
לברידג' הישראלית  ההתאגדות  ירחון 

גיליון 125
ינואר 2014

הקבוצה הזוכה בליגה 
הלאומית –

אופיר ואילן הרבסט, 
לוטן פישר, רון שוורץ 

ורוני בר

דנה ונגה טל, שזכו 
במקום השלישי 
בתחרות הזוגות 

במשחקי החשיבה בסין

jan.indd   1jan.indd   1 8.1.2014 г.   13:24:36 ч.8.1.2014 г.   13:24:36 ч.



www.bestbridge.co.il
120

1200
300300

info@bestbridge.co.il

jan.indd   2jan.indd   2 8.1.2014 г.   12:47:35 ч.8.1.2014 г.   12:47:35 ч.



ינואר 2014 גיליון 125

מערכת:
מו“ל: הוצאת רותם הפקות בע“מ

טל. 077-3330775 פקס: 03-5717007

גד רוזמרין עורך אחראי: 
gadi@rotemltd.co.il

מטילדה פופלילוב עורכת:   
לילו פופלילוב עיצוב וגרפיקה: 

רם סופר עורך לשוני: 

גלעד אופיר עריכה ופיקוח: 

עורכי מדורים:
מוטי גלברד  לומדים ברידג‘:  

אפרים בריפמן לשחקן המתקדם: 
רם סופר סיקור תחרויות:  

אוריה מאיר, אילן שזיפי דפי  ההתאגדות: 
אילן שזיפי צלם:   

רוית ברינגס מנהלת מדיה:  
ravit@rotemltd.co.il  נייד: 050-9430111

חני חיימוב רכש מודעות:  
hani@rotemltd. ,050-8430108 :נייד

co.il
© כל הזכויות שמורות למו“ל

אין המערכת אחראית לתוכן המודעות
ההתאגדות הישראלית לברידג‘

03-9794862

תוכן
דבר ועד העמותה - מודי קניגסברג4

שפר את הכרזתך - רם סופר5לומדים ברידג‘
הכרזת הפותח לאחר התערבות - רם סופר6
חשבו על היד כולה בלקיחה הראשונה - רם סופר7
הקפיצה הגדולה - קובי שחר8

יד החודש - יוסי אנגל10לשחקן המתקדם
הובלה בשיטת Journalist נגד NT – אלדד גינוסר12
הסקת מסקנות בהגנה - אפרים בריפמן14
רמזים מהתנהגות המתנגדים - רם סופר17
סלמים בגמר הליגה הלאומית - רם סופר19
הפתעות בסין - מיכל נוסצקי23

נחמד... הכי נחמד - מושיקו מיוחס28שונות
הדור הבא - כבר בא - מושיקו מיוחס28
פתרון חידת אוקטובר - יעקב וקס29

דפי ההתאגדות - אוריה מאיר, אילן שזיפי30 
36מדור נופשונים

55Brian Zietman – Snowed Under

jan.indd   3jan.indd   3 8.1.2014 г.   12:47:38 ч.8.1.2014 г.   12:47:38 ч.



דבר ועד העמותה

שלום חברים,

החודש האחרון של שנת 2013 היה גדוש בתחרויות ואירועי ברידג‘.
ראשית, הישג חשוב לאחיות דנה ונגה טל, אשר נסעו יחד עם נבחרת הנשים של 
ישראל להשתתף באולימפיאדת משחקי החשיבה בסין וזכו במקום השלישי בתחרות 

הזוגות. ברכות גם לקפטן והמאמן – מיכאל בראל.  
בנוסף, הסתיימו משחקי הליגות וזו ההזדמנות לברך את הקבוצה הזוכה בליגה הלאומית – קבוצת: אופיר ואילן 

הרבסט, לוטן פישר, רון שוורץ ורוני בר. 
באליפות המועדונים שבה השתתפו 40 זוגות ממועדונים שונים, הועבר הגביע הנודד ממועדון רחובות (זוכה השנה 

שעברה) אל מועדון קיבוצי דרום. ברכות לאבי ממן ואייל בן צבי שייצגו את המועדון בהצלחה.
ייצגו  הברידג‘  ענף  את  אילת.  התאחדות  של  מצטיינים  לספורטאים  פרסים  הענקת  בטקס  חתמנו  שנת 2013  את 
נבחרות בתי הספר והצעירים והמאמן דוד בירמן. להזכירכם, הנבחרות חזרו עם מדליית כסף וארד באליפות אירופה 
שהתקיימה בפולין.  ברכות גם למצטיין הענפי – מושיקו מיוחס – המשך לעשות חייל בהובלת פרויקט ”הדור הבא“.
הארצי –  הספורטיבי  לקפטן  תודה  טוב.  מכל  העמוסה  החדשה,  הספורטיבית  התכנית  ועמה  נפתחה  שנת 2014 
גלעד אופיר, שיחד עם קפטני המחוזות (אביבה בן ארויה - דרום, יעקב מינץ - מרכז ומשה מנור - צפון) בודקים 

ומשפרים את מתכונת התחרויות משנה לשנה. 
 חודש ינואר נפתח באליפות הארץ לדרגות עד אמן ארד, ברכות לזוכים יותם עומר ואוסמה דניאל. 

השנה החדשה נפתחת בסערה עם תחרויות משחקי המבחן לקביעת נבחרות ישראל השונות לשנת 2014 בקטגוריות: 
פתוח, סניורים, נשים, צעירים ובתי ספר. כמו כן, מחכה לכולנו התחרות הסימולטנית הראשונה לשנת 2014 .

לב,  שימו  בביטאון.  מופיעים  שפרטיו  ה 48,  הבינלאומי  הברידג‘  פסטיבל  יתקיים  פברואר  בחודש  כי  לכולם  נזכיר 
הפסטיבל פתוח לחברי התאגדות בלבד ולאורחים מחו“ל, לכן מי שטרם חידש חברותו, אנא עשו זאת בהקדם. 

לוח שנה מהודר עם כל פעילות ההתאגדות לשנת 2014 יחולק לכל חברי ההתאגדות. 

שלכם ובשבילכם,
ועד העמותה
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של  כוח  עם  יד  לו  יש  כאשר  לעשות  המשיב  צריך  מה 
פחות מפתיחה?

במקרים רבים ההכרזה הנכונה תהיה Pass – זו תהיה 
נקודות   9-6 בהן  שיש  הידיים  רוב  עם  המשיב  הכרזת 
גבוהות. חשוב לזכור שחזרת הפותח על סדרתו מבטיחה 
6 קלפים, או במקרה הגרוע 5 קלפים חזקים. זה אומר 
ללא  גם  זו  בסדרה   2 בגובה  חוזה  לשחק  יהיה  שניתן 

תמיכה טובה של המשיב.
שחקנים רבים מנסים להכריז 2NT כאשר סדרת הפותח 
אינה מתאימה להם, אך זו הכרזה שגויה עם יד חלשה. 
נקודות   12-10 תמיד  מתארת   2NT של  שנייה  הכרזה 
.3NT גבוהות ומהווה הזמנה למשחק מלא – בדרך כלל
על  חזרה  תהיה  המשיב  של  הנכונה  ההכרזה  לעתים 
חזרת  קלפים.   5 כל  עם  כך  להכריז  אין  ושוב,  סדרתו. 
המשיב על סדרתו דורשת 6 קלפים או לפחות 5 קלפים 

מעולים.
כדי להבין את הכללים טוב יותר, נסו את שלוש הבעיות 

הבאות:
West North East South

1♣ Pass 1♥
Pass 2♣ Pass ?

אתם יושבים בדרום. מהי הכרזתכם עם כל אחת מהידיים 
הבאות? לאחר שהחלטתם מה תכריזו בכל יד, השוו את 

תשובותיכם עם ההמלצות להלן. 

(1)
South

♠
♥
♦
♣

J76
KQ9842
854
Q

(2)
South

♠
♥
♦
♣

KJT3
Q842
AT7
J9

(3)
South

♠
♥
♦
♣

A932
KJ52
7653
7

תשובות
 (1)

South
♠
♥
♦
♣

J76
KQ9842
854
Q

♥2. חזרת המשיב על סדרתו מתארת חולשה – בשום 
אופן לא יותר מ-10 נק‘ – עם סדרה טובה. מול השישייה 
בהארט.  טובה  שישייה  למשיב  יש  בקלאב  הפותח  של 
היד  של  הארוכה  בסדרה  לשחק  עדיף  כלל  בדרך 
החלשה. קיים עדיין סיכוי קטן למשחק מלא – אם לפותח 

יד מקסימלית עם התאמה בהארט.
(2)

South
♠
♥
♦
♣

KJT3
Q842
AT7
J9

2NT. יד אופיינית להכרזה זו עם 11 נק‘ גבוהות. הפותח 
יכריז 3NT עם 14+ נקודות ו/או סדרת קלאב איכותית. 
הרביעייה  את  הראשון  בסיבוב  הכריז  שדרום  לב  שימו 
הפחות טובה שלו, משום שבגובה 1 מראים רביעיות לפי 
הסדר מלמטה למעלה. לאחר ששותפו הכריז ♣2 (ולא 
♠1), דרום יודע שאין לו רביעייה בספייד, ולכן לא יכריז 

♠ גם בסיבוב השני.
(3)

South
♠
♥
♦
♣

A932
KJ52
7653
7

יבחרו  מדי  רבים  (ששחקנים   2NT של  הכרזה   .Pass
לפרוש  חושש  דרום  אולי  מקום.  לשום  תוביל  לא  כאן) 
דומם ב-♣2 עם קלף בודד בשליט, אבל החלופות גרועות 
יותר. לפותח יהיו לרוב 14-12 נקודות גבוהות ואף פחות. 
אין סיכוי ל-3NT, וגם 2NT ייכשל לרוב, אבל לצפון יהיה 
טובה  סדרה  מחזיק  הוא  עוד  כל   2♣ לבצע  סביר  סיכוי 
התאמה,  כשאין  הוא:  כאן  ליישם  שיש  הכלל  כמובטח. 

עצור נמוך ככל האפשר.

שפר את הכרזתך
רם סופר

לאחר  המשיב,  של  השנייה  בהכרזה  נעסוק  החודש 
שהפותח חזר על סדרתו. 
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הכרזת הפותח לאחר התערבות

רם סופר

להכריז  חובה  שאין  הוא  לדעת,  שצריך  הראשון  הדבר 
מיד לאחר התערבות. לדוגמה, אם המשיב החליף סדרה 
בגובה 1, זה ”מחייב“ את הפותח לענות לו, אבל החובה 

הזאת מתבטלת אם היריב מצד ימין התערב בהכרזה.
זאת   .Pass להכריז  לפותח  נוח  שבהם  מקרים  ישנם 
בהכרזה  קשה  התלבטות  לו  הייתה  ממילא  כאשר 
השנייה. אם לא ברור לכם מה להכריז, תגידו תודה ליריב 
 .Pass להכריז שלכם  ההזדמנות  את  ותנצלו  שהתערב 
זכרו כי ההכרזה טרם הסתיימה – עם יד טובה שותפכם 

ימשיך להכריז בכל מקרה.
שנייה  הכרזה  לנו  יש  אם  חובה.  אינו   Pass זאת,  עם 
להכריז  לנו  מפריעה  אינה  היריב  והתערבות  ברורה, 
אותה, נכריז בדיוק כפי שהיינו מכריזים ללא התערבות. 
התערבות  לאחר   NT הכרזת  כי  לציין  יש  לכך  בנוגע 
המתנגדים מבטיחה לפחות עוצר אחד בסדרת המתנגד.
את  לבחון  כדי  הבאות  הבעיות  שלוש  את  כעת  נסו 

הבנתכם.
West North East South

1♣
Pass 1♥ 1♠ ?

אתם יושבים בדרום. מהי הכרזתכם עם כל אחת מהידיים 
הבאות? לאחר שהחלטתם מה תכריזו בכל יד, השוו את 

תשובותיכם עם ההמלצות להלן. 
(1)

South
♠
♥
♦
♣

9
52
K973
AKJ762

(2)
South

♠
♥
♦
♣

T65
A
AQ74
Q9752

(3)
South

♠
♥
♦
♣

62
AQT7
K4
KJ952

תשובות
(1)

South
♠
♥
♦
♣

9
52
K973
AKJ762

מתארת  אינה  חופשית“  ש“הכרזה  להבין  חשוב   .2♣
בהכרח ניקוד מעל המינימום. המסר של הכרזת ♣2 הוא 
– יש לי שישייה טובה בקלאב. במקרה זה כלל לא ברור 
שותפו,  של  ב-♠  יתמוך  מערב  כי  ייתכן  בחוזה.  שנזכה 
הקלאב  סדרת  על  לשותף  מוסרים  שאנו  המידע  אבל 

שלנו עשוי לעזור לו להתחרות הלאה.
 (2)

South
♠
♥
♦
♣

T65
A
AQ74
Q9752

Pass. בדוגמה הקודמת ראינו הכרזה נכונה של ♣2. כאן 
זו תהיה שגיאה חמורה. בשום אופן אל תחזרו על סדרה 
של 5 קלפים לאחר התערבות (כל שכן חמישייה גרועה). 
למעשה, אם מזרח לא היה מתערב, הייתה לדרום דילמה 
פוסלים  אף  רבים  (ומומחים  השנייה  הכרזתו  לגבי  קשה 
כדי   1♦ במקומה  ומעדיפים   1♣ הפתיחה  הכרזת  את 
היריב  התערבות  את  נצלו  השנייה).  ההכרזה  על  להקל 
לטובתכם והכריזו Pass – כי אין לכם ממילא מה להכריז. 
לפי  יחליט  הוא  שותפכם.  אל  הכדור  את  מעבירים  אתם 

הקלפים שלו מה לעשות בהמשך.
(3)

South
♠
♥
♦
♣

62
AQT7
K4
KJ952

♥2. פשוט וקל. זה מה שהייתם מכריזים ללא התערבות, 
הבעיה?  מה  אז  לכם,  הפריעה  לא  היריבים  והתערבות 
אליכם  חוזרת  וההכרזה   2♠ מכריז  שמערב  כעת  נניח 
כנראה  ל-♥3?  להמשיך  כדאי  האם  פאסים.  שני  לאחר 

שכן, לאור החלוקה הטובה והדאבלטון הנמוך בספייד.

בשיעורי הברידג‘ מוקדש זמן רב ללימוד הכרזות ללא 
התערבות, אולם במשחק המעשי פני הדברים שונים. 
”ומפריעים“.  מתערבים  היריבים  קרובות  לעתים 
במאמר הנוכחי נלמד על הכרזתו השנייה של הפותח 

לאחר התערבות בגובה 1 של היריב שמימינו.
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היא  מנוסים  לא  שחקנים  של  הנפוצות  הטעויות  אחת 
להסתכל רק על סדרת ההובלה בטרם יחליטו מה לשחק 

בלקיחה הראשונה.
נסו לשחק את היד הבאה (אתם בדרום):

Dealer South, Vul E/W
♠
♥
♦
♣

QJ4
62
KQJT98
53

♠
♥
♦
♣

A62
AKJ3
3
AK976

חוזה: 3NT. הובלה: 3♠

West North East South
1♣

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

נגד  מלמעלה,  רביעי  כנראה  נמוך,  ספייד  הוביל  מערב 
החוזה 3NT. ככל הנראה הוא מחזיק ב-K♠. אם כך, הוא 
”מבצע“ עבורנו עקיפה שהייתה אמורה להיכשל. שחקנים 
עם  הראשונה  בלקיחה  ויזכו  המציאה“  על  ”יעוטו  רבים 

ה-Q♠ (או ה-J♠) מהדומם.
למעשה, זוהי שגיאה גורלית שתגרום לכישלון החוזה 
הלקיחות  מספר  להקטנת  גרוע  הפחות  במקרה  (או 

העודפות). מדוע?
היד  על  נסתכל  אם  העניין  את  להבין  יותר  קל  לנו  יהיה 

הדומה הבאה:

♠
♥
♦
♣

K54
62
KQJT98
53

♠
♥
♦
♣

A62
AKJ3
3
AK976

חוזה: 3NT. הובלה: 3♠

היכן הייתם זוכים בלקיחה הראשונה, ביד או בדומם? כאן 
אין אפשרות ל“עקיפה“, אז הייתם מסתכלים על תמונת 
היד כולה. ”סדרת העבודה": שאותה ננסה לפתח נמצאת 
כמובן בדומם. לאחר שנוציא ליריבים את ה-A♦ יהיו לנו 
5 לקיחות בדיאמונד, אבל צריך גם להגיע אליהן. חשוב 
מאוד להשאיר בדומם את ה-K♠ ככניסה מאוחרת יותר, 

.♠A-ולזכות בלקיחה הראשונה עם ה

 ♠K-מה ההבדל בין שתי הידיים? בסך הכול החלפנו את ה
בצירוף קלפים אחר המהווה כניסה לדומם – QJ4♠. גם 
לדומם  הכניסה  את  לשמור  חייבים  אנו  המקורית  ביד 
חובה  לכן   .(♦A-ה הוצאת  (אחרי  יותר  מאוחר  לשלב 
כדי   ♦ מיד  ולשחק   ♠A-ה עם  הראשונה  בלקיחה  לזכות 
להגביה את הסדרה. לאחר מכן נקבל את ההובלה שוב. 
הסדרה  את  נשחק  בספייד,  ימשיכו  לא  המתנגדים  אם 
את  לנצל  נוכל  כך   .♠K-ה את  להם  להוציא  כדי  בעצמנו 
שיבטיחו  בדיאמונד,  לקיחות   5 ולגבות  לדומם  הכניסה 

את ביצוע החוזה שלנו עם 2 לקיחות עודפות.
חשוב  עדיין  דיאמונד,  קלפי  שני  בידנו  היו  אם  גם  אגב, 
מאוד לשמור כניסה מאוחרת לדומם. מגן טוב לא יזכה 
ב-A♦ מיד, אלא יעכב פעם אחת כדי לנתק את התקשורת 

שלנו עם הדומם.
מאתנו  שחלק  הסיבה  קשה.  יד  אינה  זוהי  לסיכום, 
היד  של  כולל  תכנון  היעדר  היא  כאלה  בידיים  נכשלים 

לפני שמשחקים מהדומם בלקיחה הראשונה.

