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דבר ועד העמותה

שלום חברים,

הרחבת  את  גם  אלא  החדשה,  השנה  של  תחילתה  את  רק  לא  בישר  ספטמבר  חודש 
הנהלת  בצמרת  בנעשה  לברידג'  הישראלית  ההתאגדות  של  והשפעתה  מעורבותה 
התאגדות הברידג' האירופאית (ה-EBL). לראשונה 3 נציגים ישראלים נבחרו להנהלה 
הישראלי  הברידג'  של  קולו  את  ולהשמיע  להשפיע  כדי  יפעלו  והם  השונות  ולועדותיה 
כחבר  שנבחר  ההתאגדות  נשיא  לוי,  איתן  את  לברך  המקום  זה  ביטוי.   לידי  ולהביאו 
הנהלת ה-EBL וכן כיו"ר 3 ועדות ברידג' אירופאיות: ועדת חוקה, ועדת מנהלי תחרויות 

וועדת הפורמט לאליפות בטרומסו 2015. נברך גם את גלעד אופיר, הקפטן הספורטיבי הארצי, שנבחר כחבר ועדת 
צעירים האירופאית ואת אוריה מאיר, מנכל"ית ההתאגדות, שנבחרה כחברת ועדת השיווק האירופאית.

חדשה  תארים  שיטת  לתוקף  נכנסה  וכן  דצמבר  חודש  עד  שימשכו  הליגות  משחקי  גם  נפתחו  ספטמבר  בחודש   
חדשה.  לדרגה  הומרה  רבים  שחקנים  של  דרגתם  הבא.  לתואר  עד  המתנה  זמן  ופחות  תארים  יותר   – שעיקרה 
בדפי  מפורטת  הודעה  (ראו   www.bridgeil.com התוצאות  בפורטל  או  הסניפים  באמצעות  בשינויים  להתעדכן  ניתן 

ההתאגדות שבסוף הביטאון). 
בחודש אוקטובר תתקיים לראשונה תחרות סימולטנית בוקר, יוזמה של הקפטן הספורטיבי הארצי, גלעד אופיר, 
בתחרות  להשתתף  יוכלו  "הבוקר"  שחקני  גם  כעת,  ומושבים.  אמן  נק'  ועדת  וחברי  מנור  משה  של  הרב  בסיועו 
המתקיימת במקביל במועדונים שברחבי הארץ, לזכות בנקודות אמן ארציות וליהנות מהסברים שנכתבו ע"י טובי 

המומחים. אנו שמחים להביא את בשורת הסימולטנית לקהל נוסף של שחקנים.
וחג  טובה  חתימה  שתהיה  ולכולנו,  רבה  הצלחה  נאחל  אוקטובר,  חודש  בסוף  באילת,  בספורטאידה  למשתתפים 

סוכות שמח.
שלכם ובשבילכם,

ועד העמותה.
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לומדים ברידג‘
4

נצלו את כל 
הסיכויים

רם סופר

Dealer South, Vul N/S

♠
♥
♦
♣

AK2
964
853
8752

♠
♥
♦
♣

QJT964
A85
AQ
AQ

♥Q :חוזה: ♠4. קלף ההובלה
West North East South

1♠
Pass 2♠ Pass 4♠
Pass Pass Pass

פתחתם ♠1 עם 19 נקודות ו-6 קלפים בסדרה. שותפכם 
השיב ♠2 והבטיח 9-6 נקודות עם תמיכה בספייד. כעת 
ידעתם שיש לכם לפחות 25 נקודות במשותף, והכרזתם 
נכון משחק מלא ♠4. מערב הוביל ב-Q♥ (ראש רצף). 

כעת עליכם לבצע את החוזה.

 6 לכם  יש  הבטוחות.  הלקיחות  את  לספור  קל  זו  ביד 
לקיחות ודאיות בשליט ועוד שלושה אסים, בסך הכול 9 

לקיחות. מהיכן נשיג את הלקיחה העשירית?
הצירוף של AQ בקלאב וגם בדיאמונד מרמז על עקיפה 

אפשרית.
כדאי  המשחק  שבהתחלת  זכר  דרום  השולחנות  באחד 
להוציא שליטים, והוא גם זכר שהמורה המליץ להתחיל 
בקלפים גבוהים מהיד הקצרה. אז הוא שיחק בהתחלה 
המשיך  הכרוז  השני.  בסיבוב  שירת  לא  מערב   .♠AK
כעת  מזרח.  של  האחרון  השליט  את  להוציא  כדי   ♠Q-ב
הוא רצה לגשת לעקיפות, אבל גילה לחרדתו שאין יותר 

מעברים לדומם, והחוזה נכשל.

ביצע  לא  שנכשל  הכרוז  כי  ברור  הטעות?  הייתה  מה 
תכנון נאות של המשחק בלקיחה הראשונה. עלינו לבצע 
שתי עקיפות – בקלאב ובדיאמונד. אבל כדי לבצע עקיפה 
מחייבת  עקיפה  כל  לכן   .AQ-ה לעבר  להוביל  חייבים 

מעבר לדומם כדי להתחיל אותה מהצד הנכון.
כניסה"  "כרטיסי  שני  הכול  בסך  לנו  שיש  להבחין  ניתן 
השליט. כל "ביקור"  בסדרת   K-וה A-ה לדומם בדמות 

בדומם חייב להיות מנוצל בצורה יעילה. 
המשחק הנכון הוא לזכות ב-A♥, לשחק Q♠ ואז ספייד 
נמוך אל ה-K♠. כעת נבצע עקיפה בדיאמונד (או בקלאב) 

גם אם טרם סיימנו את הוצאת השליטים.
את  גם  ונבצע   ♠A-ה עם  לדומם  נעבור  בהמשך 
אם  הסיכויים.  כל  את  מנצלים  אנו  כך  השנייה.  העקיפה 
החוזה.  את  נבצע   – תצליח  (לפחות)  העקיפות  אחת 

ההסתברות שזה יקרה היא 75%.

לסיום, נתבונן בחלוקה המלאה:
 ♠

♥
♦
♣

AK2
964
853
8752

 

 ♠
♥
♦
♣

7
QJT2
KJT6
J943

♠
♥
♦
♣

853
753
9742
KT6

 ♠
♥
♦
♣

QJT964
A85
AQ
AQ

 

אנו רואים כי העקיפה בדיאמונד נכשלת, אבל העקיפה 
לא  העקיפות –  שתי  את  שיבצע  כרוז  מצליחה.  בקלאב 

משנה באיזה סדר – יצליח.
התשובה  תחילה?  לבצע  כדאי  עקיפה  איזו  זאת,  ובכל 
הוצאת  את  שסיימנו  לפני  עקיפה  מבצעים  שכאשר  היא 
יזכה  שמערב  קטנה)  (אמנם  סכנה  קיימת  השליטים, 
ב-K ולאחר מכן ייתן לשותפו חיתוך. לכן עדיף להתחיל 
בעקיפה בסדרה שבה יש לנו פחות קלפים (במקרה זה 

♦) כדי להקטין את הסכנה שהמתנגדים יחתכו.
מהיד  גבוהים  בקלפים  "להתחיל  הכלל  לגבי  ומה 
הקצרה"? הכללים הקשורים למשחק היד אינם "פרות 
קדושות" ואינם מהווים בשום אופן תחליף למחשבה. 
אז  גם  אך   ,♠K-ב להתחיל  אפשרי  היה  הנוכחי  במקרה 
עלינו לנטוש (זמנית) את הוצאת השליטים ולעקוף מיד 
ב-♦, זאת כדי לא לבזבז את הכניסות המעטות שיש לנו 
 ♠A-ה עם  לדומם  נכנסים  יותר  מאוחר  בשלב  לדומם. 

ועוקפים בקלאב.
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לומדים ברידג‘
6

הכרזות בסיסיות
רם סופר

שותפנו פתח את ההכרזה, ואנו מחזיקים 6 נקודות (או 
יותר) ומעוניינים להשיב לו.

האם נכריז תמיד את סדרתנו הארוכה ביותר? התשובה 
סדרה  הכרזות  על  מסוימות  מגבלות  קיימות  לא,  היא 

חדשה, וחשוב להכירן.
מסדרתו  גבוהה  סדרה   1 בגובה  מכריז  המשיב  כאשר 
של הפותח, הוא מבטיח 6 נקודות לפחות ו-4 קלפים (או 

יותר) בסדרה המוכרזת.
לעומת זאת, כאשר המשיב מכריז בגובה 2 סדרה נמוכה 
מסדרתו של הפותח, הוא מבטיח 11 נקודות לפחות ו-5 

קלפים (או יותר) בסדרה המוכרזת.
מכאן נובע כי לפעמים המשיב לא יוכל להכריז את סדרתו 
הארוכה ביותר, בייחוד כאשר מדובר בסדרה נמוכה יותר 

שכדי להכריז אותה צריך לעלות לגובה 2.
שתי  שלמשיב  היא  לפעמים  המתעוררת  נוספת  בעיה 
ליישם  הוא  הפתרון  זהה.  אורך  בעלות  שונות  סדרות 

את הכלל הבא כלשונו:
הגבוהה  ואת  רביעיות,  שתי  מבין  הנמוכה  את  הכרז 

מבין שתי חמישיות.
כמובן שהכלל העוסק בנמוכה מבין שתי רביעיות תקף רק 
לגבי סדרות שניתן להכריז אותן בגובה 1 – הרי למדנו 
קודם שאין להכריז רביעיות בגובה 2, אלא רק חמישיות.

כעת הגיע תורכם לתרגל. מהלך ההכרזה הוא:

West North East South
1♦ Pass ?

אתם יושבים בדרום. לאחר שהחלטתם מה תכריזו בכל 
יד, השוו את תשובותיכם עם ההכרזות המומלצות. 

South

(1)
♠
♥
♦
♣

K62
Q82
95
AKJ63

South
(2) ♠

♥
♦
♣

K653
85
J4
A8642

South
(3) ♠

♥
♦
♣

KT85
QJ63
976
K6

South

(4)
♠
♥
♦
♣

AT965
KQ642
K3
2

תשובות
South

(1)
♠
♥
♦
♣

K62
Q82
95
AKJ63

♣2. ברשותכם 13 נקודות עם חמישייה בקלאב, ואין שום 
מניעה להכריז את סדרתכם הארוכה ביותר בגובה 2.

South

(2)
♠
♥
♦
♣

K653
85
J4
A8642

דורשת   2 בגובה  חדשה  בסדרה  תשובה  הכרזת   .1♠
11 נקודות לפחות! בידכם 8 נקודות בלבד, ולכן עליכם 

להסתפק בהכרזת סדרה חדשה בגובה 1.
South

(3)
♠
♥
♦
♣

KT85
QJ63
976
K6

קלפים   4 בנות  סדרות  שתי  עם  נקודות   9 בידכם   .1♥
הכלל  את  ליישם  עליכם   .1 בגובה  להכרזה  הניתנות 

נמוכה מבין רביעיות ולהכריז ♥1.
South

(4)
♠
♥
♦
♣

AT965
KQ642
K3
2

♠1. כעת עליכם ליישם את הכלל גבוהה מבין חמישיות 
ולהכריז ♠1.

החודש נעסוק בהכרזות תשובה בסדרה חדשה.
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לומדים ברידג‘
8

שפר את הכרזתך
רם סופר

בברידג' למדתם את ההכרזות הנכונות  הדרך  בתחילת 
פשוט,  נראה  והכול  השותף,  פתיחת  לאחר  המשיב  של 
תחרותי  למשחק  מגיעים  כאשר  מתחילות  הבעיות  אבל 

והיריבים אינם שותקים, אלא מתערבים בהכרזה.
במאמר זה נעסוק במהלך ההכרזה הבא:

West North East South
1♦ 1♥ ?

יחסית  חלשות  ידיים  עם  דרום  של  בהכרזותיו  ונתמקד 
(10-6 נקודות).

ללא התערבות, דרום היה שמח להכריז ♥1 או ♠1 עם 
רביעייה באחת מסדרות המייג'ור.

הרי   – ♥ להכריז  טעם  אין  ההתערבות  לאחר  זאת,  עם 
היריב שהתערב הבטיח לפחות 5 קלפים בסדרה זו.

אם  בהארט?  קלפים   4 המחזיק  המשיב  יעשה  מה  אז 
להכריז  ניתן  אחד,  מכובד  לפחות  כוללים  אלה  קלפים 
אחד  עוצר  עם  נקודות  מבטיחה 10-7  זו  הכרזה   .1NT
מ-4  פחות  עם  גם   1NT להכריז ניתן  בהארט.  לפחות 
לפחות  להכיל  חייבים  אלה  קלפים  אבל  הארט,  קלפי 
קלף בכיר מוגן אחד שימנע מהיריב לזכות ברצף של 5 

לקיחות בהארט.
ומה קורה כאשר דרום מחזיק 4 קלפי ספייד (או יותר)?

קובעים  הזוגות  רוב  אצל  המקובלים  ההכרזה  כללי 
מבטיחה  התערבות  לאחר  חדשה  סדרה  הכרזת  כי 

לפחות 5 קלפים בסדרה.
על כן עם 5 קלפי ספייד (או יותר) דרום יכריז ♠1, ואילו 
עם רביעייה בספייד דרום ישתמש בהכרזת Dbl. סוג 
זה של Dbl נקרא Negative Dbl והוא מבטיח 6 נקודות 

לפחות עם רביעייה בסדרת המייג'ור שלא הוכרזה.
הגיע הזמן לתרגל. לנוחיותכם נחזור על מהלך ההכרזה:

West North East South
1♦ 1♥ ?

מה תכריזו בדרום עם כל אחת מהידיים הבאות?
South

(1)

♠
♥
♦
♣

KQ42
63
A762
952

South

(2)

♠
♥
♦
♣

632
KQ4
A762
952

South
 

(3)

♠
♥
♦
♣

T8643
K5
AQ2
952

תשובות
South

(1)

♠
♥
♦
♣

KQ42
63
A762
952

להכריז  אין   .Negative Dbl-ל אופיינית  דוגמה   .Dbl
♠1 עם פחות מ-5 קלפים בסדרה, אולם ברצוננו למצוא 
התאמה של 4-4 בספייד, לכן נכריז Dbl ונודיע לשותף 
על רביעייה בספייד. אם נכריז ♦2 בטרם עת, אנו עלולים 

להחמיץ התאמה של 4-4 במייג'ור.

