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שלום חברים,

ברגעים אלו משחקות נבחרות ישראל הצעירות באליפות 
העולם לצעירים המתקיימת בפילדלפיה, ארה“ב.

חברי הנבחרת הצעירה: רון שוורץ – ערן אסרף, אלירן 
טרנובסקי,            בר   – פישר  לוטן  בירמן,  אלון   – ארגלזי 
דרור  הספר:  בתי  נבחרת  חברי  אופיר.  גלעד   – קפטן 
פדון – אושרי דמתי, מושיקו מיוחס – אלון לזר, אור 
טושר – גל גרסטנר, קפטן – זוהר ברג. ראש המשלחת 

הינו הקפטן הספורטיבי, מיכה עמית.
ונרצה  הצעירים  ברידג‘  של  ”המונדיאל“  היא  האליפות 
כבוד  המון  לנו  מביאות  אשר  לנבחרות  בהצלחה  לאחל 

לעיתים תכופות. בהצלחה למשלחת!
של  האינטרנט  באתר  התוצאות  אחר  לעקוב  תוכלו 

האליפות: 
h t t p : / / w w w. w o r l d b r i d g e . o r g / t o u r n /
Philadelphia.10/Results.htm

.

מעלה-  רמי  פרויקטים  שני  הותנעו  השנה  פתיחת  עם 
הסטודנטים   ברידג‘  לקידום  האוניברסיטאות  פרויקט 
לקבל  נשמח  הנשים.  ברידג‘  לקידום  ונוס  ופרויקט 

רעיונות לקידום הברידג‘ במגזרים אלו ובכלל.
בחודש הקרוב ייפתחו משחקי הליגות אשר מאפשרים 
לקבוצות ברידג‘ שונות מרחבי הארץ להיפגש ולהתחרות 
וכל זאת לצד צבירה של נקודות אמן מקומיות, ארציות 
בחוויה  להתנסות  בחום  ממליצים  אנו  בינלאומיות!  ואף 

ולהצטרף לחגיגה. 
אתם מוזמנים להמשיך ולהתעדכן בפעילויות השוטפות 
והמוסדות  הספורטיביות  הוועדות  העמותה,  ועד  של 
שלנו:  האינטרנט  באתר  ההתאגדות  של  השונים 

.www.bridge.co.il
מנת  על  והצעות  רעיונות  הערות,  מכם  לקבל  נשמח 
כאן  אנחנו  בישראל.  הברידג‘  את  לקדם  יחד  שנוכל 

למענכם בכל עת. 
ושוב בברכת שנה טובה,

ועד העמותה 

התאגדות הברידג‘ ת.ד. 1264 שוהם
טל. 03-9794862 פקס: 03-9794319 

דבר ועד העמותה
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לחשוב נכון בהגנה

ספירה, ספירה, ספירה!

מוטי גלברד

Dealer :E, Vul :E/W, Lead :♠K

 ♠
♥
♦
♣

92
KQ93
QT4
Q987

♠
♥
♦
♣

AKJT76
72
952
62

West North East South
1NT

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

בהובלה  הנמצא  מערב   .3NT לחוזה  הגיעו  צפון-דרום 
עליו   .♠AKJT76 - טובה כה  סדרה  לו  שיש  מאד  מרוצה 
 ♠K או ♠A לתכנן את משחק ההגנה. ברור שעליו להוביל

(ולא J♠ שעלול להעניק לכרוז לקיחה חשובה).
האם מזרח-מערב סיכמו את שיטת ההובלות והאיתותים 
שלהם? רבים משחקים כי הובלה ב-K נגד חוזה ללא שליט 
קלף  להשליך  מהשותף  ומבקשת  חזקה  סדרה  מציגה 
בכיר אם יש לו (במקרה זה Q♠ כדי לפנות את הסדרה) או 
לאותת על מספר הקלפים שלו כאשר בידו קלפים נמוכים 
הובלה  לאחר  דומה  בהסכם  משתמשים  אחרים  בלבד. 
ב-A. מומלץ ביותר לאמץ את אחד ההסכמים האלה ביחד 

עם שותפך.
הובלת ב-K (לפי ההסכם). השותף שירת ב-4♠, והכרוז – 

3♠. כיצד עליך להמשיך?
הוא  מהם  אחד  לעשות.  יכול  שמערב  רבים  דברים  ישנם 
ספירת הנקודות הגבוהות של השותף לפי ההכרזה. מערב 
עוד  חשוב  זאת,  עם  נק"ג.  כ-6  מזרח  של  בידו  כי  מעריך 

יותר לשים לב מהו מספר הקלפים של מזרח ב-♠. 

בלקיחה  מזרח  על-ידי  ששוחק  ה-4♠  של  משמעותו  מהי 
סדרת  את  אוהב  אינו  שהוא  מראה  זה  האם  הראשונה? 
עליו  ב-♠,  מכובד  בידו  אין  אם   - ההסכם  לפי  לא.  ה-♠? 
הקלף  הוא  ש-4♠  היות  שלו.  הקלפים  מספר  על  לאותת 
הנמוך ביותר שיכול להיות (ה-2 הופיע בדומם וה-3 – בידו 
של הכרוז), ברור כי מזרח מאותת על מספר אי-זוגי של 
 ,♠ קלפי  או 4  דרום 2  של  בידו  לפיכך  או 3.  קלפים – 1 
ברם דרום השיב ♦2 על הכרזת הסטיימן של שותפו ושלל 

4 קלפים ב-♠. 
(אילו  נמוכים.   ♠ קלפי  שלושה  שלמזרח  היא  המסקנה 
הראשונה.)  בלקיחה  אותה  משחק  היה  בידו,   ♠Q הייתה
אותה!  יפיל   ♠A-וה דרום,  של  בידו  בודדת  נותרה   ♠Q-ה
פעמיים.  נופל  והחוזה  גבוה  ב-♠  בביטחון  ממשיך  מערב 

זוהי החלוקה המלאה:

 ♠
♥
♦
♣

92
KQ93
QT4
Q987

 

♠
♥
♦
♣

AKJT76
72
952
62

♠
♥
♦
♣

854
JT54
J6
KJ54

 ♠
♥
♦
♣

Q3
A86
AK873
AT3

 

אילו היה מזרח משרת ללקיחה הראשונה ב-8♠ (ומתאר 
ה-♠  סדרת  את  עוזב  היה  מערב  קלפים),  של  זוגי  מספר 
ומחפש כניסה לידו של שותפו כדי שמזרח יחזור אליו ב-♠ 

וילכוד את Q♠ בעקיפה.

 ‘  
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"כל דבר קורה לכל אחד במוקדם או במאוחר אם יש זמן 
מספיק."

ג'ורג' ברנרד שאו

Dealer: N, Vul: Both, Lead: ♠6
♠
♥
♦
♣

53
92
AQJ4
AKJT5

♠
♥
♦
♣

QJ74
KQJT6
KT5
6

West North East South
1♣ Pass 1♥

Pass 2♣ Pass 2♠
Pass 3♦ Pass 3NT
Pass Pass Pass

צפון-דרום  מלא.  למשחק  מחייבת  הייתה   2♠ ההכרזה 
בלקיחה  זכה  מזרח  ב-6♠.  הוביל  ומערב   3NT-ל הגיעו 
מהי  משחקך!  את  תכנן   .♠T עם וחזר   ♠K עם הראשונה 

הדרך הנכונה לשחק?

באשר לכיסוי מכובדים.  הניסיון הוא המורה הטוב ביותר 
בעזרת  ה-♠  שבסדרת  הקלפים  צירוף  על  נלמד  היום 
משחק לא מוצלח ששוחק בעבר על-ידי אחרים. אם תכסה 
 ♠A-החוזה פשוט ייפול. מערב יזכה ב ,♠J-עם ה ♠T-את ה
וימשיך ב-9♠. כאשר הוא יקבל את ההובלה עם A♥ הוא 

יזכה בשתי לקיחות נוספות ב-♠.
 ♠Q-לזכות – לא לכסות ב ♠T-המשחק הנכון הוא לתת ל
או ב-J♠. אם ימשיך מזרח ב-♠ נוסף, אין מה לדאוג מכיוון 
שסדרת ה-♠ מחולקת 4-3. המתנגדים יזכו בשלוש לקיחות 

♠ בלבד וב-A♥. עם זאת, החלוקה המלאה הייתה:

 ♠
♥
♦
♣

53
92
AQJ4
AKJT5

 

♠
♥
♦
♣

A9862
A53
962
84

♠
♥
♦
♣

KT
874
873
Q9732

 ♠
♥
♦
♣

QJ74
KQJT6
KT5
6

 

חלוקת ה-♠ היא 5-2, ולאחר שמזרח זוכה ב-T♠ הסדרה 
באמצעות  לקיחות  ל-9  הכרוז  יגיע  יותר  מאוחר  נחסמת. 
פיתוח סדרת ה-♥ ויוכל להתגאות בהבנתו בנושא "כיסוי 

מכובדים".

שחק יחד עם מוטי 

לכסות או לא לכסות?
מוטי גלברד

 ‘   ‘  

 
!

0 3 - 6 4 1 7 4 6 9 / 7 0      ‘  
www.avivim10.co.il       38  ‘

www.avivim10.co.il :     
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המשיב  של  השנייה  הכרזתו 
חלק ג': הכרזות התאמה והכרזות העדפה

רם סופר

במאמר זה אטפל במצבים שבהם המשיב חוזר בהכרזתו 
הפותח.  שותפו  על-ידי  הוכרזה  שכבר  לסדרה  השנייה 
הכרזה זו מעידה לרוב, אך לא תמיד, על התאמה של 8 
קלפים לפחות באותה סדרה. גובה ההכרזה נגזר מחוזק 
ידו של המשיב: חזרה לסדרה של השותף מראה בגובה 
2 יד חלשה, בגובה 3 – יד בינונית ובגובה 4 – יד חזקה. 
נתחיל בגובה 2 שבו קיימים למעשה שני סוגים של הכרזות 

כאלה – התאמה והעדפה.

(1)
♠
♥
♦
♣

T875
AJ62
K3
J42

West East
1♣ 1♥
1♠ 2♠

במייג'ור.   4-4 התאמה  גילוי  של  פשוט  ממקרה  נתחיל 
למזרח 9 נק' – המקסימום של המשיב החלש. יש לו שתי 
רביעיות במייג‘ור, והוא שמח לגלות באחת מהן התאמה 
עם השותף. הוא מעלה לגובה 2 בלבד משום שאם לפותח 

14-12 נק', קרוב לוודאי שלא ניתן לבצע משחק מלא.

(2)
♠
♥
♦
♣

KJ72
85
QT964
93

West East
1♦ 1♠

1NT 2♦

ב-♠1  נכון  התחיל  הוא  אולם  ב-♦,  טובה  התאמה  למשיב 
כדי לחפש התאמה במייג'ור. לאחר שזו לא נמצאה מזרח 
אינו מתלהב מחוזה של 1NT ומעדיף לתקן לחוזה בשליט. 
 9-6) חולשה  מראה   2 בגובה  בשותף  התמיכה  הכרזת 

.Pass נק'), ולכן מערב אמור להכריז כעת

(3)
♠
♥
♦
♣

JT73
Q6
J3
KT965

West East
1♥ 1♠
2♦ 2♥

 NT חזרת המשיב לסדרת שותפו לאחר שהפותח הכריז
לסדרתו  המשיב  חזרת  אך  התאמה,  על  תמיד  מעידה 
על  מעידה  סדרות  שתי  שהכריז  הפותח  של  הראשונה 
טובה  אינה  המשיב  של  ידו  זה  במקרה  בלבד.  העדפה 
 5-2 של  ”התאמה“  מעדיף  והוא   ,2NT להכרזת  מספיק 
ב-♥ על פני 4-2 ב-♦. שים לב כי לאורך כל הדרך לא ניתן 

להכריז את סדרת ה-♣ הארוכה של מזרח.
(4)

♠
♥
♦
♣

A753
3
QJ42
T985

West East
1♥ 1♠
2♦ Pass

של  השנייה  סדרתו  את  דווקא  מעדיף  המשיב  כאשר 
זו   .Pass להכריז  פשוט  יכול  הוא  חלשה,  וידו  הפותח 
הדרך הנכונה לסיים את ההכרזה במקרה הנוכחי. ישנם 
השותף  על-ידי  חדשה  סדרה  שהכרזת  בטעות  הסבורים 
מחייבת הכרזה נוספת תמיד. הנכון הוא שהכרזת סדרה 
חדשה על-ידי המשיב מחייבת כמעט תמיד, בעוד לאחר 

.Pass סדרה חדשה של הפותח ניתן בדרך כלל להכריז
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(5) 
♠
♥
♦
♣

K5
J93
AT97
J864

West East
1♠ 1NT
2♥ 2♠

לאחר  הוא   2 בגובה  העדפה  הכרזת  של  נפוץ  מקרה 
זו  בדוגמה   .1NT הייתה המשיב  של  הראשונה  שהכרזתו 
למשיב שלושה קלפים בסדרתו השנייה של הפותח, אך הוא 
אינו מעוניין להכריז Pass עם 9 נק' ולהחמיץ משחק מלא 
מול 17-16 נק' אפשריות של הפותח. הכרזת ההעדפה ♠2 
עם דאבלטון (שבמקרה זה מכיל מכובד) שומרת על מכרז 
פתוח. מובן מאליו שהכרזת העדפה עם שני קלפים אפשרית 

רק בסדרה שהפותח הבטיח בה 5 קלפים לפחות.
(6)

♠
♥
♦
♣

76
KQ53
84
AQ962

West East
1♣ 1♥
1♠ 3♣

עברנו להכרזה שנייה של המשיב בגובה 3. בגובה זה ההכרזה 
מעידה על התאמה ומתארת כוח של הזמנה למשחק מלא, 
לרוב כ- 11-10 נק'. יש לשים לב כי גם כאשר המשיב קפץ 
בהכרזתו השנייה מגובה 1 לגובה 3 זו אינה הכרזה מחייבת. 
במקרה הנוכחי מערב רשאי בהחלט להכריז כעת Pass אם 
בידו 13-12 נק'. רבים טועים ומכריזים ♣3 גם עם יד חזקה 
יותר של המשיב (12+ נק'). במקרה זה הנכון הוא להשתמש 

בהכרזת "סדרה רביעית מחייבת" כמו בדוגמה הבאה.
(7) 

♠
♥
♦
♣

A6
KQ53
84
AQ962

West East
1♣ 1♥
1♠ 2♦

חזרה לסדרת ה-♣ של הפותח עלולה לסיים את המכרז 
בטרם עת, ולכן המשיב מכריז ♦2 מלאכותי כדי להראות 

יד חזקה, ובתורו הבא יכריז (במידת האפשר) ♣3.

(8) 
♠
♥
♦
♣

J8743
K7
AQ8
J52

West East
1♥ 1♠
2♥ 3♥

כאשר הפותח חזר על סדרתו והבטיח בה 6 קלפים לפחות, 
ניתן לתמוך בו לגובה 3 עם דאבלטון בלבד, ושוב הכרזה 

זו היא מזמינה ומתארת כ- 11-10 נק'. 

(9)
♠
♥
♦
♣

A
942
AKQ3
AT862

West East
1♠ 2♣
2♦ 4♦

נסיים בהכרזה שנייה של המשיב בגובה 4. כאשר מדובר 
בסדרת מייג'ור זוהי הכרזה סוגרת המעידה על כוח מספיק 
זאת,  לעומת  לכך.  מעבר  יומרות  ללא  אך  מלא,  למשחק 
היא  השותף  של  מינור  בסדרת   4 לגובה  קפיצה  הכרזת 
שההכרזה  הדעת  על  להעלות  אין  לסלם.  ומזמינה  חזקה 
מזרח  מלא.  משחק  שאינו  במינור   4 של  בחוזה  תיעצר 
מקווה לשמוע משותפו הכרזת Cuebid של ♥4 המתארת 

כוח כלשהו בסדרה כדי להמשיך במהלך לקראת סלם.

