שונות

תשברידג חודש מרץ
הגדרות ומילים :אורן לידור ,שלד ושיבוץ המילים :דני לונשטיין
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49
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35

44
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25

8

10

37
42

41
46

45
50
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47
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43
48

51

52

53

מאוזן:
 )1פסח ( )7 )5,2בעל חיים חסר חוליות  )11קרש  )12התמזגות  )14דיבור  )15שר  )16עורכים בהן ניסויים
 )18הבל  )19לא מסודר  )20למעלה מ )22 -כפור  )24מחלקי הרובה  )25גבוה  )27שאלות  )28ציפה )29
פסח ( )31 )5,2מנצנץ  )32תחושה  )33בוסתן  )34כלי בשחמט  )35מדינה ים תיכונית  )36אתר ,אזור )38
נצח  )40אחת הצורות  )41שקע לדריכת ענבים  )42דלתות  )44הנידה בראשה  )46אויב  )48התרחש )49
הכרזה נפוצה  )50טבלה  )52אלוהים  )53זריקת לוזרים ()7,5
מאונך:
 )1הזה בהקיץ  )2יד חלוקתית מאוד (סלנג)  )3פסיקה  )4נמש  )5נם  )6ילדה  3 )7חודשים  )8מגבעת
 )9מסמר ענק  )10ברח  )13אף על פי  )17אחת מנציגויות ההתאגדות ( )19 )7,4דפנים  )21לבנה )23
אחד מצעירי הברידג’ המוכשרים בארץ  )24תשובה  )26מסלק  )27משחק ילדים קדום ( )28 )5,3כך )30
לוטו  )31עגורן  )33קלף בכיר (לעז)  )35נאה ביותר  )36מסתער  )37איננו בעד  )39שקט  )43יום טוב
 )45נהג ברכב  )47מחודשי השנה  )50נוזל חיוני
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ידיעון ההתאגדות הישראלית לברידג' ן מרץ 2018
עורכים :אילן שזיפי ואוריה מאיר,
כתובת משרד ההתאגדות :יערה  ,27רעננה מיקוד 4320458
טל ,09-7774031 .פקס09-7774033 .
דוא"ל ibf@bridge.co.il :אתר ההתאגדותwww.bridge.co.il :

תכנית פעילות ספורטיבית ארצית לחודשים:
מרץ  - 2018מאי 2018

מרץ 2018

אפריל 2018

3

אליפות ישראל
מעורבים – מחוזי *

11

סימולטנית ארצית,
יום א'  -ערב

24 - 23

אליפות ישראל
מעורבים – שלבי גמר

לזוגות 3

מאי 2018

סימולטנית ארצית,
יום ג'  -ערב

12 - 11

אליפות ישראל הפתוחה 12 -
מחוזי *

14

לזוגות 28 – 27

אליפות זוגות פתוחה – גמר
על
אליפות זוגות סניורים –
מחוזי *

אליפות ישראל הפתוחה 26 – 25 -
חצי גמר וגמר

אליפות ישראל
סניורים – שלבי גמר

* ראו מודעה מפורטת

הודעות חשובות
כל תחרויות ההתאגדות פתוחות רק לחברי ההתאגדות
בתוקף לשנת .2018
מנעו אי נעימות ודאגו לחדש חברותכם בהקדם.

מיכה מרק
הקפטן הספורטיבי הארצי

לידיעת ציבור השחקנים –תחרויות סימולטניות בשנת 2018
בשנת  2018יתקיימו  10תחרויות סימולטניות
 7בערב ( 5בימי א' ו  2בימי ג') ו  3בבוקר בימי שישי.
להלן כל מועדי הסימולטניות :

חדש

תאריך

יום

תאריך

יום

21/1/18

התקיים

24/8/18

יום שישי בבוקר

11/3/18

יום א' בערב

12/10/18

יום שישי בבוקר

3/4/18

יום ג' בערב

11/11/18

יום א' בערב

6/5/18

יום א' בערב

חדש 7/12/18

8/7/18

יום א' בערב

1/1/19

חדש

יום שישי בבוקר
יום ג' בערב

לזוגות

אליפות ישראל הפתוחה לזוגות 2018
שלב מוקדמות מחוזיות
שיטת חישוב IMP

שבת  14באפריל  ,2018שעה  09:30עד  14:40לערך
שני מושבים בני  18חלוקות ,חלוקות זהות וחישוב משותף בכל המרכזים
יוענקו נק' אמן ארציות במתכונת מורחבת לכל הזוגות המסיימים מעל הממוצע.
צפון

דרום

מרכז

במועדון "חיפה כרמל"
רח' מחניים ,חיפה

מועדון רחובות
רח' המנוף  ,1רחובות

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

פרטים והרשמה
משה מנור

054-6908800
מועדון04-8101027 :
מחיר  140ש"ח לזוג
ההרשמה מראש – חובה

אביבה בן ארויה
052-3859335

מחיר  140ש"ח לזוג

יעקב מינץ

052-2783263
03-5403244
מחיר  140ש"ח לזוג

ההרשמה מראש – חובה
ההרשמה מראש – חובה
לפחות אחד מבני הזוג חייב להשתייך לסניף במחוז שבו הוא משתתף
(ניתן להשתתף במחוז אחר רק באישור מוקדם של קפטן המחוז המארח)
ככלל לא מאושרים מחליפים.

לתשומת לב המשתתפים באליפות ישראל לזוגות:
המשך התחרות במתכונת  :שלב חצי גמר משותף (ללא בתים),
שלב גמר :בית א' בשיטת בתים (מפגשים) ,גמר-על בהשתתפות  14זוגות,
 12מבית א' ושני הראשונים מגמר ב'
תאריכי המשך האליפות  :חצי גמר וגמר –  28 - 27באפריל ,גמר-על  12 - 11 :במאי
פרסים ונקודות אמן ארציות ובינלאומיות במתכונת מורחבת מאד.