South

(2)

♠
♥
♦
♣

632
KQ4
A762
952

וככל   4333 מאוזנת  חלוקה  נקודות,   9 למשיב   .1NT
 ♥KQ-ה  1NT של  בחוזה  בהארט.  כפול  עוצר  הנראה 
של  בהארט  הובלות  נגד  טובה  הגנה  לנו  יספקו 
חשוב   .2♦ פני  על  עדיפה   1NT של הכרזה  המתנגדים. 
לזכור כי לרוב חוזה ב-NT מתגמל יותר ומעניק לנו יותר 

נקודות בתחרות מאשר חוזה בסדרת מינור.

South
 

(3)

♠
♥
♦
♣

T8643
K5
AQ2
952

מייג'ור  סדרת  האפשרי  בהקדם  להציג  מאוד  חשוב   .1♠
בת 5 קלפים, גם אם חסרים בה הקלפים הבכירים. אחרי 
הכול, לשותף יכולים להיות 4 קלפי ספייד ואז נשמח מאוד 
לשחק בחוזה בספייד. גם אם לשותף 3 קלפי ספייד הוא 
יתמוך בנו ל-♠2 (ואולי אף למשחק מלא ♠4 אם ברשותו 

יד חזקה).

החודש נתחיל לדון בהכרזת המשיב לאחר התערבות 
בגובה 1.
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לספור עד 10
חיים קלר ז"ל

שחקני הברידג' סופרים כל מה שזז. תחילה, אם חולקו 
להם 13 קלפים; לאחר מכן – נקודות, לקיחות, מפסידים, 

כמה שליטים יצאו, ועוד ועוד. גם בהגנה חשוב לספור.
ביד הבאה תצטרכו לנסות לבצע את החוזה לאחר שתי 

הובלות שונות.

Dealer South, Vul All

♠
♥
♦
♣

2
KJ92
Q732
Q875

♠
♥
♦
♣

AQ763
AQT43
865
-

חוזה: ♥4. 
קלף ההובלה: 3♣(א) 
קלף ההובלה 6♥(ב) 

West North East South
1♠

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

פתחתם עם 12 נקודות ושתי חמישיות במייג'ור. השותף 
לאחר  אבל   ,1NT והשיב  הספייד  מסדרת  הסתייג 
מציאת  לאחר  מלא.  למשחק  והזמין  בהארט  תמך  מכן 
החוסר  עבור  רבות  נקודות  להוסיף  עליכם  התאמה 

בקלאב. קיבלתם את ההזמנה והכרזתם ♥4.

(א) מערב מוביל ב-3♣
ביד זו עדיף לספור לקיחות ולא מפסידים. מחוץ לסדרת 
השליט יש רק לקיחה אחת בטוחה – A♠. כמה לקיחות 

יש בשליט? אם נשתמש בטכניקה הידועה בשם "חיתוך 
צולב", יהיו לנו לקיחות רבות. אפשר להגיע למצב שבו 
נזכה בכל שליט בנפרד. עלינו לחתוך 4 קלאבים ביד ו-4 

.♥A-ספיידים בדומם, ולבסוף נזכה גם ב
נדבך נוסף בטכניקת החיתוך הצולב הוא גביית הלקיחות 
פשוט  כאן  החיתוכים.  לפני  האחרות  בסדרות  הבטוחות 
נחתוך קלאב ביד, נשחק A♠ ונתחיל לחתוך הלוך ושוב 
לקיחה  הסופית:  התוצאה  השליטים.  לנו  שייגמרו  עד 

אחת ב-♠ + 9 לקיחות בשליט = 10 לקיחות.

(ב) מערב הוביל ב-6♥
כעת אנו מתמודדים מול יריב שהשכיל להבין את תכניתנו 
מראש והקדים תרופה למכה. לצערנו, בלקיחה הראשונה 

(שבה נזכה כמובן) יתבזבזו לנו שני שליטים.
כמה לקיחות נוכל להשיג הפעם בסדרת השליט?

כמובן שלא נמשיך להוציא שליטים, אלא נעבור בהקדם 
האפשרי לחיתוך צולב, אבל כעת נותרו לנו רק 7 שליטים 
בנפרד,  מהם  אחד  בכל  לזכות  נוכל  הידיים.  בשתי 
ובתוספת הלקיחה הראשונה יהיו לנו 8 לקיחות בשליט 

(במקום 9).
אז איך נבצע את החוזה?

חובה לספור עד 10. אם בשליט יש 8 לקיחות, אז חייבים 
להשיג 2 לקיחות בסדרות האחרות. בידנו שלוש מלכות. 

לאיזו מהן יש סיכוי טוב לזכות בלקיחה?
עלינו  עקיפה.  ומאפשרת   ♠A-ל צמודה   ♠Q-ה כמובן, 

.♠Q-לזכות בלקיחה הראשונה בדומם ולעקוף לכיוון ה
ואם העקיפה תיכשל?

סיכוי  היה  לא  ממילא  אבל  מיותרת,  לקיחה  נפסיד  אז 
אחר לבצע את החוזה.

כיצד  מצליחה.  והעקיפה  משתלמת  האופטימיות 
נמשיך?

ונתחיל   ,♠A עם  הצדדיות  הלקיחות  משיכת  את  נסיים 
לחתוך הלוך ושוב.

התוצאה הסופית: 2 לקיחות ב-♠ + 8 לקיחות בשליט = 
10 לקיחות. הספירה הוכיחה את עצמה שוב, ולכן: לא 

נפסיק לספור, לא נפסיק לספור...
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שחק תחילה את סדרתך 
הארוכה ביותר

קובי שחר

לאחר הובלת הפתיחה, כאשר הדומם נפרש על השולחן, 
יש  רבים  במקרים  החוזה.  לביצוע  תכנית  לגבש  עלינו 
אחד  הבטוחות.  ללקיחות  מעבר  נוספות  לקיחות  לפתח 
ארוכות.  סדרות  הוא  אלה  ללקיחות  החשובים  המקורות 
בדרך  מחפשים  החוזה  ביצוע  את  מתכננים  כאשר  לפיכך 
כלל את הסדרה הארוכה ביותר כדי להשיג את הלקיחות 
הנדרשות. הכלל המומלץ הוא "שחק תחילה את סדרתך 

הארוכה ביותר". הנה דוגמה לשימוש בו:
 ♠

♥
♦
♣

K4
J87
A64
QJT84

 

 ♠
♥
♦
♣

QJT85
96
J9532
5

♠
♥
♦
♣

9763
A432
T7
A92

 ♠
♥
♦
♣

A2
KQT5
KQ8
K763

 

West North East South
1NT

Pass 3NT All Pass

מערב מוביל ב-Q♠ נגד 3NT. יש לנו 5 לקיחות בטוחות, 
 – ביותר  הארוכה  בסדרה  נחפש  הנוספות  ארבע  ואת 
אם  ל-♣.  מיד  ונעבור  הראשונה  בלקיחה  נזכה  לפיכך   .♣

במקום זה נעבור ל-♥ – ניכשל.
כפי שראינו במאמרים הקודמים, לכל כלל בברידג' יש גם 
הגבהה  יכתיבו  אחרים  שיקולים  לעתים  מהכלל.  יוצאים 

ופיתוח של הסדרות הקצרות יותר.

 ♠
♥
♦
♣

Q4
K5
QJT4
QJT84

 

♠
♥
♦
♣

863
QJT84
763
A3

♠
♥
♦
♣

A762
9762
985
K2

 ♠
♥
♦
♣

KJT9
A3
AK2
9765

 

West North East South
1NT

Pass 3NT All Pass

בטוחות  לקיחות   6 יש   .3NT נגד   ♥Q-ב מוביל  מערב 
אם  נוספות.  לקיחות   3 לפתח  ועלינו  האודמות,  בסדרות 
נגלה   –  ♣  – ביותר  הארוכה  לסדרה  אוטומטית  נפנה 
שהמגנים יזכו במרוץ "מי מפתח ראשון את הסדרה שלו", 
את  למסור  עלינו  הקלאבים  את  לפתח  שכדי  משום  זאת 
ההובלה ליריבים פעמיים. לעומת זאת, ב-♠ עלינו למסור 
קצרה  זו  סדרה  בלבד.  אחת  פעם  ליריבים  ההובלה  את 
יותר, אולם לאחר שנמסור את ה-A♠ ליריבים היא תספק 
בטרם  החוזה  לביצוע  החסרות  הלקיחות  שלוש  את  לנו 

תספיק ההגנה לפתח לקיחות בהארט.
שיקול נוסף בבחירת הסדרה שאותה נתקוף תחילה הוא 
מספיק  יש  המגנים  אחד  של  בידו  אם  המסוכנת.  היד 
לקיחות להכשלת החוזה, ננסה במידת האפשר למסור את 

ההובלה דווקא למגן האחר.
 ♠

♥
♦
♣

AJT8
92
AKJ4
T82

 

♠
♥
♦
♣

62
KT854
T92
K75

♠
♥
♦
♣

K953
QJ3
8753
64

 ♠
♥
♦
♣

Q74
A76
Q6
AQJ93

 

West North East South
1NT

Pass 2♣ Pass 2♦
Pass 3NT All Pass
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השבע"  "חוק  את  יישמנו   .3NT נגד  ב-5♥  מוביל  מערב 
בין  הקשר  את  לנתק  כדי  פעמיים   ♥A-ה את  ועיכבנו 
המגנים. לבסוף זכינו ב-A♥ בלקיחה השלישית. איזה קלף 
שחורה  סדרה  ואיזו  זה,  בשלב  מהדומם  להשליך  עלינו 

עלינו לנסות לפתח באמצעות עקיפה?
השיקול הקובע כאן אינו מספר הקלפים בסדרה, אלא היד 
המסוכנת שהיא כנראה מערב שהוביל מסדרתו הארוכה. 
אם נפסיד עקיפה בקלאב, ניפול לידו של מערב המחזיק 
בשתי לקיחות נוספות בהארט. לכן נשליך קלאב מהדומם 
מזרח,  של   ♠K-ל מפסידים  אנו  בספייד.  דווקא  ונעקוף 
אך זה אינו יכול לחזור בהארט, וכך נשלים תשע לקיחות 
ואחת  בדיאמונד  ארבע  בהארט,  אחת  בספייד,  שלוש   –

בקלאב.
האורך  את  המחזיקה  זו  אינה  המסוכנת  היד  לפעמים 
הקלף  דרך  להוביל  שיכולה  זו  אלא  היריבים,  בסדרת 

הבכיר שלנו.
 ♠

♥
♦
♣

43
Q7
KQJ2
AJT42

 

♠
♥
♦
♣

AJT92
K632
986
8

♠
♥
♦
♣

875
984
T74
K953

 ♠
♥
♦
♣

KQ6
AJT5
A53
Q76

 

West North East South
1♣ Pass 1♥

1♠ Pass Pass 3NT
Pass Pass Pass

מערב מוביל ב-J♠ נגד 3NT, ואנו זוכים ב-K♠. כעת יש לנו 
7 לקיחות בטוחות. עלינו להחליט באיזו סדרה לבחור – ♣ 

או ♥ – כדי להשיג את הלקיחות החסרות.
למסור  עלולים  אנו   (♣) יותר  הארוכה  בסדרה  נבחר  אם 
 ♠Q-במזרח, ואז מזרח יחזור בספייד דרך ה ♣K-לקיחה ל

שלנו. אנו נפסיד 4 לקיחות בסדרה וניכשל בחוזה.
על כן מזרח הוא היד המסוכנת והדרך הנכונה היא לעבור 
אבל   ,♥K-ב יזכה  מערב  ב-♥.  דווקא  ולעקוף  ב-♦  לדומם 
לא יוכל להמשיך את המתקפה ב-♠ בלי לתת ל-Q♠ שלנו 
לקיחה. חשוב לציין כי אם לאחר הזכייה ב-K♥ מערב ינסה 
 ♣A המשך ערמומי ב-♣, לא נתפתה לעקוף, אלא נשחק

ונגבה 9 לקיחות מלמעלה.
לעתים צריך לפתח שתי סדרות כדי להשיג את הלקיחות 
הנדרשות, והבחירה איזו סדרה לשחק קודם אינה בהכרח 

תלויה באורך הסדרות.
 ♠

♥
♦
♣

A732
K4
743
AT95

 

♠
♥
♦
♣

96
QJT76
KT85
87

♠
♥
♦
♣

QJT4
932
962
K63

 ♠
♥
♦
♣

K85
A85
AQJ
QJ42

 

West North East South
1NT

Pass 2♣ Pass 2♦
Pass 3NT All Pass

מערב הוביל ב-Q♥ נגד 3NT. לכרוז 5 לקיחות בטוחות, 
אחת  אם  המינור.  סדרות  בשתי  עקיפות  לבצע  יכול  והוא 
גם  להתכונן  עלינו  אבל  בעיה,  שום  אין  תצליח,  העקיפות 

למקרה הגרוע שבו שתי העקיפות נכשלות.
כישלון העקיפות לא ימנע מאתנו לפתח 9 לקיחות (שלוש 
היא  הבעיה  אבל  אחרת),  סדרה  בכל  ושתיים  בקלאב 
שהיריבים עלולים לזכות ב-5 לקיחות לפני שנספיק לזכות 

ב-9.
באורך  תלויה  אינה  קודם  לעקוף  סדרה  באיזו  הבחירה 
הסדרה, אלא בזהות היד המסוכנת שהיא מערב המחזיק 
לאחר  ההובלה  את  לו  נמסור  אם  בהארט.  האורך  את 
לו  יהיו  בהארט,  העוצרים  כל  את  לנו  תוציא  שההגנה 
מספיק לקיחות להכשלת החוזה. הפתרון הוא למסור את 
ל"יד  יהפוך  בטרם  האפשר,  ככל  מוקדם  למערב  ההובלה 

מסוכנת".
על כן נזכה בלקיחה הראשונה עם ה-K♥ ונעקוף מיד ב-♦. 
מערב יזכה ב-K♦ וימשיך בהארט. כעת נעכב את הזכייה 
ב-A♥ פעם אחת כדי לנתק את הקשר בין המגנים. לבסוף 
נעקוף ב-♣. מזרח יזכה ב-K♣, אך בידו כבר לא יהיו קלפי 
♥. סדר המשחק הנכון יגרום לכך שההגנה לא תוכל להגיע 
להארטים הארוכים של מערב, ואנו נבצע 9 לקיחות למרות 
העובדה שמיקום הקלפים הבכירים בסדרות המינור פעל 

לרעתנו.

סיכום
אבל  לקיחות,  לפיתוח  טוב  מקור  לרוב  הן  ארוכות  סדרות 
כשניגשים להחליט באיזו סדרה לבחור כדי לפתח לקיחות אין 
להסתמך בלעדית על הכלל "שחק תחילה את סדרתך הארוכה 

ביותר", אלא להתחשב במכלול הבעיות הקיימות ביד.
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"בוחן-פתע" עבור 
השחקן המתקדם

אפרים בריפמן

אתם מערב. לפניכם שמונה ידיים עם מהלך הכרזות נתון, 
עד שלב השאלה. 