להלן טיפ חשוב אשר תוכלו ליישם אותו בכל פעם שאתם 
לב  שימו  בממוצע):  ידיים  לארבע  (אחת  דומם  פורשים 
הקלפים  את  קודם  והניחו  המתנגד,  הוביל  סדרה  באיזו 
ההובלה  סדרת  את  הניחו  האחרות.  הסדרות  בשלוש 
מהיר  למשחק  אפשרות  משותפכם  תמנעו  כך  אחרונה. 
מדי ללא מחשבה ותאלצו אותו לתכנן את היד כולה ולא 

להתבונן בסדרת ההובלה בלבד, בטרם ישחק.

חשבו על היד 
כולה בלקיחה 

הראשונה
רם סופר
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הקפיצה הגדולה (1)
קובי שחר

קשה  הקלפים“,  ”קריאת  בשם  הידועה  זו,  טכניקה 
בהתחלה, אבל תרגול חוזר הופך את המלאכה לפשוטה 
מההצלחה  והסיפוק  שיגיעו  הטובים  ההישגים  יותר. 

בקריאת היד מהווים פיצוי הולם על המאמץ הכרוך בכך.
קריאת הקלפים מתחלקת לשני תחומים:

ספירת החלוקות של הידיים שאינן גלויות.) 1(
מיקום הקלפים הבכירים שאינם גלויים.) 2(

הבא  בחודש  החלוקות.  בספירת  יתמקד  הנוכחי  המאמר 
נעסוק במיקום הקלפים הבכירים.
המידע נאסף מהמקורות הבאים:

אי-הכרזה) (א)  (ואפילו  הכרזה  כל  המכרז.  זכירת 
מתארת תחום ניקוד מסוים ואורך (או קוצר) בסדרות 

מסוימות.
קלף ההובלה, על כל המסקנות הנובעות ממנו.(ב) 
מה (ג)  לנו  מראים  אלו  יותר.  מאוחר  ששוחקו  קלפים 

אינו  שחקן  כאשר   – וכמובן  שחקן,  כל  של  תכניתו 
משרת לסדרה ניתן לדעת את החלוקה המלאה של 

אותה סדרה.
איתותים של המגנים.(ד) 

במהלך  הרי  המגנים.  עבור  דווקא  ביותר  חיוני  (א)  שלב 
בדוגמה  ידו.  אודות  על  רב  מידע  הכרוז  העביר  ההכרזה 
את  למצוא  מערב  על  מאוד  מקל  הזה  המידע  הבאה, 

ההגנה הנכונה.
 ♠

♥
♦
♣

K642
J92
654
AJ5

 

♠
♥
♦
♣

T87
74
872
KQT82

♠
♥
♦
♣

AQ95
QT8
T93
643

 ♠
♥
♦
♣

J3
AK653
AKQJ
97

 

West North East South
1♥

Pass 1♠ Pass 3♦
Pass 4♥ All Pass

 –  ♣K של  טבעית  בהובלה  בוחר  מזרח   4♥ החוזה  נגד 
לזכות  לו  מרשה  הכרוז  הוכרזה.  שלא  בסדרה  רצף  ראש 
עם  משרת  מזרח  בעוד  מהדומם,  נמוך  ומשחק  בלקיחה 

ה-3♣.
מה ידוע מהמכרז? דרום הראה יד חזקה עם 5 קלפים 
מכאן  בדיאמונד.  (לפחות)  קלפים  ו-4  בהארט  (לפחות) 

שהוא קצר בשתי הסדרות השחורות.
אי-זוגי  מספר  על  מאותת  השותף  ידי  על  ששוחק  ה-3♣ 
של קלפים. כעת הכול ברור: לדרום דאבלטון בקלאב, הוא 
עקיפה  בהמשך  לבצע  כדי  הראשונה  הלקיחה  את  עיכב 
אחרת.  מסדרה  מפסיד  ולהשליך  מערב  של   ♣Q-ה נגד 
הקצרה  שמהסדרה  כמובן  להשליך?  ירצה  סדרה  מאיזו 

השנייה שלו – ספייד.
בספייד  שההמשך  רואה  ממש  הקלפים  את  שקורא  מגן 
 ,♠AQ-הכרחי. אם מערב ממשיך ב-♠, מזרח יזכה מיד ב
אחר  המשך  כל  החוזה.  הפלת  את  תשלים  שלו   ♥Q-וה

בלקיחה השנייה יאפשר לכרוז לבצע את החוזה.
על  הקודם  למאמר  השלמה  מהווה  הבאה  הדוגמה 
”השלכה נכונה“ שבו למדנו שצריך ”לשמור על אורך שווה“ 
עם הדומם. זכירת המכרז מאפשרת למגנים גם ”לשמור 

על אורך שווה“ עם הכרוז.
 ♠

♥
♦
♣

K72
AK83
Q87
K85

 

♠
♥
♦
♣

QJT8
JT92
JT
Q62

♠
♥
♦
♣

964
64
9643
AJT4

 ♠
♥
♦
♣

A53
Q75
AK52
973

 

ההתקדמות של שחקן הברידג‘ מושגת באמצעות היכרות 
עם כלים חדשים והשגת היכולת ליישם אותם ליד שולחן 
אולם  לשיפור,  מביאה  חדשה  טכניקה  כל  המשחק. 
כאשר השחקן מצליח ”לראות“  הקפיצה הגדולה מגיעה 

את קלפי המתנגדים – כמובן בלי להציץ בהם.
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West North East South
1♦

Pass 1♥ Pass 1NT
Pass 3NT All Pass

 ♠A-3. הכרוז זוכה בידו עם הNT נגד ♠Q-מערב מוביל ב
ומשחק שלושה סיבובי הארט. מזרח צריך להשליך. איזו 

סדרה חשוב לשמור?
שוב המפתח הוא במהלך ההכרזה. דרום פתח ♦1 ולאחר 
♥1 הכריז 1NT. מכאן שאין לו 4 קלפים לא בהארט ולא 
בספייד. חייבים להיות לו לפחות 7 קלפים בסדרות המינור. 
מאחר שפתח ♦1, יש לו 5-4 קלפים בסדרה זו. מזרח חייב 

לשמור על אורך שווה עם דרום ולא להשליך דיאמונד.
קל לראות שהשלכת דיאמונד מצדו של מזרח תעניק לכרוז 
את הלקיחה התשיעית. השלכת ספייד (או קלאב) תאפשר 

למגנים להפיל את החוזה.
גם בדוגמה הבאה, ספירת החלוקה מונעת טעות בהגנה, 

והפעם המידע החיוני מגיע מקלף ההובלה של השותף.

 ♠
♥
♦
♣

KJT3
7643
82
AQ7

 

♠
♥
♦
♣

Q75
K95
KJ73
J65

♠
♥
♦
♣

962
JT82
A5
9842

 ♠
♥
♦
♣

A84
AQ
QT964
KT3

 

West North East South
1NT

Pass 2♣ Pass 2♦
Pass 3NT All Pass

מלמדים אותנו ”לחזור בסדרה שהשותף מוביל“.
(הסכם  ב-3♦  מוביל  מערב  במזרח.  יושבים  שאתם  נניח 
החוזה  נגד  מלמעלה)  רביעי  או  שני  הוא  שלכם  ההובלה 
3NT. זכיתם ב-A♦. האם כבר הנחתם על השולחן באופן 

אוטומטי את ה-5♦?!

אם כן, ”מכרתם“ את החוזה! המפתח להגנה הנכונה הוא 
בדומם,  מופיע  שה-2♦  היות  הפתיחה.  הובלת  ”קריאת“ 
ה-3♦ הוא הקלף הנמוך ביותר של מערב, ומצד שני הוא 
הרביעי מלמעלה! לכן מערב הוביל מסדרה של 4 קלפים. 
ספירה עד 13 תגלה לכם שלדרום 5 קלפי ♦. המשמעות 
זו  בסדרה  לפתח  לכרוז  יעזור  בדיאמונד  המשך  ברורה: 
הלקיחות  שתי  החוזה.  לביצוע  לו  החסרות  הלקיחות  את 

שמערב יזכה בהן עם ה-KJ♦ יהיו האחרונות של ההגנה!
אותנו  משכנעת  בדומם  התבוננות  לשחק?  כן  מה  אז 
להחליף לסדרת ה-♥ לפי הכלל: שחק אל חולשת הדומם. 
בהארט.  רביעייה  אין  שלדרום  מההכרזה  ידוע  מזה,  חוץ 
אנו מובילים ללקיחה השנייה את ה-2♥. דרום עוקף ללא 
בהארט  ממשיך   ,♥K-ב זוכה  מערב   .♥Q-ה עם  הצלחה 
ומפתח עבורנו שתי לקיחות. דרום עוקף בהצלחה בספייד, 
אבל מגיע בסופו של דבר ל-8 לקיחות בלבד ונכשל בחוזה.
במיקום  נעסוק  הבא  בחודש  שיתפרסם  ההמשך  במאמר 
קלפי  של  מיקומם  ידיעת  כיצד  ונדגים  הבכירים  הקלפים 

מפתח עוזרת לנו להגן טוב יותר.

1313-   ‘  -   ‘    
18-24.5.1418-24.5.14            
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יד החודש: 

שיטה פשוטה ויעילה
יוסי אנגל

ההכרזה  למהלך  לבכם  תשומת  את  להפנות  אבקש 
הפשוט הבא:

North South
1NT 3♥/3♠

בעבר הרחוק השתמשו בהכרזה זו כדי לתאר יד חזקה 
עם הזמנה לסלם בסדרה המוכרזת.

כדי  זו  בהכרזה  להשתמש  זוגות  כמה  נהגו  יותר  מאוחר 
לתאר שישייה עם 2 מתוך 3 הקלפים הבכירים ללא כוח 
צדדי, במטרה לבחון אפשרות לבצע חוזה של 3NT עם 

מספר נקודות מועט.
ברבות השנים הכרזה זו הפכה למיותרת, בייחוד בסדרות 
המייג‘ור, לאחר שהכרזות הטרנספר נכנסו לשימוש רווח. 
שחקני הברידג‘ הבינו שצריך לתת להכרזה זו משמעות 

אחרת.
כיום נוהגים רוב השחקנים הבכירים להשתמש בהכרזה 

זו דווקא כדי לתאר אורך בסדרות המינור.
הכללים הם:

הכרזת תשובה של ♥3 או ♠3 מתארת סינגלטון (א) 
בסדרה המוכרזת.

למשיב חלוקה של 5-4 בסדרות המינור, עם כוח (ב) 
למשחק מלא לפחות.

 Nationals-ראו נא את היד הבאה, שהופיעה בתחרות ה
אריזונה.  בפניקס,  האחרונה  הפתוחה)  ארה"ב  (אליפות 

שיטת החישוב הייתה טופ-בוטום.
Dealer East, Vul All

 ♠
♥
♦
♣

K9
A9
QJ85
KQT75

 

♠
♥
♦
♣

AJ432
T7652
2
J8

♠
♥
♦
♣

T87
KQJ84
A97
96

 ♠
♥
♦
♣

Q65
3
KT643
A432

 

North South
Pass

1NT 3♥
4♣ 5♣

Pass

למרות   ,Pass הכרזות  שלוש  לאחר   1NT פתח  צפון 
טובה  קלאב  סדרת  נק‘,  לו 15  יש  של 2-2-4-5.  חלוקה 

.♠K-והוא היה מעוניין להפוך לכרוז כדי להגן על ה
דרום  להתערב.  ממזרח  מנע  המסוכן  הפגיעות  מצב 
קלף  להראות  כדי  לעיל  שתוארה  בקונבנציה  השתמש 
סדרות  בשתי  ואורך  בספייד  שלישייה  בהארט,  בודד 

המינור.
האפשרות  הוא  הקונבנציה  של  היתרונות  אחד  אגב, 

להגיע לחוזה של ♠4 אם לשותף יד מתאימה.
במציאות צפון בחר בקלאב לסדרת השליט, והזוג הכריז 

משחק מלא בקלאב.
באמצעות  החוזה  את  להכשיל  ניתן  פתוחים  בקלפים 
 ♥K-ב הטבעית  ההובלה  אבל  ב-♠,  או   ♦A-ב הובלה 
 5♣ החוזה  את  לבצע  מאפשרת  מזרח  ידי  על  שנבחרה 

ללא קושי.

הקונבנציה  ללא  צפון-דרום  של  ידיהם  את  להכריז  כיצד 
מכן  ולאחר  לדיאמונד  טרנספר  להכריז  יכול  דרום  הזו? 

לציין קוצר בהארט:
North South

Pass
1NT 2NT
3♦ 3♥

בדרך זו תגיע השותפות כנראה לחוזה של ♦5, אבל האם 
זו הכרזה טובה? הכרזת טרנספר למינור אמורה לתאר 
סדרה בת 6+ קלפים. במקרה שלנו לצפון 5 דיאמונדים 

בלבד, ואיכותם בעייתית.

מהלך הכרזה פופולרי אחר היה:
North South

Pass
1NT 3NT

החוזה הסופי 3NT נראה מגוחך לאור המחסור בהארטים 
במזרח-מערב  הזוגות  פעמיים.  נופל  והוא  ובאסים, 
זכו   3NT של  לחוזה  הקונבנציה  ללא  הכריזו  שיריביהם 

בתוצאה של 85%.
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כולנו, או לפחות רובנו, גדלנו על שירי אריק אינשטיין, מגדולי הזמרים והיוצרים בארץ, 
המייצג, בעיני רבים, את הישראלי היפה. שיריו מדברים אל לב כולנו, מבוגרים וילדים. 
בבית ”עד 120“ דיור מוגן בתל אביב התכנסו הדיירים, הצוות ואורחים רבים לשיר תודה, 
על הרגעים והשירים שהנחיל לנו. חבורת הזמר, בניצוחה של הדיירת דליה תלמי,  פתחה 
את הערב במחרוזת משיריו, ליאת רגב ראיינה את דורי בן זאב שסיפר על אריק והזמרת 

מיטל טרבלסי שרה משיריו יחד עם הדיירים, חיילי כיפת ברזל והאורחים הרבים.
אבי קלפה, מנכ“ל הרשת פתח את הערב: ”לכל אחד מאתנו יש את ה‘אריק שלו‘ - איזה 
שיר אהוב, סרט, או מערכון, תמונה, או זיכרון המחברים אותנו לשורשים, ליסודות, 

לילדות ואולי אפילו לתמימות. אני בטוח שאתם, הדיירים היקרים שלנו, דור המייסדים של מדינת ישראל, שותפים איתי להתרגשות הזאת 
ולכבוד הזה, להצדיע, באהבה גדולה, לאריק איינשטיין, ולהבטיח: אנחנו נזכור ונזכיר ונחנך את ילדינו, נכדינו ונינינו על השירים הנפלאים 

של האיש הגדול הזה.“
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הובלה בשיטת 
NT Journalist נגד 

אלדד גינוסר

Journalist על היתרונות והחסרונות של המוסכמה
מיוחדת  מוסכמה  היא   Journalist שיטת 
שליט.  ללא  חוזים  נגד  פנימי“  ”מרצף  להובלה 
פרסומה  ממקור  נבע  השיטה  של  ששמה  נאמר 
הברידג‘  במגזין  ה-60  שנות  באמצע  הראשוני 
The Bridge Journal. ברצוני ”לעשות סדר“ בשיטה זו 

ולהדגים את יתרונותיה וגם את חסרונותיה.
יש  ארוכה,  מסדרה   NT נגד  מובילים  כאשר  זו,  בשיטה 
לציין  (יש  פנימי“.  ”רצף  של  קומבינציה  מכל   T להוביל 
 ,Q-ב מיוחדות  הובלות  גם  כוללת  המקורית  השיטה  כי 
ב-K וב-A, שבהן לא אעסוק). להלן הצירופים המתאימים 

:T-להובלה ב

KT9x, AQT9x, QT9xx, AJTx, KJTxx, AT9xx

מרצף  חלק  הוא   T-ה הללו  הצירופים  שבכל  לב,  שימו 
פנימי יחד עם J או 9. בכל אחת מהדוגמאות יש גם מכובד 
שבשיטה  גם  לב  שימו   .T-מה יותר  גבוה  לפחות  אחד 
הטבעית (ראש רצף) קלף ההובלה לפעמים זהה לשיטת 

Journalist, ולפעמים שונה.

”רצף  מתארת   Journalist בשיטת   T של  הובלה 
פנימי“ בנוסף למכובד גבוה יותר שאינם יוצרים ביחד 
 QJT או   AQJT  ,KQJT של  מצירוף  מושלם“.  ”רצף 

מובילים בראש הרצף.
כמו כן, מאחר שהובלה ב-T מבטיחה ”משהו מעל“, אין 
 .9 או  מלמעלה  רביעי  אלא   ,T98x מהצירוף  T להוביל 

.T-לפי השיטה הטבעית היינו כמובן מובילים ב
לשותף  לסייע  היא   Journalist הובלת  של  המטרה 
להבין טוב יותר מהו מיקום המכובדים בסדרת ההובלה!
מסקנות  שתי   Journalist מהובלת  להסיק  יכול  המגן 

חשובות למדי:
הובלה ב-T – יש מכובד מעל!

הובלה ב-J או ב-9 – אין מכובד מעל!

בואו נבחן כמה דוגמאות:

 ♠
♥
♦
♣

872
65
KJ987
AQT

 

♠
♥
♦
♣

QJT3
A82
64
8753

 ,♥J-3. מערב מוביל בNT 1, וצפון הכריזNT דרום פתח
ואנו זוכים ב-A♥. כיצד נמשיך?