אליפות ישראל לזוגות סניורים 2018
שלב מוקדמות מחוזיות
שיטת חישוב IMP

שבת  12במאי 2018
שעה  09:30עד  14:40לערך
ישוחקו  36חלוקות .)2X18(,כמות נקודות אמן ארציות מוגדלת תוענק לזוגות מעל הממוצע
צפון

דרום

מרכז

במועדון "חיפה כרמל"
רח' מחניים ,חיפה

במועדון מרכז הברידג'
בן צבי  - 35ירושלים

במועדון ככר המדינה
ויצמן  ,53תל אביב

פרטים והרשמה
משה מנור

054-6908800
מועדון04-8101027 :
מחיר  140ש"ח לזוג
ההרשמה מראש – חובה

אביבה בן ארויה

052-3859335
מחיר  140ש"ח לזוג
ההרשמה מראש – חובה

יעקב מינץ

052-2783263
03-5403244
מחיר  140ש"ח לזוג

ההרשמה מראש – חובה

סניור = מי שנולד ב  31.12-1957 :או לפני כן
לפחות אחד מבני הזוג חייב להשתייך לסניף במחוז שבו הוא משתתף
(ניתן להשתתף במחוז אחר רק באישור מוקדם של קפטן המחוז המארח)
חלוקות זהות בכל המחוזות וחישוב משותף | ככלל ,לא מאשרים ממלאי מקום בתחרויות אליפות ישראל

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

צרו איתנו קשר גם ב-

:

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

חוקה
ועדת חוקה
ועדת

פתיחת קורס מנהלי תחרויות 2018

קורס מנהלי תחרויות נועד להכשיר מנהלי תחרות ברידג' ברמה המאפשרת ניהול עצמאי של תחרויות
ברידג' על כל המשתמע מכך :הכנה ,פרסום מוקדם ,אירגון ,ניהול ,שיפוט ,חישובי תוצאות ופרסומם,
הפעלת תוכנת החישובים ,שימוש במכשירי ברידג'מייטס ,פרסום באתר התוצאות ועוד...
הקורס מיועד לרוצים לשמש בתפקיד מנהל תחרות ומתאים גם לקפטנים ספורטיביים ופעילים בסניפים.
הקורס יתקיים בבית ההתאגדות ברעננה ,מפגש ראשון יתקיים ב  7/3/18מפגש אחרון ב .13/6/18
הקורס יכלול  43שעות לימודיות בהנחיית אילן שזיפי:
 11מפגשים בימי ד' בין השעות  16:00עד 19:00
 2מפגשים בימי ו' בין השעות  10:00עד 15:00

כדי לקבל תעודת הסמכה כמנהל תחרות בהתאגדות יש לעמוד בדרישות אלה:
1.1מבחני הסמכה מטעם ההתאגדות אחרי סיום הקורס (בתשלום נפרד).
2.2התמחות ולאחריה מבחן מעשי (לעוברים בהצלחה את מבחן ההסמכה).
3.3קבלת אישור הועדה להסמכת שופטים של משרד הספורט.
עלות למשתתף  .₪ 1250משתתפי הקורס יקבלו במתנה את ספר החוקים החדשים .2017
ההרשמה לקורס באמצעות המערכת המקוונת שבאתר ההתאגדות

להרשמה לחצו כאן

פרויקט "ספורטאיות עילית" יוצא לדרך!
בהובלת אלופות העולם – עדי אסולין והילה לוי

ההתאגדות לברידג' מציעה מסגרת ייחודית ומקצועית לאימון
בנות  /נערות ,בסביבה ידידותית ותומכת המאפשרת גיבוש
חברתי ,העלאת הביטחון האישי ,הגברת המוטיבציה
להישגיות ועוד.
המפגשים יערכו פעם בחודש ללא תשלום.
בנות שיצטיינו בפרויקט ,יוכלו להשתלב בנבחרת הנערות של ישראל
ולייצג את ישראל בתחרויות בינלאומיות בחו"ל.
המפגש הראשון יתקיים ב 6/4/18
בבית ההתאגדות ברעננה החל מהשעה  10:30עד .13:30

אם את בת  10-16ומשחקת ברידג' לפחות שנה ,הפרויקט הזה הוא בשבילך! בואי לפרוץ דרך!
ניתן להגיש מועמדות באמצעות מורי הברידג' של פרויקט "הדור הבא"
או ישירות בדוא"לelit_girls@bridge.co.il :

כל מה שרצית לדעת על הביטאון הדיגיטלי
ולא העזת לשאול

בכל חודש חברי ההתאגדות נהנים מגישה לביטאון
דיגיטלי איכותי ,עשיר בתכנים מקצועיים ובכתבות
מעניינות  .הבטאון וגם אלו הקודמים לו ,נגישים לכם
מכל טלפון ,טבלט או מחשב ,בכל רגע נתון.

איך מגיעים אל הביטאון הדיגיטלי?
היכנסו לאתר ההתאגדות www.bridge.co.il
לחצו על האייקון עם המסגרת האדומה בתמונה:
בדף הבא הזינו את הפרטים הנדרשים והתחברו:

כעת יוצגו בפניכם ששת הביטאונים האחרונים כאשר באפשרותכם לדפדף לגיליונות קודמים או
לחפש ביטאון ספציפי באמצעות הזנת חודש ושנה.
לפתיחת הגיליון יש ללחוץ על תמונת הגיליון הנבחר:

כדי לדפדף בין דפי הבטאון לחצו על החיצים שבצדדים:

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

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

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

להורדת הבטאון למחשב בקובץ  PDFלחצו על
הכפתור המסומן .כעת תוכלו להדפיס טווח עמודים
ספציפי לבחירתכם.
לצפייה בתצוגה מסך מלא לחצו על הכפתור המסומן:

להגדלת התצוגה והכתב לחצו על הכפתור המסומן:

הודעות מועדונים
מועדון כיכר המדינה מתכבד להזמינכם
לתחרות ארצית
מושב  30 ,1ידיים

יום שלישי  6במרץ 2018
בשעה 20:00

רח' וייצמן  ,53תל אביב

מנהל תחרות  :אילן שזיפי
מחיר למשתתף₪ 70 :

יישמרו מקומות לנרשמים מראש בלבד
לפרטים והרשמה במועדון03-6969830 :

מועדון ההגנה רעננה מתכבד להזמינכם
לתחרות ארצית
מושב  30 - 1ידיים

יום שישי  9במרץ  | 2018בשעה10:00:
בבית ההתאגדות ברח' יערה  ,27רעננה

מנהל תחרות  :אילן שזיפי
מחיר למשתתף₪ 70 :

גביעים לשלושת המקומות הראשונים
לפרטים והרשמה:
רחל/אסתר 09-7720707 -
אריק אורלב 052-3573780 -

מועדון אם המושבות מתכבד להזמינכם
לתחרות ארצית לזכרה של גילה אמודי

מועדון הקריות מתכבד להזמינכם
לתחרות ארצית
מושב  30 ,1ידיים

יום שישי  9במרץ  | 2018בשעה 10:00

מרכז שיקום וספורט אילן ,קריית חיים
(לרשום ב WAZE-חיפה במקום קריית חיים)