(10)
♠
♥
♦
♣

A865
82
T5
AQ952

West East
1♥ 1♠
3♣ 4♣

ללא  גם  חוזק  על  מעידה   4 לגובה  במינור  תמיכה  הכרזת 
למשיב  נק'.   +18 עם  חזקה  יד  תיאר  הפותח  כאן  קפיצה. 
התאמה נפלאה ב-♣ עם 10 נק‘, ומבחינתו סלם הוא אפשרות 
ממשית. חבל לקפוץ ל-♣5 (הכרזה המתארת יד חלשה יותר) 
באמצעות  לאסים  לשאול  האפשרות  את  מהשותף  ולשלול 

4NT. ההמשך הנכון הוא ♣4 - זוהי הכרזת הזמנה לסלם.
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יד מס' 1
♠
♥
♦
♣

K3
T742
AK8
QJ96

♠
♥
♦
♣

AQT
K6
T92
AT754

West North East South
1♣ 1♥ 3NT

Pass Pass Pass

מוביל  מערב   .3NT משחק  אתה 
משחק  מזרח   .♥J שותפו  בסדרת 
את  תכנן  הראשונה.  ללקיחה  נמוך 

משחקך!

יד מס' 2
♠
♥
♦
♣

Q4
A963
A62
AT85

♠
♥
♦
♣

KJ5
QJT82
K73
J4

North South
1♣ 1♥
2♥ 3♥
4♥ Pass

 .♦J-הגעת לחוזה ♥4. מערב הוביל ב
תכנן את משחקך!

יד מס' 3
♠
♥
♦
♣

AJ86
AQ753
KT
K2

♠
♥
♦
♣

K53
J98742
A9
A5

North South
1♥

1♠ 2♥
4NT 5♥
6♥ Pass

 .♣Q-הגעת לחוזה ♥6. מערב מוביל ב
תכנן את משחקך!

בעיות

לזכרה
גילה אמודי הלכה לעולמה בפתאומיות עקב מחלה קשה. 

שנים.  עשרות  במשך  ושותפתי  חברתי  הייתה  גילה 
ובזירה  ברידג' מרשימים בישראל  הישגי  היו  באמתחתה 
הבינלאומית. תמיד עזרה, תמכה ויעצה - היא הייתה ידועה 
היה זקוק  למי שבאמת  לעזור   וביכולתה  הרבה  בתבונתה 
לנגיעתה. דמותה הססגונית חסרה לנו בחודשים האחרונים 

ותחסר לנו עוד שנים רבות.
שכל  דבר  שהתחילה,  פרויקטים  ונחישותה לסיים  כוחה 
'זיכרונות  ספר  בכתיבת  ביטוי  לידי  בא  לה,  אופייני  כך 
האחרונים  בחודשים  לכתוב  סיימה  שאותו  במשפחתה' 

מתוך מיטת חוליה. 
שחקני הברידג' כואבים ושותפים באבלם של שני בניה ושל 

שאר קרובי משפחתה. יהי זכרה ברוך!

דורון ידלין
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יד מס' 1
 ♠
♥
♦
♣

K3
T742
AK8
QJ96

 

♠
♥
♦
♣

J8754
J2
653
K82

♠
♥
♦
♣

962
AQ985
QJ74
3

 ♠
♥
♦
♣

AQT
K6
T92
AT754

 

West North East South
1♣ 1♥ 3NT

Pass Pass Pass

אתה משחק 3NT. מערב מוביל בסדרת שותפו J♥. מזרח 
משחק נמוך ללקיחה הראשונה. תכנן את משחקך.

עליך  לקיחות  ל-9  בדרך  המסוכנת.  היד  הוא  הנושא 
לעקוף ב-♣ נגד ה-K ואתה עלול למסור את היד למערב, 
 ,♥K עם הראשונה  בלקיחה  תזכה  אם  למזרח.  לא  אך 
יזכה מערב בהמשך עם K♣ וישחק ♥ נמוך לעקיפה נגד 
ה-T שלך בדומם. מזרח יזכה מיד ב-4 לקיחות ♥ ויכשיל 

את החוזה. 
ולתת  הראשונה  הלקיחה  את  לעכב  עליך  להצליח  כדי 
ל-J♥ לזכות. מערב ימשיך ב-♥ אל ה-A של מזרח שיפיל 
ולמסור   Q-ב להמשיך  כעת  יכול  מזרח  שלך.   K-ה את 
♥ לדומם כדי להגביה את הקלף החמישי שלו, אך הוא 
החוזה  ה-♥.  קלפי  אזלו  למערב  כי  אליו  יגיע  לא  לעולם 

.♣K-יבוצע לאחר שתמסור למערב את ה

יד מס' 2
 ♠
♥
♦
♣

Q4
A963
A62
AT85

 

♠
♥
♦
♣

T863
75
JT98
K76

♠
♥
♦
♣

A972
K4
Q54
Q932

 ♠
♥
♦
♣

KJ5
QJT82
K73
J4

 

North South
1♣ 1♥
2♥ 3♥
4♥ Pass

הגעת לחוזה ♥4. מערב הוביל ב-J♦. תכנן את משחקך.

הנושא הוא ספירת מפסידים וכיצד להיפטר מהם. אתה 
מגלה מפסיד אחד בכל סדרה. מאילו מהם ניתן להיפטר? 
של  הצלחתה  אך  בשליט,   K-ה נגד  עקיפה  לנסות  כדאי 
ב-♦  מהמפסיד  זאת,  לעומת  בך.  תלויה  אינה  זו  עקיפה 
ה-♠,  סדרת  תוכל להיפטר בוודאות לאחר שתגביה את 
ה-♠  של  השלישי  הסיבוב  על  מהדומם  נמוך   ♦ תשליך 

ולבסוף תחתוך ♦.
ממה להתחיל? ההגנה כבר מאיימת לפתח לקיחה ב-♦, 
ולכן צריך לשחק ♠ מיד. אם תפסיד עקיפה ב-♥ והמגנים 

ימשיכו ב-♦, לא תספיק לבצע את ההשלכה.
כניסה  לך  להיות  חייבת  המעברים.  את  לתכנן  גם  חשוב 
של ♠.  אחד  סיבוב  תעכב  שההגנה  למקרה  לידך  מיידית 
המשחק הנכון בלקיחה הראשונה הוא לזכות בדומם עם 
ה-A♦ ולשחק מיד Q♠. לאחר מכן תשליך ♦ מהדומם על ♠ 

שהוגבה, ורק אז תתפנה לטפל בסדרת השליט.

פתרונות

        

      

lengy@222.net.il : “

 ‘  
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יד מס' 3
 ♠
♥
♦
♣

AJ86
AQ753
KT
K2

 

♠
♥
♦
♣

72
KT
J854
QJT96

♠
♥
♦
♣

QT94
-
Q7632
8743

 ♠
♥
♦
♣

K53
J98742
A9
A5

 

North South
1♥

1♠ 2♥
4NT 5♥
6♥ Pass

את  תכנן   .♣Q-ב מוביל  מערב   .6♥ לחוזה  הגעת 
משחקך!

יש לך שני מפסידים פוטנציאליים ב-♥ וב-♠. על כל אחד 
מהם אולי ניתן להתגבר בעזרת עקיפה, אבל למה להיות 
תוכל  סופי  משחק  של  הטכניקה  בעזרת  במזל?  תלוי 

לבצע את החוזה בוודאות. 
ניתן לארגן את המשחק כך שאם וכאשר תפסיד לקיחה 
ב-♥, המגן שיזכה בה יהיה חייב לתת לך חיתוך והשלכה או 
לשחק לתוך המזלג של הדומם ב-♠. התחל באלימינציה 
של סדרות המינור. אתה משחק AK♣ ו- AK♦ (הסיכוי 
בידך.  לסיים  ומקפיד  זניח)  הוא  יחתוך  המגנים  שאחד 

עכשיו אתה מוביל ♥ נמוך וישנן שלוש אפשרויות:
(א) אם מערב משחק K♥ תזכה ב-A. יש לך 12 לקיחות 
את  להעלות  עשויה  ב-♠  מוצלחת  ועקיפה  מובטחות 

המאזן ל-13.
היד  את  ותמסור   A-ב תזכה  משרת  לא  מערב  אם  (ב) 
למזרח שנשאר לו K♥ בודד. מזרח נמצא במשחק סופי 

והוא יעניק לך את הלקיחה ה-12.
(ג) אם מערב משחק T♥, עקוף ל-Q! אם תזכה - אין לך 
סופי  במשחק  נמצא  מזרח   – תפסיד  ואם  ב-♥,  מפסיד 
 ♥K-ולאחר מכן מערב יזכה ב ♥A כמו קודם. (אם תשחק

וישחק ♠, אתה עלול ליפול בחוזה.)

 ‘   ‘  
 ‘    

14/10/10 ‘  13/10/10 ‘  12/10/10 ‘  11/10/10 '  10/10/10 '  
‘     

(18.10-  ) 
 

   
(18.10-  ) 

 / "

 

  
(20.10-  ) 

  

‘   

 
!

0 3 - 6 4 1 7 4 6 9 / 7 0      ‘  
www.avivim10.co.il       38  ‘

www.avivim10.co.il :     
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אפרים בריפמן

משחקים מן העולם (מבוסס על סיפור אמיתי)
אליפות העולם לקבוצות, פלקנבורג 1980.

הנפשות הפועלות:
האמן-וולף מארה"ב (מזרח-מערב);
שמלה-מארי מצרפת (צפון-דרום).

בוב האמן החזיק את ה'אוצר' שלפניכם:
♠
♥
♦
♣

AKJ876
AT7632

2
זה היה מהלך ההכרזות:

South West North East
מארי האמן שמלה וולף

-- -- -- Pass
1♦ 2♦(1) 2♥(2) 4♠

4NT(3) 5♠ 6♣ Pass
6♦ 6♠ 7♦ Pass

Pass Dbl Pass Pass
major-.(1)  שתי סדרות ה

Cue bid  (2), התאמה בדייאמונד. 

.Blackwood  (3)

ראשית, לכל המסתייגים ממהלך ההכרזות - איני ממליץ 
להתווכח עם שחקנים שזכו באליפויות העולם יותר פעמים 

מאשר אנו בתחרויות ארציות ☺.
עתה לענייננו: לפני שתמשיכו במאמר, בחנו את עצמכם 

- במה תובילו?
אם תבחרו בהובלה 'הנכונה', החוזה ייכשל בלקיחה.

אם תבחרו בהובלה 'הלא נכונה', יזכה הכרוז (מארי) ב-14 
. לקיחות!!! 

החלוקה המלאה לפניכם:

.♥A-בוב האמן בחר להוביל ב
 ♠
♥
♦
♣

 4
 
 KJ75
 AQJT6543

 

♠
♥
♦
♣

 AKJ876
 AT7632
 
 2

♠
♥
♦
♣

 Q9532
 J854
 Q64
 7

 ♠
♥
♦
♣

 T
 KQ9
 AT9832
 K98

 

למען הפרוטוקול אציין שהפרשנים ניבאו כי ההובלה תהיה 
כל  את  ותבע   ♦Q-ה את  קושי  ללא  מצא  חתך,  מארי   .♥A
האמן  האשם':  את  'מצאו  מעמיק  ניתוח  לאחר  הלקיחות. 
השתמש  שמארי  מאחר   ♠A-ב דווקא  להוביל  צריך  היה 
בסדרה  חוסר  שבידו  סביר  זה  אין  ולכן   ,Blackwood-ב

כלשהי, ואילו שמלה השתמש ב-Cuebid ב-♥ (ולא ב-♠)!
וממסקנות  זה  מסיפור  ההשכל  מוסר  מהו  ובכן, 

המומחים?
כאשר החלוקות "מטורפות" התוצאות עשויות לנוע באופן 
דרמטי מצד לצד. אין ספק כי האמן היה מודע לכך שהובלה 
ב-A הלא נכון תביא 'לאסון'. על כן במקום לשים את עצמו 
מזאת,  יתרה   .7♠ להכריז  עליו  היה  קשה,  כה  בדילמה 

ייתכן שה-K♥ יימצא בידי שותפו וה-Q♦ בידי צפון.
הראשון שהגה את הרעיון הוא ס.ג'. סיימון, וזה היה בשנת 

:1936
"!When in doubt – bid one more" (התרגום לעברית 

נשמע כל כך גרוע...).
למדנו הרבה מאז אותם הימים. גם שכחנו לא מעט...

ÏÏ‡¯˘È·†‰„ÈÁÈ‰†ß‚„È¯·‰†˙ÂÁ

®ÔÂÏÈ‡†ÔÂÈ˜†„ÈÏ©†˜¯·≠È·†ÈÂÙˆ†Æ˙Æ‡†±∂†ÔÂ˘È˜‰†¨ÌÈÙÏ˜Ï†‰¯·Á†‰È¯‡∞≥≠μ∑π≤±¥∂†¨∞≥≠∂±∏∂∑≤≤∞≥≠μ∑π≤±¥∂†¨∞≥≠∂±∏∂∑≤≤

·‡Ï˜†‰Ê¯Î‰†˙Â‡ÒÙÂ˜†ËÒ
ÌÈ¯ËÓÈÒ†˜ÈËÒÏÙÓ†‰Ê¯Î‰†ÈÙÏ˜†ÏÏÂÎ

¶±∏∞
¶≤¥∞†ÌÂ˜Ó·
ÁÂÏ˘ÓÏ†¶≥μ†˙ÙÒÂ˙
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מאמר מס‘ 7: 

הכרזות המשך לאחר 1NT מחייב – 
משיב מזמין

במאמר הקודם עסקתי בהכרזת התשובה 1NT מחייב, 
הכרזות   .(2 over 1)  "1 על   2" שיטת  את  המשלימה 
משמעותן  על  ברובן  שמרו  הפותח  של  מצדו  ההמשך 
של  מצומצם  מספר  למעט  הישנה,  בשיטה  הרגילה 
ידיים המכריזות את המינור הארוך יותר (לרוב 3 קלפים 
לפחות) כ"ברירת מחדל" כדי להמשיך את ההכרזה עוד 
בשאלה:  יעסוק  זה  מאמר  כנדרש.  לפחות  אחד  סיבוב 

כיצד המשיב ממשיך משם?
ראשית, כדי להבחין בין שני סוגי הידיים - חלשות (9-6) 
להם  שתהיה  הכרזות  סוגי  ארבעה  נגדיר  ומזמינות, 

משמעות מזמינה. לכל השאר תהיה משמעות חלשה.

(א) הכרזת תמיכה בגובה 3
North South

1♥ 1NT
2♣ 3♥

הכרזה זו מחליפה למעשה את התמיכה הישירה בגובה 
3, ומקבלת את משמעותה – יד עם 11-10 נק' ותמיכה 

בסדרת השותף. למשל:
South

♠
♥
♦
♣

43
KJ6
AJ85
Q653

של  השנייה  בסדרתו   3 בגובה  תמיכה  הכרזת  גם 
השותף מתארת 11-10 נק', למשל:

North South
1♥ 1NT
2♦ 3♦

South
♠
♥
♦
♣

A32
QT
KT875
JT4

זוהי יד מתאימה כדי לתמוך בשותף בהכרזת ♦3. לרוב 
מדובר על 5 קלפים, אך בלית ברירה ניתן לתמוך גם עם 
4 קלפים (אף כי כאמור לעיל השותף מבטיח 3 בלבד). 

מכל מקום, מדובר על 11-10 נק' (או על 9 מיוחדות).