אם מובילים בשיטה הטבעית, יש לנו דילמה. חזרה ב-♥ 
וחזרה   ,♥KJTxx לשותף  כאשר  נכונה  להיות  עשויה 
ב-♠ עשויה להיות נכונה במקרים אחרים (למשל, כאשר 

.(♥K-ללא ה ♠A לשותף
טוב  המצב  את  להבין  לנו  עוזרת   Journalist המוסכמה 
 !♥K-אין לו את ה ,♥J-יותר: מאחר שהשותף הוביל ב
לכן ה-KQ♥ אצל הכרוז. אין טעם לחזור ב-♥, ויש להמשיך 

.♠Q-ב
דוגמה נוספת:

 ♠
♥
♦
♣

JT8
J4
32
AKQ842

 

♠
♥
♦
♣

542
KQT9
AJ4
T76

 (1NT-3NT) לאחר אותו מהלך הכרזה ♦T-מערב מוביל ב
את  להכשיל  לנסות  אופציות  שתי  יש   .♦A-ב זוכים  ואנו 
החוזה בטרם ינצל הכרוז את סדרת הקלאב. אם לשותף 
KT9xx♦, אז חזרה ב-J♦ תפיל את החוזה. אם לשותף 

A♥, נחוצה חזרה ב-♥.
לכל  נקודות   4 לשותף  יש  ההכרזה  לפי  נחליט?  כיצד 
 .♦K או ♥A היותר. עלינו להיות אופטימיים ולהניח שהם
אולם  לבעיה,  מוחלט  פתרון  אין  טבעית  הובלות  בשיטת 

הפתיחה,  הובלות  על  בסדרה  השלישי  המאמר  זהו 
חוזים  נגד  בה  להשתמש  שכדאי  מוסכמה   – והפעם 

ללא שליט.
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בשיטת Journalist ברור לחלוטין כי עלינו לחזור ב-♦, 
 .♦K או   ♦Q  – מעל  אחד  מכובד  מראה  שהשותף  היות 
לשותף  היו  לו  אצלו.  להיות  יכול  אינו   ♥A-ה מקרה  בכל 

T98xx♦, היה מוביל ב-9♦!
עם זאת, כמו כל מוסכמה שמסייעת לנו להבין זה את זה 
טוב יותר, היא עלולה למסור מידע גם לכרוז ערני. להלן 

:Journalist דוגמה לחיסרון של שיטת

♠
♥
♦
♣

76
K32
KQT76
A43

♠
♥
♦
♣

AJ843
Q7
J98
KQ5

מוביל  מערב   .3NT הוא  והחוזה  בדרום,  יושבים  אתם 

 .♦ כמובן  משחקים  אתם   ♥Q-ב שזכיתם  לאחר   .♥J-ב
מערב זוכה ב-A♦ וממשיך ב-T♥. איזה קלף תשחקו כעת?

האם לשחק K♥ (מהלך שיצליח אם ה-A♥ במערב) או ♥ 
נמוך בתקווה שלמזרח Axx♥, ואז תיווצר חסימה בסדרה 

(אם חלוקת ההארט היא 4-4, החוזה אינו בסכנה).
שיטת  מהי  היריבים  את  זו  בהזדמנות  ישאל  חכם  כרוז 

ההובלה שלהם. (חובה עליהם לגלות על פי החוקה).

עבור  בניחוש  מדובר  הרי  טבעית,  ההובלה  שיטת  אם 
לו  אין  אבל  היריבים,  באיתותי  להיעזר  יכול  הוא  הכרוז. 
המצב   ,Journalist משחקים  היריבים  אם  ברור.  פתרון 
לשחק  הכרוז  ועל  במזרח,  בוודאות  ממוקם   ♥A-ה ברור: 
מוביל  היה   ,♥AJTxx מערב  החזיק  לו  מהדומם.  נמוך 

.♥J-ולא ב ♥T-ב

שיטת  של  החיסרון)  (וגם  היתרון  להבין,  שניתן  כמו 
Journalist קשור למידע הנוסף שהיא מעבירה באשר 
לאיכות סדרת ההובלה. הן ההובלה ”החזקה“ ב-T והן 
חד- מידע  מעבירות  ב-9  או   J-ב ההובלות ”החלשות“ 

משמעי, בניגוד לשיטה ”הטבעית“ של ראש רצף.

(  )

03-6417469/70 .  , "  ,   ,7 '  '    

!!!
   

!   
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הסקת מסקנות 
בהגנה
אפרים בריפמן

במאמר זה אנסה לפנות לצד החזק שלכם – ההיגיון של 
.(...בבקשה לא לצחוק) ‘משחק הברידג

המשוחקים  הקלפים  לניתוח  שניות  מספר  תקדישו  אם 
בלקיחה הראשונה, תופתעו לגלות דברים שלכאורה ניתן 

לדעת אותם רק לאחר מעשה.
נתחיל מהקל אל הכבד, ונתקדם צעד אחר צעד:

דרום הוא הכרוז בכל הידיים שבמאמר זה.

(1)

 ♦A62

 ♦KT853

נניח  במערב.  אתם  הראשונות  הדוגמאות  בארבע 
והמבצע   ,♥ הוא  השליט  כאשר  ב-5♦  להוביל  שבחרתם 

.♦A-לקח ב
 ♦Q-ה היה  לו  השותף.  אצל  קלי-קלות:   ?♦Q-ה היכן 
אצל המבצע, היה משחק נמוך מהדומם ומריץ את קלף 
ההובלה אל ה-Q♦. אם בשלב מאוחר יותר של המשחק 
תרצו, מסיבה זו או אחרת, שהשותף יזכה בלקיחה, תוכלו 
לשחק 3♦ ולאפשר לשותף להמשיך בסדרה הרצויה לכם.

(2)

 ♥T953

 ♥KQ64

השליט הוא ♠. הובלתם ב-K♥ וזכיתם בלקיחה. השותף 
שירת ב-2♥. מה קורה כאן?

בקלף  מחזיק  הוא  אם  לעודד  צריך  השותף  אחד,  מצד 
בכיר. מצד שני, אם ה-AJ♥ אצל המבצע, הוא היה לוקח 
את ה-K♥ ב-A♥ ומבטיח לעצמו לקיחה נוספת בסדרה. 

מי כאן עובד עלינו?
התשובה: אף אחד. כל הסיכויים שלשותף J2♥, והוא אינו 

לו  שיש  גם  ייתכן   .J-ה את  לזרוק  לעצמו  להרשות  יכול 
A2♥ או אפילו AJ2♥. בכל מקרה, לשותף קלף בכיר אחד 

לפחות.
(3)

♠ QT3

♠ J6

נגד חוזה עם שליט החלטתם להוביל ב-J♠. המבצע שיחק 
?♠K-אצל מי ה .♠A-מהדומם את ה-3♠ וזכה ב

ברשותו,  היה  לא   ♠K-ה אילו  הסגורה.  ביד  המבצע  אצל 
 .♠T-ומגביה לעצמו את ה ♠Q-ב ♠J-הוא היה מכסה את ה

פשוט, לא?!
ומה לגבי המערך הבא?

(4)

♠ Q3

♠ J962

הובלתם ב-2♠ נגד חוזה ללא שליט. דרום מבקש מהדומם 
את ה-Q♠. מזרח מכסה עם ה-K♠, וה-A♠ של דרום זוכה 

?♠T-בלקיחה. אצל מי ה
שאילו  משום  במזרח,  השותף  אצל   ♠T-שה לוודאי  קרוב 
מהדומם  נמוך  קלף  משחק  היה   ,♠ATx הכרוז  החזיק 
של  במקרה  רק  בסדרה.  שנייה  לקיחה  לעצמו  ומבטיח 

AT♠ דאבלטון משחקו של הכרוז הגיוני.
ועתה מערך מתקדם יותר:

(5)

 ♣Q5

 ♣KT84
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החלפתם מקום. כעת אתם במזרח, אחרי הדומם.
(צפון-דרום  שליט  ללא  חוזה  נגד  ב-3♣  הוביל  שותפכם 
לא הכריזו סדרות כלשהן). מהדומם משוחק ה-5♣. איזה 

?♣K או ♣T :קלף תשחקו ללקיחה זו
 ?♣Axx או ♣Ax מה הייתם עושים כמבצע לו היה בידכם
ניתן  כן  על  מהדומם.   ♣Q-ה את  מנסים  שהייתם  כמובן 
ייתכן  שני,  מצד  אפשריות.  בלתי  אלה  חלוקות  כי  להניח 
אם  השותף.  אצל   ♣A-וה המבצע  אצל   ♣J-ה כי  בהחלט 
ביד הסגורה יש Jxx♣, לא תוכלו למנוע מהמבצע לקיחה 
בכל  לזכות  תוכלו   ♣Jx מחזיק  הוא  אם  אבל  בקלאב, 
 ♣K-ה את  לשחק  שתקפידו  בתנאי  הקלאבים,  חמשת 

בלקיחה הראשונה.

(6)

 ♦KJ54

 ♦Q96

השותף מוביל ב-3♦ נגד חוזה עם שליט. מהדומם משוחק 
ה-4♦.

שחקו את ה-9♦! לא מומלץ להוביל מתחת ל-A נגד חוזה 
עם שליט. עם זאת, הובלת השותף מרמזת על קלף בכיר 
בידו – כנראה ה-T♦. קיים סיכוי גבוה שה-9♦ יוציא לכרוז 
אבודה  שלכם   Q-ה  ,♦AT הסגורה  ביד  ואם   .A-ה את 

ממילא.
בחר  אלא  בסדרה,  לא הוביל  שותפכם  אם  זאת,  לעומת 
לשחק את ה-3♦ באמצע המשחק, קיים סיכוי גבוה שה-
A♦ אצלו (כמובן שעליכם לספור את ידו של הכרוז לעומת 
מספר הנקודות שהובטח בהכרזה ולבדוק אם יש אפשרות 

.(A שהשותף מחזיק
הסכמים בין השותפים מועילים תמיד:

(7)

♠ A753

♠ KQJ9

בלקיחה  המשוחק  הקלף  רצף,  בראש  הובלה  לאחר 
השנייה עשוי להעניק לשותף מידע חיוני.

בלקיחה   ♠J-ב המשיכו  בלקיחה.  וזכיתם   ♠K-ב הובלתם 
הקלף  את  השנייה  בלקיחה  להוביל  הוא  הכלל  השנייה! 
יש  מה  בדיוק  יידע  השותף  וכך  מהרצף,  ביותר  הנמוך 
שולל  אולם   ♠Q-ה את  מבטיח   ♠J-ה של  המשחק  לכם. 

.♠T-את ה

במצב הבא העיקרון הזה מונע הפסד של לקיחה מיותרת:

(8)

♠743 

♠ K86

שותפכם מוביל ב-Q♠ נגד חוזה ללא שליט וזוכה בלקיחה 
כאשר אתם מעודדים. בלקיחה השנייה מערב מוביל את 

ה-J♠. איזה קלף תשחקו?
 J-למניעת חסימה. המשחק של ה J-על ה ♠K-אל תעלו ב
למנוע  שמנסה  זה  הוא  שותפכם  דווקא   !T-ה את  שולל 
 .♠AT52 ולכרוז ,♠QJ9 חסימה. מערב התחיל כנראה עם
אם תשגו ותכסו ב-K♠, דרום יזכה בכל הלקיחות הנותרות 

בסדרה!
הנמוך  בקלף  מגן  של  שהובלה  הוא  נוסף  מועיל  הסכם 
אני  חד-משמעי:  מסר  מעבירה  מכובדים  שני  של  מרצף 
 A להוביל  הוא  ההסכם  אם  לדוגמה,  דאבלטון.  מחזיק 
 A-ב והמשך   K-ב הובלה  שליט,  עם  חוזים  נגד   AK-מ

מראים על 2 קלפים בלבד בסדרה. דוגמה נוספת:

(9)

♠ T432

♠ A976

בשלב  אם  שליט.  עם  בחוזה  צדדית  סדרה  שזוהי  נניח 
מוקדם של המשחק מזרח מוביל את ה-Q♠, זוכה בלקיחה 
וממשיך ב-K♠, זהו רמז שהוא מחזיק בשני קלפים בלבד. 
מערב יכול, במידת הצורך, לעלות ב-A♠ על ה-K♠ ולהעניק 

למזרח חיתוך.
לדעת  היא  החוכמה  בכם.  לתעתע  ינסה  המבצע  לעתים 
”לעבוד  מנסה  הוא  ומתי  סדרה,  לפתח  מנסה  הוא  מתי 

עלינו“.

(10)

♣63

 ♣QT54

מזרח  ה-3♣.  את  מהדומם  מבקש  דרום   .♥ הוא  השליט 
על-ידי  נלקח  הכרוז  של  וה-9♣  זוטר,  בקלאב  משרת 

ה-T♣ שלכם. מה לדעתכם מתרחש כאן?
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מי  למזרח.  לא  וגם   ,♣AK אין  שלדרום  ברור  ראשית, 
שמחזיק AK לא היה משחק קלף נמוך. על כן שני הקלפים 

הבכירים מפוצלים בין דרום למזרח.

שנית, אילו היה לשותף A♣ ולמבצע K♣, דרום היה מנסה 
.♣K ולמזרח ♣A מידו. המסקנה היא שלדרום ♣K-את ה

לסיום, ”בוחן פתע“:

♠
♥
♦
♣

AQ
T87
K8
KJT952

 

♠
♥
♦
♣

K95
93
AQT5
8764

North South
1♥

2♣ 2♥
4♥ Pass

 ♦K-ה  .4♥ החוזה  נגד  ב-2♦  מוביל  במערב  שותפכם 
משוחק מהדומם, ואתם זוכים ב-A♦. מה עכשיו?

היכן ה-J♦? אילו קלף זה היה אצל המבצע, אין ספק שהוא 
לא  שמערב  ברור  הרי  ה-8♦.  את  מהדומם  מבקש  היה 

.♦Q-אך ייתכן שהוא מוביל מתחת ל ,♦A-יוביל מתחת ל

שמערב  כדי  ב-5♦  המשיכו  מערב.  אצל   ♦J-ה מסקנה: 
יזכה בלקיחה וימשיך בספייד!

אבל  תיעלם,  לא  זו  לקיחה   ,♣A לשותף  אם  לב:  שימו 
הלקיחה שלכם בספייד עלולה להיעלם על סדרת הקלאב 

הטובה של הדומם. הנה החלוקה המלאה לפניכם:

 ♠
♥
♦
♣

AQ
T87
K8
KJT952

 

♠
♥
♦
♣

T8762
64
J932
A3

♠
♥
♦
♣

K95
93
AQT5
8764

 ♠
♥
♦
♣

J43
AKQJ52
764
Q

 

קל לראות שאם תזכו ב-A♦ ותמשיכו ב-Q♦, דרום יבצע 
את החוזה. המשך ב-8♠ לאחר שמערב יזכה ב-A♣ כבר 
יהיה מאוחר מדי. הכרוז יוציא שליטים, ייכנס לדומם עם 
רק  הקלאבים.  על  שלו  המפסידים  כל  את  וישליך   ♥T-ה
המשחק  את  יכשיל  השנייה  בלקיחה  נמוך   ♦ של  משחק 

המלא. 

 ...אז תסכימו איתי: ברידג‘ הוא משחק פשוט
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רמזים מהתנהגות המתנגדים

רם סופר

לאחרונה נתקלתי באחד מספריו המאלפים של קז'ישטוף 
מרטנס ששמו "היבטים מעשיים של משחק הכרוז". ספר 
בהם  לדון  ממעטים  שלרוב  בנושאים  בהרחבה  עוסק  זה 

כמו הסוואה, נוכחות שולחן וניתוח תגובת היריבים.
היד  משחק  של  המסורתית  שהתיאוריה  הוא  העניין 
בחשבון  לוקחת  אינה  הסיכויים,  תורת  על  המבוססת 
מהתנהגות  להסיק  שניתן  המסקנות  ואת  הרמזים  את 
בעולם  הברידג'  משחקני   99% השולחן.  ליד  השחקנים 
מה  על  להם  יש  כאשר  שונה  בצורה  מגיבים  האמיתי 
רק  לחשוב.  מה  על  להם  אין  שבו  מצב  לעומת  לחשוב, 
פוקר"  "פני  על  תמיד  לשמור  מסוגלים  גדולים  אלופים 

ולשחק בטמפו אחיד לכל אורך הדרך.
מהתנהגות  מסקנות  בהסקת  אתי  לא  דבר  שום  אין 
המתנגדים. מידע הנובע מהתנהגותו של שחקן או מקצב 
המשחק שלו אכן מהווה מידע אסור עבור שותפו, אך לא 

עבור היריבים!
את  בעולם,  המאמנים  מבכירי  מרטנס,  מעודד  בספרו 
רבה להתנהגות היריבים  להקדיש תשומת לב  הקוראים 
קלים  מהיסוסים  אפילו  מסקנות  ולהסיק  המשחק  בזמן 
רב  ניסיון  נדרש  הסתם  מן  שנייה.  של  שבריר  הנמשכים 
בצורה  הללו  הקצרות  בתגובות  להבחין  כדי  השולחן  ליד 
ובולטים.  ארוכים  היסוסים  ישנם  לפעמים  אבל  מדויקת, 
במקרים אלה ברור שהיריב חשב על משהו. עליכם לגלות 

על מה, ולהסיק מסקנות בנוגע להרכב הקלפים שבידו.
כזו  בצורה  המשחק  את  ולתכנן  מדרגה  לעלות  גם  ניתן 
שתיצור היסוסים אצל המתנגדים, בתנאי שהם מחזיקים 
בקלפים מסוימים, וכך לפי ההיסוס או היעדר ההיסוס נדע 

מה הם מחזיקים.