מנהל תחרות  :אסף עמית
מחיר למשתתף₪ 70 :
פרטים ,הוראות הגעה והרשמה באתר הסניף:
www.micha-amit.com

מספר המקומות מוגבל  -הרשמה מראש חובה!
ניתן להרשם באמצעות כפתור הרישום באתר
או להשאיר הודעה אצל אסף בטלפון 04-8712764

מועדון רמת השרון
שמח להזמינכם לתחרות גביע פסח תשע"ד
 2מושבים  24ידיים

ביום שלישי  20במרץ  2018וביום שלישי  27במרץ 2018
בשעה20:00 :
רח' סוקולוב  52רמת השרון

מנהל תחרות :אילן שזיפי
מחיר למשתתף ₪ 110 :לשחקן ל 2-מושבים

גביעים מהודרים לשלושת המקומות הראשונים
הרשמה מראש חובה
יעקב מינץ –  | 052-2783263מועדון 03-5403244
אתר המועדון www.bridgerh.co.il

מועדון ברידג' כרמל בשיתוף מועדון זכרון יעקב
מתכבד להזמינכם לתחרות ארצית
מושב  30 - 1ידיים

מושב  30 - 1ידיים

ביום שישי  20באפריל  | 2018בשעה10:00 :

יום שבת  7באפריל  | 2018בשעה10:00:

רח' מחניים ( 9מול בית  ,)18חיפה

בבית ההתאגדות ברח' יערה  ,27רעננה

מנהל תחרות  :אילן שזיפי
מחיר למשתתף₪ 70 :
לפרטים והרשמה מראש :דורון 052-3933453

מנהל תחרות :אסף עמית
מחיר למשתתף₪ 70 :
גביעים מהודרים לשלושת המקומות הראשונים

הרשמה מראש חובה

יניב זק –  | 054-8083015אריה ברקוביץ – 052-8757855
אפי ויינשטוק – 050-6215636

מועדון כפר מרדכי
מתכבד להזמינכם לתחרות ארצית

מועדון ברידג' ויצו פ"ת
מתכבד להזמינכם לתחרות ארצית

ביום שישי  20באפריל  | 2018בשעה9:30 :

ביום שבת  21באפריל  | 2018בשעה10:00 :

בית העם – מושב בניה ליד גדרה

בבית ההתאגדות ברח' יערה  ,27רעננה

מושב  30 - 1ידיים

מנהל תחרות  :דרור שיפטן
מחיר למשתתף ₪ 150 :לזוג
גביעים לשלושת המקומות הראשונים

מושב  36 - 1ידיים

מנהל תחרות  :אילן שזיפי
מחיר למשתתף₪ 75 :

כולל כיבוד קל

לפרטים והרשמה מראש:
דן זינגר  | 054-6663480מלכה לוי 054-3434111

לפרטים והרשמה מראש:
טלי וולף  | 052-8087337יהודית פרידלנדר 052-3410401

מועדון הברידג' סביון -קריית אונו מתכבד להזמינכם לתחרות ארצית
מושב  30 - 1ידיים

יום שלישי  24באפריל  | 2018בשעה19:00 :

בבית התרבות החדש סביון :סמטת היובל  , 1סביון

מנהל תחרות  :דירק פיטרס
מחיר למשתתף₪ 70 :

חניה בשפע ,גישה לנכים
לפרטים והרשמה מראש :שירי  054-7999781או שורה 052-8802656

תוצאות תחרויות

סימולטנית ינואר 2018

תאריך | 21/01/18 :השתתפו  1066זוגות

בחישוב ארצי  -משוקלל
דרוג
1

ליפין גנאדי  -ברודובסקי רומן

מצטבר
74.9734

דרוג
1

בנירי עילי  -שליבוביץ יונתן

2

בנירי עילי  -שליבוביץ יונתן

74.9726

2

ליפין גנאדי  -ברודובסקי רומן

71.92

3

גלעדי יהודה  -וייס יוסי
רשתי דפנה  -זייד שמואל
שניידר רני  -קופמן שרה
מורג שי  -כץ פז
מגל אלדד  -שרו יונתן
אליהו סיגל  -פורת רמי
שמואלי רן  -צברי מיכל
ציפין עודד  -פארי אהרון

73.17

3

רשתי דפנה  -זייד שמואל

71.40

71.90
69.85

4
5

מורג שי  -כץ פז
שמואלי רן  -צברי מיכל
בן דוד אבישי  -טננבוים אורלי
גלעדי יהודה  -וייס יוסי
הלל דן  -באלינט מיכאלה
ציפין עודד  -פארי אהרון
בן-דוד רוני  -שפירא ירון

69.90
69.45

4
5

6
7
8
9
10

שמות

בחישוב ארצי Handicap -

69.27
69.09
68.85
68.66
68.56

6
7
8
9
10

שמות

מצטבר
72.66

69.34
67.79
67.77
67.07
66.51

ליגת העל לזוגות טופ-בוטום 2018

תחרות :ליגה לאומית לזוגות טופ-בוטום 2018

תוצאות כלליות
השתתפו  28זוגות

תוצאות כלליות
השתתפו  27זוגות

מושב 6 :מתוך  6תאריך10/02/18 :

דרוג
1

מרק מיכה  -לובינסקי יובל

מצטבר
55.60

דרוג
1

רוזנטל ניר  -בסקין בן

2

טל נגה  -טל דנה

54.94

2

ברוידא שרה  -גורן בן-שלום עמית

56.58

3

זק יניב  -כהן אילן

54.55

3

רשתי שאול  -הרפז דורון

55.40

4
5

אורן אפרת  -רול יוסף
ידלין דורון  -גלברד מרדכי
חץ קלרה  -פכטמן רון
אקסלרוד דרור  -אקסלרוד אשר
מדבדב אולג  -צ'ורניי מיכאל
גרינבאום ליאוניד  -ברנשטיין גרגורי
גלעדי ירון  -אסולין עדי

54.45
53.70

4
5

52.80
52.61
52.41
52.18
51.76

6
7
8
9
10

טרגן אברהם  -צייטין דוד
לביא שלומי  -אפשטיין אורי
זמיר עמי  -אלספל חנן
קרבי עפר  -כץ אפרים
קמעו שי  -בר יוסף יותם
פיוטרו קלוד  -פלאי רענן
הופפלד אריה  -דימנט נעם