2NT (ב) הכרזת 

North South
1♥ 1NT
2♣ 2NT

בסדרות  תמיכה  ללא  נק'   11-10 מתארת  זו  הכרזה 
הישירה  התשובה  הכרזת  את  מחליפה  היא  השותף. 
מאוזנות  חצי  ידיים  גם  בתוכה  כוללת  זאת  ועם   ,2NT

שאין להן הכרזה אחרת. למשל:

South
♠
♥
♦
♣

Q3
43
AJ876
KT87

North South
1♠ 1NT
2♥ 2NT

נק').   17 (עד   5-4 חלוקה  מתארת   2♥ השותף  הכרזת 
הכרזת 2NT מתארת כעת יד של 11-10 נק' בלי תמיכה 

ב-♠ או ב-♥. דוגמה נוספת:

לאלדד גינוסר
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South
♠
♥
♦
♣

KJ5
A2
JT873
Q54

North South
1♥ 1NT
2♣ 2NT

המתאימה  היא   2NT הכרזת  ה-♦,  קלפי   5 אף  על 
ביותר.

אינה   2NT הכרזת  של  שמשמעותה  וכל  מכל  יודגש 
זו  הכרזה  השותף!  מסדרות  באחת  ממשחק  "בריחה" 
עם  השותף,  בסדרות  תמיכה  ללא  נק'   11-10 מתארת 
יותר.  או  נק'  לפותח 14  אם  מלא  משחק  בהכרזת  עניין 

הדוגמה הבאה תמחיש נקודה זו:

South
♠
♥
♦
♣

87
AJ87
52
KT765

North South
1♠ 1NT
2♦ 2♠

רצינו  שלא  מה  (בדיוק   2♦ השותף  הכריז   1NT לאחר 
לשמוע). עתה מומלץ לא להכריז 2NT. יד זו תכריז ♠2 
כברירת מחדל. בסוג זה של הכרזה נעסוק במאמר הבא. 
השותף  על-ידי  תתפרש   2NT הכרזת  כי  להבין  חשוב 

.3NT כהכרזה מזמינה, והוא עלול להכריז

(ג) קפיצה לגובה 3 בסדרה חדשה

North South
1♠ 1NT

2♣/2♦ 3♥

North South
1♥/1♠ 1NT

2♣ 3♦

המשיב מראה כאן 11-10 נק' עם שישייה טובה. למשל:

South
♠
♥
♦
♣

Q87
32
KJT876
A9

North South
1♥ 1NT
2♣ 3♦

 3♦ השנייה  הכרזתו  תתאר   ,1NT השיב שדרום  לאחר 
11-10 נק' עם 6 קלפים לפחות בסדרה.

(ד) הכרזת ♠2 "בלתי אפשרית"

אפשרות זו תקפה רק כאשר הכרזת הפתיחה הייתה ♥1 
(ולא ♠1).

North South
1♥ 1NT

2♣/2♦ 2♠

 1NT הכרזת  שכן   ,♠ סדרת  להיות  יכולה  לא  למשיב 
הגבילה את מספר קלפי ה-♠ שבידו לשלושה לכל היותר. 
לפיכך הכרזת ♠2 "אינה אפשרית". שחקנים רבים בוחרים 
להשתמש בהכרזה זו כדי להראות יד עם תמיכה אדירה 

בסדרת המינור של השותף, למשל:

South
♠
♥
♦
♣

92
A4
KQT765
JT8

North South
1♥ 1NT
2♦ 2♠

הכרזת הפותח ♦2 תיארה 3 קלפי ♦ לפחות עם 17-12 
תמיכה  עם  יד  לתאר  כדי   2♦ המשיב  מכריז  עתה  נק'. 

אדירה בשותף וניקוד מקסימלי.
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מסוגל לשאול לאסים בגלל החלוקה. מלך שני ב-♥ עשוי להספיק 
לסלם. מצד שני, חלוקה לא טובה - ואנחנו נופלים בגובה 5.

ידיים  ישנן  ב-♦.  חוסר  על  דגש  עם  לסלם  מזמין  פדון:  דרור 
שיהיה בהן סלם, וישנן ידיים ש-5 ייפול בהן. אני מאמין שבסך 

הכול גובה 5 יהיה בטוח יחסית.
יובל ינר: החלטה צמודה מאוד, אבל נעשה ניסיון נוסף. השותף 

.♣A-ו ♥QJ יכריז סלם עם
♥6 (4% מהמומחים)

רון פכטמן: למה אתה נותן לי ידיים שאין לי מושג איך להכריזן? 
לא עבדתי מספיק קשה באליפות אירופה?
דורון: האמת, העייפות ניכרת עליך. ☺

♥5 (4% מהמומחים)
רון שוורץ: הראיתי חלוקה של 6-5, לשותף דאבלטון גם ב-♥ 
וגם ב-♠. יש בעיה בסדרת השליט. אני מתייעץ עם השותף בדרך 

לסלם.
4NT (4% מהמומחים)

אופיר הרבסט: לשותף שני קלפי ♥, ומספיק Kx♥ ו-A♣ לסלם 
קל (חותכים ♠ בדומם). על כן אני שואל לאסים, ואם יש שניים 
אכריז סלם. גם אם לשותף A♦ אין בעיה – קרוב לודאי שיובילו 
ב-♦. אם לשותף אס אחד, אכריז ♥5. זוהי הכרזה קלה למרות החוסר 

ב-♦.
דורון: הפנל לא אהב את זה, אופיר. 

N/S :פגיעות ;IMP יד מס' 2: שיטת חישוב
South

♠
♥
♦
♣

AK6
A93
AQJ53
85

  West North East South
1♦

Pass 1♥ Pass 2NT
Pass 3♣ (1) Pass 3♥
Pass 4♣ (2) Pass 4♦ (2)
Pass 4♥ Pass ?

4♠=10  4NT=8  6♥=2  Pass=1

.(CBS) (1) צ'ק-בק סטיימן
(2) קונטרולים.

לדורון ידלין

עשוי ♥ ב שני מלך החלוקה בגלל

מערכת ירחון הברידג' מודה לדורון ידלין שערך השנה 
את המדור "הכריזו עם המומחים" על עבודתו המסורה. 
ברכות  השנתי.  הנקודות  סיכום  את  כולל  זה  מאמר 
תחילת  לקראת  יתחדש  המדור  הזוכים.  למומחים 

.2011

הכרזות  בסדרת  האחרון  הוא  זה  חודש  יקרים,  קוראים 
מצמרת  המומחים  לחבריי  תודה  שערכתי.  המומחים 
הברידג' הישראלי (והעולמי). היה מעניין מאוד לקרוא את 

הערותיכם.
יד מס' 1: שיטת חישוב: IMP; פגיעות: כולם  

South
♠
♥
♦
♣

AKQ75
AT86432
-
7

  West North East South
1♥

Pass 2♣ 2♦ 2♠
Pass 2NT Pass 3♠
Pass 4♥ Pass ?

4♠=10  Pass=9  5♦=5  5♥=2  6♥=2  4NT=1
♠4 (39% מהמומחים)

אלדד גינוסר: הכרזת קונטרול. אם השותף יכריז ♣5, לא אעצור.
Pass (35% מהמומחים)

ב-♥  דאבלטון  לשותפי  בחוזה.  שאעמוד  מקווה  אני  ברקת:  אילן 
וסינגלטון או דאבלטון ב-♠.

הכי  לי  נראה  פשוט  זה  אינטליגנטי...  הסבר  לי  אין  לוין:  אמיר 
 ♠J נכון. איני רואה כיצד שני ה-♠ הנמוכים שלי יהיו גבוהים בלי

!Pass ,אצל השותף. בקיצור
ביד   6 על  חושב  שבאמת  מישהו  שיש  לי  תגיד  אל  צדיק:  ארז 

הזאת.....
ערכים  על  אזהרה  פעמוני  משדרת  השותף  הכרזת  ליבסטר:  בני 

מבוזבזים בסדרות המיינור!
דנה ונגה טל: צריכים קלפים ספיציפיים יותר מדי לסלם, ובימים 

רעים ♥5 נופל.
לילו פופלילוב: היות שגובה 5 אינו בטוח אשאר ב-4.

מוטי גלברד:  לשותף 11-10 נק"ג במינורים. מחוסר ברירה הוא 
מתקן ל-♥4. מה עוד אני מחפש??

♦5 (14% מהמומחים)
אסף לנגי: צריך לעשות משהו מכיוון שהסיכוי לסלם גבוה. אני מנסה 
להעביר לשותף מסר שאני זקוק לקונטרולים בסדרות שלי, אך איני 
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זוהי יד מתוך משחק קבוצות ב-BBO (5 ביוני) שהחזיק דורון 
.(netfar) ידלין

דורון: יסלחו לי רוב חברי הפנל, אבל אינני מבין את הכרזת הרמז 
הרמזים  כל  שאחרי  לכם  נראה  לא   .4♠  - שרשמתם  האחרונה 
החיוביים שנתן שותפכם, הגיע הזמן ליטול את הפיקוד ולשאול 
לאסים - 4NT? ולו רק למען 5NT שתרצו להכריז בהמשך כדי 
לברר על הקלף החשוב – K♦. קיבלתם ציון 10 כי אתם רבים 

מדי. ☺
♠4 (61% מהמומחים)

אילן ברקת: ממשיך ב-Cuebid. ידי כולה קונטרולים.
אילן הרבסט: השותף הראה ענין. יש לי יד טובה לסלם.

היד.  על  הפיקוד  את  ייטול  שהשותף  קונטרול.  גינוסר:  אלדד 
מבחינתי יד זו היא מקסימום עקב היותה משופעת באסים. 
אמיר לוין: Cuebid, ושהשותף יחליט מה לעשות מכאן.

ארז צדיק: ממשיך להכריז ולגלות עניין רב בסלם. לא אני הוא 
שלו  היד  איך  מושג  לי  שאין  מכיוון  לאסים,  לשאול  שצריך  זה 

נראית. דורון: אם תשאל, אז תדע.
דרור פדון: ידי טובה מספיק לעשות עוד מהלך. אמנם חסר קצת 
כוח בשליט, אבל בכל זאת ישנן לא מעט ידיים של השותף שבהן 

סלם יהיה מלמעלה.
יובל ינר: לדעתי אצטרך את ה-K♦ כדי שהסלאם יהיה טוב, ולכן 
כמו תמיד אעביר את הכדור לידי השותף. דורון: זה נובע מחשש 

לקבל החלטות. הפעם לדעתי, יובל, ההחלטה בידך.
יוסי רול: אני מרגיש טוב עם היד שלי. למרות שיש לי רק 18 נק' 
ידי מעולה עם סדרה ארוכה ופוטנציאל להעלים מפסידים אצלו. 

אפשר גם פשוט לשאול לאסים. דורון: תודה לאל ☺
מיכאל בראל: מכריז Cuebid, יש לי יד טובה. ייתכן שלשותפי 

יד טובה, אך אינו יכול ליזום סלם עקב היעדר קונטרול ב-♠.
רון פכטמן: נותן עוד דחיפה. ידי בהחלט טובה. שהשותף ישאל 

לאסים אם הוא רוצה. 
4NT (31% מהמומחים)

ברגע  פיקוד  לקחת  צריך  אני  שלי  כמו  יד  עם  הרבסט:  אופיר 
שהשותף הזמין לסלם. אפילו סלם גדול אפשרי.

אורן לידור: השותף הראה עניין בסלם, וכמעט כל "השפיצים" 
אצלי וכן חמישייה יפהפיה. זה הזמן לברר על יתר "השפיצים". 

יניב זק: אם שותפי חושב על סלם, אז לא ייתכן שלא אמשיך עם 
יד שכולה קונטרולים וסדרת עבודה. הכרזת ♠4 מיותרת. זוהי יד 

שצריך בה לקחת את המושכות. דורון: כל מילה בסלע!! 
אודי פרידלנדר: צריך לקחת את המושכות. לשותף אין קונטרול 

ב-♠.  
דורון: אוהבים את המילה "מושכות" בחיפה. ☺ 

ישראל ידלין: לכאורה ידי מוגבלת ואיני אמור להמשיך, אבל גם 
השותף יודע זאת, ובכל זאת הוא רוצה עוד (הכריז ♣4), לכן עם 

קונטרולים כה רבים חייבים להמשיך.
Pass (4% מהמומחים)

ינון לירן: יש לי מקור טוב ללקיחות, אבל אם השותף לא המשיך 
לאחר שהכרזתי Cuebid, כנראה ידי אינה מתאימה לו. דורון: 

ינון, אל תשחק אף פעם עם לילו.
♥6 (4% מהמומחים)

לילו פופלילוב: יש לי יד נהדרת עם פוטנציאל גדול וקונטרולים 
מהמעלה הראשונה...

N/S :פגיעות ;TB :יד מס' 3: שיטת חישוב
South

♠
♥
♦
♣

95
-
A6
QT9876542

  West North East South
1♠ 4♥ ?

Pass=10  4NT=7  Dbl=5  5♣=2  6♣=1

Pass (35% מהמומחים)
תחושת  אבל  חוזים,  להכפיל  אוהב  שאני  נכון  פרידלנדר:  אודי 

הבטן אומרת הפעם להתאפק.
אופיר הרבסט: אני חושש שיש להם סלאם ולא רוצה "לגלגל" 

אותם לשם.
אורן לידור: לו היו לי 10 קלאבים, הייתי כנראה מעיז להכריז.

אילן ברקת: השאלה אינה ברורה. אתה מצפה ממני להכריז עם 
6 נקודות?

אילן הרבסט: זכורה לי יד כזו מאליפות אירופה משנת 1995. 
הכרזתי  ♣5 ושילמתי. לא רוצה שוב.

אלדד גינוסר: השותף עלול לחשוב שאני מכריז Cuebid ויכריז 
.6♠

אמיר לוין: יש לי הרגשה שאהיה במיעוט בפנל, אבל לא אכריז 
.AKJ סדרה שחסר בה

אסף לנגי: מתלבט בין פס לסלם גדול. בטופ-בוטום מעדיף הכרזה 
סולידית.

4NT (31% מהמומחים)
ארז צדיק: שואל לאסים ומקווה שהשותף לא יחשוב שהשליט 

הוא ♠.
שהשותף  המיינורים.  בשני  קלפים   10 מראה  ליבסטר:  בני 

יבחר.
דנה ונגה טל: אצלי 4NT במצב זה משמעו לשחק. אמנם אין לי 

עוצר ב-♥, אבל ביום טוב אולי לא תהיה הובלה ב-♥.
דרור פדון: לא עוצר לפני ♣7. 
יובל ינר: אני אופטימי מטבעי.

יוסי אנגל: כשיש לי תשיעייה איני נותן ליריבים לשחק. גם אם 
יכריזו ♥6 אכריז ♣7, לכן אני שואל אסים כתרגיל מקדים כדי 

שיחשבו שהנקודות אצלנו. 
יוסי רול: לא מוצא משהו יותר טוב.

Dbl (22% מהמומחים)
ינון לירן: מכפיל ומצפה ל-1100.
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מראה  זה  שלי  בשיטה  קל.   Dbl שאלה?  איזה  דורון,  זק:  יניב 
תמיכה של 2 קלפים בשותף והצעה לעונש.

בסדרות  רבים  קלפים  מראה  דאבל.  נגטיב  ידלין:  ישראל 
האחרות.

משער  אני  הארטים  לי  שאין  היות  עונשין.  פופלילוב:  לילו 
שלשותפי יש הרבה, אז אני מכפיל במקומו.

מוטי גלברד: יד מתוך קורס מתחילים, שיעור הכרזות הקרבה – 
דוגמה ליד שאינה מתאימה להקרבה.

♣5 (8% מהמומחים)
מיכאל בראל: גם אם היו לי רק 7 קלפים הייתי מכריז ♣5.
רון פכטמן: אי אפשר לשתוק עם כמות כזאת של קלאבים.

♣6 (4% מהמומחים)
תרופה  מקדים  אני  אז   ,5♣ לשחק  לי  יתנו  לא  הרי  שוורץ:  רון 

למכה.
דורון: טוב. אז מה שקרה באמת הוא שכולם הכריזו ♣5 ואפילו 

עקצו אותי קצת: 
אילן ברקת: השאלה הקלה ביותר, אלא אם התבלבלתי בספירת 

הקלאבים. 
 Pass אמיר לוין: מנצל את הפגיעות "הנוחה"☺. שונא להכריז

עם שמינייה - זה עלול לעלות ביוקר. (תשיעיה, אמיר ☺)
ארז צדיק: איני רואה שום הכרזה הגיונית אחרת.