נתחיל בדוגמה פשוטה:

♠
♥
♦
♣

T987
QJ8
KJ73
AQ

♠
♥
♦
♣

AKQJ63
AK2
64
K8

West North East South
1♦ Pass 1♠

Pass 2♠ Pass 4NT
Pass 5♦ Pass 6♠
Pass Pass Pass

מהלך  לאחר  לסלם  הלכתם  פתיחה  מול  נקודות  עם 20 
כך  הכריזו,  לא  היריבים  מדי.  יותר  חשף  שלא  הכרזה 
 .♣J-שאין שום מידע לגבי קלפיהם. נניח שמערב מוביל ב
אם  הדיאמונד.  סדרת  כמובן  היא  זו  ביד  היחידה  הבעיה 
AQ♦ במערב – נצליח תמיד; אם שניהם במזרח – ניכשל 
מי  לנחש  עלינו   – היריבים  בין  מחולקים  הם  אם  תמיד; 

מחזיק מה.
ניתוח תיאורטי של היד, בלי להתחשב ב"נוכחות שולחן", 
את  לנקות  שליטים,  להוציא  הבא:  המשחק  לקו  יוביל 
ההארטים והקלאבים ולבסוף להוביל דיאמונד... ולנחש! 
יפסיד  ה-J שלנו  כך לדוגמה נוכל לבצע את היד גם אם 

ל-Q בודדת בידו של מזרח.
הבעיה היא שאם נדחה את סדרת הדיאמונד לסוף, שני 
המגנים ידעו את חלוקת היד שלנו ושניהם יבינו שהסיכוי 
היחיד שלהם להפיל את החוזה הוא לזכות בשתי לקיחות 
בדיאמונד. במצב עניינים זה לא יקשה על מערב לשחק 

.A-קלף נמוך חלק" גם כאשר הוא מחזיק ב"
מיד  ונוביל  ביד  נזכה  אם  יקרה  מה  לעצמכם  תארו  כעת 
דיאמונד נמוך בלקיחה השנייה. אם ה-A♦ אצל מזרח, אז 
 ,♦A-למערב אין על מה לחשוב; אבל אם מערב מחזיק ב

הוא בבעיה.
כמה  לדעת  יכול  אינו  מערב  המשחק  של  זה  בשלב 
דיאמונדים יש לנו. אדרבה, העובדה ששאלנו לאסים בלי 
לעבור דרך קיובידים רומזת דווקא שיש לנו דיאמונד בודד. 
מבחינת מערב הגיוני לשחק את ה-A♦, לוותר על לקיחה 
לקיחה  מחזיק  שמזרח  (למשל)  ולקוות  בדיאמונד  שנייה 
כאשר  לזכות   ♦K-ל ייתן  מערב  אם  בשליט.  פוטנציאלית 
"שימכור"  המהלך  להיות  עלול  זה  בודד,  דיאמונד  בידנו 

את החוזה.
מה יקרה בפועל על השולחן כאשר נוביל דיאמונד נמוך 
גדול  בחלק   ?♦A-ב מחזיק  ומערב  השנייה  בלקיחה 
מהמקרים מערב ישחק את ה-A♦. במקרים אחרים מערב 
מעטים  ארוך).  או  (קצר  היסוס  לאחר  אבל  נמוך,  ישחק 
שלהם  הרגיל  בטמפו  נמוך  בקלף  שישרתו  השחקנים 

ובשלווה מוחלטת.
במלים אחרות, אם מערב ישחק "קלף נמוך חלק", נניח 
סיכויי  מהדומם.   ♦J-ה את  ונבקש  שותפו  אצל   ♦A-שה
משמעותי  באופן  גבוהים  הזה  המהלך  של  ההצלחה 

מ-50%.
שחקנים  של  מסוים  סוג  שיש  כך  על  לדבר  גם  יכולתי 
נגדם  משחקים  וכשאנו  סלם,  נגד   A-ב מובילים  שתמיד 
אפשר למקם את ה-A♦ במזרח כבר לאחר קלף ההובלה, 
כל- פשוטה  ביד  אפילו  הובנה.  שהנקודה  מקווה  אני  אך 
המתנגדים  להתנהגות  הקשורות  מסקנות  המון  יש  כך 
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שמשנות את ההסתברויות.
שתשחקו  לפני  שליטים  תמשכו  אם  שאפילו  לב  שימו 
דיאמונד, כבר תקלו על היריבים. ראשית, הם ידעו שאין 
להם לקיחה בשליט; שנית, למערב יהיה זמן לתכנן מראש 

מה יעשה כאשר ישוחק דיאמונד נמוך מהיד.
הדוגמה השנייה והאחרונה במאמר זה הופיעה על השולחן 

במהלך משחקי הליגה:

Dealer North, Vul E/W

♠
♥
♦
♣

JT
KQ82
K9732
85

♠
♥
♦
♣

6
J4
Q65
AKT9732

West North East South
Pass 1♠ 2♣

4♠ Dbl Pass 5♣
Pass Pass Dbl All Pass
Pass Pass Pass

מדי  חזקה  שידכם  בדרום  החלטתם   .1♠ פתח  מזרח 
באוברקול  והתערבתם   ,3♣ של  הפרעה  הכרזת  בשביל 
רגיל. מערב קפץ מיד ל-♠4, וצפון הכפיל. בברידג' המודרני 
זהו אינו Dbl מעניש – הוא מבקש מהשותף להחליט לפי 
היד שלו אם להשאיר ♠4 מוכפל או להמשיך להכריז. מן 
שותף  מול  מוכפל   4♠ נגד  להגן  התלהבתם  לא  הסתם 

שהיה Passed Hand, והחוזה הסופי היה ♣5 מוכפל.
שהיה   ♦T-ב הוביל  מערב  רחמים:  חסרת  הייתה  ההגנה 
קלף בודד. מזרח זכה מיד ב-A♦ והעניק לשותפו חיתוך. 
מערב המשיך ב-♥ אל ה-A של שותפו וקיבל חיתוך נוסף. 
כעת הוביל מערב את ה-K♠. מזרח עלה עליו ב-A♠ והוביל 

את הדיאמונד האחרון שלו.
עד כה נפלתם כבר שלוש פעמים, אבל זה עדיין לא נורא: 
ההקרבה  הנותרות,  הלקיחות  בכל  לזכות  תצליחו  אם 
תעלה לכם 500 לעומת 620 (או 790) ב-♠4 שאינו ניתן 

להכשלה לאור החלוקות שהתגלו אצל היריבים.
הבעיה היא מה לעשות כעת. עד כה מזרח חתך עם ה-4♣ 
 Q-וה-6♣. שני שליטים נותרו עדיין בידי המתנגדים – ה

.J-וה

אם שניהם במערב, אין מה לעשות (אבל זה לא   
הגיוני – מדוע הוא לא הכפיל ♣5?).

בקלף  כעת  לחתוך  עליכם  במזרח,  שניהם  אם   
נמוך.

אם הם מחולקים, עליכם לחתוך גבוה ולהפיל את   
השליטים הנותרים בסיבוב הבא.

החלטה שגויה עלולה לעלות לכם בתוצאה רעה של מינוס 
.800

נוסף  נתון  בפניכם  לחשוף  הזמן  הגיע  לעשות?  מה  אז 
הקשור למהלך ההכרזה. כאשר הגיעה ההכרזה של ♣5 
 Dbl-למזרח, הוא עצר וביקש ממני הסבר על משמעות ה
של השותף. לאחר שקיבל את ההסבר, הוא עדיין התלבט 

קלות בטרם החליט להכפיל.
מהלך  בזמן  גם  האלה  הדברים  את  לזכור  חשוב 
הנוסף  המידע  בשילוב  מסקנות  מהם  ולהסיק  המשחק, 

שכבר התקבל מהקלפים ששוחקו.
על מה חשב מזרח? כבר ידוע לנו שהוא החזיק שלושה 
אסים. במצב כזה שחקן המכבד את עצמו לא יחשוב אפילו 
הכריזו  שהם  לאחר  מוכפל  לא   5♣ לשחק  ליריבים  לתת 

משחק מלא פגיע.
עליו  לחשוב  יכול  היה  שמזרח  היחיד  הדבר  כך,  אם 
הוא אם להכפיל או להכריז ♠5. תארו לעצמכם שהייתם 
בסדרת  דאבלטון   QJ עם   5-4-2-2 של  חלוקה  מחזיקים 
היריב (שצפון לא תמך בה) ושלושה אסים "ריקים". האם 
באמת הייתם שוקלים בכובד ראש הכרזה של ♠5? כנראה 

שלא.
הניתוח הזה הוביל אותי למסקנה ברורה שלמזרח תמונה 
בודדת בקלאב. חתכתי גבוה וצדקתי, כי זו הייתה החלוקה 

המלאה:

 ♠
♥
♦
♣

JT
KQ82
K9732
85

 

♠
♥
♦
♣

KQ943
9765
T
J64

♠
♥
♦
♣

A8752
AT3
AJ84
Q

 ♠
♥
♦
♣

6
J4
Q65
AKT9732

 

אגב, בזמן השוואת התוצאות לא היה שום מקום לשמחה 
וחברי   ,5♣ הוכרז  השני  בשולחן  גם  הזאת.  היד  לגבי 
לקבוצה שישב במזרח החליט להכריז ♠5 – חוזה שאינו 
של 12  כבד  הפסד  עם   – נאותה  הגנה  מול  לביצוע  ניתן 
IMP. לפחות הצלחתי להציל IMP 2. לפי שיטת ההמרה 

הנהוגה כיום, גם זה שווה משהו.
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 סלמים
 בגמר הליגה

הלאומית
רם סופר

הפלייאוף  משחקי  דצמבר  בסוף  נערכו  שנה  בכל  כמו 
את  הפגיש  הגמר  מפגש  הלאומית.  בליגה   (4 (פיינל 
הקבוצה  העונה.  לאורך  ביותר  הטובות  הקבוצות  שתי 
הדומיננטית בשלבים המוקדמים הייתה קבוצת הרבסט 
לוטן  בר,  רוני  הרבסט,  הרבסט-אופיר  אילן  בהרכב 
פישר-רון שוורץ שניצחה בשלב הראשון של הליגה (12 
בבית  ובירמן.  ברקת  ליבסטר,  קבוצות  לפני  קבוצות) 
להוביל.  הרבסט  קבוצת  המשיכה  קבוצות)   8) העליון 
קבוצות ברקת, בירמן וליבסטר, בסדר זה, עלו יחד איתה 

לפיינל-4.
אילן  בהרכב  ברקת  קבוצת  הביסה  הגמר  חצי  בשלב 
זק- יניב  טרנובסקי,  פכטמן-בר  רון  לנגי,  ברקת-אסף 
מיכאל בראל את קבוצת בירמן ללא עוררין, ועלתה לגמר 
בעוד יריבתה קבוצת הרבסט חוזרת מפיגור במחצית כדי 

לנצח את קבוצת ליבסטר המפתיעה.
במפגש הגמר התמודדו שחקנים שלכולם תארים רבים 
וניסיון רב בנבחרת הפתוחה ו/או בנבחרות הצעירים. יש 
שאף  שוורץ  פישר-רון  לוטן  ההישגים  עתיר  שהזוג  לציין 
שעדיין  היחיד  המשמעותי  הישראלי  התואר  את  להשיג 
בקבוצה  בעוד  הלאומית,  הליגה  אליפות   – השיג  לא 
היריבה החליף בר טרנובסקי את אלדד גינוסר כשותפו 

של רון פכטמן.
שני הרבעים הראשונים של מפגש הגמר היו שקולים עם 
יתרון קל 47:56 לקבוצת הרבסט, נוסף על מקדמה של 

IMP 3.5 שנגררה מהשלבים המוקדמים.

אנו מצטרפים למפגש ברבע השלישי עם היד המרתקת 
הבאה:

Board 4, Dealer West, Vul All

 ♠
♥
♦
♣

KQ6
-
Q875
KQJ976

 

♠
♥
♦
♣

7
J85
AJT64
A432

♠
♥
♦
♣

AJ2
AK9763
K932
-

 ♠
♥
♦
♣

T98543
QT42
-
T85

 

שני הזוגות בכיוון מזרח-מערב זיהו את הפוטנציאל 
האדיר של קלפיהם הנובע מההתאמה הכפולה בסדרות 

האדומות, והכריזו סלם עם 25 נקודות גבוהות בלבד. 
לרוע מזלם, הם נתקלו בחלוקות עוינות.

West North East South
אילן הרבסט רון פכטמן אופיר הרבסט בר טרנובסקי

Pass 1♣ Dbl 2♠
3♦ 4♠ 6♦ All Pass

האחים הרבסט הכריזו קצר ולעניין. הכרזת ♠4 של צפון 
ועם  בספייד,  קצר  ששותפו  שידע  מזרח  את  עודדה  רק 
החוסר בקלאב היה קשה לראות מפסידים. למעשה, אם 
הסדרות הקריטיות מתחלקות 2-2 יש כאן סלם גדול קל.

את  מצא  פכטמן  רון  לגמרי.  שונות  היו  החלוקות  בפועל 
אילן  בקלאב.  שמכשילה,  והיחידה  הטבעית,  ההובלה 
הריץ  שירת),  לא  (דרום   ♦A שיחק  ,♣A-ב זכה  הרבסט 
את ה-J♦, והוביל את ה-5♥. רון פכטמן הגן נכון ולא חתך. 
הכרוז היה חסר אונים בשל חוסר האפשרות לפתח את 
דרך  חיפש  והוא  שליטים,  הוצאת  לאחר  ההארט  סדרת 
 ♥Q-ליפול כמה שפחות. דרום זכה בלקיחה הבאה עם ה
 ♥J-ה הדומם.  של  השליטים  את  שקיצר  ב-♣  והמשיך 
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הדומם  את  הכריח  נוסף  קלאב  בצפון.  נחתך  הכרוז  של 
לחתוך עם ה-K♦, והחוזה נפל פעמיים כאשר ה-Q♦ היא 

הלקיחה השלישית של ההגנה.

West North East South
יניב זק רון שוורץ מיכאל בראל לוטן פישר
Pass 1♣ 1♥ Pass
2♣ 3♣ 4♣ 4♠

Pass Pass 5♣ Pass
6♥ Pass Pass Pass

המכרז בשולחן השני היה איטי יותר לאחר שמזרח התחיל 
באוברקול (במקום ב-Dbl) ודרום נמנע מהכרזת ♠ בסיבוב 
הראשון. לוטן פישר הבין מההכרזה שליריבים ידיים חזקות 
עם התאמה ב-♥, וניסה (בהצלחה) ”לדחוף“ אותם לסלם 
באמצעות הכרזת ♠4, כאשר הכרזת ה-Pass של מערב 
 ♣A-רמזה לשותפו על יד טובה. ליניב זק היה ברור שה
שלו חסר ערך מול חוסר של השותף, אולם ידו הצדיקה 

בכל מקרה הכרזת סלם קטן.
יותר  ”יציב“   6-3 של  בהתאמה  ב-♥  הסלם  כי  מסתבר 
כל  נגד  פתוחים)  (בקלפים  לביצוע  וניתן  ב-♦  מהסלם 
על-ידי  נלקח  צפון  של   ♠Q-וה  ,♠T-ב הוביל  לוטן  הגנה. 
ה-A. כעת קו המשחק המנצח היה ♥ נמוך מהיד (משחק 
בטוח נגד חלוקה 4-0), אבל הכרוז מיכאל בראל לא היה 
הוא  הדיאמונד.  סדרת  את  שינחש  מראש  לדעת  יכול 
שיחק את ה-A♥ בלקיחה השנייה, וכעת כבר לא הייתה 
דרך להתאושש. ההארט הבא נלקח על-ידי ה-Q, והמשך 
בספייד הכריח אותו לחתוך עם ה-J♥ ולהגביה לדרום את 
לאחר   ♦Q-ה עם  בלקיחה  גם  זכה  צפון  בהמשך   .♥T-ה

שהכרוז לא הספיק לבצע עליה עקיפה חוזרת.
השלישי  ברבע  האחרות  הידיים 
היו פחות מרתקות, והוא הסתיים 
לקבוצת   14:17 דחוק  בניצחון 
הרבסט  שקבוצת  כך  ברקת, 
הרבע  לפני   IMP 9.5-ב הובילה 

האחרון.

החלוקות  ומחצית  הגורל  רצה 
בעלות  היו  האחרון  ברבע 
פוטנציאל לסלם. IMP 10 ויותר 
מחזה  הינם  לצד  מצד  העוברים 
שכיח בחלוקות כאלה, כך שניתן 
סלמים  להכריז  שהיכולת  לומר 
שחרצה  היא  בהצלחה  ולבצעם 
את גורל אליפות הליגה הלאומית 

לשנה זו, ואולי גם קצת מזל.

Board 18, Dealer East Vul N/S
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♦
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-
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West North East South
Pass 1♦

Pass 1♥ Pass 3♣
Pass 3NT Pass 4♣
Pass 5♣ Pass ?

היה  ודרום  השולחנות,  בשני  ההכרזה  מהלך  היה  זה 
צריך לקבל את ההחלטה הסופית. יש לו יד אדירה, אבל 
איכות התמיכה בקלאב של שותפו מוטלת בספק. אחרי 
 NT-3. מצד שני, הכרזת הNT הכול, צפון העדיף לשחק

של צפון מחייבת כוח כלשהו בספייד שיועיל לכרוז.
פישר  לוטן  בעוד  ב-♣5,  לעצור  החליט  טרנובסקי  בר 
לאחר  לקיחות   12 בקלות  ביצעו  שניהם   .6♣ הכריז 
אחד.  חיתוך  באמצעות  הדיאמונד  סדרת  את  שהגביהו 

עוד IMP 13 לקבוצת הרבסט.