54.82
53.82

6
7
8
9
10

שמות

מושב 3 :מתוך  3תאריך03/02/18 :
שמות

תחרות :ליגה ארצית לזוגות טופ-בוטום 2018
מושב 3 :מתוך  3תאריך10/02/18 :
תוצאות כלליות
השתתפו  28זוגות

דרוג
1

פייקין יותם  -גולדפרב איליה

מצטבר
58.97

2

טובביס אלכס  -אנטונוב לריסה

57.48

3

מתתיהו גל  -שליבוביץ יונתן

56.01

4
5

טוביאס חיים  -גליצנשטין מרדכי
סרוסי אמי  -סרוסי דוד
מרק סוניה  -עציון אמיר
וייס ישראל  -הרשקוביץ שלמה
ארבל דייויד  -פרידלנדר אהוד
שמואלי רן  -בן דוד אבישי
כהן עדי  -שפי רון

55.01
53.74

6
7
8
9
10

שמות

53.45
53.40
53.38
52.54
52.50

דרגות
ברכות למקבלי תארים חדשים
רב אמן

גבע חיים ,כפר סבא
פלורס חיה ,רמת גן
מרמר רוני ,ירושלים

אמן בכיר זהב

מגל אלדד ,זכרון יעקב

אמן בכיר כסף

משכית חניתה ,חיפה/כרמל
ברזג אלן ,ברידג' פוינט פולג

אמן בכיר ארד

אלרן ישראל ,חיפה/כרמל
לביא יקיר ,השרון
פרלשטיין אינגה ,רמת גן
קמעו שי ,זכרון יעקב
שפירא ירון ,סביון-קרית אונו

אמן בכיר

שוורץ אבי ,רמת השרון
כהן בתיה ,קריות/חיפה
כוכבי אלי ,קריות/חיפה

(נכון ליום  9בינואר )2018
שגיא אריה ,כפר סבא
רטנר אליהו ,ראשון לציון

אמן זהב

פרידן איבון ,כיכר המדינה ת"א
שורוש נבייה ,עמק יזרעאל
פובולוצקי נחום ,כפר סבא
מרין רחל ,ירושלים
הלרמן אילן ,קיסריה
זוהר נאוה ,סביון-קרית אונו

מצטבר
57.56

53.74
52.82
52.57
52.32
51.78

אמן כסף

וייס אורי ,ספורט  +חולון
ברנשטיין-כהן עדנה ,כיכר המדינה ת"א
ברנד נתן ,כפר סבא
רוזנברג ראובן ,הדר כפר סבא
קולומבו שרה ,מרכז הברידג' ים
ינאי יוסף ,זכרון יעקב
הלפרן בלהה ,סביון-קרית אונו
סימבליסטה ג'ורג' ,סביון-קרית אונו
אברמוביץ טובה ,ראשון לציון
נקר לינה  ,מרכז ספורט רשלצ
בר ג'נין ,ערד

אמן ארד

חרש זהר ,ספורט  +חולון
טל סימונה ,רמת השרון
זיסו אסתי ,לב הצפון
שטרן ורד ,קריות/חיפה
לנדקוף בנימין" ,הרץ" חיפה
פרידמן טובה ,רקפת קרית טבעון
צפריר יהודה ,רקפת קרית טבעון
הלל מאיר ,השרון
לוי מאיר ,השרון
מור משה ,השרון
נדל מרגלית ,השרון
קנדיטן מרי ,אביבים
הנדל אביהו ,מושבות-שמריהו
פרוסט דליה ,מושבות-שמריהו
אמדו דליה ,מרום נווה
שיף יעקב ,מרכז הברידג' ים
גל רבקה ,חדרה
דניאל עליזה ,ויצו פתח תקוה
מנשה יעקב ,סביון-קרית אונו
שטרסלר אוה ,יואב
שומרוני גילה ,נס ציונה

אמן

שפלר נינה ,רמת השרון
ויאלגוס פרלה ,הלוחם אפקה
יערי אריה ,נהריה
קרוליצקי אלכס ,נהריה
וייס משה ,השרון
דודקו סופי ,ברידג' פוינט פולג
קרן מיכאל ,כפר סבא
גולני נעמי ,רמת גן
גפטר קליר ,רמת גן
זלאיט לבנה ,רמת גן
פטלאך ריטה ,רמת גן
בן סימון שרל ,אביבים
נשר יאן תמר ,אביבים
טורטל אשר ,מושבות-שמריהו
הולצקנר דבורה ,מרום נווה
רובינשטיין משה ,ערד
אור-מאיר ציפי ,באר שבע
סיבוני עמוס ,באר שבע
גוסטינסקי גינה ,אשדוד
גוסטינסקי ויקטור ,אשדוד
אלוני יעקב ,כפר מרדכי
בן-סיני דב ,כפר מרדכי
ויסלברג יורם ,וקס  -רחובות
ברייר אמנון ,נס ציונה
גיברשטיין מושקו ,קבוצי דרום

סגן אמן זהב

קופמן גיל ,גל  -ראש העין
סימנטוב שושנה ,ספורט  +חולון
קוויתי שמואל ,ספורט  +חולון
רוב שרה ,ספורט  +חולון
אופיר אברהם ,רמת השרון
צרלמאייר דבורה ,רמת השרון
זמיר גורי ,הלוחם אפקה
חן לאון ,לב הצפון
נוי רבקה ,לב הצפון
ארבל גדעון ,רקפת קרית טבעון
פוגל בנימין ,רקפת קרית טבעון
קוברסקי דורית ,השרון
אורנשטיין רינה ,כפר סבא
בראור עמנואל ,אביבים
גלצר יוסי ,אביבים
דונת שקי ,אביבים
הופמן יוחנן ,אביבים
לוי דורית ,אביבים
קאשי אירית ,אביבים
שמשי אפרים ,מושבות-שמריהו
חלמיש רבקה ,מרום נווה
אגם יעקב ,ירושלים
זק אורה ,ירושלים
בר אילן חגי ,חדרה
עזרן רפאל ,קיסריה
הרצוג זהבה ,זכרון יעקב
איזק אפרים ,מרכז ספורט רשלצ
סקוטלסקי אבנר ,מרכז ספורט רשלצ
ריטר דורית ,מרכז ספורט רשלצ
ווליכמן מנחם ,בית מכבי ראשל"צ
שוייצר רוזי ,ערד
כהן אלברט ,אשדוד
אלזס אריה ,יואב
דיקפואה פייר ,נס ציונה
יגרמן עדנה ,מועדון לידור