מה ההכרזה הבאה שלכם? 
עם  יחד  התרגיל  את  בצעו  המרב,  את  להפיק  מנת  על 

שותף שלכם באופן הבא:
כל אחד ישיב לשאלון בעצמו - בלי להתייעץ עם השני.

מומחים  צוות  ידי  על  (שניתנה  המומלצת  התשובה  את 
בינלאומי) תמצאו החל מעמוד 31.

בתום התרגיל – השוו בין התוצאות. 
שתשובות  יתכן  תאמו,  לא  התשובות  בהן  בחלוקות 

המומחים יעזרו לכם. 
ולא  שלכם  השותפות  רמת  לשדרוג  נועדו  אלה  תרגילים 

כדי לראות מי "יותר חכם"...
(1)

West
♠
♥
♦
♣

AKQ2
K94
A8764
5

West North East South
1♣ Pass

1♦ Pass 1♦ Pass
1♠ (1) Pass 3♣ Pass

?
(1) הכרזה טבעית ומחייבת סיבוב אחד נוסף

(2)
West

♠
♥
♦
♣

A2
KQ9853
A42
Q7

West North East South
1♥ 2♥ (1) Dbl 3♦
?

(1) חלוקה 5-5 עם ספייד ודיאמונד

(3)
West

♠
♥
♦
♣

AK9873
5
AK43
76

West North East South
1♠ Pass 2♦ Pass
?

(4)
West

♠
♥
♦
♣

Q7
A4
83
AQJ9742

West North East South
1♦ 1♠

2♣ 2♠ Pass Pass
?

(5)
West

♠
♥
♦
♣

5
AKQ642
A53
QJ7

West North East South
1♥ Pass 3♥ (1) 3♠
?

(1) 11-10 נק' עם שלושה הארטים או יותר
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(6)
West

♠
♥
♦
♣

T432
Q
KJ7
A9642

West North East South
Pass

Pass 1♥ Pass Pass
Dbl RDbl Pass Pass
?

(7)
West

♠
♥
♦
♣

KJT642
AJ4
632
4

West North East South
1♦ Pass

1♠ Pass 2♥ Pass
2♠ Pass 3♠ Pass
?

(8)
West

♠
♥
♦
♣

Q876
KJT853
AQ
4

West North East South
1♦ Pass

1♥ Pass 2NT Pass
3♠ Pass 4♥ Pass
?

תשובות המומחים
חלוקה מס' 1

3♥ = 10, 3♠ = 5, 6♣ = 4, 4NT = 2

אם  חזקה.  יד  על  מרמז  ובעיקר  החלוקה  את  מתאר   3♥
יש  גבוה),  סיכוי  (ולכך  איכותיים  קלאבים  השותף  בידי 
שבידי  יתכן  מדוע  היא  השאלה   .6♣ לשחק  אפשרות 

השותף קלאבים איכותיים?
בספייד  נקודות  אין  מזרח  בידי  כי  הוא  לכך  ההסבר 
הנקודות  כי  גבוה  סיכוי  קיים  לכן  קוצר.  לו  יש  ובדיאמונד 
אינן בשתי סדרות אלה, אלא דווקא בהארט ובקלאב. בידי 
מזרח כ-16 נק', על כך מעידה ההכרזה ♣3. אם תמקמו 
לסדרת  נותרו  בערך  נק'   10 נק',  כ-6  ההארט  בסדרת 

הקלאב.

חלוקה מס' 2

Pass = 10, 3♥ = 7, Dbl = 6, 3♠ = 4

את  להעניש  כרצון  (לרוב)  מזוהה  השותף  של   Dbl-ה
היריבים לפחות באחת מהסדרות שלהם. 

תיתכן גם  יד חזקה אצל השותף עם חלוקה מאוזנת. לכן 
המכרז.  המשך  את  ומחייבת  המתנה  הכרזת  היא   Pass

אילו הכרזתם ♥3, זו היה מזוהה עם יד חלשה יותר.

חלוקה מס' 3

4♦ = 10, 3♥ = 9, 4♥ = 4, 3♦ = 1

מזרח מבטיח חמישה דיאמונדים (או יותר) עם +11 נק'. 
אפשרות נוספת היא שבידי השותף גם ארבעה דיאמונדים 
כיון  יותר.  חזקה  ידו  זה  במקרה  בספייד.  תמיכה  וגם 
 ,Singleton וגם K-ו A שמצאתם התאמה בסדרה ובידכם

היד זו שווה יותר "מסתם" 14 נק'. 
יש אפשרות להראות את ה-Singleton או לתמוך בשותף 
 .Slam-ל השותף  את  מזמינות  ההכרזות  שתי  בקפיצה. 
(יש   .Void מראה  ו-♥4   Singleton מציין   3♥ כי  מקובל 

לסכם על כך מראש עם השותף)
יחד עם זאת רוב המומחים מסכימים כי ההכרזה המועדפת 
 4♥ להכריז  יכול  שותף   4♦ אחרי   .4♦  - דווקא  היא  כאן 
היעדר  לציין  וכך  בספייד  תמיכה   –  4♠ או   ,(Cue Bid)

Control בהארט.

המשך  בעמוד 19
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סטיימן – מבט לעומק  (חלק א')

אלדד גינוסר

לפני שנתחיל, הבהרה נוספת וחשובה לא פחות: המידע 
בכתבות אלה לעולם אינו ברור מאליו, ומומלץ לשותפים 

להסכים על כך מראש.
ספק  ללא   –  (Stayman) ב"סטיימן"  נעסוק  תחילה 
הקונבנציה החשובה ביותר במשחק הברידג'. אנו נתקלים 
בה כבר בתחילת דרכנו, והיא מספקת לנו בדרך פשוטה 
בתגובה  במייג'ור   4-4 של  התאמה  למציאת  כלי  למדי 
 .(2NT וגם לפתיחה של) 1NT לפתיחה (או אוברקול) של
מטרתו של מאמר זה היא להציג בפני הקוראים את מגוון 
האפשרויות שהסטיימן טומן בחובו. לדעתי, מגוון זה הופך 
אחרות  מוסכמות  פני  על  עדיפה  למוסכמה  הסטיימן  את 
 (Puppet Stayman) "באותו המצב כגון "פאפט סטיימן

.(Truscott) "או "טרסקוט
להציג  עומד  שאני  האפשרויות  מגוון  כי  להדגיש  חשוב 
הבסיסיות  הסטיימן  להכרזות  תוספת  מהווה  בפניכם 
ואינו מחליף או משנה את הכללים הבסיסיים של סטיימן 
שאתם מכירים. בהזדמנות זו אציין כי סטיימן בצורה שאני 
מכיר ומלמד מתבסס על אפשרות של 3 תשובות בלבד 

מצד הפותח להכרזת השאלה ♣2: ♦2, ♥2 או ♠2.

סטיימן עם ידיים חלשות (7-0 נקודות)
מחוזה  השותף  את  "להציל"  מעוניין  המשיב  המטרה: 
בגובה 2 (עם  יותר  חוזה חלקי מוצלח  של 1NT ולמצוא 
התאמה, או במקרה הגרוע עם 7 קלפים בסדרת השליט). 
המשותף לידיים אלה הוא חולשת המשיב (7-0 נקודות) 
ומבנה יד ספציפי מאוד המאפשר לו למצוא דרך סטיימן 
שיפור  הוא  היתרון   .1NT-מ יותר  מתאים  חלקי  חוזה 
החוזה החלקי, ולעתים קרובות מדובר ב"מזעור נזקים". 
בתוך כך, ישנם שני סוגים דומים אך לא זהים של ידיים 

המתאימות למהלך הכרזה זה:

(א) יד חלשה תלת-סדרתית עם קוצר בקלאב
כל  על   Pass יכריז  המשיב   ,2♣ שלאחר  הוא  הרעיון 

תשובה של הפותח.

דוגמה:

South
♠
♥
♦
♣

JT54
T863
J8764
-

North South
1NT 2♣

2♦/2♥/2♠ Pass
המאפיין המהותי של יד זו הוא היכולת של המשיב לשחק 
באותה מידה (פחות או יותר) בספייד, הארט או דיאמונד. 
לא   ,1NT-מ יותר  נוח  חלקי  בחוזה  "לנחות"  נצליח  כך 

משנה באיזו תשובה יבחר הפותח.
שווה  אורך  וכן  בקלאב  קוצר  תמיד  יכלול  היד  מבנה 
פחות או יותר בין הסדרות האחרות. על כן אנו מכנים יד 
אפשריות  חלוקות   .(Three-suited) "תלת-סדרתית"  זו 
נוספות הן 4441 (סינגלטון בקלאב) או 5431 (סינגלטון 

בקלאב, חמישייה בדיאמונד).
חשוב מאוד לציין כי המשיב אמנם מעוניין למצוא התאמה 
להסתפק  ייאלץ  קרובות  לעתים  אבל  קלפים,   8 של 
על  עדיף  יהיה  זה  גם  לרוב  בלבד –  של 7  ב"התאמה" 
המשיב  מסוימת  שבמידה  גם  אציין   .1NT של חוזה  פני 
"מפתיע" את הפותח בהכריזו Pass על תשובתו (אפילו 
קלפים   2 רק  המבטיחה   2♦ של  מלאכותית  תשובה  על 
בסדרה). כך הפותח אינו יכול להמשיך הלאה – גם אם 

הוא רוצה.
(ב) יד חלשה דו-סדרתית עם שני המייג'ורים ("סטיימן 

("Garbage Stayman" לא מחייב" או
המשיב יכריז Pass על תשובה של ♥2 או ♠2, ו- ♥2 (לא 

♠2!) על תשובה של ♦2.
דוגמה:

South
♠
♥
♦
♣

J8762
T6543
Q
63

מספר  לעומק  לבחון  אבקש  זו  כתבות  בסדרת 
מיועד  החומר  מתקדמות.  ו/או  בסיסיות  קונבנציות 
מספיקים  והבנה  ידע  בעלי  מנוסים  לשחקנים  בעיקר 

של המוסכמות הבסיסיות.
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North South
1NT 2♣

2♥/2♠ Pass
או

North South
1NT 2♣
2♦ 2♥

Pass/2♠

גם כאן המשיב החלש מעוניין לתקן חוזה של 1NT לחוזה "נכון 
יותר" בגובה 2, אך לעומת המקרה הקודם יש מספר הבדלים:

 – בדיאמונד  לשחק  מעוניין  אינו  המשיב  כל,  ראשית 
על  מדובר  לפיכך  המייג'ור.  מסדרות  באחת  רק  אלא 
מבנה יד דו-סדרתי (Two-suited) ולא תלת-סדרתי. 5-5 
במייג'ורים היא הדוגמה המושלמת (יש התאמה בטוחה), 
אך גם 5-4 ואפילו 4-4 יכולות להתאים (עם 4-4 במייג'ור 
מאוזנת).  יד  מול  התאמה  למצוא  כ-50%  של  סיכוי  יש 
של  התאמה  למצוא  היא  המשיב  של  מטרתו  כי  לב  שימו 
8 קלפים בגובה 2, אך הדבר אינו תמיד אפשרי, ופעמים 

רבות יסתפק המשיב ב-7 קלפים.
הבדל נוסף הוא שבמקרה השני יש לפותח זכות מסוימת 
 1NT (אך מוגבלת למדי) להחליט על החוזה הסופי. לאחר
♥2 – ♦2 – ♣2 – תורו של הפותח להחליט, אך חייב להיות 
בין  מוגבלת  הפותח  של  בחירתו  כי  השותפים  בין  מוסכם 
הפותח  על   .(Pass or correct) ל-♠2  תיקון  ובין   Pass
להיות ממושמע ולא להכריז ♥3 או 2NT, מאחר שהמשיב 
מראה יד חלשה מאוד. הפותח יחליט על פי אורך סדרות 
המייג'ור בידו אם עדיף לשחק ♥2 או ♠2, כאשר הוא יוצא 

מהנחה שלמשיב אורך שווה במייג'ורים.
סטיימן עם ידיים מזמינות (9-8 נקודות)

עם  הארטים  ו-4  ספיידים  ה-5  לבעיית  אלגנטי  פתרון 
9-8 נקודות - לדוגמה:

South
♠
♥
♦
♣

QJ854
AJ63
43
92

North South
1NT 2♣

2♥/2♠ 3♥/4♠
או

North South
1NT 2♣
2♦ 2♠

דרך  התאמה  למצוא  ינסה  אם  בעיה  תהיה  למשיב 
קונבנציית הטרנספר. זאת מכיוון שאם יכריז ♥2, והפותח 
תהיה   3♥ של  המשך  הכרזת   ,(2♠) הטרנספר  את  יקבל 

מחייבת למשחק מלא.
עם זאת, ניתן לפתור בעיה זו בקלות בעזרת סטיימן.

המשיב מתחיל בסטיימן. אם הפותח יכריז ♥2, הוא יתמוך 
בצורה רגילה לפי כמות הנקודות בידו. על תשובה של ♠2 
המשיב יכול אף לשדרג את ידו ולהכריז משחק מלא על 

בסיס התאמה של 9 קלפים.
במקרה השלישי, שבו הפותח מכריז ♦2, המשיב ימשיך 
בהכרזת ♠2 (ולא ♥2 השייך להכרזות החלשות שתוארו 
זו  הכרזה  כי  השותפים  על  מוסכם  להיות  חייב  לעיל). 
מתארת 5 קלפים ב-♠, 4 קלפים ב-♥ ויד מזמינה למשחק 
מלא. כעת לפותח המילה האחרונה: הוא יכול לבחור בין 
 (!Pass ואפילו) משחק מלא או חלקי ,NT הכרזות של ♠ או

בהתאם לחוזק ידו ולמידת ההתאמה שנמצאה בספייד.
כהכרזת   1NT-2NT ב-  שמשתמש  מי  עבור  ורק  אך 

טרנספר לדיאמונד
של  תשובה  כי  לשחק  מומלץ)  אף  (ולטעמי  מקובל  כיום 
לכך  יש  לדיאמונד.  טרנספר  היא   1NT לפתיחה   2NT
עם  הנוכחית.  בכתבה  בהם  אעסוק  שלא  רבים  יתרונות 
זאת, כמו בכל הכרזה מלאכותית חדשה נוצרת בעיה: מה 
מכריזים עם יד של 2NT "טבעי" (9-8 נקודות ללא רביעיות 

במייג'ור). אולי כבר הבנתם שהפתרון טמון בסטיימן.
גילוי נאות: בתחילת הכתבה התחייבתי כי לא יהיה שינוי 
מן  כיוצא  כאן  עקא,  דא  סטיימן.  של  הבסיסיים  בכללים 

הכלל (מבטיח!) יש צורך בשינוי קטן.
נתבונן במהלך ההכרזה הבא:

North South
1NT 2♣

2♦/2♥/2♠ 2NT

 9-8 מתארת  המשיב  הכרזת  מסורתי,  סטיימן  פי  על 
נקודות עם רביעיה אחת לפחות במייג'ור, כאשר המשיב 
לא הצליח למצוא התאמה. אולם בהיעדר הכרזה "טבעית" 
של 1NT-2NT ניאלץ להשתמש בתשובה של ♣2 גם עם 

היד הבאה:
South

♠
♥
♦
♣

54
J8
QJ75
AT942

יד זו תכריז תחילה ♣2, ולאחר כל תשובה של הפותח – 
2NT מזמין, אף על פי שאין בה רביעיות במייג'ור.