אילן ברקת (מימין)-אסף לנגי מול רון שוורץ (משמאל)-לוטן פישר
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Board 19, Dealer South Vul E/W
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-
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AQJ7
AQ3

החלוקה הידידותית מאפשרת לצפון-דרום לזכות בכל 13 
הלקיחות, אולם בפועל רק זוג אחד הכריז מעבר למשחק 

מלא, וגם הוא עצר לפני סלם.
North South
רון שוורץ לוטן פישר

1♥
1♠ 2♣
2♦ 3♥
4♥ 4♠

4NT 5♥
Pass

ההכרזות המלאכותיות ♣2 ו-♦2 אפשרו לדרום להראות 
יד חזקה מאוד עם שישייה בהארט מתחת לגובה משחק 
מלא. 4NT לא הייתה שאלה לאסים, והזוג עצר בגובה 

.5

North South
רון פכטמן בר טרנובסקי

1♥
1♠ 2♣
2♠ 4♥

Pass

מצאה  ”לא   2♠ הכרזת  לסלם.  ניסיון  היה  לא  אפילו  כאן 
חן“ בעיניו של דרום, שסגר ל-♥4. אגב, בשני השולחנות 

בוצעו 11 לקיחות בלבד.
שהוכרזו  יחסית  קלים  סלמים  היו  ו-23  מס‘ 20  בורדים 
טמון  היה  הבא  האתגר  השולחנות.  בשני  קושי  ללא 

בחלוקה מס‘ 25.

Board 25, Dealer North Vul E/W
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הזוג לנגי-ברקת הסתפק ב-♠4 רגוע עם קלפי מזרח-
מערב, אבל האחים הרבסט היו שאפתנים יותר.

West East
אילן הרבסט אופיר הרבסט

1NT
2♥ 2♠
3♥ 4♠

4NT 5♠
6♠ Pass

הייתה   ♣Q-ב הטבעית  ההובלה 
נוחה לכרוז – הובלה בהארט הייתה 
 .♠J-ה את  למצוא  אותו  מאלצת 
ושיחק  בדומם  זכה  הרבסט  אופיר 
אי-ניחוש  לאחר   .♠AQ בטבעיות 
המצב בספייד הוא היה חייב למצוא 
את ה-Q♦ כדי להיפטר מהמפסידים 

אילן הרבסט (מימין)-אופיר הרבסט מול רון פכטמן (משמאל)-בר טרנובסקי
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בהארט. לו היה הכרוז מריץ כעת את ה-J♦ מידו הוא היה 
עדיין מבצע את החוזה – מושך A♦, מוסר ספייד להגנה 
הדיאמונד.  סדרת  על  המפסידים  את  משליך  ובהמשך 
אבל אופיר הרבסט בחר לעקוף לכיוון השני ונפל פעמיים.
בשלב זה המצב היה צמוד, והיד הבאה הייתה גורלית:

Board 27, Dealer South, Vul None
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QT32
853

של  הפוטנציאל  אבל  גבוהות,  נקודות  למזרח-מערב 24 
הרבסט  האחים  הפעם  אדיר.  כמובן  הוא   6-6 חלוקה 
רחוק  הלכו  ברקת-לנגי  בעוד  מלא,  במשחק  הסתפקו 

יותר.

West North East South
אילן ברקת רון שוורץ אסף לנגי לוטן פישר

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

הובלה  הדיאמונד.  סדרת  בהגבהת  תלוי  החוזה  ביצוע 
הסלם  של  דינו  את  וחורצת  זאת  מונעת  הייתה  בשליט 
לכרוז  היה  כעת   .♣J-ב הוביל  שוורץ  רון  אבל  לכישלון, 
חשש  ברקת  אילן  אבל  דיאמונדים,  שני  לחתוך  זמן 
בשליט  נוספת  לקיחה  הגבהת  של  באפשרות  להסתבך 
עבור ההגנה. עם זאת, התקווה לחלוקה נוחה בדיאמונד 

הייתה קלושה לאור הכרזת צפון.

לכיוון  שליט  ושיחק   ♦A-ב לידו  עבר   ,♣A-ב זכה  הכרוז 
בשליט,  כמובן  המשיך   ,♠A-ב זכה  פישר  לוטן  הדומם. 

והסלם נפל. למעשה, IMP 22 עברו כאן מצד לצד.
תקוותיה האחרונות של קבוצת ברקת נגוזו לאחר הכרזה 

פרועה שנענשה קשות ביד הבאה:

Board 28, Dealer West, Vul N/S
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West North East South
אילן הרבסט רון פכטמן אופיר הרבסט בר טרנובסקי

1♣ Pass 1♠ Dbl
1NT 2♥ Dbl 2♠
Dbl Pass Pass Pass

אם אתם תוהים מה היד הזאת עושה בכתבה שכותרתה 
מאפשר  הקלפים  שמערך  היא  התשובה  סלמים,  היא 
למזרח-מערב לבצע ♣6 או 6NT. מצד שני, אף זוג לא 
הגיעו  השני  ובשולחן  האלה,  החוזים  את  להכריז  יחלום 

מזרח-מערב ל-3NT שבוצע עם 3 לקיחות עודפות.
בשיטת  הרבסט  האחים  השתמשו  שלנו  בשולחן 
הטרנספר לאחר פתיחה של ♣1, כך שהכרזת התשובה 

♠1 תיארה יד ללא אורך בסדרות המייג‘ור.
 Dbl-דרום החליט לשחק באש במצב פגיע ולהתערב ב
והחליט  בספייד  ”התאמה“  ראה  צפון  מוצדק.  בלתי 
 .2 בגובה  שלו  היפים  ההארטים  את  בדרך  להראות 
האחים קפצו על המציאה והכפילו בשמחה את יריביהם 

הפגיעים.
 .K-וה  Q-ה על-ידי  שכוסה   ♣J-ב הוביל  הרבסט  אילן 
הכרוז עיכב, וההגנה המשיכה בשני סיבובים של שליט. 
 ♣A שיחק  השני,  הספייד  בסיבוב  זכה  טרנובסקי  בר 
וחתך ♣, אך אלה היו הלקיחות האחרונות שלו. בהמשך 
 Trump Coup לבצע והצליח  ההובלה  את  תפס  מזרח 
לתוצאה  שהביאה  יפה  הגנה  הכרוז.  של   ♠J9-ה נגד 
אחרונים   IMP 14 עם למזרח-מערב  של 1400  מרבית 
לקבוצת הרבסט, שהוכתרה כעבור שתי חלוקות נוספות 

לאלופת הליגה הלאומית לשנת 2013.

משחקי  הוא  ישראל  של  הצמרת  לשחקני  הבא  האתגר 
אירופה  לאליפות  נבחרתנו  הרכב  את  שיקבעו  המבחן 

.2014
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הפתעות בסין
נבחרת ישראל לנשים בתחרות

 SportAccord World Mind Games 
2013

מיכל נוסצקי

נראה  בדצמבר.   18-12 בתאריכים  התקיימה  התחרות 
הנבחרת  אך  התחרות,  של  האנדרדוג  שאנחנו  היה 
כוונה  עם  לבייג‘ין,  מרץ  מלאות  הגענו  בעצמה.  האמינה 

להילחם כמו ֵשדות נגד היריבות המצוינות.
הקבוצות.  תחרות  נערכה  הראשונים  הימים  בשלושת 
בשלב המוקדם שנמשך יומיים התמודדנו עם כל קבוצה 
אחרת פעמיים. התחלנו ברגל ימין – ניצחון על אנגליה, 
סיימנו  ברציפות.  פעמים  חמש  הפסדנו  מכן  לאחר  אך 
אחרונות ולא עלינו לגמר. בקרב על מקומות 4-3 הפסדנו 

לאמריקניות. בגמר ניצחה סין את אנגליה.
זוגות   12 הזוגות.  תחרות  הייתה  הבאה  התחרות 

(שלושה מכל נבחרת) התחרו בשיטת טופ-בוטום במשך 
נגה  היו  ארבעה)  (מתוך  הראשון  הסיבוב  בסיום  יומיים. 
השמיני,  במקום  ורותי  מטילדה  השלישי,  במקום  ודנה 
לא  עם 37%.  ה-11  במקום  היינו  ואנוכי)  (נטלי  ואנחנו 
איבדנו  ולא  בעבר,  קשים  ברגעים  היינו  כבר  אבל  נעים! 

כלל את המוטיבציה.
עם  השלישי  במקום  וסיימו  בצמרת  נותרו  ונגה  דנה 
מדליה! מטילדה ורותי שיפרו את מיקומן בסיבוב האחרון 

והגיעו למקום השישי.
הסיבוב  לאחר  ביותר  הקשה  בעמדה  היינו  ואני  נטלי 
הראשון, אולם בשלושת הסיבובים הבאים השגנו 52%, 
58% ו-53% וסיימנו במקום החמישי עם ממוצע הקרוב 

ל-51%.
הנבחרת הישראלית סיימה את תחרות הזוגות במקומות 
הצליחה  הנבחרות  מיתר  אחת  כל  כאשר   ,6 ו-   5  ,3
להכניס רק זוג אחד לשישייה העליונה. זו הייתה הצלחה 
בינינו  עפו  ונשיקות  חיבוקים  הרבה  בשבילנו,  אדירה 
בסיום התחרות. בטקס הסיום זכינו לראות את נגה ודנה 
ישראל  דגל  ואת  מדליה,  מקבלות  המנצחות,  דוכן  על 

מונף. איזה כיף.
שמזכירה  יחידות,  תחרות  הייתה  האחרונה  התחרות 
מבין  היחידה  המצטיינת  וגאס...  בלאס  הימורים 
היופי  השישי.  במקום  שסיימה  דנה  הייתה  הישראליות 
השחקניות,  בין  הנעימה  האווירה  היתה  זאת  בתחרות 
עם  בילינו  הסיום  באירוע  בינינו..  שנוצרו  והקשרים 

נבחרות אנגליה וארה"ב והיה שמח ביותר.
רונה,  מאוד.  לנו  פרגנו   WBF הנהלת שחברי  לציין,  יש 
הנשיא  ודמיאני,  העולמית,  הברידג‘  התאחדות  נשיא 
 International Mind Sport נשיא  וכיום  לשעבר 
והתעניינו  קרובות  לעיתים  אלינו  ניגשו   ,Association

בשלומנו.
להלן כמה ידיים מעניינות מהתחרות. היד הבאה 

הופיעה בסיבוב האחרון של תחרות הזוגות:

Board 18, Dealer East, Vul N/S
 ♠

♥
♦
♣

T8
972
KJT42
KT5

 

♠
♥
♦
♣

A6
AKQJ864
AQ9
3

♠
♥
♦
♣

K52
T53
75
AQ976

 ♠
♥
♦
♣

QJ9743
-
863
J842

 

לפני מספר גיליונות תיארתי את השתלשלות האירועים 
שהביאו את נבחרת הנשים שלנו לתחרות היוקרתית 
בבייג‘ין. למי שלא זוכר: בעקבות זכייתנו במקום השישי 
באליפות אירופה 2012, קיבלנו את הזכות להשתתף 
בבאלי,  שהתקיימה   (Venice Cup) העולם באליפות 
הברידג‘  התאגדות  של  מחדלים  בגלל  אינדונזיה. 
ולא  טופלו,  לא  הבטחוניות  הבעיות   ,WBF העולמית

קיבלנו אישור לנסיעה
האינטרנט,  ברחבי  סוערות  מחאות  גרר  זה  מצב 
להשתתף  כפיצוי,  לנבחרת,  הוצע  שבעקבותיהן 
 ,SportAccord World Mind Games בתחרות 

המתקיימת בסין זו השנה השלישית.
הנבחרות  מוזמנות  שאליה  יוקרתית  תחרות  זוהי 
הטובות בעולם. בכל קטגוריה (פתוח ונשים) מוזמנות 
כולו  האירוע  נוספות.  נבחרות  ושתי  ארה“ב  סין, 
נמשך שבוע, והתכנית כוללת תחרויות קבוצות, זוגות 
הנשים  לתחרות  הוזמנו   WBF החלטת  לפי  ויחידים. 
ישראל ואנגליה, סגנית אלופת העולם (האלופה הייתה 

ארה“ב, שהוזמנה ממילא).
הזוגות  זכו  באוקטובר  שנערכו  המבחן  במשחקי 
לויט  רותי   – אירופה  באליפות  ששיחקו  המקוריים 
נוסצקי,  סעדה-מיכל  נטלי  פופלילוב,  פורת-מטילדה 
והמאמן  הקפטן  הצטרף  לנסיעה  טל.  טל-דנה  נגה 
את  מארגן  מיכאל  כאשר  כרגיל,  בראל.  מיכאל  שלנו, 
העניינים, התוצאה מוצלחת ביותר: טיולים, מסעדות, 

הכול ברמה מעולה ועובד כמו שצריך.
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West North East South
רותי מטילדה

Pass Pass
2♣ Pass 2♦ Pass
3♥ Pass 4♣ Pass
4♦ Dbl 4♠ Pass
5♣ Dbl 7♥ All Pass

לא  הייתה  מטילדה  של  הראשונה  הטובה  ההחלטה 
להשיב ב-♣3 טבעי וחיובי, אלא ב-♦2 ממתין כדי לשמוע 
מה יש לשותפה. הכרזתה של רותי ♥3 קבעה את סדרת 
ספציפיים.  אסים  להראות  משותפתה  וביקשה  השליט 
 Roman Keycard 4 היה♠ .♣A-מטילדה הראתה את ה
לפי שיטת Kickback, ו-♣5 הראה 1 או 4 קלפי מפתח. 
את  עודדה   5♣ על  צפון  של  המיותרת   Dbl-ה הכרזת 
זכה  אכן  הישראלי  והזוג  הקופה,  כל  על  ללכת  מטילדה 
בכל הקופה: רותי עקפה בקלאב, והיו לה עוד שתי כניסות 
לדומם כדי לחתוך שני קלאבים ולהגיע לקלאב החמישי 

שעליו הושלך המפסיד האחרון בדיאמונד.

היד הבאה לקוחה מהסיבוב השלישי של תחרות הזוגות:

Board 8, Dealer West Vul None
 ♠

♥
♦
♣

J
KQT5
Q985
KJ86

 

♠
♥
♦
♣

AK73
J432
6
QT93

♠
♥
♦
♣

QT4
A976
AJT4
42

 ♠
♥
♦
♣

98652
8
K732
A75

 

West North East South
נטלי מיכל

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

מערב החליטה להמשיך בהכרזה לגובה 3 עם קלף בודד 
(טופ  החישוב  משיטת  מושפעת  כשהיא  שלנו  בסדרה 
ונתנה  היססה  לא  נטלי  אבל  הפגיעות,  וממצב  בוטום) 

Dbl מצוין.

נבחרת ישראל לנשים ליד לוח מודעות בשפה הסינית
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הובלתי ב-♦ נמוך. ה-Q♦ נלקחה עם ה-A, ומזרח המשיך 
נחתך  כעת  קלאב.  הושלך  ועליו  כוסה,  שלא   ♦T-ב
דיאמונד בשולחן ושוחק ה-J♥, שכוסה על-ידי ה-Q וה-

A. מזרח המשיכה בספיידים הגבוהים. נטלי חתכה את 
ובקלאב.  בשני שליטים גבוהים  והמשיכה  השני  הספייד 
בתוצאה  זכו  וצפון-דרום  לקיחות,  בשתי  הוכשל  החוזה 

של 100%.

היד הבאה לקוחה אף היא מהסיבוב השלישי של תחרות 
הזוגות.

Board 16, Dealer West Vul E/W
♠
♥
♦
♣

T652
93
AQJ82
J5

♠
♥
♦
♣

87
Q742
KT975
K6

♠
♥
♦
♣

KQJ943
KT
63
432

♠
♥
♦
♣

A
AJ865
4
AQT987

West North East South
נגה דנה

Pass Pass 2♠ 4♣
Pass 4♥ All Pass

שתי  עם  חזקה  יד  תיארה   4♣ ההתערבות  הכרזת 
חמישיות (לפחות) בקלאב ובהארט.

שיחקה  היא   .♠A-ב זכתה  ונגה   ♠K-ב הובילה  מזרח 
 ♠Q-ב ההמשך   .♥T-ה עם  זכתה  ומזרח  ה-9,  לכיוון   ♥

והמשיכה  נפל)   ♥K-ה)  ♥A-ה את  שיחקה  נגה  נחתך. 
ב-J♥ שנלקח על-ידי ה-Q של מערב.

למערב לא היה ספייד לחזור, והיא המשיכה בדיאמונד. 
על-ידי  שנלקח   ♣J-ה את  והריצה  בהצלחה  עקפה  נגה 
ה-K♣. נגה זכתה גם בדיאמונד הבא, נכנסה לדומם עם 
ה-A♣, משכה את השליט האחרון וזכתה בכל הלקיחות 

הנותרות.
ביצוע החוזה הקשה (שנפל בחלק מהשולחנות) זיכה את 

נגה ודנה בתוצאה מצויינת.
ועוד יד מהסיבוב השלישי של תחרות הזוגות:

Board 12, Dealer West Vul N/S
 ♠

♥
♦
♣

A9863
8764
86
62

 

♠
♥
♦
♣

Q754
9
QJT
AKJT4

♠
♥
♦
♣

J
KQT53
AK953
85

 ♠
♥
♦
♣

KT2
AJ2
742
Q973

 

West North East South
נטלי מיכל

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

יריבותינו השתמשו בשיטת Precision. הכרזת הפתיחה 
♦1 לא הבטיחה אורך בסדרה, וההכרזה השלישית ♣3 

הבטיחה רביעייה לפחות.

במדליה   זכו  ונגה  דנה 
בתחרות הזוגות. 
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לא  ונטלי  היות   .3NT נגד  בדרום  להוביל  עליי  היה 
הכפילה ♣3 להובלה, והכרזת הפתיחה ♦1 לא הבטיחה 
 ♦A-דיאמונדים, בחרתי להוביל בדיאמונד. מזרח זכתה ב
 ,♥A-ועקפה בקלאב. לאחר מכן היא שיחקה ♥. זכיתי ב
מאמין  לא  אותי  שמכיר  שמי  יודעת  (אני  היסוס  וללא 
שלא חשבתי!) שיחקתי את ה-K♠ – והשאר היסטוריה. 
עם  מזלה  את  ניסתה  המבצעת   .♠T-ב היה  ההמשך 
הלקיחות  בארבע  זכתה  נטלי  הועיל.  ללא  אך   ,♠Q-ה

הבאות עם תוצאה של 100% עבורנו.