סגן אמן כסף

סבירסקי חנה ,ספורט  +חולון
בינט דוד ,כיכר המדינה ת"א
קיי אסתר ,כיכר המדינה ת"א
גרשון עודד ,חיפה/כרמל
הובר נורית ,חיפה/כרמל
לחמן אהובה ,חיפה/כרמל
יונה ברטה ,קריות/חיפה
צרקוביץ אבי ,נהריה
אלבאום יונה ,השרון
וייס לאה ,השרון
וייס מנחם ,השרון
וינשטין פליסיה ,השרון
זהר יעל ,השרון
אבן זהב מאירה ,רמת גן
שרון חנה ,רמת גן
בדנר שמואל ,אביבים
בראל נורית ,אביבים
פשיביש סילבן ,אביבים
ליפמן חיה ,מרום נווה
גוניונסקי יוכבד ,אבא חושי חיפה
איזנברג מרק ,מרכז הברידג' ים
סעדה גיל ,מרכז הברידג' ים
רטמנסקי דניאל ,מרכז הברידג' ים
ריץ יוסף ,מרכז הברידג' ים
שפיר אבי ,זכרון יעקב

אוברקוביץ רונית ,ויצו פתח תקוה
אלפרוביץ יהודית ,סביון-קרית אונו
יעקב אברהם ,מרכז ספורט רשלצ
עזרי אתי ,בית מכבי ראשל"צ
הירש ליזה ,רעננה ההגנה
שפירא דוד ,רעננה ההגנה
מזרחי רחל ,אשקלון
פיברט גל ,יואב
פולק עמוס ,וקס  -רחובות

סגן אמן ארד

ארליך חדוה ,רמת השרון
מירון איירין ,רמת השרון
גבריאלי שולמית ,כיכר המדינה ת"א
פלמן מרים ,כיכר המדינה ת"א
שבתאי רחלי ,כיכר המדינה ת"א
סנדרוב רינה ,קנטרי רעננה
דבצ'רי סוזי ,חיפה/כרמל
נובק תקוה ,חיפה/כרמל
טייגר יואל ,השרון
קליינברג דניאל ,השרון
גשורי ארזה ,רמת גן
לרנר מנחם ,רמת גן
בן סיני מרי ,אביבים
ברגר יהודית ,אביבים
חובב ג'נט ,אביבים
תמרי גדי ,אביבים
ברובסקי אריה ,ירושלים
רגב עשירה ,ירושלים
שטרן הדסה ,ירושלים
אימרל שרה ,מרכז הברידג' ים
ורשבסקי ציפי ,מרכז הברידג' ים
שמיס שמיל ,חדרה
מגן רחל ,זכרון יעקב
סמסונוב יהודית ,זכרון יעקב
גלילי שלמה ,סביון-קרית אונו
צוקרמן צפורה ,סביון-קרית אונו
רוזנטל ענבל ,סביון-קרית אונו
כפיר בן ,אשקלון
ליברמן רודיקה ,אשדוד
בוימל אדלה ,וקס  -רחובות
יוסף דניס ,וקס  -רחובות
בינוביץ מישל ,מועדון מודיעין

סגן אמן

כץ אוולין ,ספורט  +חולון
גרופר ענת ,רמת השרון
דר חנה ,רמת השרון
שפיר נילי ,רמת השרון
אלמור שלמה ,כיכר המדינה ת"א
סבה נינה ,כיכר המדינה ת"א
פנפיל יונה ,כיכר המדינה ת"א
בן ישראל מירי ,חיפה/כרמל
ברנבלום נירה ,חיפה/כרמל
גדיאל לידיה ,חיפה/כרמל
גרינברג רונית ,חיפה/כרמל
ליבנה מיכל ,חיפה/כרמל
סגל מרים ,חיפה/כרמל
סטריאן אלכסנדר ,חיפה/כרמל
צוק-רמון יהודית ,חיפה/כרמל
שחר אמיר ,חיפה/כרמל
פרטר רחל ,טבעון
לבנהר אביגדור ,עמק יזרעאל

לבנהר הגר ,עמק יזרעאל
ארבל חוה ,רקפת קרית טבעון
ארבל יעקב ,רקפת קרית טבעון
בר סנה טלי ,רקפת קרית טבעון
ורדי מלכה ,רקפת קרית טבעון
ברייר גבי ,השרון
מינצקר עוזי ,השרון
סיני שרה ,השרון
רן מרדכי ,השרון
שמש רחל ,השרון
קצ'ר מרגלית ,ברידג' פוינט פולג
וינרובר ורדה ,רמת גן
וינרובר משה ,רמת גן
מגד נירה ,רמת גן
פרל סלביק ,רמת גן
גלבוע דניאלה ,הדר כפר סבא
טוקר ילנה ,הדר כפר סבא
אבן-צור זהר ,אביבים
אהרונוביץ מרים ,אביבים
אלון אודט ,אביבים
בארי תמר ,אביבים
ברודנו אירנה ,אביבים
ברלין לורנה ,אביבים
גורצקי מריאן ,אביבים
דונר יעקב ,אביבים
דרמן שריל ,אביבים
וגנר פנחס ,אביבים
לזר הלן ,אביבים
מלמד אמה ,אביבים
פוגלר גילת ,אביבים
פוגלר דן ,אביבים
פרידמן אהרון ,אביבים
צויזנר אילן ,אביבים
קירשנבאום נילי ,אביבים
בנימיני עדנה ,מושבות-שמריהו
אלטר זיזי ,מרום נווה
גוילי רבקה ,מרום נווה
ידוב דנה ,מרום נווה
אובנת אילנה ,ירושלים
ענבר עירית ,מת"ב הרצליה
קנטר שולמית ,ויצו  -נוה יוסף
שמש רינה ,ויצו  -נוה יוסף
בן אבו לטיסיה ,מרכז הברידג' ים
מנילוביץ משה ,מרכז הברידג' ים
פרלמן חסיה ,מרכז הברידג' ים
שטרית אבי ,מרכז הברידג' ים
בר אמה ,חדרה
גבריאלי עידית ,חדרה
דובדבני רות ,זכרון יעקב
הורבט מיקי ,זכרון יעקב
הורבט רבקה ,זכרון יעקב
חרפק צבי ,זכרון יעקב
אופנהיים זהבה ,ויצו פתח תקוה
דלל אביבה ,ויצו פתח תקוה
ינאי זאב ,סביון-קרית אונו
לפיד אסתר ,סביון-קרית אונו
פוטרמן נורית ,סביון-קרית אונו
אפלבוים נעמי ,ראשון לציון
חומרי אבנר ,מרכז ספורט רשלצ
קפלן יוליו-דניאל ,מרכז ספורט רשלצ
כהן קדוש מרדכי ,בית מכבי ראשל"צ
קריסטל רוזה ,בית מכבי ראשל"צ
שמר יהודית ,בית מכבי ראשל"צ