בני ליבסטר: כמה פעמים בחיינו קיבלנו 9 קלפים בסדרה?
דרור פדון: הנה חידה: איך קוראים לסדרה של תשעה קלפים? 

תשובה: שליט.
יניב זק: לא ברורה לי השאלה.

ישראל ידלין: יש לי המון קלאבים....
תשעה  עם   Pass אכריז  שאני  מצפה  באמת  אתה  בראל:  מיכאל 

קלפים וחוסר בסדרה של היריבים?
רון שוורץ: נו באמת, דורון? אתה מצפה שאתן ליריבים לשחק 

עם תשיעייה?

יד מס' 4: שיטת חישוב: IMP; פגיעות: אין

South
♠
♥
♦
♣

T52
AKQ3
A74
AK8

  West North East South
2NT

Pass 3♠(1) Pass ?

4♣=10  4♥=9  3NT=7
(1) מינור אחד (לפחות 6 קלפים) או שני מינורים (לפחות 4-5).

♣4 (39% מהמומחים)
אורן לידור: מחכה בקוצר רוח להמשך.. 3NT מחייב כוח בשני 

המייג'ורים ומציע לעצור.  
את  ולראות   3NT להכריז  האפשרות  מה  משום  לוין:  אמיר 
היריבים מושכים 5-6 לקיחות ב-♠ אינה קוסמת בעיני.... כמובן 
שייתכן כי לשותף קצת ספיידים ועלינו גבוה מדי, אבל באמת איני 

רואה אופציה אחרת.
שלושה ספיידים קטנים.  עם   3NT אכריז שלא  ודאי  לנגי:  אסף 
מול שישיה וקוצר בספייד יש לי יד ענקית. אם לשותף אין קוצר 

בספייד, אז תפילה קלה לא תזיק. ☺
יובל ינר: העובדה שזה IMP מקלה על הבעיה. ברור למדי שאיני 
כוח  עם  שותף  שלהערכתי  מאחר   ,3NT בחוזה  לשחק  רוצה 
שלו.  המיינור  את  להראות  פחות  מעוניין  היה  הצדדיות  בסדרות 
אם יש לו 3 ספיידים קטנים אז נפסיד IMP 12. זו לא תהיה הפעם 

הראשונה...דורון: וגם לא האחרונה.
♥4 (35% מהמומחים)

להסביר  היטיב  ביותר.  החכמה  הבחירה  היא   4♥ לדעתי  דורון: 
זאת יניב זק. 

יניב זק: השיטה "לא משהו", אבל בכל זאת עם התאמה ודאית לא 
אכריז 3NT. הכרזת ♥4 תראה את הבעיה ב-♠ וכן את העובדה 

שאין רביעייה במינור.
דנה ונגה טל: נקווה שהשותף יבין שזה לא טבעי.

רון פכטמן: מראה יד טובה למינורים. בהחלט איני רוצה לשחק 
שבא  מה  יעשה  שהשותף   - והלאה  מכאן  כזו.  הכרזה  מול   3NT

לו.
3NT (26% מהמומחים)

טובה  ויד   4-5 או  ארוך  אחד  מינור  לשותפי  אם  גינוסר:  אלדד 
האחרון  החוזה  איננו   3NT-ש בטוח  איני  אחרת  ימשיך.  הוא 

שמתבצע. 
בני ליבסטר: בשלב זה שולל התאמה של 4 קלפים או יותר. אם 
3NT .לשותף יד מזמינה לסלם, הוא יתאר אותה בהכרזה הבאה

(ועדיין  ב-♠  וקצרה  יחסית  חלשה  יד  מול  רק  מוצלח  יהיה  לא 
המתנגדים צריכים למצוא את ההובלה).

אם  אלא  קלפים,   4 מראה   4♣ אבל  מגעיל,   3NT פדון:  דרור 
3NT לפעמים  כזו.  לא  והיא  למינורים,  מושלמת  יד  ממש  זוהי 
ייכשל ו-5 במינור יצליח, ולפעמים זה יהיה הפוך - תלוי במספר 

הספיידים של השותף.
ובלי  טובים  קונטרולים  עם  בנקודות  מינימלית  ידי  רול:  יוסי 
אם   .♠ לקיחות   5 ימשכו  לא  שהם  מקווה  אני  במינור.  רביעיה 
לשותף סדרה של 6 קלפים, הוא בדרך כלל יכריז אותה בגובה 4, 

ואז אשתף פעולה.
הרפתקאות  מחפש  איני  רביעייה.  מבטיח  במינור   4 לירן:  ינון 
מכיוון שלא בטוח שנמצא התאמה. המתנגדים עדיין לא מצאו את 

ההובלה ב-♠.
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לשחקן המתקדם
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ברכות ליוסי אנגל על פתרון מושלם החודש, ובמיוחד לתותח ההכרזות השנתי – מ י כ א ל   ב ר א ל. כל הכבוד!

מצטבר יוני 4 3 2 1 שם
337 39 4♥ 5♣ 4♠ 4♠ מיכאל בראל
329 34 3NT 5♣ 4NT Pass בני ליבסטר
328 38 4♥ 5♣ 4♠ Pass אילן הרבסט
327 30 4♥ 5♣ 6♥ Pass לילו פופלילוב
326 39 4♣ 5♣ 4♠ Pass מוטי גלברד
325 38 4♣ 5♣ 4NT 4♠ אהוד פרידלנדר
322 39 4♣ 5♣ 4♠ Pass אילן ברקת
321 35 3NT 5♣ 4NT 4♠ ישראל ידלין
319 36 4♥ 5♣ 4NT Pass דנה ונוגה טל
316 38 4♣ 5♣ 4NT 4♠ אורן לידור
313 31 4♥ 5♣ 4♠ 6♥ רון פכטמן
310 37 3NT 5♣ 4♠ 4♠ אלדד גינוסר
310 32 4♣ 5♣ 4♠ 5♥ רון שוורץ
310 28 3NT 5♣ Pass 4♠ ינון לירן
308 35 4♣ 5♣ 4♠ 5♦ אסף לנגי
307 37 4♥ 5♣ 4NT 4♠ יניב זק
305 37 3NT 5♣ 4♠ 4♠ יוסי רול
302 40 4♣ 5♣ 4♠ 4♠ יוסי אנגל
300 39 4♣ 5♣ 4♠ Pass אמיר לוין
299 32 3NT 5♣ 4♠ 5♦ דרור פדון
298 38 4♥ 5♣ 4♠ Pass ארז צדיק
295 35 4♣ 5♣ 4♠ 5♦ יובל ינר
293 28 4♥ 5♣ 4NT 4NT אופיר הרבסט

טבלת הציונים והדירוג

  - “ ”   - “ ” 
     

     
  ,     

  
     

www.bridge.co.il :   03-9794319 :  ,03-9794862 :  ‘  
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אחר תום השלב המוקדם וסיכום התוצאות דורגה ל
נבחרתנו במקום השלישי מתוך 18 נבחרות בבית 
הגמר. עד סיום האליפות נותרו תשעה מפגשים 

בלבד.

סיבוב 20 לטביה (ניצחון 6:24)
פתחנו ברגל ימין והשגנו ניצחון גבוה כבר בסיבוב הראשון 

של בית הגמר.
Board 13, Dealer N, Vul Both

 ♠
♥
♦
♣

J753
J93
AQ93
T8

 

♠
♥
♦
♣

AQ
5
KT8652
J654

♠
♥
♦
♣

K982
AKT62
J7
A9

 ♠
♥
♦
♣

T64
Q874
4
KQ732

 

מהלך ההכרזה בחדר הפתוח:
West East
בראל זק

1♥
1NT 2♣
2♠ 3NT

Pass

 2♣ אחד.  לסיבוב  מחייב  היה   1NT ההכרזה:  הסבר 
ב-♣  הראה התאמה   2♠ הראה את המינור הטוב יותר. 

עם כ-10 נק'.
והמשך   J-ה עם  בדומם  זכה  מיכאל  ב-9♦  הוביל  צפון 

 A שיחק  הכרוז   .♣T-ל והחליף   Q-ב זכה  צפון  ב-7♦. 
צפון.  של   A-ה את  שהוציא   ♦K-ו  A-ה אל   ♠ מהדומם, 
הלה המשיך ב-♣ אל ה-Q של דרום, אך הכרוז בשליטה: 
יש לו ארבע לקיחות ב-♦, שתיים ב-♠, שתיים ב-♥ ואחת 

ב-♣ - בסך הכול תשע לקיחות.
מהלך ההכרזה בחדר הסגור:

West North East South
אופיר אילן

1♥ Pass
3♦ Pass 3NT All Pass

הכרזתו של מערב תיארה סדרת ♦ טובה עם כוח בינוני 
(כ-10 נק'). אילן הרבסט בדרום הוביל ב-2♣ (קלף נמוך 
אופיר  של   T-וה מהדומם,  שוחק  ה-4  טובה).  מסדרה 
אילץ את מזרח לזכות ב-A. הוא המשיך ב-J♦ וצפון זכה 
להגביה  שלא  כדי   ♣ ולא   ♠ אופיר  שיחק  עתה  במלכה. 
והמשיך   ♠A-ב זכה  הכרוז  שבדומם.   ♣J-ה את  לכרוז 
ב-K♦. אופיר זכה והמשיך ב-♠ נוסף (כאשר יש לו עדיין 
עוצר ב-♦). הכרוז היה יכול לזכות רק בלקיחה אחת ב-♦ 
והוא  האחרות,  בסדרות  הבטוחות  הלקיחות  לשש  נוסף 

סיים עם 7 לקיחות בלבד – IMP 12 לישראל.

סיבוב 21 שוויץ (ניצחון 14:16)
ניצחון מאכזב על נבחרת חלשה יחסית.

Board 1, Dealer N, Vul None
 ♠
♥
♦
♣

8
KQT5
A9852
Q42

 

♠
♥
♦
♣

KQT752
J986
J63
-

♠
♥
♦
♣

J3
A73
T
AKJ8653

 ♠
♥
♦
♣

A964
42
KQ74
T97

 

הדרך אל הארד
(חלק שלישי ואחרון)

נבחרת ישראל הפתוחה באליפות אירופה ה-50, 
אוסטנד 2010 

יוסי אנגל
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בשני השולחנות הזוגות שלנו "מותחים" את ההכרזה 
ומלחיצים את היריבים המקבלים החלטות שגויות.

מהלך ההכרזה בחדר הפתוח:
West North East South
גינוסר פכטמן

1♦ 2♣ 2♦
2♠ 3♦ 4♠ 5♦

Pass Pass Dbl Pass
Pass Pass

ב-♦  הקוצר  עקב  ב-♠  מלא  משחק  להכריז  החליט  רון 
וסדרת ה-♣ המושכת. דרום החליט להכריז ♦5 שהוכפל. 
 .♥A-ו  ♣ חיתוך   ,♣AK קלות:  לקיחות  ב-4  זוכים  אנו 

300+ לישראל.
מהלך ההכרזה בחדר הסגור:

West North East South
אופיר אילן
1♦ 2♣ Dbl

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

מזרח מחפש עוצר ב-♦ בתקווה להגיע ל-3NT. הוא אינו 
 ,4♣ מכריז  מזרח  היה  לולא  ב-♣.  חוסר  שלשותפו  יודע 
החוזה היה ♦4 מצדו של צפון הנכשל בלקיחה אחת. גם 
♣4 הוכשל בקלות לאחר הובלה ב-K♦ והמשך ב-A♠ וב-♠ 
ב-8  לזכות  יכול  הכרוז   .♥K-ב והמשיך  חתך  צפון  נוסף. 

.IMP 9-לקיחות בלבד (100-), ונבחרתנו זוכה ב

סיבוב 22 צרפת (ניצחון 13.5:15.5)
צרפת שבהרכבה "הסוסים הוותיקים" שמלה, לוי ומארי 
היא יריב מסוכן. המפגש מסתיים בתוצאה נמוכה יחסית 
לטובתנו ללא "סווינגים" גדולים. לשתי הנבחרות הופחתה 

חצי נקודה עקב משחק אטי.

סיבוב 23 גרמניה (ניצחון 13:17)

Board 8, Dealer W, Vul None
 ♠
♥
♦
♣

T986
AJ2
32
Q653

 

♠
♥
♦
♣

AK542
Q4
QJ6
T98

♠
♥
♦
♣

J
98
KT9874
AJ42

 ♠
♥
♦
♣

Q73
KT7653
A5
K7

 

בחדר הפתוח זכו זק (מזרח)-בראל (מערב) בחוזה לאחר 
שהכריזו ♦3. הגרמנים נמנעים באופן חריג מלהתחרות 
ואינם מכריזים ♥3. ההגנה חייבת להתחיל בשני סיבובים 
של ♥, אחרת ייעלם המפסיד ב-♥ על ה-♠, אולם בשל כך 
אין בין המגנים תקשורת בהמשך המשחק כדי לחתוך ♣. 
יניב זק מסר שתי לקיחות ב-♥, אחת ב-♣ ואחת בשליט 

וביצע את החוזה.
על  בצפון-דרום  הרבסט  האחים  התחרו  הסגור  בחדר 
 K  ,A ב-♠:  הובילה  ההגנה   .3♥ בגובה  בו  וזכו  החוזה 
שאילן  לאחר  וכך  צפון,  של   ♠T-ה הוגבה  עתה  וחיתוך. 
סיבובים  בשני  שליטים  הוציא  הוא   ♦A-ב זכה  הרבסט 

 .♠T-והשליך את המפסיד שלו ב-♦ על ה
ביצוע המשחק החלקי בשני השולחנות העניק לנבחרתנו 

.IMP 6

סיבוב 24 טורקיה (ניצחון 1:25)
המדיני  למשבר  בסמוך  התקיים  הטורקים  עם  המפגש 
כללים  הברידג'  לעולם  אבל  לעזה,  המשט  שבעקבות 

משלו, והאווירה במפגש הייתה רגילה.

Board 6, Dealer E, Vul E/W

 ♠
♥
♦
♣

QT98754
Q8
6
AQJ

 

♠
♥
♦
♣

-
K7542
K54
T9843

♠
♥
♦
♣

KJ32
AJ963
T93
K

 ♠
♥
♦
♣

A6
T
AQJ872
7652

 

מהלך ההכרזה בחדר הפתוח:
West North East South
גינוסר פכטמן

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

Pass

הכרזת ה-Pass של רון לאחר ♠4 של צפון ראויה לציון. 
בשמונה  בהגנה.  לקיחות  שלוש  הנראה  ככל  ברשותו 
מוכפל,   4♠ הסופי  החוזה  היה  הגמר  בבית  שולחנות 

ובארבעה מתוכם החוזה בוצע.
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נגד ♥5 הוביל דרום בטבעיות ב-A♠. רון חתך, הוציא שני 
סיבובי שליטים והשליך ♦ על ה-K♠. ההגנה זכתה בשני 
 +850  – בוצע  והחוזה  בלבד,  המינור  בסדרות  האסים 

לישראל.
הרבסט  אופיר  את  במזרח  הטורקי  הכפיל  השני  בחדר 
ב-♠4. אופיר לא ניחש את המלך הבודד ב-♣ ונפל בחוזה 
בתום   .IMP ב-13  זכתה  ישראל   .(-100) אחת  פעם 

הסיבוב הזה אנו מדורגים במקום השני.

סיבוב 25 איסלנד (הפסד 22:8)
של  המוצלח  משחקם  לנוכח  ביותר  מאכזב  מפגש 

האיסלנדים, שכל מה שהכריזו הצליח.