תחרות  של  האחרון  מהסיבוב  לקוחה  הבאה  היד 
הקבוצות:

Board 2, Dealer East, Vul N/S
♠
♥
♦
♣

97532
84
A9
8752

♠
♥
♦
♣

AQT8
J9
KQT85
A6

♠
♥
♦
♣

-
A76
J7642
KQJT9

♠
♥
♦
♣

KJ64
KQT532
3
43

West North East South
נגה דנה

1♦ 1♥
Dbl Pass 2♣ 2♥
3♥ Pass 3NT Pass
4♦ Pass 4♥ Pass

4NT Pass 5♦ Pass
6♦ All Pass

אי- בגלל   3♦ בחוזה  שיחקו  האמריקניות  שלנו  בשולחן 
הבנה בהכרזה וזכו ב-11 לקיחות.

דנה ונגה הגיעו לחוזה של ♦6, ונותר רק לבצע. ההובלה 
צריכה  הייתה  היא  דנה,  של   A-ה על-ידי  נלקחה   ♥K-ב
להשליך ♥ מפסיד מהדומם לפני הוצאת השליטים. דנה 
שיחקה AK♣ והמשיכה ב-9♣ בניסיון להטעות את דרום, 
אבל זו לא טעתה וחתכה. דנה חתכה מעליה, חזרה ליד 
בחיתוך ספייד, ושיחקה T♣. לדרום כבר לא נותר שליט, 
דנה  יכלה  כעת  בהצלחה.  הושלך  בהארט  והמפסיד 
למשוך שליטים ולהשלים את ביצוע החוזה. למעשה, גם 
אם לדרום היו נותרים שליטים, החוזה היה מבוצע: אם 
דרום חותך בשליט נמוך, הכרוז חותך מעליו, חוזר לידו 

בחיתוך ספייד נוסף ומשחק את הקלאב האחרון, כאשר 
למתנגדים נותר רק אס שליט.

לסיום, יד מהסיבוב הראשון של תחרות הזוגות:

Board 8, Dealer West, Vul None
 ♠

♥
♦
♣

Q8653
653
KT
Q98

 

♠
♥
♦
♣

KJT9742
K842
75
-

♠
♥
♦
♣

A
QJT
A8642
J654

 ♠
♥
♦
♣

-
A97
QJ93
AKT732

 

West North East South
רותי מטילדה
4♠ Pass Pass Dbl

Pass Pass Pass

רותי פתחה ♠4 במערב. דרום הכפילה (TakeOut) וצפון 
השאירה לעונשין בשמחה.

מקצרת  הייתה  בקלאב  (הובלה   ♦K-ב הובילה  צפון 
את  לבצע  אפשרות  כל  ומונעת  רותי  של  השליטים  את 
את  וראתה   ♠A שיחקה  בדומם,  זכתה  רותי  החוזה). 
קפצה  דרום  בהארט.  המשיכה  היא  הרעות.  החדשות 
”קטנה“  טעות  ביצעה  וכעת   ♦Q משכה   ,♥A-ה עם 
שאפשרה את ביצוע החוזה. במקום להמשיך בדיאמונד 
 .♣A שיחקה היא  שותפתה,  של  ל-8♠   Promotion עם
כעת כל שרותי הייתה צריכה לעשות לאחר שצפון זכתה 
ב-Q♠, היה להיזהר ולשחק על חלוקה 3-3 בהארט. רותי 
עשתה Overtake של ההארט השלישי ביד ומשכה את 
המוכפל  החוזה  ביצוע  להתקצר.  בלי  השליטים  יתרת 

זיכה את רותי ומטילדה ב-100% מלאים.

ובכן, זו לא הייתה אליפות העולם, אבל התחרות הייתה 
קשה, מאתגרת ומהנה. האווירה בקבוצה בין השחקניות 
הבאה  שבפעם  מקוות  אנו  נהדרת.  הייתה  והקפטן 
שנצליח להעפיל לאליפות העולם, נצליח גם להגיע אליה. 
לפי התנהגותם של בכירי WBF, אני חושבת שהם יעשו 

כל מאמץ כדי שהסיפור של באלי לא יחזור על עצמו.
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נחמד... הכי נחמד
מושיקו מיוחס

כמה פעמים יצא לכם לשחק עם שחקן נחמד? לי יצא לפגוש לא 
מעט שחקנים נחמדים, שותפים או יריבים. אבל... מה אם אגיד 
לכם שכאן בארץ מסתובב בין המועדונים השחקן הכי נחמד(?!)

כמו כל דבר בחיים, נחמדות היא עניין יחסי. לאחרונה התקיימה 
תחרות בשם The Nicest Guy באתר BBO במטרה למצוא את 
הידועים  מועמדים  מספר  הוצעו  במסגרתה  נחמד!  הכי  השחקן 
שבועיים  במשך  ההצבעות  מרב  את  שגרף  והשחקן  בנחמדותם, 

זכה בתואר.
לאחר שבועיים של הצבעות והתהפכויות זכה אוסאמה דניאל מבין 

!The Nicest Guy כל המתמודדים במקום הראשון ובתואר
ומשחק  ”טבעון“  במועדון  הרשום  פעיל  שחקן  הוא  אוסאמה 
גם  משחק  אותו  למצוא  תוכלו  שנים.  ארבע  הכול  בסך  ברידג‘ 
במועדוני ”שמשית“ , ויצו – נס ציונה, ”וקס“ - רחובות, רמת 
ספר  בבתי  ילדים  ללמד  אוסאמה  התחיל  לאחרונה  ועוד.  ישי 

בנצרת וגניגר. נאחל לו הצלחה גם שם!
אוסאמה ליד  תפגשו את  תהיה התוצאה אם  אז אני לא יודע מה 
השולחן, אבל דבר אחד בטוח – אולי הדבר החשוב ביותר – כיף 

ונחמד יהיה לכם.
מזל טוב, אוסאמה. המשך כך!

נו, ומה אתם אומרים על התחרות והזכייה? נחמד, לא?!

הדור הבא – כבר בא
מושיקו מיוחס

הילה  אסולין,  עדי  טרנובסקי,  בר  פישר,  לוטן  ארגלזי,  אלירן 
בבתי  הברידג‘  לימוד  תוצרי  אלה  כל  אחרים...  רבים  ועוד  לוי 
ארציים  הישגים  בשל  בעיקר  מוכר  שמם  הקודם.  בעשור  הספר 

ובינלאומיים. אבל כל אלה נחלת העבר. בואו נדבר על העתיד.
בשנים האחרונות מפעילה ההתאגדות את פרויקט ברידג‘ בבתי 
הספר לילדים ונוער. במסגרת הפרויקט נחשפו כבר אלפי ילדים, 
מסתובבים  הממשיכים  המשחק.  לקסמי  הדרום,  ועד  מהצפון 
וארציות.  מקומיות  ובתחרויות  השונים  בפסטיבלים  אלה  בימים 
למשחק  שיחזרו  בטוח  עדיין  אני  המשיכו,  שלא  לאלה  באשר 

בשלב אחר של חייהם. ”החיידק“ כבר שם, בפנים.
על מאות הילדים מנצח צוות מורים מסור ומוכשר שנותן את כל 
גם  שחלקו  ורענן  חדש  צעיר,  דור  להבטיח  בשביל  ויותר  כולו 
ייצג אותנו בעתיד בנבחרות הצעירות והבוגרות. כחלק מתהליך 
מסגרת  ליצירת  המורים  דואגים  השחקנים  של  ההתפתחות 
תחרותית לילדים, נוסף לעוד המון השקעה ופעילויות שהדף קצר 

מלהכיל.
אזורית  תחרות  ארגון  על  בצפון  זך  ועומר  לוי  לשלמה  תודה 
בת“א;  חנוכה  אליפות  ארגון  על  נגל  למירצ‘ה  תודה  בשמשית; 

תודה לאדוארד ויטנברג על ארגון תחרויות אזוריות בפתח תקווה 
בכל חודש! וישנם עוד רבים וטובים אחרים.

רוצים  שהייתם  ד-ט  בכיתות  נכדה  או  נכד  בת,  בן,  לכם  גם  אם 
לחשוף למשחק הברידג‘, אם אתם נמצאים בקשר עם בתי ספר 
או עירייה והייתם רוצים להוציא לדרך לימוד ברידג‘ ואתם לא 

יודעים איך, אתם מוזמנים ליצור איתי קשר:
בטלפון – 050-9552042 

Meyouhas.m@gmail.com – או במייל
שנה אזרחית טובה לכולם!
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29
פרפראות ברידג'

חידודי ברידג‘

פתרון חידת 
אוקטובר

יעקב וקס

(א) 

♠
♥
♦
♣

AQ9652
874
3
K52

♠
♥
♦
♣

KJ4
A9
AT6
AQJT3

כיצד תתנהל ההכרזה, ומה יהיה החוזה הסופי? תן הסבר 
מפורט לכל הכרזה!

מערב פותח ♠2. ומזרח עונה 2NT – מחייב. לגבי ההמשך 
לשחק  היא  האישית  המלצתי  קונבנציות.  מספר  קיימות 

את שיטת הקוצר עם תשובות אפשריות:
♣3, ♦3, ♥3 – סינגלטון בסדרה המוכרזת;

♠3 – מינימום ללא סינגלטון
3NT – מקסימום ללא סינגלטון.

מהלך ההכרזה המלא:

West North East South
2♠ Pass 2NT Pass
3♦ Pass 4NT Pass
5♦ Pass 5♥* Pass

6♣** Pass 7NT*** All Pass

* שאלה ל-Q בשליט
♣K וגם ♠Q יש לי **

*** אני סופר 13 לקיחות

שימו לב ש-7NT עדיף על ♠7 הן משיקולי טופ-בוטום והן 
כדי להימנע מסכנת חיתוך בהובלה.

(ב) 

♠
♥
♦
♣

AQ9652
874
3
K52

♠
♥
♦
♣

KJ4
A9
T62
AQJT3

West North East South
2♠ Pass 2NT Pass
3♦ Pass 4NT Pass
5♦ Pass 5♥* Pass

6♣** Pass 6♠ All Pass

* שאלה ל-Q בשליט
♣K וגם ♠Q יש לי **

להחליט  כדי   ♠Q-ה על  שאלנו   .A לשותפות חסר  הפעם 
בין ♠5 ל-♠6.
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ידיעון ההתאגדות הישראלית לברידג' ן ינואר 2014
עורכים: אילן שזיפי ואוריה מאיר, כתובת משרד ההתאגדות: ת.ד. 1264 שוהם 6085000

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

מרץ 2014פברואר 2014ינואר 2014
4

11 - 10

19

25 - 23

אליפות ישראל עד דרגת 
אמן ארד (במחוזות)

אליפות ישראל לצעירים
מוקדמות

סימולטנית ארצית

אליפות ישראל לצעירים
גמר

פסטיבל הברידג' 13-7
הבינלאומי ה-48

1

9

22 - 21

אליפות ישראל לזוגות 
מעורבים

מוקדמות (במחוזות)
* ראו מודעה מפורטת.

סימולטנית ארצית

אליפות ישראל לזוגות 
מעורבים

חצי גמר + גמר

תוכנית פעילות ספורטיבית ארצית לחודשים:
ינואר 2014 – מרץ 2014

הודעות חשובות

אליפות ישראל לזוגות מעורבים 2014
שלב מוקדמות מחוזיות

TB שני מושבים קצרים בני 18 חלוקות. שיטת חישוב
יחולקו נקודות אמן במתכונת מורחבת השמורה רק לאליפויות המחוזיות.

מועד התחרות: 1/3/14 בשעה 09:30
מרכזדרוםצפון

במועדון "חיפה כרמל"
רח' מחניים, חיפה

במועדון "אשדוד"
רח' הרב שאולי 4

מועדון "רמת השרון"
סוקולוב 52, רמת השרון

פרטים והרשמהפרטים והרשמהפרטים והרשמה
משה מנור

054-6908800
מועדון:  04-8101027
מחיר 120 ש"ח לזוג

ההרשמה מראש – חובה

אביבה בן ארויה 
052-3859335

מחיר 120 ש"ח לזוג
ההרשמה מראש – חובה

יעקב מינץ
052-2783263
03-5403244

מחיר 120 ש"ח לזוג
ההרשמה מראש – חובה

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

זוג מעורב = שחקנית ושחקן

שלבי הגמר:
שלבי הגמר יתקיימו בסוף השבוע 21-22 במרץ. המשך התחרות במתכונת החדשה, סוף שבוע אחד בלבד.

פרסים ונקודות אמן ארציות ובינלאומיות במתכונת מורחבת מאד.

פתוח לחברי התאגדות בתוקף לשנת 2014. מנעו אי נעימות ודאגו לחדש חברותכם בהקדם.
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דדרגות

מקבלי דרגות חדשות ביום 15 בדצמבר 2013
אמן זהב 

 בלומברג אריה - מועדון תל אביב 
 פינטל צילה - הלוחם אפקה 
 דוד ז'אן - כיכר המדינה ת"א 

 פומרנץ ישראל - כרמיאל 

אמן כסף 
 פרנקל דב - טבעון 

 מטוס רבקה - אבן יהודה 
 סעדה פטריק - אביבים 

 ליבוביץ ג'ורג' - ירושלים 
 צלרמאייר גרשון - זכרון יעקב 

 שפק תמר - זכרון יעקב 
 מילר בני - ויצו פתח תקוה 
 בן חיים שרה - ראשון לציון 

 עקנין יחיאל - אילת 

 אמן ארד 
 קרמר זהבה - ספורט + חולון 

 רוזן דב - ספורט + חולון 
 גואז דוד - נהריה 

 אריאלי דנה - כפר סבא 
 טננהאוז אסתר - ירושלים 

 קסו הרוי - מרכז הברידג'-י"ם 
 אלקבץ אהרן - ויצו פתח תקוה 

 רוזנצוייג אסתר - סביון-קרית אונו 
 מיטרני טובי - ראשון לציון 
 יואלס אלון - כפר מרדכי 

אמן 
 נטרמן צביה (יעל) - גבעתיים 

 פז אפרים - גבעתיים 
 מאיר גד - קאונטרי רעננה 

 קמושביץ יוסף - קאונטרי רעננה 
 פישביין רינה - נהריה 

 חורי דני - השרון 
 כץ פז - השרון 

 דורון אוולין - רמת גן 
 מילנר חיה - מושבות-שמריהו 
 עקיבא אביבה - ברידג' טיים 

 ויזל לילי - נתניה 
 לבנדה עדנה - ויצו פתח תקוה 
 תמיר אהובה - ויצו פתח תקוה 

 קלס מרימי - מרכז ספורט ראשל"צ 
 ניר דוד - להבים 

סגן אמן כסף 
 טל שחר עופר - כיכר המדינה ת"א 

 גאון הילה - כרמיאל 
 רן ציפי - קריות/חיפה 

 אוסאמה דניאל - טבעון 
 בלר אהרון - אביבים 
 וילר אוולין - אביבים 

 שטוייסל רחל - מושבות-שמריהו 
 משיח משה - ברידג' טיים 
 רומנו משה - ברידג' טיים 

 אזולאי יחזקאל - ראשון לציון 

 אזולאי פנינה - ראשון לציון 
 בלסר אהוד - בית מכבי ראשל"צ 

 גולדשטיין סימה - בית מכבי ראשל"צ 
 סילנר יצחק - בית מכבי ראשל"צ 

 שיוביץ משה - ערד 
 שטיף יעקב - רחובות 

 ליכטנפלד צביה - וקס-רחובות 

 סגן אמן 
 רוזנברג שלמה - ראש העין 

 ניצן רינה - גבעתיים 
 עמיעז רום - כיכר המדינה ת"א 

 וינגרובר שרה - מושבות-שמריהו 
 טורטל אשר - מושבות-שמריהו 
 מלאך שרה - מושבות-שמריהו 

 אדמס שובל - ירושלים 
 בר כוכבא דליה - ירושלים 
 בן-הרוש אלברט - נתניה 

 בנירי עילי - ויצו פתח תקוה 
 לינדה אבניאל - ערד 

 בקר אלן - להבים 
 בקר פנינה - להבים 

 אורן נחמה - באר שבע 
 שוקרון שלום - כפר מרדכי 
 אלקלעי אורנה - נס ציונה 

 דומברבה לוסיאן - נס ציונה 

הרשמת חברים
להתאגדות הברידג' 

לשנת 2014 בעיצומה! 
הקפידו לחדש חברותכם עד סוף ינואר על מנת 
שתוכלו להשתתף בפסטיבל הברידג' הבינלאומי 
ובשלל תחרויות ההתאגדות, המיועדות לחברי 

התאגדות בלבד.

שימו לב, בטאוני ההתאגדות
אינם נשלחים רטרואקטיבית,
אלא מיום ההרשמה בלבד!