גילמן שרה ,רעננה ההגנה
וולף ג'יה ,רעננה ההגנה
זהבי דניאל ,רעננה ההגנה
יוחאי יוסף ,רעננה ההגנה
מוסרי שולה ,רעננה ההגנה
ניב אתי ,רעננה ההגנה
כהן יגאל ,יואב
איתן גיורא ,וקס  -רחובות
אלדר אסתר ,וקס  -רחובות
בורי סילביה ,וקס  -רחובות
בנדק יוסף ,וקס  -רחובות
ברנשטיין אבי ,וקס  -רחובות
גבע קובי ,נס ציונה
טנבוש יהודית ,נס ציונה
קרן צבי ,נס ציונה
רובינפלד מרים ,מועדון מודיעין
דרורי בנימין ,קבוצי צפון
ירמנקו ילנה ,גליל תחתון
בר אשר אסנת ,מועדון לידור

שחקן מתקדם

ברנשטיין טדי ,ספורט  +חולון
יופה אנטול ,ספורט  +חולון
עזר יובל ,ספורט  +חולון
כוגן מיכאל ,רמת השרון
גוראל נעמי ,כיכר המדינה ת"א
ליפקין חנה ,כיכר המדינה ת"א
אבקסיס דידיה ,כרמיאל
איבנשיץ דני ,כרמיאל
בן ערב שאולי ,כרמיאל
לנדאו נעם ,כרמיאל
פרנס גיא ,כרמיאל
שאו מייק ,כרמיאל
גולדנברג זיוה ,חיפה/כרמל
כדורי סטפניה ,חיפה/כרמל
כהן מרגרט ,חיפה/כרמל
מרמלשטיין עליזה ,חיפה/כרמל
סכנין חוה ,חיפה/כרמל
אמדור דוד ,קריות/חיפה
גילדין אלכסנדר ,קריות/חיפה
גרוסמן טניה ,קריות/חיפה
שניידר נורית ,טבעון
דניאלי לאה ,רקפת קרית טבעון
יפה יעל ,רקפת קרית טבעון
קומר יעל ,רקפת קרית טבעון
רוכין צילה ,רקפת קרית טבעון
מרקוב ג'ון ,השרון
נגור מוטי ,השרון
גרופר שרה ,הלוחם חיפה
בן-נתן רבקה ,ברידג' פוינט פולג
שלווי מרשה ,ברידג' פוינט פולג
מאיר מיכאל ,כפר סבא
שניר אלנתן ,כפר סבא
בולוז רודק ,רמת גן
חיגר מרים ,רמת גן
לינדה יעקב ,רמת גן
שריג בועז ,רמת גן
סימקין בלה ,אביבים
רבינוביץ אפרת ,אביבים
בייט ברוך ,מושבות-שמריהו
בייט נורית ,מושבות-שמריהו
ויינשטוק דורה ,מושבות-שמריהו

זילברברג אבי ,מושבות-שמריהו
ססינה יבגניה ,מושבות-שמריהו
ספירו אילושקה ,מושבות-שמריהו
אקשטיין רינה ,מרום נווה
גארנקרז מרסלה ,מרום נווה
זינמן טובה ,מרום נווה
ישראלי יחיעם ,מרום נווה
צור נאוה ,מרום נווה
שון מירה ,מרום נווה
שורץ צבי ,מרום נווה
הרשמן ג'נט ,ירושלים
טוביאס מרים ,ירושלים
יונה נחמה ,ירושלים
רטר קורן ,ירושלים
מרום נטע ,אבא חושי חיפה
זוהר רחמים ,ויצו  -נוה יוסף
יניב דינה ,ויצו  -נוה יוסף
פינקלשטין רחל ,ויצו  -נוה יוסף
רזניקוב ראיסה ,ויצו  -נוה יוסף
ברדיצבסקי ולדימיר ,מרכז הברידג' ים
דוד זוהרה ,מרכז הברידג' ים
רחמני זמירה ,מרכז הברידג' ים
אברמזון איריס ,חדרה
אדיר תמר ,קיסריה
נהב גדעון ,קיסריה
גל שלמה ,זכרון יעקב
זילברברג רינה ,ויצו פתח תקוה
בר ניב אבגיל ,סביון-קרית אונו
גספר נעמי ,סביון-קרית אונו
דיקטרו רנה ,סביון-קרית אונו
דרזנין שאול ,סביון-קרית אונו
מנדל רוחל'ה ,סביון-קרית אונו
פלדמן יהודה ,סביון-קרית אונו
גולד יוסף ,ראשון לציון
חומרי נחמה ,מרכז ספורט רשלצ
חזן דוד ,מרכז ספורט רשלצ
ליססטגאוס יצחק ,מרכז ספורט רשלצ
רוזין יהונתן ,מרכז ספורט רשלצ
גבע שאול ,בית מכבי ראשל"צ
דבח בלה ,בית מכבי ראשל"צ
מור זהבה ,בית מכבי ראשל"צ
שגיא אורה ,בית מכבי ראשל"צ
שפירא סיאונה ,בית מכבי ראשל"צ
אגסי פולט ,רעננה ההגנה
גת אריה ,רעננה ההגנה
זעירא יחזקאל ,רעננה ההגנה
לב iאילנה ,רעננה ההגנה
מוסט מייק ,רעננה ההגנה
ראובן אמיר ,באר שבע
צמח יעל ,יואב
צמח רפי ,יואב
בלומשטיין נחמה ,וקס  -רחובות
הדר אופיר ,וקס  -רחובות
סביר אירנה ,וקס  -רחובות
קושיצקי דבורה ,וקס  -רחובות
רז בהירה ,וקס  -רחובות
נחמן אליאן ,נס ציונה
רווה פרלה ,מועדון לידור

לחוברת הנופשון לחץ כאן
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חגיגת ברידג' בשבועות
עם גלעד אופיר
 4 – 17-21.5.18לילות  5 /ימים

במלון המפואר על שפת האגם
 Riu Pravets Golf & Spa Resortבבולגריה
הרב
לאור הביסוקותשחדשות,
נפתחו טיהמקומות

מספר
מוגבל!