Board 2, Dealer E, Vul N/S

 

♠
♥
♦
♣

987
72
842
KT754

 

♠
♥
♦
♣

QJT632
-
J973
QJ6

♠
♥
♦
♣

K54
K93
AKQT5
32

 

♠
♥
♦
♣

A
AQJT8654
6
A98

 

בחדר הסגור היה החוזה ♠4 מוכפל בביצועו של מיכאל 
בראל במערב. צפון הוביל ב-♥. מיכאל חתך והוציא את 
ה-A בשליט. דרום החליף ל-♣ ומיכאל כיסה עם המלכה. 
♥ נוסף נחתך על-ידי הכרוז, שהוציא שליטים ומשך את 

סדרת ה-♦. 590+ לישראל.
בחדר הפתוח הפגין אילן הרבסט בדרום אגרסיביות רבה 
ודחף את המתנגדים לחוזה של ♠5, אך לא הסתפק בכך 
והכריז ♥6. החוזה הוכפל, וקלף ההובלה היה Q♣!! אילן 
המשיך  עתה  בדומם.   T-ה אל  שני   ♣ ושיחק   A-ב זכה 
ב-♥ לעקיפה נגד ה-K בתקווה ל-13 לקיחות, אך למרבה 
 ♥K למסור להגנה מערב לא שירת. אילן נאלץ  אכזבתו 
עדיין  אך  לאיסלנדים,   +200 הייתה  והתוצאה   ,♦A-ו

.IMP 9-ישראל זכתה ב

סיבוב 26 נורווגיה (ניצחון 12:18)
זו  מאליפות   – ביותר  החזק  בהרכבם  אינם  הנורווגים 

נעדרים הלגמו, הלנס, אה וגרוטהיים.

Board 18, Dealer E, Vul N/S

 

♠
♥
♦
♣

A
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AT97543
Q82

 

♠
♥
♦
♣

KJ7
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KJ8
KJ9

♠
♥
♦
♣
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Q
T743

 

♠
♥
♦
♣

T86542
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62
A65

 

מהלך ההכרזה בחדר הפתוח:
West North East South

בראל זק
Pass Pass

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

 Puppet Stayman-ב שימוש  העדיף  במזרח  הנורווגי 
על פני הכרזת טרנספר. מערב גילה את ההתאמה ב-♥ 
והחוזה הסופי היה ♥4. בראל (צפון) הוביל ב-A♦. יניב 
שיחק את ה-2 שאינו מעודד. מיכאל המשיך ב-A♠ ושוב 
 A-ב זכה  יניב   .♣8 שיחק  ומיכאל  מובן  הרמז  מיניב.   2

ונתן למיכאל חיתוך ♠. החוזה הוכשל בלקיחה אחת.

מהלך ההכרזה בחדר הסגור:
West North East South
גינוסר פכטמן

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

פגיע  במצב  צפון  של  המפוקפקת  ההתערבות  הכרזת 
העדיף  ב-♥  ההתאמה  אף  על  למתנגדיו.  הועילה  רק 
ה-♦  קלפי  על  להגן  כדי  שליט  ללא  חוזה  (מערב)  אלדד 
בלקיחה  זכה  אלדד  נוסף.  וב-♦   ♦A-ב הוביל  צפון  שלו. 
 IMP 10 .השנייה, והמשך ב-♠ הבטיח את ביצוע החוזה

לישראל.
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Board 20, Dealer W, Vul Both
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♥
♦
♣
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-
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♠
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♦
♣

T83
Q8
KJT4
K752

♠
♥
♦
♣
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9

 ♠
♥
♦
♣
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A976
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4

 

מהלך ההכרזה בחדר הפתוח:
West North East South

בראל זק
Pass 1♣ Dbl 1♥
Pass 4♦ Pass 4♥
Pass Pass Pass

מיכאל היה מעוניין בסלם, אבל יניב דחה את ההזמנה. 
על   .♣A ושיחק חתך  יניב  ב-♦.  הוביל  (מערב)  ברוגלנד 
החליט  ארוכה  מחשבה  לאחר   .♦ מזרח  השליך   ♣Q-ה
יניב לשחק על חיתוך צולב. הוא חשש שאם ימסור את 
הלקיחה למערב, יחזור הלה ב-♠ והוא עלול להפסיד ♣ 

אחד, ♠ אחד ושתי לקיחות בשליט.
יניב חתך את ה-♣ והמשיך בחיתוכים של ♦ בדומם ושל 
♣ בידו. אם בשלב מסוים מזרח חותך ב-J או ב-T, יכול 
הכרוז להשליך מפסיד מידו ולאחר מכן לסיים את הוצאת 
כניסה  המשמש   ♠A עדיין  ברשותו  כאשר  השליטים 
לסדרת ה-♣. בסופו של דבר זכה יניב ב-10 לקיחות – 

620+ לישראל.
מהלך ההכרזה בחדר הסגור:

West North East South
Pass 1♣ 1♦ Pass

2♦ 3♣ All Pass

הנורווגים לא מצאו את ההתאמה ב-♥ והסתפקו במשחק 
חלקי ב-♣. החוזה בוצע עם לקיחה עודפת, אבל ישראל 

.IMP 10-זכתה שוב ב

סיבוב 27 בולגריה (ניצחון 12:18)
עלייה  סיכויי  עם  השמיני  במקום  מדורגת  בולגריה 

ל"ברמודה בול".

Board 2, Dealer E, Vul N/S
 ♠
♥
♦
♣

7
AKJ92
J54
K854

 

♠
♥
♦
♣

A832
86
KQ9632
T

♠
♥
♦
♣

K5
QT7543
87
Q73

 ♠
♥
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-
AT
AJ962

 

בחדר הפתוח שוחק החוזה ♠4 על-ידי אילן הרבסט (דרום). 
ההובלה הייתה K♦. אילן זכה ב-A, שיחק ♣ אל ה-K בדומם 
והשליך ♦ מפסיד על ה-A♥. ההמשך היה ♠ מהדומם אל 
ב-♠  לקיחות  בשתי  זכתה  ההגנה  מערב.  של   A-וה  Q-ה

ובלקיחה אחת ב-♣, והחוזה בוצע בדיוק.
בחדר הסגור היה הזוג הבולגרי שאפתני יותר, והחוזה 
ביצוע  את  מאפשר  ה-♠  סדרת  מצב   .6♣ היה  הסופי 
החוזה (אם מערב יזכה ב-A, אז ה-K ייפול בחיתוך; אם 
מערב יאפשר ל-K לזכות, תהיה בהמשך עקיפת חיתוך 
נגד ה-A), אך למזלנו לא ניחש הכרוז הבולגרי את מצב 
זכתה  וישראל  אחת  בלקיחה  נכשל  החוזה  השליטים. 

.IMP 12-ב
נבחרתנו  כאשר  איטליה,  נגד  בלבד  אחד  מפגש  נותר 

במקום השלישי עם סיכוי גבוה לזכות במדליית הארד.

סיבוב 28 איטליה (ניצחון 10:20)
באליפויות  זכיות  אינספור  שמאחוריה  איטליה  נבחרת 
אירופה והעולם מובילה בתחרות ושואפת לתואר נוסף, 
אולם נבחרת פולין מזנבת בה. בחדר הפתוח שיחקו בוקי-

מדאלה (צפון-דרום) נגד פכטמן-גינוסר. בחדר הסגור – 
הרבסט-הרבסט (צפון-דרום) נגד לוריה-ורסאצ'ה.

Board 12, Dealer W, Vul N/S
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מהלך ההכרזה בחדר הסגור:

West North East South
ורסאצ'ה אופיר לוריה אילן
Pass 1♣ 1♦ 1NT
Dbl 2♣ 2♦ 2NT

Pass 3NT All Pass

ב-♣  התמיכה  לאור  ידו  את  מתח  (דרום)  הרבסט  אילן 
והעוצר הכפול ב-♦, והזוג הישראלי הגיע ל-3NT עם 20 

נק' בלבד.
ורסאצ'ה (מערב) מוביל ב-T♦. לוריה במזרח יכול להכשיל 
במקרה  ב-♥.  והמשך   K-ב זכייה  באמצעות  החוזה  את 
מ-8  יותר  להשיג  יכול  ואינו  פעמיים  לעכב  חייב  אילן  זה 
נמוך  שיחק  ורסאצ'ה   - שוגים  אלופים  גם  אך  לקיחות, 

בלקיחה הראשונה!!
אילן זכה ב-Q♦ והמשיך ב-♣  נמוך מידו אל ה-8 וה-9 של 
צפון (משחק בטוח למניעת שני מפסידים בסדרה). לוריה 

זכה ב-Q והמשיך ב-AK♦, ואילן תבע 10 לקיחות!
בחדר השני היה החוזה הסופי ♥3 מצדו של אלדד במערב. 
ההגנה זכתה בארבע לקיחות מהירות ובחיתוך ♠. החוזה 

הוכשל פעם אחת, אבל IMP 11 לישראל!

Board 13, Dealer N, Vul Both
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JT7
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♦
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♦
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♥
♦
♣
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7
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K9752

 

בחדר הפתוח משחק מדאלה (דרום) בחוזה 3NT. ההובלה 
היא ב-♠. הכרוז זוכה בידו, עובר לדומם עם ה-A♦ ומריץ 

את ה-J♣ – בסך הכול 12 לקיחות ו- 690+ לאיטליה.
 6♣ הלחוץ  לחוזה  הרבסט  האחים  מגיעים  הסגור  בחדר 
מצדו של צפון. לוריה (מזרח) מוצא את ההובלה הבעייתית 
ביותר – 3♣!! הכרוז אופיר הרבסט מחליט לאחר מחשבה 
ממושכת לתת ליריבו את הקרדיט ומבקש מהדומם קלף 
מזרח.  של   A-ה אל  ב-♣  הוא  וההמשך  זוכה,  נמוך!! 8♣ 
 12 בעוד  זוכים  ואנו  מבוצע  החוזה   – גמור  הכול  עכשיו 

.IMP

ולסיום – יד של "מה היה קורה אילו"...
Board 10, Dealer E, Vul Both
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בחדר הפתוח נעצרים בוקי-מדאלה (צפון-דרום) בחוזה ♥5 
מצדו של צפון. בוקי מבצע 11 לקיחות – 650+ לאיטליה. 
לחוזה  ומגיעים  יותר  הרבה  אגרסיביים  הרבסט  האחים 
אופיר  ב-2♣.  מוביל  לוריה  בצפון.  אופיר  הוא  הכרוז   .6♥
זוכה ב-K בידו, משחק ♥ נמוך ובעיית ה-Q♥ נפתרת מיד. 

כיצד עליו להמשיך?
אם חלוקת ה-♣ היא 3-2, יספיק לכרוז ניחוש מוצלח ב-♦ 
או לחילופין חיתוך ♦ בדומם כדי לבצע את החוזה. אופיר 
החליט לשחק ♦ אל ה-J ולוריה זכה ב-A, אולם לאכזבתו 
נוסף.  ב-♣  מחשבה)  האיטלקי (לאחר  המשיך  הכרוז  של 

ורסאצ'ה חתך והסלם נכשל – IMP 13 לאיטליה.
אופיר היה יכול לבצע את הסלם לו היה מוציא מיד שליטים 
החלוקה  גילוי  לאחר  מידו.   ♣Q-ב וממשיך  סיבובים  ב-4 
סדרת  על  להסתמך  אלא  לכרוז  נותר  לא   4-1 הגרועה 
ה-♠, שלמזלו "מתנהגת" היטב: ♠ אל ה-A ,Q♠ וחיתוך ♠ 
מגביהים את הסדרה, ויש כניסה לדומם ב-A♣ כדי לגבות 
את קלפי ה-♠ הזוכים ולהשליך עליהם את המפסידים ב-♣ 

וב-♦.
אילו בוצע החוזה (ובהנחה שכל שאר התוצאות היו זהות) 
הייתה ישראל מנצחת במפגש 5:25 ומטפסת עד למקום 
סיכום  כן,  פי  על  אף  הזהב!!  ולמדליית  בתחרות  הראשון 
הופעתה של נבחרת ישראל הוא הישג מכובד ביותר של 

זכייה בארד שקטע 25 שנות בצורת באליפויות אירופה.
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מיעדי כ חלק 
העמותה  ועד 
וועדת הצעירים 
השנה  נשלחה 
נבחרת  לראשונה 
לייצג  רשמית  ישראלית 
הברידג'  התאגדות  את 
העולם  באליפות 
הנבחרת  לסטודנטים. 
גלעד  זוגות:  שני  כללה 
אורי   – (קפטן)  אופיר 

אסרף, ערן אסרף–רון שוורץ. אני ואורי שיתפנו פעולה 
באליפות  בזהב  שזכתה  בשנת 2002  ישראל  בנבחרת 
הם  שוורץ  ורון  אסרף  ערן  ספר.  בתי  לנבחרות  אירופה 
כסף  במדליית  כבר  שזכו  הצעירה  הנבחרת  שחקני 
אירופאית וישתתפו באליפות העולם הקרובה לנבחרות 

צעירות.
אליפות העולם החמישית לקבוצות סטודנטים התקיימה 
בטייוואן בהשתתפות 14 קבוצות ממגוון יבשות. בלטו 
פולין וצרפת החזקות, וכן הנבחרות הסיניות והיפניות. 
היה לנו מפגש "פוליטי" נגד נבחרת אינדונזיה שעמה 

פיתחנו קשרים מצוינים.
הצעירים  לועדת  כולה  המשלחת  בשם  להודות  ברצוני 
בראשותו של מיכה מרק, לועד העמותה, למאמנים דוד 
בירמן ורמי פורת ולכל חברי ההתאגדות שמחזיקים לנו 
אצבעות. אנו גאים להיות חלק מההתאגדות הישראלית 
להודות  ברצוני  כמו-כן  בכבוד.  אתכם  ולייצג  לברידג' 
לארגון אס"א (איגוד הספורט הסטודנטיאלי הישראלי) 

שתמך בנסיעה לכל אורכה.
נחתנו בטייוואן לאחר טיסה מייגעת בת 12 שעות, ומיד 
התחרות  השתכנו.  בו  למלון  המארגנים  ידי  על  הוסענו 
התקיימה במרחק של 15 דקות נסיעה מהאוניברסיטה 
הגדולה בעיר קאושיונג.  בראש הועדה המארגנת עמד 
מרשים  היה  הארגון  כללית  מהאוניברסיטה.  פרופסור 

ביותר ותנאי המשחק היו אופטימליים.
תיקו  עם  התחלנו  ליגה.  בשיטת  התנהלה  התחרות 
מכובד נגד פולין החזקה, אך עדיין לא "נכנסנו" לתחרות 
והפסדנו לנבחרות חלשות יחסית בתוצאות גבוהות. עם 
הנבחרות  את  המאפיינת  ביותר  החזקה  התכונה  זאת, 
המנטלי.  החוסן  היא  האחרונות  בשנים  שלנו  הצעירות 
הודות לסדרת הופעות מרשימות נגד קבוצות הצמרת, 
את  השגנו  צרפת  על   1:25 מקסימלי  ניצחון  לרבות 

מדליית הארד המכובדת!
לנצל  כדי  מכובד  להישג  להגיע  מאוד  חשוב  לנו  היה 
את המומנטום ולהטמיע את לימודי הברידג' במוסדות 

האקדמיים.

סיבוב 1 פולין (תיקו 15:15)
כקבוצה...  ותק  ללא  אך  מאוד,  מנוסה  כנבחרת  הגענו 
נבחרת  את  לנו  הועיד  הראשון  המפגש  יום?  יוליד  מה 
פולין  הזהב).  במדליית  לבסוף  (שזכתה  החזקה  פולין 
זו  את  זו  המכבדות  ותיקות  ויריבות  ידידות  הן  וישראל 
הסתיים  גבוהה  לרמה  התעלה  שלא  המפגש  מאוד. 
התפצלו  מכאן  רב-שערים".  "קרב  לאחר  בתיקו 
שאמר  במשפט  אתכם  אשתף  הנבחרות.  של  דרכיהן 
נבחרתנו: של  מפתיע  הפסד  כל  לאחר  הפולני  ידידי  לי 
 What are you doing? Why are you losing?