לוח שנה חדש ומהודר יחולק לכל נרשם!
משרדי ההתאגדות טלפון: 03-9794862,

ibf@bridge.co.il :פקס': 09-9794319, דוא"ל
האתר המוביל
ללימוד ותרגול ברידג'

'''''''''''
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תוצאות ליגה לאומית 2013

מצטברשמותדרוג
236.08הרבסט אילן - הרבסט אופיר - בנין בר רוני - פישר לוטן - שורץ רון1
215.03ברקת אילן - לנגי אסף - פכטמן רון - זק יניב - בראל מיכאל - טרנובסקי בר2
211.76בירמן דוד - בירמן אלון - זליגמן שלמה - לוין אמיר - אלטשולר גלעד3
202.4ליבסטר בני - טל נגה - טל דנה - בראונשטיין אריאל - זק שחר4
200.63גלברד מרדכי - פופלילוב לילו - פופלילוב מתילדה - לויט-פורת רות - קובאליו סרג'יו - פרלמוטר אריק5
172.46מינזלי אאידה - אופיר גלעד - פדון דרור - לירן ינון - פרידלנדר אהוד - ידלין דורון6
157.23גולדפרב איליה - פייקין יותם - צ'ורניי מיכאל - מדבדב אולג - מילשטיין דמיטרי - גרינבאום ליאוניד7
152.12הרצקה רון - רוסלר אמנון - מרק מיכה - ינר יובל - בריפמן אפרים - וילסקר בוריס8

תוצאות כלליות פליי-אוף עליון

חצי גמר - פליי-אוף עליון
C/OTOTALקנס1234שם הקפטןמס'

357244614171ברקת אילן1

7363130104בירמן דוד2

C/OTOTALקנס1234שם הקפטןמס'

2512314814130הרבסט אילן1

3725151491ליבסטר בני2

C/OTOTALקנס1234שם הקפטןמס'
5275082אסרף אורי1
33232278מגדל אילן2

C/OTOTALקנס1234שם הקפטןמס'
402339102אופק טל1
30252782לזר אלון2

ליגה ארצית - משחקי הצלבה

C/OTOTALקנס1234שם הקפטןמס'
23213680אסרף אורי1
2827156צדיק ארז2

גמר פליי-אוף תחתון

C/OTOTALקנס1234שם הקפטןמס'
334637116בן דוד יובל1
8344688אופק טל2

C/OTOTALקנס1234שם הקפטןמס'

243214393.5112.5הרבסט אילן1

2522172387ברקת אילן2

גמר - פליי-אוף עליון

אלופי ישראל לקבוצות:
 קבוצת אילן הרבסט, אופיר הרבסט, לוטן פישר, שורץ רון.

C/OTOTALקנס1234שם הקפטןמס'
56321910.5117.5צדיק ארז1
37112068עמית מיכה2

ליגה לאומית פליי-אוף תחתון

C/OTOTALקנס1234שם הקפטןמס'
17105110.588.5בן דוד יובל1
20201151בלאט אמירה2
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מצטברשמותדרוג
164.62לוין יובל-לוין יואב-בוך משה-טל ישראל-גנץ בנימין-סוכמן צבי1
136.06טנדטר עלי-טל עפר-כהן יוסף-אבל אלפרד2
124.98בנישטי משה-קרמר הדסה-קינן דני-שחר אשר-סדן צבי-בר-און דליה3

בית 1 מושב: 11 מתוך 11 תאריך: 28-12-13

מצטברשמותדרוג
158.95וקס יעקב-וקס גל-גרינברג גל-מילצ'ן דרור1

לזר אלון-ארגלזי אלירן-לזר שוקי-צ'רטוק לאוניד-2
פיטרס דירק-ון דר ואודן פרד

157.81

אסרף אורי-אסרף ערן-סיגל מליאנה-פרנק 3
יוסף-פורת רמי-פורת לירי

134.59

טרגן אפרים-זיכרמן דוד-טוביאס חיים-עמר אבי-4
איטח אלברט-גליצנשטין מרדכי

133.54

וויינשטוק פאול-ניימן עירית-ניימן יוסף-טמס חיים-5
שחר יובל-אורן יוסף

117.36

111.58סוביק מאיה-סוביק ויקטור-אגוזי בתיה-אגוזי יורם6

כרפס זאב-חבצלת דורון-צייטין דוד-טרגן אברהם-7
פרי שלום-פרי יהודית

110.28

בורק לואיזה-זייטמן בריאן-זייטמן מגי-גרינברג 8
שמואל-רחמני סתיו

97.66

שניידר אבי-ארנון גדי-שניידר רני-כהן יוסי-(בלו 9
אבי)-קונפינו יוסי

87

מיוחס יעקב-קסיונזק יאנוש-רוזנברג ארמנד-גוטמן 10
הנרי-בריפמן מיכאל-שזיפי חנה

76.31

ליכטמן אייל-שצוקין גולן-אלון אלכס-אדטו אבי-11
וינביץ' גריגורי-שלג אלי

74.3

בלס רמי-בלס יהודית-שמיון דגן ג'ודי-פורם פרידה-12
סורל רבקה-רם משה

56.62

בית 2 מושב: 11 מתוך 11 תאריך: 09-11-13

תוצאות ליגה א' לקבוצות 2013

מצטברשמותדרוג
158.42וידבסקי מיכה-וידבסקי חנה-איצקוביץ צבי-אנטונוב לריסה-נמט שלמה-אופיר רונית1
145.04מרקוס עמירם-(פרידלנדר טוביה)-שמיר יעקב-מרום דני-גולני לילי-מרקוס קובי2
142.81קלר יצחק-אוציטל בוריס-חיות אבי-אנטין דוד-קלזון יצחק-לביא עמיקם3

בית 2 מושב: 11 מתוך 11 תאריך: 08-11-13

מצטברשמותדרוג
151.65קניגסברג מודי-קניגסברג אייל-שגב רון-גרין דורון-מוזס דני-סופר רם1
134.98מיטל כפיר-מורד אורי-אפשטיין אורי-כנען תומר2
127.67אורן אפרת-רום שושנה-מיוחס מושיקו-גרסטנר גל-(טולדנו אורן)-(שרו חורחה)3

בית 3 מושב: 11 מתוך 11 תאריך: 14-12-13

מצטברשמותדרוג
148.35שזר ארנון-שזר עמוס-ממן אבי-בן צבי אייל-קפיטנוב בוריס-וורך יגאל1
140.59בן חנוך סימה-אגרוניק גריגורי-גרינברג רבקה-מרמר רוני-ארגז ירון2
138.28ברנדס יניב-ברעם אלי-רפפורט דני-גילת רוני-סילברמן צבי-זיו אבישי3

בית 4 מושב: 11 מתוך 11 תאריך: 28-12-13

מצטברשמותדרוג
וייס יוסי-אלטברגר עמוס-ערמי רות-אלטברגר 1

נמרוד-עזרא יצחק
163.3

ורד נח-קפלן אהרון-זילברבוש שמואל-ברסלאור 2
מנחם-עמיר אריה

152.34

מגדל אילן-ג'נג'חשווילי רבז-לביא שלומי-יוגב 3
דוד-זיידנברג נצר-גיא שרון

132.44

אופק טל-עממי צבי-דב אלכס-נוסבאום יצחק-4
אפרת יעקב-ברקוביץ אריה

118.6

גרינברג צדוק-גולן אודי-נוסצקי מיכל-סעדה נטלי-5
בועזיז דניאל

111.95

גרייצר נורית-הורוביץ שמשון-מורן אורית-שדה 6
איציק-ידלין ישראל

107.53

מונטאנו אאורליה-מונטאנו אלכסנדר-ברון יוליאן-7
לביא יהודה-גלסר אנדרי-אלפרן דן

106.32

גלעדי יהודה-גלפסקי יצחק ד"ר-שקולניקוב לאוניד-8
ויטנברג אדוארד-סדיס ג'ובינה-הרפז דורון

100.14

שחף דרור-הראל אמנון-וייסמן דוד-משכית חניתה-9
טל לביאה-טל חיים

89.57

שפיר ערן-דינטי אריה-גורדון דן-שר חנן-דניאלי 10
מיכה-צביקל אריה

83.56

בן יהודה יהודית-לייבוביץ אנטון-הובר אלימלך-סקסון 11
נטע-טובביס אלכס

81.43

אשר עופר-רגב יורם-אלול סימה-גני יוסף-גבע 12
חיים-חוטר יפה

72.82

בית 1 מושב: 11 מתוך 11 תאריך: 09-11-13

תוצאות ליגה ארצית לקבוצות 2013
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מצטברשמותדרוג
159.81שני גילה-סגלוב חנה-אלעד אלי-בוחניק אשר-שטטר יהודה ד"ר-בן נחום גילי1
155.75הוכברג אריה-הוכברג אבלין-שור חנן-שרן מיכאל-אביגדול אלכסנדר-פולני באטריס2
151.87הרבסט מיכאלה-בר סבר יפה-שכטר קרין-שכטר דב-(הבר שמעון)-(הולצמן זאב)3

בית 1 מושב: 11 מתוך 11 תאריך: 08-11-13

תוצאות ליגה ב' לקבוצות 2013

מצטברשמותדרוג
168.33פלדמן משה-בן מאיר יוסף-ברק ברכה-לייבו אדי-ניסר לאון1
127.95שר יהושוע-מרקוביץ אוה-צרנובין אלחנן-פרטר יוסף-גונן שרה-קוגן זאב2
127.45רזניק פרץ-לחמן מיכה-איסק מנחם-אשכנזי רות-סמורזיק אביטל-משיח רבקה3

בית 2 מושב: 11 מתוך 11 תאריך: 08-11-13

מצטברשמותדרוג
168.98איתן מוניה-איתן יבגניה-מילוא עמיר-אלון יהודה-אבירם ריקי-דשא גיל1
166.19פאר ניר-מידה שלמה-גלמן נועם-לוי מיכה-רוס רני-רוס דור2
130.64טרנר אפרים-אלטמן אריה-טבשי חיים-סולומון מייק-דוד מנשה-סינמליה סיקו3

בית 3 מושב: 11 מתוך 11 תאריך: 14-12-13

מצטברשמותדרוג
181.01לב מוניק-הולצמן רון-קפואנו יום טוב-צדיק מרדכי-בלוך גלעד-ביטון רוז'ה1
138.95גולן שמעון-פרידמן אהרון-אבירם יעקב-הירש הלן-לידור דניאלה-כהן-טל ישי2
125.37טטנבוים תומר-הולנדר עידן-מילר עידו-ארד נויה-(שרו יונתן)3

בית 4 מושב: 11 מתוך 11 תאריך: 08-11-13

מצטברשמותדרוג
154.41זנדני שי-וודינסקי אלי-פינקוביץ רבקה-שטרק איתי-בראונשטיין יעל-וקסלר מיכל1
149.82בן דוד אבישי-שמואלי רן-צברי מיכל-ספינקה פיני-חיים רון2
147.3דגן אבינועם-דגן חוה-(רובינשטיין ססיליה)-באר מרכוס-הריס אורית-שחל אריה3

בית 5 מושב: 11 מתוך 11 תאריך: 08-11-13

מצטברשמותדרוג
149.5פולק אוסקר-בקלצוק ארז-טל יוסף-שגב חן-פרידלנדר דודי1
132.83בלסיאנו אלי-קראוסהר יהודה-שפט ברכה-קופרשטין מאיר-כספי יואב2
129.87קרביץ אריה-קרביץ אירית-גלר אורי-כהן יהודה-לנדסמן אטי-רונן מרים3

בית 6 מושב: 11 מתוך 11 תאריך: 14-12-13

מצטברשמותדרוג
157.83צנטלר נילי-גודמן ברנרד-וקשלק אילנה-וקשלק יורם-וקשלק רן-רוטברט רינה1
152.27שפריר שירי-Winsor Joe-שדה ציון-שחר נטע-סגל מרדכי-מצליח סוזן2
148.65רסקין נטלי-לוי קלרה-רסקין מרק-לוי אשר3

בית 7 מושב: 11 מתוך 11 תאריך: 28-12-13
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הודעות מועדונים

מועדון הברידג' אביבים 
מתכבד להזמינכם 

לתחרות ארצית מושב אחד 30 בורדים 
לזכרו של סטפן ביכלר 
שתתקיים בשישי ה-17/1/14

בין השעות 10:00-14:00
ברח' דיסנצ'יק אריה 7 תל אביב

חובה להירשם מראש,
לפרטים והרשמה יש לפנות לאסף:

03-6417470 או 03-6417469

מועדון הברידג' סביון-קרית אונו
בהנהלת שירי פאור מתכבד להזמינכם

לתחרות ארצית של 2 מושבים קצרים  
(18+18 בורדים)

בשבת ה-25/01/14
בין השעות 9:30-14:30

במועדון הברידג' רחוב ההדר 20, קרית אונו
לפרטים והרשמה (חובה להירשם מראש- 

מספר המקומות מוגבל):
שירי 054-7999781 או שורה 050-7827986

מועדון הברידג' השרון
מתכבד להזמינכם

לתחרות ארצית מושב אחד 30 ידיים 
ביום שישי ה- 31/01/14
בין השעות 10:00-14:00
במועדון הברידג' השרון

רח' ששת הימים 42 כפר סבא קומה ב'
הרשמה מוקדמת חובה, יש להירשם אצל:

רותי: 0544-556111
  077-5253001

מועדון הברידג' לב הצפון נהריה 
מתכבד להזמינכם 

לתחרות ארצית מושב אחד 30 בורדים  
שתתקיים ביום שישי ה 31/1/14

בין השעות 10:00-14:00
באחוזת אסיאנדה 

הרשמה מראש חובה,
לפרטים והרשמה יש לפנות:

יניב זק – 054-8083015
איריס קליין – 052-2829373

תוצאות אליפות המועדונים 2013

מצטברשמותדרוג
61.00בן צבי אייל - ממן אבי1
59.50כהן דוד - בירנבך דוד2
59.41גרינשפן שוש - קיש תמר3
58.912מיוחס מושיקו - כהן עדי4
58.907פרוז דלילה - אסרף דניאל5
58.21פיטרס דירק - מלמד טלי6
56.20ליפין גנאדי - ברודובסקי רומן7
56.01חיות אבי - גלזיבסקי ביאנקה8
53.32בירקנפלד רוני - שוורץ אבי9
53.29טודרס דב - שפוצ'ניק גרש10

מושב: 3 מתוך 3 תאריך: 21/12/13

מצטברשמותדרוג
151.83רוזנטל אבי-רוזנטל ניר-שחר קובי-שוורץ שחר1
149.67מושקוביץ יורם-דסקלוב דבש-ישי יוסי-סגלוביץ דוד-קרים מלקולם-רוטבלט מרטין2
134.13בשביץ ראובן-יעקב יצחק-אליאס אילנה-שגיא עדנה-סלמי עליזה-שרון כרמל3

בית 8 מושב: 11 מתוך 11 תאריך: 28-12-13
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מדור נופשונים

היכונו להיכונו לפסטיבל ברידג‘ האביב ה-פסטיבל ברידג‘ האביב ה-1313
מלונות דן אילת ודן פנורמה אילת מלונות דן אילת ודן פנורמה אילת 18-24.5.1418-24.5.14

מועדון
לב

ברידג' באחוזת אסיינדההצפון
חופשה נפלאה של התחדשות בחיק הטבע !

יניב זק ומועדון אביבים בשיתוף עם מועדון "לב הצפון" נהריה, מזמינים לנופשון ברידג' יוקרתי

 28-31.1.14 (שלושה לילות)
מחיר לאדם בחדר זוגי 1,570 ₪

על בסיס חצי פנסיון. מחיר ליחיד בחדר זוגי 20% הנחה ממחיר זוגי.

המחיר כולל:
אירוח חצי פנסיון, כיבוד חופשי בזמן הפעילויות, כניסה חופשית למופעי בידור, חצי יום טיול מודרך באזור,

קוקטייל קבלת פנים ושיעורי ברידג' בהנחיית יניב זק.

לפרטים נוספים והרשמה: רינת 03-6417470, יניב זק 054-8083015, נטלי סעדה 054-7354239,
lital@hadanytravel.co.il 077-2025602 :מועדון "לב הצפון", איריס קליין: 052-2829373, ליטל



פסטיבל
הברידג' המסורתיהברידג' המסורתי

בים המלח

2014 במרץ   16-9

אירועים חברתיים מדי יום  •
שתי תחרויות מדי יום  •

פרסים וגביעים  •
הרצאות של טובי המורים  •

חוף ים פרטי  •
חבילות נופש מיוחדות  •

החל מ- 1,455 / 1,155 ש"ח*

תחרויות עם נקודות אמן, גביעים ופרסים

תחרויות ארציות

ישרוטל ים המלח / מלון גנים - מלונות נופש וספא 

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

•  בריכות עם מי ים המלח  •  10% הנחה בטיפולים

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

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

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



8 ימים 7 לילות
תאריך יציאה: תאריך יציאה: 1.3.141.3.14  

מחיר כולל הכל: 2,140 אירו
תוספת ליחיד בחדר - 300 יורו

bnbg.ben@gmail.com 03-6040940 :פרטים והרשמה: גדי בן בסט 050-5364604 פקס
מועדון אביבים: נטלי 054-7354239, רינת 03-6417470

• טיסת אלעל (סנדור) ישירה לרובניימי (5 שעות טיסה בלבד) • קבלת ציוד ולבוש ארקטי מיוחד (חליפת שלג, מסכה, 
כפפות, נעליים וגרביים) • בית מלון מעולה 4 כוכבים סופיריור • כל הביקורים, הסיורים והכניסות כלולים במחיר: 

רכיבה עצמית באופנועי שלג, מזחלות רתומות לכלבי האסקי, חוות איילי הצפון כולל "קורס רכיבה", טיול רגלי 
ביער ארקטי, תצוגת קפיצות סקי ממקפצות אולימפיות, שייט בשוברת הקרח "סמפו", המפלים הקפואים, 

ארמון הקרח "לומינילה", פארק חיות הבר ברנוא, מוזיאון ארקטיקום • פנסיון מלא (6 ארוחות צהריים קלות ועוד ארוחת 
פיקניק - מוגשות ברובן בשטח) • ערבי בידור, שירה וריקודים • משחקי ברידג' • מלווה ישראלי: מנוסה ומקצועי

מחיר הטיול כולל הכל:

לאור ההצלחה - הזדמנות נוספת

שאלו את חברי הברידג' שהיו בשנה שעברה



bnbg.ben@gmail.com ,03-6040940 :לפרטים והרשמה: גדי בן בסט 050-5364604, פקס
מועדון אביבים: נטלי 054-7354239, רינת 03-6417470

הכל כלול במחיר הטיול:  
טיסות בינלאומיות בחברת אייר פרנס * מיסי נמל והיטלי דלק * בתי מלון טובים בדרגת 4 כוכבים ע"ב חצי פנסיון והפתעות 

נוספות * חבילת טיולים ייחודיים וכניסות לאתרים * מלווי קבוצה * מדריכים מקומיים לאורך הטיולים * מדריך ישראלי מומחה 

לקובה * טיפים לנותני השירותים.