במהלך ההכרזה הבא אין מקום לבלבול, מאחר שלפותח 
אין מייג'ורים ואנו נשחק ב-NT בכל מקרה:
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North South
1NT 2♣
2♦ 2NT

עם זאת, על הפותח להתריע (Alert) בפני היריבים טרם 
רביעיות  הבטיחה  לא  המשיב  הכרזת  כי  ההובלה,  קלף 
במייג'ור. המצב הוא שלמשיב יכולות להיות שני רביעיות 

במייג'ור, רביעיה אחת ואולי אין לו רביעייה בכלל!
במהלך ההכרזה הבא:

North South
1NT 2♣
2♠ 2NT

ידוע כי אין למשיב רביעייה בספייד. עדיין עלינו להתריע 
רביעייה  הבטיחה  לא  המשיב  הכרזת  כי  היריבים  בפני 

בהארט.
המקום היחיד שבו עלול להיווצר בלבול בין השותפים הוא 

לאחר:
North South
1NT 2♣
2♥ 2NT

לפי סטיימן קלאסי הכרזת דרום מתארת 4 קלפים בספייד 
ויד הזמנתית. עם רביעייה בספייד צפון אמור להכריז כעת 

♠3 (או אפילו ♠4 עם מקסימום).
ללא  נקודות   9-8 שלמשיב  נוספת,  אפשרות  ישנה  כעת 
רביעיות במייג'ור. מה יעשה הפותח עם רביעייה בספייד? 

מדובר במקרה יחיד במינו, אך הפתרון אינו מסובך.
על השותפים להסכים כי הכרזה שנייה של 2NT  לאחר 

♥2 שוללת 4 קלפים בספייד.
המשיב  מזמינה,  ויד  בספייד  קלפים   4 עם  זאת,  לעומת 

יכריז כך:
North South
1NT 2♣
2♥ 2♠

יד לדוגמה:
South

♠
♥
♦
♣

KJ92
Q3
JT8
Q765

כמובן, כל ההסכמים הללו מחייבים Alert והסבר ליריבים 
במידת הצורך.

חשוב להדגיש: גם אם בחרנו לשחק סטיימן שאינו מחייב 
רביעייה במייג'ור, מדובר ביוצא מן הכלל התקף אך ורק 
למשיב 10  כאשר  נקודות).   9-8) הזמנתיות  ידיים  לגבי 

נקודות או יותר והוא משתמש בסטיימן, חייבת להיות 
לו רביעייה במייג'ור.

דוגמה:
North

♠
♥
♦
♣

A872
KQJ6
AJ3
T2

North South
1NT 2♣
2♥ 3NT
4♠

למשיב 10+ נקודות לפי הכרזת 3NT, לכן הפותח סומך 
עליו שתהיה לו רביעייה בספייד ומכריז ♠4.

לעומת זאת (עם אותה יד):
North

♠
♥
♦
♣

A872
KQJ6
AJ3
T2

North South
1NT 2♣
2♥ 2NT

Pass
כעת המשיב שלל רביעייה בספייד (עם 4 קלפים בספייד 
היה מכריז ♠2 כפי שלמדנו זה עתה). הפותח יודע שאין 
אינו  נקודות   15 של  מינימלי  כוח  ועם  במייג'ור  התאמה 

ממשיך.

שימו לב! אין להתבלבל בין שני מהלכי ההכרזה הבאים:

North South
1NT 2♣
2♥ 2♠

North South
1NT 2♣
2♦ 2♠

במקרה הראשון המשיב מתאר 4 קלפים בספייד. במקרה 
בהארט.  קלפים  ו-4  בספייד  קלפים   5 מראה  הוא  השני 
 9-8) הזמנתית  ביד  מדובר  המקרים  בשני  המשותף: 

נקודות).
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יד החודש

סיכוי של 50% או 

יותר?!

יוסי אנגל

מתחרויות  באחת   2014 בספטמבר  שוחקה  החודש  יד 
פכטמן  רון  היה  הכרוז  אביבים.  מועדון  של  הברומטר 
הנבחרת  וקפטן  בעבר  הפתוחה  ישראל  נבחרת  שחקן 

הנוכחית שזכתה זה עתה באליפות אירופה.
רון החל ללמוד ברידג' בגיל מאוחר יחסית (לאחר שחרורו 
מצה"ל) ולכן לא נמנה על שורות נבחרות ישראל הצעירות. 
אף על פי כן הצליח לזכות מספר פעמים במשחקי המבחן 

לקביעת נבחרת ישראל וייצג אותנו פעמים רבות בחו"ל.
לנוחות הקוראים היד סובבה ב-180 מעלות.

Board 12, Dealer East, Vul N/S
♠
♥
♦
♣

K9872
3
A873
A62

♠
♥
♦
♣

AQJ
K872
KQ6
875

West North East South
Pass 1NT

Pass 2♥ Pass 2♠
Pass 3♦ Pass 4♠
Pass Pass Pass

דרום הוא הכרוז בחוזה ♠4.
 – ♠Q-וממשיך ב ♠A-מערב מוביל בשליט. דרום זוכה ב

כולם משרתים.
היות שההגנה לא הובילה בקלאב, לכרוז כמה אפשרויות. 
המשחק "המתבקש" הוא להיכנס בספייד שלישי לדומם 

.♥K-ולשחק הארט נמוך לעבר ה
אם ה-A♥ במזרח – החוזה עשוי. סיכוי של 50%. כמו-

סדרת  אם  עשוי  החוזה   ,♥A-ה במיקום  תלות  ללא  כן, 
לקיחות   4 בה  לגבות  שניתן  או  מחולקת 3-3  הדיאמונד 
(כאשר למזרח דאבלטון J9 ♦JT♦ או T9♦ והכרוז מנחש 

נכון ועוקף).
מעבר  סיכוייו  את  לשפר  דרך  מצא  פכטמן  רון  הכרוז 
בשליט  מההובלה  הסיק  הוא  לעיל.  שתוארו  לאפשרויות 
"למכור"  שש  אינו  והוא  נקודות,  כנראה  יש  שלמערב 
 ♥A-שה רב  סיכוי  שקיים  מכאן  אחרת.  בהובלה  לקיחה 

בידו.
אצל  (וגם  בידו  שליט  רון  השאיר   ,♠AQ-ב שזכה  לאחר 
לכיוון  שלישי   ♦ ושיחק   ♦KQ משך  המתנגדים),  אחד 

הדומם.
יוכל  הוא  בדיאמונד.  דאבלטון  עם  התחיל  שמערב  נניח 
כעת לחתוך את הדיאמונד השלישי (אם ברשותו השליט 
החוזה  המקרים  בשני  אך  מפסיד –  להשליך  או  הנותר) 

עשוי!
  נמוך כמובן  ישחק  הכרוז  חותך,  מערב  אם 

ויחתוך   ♦A-ה על   ♣ ישליך  ובהמשך  מהדומם, 
קלאב אחד בידו

  ויחתוך מיד ♦A-אם מערב משליך, הכרוז יזכה ב
♦ רביעי עם שליט גבוה בידו.

אם חלוקת הדיאמונד היא 3-3, לכרוז 10 לקיחות בטוחות 
הארט  באמצעות  ה-11  ללקיחה  להגיע  לנסות  יוכל  והוא 

.♥K-לעבר ה
ומה קורה כאשר למזרח דאבלטון בדיאמונד?

  מזרח נכשל:  החוזה   – בידו  הנותר  השליט  אם 
חותך וממשיך בקלאב.

  יזכה וכעת ♦A-אם השליט הנותר בידי מערב – ה
תלוי  יהיה   החוזה  ביצוע   .♥K-ה לכיוון   ♥ נשחק 

.♥A-במיקומו של ה

סיכויי  מבטיח  בו  בחר  שרון  המשחק  קו  כי  לחשב  ניתן 
(הוצאת  האחרת  מהאפשרות  יותר  גבוהים  הצלחה 

.(K-שליטים והארט לכיוון ה
זו הייתה החלוקה במציאות:
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 ♠
♥
♦
♣

K9872
3
A873
A63

 

♠
♥
♦
♣

543
AQ965
52
Q94

♠
♥
♦
♣

T6
JT4
JT94
KJT3

 ♠
♥
♦
♣

AQJ
K872
KQ6
875

 

מתוך 15 שולחנות בתחרות, בארבעה בוצע משחק מלא 
נכשל  אחרים  שולחנות  ב-10   .4♠ ביצע  רון  רק   .NT-ב

הכרוז ב-♠4.

חלוקה מס' 4

3♠ = 10, 3♣ = 7, Dbl = 6, 4♣ = 4
בחלוקה זו דעות המומחים היו חלוקות ומגוונות. 

♠3 מבקש מהשותף להכריז 3NT, אם הוא מחזיק בעוצר 
בסדרה.

מאפשרת  זו  הכרזה  ואיכותית.  ארוכה  סדרה  יציין   3♣
לשותף להעריך מחדש את הכח שברשותו. 

למשל, אם הוא מחזיק ב-K♣, ימשיך במכרז וכך תגיעו 
לחוזה הנכון.

Double מזוהה באופן חד משמעי כ-Takeout. אם אחרי 
ה-Dbl מזרח יכריז 2NT, תכריזו 3NT. אם יכריז ♣3 או 
♦3, תכריזו ♠3. הכרזה זו תרמז על חצי עוצר בסדרה. 

 – ♠Jxx אם בידי השותף
.3NT הוא צריך להכריז

חלוקה מס' 5

4♦ = 10, 3NT = 7, 4♣ = 6, 4♥ = 4
 Control מצד שני הוא שולל ,Slam-מצד אחד ♦4 מזמין ל

בקלאב. על השותף להעריך את ידו מחדש. 
כיון שלא יתכן כי הייתם מזמינים אותו ל-Slam עם שתי 
סדרות לא מוגנות, כאן סדרת הקלאב והספייד. לכן, צריך 

להיות למזרח ברור כי בידכם Control בספייד.
זאת ועוד: אם צפון-דרום יכריזו ♠4, ה-♦4 עוזר לשותף 

שלכם להחליט על הצעד הבא שלו.
 ,Major-ב בהתאמה  כי  מקובל   -  3NT להכרזה  אשר 
Slam-3 הופכת להיות הכרזה מלאכותית ומזמינה לNT
 ,Cue bid הכרזה זו מבקשת מהשותף להתחיל לציין .

 .A לרוב להראות
חשוב לסכם על כך עם השותף. 

חלוקה מס' 6

Pass = 10, 2♣ = 7, 1NT = 3
לשחק  מוכן  והוא  וארוכים  טובים  הארטים  השותף  בידי 

.RDbl 1 עם♥
Double ביד רביעית (אחרי שני Pass) מבטיח +9 נק' 

והתאמה בכל הסדרות, למעט סדרת היריב.
שימו לב כי אחרי ה-RDbl שותף יכול היה להכריז סדרה 

.Pass-ובכל זאת בחר ב NT או
 RDbl-ושה לעונש   Takeout Double-ה את  הפך  הוא 

לא יבלבל אתכם.

חלוקה מס' 7

4♣ = 10, 4♠ = 6, 4♥ = 4
חמישה  הראה   Reverse Bid הכרזת  דרך  השותף, 
ציין  בהמשך  הארטים.  וארבעה  יותר  או  דיאמונדים 
תמיכה בספייד. המסקנה: בידי מזרח אין הרבה קלאבים. 
 Cue אך בהחלט יתכן כי יש לו שניים או שלושה. ♣4 הנו

Bid ומהווה הזמנה ל-Slam בספייד.
את 18 הנקודות של השותף סדרו בדמיונכם בתוך שלוש 
סדרות, מלבד סדרת הקלאב ותיווכחו כי יש סיכוי גבוה 

לבצע ♠6. 

חלוקה מס' 8

4NT = 10, 5♦ = 6, Pass/5♣ = 4, 6♥ = 1
אם בידי שותף מספיק אסים, לרוב זה יספיק ל-♥6. ידיים 

מסוג זה יש להכריז מהר ופחות מדעי. 
ולהכריז  לעניין  ישר  לגשת  יש  כי  הסכימו  המומחים  רוב 

את החוזה הסופי בהתאם לכמות האסים.
לעיתים התחכום עלול להוביל את המתנגדים למצוא את 

ההובלה המכשילה.

המשך  מעמוד 13
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סלם קטן
רם סופר

Dealer South, Vul None

♠
♥
♦
♣

KT
A
AQ753
AKQJ2

♠
♥
♦
♣

AJ9762
942
42
T5

♥K :חוזה: ♠6. קלף ההובלה

West North East South
2♠

Pass 6♠ All Pass

הרמתם יד של 5 נקודות עם שישייה בספייד. כבר רציתם 
להכריז Pass, אבל פתאום נזכרתם שלפני כמה שיעורים 
נקודות   10-5 עם   2 בגובה  חלשה  פתיחה  על  למדתם 

ושישייה במייג'ור עם שני מכובדים. החלטתם לנסות...
על  הניח  ובסיומה  עמוקה,  במחשבה  שקע  השותף   ...
שכח  הוא  אולי   – נבהלתם  לרגע   .6♠ של  פתק  השולחן 
מערב  של  ההובלה  לאחר  אבל   – חלשה  יד  שהראיתם 
כעת  נקודות!   23 של  יד  השולחן  על  פרש  הוא   ♥K-ב

עליכם לא לאכזב אותו, לשחק היטב ולבצע ♠6.

לכם  יש  מפסידים.  סופרים  שליט  עם  שבחוזה  זכרתם 
מפסיד אחד אפשרי בשליט (ה-Q♠), שניים בהארט ואחד 
בדיאמונד. כיצד תתגברו על כל המפסידים האלה (פרט 

אולי לאחד) ותבצעו 12 לקיחות?