לסרטון לחץ כאן
לחוברת הנופשון לחץ כאן

 € 920בלבד

לאדם בחדר זוגי על בסיס חצי פנסיון
תוספת לאדם בחדר יחיד – € 160

בונוסים
מיוחדים

לבאי הנופשון

מנהל תחרות ראשי :אילן שזיפי
מרצה ומדריך אורח :ברק ליברמן
האירוח כולל :טיסות ישירות וסדירות מיסים והעברות ערבי בידור משחקי ברידג' חופשיים
ארוחת חג מפנקת שתייה חמה וקרה במהלך המשחקים כניסה חופשית לספא ולחדר הכושר
בריכה פנימית טיפים לנותני השירותים
בונוסים מיוחדים :סמינר ברידג' מפי גלעד אופיר כולל חומר לימודי כתוב משחקים מודרכים
תחרויות ברידג' נושאות פרסים כספיים קוקטייל פתיחה חגיגי ארוחת BBQ
שעה מתוקה על שפת האגם סיור בסופיה בליווי מדריך דובר עברית משחקי באולינג

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

מזמינה אתכם לנופשון ברידג’

בדרום פולין ,קודובה זדרוי
**** Verde Montana- SPA & WELLNES 4
WWW.Verdemontana.pl

13-27.6.2018

מקום :קודובה זדרוי הוא עיירת בריאות הממוקמת בהרי  .Sudetyזהו אחד מאתרי הנופש
העתיקים ביותר לא רק בפולין ,אלא גם באירופה .מיקומו בעמק מוקף ביערות מספק ערכים
טיפוליים טבעיים .מסלולי אופניים ציוריים תיירותיים ,מוזיאונים ייחודיים ,מתקני תרבות,
מתקני ספורט מודרניים ומיקום על ידי הגבול עם הרפובליקה הצ’כית .כ 150 -ק”מ מפראג.
המלון :מלון בריאות וספא ורדה מונטנה הוא מלון אלגנטי מרשים עם אזור ספא ובריאות
גדול ,ממוקם במרכז עיירת הספא קודובה-זדרוי ( )Kudowa Zdrójשנמצאת ברכס הרים.
אינטרנט אלחוטי זמין בחינם בחדרים ,אזורים הציבוריים ,לרבות בלובי ובמסעדה.
*אקווה פארק במלון מתגאה בבריכות שחייה עם זרמי הידרומסאז’ וגייזרים ,באמבטיות
עיסוי ,בסאונה יבשה וסאונת אדים ,בחדר הזעה ובמקלחת חושית.
בחדרים TV :מסך שטוח ,אינטרנט אלחוטי ,מקרר ,טלפון ,חלוקים ,כפכפי ספא ,מייבש
שיער ,מים מינראליים לשתייה מובאים מידי יום.
טיפולים ספא :הטיפולים מתאימים למחלות לב ,מערכת עיכול ,מחלות עמוד השדרה ועוד.
מסאג’ים ,מגנט ,אמבטיות ,בוץ ופראפין ,אמבטיות אוזון ,אינהלציה.
אפשרות לרכישת טיפולים נוספים במקום! אפשרות לרכישת טיולים נוספים!

המחיר לאדם בחדר זוגי € 1,495 :
(תוספת לאדם בחדר סינגל)€ 210 :

המחיר כולל  :טיסות חברת  Travel Service Low Costלפראג – ללא כיבוד העברות הלוך ושוב .קפה ומאפה בדרך
משדה התעופה לבית המלון (בהלוך  14 .)13/6לילות בבית המלון .בסיס חצי פנסיון – כולל קפה או תה בארוחת ערב.
בדיקת רופא 10 .טיפולי ספא בשבוע .עזיבה מאוחרת ביום האחרון – כולל ארוחת צהריים במלון .משחקי ברידג’ מידי
ערב בניצוחו של מר ברוך טל כולל קפה/תה במהלך המשחק 3 .טיולים מודרכים (וורוצלב ,עיירות פולוניצה ודושניקי ,סקלניי
מיסטו) הדרכה אנגלית! כולל טיפים !

מלווה קבוצה מר ברוך טל’ 050-3409911

אקלים תיירות – רח’ דרך עכו  193קרית מוצקין

טל | 04-8761872 :יצחק | 054-2391938 :מרינה054-7709245 :

מסע קסום אל א

נורבגיה ,דנמרק ,גרמניה

המחיר:

1,930

€

ליחיד בחדר זוגי עם חלון.
תוספת לחדר עם מרפסת:
 135€לאדם
המחיר אינו כולל:
חבילת טיולים במחיר מוזל
טיפים לנותני שירות ולמדריך הקבוצה
ארוחות שאינן במהלך השייט

המחיר כולל:
) Stavangerנורב
טיסות  UPשל אל על לברלין :יציאה בבוקר וחז
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 7לילות שייט באניית הפאר MSC ORCHESTRA
בזמן השייט :אירוח על בסיס פנסיון מלא
לילה בברלין
סיור בברלין
לפרטים והרשמה
מלווה ישראלי צמוד
גדי בן בסט4 :
משחקי ברידג‘
פקס3-6040940 :
מיסים והעברות
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הכנסו לאתר הנופשונים של גדי בן בסט :עדכונים,
פרטים נוספים ,הורדת טפסי הרשמה ותמונות
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מועדון הברידג' רמת השרון בשיתוף ג'קי דגן מזמינכם ל:

נופשון פתיחת הקיץ 5-12/7/2018 -

צפון איטליה האריסטוקרטית
שוויץ והאגמים
מלון היוקרה -Hotel Simplon Bavenoאגם מג'ורה

יום  5/7 - 1יוצאים לדרך

יום  -9/7 5אגם מג'ורה ואגם אורטה

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

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

המערבי של אגם קומו בדרכנו נחלוף על פני עיירות ציוריות בניהן צ'רנוביו,
טרמצו ומנאג'יו .את סיורנו נקנח בעיירה המפורסמת בלאג'יו הקסומה אליה
נגיע בהפלגה קצרה .בתום יום הטיול נשוב לבית המלון שלנו .ארוחת ערב
במלון ולאחריה משחק ברידג'.