הוואנה: • שתי יציאות ליליות לקאסה דה לה מוסיקה כולל משקה ראשון 
• כרכרות סוסים לסיור בעיר העתיקה • יציאה עם רכבים אמריקאיים 

פינאר דל ריו: • מופע קברט במלון נסיונאל • שייט בנהר התת קרקעי • קוקטייל בתצפית במלון היסמינים
טרינידד: • מוזיאון הרומנטיקה ואראדרו: • שייט שקיעה בקטמראן

המחיר לא כולל:  ויזת כניסה לקובה בסך 50 $ * מס יציאה מקובה בסך 25 $ * הוצאות בעלות אופי אישי.

קובה האקזוטיתקובה האקזוטיתגדי בן בסט
שיכרון חושים של קצב, מוסיקה ותרבות

10-17.3.2014 (9 ימים)
2,950 $ בלבד לאדם בחדר זוגי 

המחיר כולל חבילת טיולים ייחודית!

הרשמה מוקדמת חובה
הנופשון מוגבל ל-35 משתתפים בלבד!



bridge4fun@012.net.il

הנופשונים הבאים

לפרטים נוספים ולהרשמה: אורלי ריזנברג 054-4429724, גדי ארנון 054-4671721 

נופשון ברידג‘ – מלון ספא מצפה הימים
יציאה 9.3.2014 חזרה 13.3.2014

Love in Portofino
8 ימים קסומים, 7 במאי – 13 במאי 2014

נופשון איטליה היפה ”קסמי ליגוריה ופיאמונטה“

החבילה כוללת:
טיסה סדירה בחברת אל-על.• 
7 לילות במלון canali (ע“ב חצי פנסיון) שממוקם בעיירת הנופש רפאלו היושבת לחוף הים הליגורי.• 
טיולים: שייט לפורטופינו, סנטה מרגריטה, ”חמש האדמות“ – הצ‘ינקווה טרה, פיזה, לוקה, ג‘נובה, • 

אגם מז‘ורה – כולל שייט, איזולה בלה, גנים בוטניים, הארמון, סטרזה.
משחקי ברידג‘ כולל שתיה וכיבוד קל. • 
מדריך ישראלי צמוד.• 

מחיר החבילה: 1595 €
לאדם בחדר זוגי.

תוספת יחיד בחדר
לכל התקופה  210 € 

ההרשמה
בעיצומה!

3 ארוחות ביום  (תפריט צמחוני עשיר ודגים).• 

סיור בחווה-טיולי בחירה.• 

15% הנחה על טיפולים.• 

תחרויות ברידג‘ והרצאות.• 

אפשרות להסעה מרוכזת (תשלום נוסף).• 

מחיר ל- 4 לילות
לאדם בחדר זוגי

2,600 ש“ח 

מחיר ל- 4 לילות
לאדם בחדר ליחיד

4,100 ש“ח 

חגיגת אביב של פינוקים, הנאה, חוויות, הרצאות וכמובן ברידג‘



תכנית התחרויות

פסטיבל
הברידג' המסורתיהברידג' המסורתי
בים המלח
המלח ים  ישרוטל  במלון 

יום א' 9.3 20:30
תחרות זוגות סימולטנית ארצית
יום ב' 10.3 16:30, יום ג' 11.3 16:30

תחרות גביע ים המלח
יום ד' 12.3 20:30, יום ה' 13.3 16:30

תחרות זוגות IMP "עד 120"
נקודות אמן ארציות

יום ו' 14.3 16:30, שבת 15.3 10:30
תחרות זוגות TB גביע עצמוני

נקודות אמן ארציות
שבת 15.3 20:00
תחרות מיוחדת

בכל יום (ב'-ו'): 10:00 - הרצאה  10:30 - תחרות זוגות

מרכז הזמנות: 03-6058355

גביעים לזוכים בשלושת המקומות הראשונים בתחרויות המרכזיות,
פרסים מיוחדים, שתיה חמה/קרה וכיבוד חופשי במהלך התחרויות.

16-9 במרץ 2014



מועדון קריית אונו בשיתוף מועדון ת"א ומיכאל בריפמן

נופשון מאי נופשון מאי 20142014 בפולין בפולין

בעיירת הנופש Krynica Zdroj המפורסמת בסגולותיה הרפואיות ומכונה "פנינת ערי המרפא של פולין", 
ונמצאת כ-130 ק"מ מקרקוב. מלון Czarny Potok Resort & Spa ספא יוקרתי ומפואר 5 כוכבים.

המלון נמצא בתוך פארק לאומי ומשתלב באופן טבעי בסביבתו.
במלון: חדרים מעוצבים, לובי בר, מועדון מוזיקה, מסעדה המתאפיינת בתפריט מסורתי של מאכלי האיזור, 

בריכה, ג'קוזי, חדרי ספא, מועדון יוגה ועוד.

18-25 במאי 2014
7 לילות – 8 ימים

יציאה: 18.5 טיסת בוקר מוקדמת, חזרה: 25.5 טיסת לילה

המחיר ליחיד בחדר זוגי 1,630 $
יחיד בחדר תוספת של 530 $

המחיר כולל: 3 טיולים, מדריך מקומי ומתרגם, שימוש חופשי בספא.
המחיר לא כולל: ביטוחים למיניהם, טיפים לנותני השירותים וכל מה שלא פורסם.

לפרטים ורישום: 

שירי 054-7999781, דוד 054-7690305, מיכאל 057-6616112



האי מדירה - גן עדן באוקיינוס האטלנטי נחשב בעיני רבים (ובתוכם צ'רצ'יל...) כיפה באיי העולם כולו. האי הוא שילוב ייחודי של מזג 
הרים  משלב  הנוף  האטלנטי,  האוקיינוס  בצפון  הנמצא  פורטוגל  של  אוטונומי  מחוז  זהו  הכלל.  מן  יוצאים  ונוף  טבע  עם  מעולה  אויר 
פראיים, עמקים, סלעי ענק היורדים לים, מפרצים מקסימים. באי שמורת טבע ענקית עם עמקים עמוקים והרים גבוהים, אדמה פורייה, 
פירות טרופיים, גנים מרהיבים וכמובן גפנים שהם המקור ליינות מדירה המפורסמים בעולם. פונשל (Funchal) היא עיר הבירה של 

האי והמרכז המסחרי והתיירותי שלו. כמו כן, זוהי עיר מדהימה ביופייה, חיי לילה תוססים, מרכזי קניות ותושבים חמי לב.

מלון ***** PESTANA CASINO PARK - מלון היוקרה של פונשל חמישה כוכבים דה לקס שוכן במרכז פונשל על קו המים מוקף 
בגנים מרהיבים ומציע בריכות שחיה, ספא ענק, מסעדות, ברים, מועדון לילה, חנויות וקזינו מפואר והגדול באי.

במחיר מיוחד 1,590 אירו (לאדם בחדר זוגי)
תוספת ליחיד בחדר 400 אירו.

החבילה כוללת:
  Pestana Casino Park ***** טיסת שכר ישירה ת"א מדיירה ת"א (יציאה בבוקר לאחר הסדר וחזרה במוצאי חג בלילה)  6 לינה על בסיס חצי פנסיון במלון
העברות  יום טיול וסיור מודרך בעיר וסביבותיה כולל הגנים הבוטניים (מדריך מקומי באנגלית)  יום טיול מודרך לאיזור המערבי של האי, הטבע ביופיו !! 

(מדריך מקומי באנגלית)  יציאה לארוחת ערב מסורתית עם הופעת פולקלור  מדריך ומלווה ישראלי מנוסה  משחקי ברידג'

לנרשמים עד 31/1/14 הנחה של 150 אירו לחדר 
המחיר אינו כולל:

שתייה בארוחות, ביטוחים למיניהם, טיולי בחירה, טיפים לנותני השירותים בחו"ל (50 אירו לנוסע). וכל מה שלא נכלל בסעיף החבילה כוללת.  

מספר המקומות מוגבל הבטיחו במהירה מקומכם להזדמנות חד פעמית זו 

מועדוני הברידג' רמת השרון, ת"א וג'קי דגן שמחים להזמינכם
פסח באי גן העדן הקסום
מדיירה פורטוגל

15-22/4/2014 (שבעה ימים) 
בטיסה ישירה מיוחדת וחד פעמית!!!

לפרטים והרשמה:
יעקב מינץ 052-2783263, דוד גורטנשטיין 054-7690305,

daganbridge@hotmail.com ,050-7470016 שירותי תירות דיזנהאוז יוניטורסג'קי דגן



מונטנגרו

שייט ברידג‘
בים הבלטי

מועדון אביבים והאקדמיה לברידג‘ מזמינים אתכם לבלות שבועיים חלומיים , 
בשייט מדהים המתחיל מלונדון, עובר בערי הבירה הסקנדינביות שטוקהולם, 

הלסינקי וקופנהגן, ונכנס לים הבלטי. המחיר כולל הכל!!
טיסות של אל-על! מדריך ישראלי (גדי מיכאלי)! כל הסיורים!!

המחיר כולל: 
לילות באונייה על • טיסות סדירות באל-על: תל אביב - לונדון -תל אביב, כולל מיסים והיטלים.  • 12

ךבסיס פנסיון מלא. • משחקי ברידג‘. זמן המשחקים במשך היום יהיה תלוי בזמני העגינה.  • אוטובוסים  ק
גדי חדשים וממוזגים לסיורים וההעברות. • תשעה סיורים מרהיבים בליווי מדריך ישראלי,
מיכאלי המעולה שהיה איתנו גם בשייט על הדנובה והריין. כל הסיורים כלולים, ללא סיורי בחירה!! 
לונדון, קופנהגן, שטוקהולם, הלסינקי, סנט פטרסבורג (יומיים) , טאלין, ויסבי (שבדיה) , קולצ‘סטר 

והרוויץ‘ (אנגליה). • טיפים לנותני השירותים במלון ולנהגים וכולל כל הטיפים באונייה.
המחיר אינו כולל: ביטוחים אישיים.

המחיר: 3950$ ליחיד בתא זוגי פנימי (כ-2970 יורו)
250$ תוספת עבור שדרוג לתא חיצוני עם חלון
תאריך יציאה: 19.6.2014 (טיסת בוקר של אל על)

(טיסה ב- 1.7 ב- 23:30) תאריך חזרה: 2.7.2014

לפרטים נוספים: 077-2025602 | 03-6417470 (אביבים)
03-5274021 (אקדמיה), 054-5252656 (אורן)

לפרטים נוספים: 077-2025602 | 03-6417470 (אביבים) 03-5274021 (אקדמיה), 054-5252656 (אורן)

שבוע חלומי במלון יוקרתי בבודבה -
טיסה לדוברובניק, 3 סיורים כלולים במחיר.

תאריך: 5/6/14 - 12/6/14



בעקבות ההצלחה בשנה שעברה אנו שמחים להודיע 
על פתיחת ההרשמה לפסטיבל המלכים ה-2 באילת

הכולל נופש, תחרויות ארציות וסדנאות ברידג‘ 
שיועברו ע“י יניב זק, יובל לובינסקי ואסף לנגי
וכל זאת במלון המפואר ביותר באילת הרודס 

פאלאס ובמלון לאונרדו רויאל ריזורט
השנה פתוח לכולם!

ברידג‘
בארמון המלכים

2-5.4.2014

תוכנית מפורטת תמסר לכל נרשם
ביטולים עד ל-30.3.14 ללא עלות ולאחר מכן בעלות של לילה אחד.

לפרטים נוספים, למחירים מיוחדים, לשדרוגים ולהרשמה:
נטלי סעדה 054-7354239 | יובל לובינסקי 050-7795499

יניב זק 054-8083015 | אסף לנגי 054-4871336
bridgeavivim.rinat@comm.net.il | 03-6417470 (רינת) מועדון אביבים

lital@hadanytravel.co.il

מחיר לאדם בחדר זוגי בתאריכים 2/4/14-5/4/14 רביעי-שבת

הרודס פאלאס 1,980 ₪ / לאונרדו רויאל ריזורט 1,480 ₪
יחיד בחדר 20% הנחה ממחיר החדר

טיסות מוזלות עם חברת ישראייר:
שדה דב - 550 ₪ | בן גוריון - 480 ₪ | חיפה - 720 ₪, הלוך ושוב.

המחיר כולל: אירוח ע“ב חצי פנסיון  הרצאות ושיעורי ברידג‘  פאנל מומחים ינתח בכל יום ידיים מתוך התחרות הארצית
 מתנה לבני הזוג-מבוא לקורס מתחילים חינם - 6 שיעורים

 שתייה וכיבוד באירועי הברידג‘  קוקטיילים, ערב בינגו, פרסים והפתעות...
 עלות מושב ארצי 65 ₪ כולל כיבוד ושתיה.
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Winning with the ♠Q and a better guess on 
the 2 way club finesse would have reaped 12 
tricks, but 11 tricks looks pretty good when 
you see the precarious diamond situation. 
Declarer did not know that the hearts were 
breaking 3-3 so he could make 9 tricks from 
the top, but 11 tricks is anyway better than 9. 
Here is another hand:
The bidding:

West North East South
1NT

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

East's double was asking for a club lead so 
West led the ♣7 and this was the situation:
                      

♠
♥
♦
♣

T
K872
AJ742
842

♠
♥
♦
♣

KQJ4
A953
Q9
AT9

Contract: 4♥; Lead: ♣7

Prospects do not look too good for declarer.  
There is a spade loser, at least one heart loser, 
a possible diamond loser and two club losers. 
As always, in situations like this one has to 
find the kind of distribution which will make 
the hand.
Declarer let East win the first trick with the ♣J 
and won the continuation with the ♣A. Now a 
small spade was led and East did not jump up 
with the Ace so dummy’s ♠T won the trick! A 
heart was led to the Ace in hand and the ♠K 
for a ruffing finesse. When West now played 

the ♠A declarer did not ruff but discarded the 
losing club from dummy. 
West was now endplayed..She tried a diamond 
but this was run to the queen and all declarer 
lost after that was a heart. So 3 losers: a 
spade, a heart and a club  for 4♥ bid and 
made!
Here is the full hand:

 ♠
♥
♦
♣

T
K872
AJ742
842

 

♠
♥
♦
♣

A976
QT6
KT86
72

♠
♥
♦
♣

8532
J4
53
KQJ65

 ♠
♥
♦
♣

KQJ4
A953
Q9
AT9

 

You will notice that it would not help the 
defense if West would have played the ♠A 
at trick 3 as she had no more clubs left and 
would have allowed declarer to enter his hand 
and discard the losing club on the high ♠Q.  

Lucky distribution (hearts 3-2, ♠A with West 
not East, ♦K sitting well and clubs 5-2) plus 
careful declarer play (holding up one round of 
clubs to sever the defenders’ communication, 
plus playing spades before drawing trumps) 
guaranteed the contract.

I am far too modest to disclose the identity 
of the declarer in these two hands  (and I 
certainly cannot disclose the name of the 
defender otherwise I may find myself out 
on the streets the next time the snow hits the 
Jerusalem area ), but these hands helped 
make the snow storm pass me by more 
pleasantly than it did for many others in the 
country. 
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Brian Zietman

To be stuck in the snow in Ein Hemed for 4 
days was certainly a harrowing experience. It 
was back to the middle ages as half the time 
our electricity was cut off so no heating, no 
Internet, no shopping, no leaving the house - 
just reading by torchlight. Fortunately we have 
3 bridge players who live nearby, Luiza Burke 
and Shmuel Greenberg who are in our team 
in the Leaga Artzit and one of the promising 
juniors in Israel, Shoval Adams, so we were 
able to pass the time and warm ourselves up 
with a good level of bridge. What did other 
people do? I have no idea, though I expect that 
the maternity wards in Jerusalem hospitals 
will be very busy next August – September.

Here are two interesting hands from the long, 
long weekend.
The bidding went:

West North East South
1♥ Pass 1♠

Pass 2♣ Pass 2NT
Pass 3♣ Pass 3NT
Pass Pass Pass

West
♠
♥
♦
♣

K852
765
Q87
Q87

Despite the 1♠ response to the opening, you 
don't see anything better than leading the ♠2 
– your longest suit.  This is the dummy that 
went down: 
       

 ♠
♥
♦
♣

64
AKQ92
8
AJ942

♠
♥
♦
♣

K852
765
Q87
Q87

So after the ♠2 lead, ♠6 from dummy, and ♠J 
from East, declarer won with the ♠A and led a 
heart to the Ace in dummy and then ran the ♣J 
which you win with your ♣Q. 

What now? Looks like you have a chance to 
defeat the contract if partner has the ♦A. You 
lead a small ♠ to partner's queen and surprise, 
surprise declarer is the one to take the ♠Q and 
run off 3NT+2 with 2 spades, 5 hearts and 4 
clubs.
Declarer cunningly won the first trick with 
the ♠A rather than the ♠Q leaving West the 
impression that his partner held the ♠Q and 
so effectively prevented a killing diamond 
switch.

Here is the full hand:

 ♠
♥
♦
♣

64
AKQ92
3
AJ942

 

♠
♥
♦
♣

KT52
765
Q87
Q87

♠
♥
♦
♣

J83
JT4
AKT42
53

 ♠
♥
♦
♣

AQ97
83
J965
KT6

 

Snowed 
Under
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CAP

-

IMP-2TB-22TB-22-TB-2TB-22-TB

‘  ‘  4848-   -   
20142014    1313    77

(  ) -  ,   -   

03-9794862   :
www.ibf-festival.org

054-4871336    

lengy@222.net.il     ,   

   -    •
.       16 .      :

.                 :  •

   -    •
    ‘     2  ‘    .    
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!  2014      -     

. "  65 -  

jan.indd   56jan.indd   56 8.1.2014 г.   12:48:50 ч.8.1.2014 г.   12:48:50 ч.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