 5 בה  שיש  בדומם  הקלאב  בסדרת  טמונה  התשובה 
את  לזרוק  תוכלו  מהם  שלושה  ועל  בטוחים,  מנצחים 

המפסידים שלכם בהארט ובדיאמונד. אז מה הבעיה? אם 
תשחקו קלאב לפני משיכת השליטים – היריבים עלולים 
לחתוך. ואם תמשכו שליטים בהתחלה – היריבים עלולים 
לזכות ב-Q♠ ובלקיחות שלהם בהארט לפני שהספקתם 

להשליך את ההארטים המפסידים שלכם.
בודד.  הוא  בדומם    ♥A-שה לב  שימו  לעשות?  מה  אז 
איננו  בדומם,  שליטים  לנו  יש  עוד  כל  המשחק,  בתחילת 
חוששים מסדרת ההארט כי ביכולתנו לחתוך, אבל כאשר 

השליטים בדומם ייגמרו...

הפתרון הנכון הוא להפסיד את הלקיחה שצריך (כנראה) 
להפסיד בשליט לפני שיאזלו השליטים בדומם!

הבה נתבונן בחלוקה המלאה ובמשחק הנכון:

 ♠
♥
♦
♣

KT
A
AQ753
AKQJ2

 

 ♠
♥
♦
♣

Q53
KQJT
T986
73

♠
♥
♦
♣

84
87653
KJ
9864

 ♠
♥
♦
♣

AJ9762
942
42
T5

 

עדיף   ,♠Q-ל לקיחה  להפסיד  עלינו  נגזר  אם  כאמור, 
 ♥A-לעשות זאת בהקדם האפשרי. לכן לאחר הזכייה ב
נוביל בלקיחה השנייה T♠ מהדומם, ונשחק קלף נמוך 

מידנו.
המשך  לו  אין  מכן  לאחר  אבל   ,♠Q-ב לזכות  יכול  מערב 

מנצח. 
  נחתוך בדומם, נחזור ליד עם – ♥Q-אם ימשיך ב

את  ונשליך   ♠AJ9-ה עם  שליטים  נוציא   ,♣T-ה
יתרת המפסידים על הקלאבים הטובים.

  3 ונזרוק  שליטים  נוציא   – בשליט  ימשיך  אם 
מפסידים על סדרת הקלאב.

שמא  (או   ♠Q-ב יזכה  ולא  להתחכם  ינסה  מערב  ואם 
 ,♣T-נעבור ליד עם ה ,♠K אצל מזרח)? אז נשחק ♠Q-ה

נוציא את השליט האחרון עם ה-A♠ ונבצע 13 לקיחות!

בתחילת  הנמצאים  רבים  ברידג'  שחקני  כי  נעיר  לסיום, 
דרכם נכנסים ללחץ בחוזה של סלם ומבצעים טעויות של 
חוסר ריכוז. הפתרון הוא פשוט להירגע, לא למהר ולקחת 
כאשר  לתכנן.  כדי  נפרש  שהדומם  לאחר  לפחות  דקה 
נקודות רבות מונחות על כף המאזניים מוטב לא לשחק 

בפזיזות!
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מתח בגמר גביע המדינה

רם סופר

לשנת  המדינה  גביע  משחקי  של  המכריעים  השלבים 
הזוגות  רוב  בהשתתפות  אוגוסט  בסוף  התקיימו   2014
היה  לאחרונה  ביותר  "החם"  הזוג  בישראל.  הבכירים 
כמובן רון שוורץ-לוטן פישר שזכו לאחרונה בשני תארים 
וגביע  לנבחרות  אירופה  אליפות   – ביותר  יוקרתיים 
קצרים  המדינה  בגביע  המפגשים  זאת,  עם  ספינגולד. 
יחסית (42 בורדים בשלב הגמר) והפתעות אינן חסרות.
לקבוצה  חבריהם  עם  לגמר  להגיע  הצליחו  שוורץ-פישר 
לוי שטרן-בני ליבסטר, ומולם התייצב הרכב חזק שכלל 
את סגני אלופי ישראל הטריים ינון לירן-אהוד פרידלנדר 
שותפו  עם  פכטמן  רון  הפתוחה  הנבחרת  קפטן  ואת 

החדש בר טרנובסקי.
בפער  הראשון  השליש  לאחר  הובילה  שטרן  קבוצת 
בתחילת  במהירות  נמחק  זה  יתרון  אולם  מבטיח 6:31, 

השליש השני:
Dealer South, Vul E/W

♠
♥
♦
♣

875
KQT2
Q852
A5

♠
♥
♦
♣

Q
J963
J9764
J97

♠
♥
♦
♣

A63
8
AKT3
KT642

♠
♥
♦
♣

KJT942
A754
-
Q83

West North East South
טרנובסקי שוורץ פכטמן פישר

1♠
Pass 1NT Pass 2♥
Pass 4♥ All Pass

לאחר מהלך הכרזה טבעי בשיטת 2/1 הגיע לוטן פישר 
לחוזה ♥4 שביצועו אינו פשוט לאור החלוקות הלא נוחות 

בסדרות המפתח.
מערב הוביל ב-6♦ וה-K♦ של מזרח נחתך.  דרום המשיך 
יפה ב-K♠ ומחץ את ה-Q♠ של מערב, בעוד מזרח מעכב. 
הספייד הבא נחתך במערב, וזה המשיך בדיאמונד נוסף 

שנחתך. הגנה זו קיצרה את הכרוז בשליטים והפריעה לו 
לפתח את סדרת הספייד.

מזרח זכה בספייד הבא עם ה-A♠ והמשיך ב-8♥ שנלקח 
בדומם. כעת היה ניתן להכניס את מזרח למשחק סופי 
אחרי חיתוך דיאמונד, חיתוך ספייד מעל מערב, הוצאת 
שליטים ו-Q♦, אבל לוטן פישר בחר בקו המשחק הפשוט 
השליטים  כל  את  להפיל  בתקווה   ♥A-ה אל   ♥ ביותר: 
הנותרים ולתבוע את כל שאר הלקיחות. לרוע מזלו מזרח 

לא שירת והחוזה נכשל בלקיחה אחת.
West North East South
שטרן לירן ליבסטר פרידלנדר

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

שנייה  בהכרזה  (צפון)  לירן  ינון  הפתיע  השני  בשולחן 
של ♠3. כולנו לומדים להעדיף התאמה של 4-4 על פני 
5-3, אבל לשחקן ברמתו של ינון שיקולים משלו. עובדה 
חיתוך  לאחר  לביצוע.  יותר  קל  היה   4♠ החוזה  כי  היא 
נוסף,  וקלאב   ♣A מיד  שיחק  דרום  בדיאמונד  ההובלה 
ומצא את ה-K♣ אצל מזרח. בהמשך הוא לא ניחש את 
המצב בשליטים, אך לבסוף עקף נגד ה-J♥ והשלים 10 
לקיחות שזיכו את קבוצת טרנובסקי ב-IMP 10. בבורד 

.IMP 12 הבא נוספו אליהם עוד
Dealer West, Vul All

 ♠
♥
♦
♣

QJ9863
T975
K
QJ

 

♠
♥
♦
♣

2
AQ2
QT986
AK63

♠
♥
♦
♣

AK7
J8
AJ742
542

 ♠
♥
♦
♣

T54
K643
53
T987

 

West North East South
שטרן לירן ליבסטר פרידלנדר
1♦ 2♠ 3NT All Pass

ההתערבות ♠2 של ינון לירן יצרה בעיה למזרח שהחזיק 
התאמה בדיאמונד וגם שני עוצרים בספייד. בני ליבסטר 
 .3NT ידע שאם יכריז ♠3 יחמיץ כנראה חוזה אפשרי של
הוא בחר ב-3NT, אבל כעת מערב לא ידע על ההתאמה 
בדיאמונד ולא היה לו לאן להמשיך. בני ביצע כצפוי 11 

לקיחות.
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West North East South
טרנובסקי שוורץ פכטמן פישר

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

4NT Pass 5♥ Pass
6♦ Pass Pass Pass

וסיפק   1♠ של  יותר  צנועה  בהתערבות  בחר  שוורץ  רון 
בגובה  מידע  להחליף  כדי  הדרוש  המרחב  את  ליריביו 
בעקיפה  תלוי  היה  הסלם  ל-♦6.  בבטחה  ולהגיע  נמוך 
סיכוי   –  1 בגובה  אוברקול  שהכריז  מי  נגד  בדיאמונד 
גבוה יותר מ-50%. הצלחתה של העקיפה בהארט אינה 
הכרחית, משום שגם אם זו תיכשל יוכל הכרוז להשליך 
והסלם  הצליחו,  העקיפות  כל  בפועל  הארט.  על  קלאב 

בוצע בקלות.
בבורד הבא שוב החמיצה קבוצת שטרן חוזה ניתן לביצוע של 

♦6, אבל למזלה אהוד פרידלנדר לא הבריק במשחק היד.
Dealer South, Vul None

 ♠
♥
♦
♣

AK9543
K76
AKQ5
-

 

♠
♥
♦
♣

T
AQJ543
6
AJT96

♠
♥
♦
♣

QJ762
T8
JT2
432

 ♠
♥
♦
♣

8
92
98743
KQ875

 

West North East South
שטרן לירן ליבסטר פרידלנדר

Pass
1♥ Dbl Pass 2♦
3♣ 6♦ All Pass

הסדרות  בשתי  שליטה  עם  ל-♦6  מיד  לקפוץ  בחר  ינון 
של  ומצבו  מוצלח  נראה  החוזה  מערב.  ידי  על  שהוכרזו 
 ♣A-ב מערב  הובלת  לאחר  יותר  עוד  השתפר  הכרוז 
שנחתכה. אבל ביד זו היה עדיין מוקש – חלוקת הספייד 
הגרועה המחייבת את הכרוז לדחות את הוצאת השליטים 
בטבעיות  שיחק  פרידלנדר  בידו.  ספיידים  מיד  ולחתוך 
החוזה,  את  לבצע  יכול  היה  לא  כבר  מכן  ולאחר   ,♦AK
בקלאב,  שתיים  בשליט,  לקיחות   6 רק  לו  שהיו  מאחר 

אחת בהארט ושתיים בספייד.
.IMP 10 בשולחן השני עצרו שוורץ-פישר ב-♦5 והרוויחו על כך

ביד הבאה השיגו אלופי אירופה תוצאה נוראה לכאורה 
עקב אי-הבנה, אבל עדיין קבוצתם זכתה ברווח גדול:

Dealer North, Vul All
 ♠

♥
♦
♣

A764
62
AKQT964
-

 

♠
♥
♦
♣

JT5
AKJT5
-
AKJ87

♠
♥
♦
♣

KQ982
73
J3
6543

 ♠
♥
♦
♣

3
Q984
8752
QT92

 

West North East South
טרנובסקי שוורץ פכטמן פישר

1♦ Pass 1♥
2♥ 3♥ All Pass

בקרב המומחים מקובל כי התערבות של ♥2 במצב כזה 
לבקש  כדי   3♥ והכריז  זאת  הבין  שוורץ  טבעית.  היא 
משותפו להכריז 3NT עם עוצר בהארט. שותפו השאיר 
את החוזה ב-♥3 בהתאמה 4-2 (כאשר ניתן לבצע ללא 
קושי ♦5)! ההגנה לא הייתה מדויקת והחוזה ההזוי נכשל 

בשתי לקיחות בלבד.
West North East South
שטרן לירן ליבסטר פרידלנדר

1♦ 1♠ Dbl
4♦ 5♦ Pass Pass
5♠ Dbl All Pass

נאבקים על גביע המדינה: לוי שטרן (מימין) – בני 
ליבסטר מול רון פכטמן (משמאל) – בר טרנובסקי.
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את  שהיטה   1♠ של  אמיץ  באוברקול  בחר  ליבסטר  בני 
הכף לטובת קבוצתו. כאן הגיעו צפון-דרום לחוזה "הנכון 
שלהם" ♦5 אבל לוי שטרן (מערב) לא היה מוכן לוותר – 
אבל  הכפיל,  לירן  סלם.  מהכרזת  רחוקה  הייתה  לא  ידו 
(ה- בהגנה  אי-דיוק  ולאחר  להפיל,  ניתן  לא  החוזה  את 
A♠ נלקח מוקדם מדי) בוצעה גם לקיחה עודפת בעזרת 
עקיפות בהארט ובקלאב. פלוס 1050 לצפון-דרום העניק 

רווח גדול של IMP 13 לקבוצת שטרן.
בשיטת  הבדל  הביא  השני  השליש  של  האחרונה  ביד 

ההכרזה לרווח נאה לטובת קבוצת טרנובסקי.
Dealer East, Vul None

 ♠
♥
♦
♣

A
Q87
AQT
J98654

 

♠
♥
♦
♣

QJ943
T94
6
AQT3

♠
♥
♦
♣

K8752
K3
J732
K2

 ♠
♥
♦
♣

T6
AJ652
K9854
7

 

West North East South
טרנובסקי שוורץ פכטמן פישר

Pass Pass
1♠ 2♣ 2NT Pass
3♠ All Pass

פישר לא היה יכול לפתוח, כי לפי שיטתם הכרזת פתיחה 
היה  טרנובסקי  המייג'ורים.  בשני  אורך  מתארת   2♥ של 

זה שפתח ♠1 ופכטמן הכריז 2NT כדי להראות התאמה 
ב-♠3  עצרו  מזרח-מערב  לבסוף  מזמינה.  יד  עם  טובה 
הוזכרה.  לא  כלל  צפון-דרום  של  ההארט  סדרת  בעוד 
טעות  לאחר  בוצע  אבל  אחת,  פעם  ליפול  צריך  החוזה 

בהגנה.
West North East South
שטרן לירן ליבסטר פרידלנדר

Pass 2♥
Pass 4♥ Pass Pass

4♠ Dbl All Pass

חמישיות  שתי  המתארת   2♥ הפתיחה  הכרזת  לאחר 
מלא  למשחק  בקלות  הגיעו  צפון-דרום  ובמינור,  בהארט 
שהיה אמור להתבצע. מערב הקריב באומץ ל-♠4, אבל 
צפון-דרום הכפילו וגבו את כל הלקיחות המגיעות להם – 
A♠, חיתוך קלאב, A♦ ושתי לקיחות בהארט – עם רווח 
של IMP 10 לקבוצתם. בסיום השליש השני הראה לוח 

התוצאות על 52:56 לטובת קבוצת שטרן.
בחלוקה  והקובע.  האחרון  בשליש  גם  נמשכה  הנדנדה 
מוכפל  חוזה  נגד  להגן  הקבוצות  שתי  התקשו  הבאה 

בגובה 1.
Dealer West, Vul All

 ♠
♥
♦
♣

AT2
KJT95
AQ5
53

 