סיבוב 2 יפן (ניצחון 4:25)
בסיבוב זה פגשנו נבחרת יפנית לא מוכרת. המפגש 
התנהל על מי מנוחות. היפנים שיחקו שיטות זהות 

לשלנו, וכך באו לידי ביטוי הניסיון וקבלת ההחלטות 
הטובות.

Board 5, Dealer N, Vul N/S
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West North East South
ערן רון

4♣ Dbl 4♥
Pass Pass 5♦ All Pass

 9 או   8) ארוכה   ♥ סדרת  עם  חזקה  פתיחה  היא   4♣
קלפים). רון הכריז Dbl כדי להראות יד חזקה, ובפגיעות 
הניב  שביצועו   5♦ להכריז  מצוינת  החלטה  קיבל  עדיפה 
ביצעו  השני  בחדר  בעוד  למזרח-מערב,  נקודות   400

.IMP 14 גלעד ואורי ♥5 פגיע -  רווח של

סיבוב 3 ארה"ב ב' (הפסד 22:8)
הנבחרת האמריקנית הבינונית קיבלה דחיפת מרץ לאחר 

הניצחון נגדנו ודורגה בצמרת. 

מיעדי 15:15)חלק (תיקו פולין 1 סיבוב

אליפות העולם לסטודנטים – טייוואן 2010 (חלק א')
גלעד אופיר

עדי 
ותה 
רים 
שנה 
חרת 
ייצג 
ידג' 
ולם 
חרת 
לעד 
אורי 

ל

 ‘  
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סיבוב 4 סין א' (הפסד 21:9)
היו לנו זכרונות לא טובים מהמפגש נגד סין ברבע הגמר 
נחשבנו  שבו  המחשבה 2008  משחקי  אולמפיאדת  של 
היטבנו  לא  לצערנו  במפתיע.  הודחנו  אך  פייבורטיים, 
לשחק וספגנו הפסד כואב. ביום זה התקיים מפגש אחד 

בלבד, וההפסד הפך את "יום הבילוי" ליום קשה מאוד.

סיבוב 5 סין ב' (ניצחון 6:24)
לשחק  והתיישבנו  סין  מהרפתקאות  שמספיק  החלטנו 
במפגש של להיות או לחדול. הזוגות היטיבו לשחק, וזכינו 
והנבחרת  בהגנה,  הצטיינו  וגלעד  אורי  גבוה.  לניצחון 

צברה 6 או IMP 7 לרוב.
Board ,5 Dealer N, Vul N/S

 ♠
♥
♦
♣

T92
AT32
J72
T42

 

♠
♥
♦
♣

QJ8643
QJ7
93
85

♠
♥
♦
♣

-
K854
QT654
J976

 ♠
♥
♦
♣

AK75
96
AK8
AKQ3

 

West North East South
גלעד אורי

Pass Pass 1♣
2♠ Pass Pass 3NT

Pass Pass Pass

נק'.   +16 עם  חיובית  יד  הראתה   1♣ הפתיחה  הכרזת 
לאחר התערבותו של גלעד בפגיעות נוחה ♠2 צפון הכריז 

.3NT ודרום הודיע בזריזות ובביטחון ,Pass
גלעד חשד שלדרום עוצרים טובים ב-♠ ואולי אף סדרת 
מיינור לפתח, לכן במקום ♠ בחר בהובלה הקטלנית של 
בניסיון  נוסף  ב-♥  מיד  והמשיך   ♥A-ב זכה  הכרוז   !♥Q
בסדרה. גלעד זכה  לבלבל את ההגנה ולהרוויח לקיחה 
ב-J♥ והמשיך ב-♥ אל ה-K8 של אורי. הכרוז השליך ♠ 
על ה-♥ השלישי ו-♦ על ה-♥ הרביעי. אורי המשיך נכון 
ב-♦, והחוזה הוכשל. בשולחן השני ביצע ערן 12 לקיחות 

באותו חוזה לאחר הובלה ב-6♠.

סיבוב 6 ארה"ב א' (ניצחון 8:22)
עוד מפגש קובע נגד נבחרת בכירה הסתיים בניצחון גבוה 
החלטה  נכונים.  הלא  בחוזים  שיחקו  האמריקנים  שלנו. 
ביד  לקבוצתנו  קטן  רווח  הביאה  אסרף  אורי  של  טובה 

הבאה:
Board 8, Dealer W, Vul None

 ♠
♥
♦
♣

A987654
7
AJ8
K4

 

♠
♥
♦
♣

QJ2
AT93
2
AQJ82

♠
♥
♦
♣

T
QJ542
KQ9765
T

 ♠
♥
♦
♣

K3
K86
T43
97653

 

West North East South
גלעד אורי
1♣ 1♠ 2♣ Pass
2♥ 3♠ 4♥ 4♠

Pass Pass 5♥ Pass
Pass Dbl All Pass

הכרזת ♣2 מראה לפי שיטתנו 5 קלפי ♥ ו-6-9 נקודות. 
השיטה נועדה לאפשר קבלת החלטות טובה יותר, היות 
שבשיטה הרגילה הכרזת Dbl מראה 4 קלפי ♥ לפחות, 
נכונה  העריך  אורי  קלפים.  עם 3  דילמה  לפותח  יש  ואז 

את ידו והחליט להכריז ♥5 שהוכפל. 
המגן   .♦ ושיחק  בידו  זכה  גלעד  היה 7♥.  ההובלה  קלף 
בצפון שיחק את ה-A, והחוזה בוצע. בשולחן השני שיחקו 
האמריקנים  פעמים.  שלוש  שנפל  מוכפל   4♠ ורון  ערן 
ה-650  לעומת  בלבד  נקודות  ב-500  זכו  במזרח-מערב 

.IMP 4-של ישראל שזכתה ב

חברי נבחרת ישראל (בחולצות הכהות) בצילום קבוצתי עם נבחרת סין

 ‘  

  ‘   
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סיבוב 7 בריטניה (הפסד 25:5)
למרות רצוננו העז לסיים היטב את היום המוצלח שכבר 
שבו  אומלל  מפגש  גבוהים,הגיע  ניצחונות  לשני  בו  זכינו 
שני הזוגות שיחקו גרוע מאוד נגד נבחרת חלשה שרשמה 

ניצחון גבוה ומרשים.

סיבוב 8 טייוואן א' (הפסד 17:13)
למחרת טראומת בריטניה שוב היה יום עם מפגש בודד. 
אך  הפסד,  ורשמנו  כמתוכנן  התנהל  לא  זה  מפגש  גם 
לשם שינוי בהפרש קטן. בתחרות ממושכת חשוב לצבור 

נקודות. זו הייתה נקודת האור הבודדת במפגש זה.

(חלקו השני של המאמר יתפרסם בירחון נובמבר)

מימין: רון שוורץ, אורי אסרף, איב אוברי, גלעד אופיר, ערן אסרף.

 ‘   ‘  
   

+ + +
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ברידג' ב תחרות  ברעננה  התקיימה  ספטמבר  תחילת 
ידלין,  לדורון  מגיע  עליה  שהקרדיט  במינה,  יחידה 

שהגה את הרעיון וגם מימש אותו.
לכול  פתוחות  הינן  בישראל  הברידג'  תחרויות  רוב 
ומשלבות שחקנים ברמה בינלאומית יחד עם שחקני מועדון מן 
השורה. מחד זהו יופיו של המשחק הנותן לכל אחד סיכוי לנצח 
מייחלים  הבכירים  מהשחקנים  חלק  ומאידך  בודד,  במשחקון 

לתחרות מאתגרת יותר בעלת רמה גבוהה אחידה.
טובי  את  שתרכז  כזו,  תחרות  בדיוק  לארגן  החליט  ידלין  דורון 
שחקני הברידג' בישראל לסוף שבוע ארוך שבסיומו יוכתר הטוב 
(בשיטת   IMP זוגות  תחרויות:  לשלוש  חולק  האירוע  מכולם. 
לישראל  שהוכנסה   BAM בשיטת) וקבוצות  יחידים,  ברומטר), 
דמי  נקבעו  והעניין  המתח  את  להגביר  כדי  לאחרונה).  רק 
השתתפות גבוהים ש-80% מתוכם הוקצו לפרסים. אלפי שקלים 
ציפו למנצחים בכל אחד מהאירועים הבודדים, וכמובן לשלושת 

הראשונים בדירוג הכולל.
דורון תכנן תחרות שישתתפו בה 34 זוגות, אבל חדשנותו של 
הרתיעה  שגרתיים  הבלתי  ההשתתפות  דמי  עם  ביחד  הרעיון 
חלק מהשחקנים. לבסוף נרשמו 14 זוגות שכללו שחקנים בכירים 
ששאפו  ואחרים  ובעבר  בהווה  השונות  ישראל  מנבחרות  רבים 

להוכיח את כוחם בסוף שבוע מאתגר ביותר של ברידג'.
הביצוע הופקד בידיהם של המנהל יריב בראודה ואיש התוצאות 
אסף עמית בסיועו של יובל בן-דוד, ואכן התחרות התנהלה בצורה 
מרשימה וללא תקלות, כאשר ניתן לעקוב באינטרנט אחרי עדכון 
שודרו  מהמשחקים  וחלק  שניים,  או  סיבוב  מדי  שוטף  תוצאות 

 .Swan-ו BBO ישירות באתרים
תחרות זו הייתה בין הראשונות בארץ שהתנהלו בעזרת המערכת 
הממוחשבת של Bridge Mate ללא צורך בטפסי רישום תוצאות. 
משחקון  כל  של  תוצאתו  את  מקלידים  השחקנים  זו  במערכת 
לתוך המחשב המרכזי מיד עם סיומו. דורון ידלין החליט להיות 
החלוץ והוא הראשון שהביא את Bridge Mate לישראל לשימוש 
בסניף אם המושבות שהוא מנהל אותו. עתה נותר להתאגדות 
באחד  אולי  יודע,  ומי  הכפפה,  את  להרים  לברידג'  הישראלית 

.Bridge Mate-הפסטיבלים הקרובים כבר נשתמש כולנו ב
התחרות עצמה הייתה שקולה ביותר והתאפיינה במתח רב. כבר 
האירוע הראשון – זוגות IMP – הניב תוצאות מפתיעות. הזוג 
אלדד גינוסר-רון פכטמן הוא ללא ספק המצליח ביותר בתקופה 
האחרונה. לאחר שובם מאליפות אירופה עם מדליות הארד לא 
נחו השניים על זרי הדפנה, אלא המשיכו להסתער על כל תואר 
אפשרי וזכו בזה אחר זה בגביע הנפילים ובגביע המדינה. הפעם 
במקום  והסתפקו  משהו  מגיע  לאחרים  שגם  "החליטו"  כנראה 

התשיעי. בחלוקה הבאה הם הצטיינו וזכו לרווח עצום.

Board 31, Dealer S, Vul N/S
 ♠
♥
♦
♣

KJT65
2
K9
KJ765

 

♠
♥
♦
♣

9842
AQ6
AQ843
Q

♠
♥
♦
♣

-
JT983
J7652
A98

 ♠
♥
♦
♣

AQ73
K754
T
T432

 

West North East South
גינוסר בועזיז פכטמן סעדה

Pass
1♦ 1♠ 2♦* 4♠

4NT** Pass 5♦ 5♠
Pass Pass 6♦ Dbl
Pass Pass Pass

דרום  ל-♥!  טרנספר  הייתה  (מזרח)  רון  של   2♦ הכרזת 
 5♥ במקום  ועכשיו  מלא,  למשחק  מיד  בשותפה  תמכה 
של  מצוינת  בהכרזה  בחר  (מערב)  אלדד  סביר  שנראה 
4NT המציגה לשותף בחירה בין שתי סדרות: ♦ ו-♣ או ♦ 
ו-♥. רון הכריז ♦5 שהיה יכול להיות החוזה הסופי, אולם 
הטובה  ידה  אחר  במקצת  נסחפה  (דרום)  סעדה  נטלי 
והכריזה ♠5 (חוזה שהיה עלול להיות מוכשל פעמיים עם 

Dbl במצב פגיע).
ההחלטה  את  ולהשאיר   Pass להכריז  העדיף  אלדד 
אך לא את  רק שלשותפו יד חלוקתית,  ידע  לשותפו. רון 
במצבים  כדאי   IMP חישוב  בשיטת  המדויקת.  החלוקה 
אלה של ספק, כאשר לא ברור מי בהתקפה ומי בהגנה, 
להמשיך להכריז! הוא בחר בהכרזה המנצחת ♦6, ונטלי 
החוזה.  את  להפיל  סיכוי  שאין  לגלות  כדי  רק  הכפילה 
הובלה ב-♠ נחתכה ועקיפה ב-♦ לא הצליחה. הכרוז חתך 
♠ שני, סיים הוצאת שליטים עם ה-J ועקף בהצלחה עם 
בחיתוך  לדומם  חזר  אלדד   ♥ לקיחות  שלוש  לאחר   .♥J
♠ שלישי, חתך את ה-K♥ של דרום ולסיום נכנס לדומם 
החמישי  ה-♥  על  הרביעי  ה-♠  את  להשליך  כדי   ♣A עם

שהוגבה.
ברוב השולחנות האחרים היה החוזה ♦5 (או ♠4 מוכפל 
מיכאל  בצפון-דרום  ישבו  שבו  בשולחן  צפון).  של  מצדו 
בריפמן-עדי אסולין ניסו מזרח-מערב חוזה כושל של ♥5 
שהוכפל ונפל שלוש פעמים. מיכאל ועדי זכו גם הם ברווח 
גדול, ובסיומה של תחרות הזוגות אף זכו במקום הראשון 
עם IMP 219. זוהי ללא ספק הפתעה. עדי בת ה-17 כבר 

רם סופר

תחרות הפרס הגדול
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נבחרת  חברת  להיות  שלה  הקצרה  בקריירה  הספיקה 
עם  הנשים  נבחרת  חברת  וגם  ישראל  של  הספר  בתי 
שחקן  הוא  בריפמן  מיכאל  לוי.  הילה  הקבועה  שותפתה 
ותיק ומנוסה שבעבר היה מוכר פחות מאחיו אפרים. גם 
למקום השני הגיע הרכב של שילוב דורות שהוקם במיוחד 
לקראת תחרות זו. ישראל ידלין, אחיו של מארגן האירוע 
ושחקן נבחרת ישראל פעמים רבות בעבר שיתף פעולה 

עם שחקן נבחרות בתי הספר והצעירים דרור פדון.
לתחרות  מיד  עברו  והמשתתפים  היה,  לא  לנוח  רב  זמן 
של  והמשכנע  המפתיע  בניצחונו  שהסתיימה  היחידים 
גלעד אלטשולר שצבר 63.5% והקדים בהפרש ניכר את 
בכירי השחקנים. במקומות הבאים סיימו (לפי סדר זה) 
דורון ידלין, רון פכטמן, דרור פדון, דוד בירמן, יוסי אנגל 
ואלדד גינוסר. גלעד אלטשולר סיים גם במקום השלישי 
בזוגות (עם דוד בירמן), וכך הוא הוביל את הדירוג הכולל 

לאחר שניים מתוך שלושת השלבים. 
את  והוביל  גלעד  הצטיין  הזוגות  מתחרות  הבאה  ביד 

ההכרזה לסלם יפה.