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

יום  -6/7 2אגם קומו ובלאג'יו
היום נסייר באגם השלישי בגודלו והיפה ביותר באיטליה .ניסע לאורך החוף יום  -10/7 6לוגאנו ,שוויץ

יום  7/7 3-קנטון טיצ'ינו בשוויץ

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

יום  -8/7 4טורינו

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

יום  -11/7 7מילאנו

לאחר ארוחת בוקר נצא לסיור בעיר האופנה המפורסמת ,עיר שהינה
ליבה הכלכלי והתרבותי והשניה בגודלה באיטליה .נתחיל את הסיור
באתר המרכזי של העיר ,הקתדרלה – הדאומו ,תיאטרון ה-לה סקלה
המפורסם שנחנך ב 1778-ומשמש במה למיטב האופרות וההצגות .נבקר
במצודת ספורצסקו ,מופת אדריכלות הרנסאנס המושך אליו מבקרים
רבים להתרשם מהמצודה ומהיצירה האחרונה של מיכאל אנג'לו המוצגת
במקום .בתום הסיור נצא בנסיעה לשדה התעופה של מילאנו לטיסה
חזרה ארצה .הנחיתה בארץ ב  12/7לפנות בוקר.
החבילה כוללת :טיסות סדירות אל על ,חצי פנסיון ,סיורים מודרכים
וביקורים מיוחדים כפי שמופיע בתוכנית ,כל הכניסות לאתרים ,טעימות
קולינריות ,אוטובוס נוח וממוזג לביצוע התוכנית ,מדריך ישראלי ,משחקי
ברידג' בערבים

החבילה כוללת :טיסות סדירות אל על ,חצי פנסיון ,סיורים
מודרכים וביקורים מיוחדים כפי שמופיע בתוכנית ,כל הכניסות
לאתרים ,טעימות קולינריות ,אוטובוס נוח וממוזג לביצוע
התוכנית ,מדריך ישראלי ,משחקי ברידג' בערבים

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

*תוספת ליחיד בחדר € 450
המחיר אינו כולל :ביטוחים למינהם ,שתיה בארוחות ,טיפ לנותני
השירותים בחו"ל ( 70אירו לאדם) ,טיפ למדריך הישראלי וכל מה
שלא נכלל במחיר כולל.

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

נופשון קיץ 2018

דאבוס
שוויץ

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

 27ביולי –  9באוגוסט 2018

לראשונה ,נופשון קיץ מיוחד בשוויץ  -כשנוף הררי
עוצר נשימה ומרחבים ירוקים מסביב ,נהנה מחופשה
קלאסית ,רגועה ומהנה .ממלון הספא המפואר
ה) STEIGENBERGER-חמישה כוכבים( דרך טיולים
בנופים עוצרי נשימה ,ברידג‘ ומה שמסביב

2,340

ליחיד בחדר זוגי
 €תוספת לחדר יחיד € 440

ה מ ח י ר

כ ו ל ל :

טיסות אל-על ,בשעות הצהריים
 14ימים 13 ,לילות על בסיס חצי פנסיון
מיסים והעברות
טיול אחד )טיולים נוספים יוצעו לבחירה(
משחקי ברידג'
שתייה חמה וקרה במהלך המשחקים
מלווה ישראלי צמוד
טיפים לנותני שירות )למעט למדריך הישראלי(

השנה ,מספר המקומות מוגבל
הרשמה מוקדמת נפתחה

לפרטים והרשמה:

גדי בן בסט

 050-5364604פקס03-6040940 :
bnbg.ben@gmail.com

www.bnbg.co.il
הכנסו לאתר הנופשונים
של גדי בן בסט:
עדכונים ,פרטים נוספים ,הורדת
טפסי הרשמה ותמונות

מועדון הברידג' רמת השרון בשיתוף ג'קי דגן מזמינכם ל:

טיול ושייט למראות השלכת המדהימה של

אינגלנד
ניו
מניו יורק לקוויבק סיטי קנדה.
על סיפון אונית התענוגות של רויאל קריביאן
Adventure of the Seas
 | 26/9-11/10/2018בהדרכת-רוני ינובסקי

 2לילות בניו יורק  10 -ימי שייט וטיולים  -2לילות בקוויבק | .הלינה באוניה בתאים עם מרפסות  -כל הטיולים והסיורים כלולים.

חילופי העונות ותחילתו של הסתיו בניו אינגלנד וקנדה משנים לא רק את מזג האוויר אלא צובעים את יערותיהם של מחוזות ניו המפשייר,
מיין ,בראונזוויק וניו פאונלנד בצבעים עזים של אדום כתום וזהוב .מחזה מרהיב המושך אליו מדי שנה ,מאות אלפי תיירים ,שנהנים מהמחזה
ומההצגה היפה ביותר של הטבע .מסענו יחל בניו יורק בה נבקר ונתרשם מהשינויים שחלו בה בשנים האחרונות .השלמת המכלול של מגדל
החירות ,רובע צ'לסי והשוק המתחדש וטיילת "הי ליין" שהפכה לאטרקציה החמה של ה"תפוח הגדול" .נבקר בעיירות החוף ההיסטוריות של ניו
אינגלנד ,ומחוזותיה הצפון מזרחיים של קנדה ,נסייר בכפרי הדייגים ונצפה במגדלורים המפורסמים ונקנח בעיר המרשימה והנאה קבק סיטי
המצויה לפתחו של נהר הסנט לורנס .אנו מזמינים אתכם למסע שייט מרתק ומרהיב בעונת השלכת המרהיבה ,מסע שלא במהרה יישכח.

החבילה כוללת :טיסות בחברת אייר קנדה  2לילות בניו יורק על בסיס לינה וארוחת בוקר  2לילות בקוויבק סיטי על בסיס
חצי פנסיון  10לילות שייט בחדרים עם מרפסות על בסיס פנסיון מלא סיורים בניו יורק ובקוויבק סיטי כל הסיורים והטיולים
במקומות העגינה .כל דמי הכניסות לאתרים השונים אוטובוס תיירים נח וממוזג מלונות  DLXמדריך ישראלי עתיר ניסיון צמוד
לכל אורך הטיול משחקי ברידג' בשייט.

מחיר מיוחד ל 10-הנרשמים הראשונים$ 5,990 :

(במקום  )6,450לאדם בחדר זוגי

*תוספת ליחיד בחדר $ 2700
המחיר אינו כולל :ויזה לארה"ב וקנדה ,ביטוחים למיניהם ,שתיה בארוחות ,תשר לנותני השירותים בחו"ל ובאוניה ( 18$ליום),
ארוחות בזמן הסיורים ,תשר למדריך הישראלי.

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