♠
♥
♦
♣

Q974
-
K976
AQT96

♠
♥
♦
♣

J83
AQ8732
T42
K

 ♠
♥
♦
♣

K65
64
J83
J8742

 

מהלך ההכרזה בשני השולחנות:
West North East South
1♣ 1♥ Pass Pass
Dbl All Pass

 Reopening שחקנים מומחים אינם מתלהבים מהכרזת
קרובות  שלעתים  מאחר  היריב,  בסדרת  חוסר  עם   Dbl

מדי השותף משאיר את ה-Dbl והחוזה מבוצע.
להבינו)  קל  (שלא  המחשב  ניתוח  לפי  שלנו,  במקרה 
בלקיחה הראשונה מערב חייב לעלות על קלף ההובלה 
את  להפיל  כדי   (!!)  ♣Q לשחק  או   ♣A-ה עם   (♣K-ה)
החוזה. בכל מקרה ביצוע החוזה תלוי על חוט השערה. 
בשולחן שבו הכרוז היה רון שוורץ ההגנה הייתה קרובה 

רון שוורץ (כרוז) ולוטן פישר (דומם) מול המגנים אהוד 
פרידלנדר (מימין) וינון לירן 
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להפיל אך לבסוף ביצעה את הטעות האחרונה – פלוס 
160 לצפון-דרום. בשולחן השני התפתחה "קומדיה של 
טעויות" בהגנה. בני ליבסטר הוביל ב-K♣ שזכה והמשיך 
רון  והכרוז   ,♦K-ה את  כששיחק  שגה  שטרן  לוי  ב-2♦. 
פכטמן גבה מיד שלוש לקיחות בדיאמונד. המשך בהארט 
נלקח על-ידי ה-Q♥. מזרח המשיך בהארט והכרוז שיחק 
 ♠Q-בסיבוב השני של הספייד מערב קפץ ב .♠K-אל ה ♠
ומזרח   ♠A-ב זכה  צפון  ההובלה.  את  לתפוס  בתקווה 
השליך את ה-J♠ בניסיון להיחלץ ממשחק סופי (בתקווה 
שה-T♠ אצל שותפו)! כך קיבל רון פכטמן לקיחה במתנה, 
 1♥ החוזה  סופי.  למשחק  מזרח  את  הכניס  גם  ולבסוף 
מוכפל בוצע עם שתי לקיחות עודפות וקבוצת טרנובסקי 

.IMP 9-זכתה ב
אבל בבורד הבא ספגה קבוצת טרנובסקי מכה כבדה:

Dealer North, Vul N/S
♠
♥
♦
♣

AJ742
JT862
QJ
6

♠
♥
♦
♣

3
9743
876543
95

♠
♥
♦
♣

QT985
AK
-
KQJT83

♠
♥
♦
♣

K6
Q5
AKT92
A742

West North East South
פרידלנדר שוורץ לירן פישר

2♥ 3♣ All Pass

פחות  עם  במייג'ורים  לפחות 4-4  הראתה  צפון  פתיחת 
לציון  ראוי  איפוק  הפגינו  דרום  ובייחוד  מזרח  מפתיחה. 
המשך  שנחתך.   ♦K-ב הוביל  דרום  החזקות.  ידיהם  עם 
ב-8♠ נלקח עם ה-J♠, וההגנה שיחקה שני סיבובי שליט 
לבצע  יכול  היה  לירן  ינון  כעת  ספייד.  חיתוך  למנוע  כדי 
את החוזה אם היה מנחש את המצב בספייד ומוביל מידו 
5♠ לאחר הוצאת השליטים, אבל הוא בחר ב-9♠ ולבסוף 

נאלץ למסור ארבע לקיחות בספייד – מינוס 50.
West North East South
שטרן פכטמן ליבסטר טרנובסקי

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

בשולחן השני לא הייתה לצפון אפשרות לפתוח, ובהמשך 
בני  אגרסיבית (מדי).  בהכרזה  כך  על  לפצות  ניסה  הוא 

ליבסטר עט על השלל והכפיל. רון פכטמן היה יכול ליפול 
כלל,  בשליטים  נוגע  היה  לא  אם  בלבד  פעמיים  ב-♠4 
הוציא  התאפק,  לא  קלאבים  שני  חתך  שכבר  לאחר  אך 
מזרח  של  ידו  השליטה.  את  ואיבד  שליטים  של  סיבוב 
נהייתה גבוהה, והכרוז נפל ארבע פעמים (מינוס 1100) 
רווח  צברה  שטרן  קבוצת  שטרן.  לקבוצת   IMP 16 עם 
לחוזה  הגיעו  במערב  השחקנים  שני  הבא:  בבורד  נוסף 
לגלות  צריך  היה   ♦A98763 ♣A5 שהחזיק  צפון   .5♠
את  להכשיל  כדי   (!) בקלאב  דווקא  סינגלטון  שלשותפו 
טרנובסקי  וקבוצת  במשימה,  כשלו  המגנים  שני  החוזה. 

.IMP 5 שגם הכפילה את החוזה איבדה בשל כך
בחלוקה שבאה לאחר מכן החליט בר טרנובסקי להשיב 

1NT לפתיחת שותפו ♥1 עם היד הבאה:
♠
♥
♦
♣

Q5
3
J532
QT9765

שותפו שהחזיק 18 נקודות הוביל אותו לחוזה סופי של 
3NT שהיה חסר כל סיכוי. בשולחן השני העדיף לוטן 

פישר להכריז Pass על ♥1, והחוזה בוצע בדיוק.
של  יתרונה  הסוף,  לפני  ספורים  בורדים  זה,  בשלב 
משחקים  בברידג'  גם  אבל  מכריע,  נראה  שטרן  קבוצת 

"עד הדקה ה-90".
Dealer North, Vul E/W

 ♠
♥
♦
♣

J6
K64
QJ3
QT652

 

♠
♥
♦
♣

-
T853
KT964
AJ94

♠
♥
♦
♣

AQ9852
A92
82
K7

 ♠
♥
♦
♣

KT743
QJ7
A75
83

 

מהלך ההכרזה בשני השולחנות:
West North East South

Pass 1♠ Pass
1NT Pass 2♠ All Pass

ליבסטר  בני  הכרוז  ב-8♣.  הוביל  (דרום)  טרנובסקי  בר 
וכך  הזדמנות,  בכל  שליטים  להוציא  החליט  (מזרח) 
בדיאמונד  אחת  בהארט,  לקיחות  שתי  להפסיד  נאלץ 
ועוד ארבע בשליט  - בשלב מאוחר של המשחק הוביל 
של   ♠T7-ל  Promotion וביצע קלאב  (צפון)  פכטמן  רון 

שותפו שישבו אחרי 985♠ של הכרוז.
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שונה  משחק  בקו  לירן  ינון  הכרוז  בחר  השני  בשולחן 
לגמרי – הוא ניסה להתקצר בשליטים. לוטן פישר הוביל 
זכה  שוורץ  רון  בהארט.  וחזר   ♥A-ב זכה  ינון   .♥Q-ב
מפיל  שהיה  שליט  להוביל  הזדמנות  לו  והייתה    ♥K-ב
את החוזה, אבל הוא שיחק Q♦, וכעת ינון הספיק לחתוך 
ה-8♠.  עם  בידו  קלאב  גם  חתך  ובהמשך  בידו  דיאמונד 
 ♠J-ה שליטים.  רק  נותרו  בידו  אבל  מעליו,  חתך  דרום 
של צפון נלקח עם ה-Q♠. ינון המשיך יפה ב-9♠ והכריח 
 – (!) A5 את דרום לשחק בלקיחה ה-12 לתוך מזלג של

.IMP 7-ביצוע יפה שצמצם את הפיגור ב
שלא  לסלם  שהובילה  יצירתית  בהכרזה  המשיך  ינון 
הוכרז בשולחן השני. עם קצת מזל בחלוקה הסלם בוצע 

והתוצאה הושוותה ל- 90:90, בורד אחד לפני הסוף!
Dealer South, Vul None

 ♠
♥
♦
♣

T73
KQ72
T87
642

 

♠
♥
♦
♣

KQ9
9
AK93
AQJ87

♠
♥
♦
♣

J65
AT864
Q42
K9

 ♠
♥
♦
♣

A842
J53
J65
T53

 

West East
שטרן ליבסטר
1♣ 1♥
2♦ 2♥

2NT 3NT
Pass

West East
פרידלנדר לירן

1♣ 1♥
2♦ 3♣

4NT 5♥
6♣ Pass

שטרן-ליבסטר הכריזו "לפי הספר" ועצרו ב-3NT עם 29 
נקודות במשותף ללא התאמה של 8 קלפים באף סדרה. 

קשה לבוא אליהם בטענות.
גם  וכך  מצוין,  קלף  הוא   ♣K-שה הרגיש  לירן  ינון  אבל 
זו  השיטה  לפי  ב-♣3 –  השני  בסיבוב  בחר  הוא   .♦Q-ה
הכרזה חיובית המתארת התאמה בקלאב ומעודדת את 
השותף להמשיך לסלם. פרידלנדר לא היה זקוק לעידוד 

נוסף ושאל מיד לקלפי מפתח בדרך ל-♣6.
ביצוע הסלם תלוי בחלוקה נוחה ב-♦, כאשר נוכחותו של 
דאבלטון   ♦JT כגון  נוספים  סיכויים  לכרוז  נותנת  ה-9♦ 
אצל אחד המגנים או Jx (Tx)♦ בצפון. במציאות הסדרה 
תגידו:  קושי.  ללא  בוצע  והסלם   3-3 מחולקת  הייתה 
סלם "תפור" וממוזל. אולי זה נכון, אבל כך מתגברים על 
פיגור וזוכים בגביע המדינה. בבורד האחרון שוחק בשני 
השולחנות חוזה קל לביצוע של ♥4 – לכאורה חלוקה לא 
מעניינת, אבל במצב של שוויון כל לקיחה עודפת קובעת. 
של  בלבד   10 מול  לקיחות   11 לבצע  הצליח  פרידלנדר 

ליבסטר, והביא לקבוצתו את הגביע.
לא  אם  גם  אדיר,  קרב  על  הקבוצות  לשתי  הכבוד  כל 
מסכי  אל  באינטרנט  הצופים  את  שריתק  מטעויות,  נקי 
כי  התברר  בסיומו  האחרון.  הרגע  עד  ממש  המחשב 
יותר  קצת  הפעם  (שביצעו  והספינגולד  אירופה  אלופי 
טעויות מהרגיל) נאלצו להסתפק בסגנות. פרידלנדר-לירן 
הוכיחו פעם נוספת שהם אחד הזוגות הבכירים בישראל, 
וגם לזוג החדש יחסית פכטמן-טרנובסקי יהיה הרבה מה 

לומר בברידג' הישראלי בשנים הקרובות.

הזוכים המאושרים (מימין): 
ינון לירן, רון פכטמן, בר 

טרנובסקי, אהוד פרידלנדר.
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עוד זוג ישראלי 
זוכה בקוונדיש

נגה ודנה טל

הקוונדיש  תחרות  במונקו  נערכה  ספטמבר  בתחילת 
מכל  והזוגות  הקבוצות  מיטב  אליה  שהגיעו  היוקרתית, 

רחבי אירופה וכן מספר שחקנים בכירים מארה"ב.
חברות  ידי  על  ישראל  יוצגה  נשים  לזוגות  בתחרות 
השתתפה  כמו-כן  וטל-טל  נוסצקי-סעדה  הנבחרת 
האקט  ברברה  עם  פעולה  ששיתפה  פופלילוב  מטילדה 

מאנגליה.
התחרות נמשכה שלושה ימים וכללה יומיים של מוקדמות 
הפרסים  בתים.  בשני  גמר  של  אחד  יום  ולאחריהם 
הייתה  והרמה  בכירים,  זוגות  משכו  הנכבדים  הכספיים 
אלופות  בתחרות  השתתפו  השאר  בין  מאוד.  גבוהה 
אירופה הטריות מהולנד ואלופות אירופה ועולם בדימוס 

מאנגליה ומצרפת.
אחרי שהתפזר העשן התברר כי זוכות הקבנדיש לנשים 
פופלילוב  מטילדה  בעוד  טל,  האחיות  הן   2014 לשנת 
קטפה ביחד עם שותפתה את המקום הראשון בגמר ב'.

להלן מספר ידיים משלב הגמר:
Dealer South, Vul All

♠
♥
♦
♣

AQJ853
AK953
Q9
-

♠
♥
♦
♣

97
JT
K742
KJ975

♠
♥
♦
♣

642
Q74
J65
QT64

♠
♥
♦
♣

KT
862
AT83
A832

West North East South
נגה טל דנה טל

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

יכלה  לא  דנה  צפון,  של   4♣  Cuebid-ה הכרזת  לאחר 
 ♠K :"לעצור לפני סלם כאשר לרשותה 3 קלפים "עובדים
A + ♣A♦ +. התברר כי הערכת היד הייתה נכונה, וביצוע 
 ,♣A-ה על  הושלך  מפסיד  דיאמונד  פשוט:  היה  הסלם 

ונגה מסרה להגנה רק לקיחה אחת בהארט.
היד הבאה לקוחה מהמפגש הישיר מול אלופות אירופה 
מועמדות  שהיו  מיכלסן-וורטל,  ההולנדיות   2014 לשנת 
כמעט ודאיות לזכייה בתחרות ואף הובילו ברוב שלביה.

Dealer West, Vul E/W
 ♠

♥
♦
♣

Q7
AJ42
Q5
T8764

 

♠
♥
♦
♣

642
T
KT76432
K2

♠
♥
♦
♣

9
KQ876
AJ98
Q93

 ♠
♥
♦
♣

AKJT853
953
-
AJ5

 

 West North East South
דנה טל נגה טל

2♦ Pass 2♥ 4♠
Pass Pass Pass

מזרח  וחלשה.  טבעית  הייתה   2♦ הפתיחה  הכרזת 
הובילה  ומערב  פגיע,  במצב  ל-♦5  להקריב  לא  החליטה 

ב-T♥ הבודד נגד החוזה ♠4.
 ♥ מהדומם  לשחק  נגה  החליטה  ארוכה  מחשבה  לאחר 
את  למעשה  הבטיח  זה  מהלך   .♥A-ב לזכות  ולא  נמוך 
ביצוע החוזה, כי גם אם מזרח הייתה עולה ב-Q♥ ונותנת 
מתבצע  עדיין  היה  החוזה  הארט,  חיתוך  לשותפתה 
באמצעות משחק לחץ – דרום מוציאה שליטים ומוסרת 
קלאב למערב, ולבסוף מזרח אינה יכולה להגן בו-זמנית 

על הקלאבים וההארטים.