Board 4, Dealer W, Vul Both

 

♠
♥
♦
♣

KJT843
8
AQ
AKQ3

 

♠
♥
♦
♣

9762
J652
93
T76

♠
♥
♦
♣

5
AKQ74
JT62
954

 

♠
♥
♦
♣

AQ
T93
K8754
J82

 

West North East South
פרידלנדר אלטשולר ד. ידלין בירמן
Pass 1♠ 2♥ Dbl
3♥ 4♣ Pass 4♠

Pass 4NT Pass 5♦
Pass 6♠ All Pass

הכרזותיהם האגרסיביות של מזרח ושל מערב לא בלמו 
את גלעד, שידע שלשותפו יש 8 נק' לפחות עם דאבלטון 
ב-♠ בטרם החליט לשאול לאסים. דרום הראה אס אחד, 
ולפי ההכרזה גם K♦ אמור להיות בידו. נותר רק למצוא 
בוצע  הסלם  מערב...).  של  (או  דרום  של  בידו   ♠Q את
בנקל – A♥ של מזרח היה הלקיחה הראשונה והאחרונה 

של ההגנה.
Board 2, Dealer E, Vul N/S

 
♠
♥
♦
♣

Q98
64
K987
KJ96

 

♠
♥
♦
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West North East South
פרידלנדר אלטשולר ד. ידלין בירמן

1♠ 2♥
2♠ Dbl 3♠ 4♥

Pass Pass Dbl! Pass
Pass Pass

מתנגדיו  את  ש"תפס"  ידלין  דורון  הצטיין  זו  בחלוקה 
שלוש  הנכון.  בעיתוי   Dbl בעזרת  מוגזמת  בהכרזה 
הכריז  צפון  טבעיות.  היו  הראשונות  ההכרזות 
Responsive Double המתאר אורך בסדרות המינור. 
ודרום  בלבד,  תחרותית  הייתה  מזרח  של   3♠ הכרזת 
להכריז  מחויב  הרגיש  יותר  טובה  ליד  משותפו  שציפה 

♥4 עם סדרתו הארוכה והטובה.
יש לציין כי ב-6 מתוך 7 השולחנות היה ♥4 החוזה הסופי, 
יחסית  טובה  יד  למזרח   הוכפל!  הוא  זה  בשולחן  רק  אך 
עם שני אסים ו-Q♣ שעל סמך ההכרזה יושב כנראה אחרי 
המתנגדים,  בהענשת  עניין  מראה   Dbl-ה צפון.  של   K-ה
אולם מאפשר לשותף גם להכריז ♠4 אם יש לו יד התקפית 

מנצח היחידים גלעד אלטשולר (מימין) עם שותפו דוד בירמן. עם 
הגב למצלמה: אדריאן שוורץ.
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טהורה. לאודי פרידלנדר (מערב) לא הייתה סיבה לעשות 
נאלץ  (דרום)  בירמן  דוד   .4-3-3-3 של  חלוקה  עם  זאת 
שחורה,  סדרה  בכל  ושתיים  בשליט  אחת  לקיחה  למסור 

.IMP 46-ומזרח-מערב זכו ב-500 נקודות וב
והקבוצה  למוביל,  פנים  האירה  לא  הקבוצות  תחרות 
ואחרונה.  שביעית  סיימה  אלטשולר-בירמן-לנגי-ברקת 
הדרך,  כל  לאורך  ביותר  שקולה  שהייתה  זו,  בתחרות 
שוורץ-רמי  אדריאן  את  שכללה  הקבוצה  לבסוף  זכתה 
סיימה  השני  ובמקום  גלבוע,  אנגל-אורי  שיינמן-יוסי 
פכטמן- אסולין-רון  בריפמן-עדי  מיכאל  של  קבוצתם 

אלדד גינוסר.
הנה שתי הגנות מוצלחות של הזוג אנגל-גלבוע שסייעו 

לקבוצתם לפרוץ קדימה לקראת סוף התחרות.
 Board 55, Dealer S, Vul Both
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West North East South
כהן גלבוע ליבסטר אנגל

Pass
1♣ 2♥ 2♠ Pass
3♠ Pass 4♠ Pass

Pass Pass

מערב  של   3♠ הכרזת  אולם  טבעית,  נראית  ההכרזה 
בסיבוב השני היא בעייתית מכיוון שה-KJ♥ מאבדים את 
ערכם כאשר ההובלה היא דרכם. בחלק מהשולחנות סירב 
לחוזה  והוביל  שותפו  של  ב-♠  לתמוך  זו  מסיבה  מערב 

מוצלח יותר של 3NT שבו בוצעו 10 או 11 לקיחות.
שירת  והכרוז   A-ב זכה  צפון  ב-3♥.  הוביל  אנגל  יוסי 
הייתה  ההובלה  אם  להחליט  צריך  היה  צפון  ה-7.  עם 
מדאבלטון 32 או שמא הכרוז מסתיר את ה-2 וההובלה 
היא מקלף בודד. אורי גלבוע קרא נכון את המצב והמשיך 
חיתוך  מיד  לו  החזיר  אנגל  יוסי  ב-♦.  שלו  הבודד  בקלף 
 A-עם 3♦. גובה הקלף הורה לשותף להמשיך ב-♣ אל ה
השני של דרום, וכך הוכשל החוזה פעמיים. יש לציין כי 
חזרה של צפון ב-♥ בלקיחה השנייה הייתה עולה ביוקר 

ומאפשרת ביצוע 11 לקיחות.

Board 57, Dealer N, Vul E/W
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West North East South
גלבוע פדון אנגל י. ידלין

1NT Pass 2♥
Pass 2♠ Pass Pass
Pass

לבצע  ומסוגלים  הנקודות  ברוב  מחזיקים  מזרח-מערב 
משחק חלקי ב-NT או ב-♦, ברם לאחר פתיחת 1NT של 
צפון אין דרך להתערב בהכרזה במצב פגיע. כדי להשיג 
תוצאה חיובית כלשהי עליהם להכשיל ♠2, והדבר מותנה 

בהגנה מדויקת שיוסי אנגל מצא אותה.
לכרוז שלושה מפסידים ב-♥ וכדי לבצע את החוזה עליו 
לעקוף פעמיים נגד J♠ ולהגביל את מספר המפסידים ב-♠ 
לשניים. יוסי אנגל הוביל ב-A♥ ולמרות ה-2 ששוחק על 
 Q-ההמשך לאחר נפילת ה .♥K-ידי שותפו המשיך נכון ב
ממערב היה J♥ ו-♥ רביעי. אורי גלבוע חתך נמוך (ברור 
כי חיתוך ב-K אינו יכול להועיל) והכרוז חתך מעליו, אבל 
עכשיו נותר בידו שליט אחד בלבד והעקיפה החוזרת ב-♠ 
כבר אינה מתאפשרת. כך זכתה ההגנה בשלוש לקיחות 

ב-♠ והכשילה את החוזה (שבוצע בשולחן השני).
הגדול  הפרס  תחרות  של  הכולל  בסיכום  המנצח 
הראשונה שסיים בצמרת הדירוג באופן עקבי לאורך סוף 
 (21) הצעיר  גילו  אף  על  פדון.  דרור  הוא  כולו  השבוע 
הישגים.  של  שפע  בעל  ביותר  מנוסה  שחקן  הוא  דרור 
הראשון  במקום  לזכות  דרור  הספיק  השנה (2010)  רק 
באליפות ישראל לצעירים ובתחרות הזוגות הפתיחה של 
פסטיבל תל-אביב. עכשיו זכה גם ב"פרס הגדול",  והוא 
עשה זאת עם שלושה שותפים שונים. המשימה הבאה 
בפילדלפיה,   21 גיל  עד  לנבחרות  העולם  אליפות  היא 
כבר  פדון  דרור  אור.  רואה  זו  שכתבה  בזמן  המתקיימת 
היה שותף לזכיית ישראל באליפות זו לפני ארבע שנים 
ובעזרת חבריו החדשים לקבוצה שואפת נבחרת ישראל 

גם הפעם למקום הראשון.
הנה דוגמה ליכולתו של דרור מתחרות היחידים.
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Board 24, Dealer W, Vul None
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West North East South
סעדה גינוסר זק פדון
1♠ Dbl Pass 2♥
3♣ 3♥ Pass 4♥

Pass Pass Pass

לכן  מאוד,  חלשה  יד  עם  גם   2♥ להכריז  יכול  דרום 
המבטיחה.  ידו  עם  ב-♥3  (צפון)  גינוסר  אלדד  הסתפק 
חיתוך  אפשרויות  עם  מקסימום  שהחזיק  (דרום)  דרור 

העלה כמובן ל-♥4.
נטלי סעדה (מערב) הובילה ב-Q♣. הכרוז זכה ב-A ומיד 
 A-חתך ♣ והמשיך ב-♦ מידו. מערב החליטה לזכות מיד ב
זכתה  הפעם  גם   .♥ ושיחק   T-ב זכה  דרור   .♦ ולהמשיך 
שחורים,  קלפים  רק  נותרו  נטלי  של  בידה   .A-ב מערב 
 ♠A-ב שזכה  לאחר  לכן  ההכרזה,  לפי  זאת  ידע  ודרור 
שיחק Q♦ בלי לחשוש מחיתוך, וההמשך היה חיתוך ♠, 

K ,♣K♦ והשאר בחיתוך צולב גבוה – 11 לקיחות.
גלעד  עם  (ביחד  דרום  לצפון  שיא  תוצאת  הייתה  זו 
 10 הכרוז  ביצע  שולחנות  בשני  לנגי).  אלטשולר-אסף 
צפון- עצרו  אחרים  שולחנות  ובשלושה  בלבד,  לקיחות 

עם  מערב בגובה 3  במשחק חלקי או הכפילו את  דרום 
תוצאה נחותה.

ישראל  לשותפו  היה  דרור  של  בהצלחתו  חשוב  חלק 
ידלין. השניים היטיבו לשחק ביחד אף על פי שזו הייתה 
שותפות חדשה שהוקמה במיוחד לתחרות זו. ביד הבאה 
 3NT מתחרות הקבוצות הצליח ישראל לבצע חוזה של

למרות הקשיים הרבים במעבר בין הידיים.
Board 63, Dealer S, Vul N/S
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North South
פדון י. ידלין

1♦
1♠ 2♦
3♣ 3NT

Pass

מערב (עופר הרמתי) הוביל ב-♥ – הסדרה שלא הוכרזה, 
ומזרח (מיכל נוסצקי) שיחקה T. ישראל זכה ב-A ועקף 
לקיחות   5 שתאפשר  נוחה  לחלוקה  בתקווה   ♠J-ה אל 
בסדרה. העקיפה הצליחה אבל הסדרה התחלקה 4-2. 
♠ רביעי נמסר למערב (מזרח השליכה ♣) שהמשיך ב-♥ 

המנצחים המפתיעים בתחרות הזוגות: עדי אסולין ומיכאל בריפמן.

מנצחי תחרות הקבוצות: (מימין) אדריאן שוורץ, אורי גלבוע, יוסי 
אנגל, רמי שיינמן.
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נוסף אל ה-J וה-K. עתה היו לכרוז רק 8 לקיחות בטוחות 
והוא ניסה עקיפה אל ה-Q♣ כדי להשיג את התשיעית. 

רע  בכי  הכרוז  של  מצבו  נראה  זו  עקיפה  כשלון  לאחר 
עקב היותו מנותק מהדומם, אבל עדיין מוקדם להתייאש. 
 (♣ במקום   ♦ והשליך  טעה  (מערב   ♥Q-ב זכתה  מזרח 
והמשיכה ב-♦. ישראל ניסה Tx שהפסיד ל-Q. עכשיו אין 
בכלל מעברים בין ידי דרום וצפון, אבל ארבעת הקלפים 
רק  לו  ונותר   ,♦K9 ♣J9 היו מערב  של  בידו  האחרונים 
ארבע  את  לדרום  שיעניק  המזלג"  "לתוך   ♦ בין  לבחור 
עקיפה  שיאפשר   J-ל מתחת   ♣ או  האחרונות  הלקיחות 

ל-T עם זכיית צפון בארבע הלקיחות האחרונות!
דרור פדון היה הראשון בדירוג הכולל עם 230 נקודות 
המקומות  בין  זאת,  לעומת  מסגנו.  נקודות   33 בהפרש 
והדירוג  נקודות,   5 של  זעום  הפרש  היה  והשישי  השני 
 .4  ,195 פכטמן  רון   .3  ,197 שוורץ  2.אדריאן  היה 
ישראל ידלין 194, 5-6. רמי שיינמן ועדי אסולין 192. כל 
הכבוד למנצחים ולזוכים בפרסים הכספיים הנאים, לצוות 
והמארגן.  הרעיון  הוגה   – ידלין  לדורון  וכמובן  הניהולי 

נותר לקוות כי תחרות מיוחדת זו תהפוך למסורת בנוף 
הברידג' הישראלי ורק תגדל ותתרחב בשנים הבאות.

שלושת המנצחים בסיכום הכולל: דרור פדון (מרכז) – מקום 
ראשון; אדריאן שוורץ (שמאל) – מקום שני; רון פכטמן (ימין) – 

מקום שלישי.
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איתן לוי

הסבר שגוי משפיע על ההובלה

ברוב ענפי הספורט שמתקיימות בהם תחרויות בינלאומיות 
השופטים אינם פוסקים במשחקים שבני ארצם מעורבים 
בהם. בברידג' אין הדבר כך. בתחרויות בינלאומיות ניתן 
מעורבים  בו  במקרה  פסיקה  לתת  תחרות  למנהל  לקרוא 
לאו  מכך,  להימנע  מנסים  המנהלים  ארצו.  בני  שחקנים 
דווקא מכיוון שהם בספק לגבי האובייקטיביות של עצמם, 
אם  נעימה  בלתי  תחושה  מהמתנגדים  למנוע  כדי  אלא 

הפסיקה תהיה לטובת ארצו של המנהל.
באליפות אירופה לנבחרות לאומיות בוורשה 2006 הייתי 
אחד משלושת מנהלי התחרות בחדר הסגור בעת שהייתה 
עם  לוקסמבורג  התמודדה  שבו  מהשולחן  למנהל  קריאה 
בפסיקות  עסוקים  היו  האחרים  המנהלים  שני  ישראל. 
לגשת  אלא  ברירה  לי  הייתה  לא  לכן  אחרים,  בשולחנות 

לשולחן.
ומזרח-מערב  הפרדה,  במסכי  השתמשו  זו  בתחרות 

(ישראל) שתקו לכל אורך המכרז.