ב-2012 עברה תחרות הקוונדיש המסורתית מארה"ב 
שוורץ- רון  הישראלי  הזוג  זכה  שנה  באותה  למונקו. 
לוטן פישר במקום הראשון בתחרות הזוגות היוקרתית. 
השני  למקום  והגיעו  פישר-שוורץ  הצטיינו  השנה  גם 
חברות  גנבו  ההצגה  את  אולם  הקבוצות,  בתחרות 
שזכו  טל  ודנה  נגה  האחיות  לנשים  ישראל  נבחרת 

במקום הראשון בתחרות לזוגות נשים.
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מנצחות גמר ב': מטילדה פופלילוב (משמאל) – ברברה 
האקט (מימין).

מנצחות הקוונדיש 2014 – נגה ודנה טל

הרשתה  כאשר  החוזה  ביצוע  על  הקלה  מזרח  בשולחן 
המשיכה  מערב  הראשונה.  בלקיחה  לזכות  לשותפתה 
בדיאמונד. נגה חתכה, שיחקה A♠ והמשיכה ב-♠ נמוך 
לכיוון ה-Q♠. כעת שוחק קלאב אל ה-J♣. מערב זכתה 
והמשיכה בקלאב. נגה זכתה ב-A♣, משכה שליט אחרון 
על  מפסיד  הארט  הושלך  לבסוף  קלאב.  למזרח  ומסרה 
אחד הקלאבים שהוגבהו בדומם. ביצוע נאה ליד בעלת 

חשיבות עצומה.
לסיום, עוד הכרזת סלם מוצלחת. ביד הבאה האחיות טל 

היו היחידות שהכריזו וביצעו ♠6.
Dealer North, Vul None

 ♠
♥
♦
♣

AKT9
A7653
K
J92

 

♠
♥
♦
♣

4
KQJT4
AJ654
65

♠
♥
♦
♣

J63
982
872
QT74

 ♠
♥
♦
♣

Q8752
-
QT93
AK83

 

West North East South
נגה טל דנה טל
1♥ Pass 1♠

Pass 3♠ Pass 4♣
Pass 4♦ Pass 5♠
Pass 6♠ All Pass

לאחר שנגה הכריזה ♠3 דנה ראתה סיכוי לסלם, אולם 
החוסר  לנוכח  ברור  היה  לא  עדיין  דרום  של  היד  ערך 
של   Cuebid הכריזה  דנה  צפון.  של  הארוכה  בסדרה 
דנה  מעודדת.  כמובן  הייתה   4♦ השותפה  ותשובת   ,4♣
מנגה  ביקשה  זו  הכרזה  ל-♠5.  מיד  לקפוץ  החליטה 
ל-♠6,  הוסיפה  נגה  טובים.  שליטים  עם  סלם  להכריז 

.♥K-ומערב הובילה ב

דנה חתכה בידה ושיחקה ♦ לעבר ה-K♦ בדומם. מערב 
קפצה ב-A♦ והמשיכה ב-Q♥. דנה חתכה שוב והמשיכה 
 ,♦Q שיחקה  דנה  נפלה,  לא   ♣Q-ה כאשר   .♣AK-ב
 ,♥A השליכה קלאב מהדומם וחתכה קלאב. כעת משכה
 12 להשלמת  צולב  בחיתוך  והחלה  דיאמונד  השליכה 

לקיחות.
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הצץ מעבר לכתפי

סתם יום של חול
איתן גוליק 

החלטנו לשחק תחרות של סתם יום חול בסניף. התנועה 
הייתה Howell בשיטת חישוב טופ-בוטום. ישבנו במזרח-
את  שתחליף  הסניף  ממנהלת  ביקשתי   .5 לוח  מערב, 

הקלפים הישנים, והיא אכן הבטיחה לעשות זאת.

על  הסתכלתי  המום  בעודי   .1♣ ופתחה  חילקה  דרום 
הנעשה בידי:

West
♠
♥
♦
♣

K964
-
A8653
AJ84

(ובכל   Pass להכריז  אופן  בשום  יכול  שאיני  החלטתי 
זאת הקלאבים הפריעו). הכרזתי ♦1. מצפון ♥1, ושותפי 
קופץ ל-♦4. דרום עברה, והחלטתי להוסיף ל-♦5 – אולי 
מוגזם אבל כדאי אם למתנגדים יש משחק מלא ב-♥. צפון 

הובילה בהארט והתגלה הדומם הפנטסטי:

East
♠
♥
♦
♣

Q83
T6
KJT972
Q5

נראה לי ש-♥4 מצד המתנגדים כמעט בטוח, ולכן ההכרזה 
הייתה כדאית, מה גם שכנראה לא אכשל בחוזה.

 .K-חתכתי כמובן ושיחקתי ♦ לכיוון ה .♥A-דרום הובילה ב
 ♦A-צפון לא שירתה. חתכתי ♥ שני ואחרון ומשכתי את ה

(ה-Q נפלה לידיעת מי שעד כה לא ספר).

 ♣K-שיחקתי ♣ נמוך לכיוון הדומם, מתוך מחשבה שאם ה
בצפון – הגברת תהיה במעין משחק סופי. צפון החליטה 

לא לעלות ב-K♣. ה-Q♣ זכתה, קלאב נוסף ל-A♣ וקלאב 
שלישי נחתך בצפון כאשר ה-K♣ נופל. חזרתי לידי בשליט, 
זרקתי ספייד מפסיד על ה-J♣ וביצעתי 12 לקיחות – טופ 

מוחלט!

להלן החלוקה המלאה ומהלך ההכרזה:

Dealer South, Vul N/S

 ♠
♥
♦
♣

J75
KJ87653
-
K63

 

♠
♥
♦
♣

K964
-
A8653
AJ84

♠
♥
♦
♣

Q83
T6
KJT972
Q5

 ♠
♥
♦
♣

AT2
AQ94
Q4
T972

 

West North East South
1♣

1♦ 1♥ 4♦ Pass
5♦ Pass Pass Pass

גבוהות,  נקודות   12 לי  זאת?  כל  לכם  מספר  אני  ולמה 
ולשותפי 8 – דהיינו לכל צד 20 נקודות. צפון-דרום כנראה 

נופלים ב-♥4 (נותנים שני ספיידים ושני קלאבים).

מוסר השכל
כמאמר חז"ל – זה הקטן גדול יהיה.

מספר הנקודות הקטן הופך להיות תוצאה גדולה.
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בחן את עצמך 
  קובי שחר

 (1)
Dealer South, Vul None

 ♠
♥
♦
♣

863
K65
AT987
86

♠
♥
♦
♣

AK5
A742
KQ
AT74

North South
2NT

3NT Pass

מערב הוביל ב-Q♥ נגד החוזה 3NT. תכנן את המשחק! 
 (2)

Dealer South, Vul All
♠
♥
♦
♣

A53
532
AJT9
A65

♠
♥
♦
♣

T96
AKJ964
K
J83

North South
1♥

2♦ 2♥
4♥ Pass

מערב מוביל ב-K♠ נגד החוזה ♥4. תכנן את המשחק!

פתרונות בעמוד 34

הגנה - לב המשחק
חיים קלר ז"ל

הנה תזכורת לדברים שכבר נאמרו: שחקן הברידג' מבלה 
דפוסי  לעצמו  לסגל  עליו  לכך  אי  בהגנה.  מזמנו  כ-50% 
חשיבה נכונים ולספור כל הזמן. עליו לנתח מצבים בדיוק 
למצוא  עליו  ועוד,  זאת  כרוז.  בהיותו  עושה  שהוא  כפי 
באמצעות  אפשר?  איך  שותפו.  קלפי  את  "לראות"  דרך 
תקשורת, בשפת הברידג' כמובן. לעתים הוא יהיה לבד 
במערכה ויצטרך לגייס את כל משאביו כדי להכשיל את 
לפענח  שותפו:  למשחק  היטב  לב  לשים  עליו  אך  הכרוז, 
ההשלכות.  את  וגם  האיתותים  את  ההובלה,  קלף  את 

בקיצור – עבודה רבה.

במשחק.  והמאתגר  הקשה  לחלק  נחשב  ההגנה  משחק 
נסו כוחכם ביד הבאה:

 ♠
♥
♦
♣

A43
QJ
AKQJ2
J65

♠
♥
♦
♣

QJT9
K743
63
AQ7

חוזה: ♥4; כרוז: דרום; קלף ההובלה: Q♠ ממערב.

North South
1♦ 1♥

2NT 4♥
Pass

השותף  בדומם.   ♠A-ה על-ידי  שנלקח   ♠Q-ב הובלתם 
שירת עם ה-5♠, והכרוז עם ה-2♠. בלקיחה השנייה מריץ 
הכרוז את ה-Q♥ (מזרח משרת בקלף נמוך). האם תזכו 
בדעתכם  איך  לבסוף,   ♥K-ב תזכו  וכאשר  תעכבו?  או 

להמשיך את ההגנה?

פתרון בעמוד 35
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ברידג' בבית הלבן (11)

דיקי לא מפספס 
אף טריק

חנן שר

האורגני  בגן  שוטט  ברק  שלו,  הצהרים  הפסקת  במהלך 
בחוץ, היכן שמישל הייתה עסוקה בהפיכת אדמה מסביב 
לשורת צמחים. "מה את מגדלת שם, בייבי?", הוא שאל 

והתכופף כדי לראות טוב יותר.
"לא תראה שם כלום. יש כאן לפת וירקות שורש הגדלים 
כאלה  לך  היו  בטח  טובים.  הירוקים  גם  לאדמה.  מתחת 

בתור ילד".
אי-נוחות.  של  ברור  סימן  הימנית,  באוזנו  משך  ברק 
או  מוקימי  להכין  נהגה  אמא  לפת.  טעמתי  לא  "מעולם 

סאטאי".
מישל התפלאה: "מה אתה אומר? אף פעם לא אכלתי את 

זה בצד הדרומי של צ'י-טאון".
בעלה ענה באופן מקצועי: "אמי הייתה מתאימה את עצמה 
תירס  של  קנייתי  תבשיל  הוא  מוקימי  בעלה.  של  לטעם 
מאוד.  טעים  בננות.  או  אדמה  בתפוחי  ממולא  ושעועית 
פיקנטי  ברוטב  טבולים  קטנים  שיפודים  אלו   – סאטאי 
ומבושלים על אש פתוחה. באינדונזיה יש את זה עם כל 
את  שלא  ובוודאי  עזים,  אהבתי  לא  מעולם  הבשר.  סוגי 
שדיקי  לי  שמזכיר  מה  אותי.  שהאכילו  האחרים  הדברים 
ופטי מגיעים הערב. האם אמרת להם להביא את צ'קרס?
ובו  שצ'קרס  להם  "אמרתי  מישל.  אמרה  מותק".  "כן, 
יכולים להשתובב על הדשא הדרומי בזמן שאנו משחקים 

קלפים".
ברק נראה מודאג. "כל עוד הכלבלבים האלה לא חופרים 
בגן השושנים...", הוא אמר. "ועדיף שנהיה מוכנים, התיק 

של דיקי אומר שהוא לא מפספס אף טריק".
"קסמים?", מישל נראתה מופתעת. "חשבתי שהוא עוסק 
כשהתקשרתי  שעשה  הראשון  הדבר  בבית.  בשיפורים 

כדי להזמין אותם היה לשאול אודות הצנרת".
"האם שאל על חרקים?", אמר ברק.

"בייבי, אתה כל כך חכם. איך ידעת? הדבר השני שהוא 
רצה לדעת היה אם הבאנו בזמן האחרון מדביר".

***************************************************

ביד השנייה דיקי מצא את עצמו שוב במצב לא נוח. מישל 
מהלך  על  אורגני  לא  דשן  קצת  זרקה  במערב  שישבה 
הכרזה מסודר כאשר פתחה בהכרזת מנע של ♦3. לאחר 

שתי הכרזות Pass עמדה בפני דיקי בעיה מעצבנת:
Dealer West, Vul All

♠
♥
♦
♣

AQ2
65
K2
AKQJ76

West North East South
מישל פטי ברק דיקי
3♦ Pass Pass ?

רק  לו  לו.  מוכר  כמעט  שהיה  לחדר  מסביב  התבונן  הוא 
היו בסביבה הדלמן, ארליכמן או אפילו בארקר כדי לתת 
עצה, או עוד יותר טוב סיוע טכני. 3NT נראה רעיון טוב, 
ואז   ,Dbl לגבי  מה  זה.  בשביל  מדי  חזק  הוא  אולי  אבל 
3NT לאחר שפטי תכריז מייג'ור כצפוי? זה נראה הטוב 

ביותר.
דיקי הופתע כאשר פטי, שבדרך כלל תמיד אפשר לסמוך 
עליה, לא הכריזה 3 באחד המייג'ורים, ובמקום זה ניסתה 
משהו שלמדה ממומחה מקומי במועדון בבית האבות בסן 
טובה  יד  המתארת   4♦ של   Cuebid הכרזת קלמנטה – 
מבין  לבחור  מדיקי  ומבקשת  המייג'ור  סדרות  שתי  עם 

שתי כוסות הרעל.
לרוע המזל, שתי סדרות המייג'ור היו רעל בשביל דיקי, 
והוא ניסה לחלץ את עצמו באמצעות 4NT. פטי הצייתנית 
דיקי   .5♦ והכריזה  והטוב  הישן  כבלקווד  זאת  פירשה 
הרותח שכבר לא היה מסוגל לחלץ את עצמו בחינניות, 
בקול  אמר  הוא   ,"6NT" הקופה.  כל  על  להמר  החליט 
תקיף, עם תקווה קלושה שהכרטיס של פטי יצליח להביא 

אותו הביתה.
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Dealer West, Vul All

♠
♥
♦
♣

T863
AKQ9
43
952

♠
♥
♦
♣

AQ2
65
K2
AKQJ76

West North East South
מישל פטי ברק דיקי
3♦ Pass Pass Dbl

Pass 4♦ Pass 4NT
Pass 5♦ Pass 6NT
Pass Pass Pass

נלקח  מזרח  של   ♠K-ה ה-4♠.  הייתה  הפתיחה  הובלת 
ב-A♠. דיקי קימט את מצחו. העניינים לא נראו מבטיחים 
מדי. היו לו רק 11 לקיחות בדמות 6 קלאבים, 3 הארטים 
 ♦A למצוא  מנסה  היה  אחרים  בזמנים  ספיידים.  ו-2 
מימינו, סיכוי שנראה קלוש עד אפסי אחרי הכרזת המנע 

של מישל בסדרה זו במצב פגיע.
התקופה  מאז  שנשאר  הנובע"  "העט  את  מישש  הוא 
שהוא גר במספר 1600. אבל הדבר הארור שהיה אמור 
לא  המפוארת,  הנברשת  בתוך  נסתרת  מצלמה  להפעיל 
דיקי  חשב  יותר",  טובות  סוללות  להם  אין  "למה  עבד. 