Board 13, Dealer North, Vul Both
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North South

Pass 1♥
1♠ 2NT
3♠ 3NT

Pass

דרום פתח את ההכרזה במושב השלישי ♥1, וצפון הכריז 
כך  על  התריע  דרום  אולם  טבעית,  הכרזה  הייתה  זו   .1♠
והסביר למערב (שישב איתו באותו צד של המסך) ש-♠1 
היא הכרזה מחייבת לסיבוב אחד המתארת 0-4 קלפי ♠ 
(זה היה ההסבר הנכון במקרה שדרום פותח ♥1 במושב 
והסביר   2NT דרום הכריז  מכן  לאחר  השני).  או  הראשון 
זאת כ- 19-18 נק' עם פחות מ-4 קלפי ♠. את הכרזת צפון 

♠3 הסביר כהכרזה המראה עניין בסדרות המינור!
על בסיס ההסברים (המוטעים) לעיל מערב הוביל כמובן 
ב-♠ והמשחק הסתיים עם 9 לקיחות גבוהות לצפון-דרום  
(חמש ב-♠, שלוש ב-♦ ואחת ב-♥). לו הוביל מערב ב-♣, 
חילוקי  היו  לא  למזלי,  אחת.  בלקיחה  נכשל  היה  החוזה 
של  שהסבריו  הסכימו  צפון-דרום  לעובדות.  באשר  דעות 
דרום היו שגויים, ואף הסכימו שעם הסבר נכון (שלצפון יש 
5 קלפי ♠) מערב לבטח לא היה מוביל ב-♠. עם זאת, האם 

הוא היה מוביל ב-♣?
כאשר מדובר בשיקול דעת ברידג'יסטי טהור מנהלי תחרויות 
נוהגים להתייעץ עם 5-3 שחקנים ולא להסתמך אך ורק על 
שיקול הדעת של עצמם. בתחרות מסוג זה לא היה מחסור 
בשחקני צמרת להתייעץ איתם. בכל קבוצה שישה חברים, 
לכן בכל סיבוב יש שניים מכל קבוצה שאינם משחקים, וכן 
אבל  משחקים,  שאינם  אחרים  צמרת  ושחקני  עיתונאים 
הייתה  שישראל  היות  המשחק.  בשידור  צופים  או  נוכחים 
מעורבת, החלטתי לשאול לא פחות משמונה שחקנים מהי 
דעתם. הראיתי להם את ידו של מערב ואז נתתי להם את 
מהלך ההכרזה עם ההסבר הנכון. אף לא אחד בחר להוביל 
ב-♣. חמישה שחקנים אמרו שהיו מובילים ב-♦, אחד התלבט 
בין ♦ ל-♠, ואחד אמר ♥. השחקן השמיני אמר שהיה מוביל 
ב-♦, אולם "מכיוון שאתה שואל" הוא יכול לנחש שההובלה 

המנצחת הייתה ♣!
זו  הובלה  ב-♣,  בחר  לא  הצמרת  משחקני  שאיש  מאחר 
ישראל  נגד  פסקתי  כן  על  הגיונית".  "חלופה  הייתה  לא 
והשארתי בעינה את התוצאה שהושגה בשולחן - 600+. 
השני  בשולחן  לישראל...  לחזור  לי  ירשו  שעדיין  קיוויתי 
עם  שבוצע   4♠ בחוזה  בצפון-דרום  הישראלי  הזוג  שיחק 

לקיחה עודפת, וישראל הרוויחה IMP 2 בחלוקה זו.
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לפרטים�והרשמה:�דניאלה�03-6058355,�רותי�054-4556111

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

נופש,�חגיגת�סוף�השנה�וברידג'

עם�דניאלה�ורותי

באחוזת�יערות�הכרמל

להרגע,�להתפנק,�להתחדש...ולשחק�ברידג'
באחוזת�הבריאות�והספא�המובילה�בישראל
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פנסיון�מלא,�מסיבת�סוף�השנה,�טיפול�חינם�לבחירה.
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22001100 אוקטובר 227799 מספר

ידיעון ההתאגדות הישראלית לברידג'

תוכנית פעילות ספורטיבית ארצית לחודשים: אוקטובר - דצמבר 2010
דצמבר נובמבראוקטובר

 7 – 5

16

23

30

ספורטיאדה 

ליגות ב‘ מרכז וצפון

ליגות לקבוצות 
(יתר הליגות)

ליגות ב‘ מרכז וצפון

5

6

13

27 - 18

ליגה לאומית

ליגות לקבוצות 
(ללא ב‘ מרכז וצפון)

ליגות ב‘ מרכז וצפון

פסטיבל הים האדום

10

11

18

25 - 24

ליגה לאומית

ליגות לקבוצות 
(ללא ב‘ מרכז וצפון)

מוקדמות צעירים וסניורים מחוזי

פיינל-פור ופליי-אוף ליגה לאומית

20112011         

2011         
:         

.30/11/2010-      - (25  )  

.30/11/2010-      - (21  )   

.30/11/2010-      - (28  )  

.31/12/2010-      - (25  )  

03-9794319 :  ,03-9794862 :  ‘  

www.bridge.co.il :  
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אביבים44 סניף: 
אוגוסט החם באביבים  שם התחרות:

31.8.2010 תאריך:
62 מס‘ זוגות:

17.00 מקדם רמה:
63.42 רון פכטמן - אילנה  ברנר      מקום ראשון:
62.16 יובל  בן דוד - איתמר גינוסר            מקום שני:
60.92 אהוד פרידלנדר – מריקה זינגר            מקום שלישי:

גבעתיים סניף: 
גביע גבעתיים בכיכר המדינה שם התחרות:

28.08.2010 תאריך:
73 מס‘ זוגות:

16.14 מקדם רמה:
64.84 עמיקם לביא  -  יצחק קלזון       מקום ראשון:
63.51 יפה מזרחי  -   מיכאל אורשטין           מקום שני:
62.29 מימי בנדיקט  -  ינון לירן   מקום שלישי:

מרכז הברידג ירושלים סניף: 
גביע ירושלים     שם התחרות:

17.08.2010 תאריך:
47 מס‘ זוגות:

15.37 מקדם רמה:
62.98 דוד רפאלי   -   לואיז בורק  מקום ראשון:
62.38 יפה מזרחי  -   מיכל  רום       מקום שני:
61.05 נטשה חסין  -   מאירה  רוזנפלד מקום שלישי:

רמת השרון סניף: 
ארצית במועדון רמת השרון שם התחרות:

24.07.2010 תאריך:
       97 מס‘ זוגות:
15.55 מקדם רמה:

        65.36 שלומי לביא   -  רמי בקיש    מקום ראשון:
61.66 מדי רוזנברג   --   דוד רפאלי    מקום שני:
61.05 אולגה הרטמן- גלעד אופיר     מקום שלישי:

תחרות סימולטנית ארצית 
מיום 29 אוגוסט 2010

תוצאהשמותדרוג
70.66מורד אורי - מיטל כפיר1
69.44מורסטין יאלו - אליהו רוני2
68.86נביא יהודה - גד עמיאל3
68.77פרידריך סוניה - נקר לינה4
68.38אגוזי יורם - אגוזי בתיה5
68.23לוין נעמי - לוין דני6
68.14איתן חיותה - טרסיוק אידה7
67.40אורן אפרת - גרסטנר גל8
67.19ארואץ אבי - אברנוק חוה9

67.13סמדר משה - צנטלר נילי10
66.90אור גל - קוצר נחום ד"ר11
66.81אנגלנדר גבי - אנגלנדר עלי12
65.74אזנקוט פנינה - פישר לוטן13
65.47שדה איציק - ידלין ישראל14
65.41טל שמואל - טל ריבה15
65.38לויט יעקב - מוזסון משה16
65.34בן יוסף אברהם - הרצברג רפי17
65.34ינקוביץ נחומה - צור חזי17
65.07פדון דרור - מינזלי אאידה19
64.91רום מיכל - ספקטור מיכל20
64.87פייקין יותם - גולדפרב איליה21
64.75גולדרינג דוד - כהן פרמיאל22
64.67בוגוסלבסקי אלכסיי - יסלסון לאוניד23
64.36שפינר ירדן - פרוז איתי24
64.31אופיר גלעד - הרטמן אולגה25
64.08קריגל רמי - צדיק ארז26
63.88רשתי שאול - כנען תומר27
63.74טוויג אהרון - שבת דניס28
63.72ניסר ראובן - קראוס זהר29
63.69יהודיוף איתן - אטיא שמואל30
63.59גל און נורית - גל און אלכס31
63.53תמרי אבא - גולדשמידט נחמן32
63.45גלור חיותה - סגיב מירה33
63.43ברניר זוהר - אטלס יעקב34
63.32אלגרבלי פרוספר - מאיר אוריה35
63.32מקיטון שלמה - פקר סמי35
63.28בני רות - אלון חוה37
63.12שחר אשר - אריאלי עופר38
63.11פרנקל עוזי - זייטמן בריאן39
63.04ון דאם בני - מודיאנו רמונד40
62.90בן מרדכי עמירה - לנג יפה41
62.86בנישטי שלמה - אופמן טובה42
62.77אפשטיין אורי - מגדל אילן43
62.73בן חיים עוזי - לירן ינון44
62.71ברשוע רן - פישמן אדי45
62.70שיאון אבי - אלתרס דניאל46
62.42הרשפנג דן - גורטנשטיין ניראל47
62.42סעדה מוטי - כהן סריטה47
62.40באר בנימין - גריצנדלר הנרי49
62.38נויברט טדי - קלדרון אבי50
62.38ליפין סוזי - בנקר בנימין50
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45 רשימת מקבלי דרגות ביום 28 בספטמבר 2010
 

רב אמן כסף 
 רפאלי דוד            מרכז הברידג'-י"ם 

 רב אמן 
 מלאך יעקב            אביבים 
 זיו ישראל            ירושלים 

 אמן זהב 
 ידידיה שושנה         אביבים 

 אמן כסף 
 גל שולמית            ראש העין 

 אמן ארד 
 מינץ עמרי            השרון 
 עברון אלי            השרון 
 פיק מיכל             רמת גן 

 קירשנבוים זיו        רמת גן 
 חסין נטשה            ירושלים 

 לוין ויליאם          מרכז הברידג'-י"ם 
 כהן אורי             מרכז ספורט רשלצ 

 אמן 
 טל אלה               הלוחם אפקה 

 סבו אהובה            הלוחם אפקה 
 אריאלי עופר          נהריה 

 ברקוביץ נחום         הלוחם/חיפה 
 ברונשטיין שלום       הדר כפר סבא 

 שריבמן ויקטור        אביבים 
 לוסון ג'קי           מרכז הברידג'-י"ם 

 חריר אילנה           נתניה 
 רוזנפלד אלכס         ראשון לציון 

 אשל יפה              מרכז ספורט רשלצ 
 צויבל אידה           מרכז ספורט רשלצ 

 גפטר נועם            ערד 
 רוזן אילה            ערד 
 רוזן צבי             ערד 

 סגן אמן כסף 
 אוסדצ'י-קפלן אורנה   חיפה/כרמל 

 בר לב רבקה           חיפה/כרמל 
 גודוביץ צילה         חיפה/כרמל 

 אבישר אתי            "הרץ" חיפה 
 מסד מיכל             רקפת קרית טבעון 
 סגל דוד              רקפת קרית טבעון 

 אשבל שרה             אבן יהודה 
 שילה נחמה            אבן יהודה 

 גל ים יוסי           מת"ב הרצליה 
 רגב ציון             מרכז הברידג'-י"ם 

 לוי לילי             זכרון יעקב 
 לוי רפי              זכרון יעקב 

 נאמן ריקה            ויצו פתח תקוה 
 רותם יהודית          ויצו פתח תקוה 
 בן ארי לורן          סביון-קרית אונו 

 לויזון ירון          ערד 
 נבון אביבה           ערד 
 פרבר גיורא           ערד 
 שיוביץ סוניה         ערד 

 לוי אשר              אשקלון 
 פריד זכריה           אשקלון 

 סגן אמן 
 זייף חיים            רמת השרון 

 קלייר חזקיה          רמת השרון 
 כספי ליאור           מועדון תל אביב 

 קוול יוסף            כיכר המדינה ת"א 
 ויזן יהושע           חיפה/כרמל 

 שושני נלה            חיפה/כרמל 
 לאומי נילי           השרון 

 קרסנופולר אפרים      השרון 
 ברטמן לאה            אבן יהודה 

 בירן מיכאל           הדר כפר סבא 
 קלותניק ברל          רעננה 

 אשר אשר              אביבים 
 גולומב יעל           אביבים 
 מנדלס חוה            אביבים 

 וילנסקי דורה         מושבות-שמריהו 
 יאראק יהודית         "גת" ירושלים 
 לייר מרים            סביון-קרית אונו 

 מתקדם 
 מנצר רחל             חיפה/כרמל 

 רחמים זהבה           חיפה/כרמל 

     
 .             

.2011 ,    
    ‘          

.  ‘         
.           

.    ,  
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your partner with the long spades? 

You are expecting to hear words of congratulation 
on your fine double, now that declarer goes 
down 2 doubled rather than down 1 undoubled. 
However you are most probably going to hear 
partner say that he was afraid to double with 
"only" 7 points, even though he held 5 spades. 
He has not read this article, so he didn't realize 
that you had 8 points and that the contract was 
doomed to failure.

South has about 15-17 points and North has 
8-9, which adds up to about 24, while you have 
8 – a total of 32 points. So you count partner's 
points and find out that he has about 7-8 points 
AND most probably a five-card spade suit. You 
have two sure tricks with your aces, so it seems 
almost certain that the contact will fail.
Did you double that 4♠ bid?  
Wouldn't you enjoy watching declarer's face 
when he finesses spades against you, only to 
discover that you don't have any, and it is "davka" 

Automatic

What could I have 
done here? Answer: 
produce a more 
careful analysis.

Here opener was not blessed 
with discipline, and he misjudged 
the position. A 3NT contract 
would have been easy to make.

Both Vulnerable, Teams
West North East South

1♠ Pass 2♥ Pass
 2♠ Pass 3NT Pass
 4♠ Pass Pass Pass

♠
♥
♦
♣

J754
4
A1063
J983

♠
♥
♦
♣

6
KQ1082
KQ9 
A752

Lead ♥4. South wins the queen with the ace and returns ♣10. 
Declarer wins the trick in the dummy, then plays a spade to the 
queen and cashes the spade ace, partner following with the 
king. On the third round of spades I take the ♠10 with the jack, 
South discarding the ♥5. What should I do next? Cash the ace of 

diamonds? I play a club and…
Here comes the full hand:

 

♠
♥
♦
♣

J754
4
A1063
J983

 

♠
♥
♦
♣

AQ10983 
3 
J8
KQ64

♠
♥
♦
♣

6
KQ1082
KQ9 
A752

 ♠
♥
♦
♣

K2
AJ9765
7542
10

 

Is there anything to be done?

I could have produced an accurate analysis instead of getting 
angry with my partner for not returning a heart for the ruff. Maybe 
there was no heart ruff available? Perhaps South saw another 
defensive possibility, like ruffing a club? That would mean 
declarer's shape was 6-1-2-4. True, partner could have helped 
me work this out by giving me a count signal in diamonds. But he 
had so many hearts he did not need…

I had only one good defensive option: cut the communication 
with the dummy, while I still had a trump left to prevent declarer 
from discarding a club loser on a heart honour. The return of a 
small diamond would have been the killing defence. I could win 
the ♦A on the next round to exit with a club: down one. 

Krzysztof Martens

Is

Krzysztof Martens published 12 books – high 
level bridge, You can find all in website 
www.martensuniversity.com
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Brian Zietman

In the first few lessons, every beginner 
learns the Milton Work point count for hand 
evaluation (Ace=4 points, King = 3, Queen 2 
and Jack =1)

Ask a more advanced player if he counts his 
partner's points, and you will probably meet a 
vacant blank stare. What are you talking about? 
"On the one hand", he will eventually reply, "I 
don't cheat, and on the other hand I do not have 
X-ray vision". 
However, counting your partner's points is an 
invaluable defensive tool. Here is how to do it.
Let's say the bidding goes 1NT – 2NT – 3NT, 
where 1NT shows 15-17, 2NT shows 8-9 and 
3NT now pinpoints to 16-17. 
You hold:

♠
♥
♦
♣

32
84
AKJT87
KQ3

You did not interfere because you were vulnerable 
and the opponents were not. You count 13 
points and the opponents have about 25 points. 
Therefore your partner has 2 points (you should 

be so lucky, he may have zero). Isn't it nice to 
know that he has very few points, not by the 
yawning and the bored expression on his face, 
but by your own deduction?  Sherlock Holmes 
would have been proud of you. 
Since you have now concluded that partner 
cannot provide any help, you have to defeat the 
contract on your own. You lead the top diamonds, 
hoping the queen falls, and if it does not happen 
you continue with the Jack. You hope to have an 
entry in clubs to defeat the contract.

Let's change your hand a bit to:

♠
♥
♦
♣

32
84
AKJT87
543

Now you have 8 points and the opponents have 
25. Therefore partner has about 7 points. He 
isn't smiling yet, but he has at least stopped 
yawning. 
You should hope that partner has an entry 
somewhere. After all he has about 7 points. So 
you lead the Jack or Ten of diamonds -  probably 
giving up a trick, but hopefully partner will get in 
at some stage and lead a diamond, after which 
you will run your long suit to defeat the contract.
Here is another example.
The bidding goes 

West North East South
You Partner

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

You hold:

♠
♥
♦
♣

-
A32
A6543
T9876

oct10.indd   47oct10.indd   47 10/7/2010   12:02:12 PM10/7/2010   12:02:12 PM



oct10.indd   48oct10.indd   48 10/7/2010   12:02:14 PM10/7/2010   12:02:14 PM



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Right
  /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 false
  /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 (None)
  /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