ונאלץ להחליט בעצמו מה לעשות.
הוא לא ראה משהו יותר טוב מהרצת הלקיחות הבטוחות 
שלו, ותחילה קלאבים. בתקווה לקבל ספירה כלשהי של 
היד. ברק שירת לארבעה סיבובים של קלאב, ואז השליך 
היו  מישל  של  ההשלכות  שש  בעוד  והארט,  דיאמונד 
ספייד, הארט וארבעה דיאמונדים. דיקי השליך מהדומם 
ספייד ודיאמונד, ועל הקלאב האחרון נפטר מה-9♥ מתוך 

הנחה שאין עתיד בסדרה זו.
בעוד   ,♥K-ה ובעקבותיו   ♥A-ה אל  הארט  שוחק  כעת 
מישל משליכה דיאמונד נוסף. המבט המובס על פניו של 
דיקי נעלם. היה לו סיכוי. מישל הובילה ספייד נמוך, ככל 
הגבוה  ההארט  ברשותה,   ♠J-ה אם  מרביעייה.  הנראה 
ואפשר  חיוני  יציאה  קלף  להשליך  אותה  יכריח  האחרון 

יהיה "לתפור" אותה במצב הבא:

 ♠
♥
♦
♣

T8
Q
4
-

 

♠
♥
♦
♣

J9
-
AQ
-

♠
♥
♦
♣

x
Tx
x
-

 ♠
♥
♦
♣

Q2
-
K2
-

 

דיקי חשב על כך כאשר ביקש מהדומם את ה-Q♥ והשליך 
♦ נמוך מידו. למישל לא הייתה ברירה אלא להשליך את 
ה-Q♦, אבל דיקי עקב בקפדנות אחרי הקלפים. דיאמונד 
נמוך אל ה-K וה-A שנותר בודד אילץ את הגברת להוביל 

מה-J9♠ ולהעניק לו את החוזה.
"שיחקת יפה מאוד", היא אמרה כשהיא משתמשת בטון 
ההובלה  "אמנם  המבוגר.  האורח  כלפי  מכובד  דיבור 
בספייד הייתה ידידותית, אבל כל הכבוד לך שקראת את 
הקלפים שלי כאילו היו לך עיניים מאחוריי ויכולת לראות 

בדיוק מה אני מחזיקה".

לי,  שיצא  הערמומי  לשם  מתאים  היה  "זה  חייך.  דיקי 
הלקיחות   12 היו  היחידים  הטריקים  הזה  במקרה  אבל 

[באנגלית tricks] שהצלחתי לזכות בהן".
החלוקה המלאה:

 ♠
♥
♦
♣

T863
AKQ9
43
952

 

♠
♥
♦
♣

J974
J2
AQJT987
-

♠
♥
♦
♣

K5
T8743
65
T843

 ♠
♥
♦
♣

AQ2
65
K2
AKQJ76

 

***************************************************
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בחן את עצמך – פתרונות מעמוד 31
 (1)

  ♠
♥
♦
♣

863
K65
AT987
86

 

♠
♥
♦
♣

T9
QJ983
54
KJ52

♠
♥
♦
♣

QJ742
T
J632
Q93

 ♠
♥
♦
♣

AK5
A742
KQ
AT74

 

מערב הוביל ב-Q♥ נגד החוזה 3NT. תכנן את 
המשחק! 

יש 8 לקיחות בטוחות, הכוללות שלוש לקיחות בדיאמונד. 
המקור הטוב ביותר ללקיחה נוספת הוא סדרת הדיאמונד.

 ,♦KQ משחקים  היינו  לקיחות  ל-10  זקוקים  היינו  אם 
נכנסים לדומם עם ה-K♥ וממשיכים ב-A♦ בתקווה שה-
J♦ ייפול, אולם קו משחק זה עלול להיכשל. קיימת דרך 
אחרת המבטיחה ביצוע 3NT בוודאות (תוך כדי הקטנת 
 ♥A-ב זוכים  הנכון:  המשחק  עודפת).  ללקיחה  הסיכוי 
ממשיכים  מדי),  מוקדם  לדומם  הכניסה  את  לבזבז  (אין 
 ♦A-ה עם   ♦Q-ה על  עולים  השלישית  ובלקיחה   ♦K-ב
(Overtake). לאחר מכן ממשיכים ב-T♦ ומוסרים לקיחה 
בלקיחות  וזוכים   ♥K-ה עם  לדומם  נכנסים  לבסוף   .♦J-ל
שהוגבהו. עיקרון: כאשר יש מיעוט כניסות לאחת הידיים 
ניתן להשתמש בטכניקת ה-Overtake כדי להשיג כניסה 
נוספת. ויתור על לקיחה אחת כדי להגביה שתיים נשמע 

כמו עסקה כדאית.

 (2)

 ♠
♥
♦
♣

A53
532
AJT9
A65

 

♠
♥
♦
♣

KQJ8
QT7
Q53
T92

♠
♥
♦
♣

742
8
87642
KQ74

 ♠
♥
♦
♣

T96
AKJ964
K
J83

 

מערב הוביל ב-K♠ נגד החוזה ♥4. תכנן את משחקך!

לכרוז 4 לקיחות מלמעלה בסדרות הצדדיות. אם נצליח 
להימנע ממפסיד בשליט יהיו לנו 10 לקיחות, אך הדבר 
אינו תלוי בנו. אנו זוכים ב-A♠ ומשחקים AK♥, אך מזרח 
לקיחה  לפתח  עלינו  כעת  השני.  לסיבוב  משרת  אינו 
לבצע  היא  הנכונה  הדרך  הדיאמונד.  מסדרת  עשירית 
על  "מפסיד  בטכניקת  להשתמש  מכן  ולאחר   Overtake
וממשיכים   ♥AK ,♠A-ב זוכים  הנכון:  המשחק  מפסיד". 
 ♦J משחקים  כעת  בדומם.   ♦A-ה על-ידי  הנלקח   ♦K-ב
ומשליכים מהיד 9♠. זוהי למעשה עקיפת חיתוך בדיאמונד 
שתבטיח את ביצוע החוזה גם אם תיכשל! ההגנה זוכה 
להשליך  לבסוף  נספיק  ואנו  אחד,  וספייד   ♥Q  ,♦Q-ב
שימו  שהוגבהו.  הדיאמונדים  על  מפסידים  קלאבים  שני 
כדי   ♦Q-ב שזכה  לאחר  בקלאב  משחק  מערב  שאם  לב 
לתקוף את הכניסה לדומם, הכרוז ממשיך ב-T9♦ ומשליך 
מידו קלאבים. מערב יכול לחתוך את הדיאמונד הרביעי, 
בלקיחה  לזכות  מספיקה  אינה  ההגנה  הועיל.  ללא  אך 

בקלאב.

ליצור  אפשר  שבהם  למצבים  לב  לשים  חשוב  עיקרון: 
כניסה נוספת לדומם באמצעות Overtake. במקרה שלנו 
אם הכרוז נותן ל-K♦ לזכות, אין אפשרות לפתח לקיחה 

שלישית בדיאמונד בשל מחסור בכניסות לדומם.
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הגנה לב המשחק – פתרון מעמוד 31

 ♠
♥
♦
♣

A43
QJ
AKQJ2
J65

♠
♥
♦
♣

QJT9
K743
63
AQ7

חוזה: ♥4; כרוז: דרום; קלף ההובלה: Q♠ ממערב.

North South
1♦ 1♥

2NT 4♥
Pass

השותף  בדומם.   ♠A-ה על-ידי  שנלקח   ♠Q-ב הובלתם 
שירת עם ה-5♠, והכרוז עם ה-2♠. בלקיחה השנייה מריץ 
הכרוז את ה-Q♥ (מזרח משרת בקלף נמוך). האם תזכו 
בדעתכם  איך  לבסוף,   ♥K-ב תזכו  וכאשר  תעכבו?  או 

להמשיך את ההגנה?
הרב  למידע  לב  שימו   !♣A-ב להמשיך  יש  תשובה: 

שהצטבר כבר בשלב מוקדם של המשחק:
(א) לפי האיתות של מזרח עם ה-5♠ (הקלף הנמוך ביותר 

בידו), אין לו עניין בסדרה, כלומר ה-K♠ אצל הכרוז.
גם  כי  ברור   – ההכרזה  לפי  בהארט  שישייה  לכרוז  (ב) 

ה-A♥ אצלו.
(ג) ניתן לספור עבור הכרוז 11 לקיחות – חמש בהארט, 

שתיים בספייד ולפחות ארבע בדיאמונד.
המקור היחיד ללקיחות עבור ההגנה הוא סדרת הקלאב. 
מערב  הכרזתו.  את  להצדיק  כדי   ♣K-ל זקוק  אינו  דרום 
 ♥K-ב מיד  לזכות  שותפו,  אצל  זה  שקלף  להניח  חייב 
ולהמשיך ב-A♣. לאחר מכן הוא ימשיך בקלאב נוסף, ללא 

קשר לאיתות של השותף.
קלאבים   4-3 ולכרוז  במזרח,   ♣K-ה את  מצאנו  אכן  אם 
לכרוז  יאפשר  אחר  המשך  כל  יוכשל.  החוזה  זוטרים, 

להביא את החוזה הביתה בשלום.
ואם ה-K♣ אצל דרום? גם במקרה זה ה-A♣ הוא ההמשך 

הנכון כדי להחזיק את הכרוז על 11 לקיחות במקום 12.
היד המלאה:

 ♠
♥
♦
♣

A43
QJ
AKQJ2
J65

 

♠
♥
♦
♣

QJT9
K743
63
AQ7

♠
♥
♦
♣

8765
2
9854
K432

 ♠
♥
♦
♣

K2
AT9865
T7
T98

 

הנהלת ההתאגדות והחברים מרכינים ראש 
עם פטירתו של משה יפה חבר ההתאגדות 

שכיהן כיו"ר ועד העמותה.

תנחומינו למשפחה!
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ספירת לקיחות או 
מפסידים?

בתכנון ביצוע חוזה עם שליט

קובי שחר

מקובל כי בתכנון ביצוע המשחק בחוזה ללא שליט סופרים 
לקיחות, ואילו בחוזה עם שליט סופרים מפסידים ופועלים 
 – כדאית  היא  זו  הבחנה  אם  השאלה  נשאלת  בהתאם. 

אולי כדאי לספור לקיחות בכל מקרה?
מנגנון המשחק מוכר לכולנו – כל שחקן שם בתורו קלף 
בלקיחה.  הזוכה  יהיה  הקלפים  אחד  כאשר  השולחן,  על 
לבדוק  היא  המשחק  את  לתכנן  הנכונה  הדרך  כך,  אם 

מהם הקלפים שכאשר יונחו על השולחן – יזכו בלקיחה.
המפסידים,  מספר  צמצום  את  לתכנן  יותר  נוח  לעתים 
הראשון  בשלב  כדאי  דעתי  לפי  אולם  בהמשך,  כך  ועל 
של הלימוד להתרכז בשיטה אחת לתכנון המשחק, והיא 
ספירת הלקיחות. אנו מתכננים כיצד "לייצר" את הלקיחות 

החסרות לביצוע החוזה. 
ועם  ההכרזות  לימוד  עם  מתמודדים  מתחילים  שחקנים 
הכרת טכניקות משחק שונות. על כן כדאי להקל עליהם 
ולהסביר רק דרך אחת שבה משתמשים לתכנון המשחק.
למעשה, גם כשמתכננים ביצוע חוזה ללא שליט סופרים 

מפסידים:

 ♠
♥
♦
♣

A8
532
AKJT
J832

 

 ♠
♥
♦
♣

KQJ62
T94
Q75
96

♠
♥
♦
♣

T93
A876
982
T74

 ♠
♥
♦
♣

754
KQJ
643
AKQ5

 

West North East South
1NT

Pass 3NT All Pass

מערב מוביל ב-K♠ נגד 3NT. יש לנו 7 לקיחות בטוחות, 
וניתן לפתח שתיים נוספות בהארט. אם ידוע לנו שחלוקת 
הספייד היא 5-3, אנו סופרים שנפסיד 4 לקיחות בספייד, 
וביחד עם ה-A♥ פירושו של דבר הפסד של 5 לקיחות לפני 
שנזכה ב-9. עלינו לחפש מקור אחר ללקיחות הנוספות – 

במקרה זה באמצעות עקיפות ב-♦.
כעת נתרכז בחוזים עם שליט. כאשר משתמשים בשיטת 
את  לצמצם  ניתן  כי  לומד  השחקן  המפסידים,  ספירת 

מספרם בשלוש דרכים:

(א) עקיפות; (ב) חיתוך; (ג) השלכה.
להשיג  דרכים  הן  הראשונות  האפשרויות  שתי  למעשה 
הנדרש.  הלקיחות  למספר  להגיע  כדי  נוספות  לקיחות 
המשחק  את  כשמתכננים  גם  בהן  להשתמש  אפשר 
בשיטה של ספירת לקיחות. שתי הידיים הבאות מדגימות 

את העיקרון:

 ♠
♥
♦
♣

AQ4
QJ72
K74
973

 

♠
♥
♦
♣

KJ65
94
JT92
QJT

♠
♥
♦
♣

T983
T
Q653
AK86

 ♠
♥
♦
♣

72
AK8653
A8
542
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West North East South

1♣ Pass 1♥
Pass 2♥ Pass 4♥
Pass Pass Pass

ביד זו יש לנו 9 לקיחות בטוחות. המקור האפשרי היחיד 
ספירת  שיטת  גם  בספייד.  עקיפה  הוא  עשירית  ללקיחה 
המפסידים תביא אותנו בסופו של דבר למסקנה שנדרשת 

עקיפה בספייד.

 ♠
♥
♦
♣

AQ4
QJ72
K74
973

 

♠
♥
♦
♣

KJ65
94
JT92
QJT

♠
♥
♦
♣

T9832
T
Q63
AK86

 ♠
♥
♦
♣

7
AK8653
A85
542

 

 4♥ משחקים  ושוב  הקלפים,  בהרכב  קטן  שינוי  עשינו 
לקיחות   9 יש  הפעם  גם  הכרזה.  מהלך  אותו  לאחר 
הוא  עשירית  ללקיחה  היחיד  האפשרי  והמקור  בטוחות, 

עקיפה בספייד.
להגיע  נצטרך  המפסידים,  ספירת  שיטת  לפי  נעבוד  אם 
בדיאמונד  אחד  ממפסיד  להיפטר  שאפשר  למסקנה 
באמצעות  שיוגבה  בדומם  ספייד  על  השלכתו  באמצעות 
עקיפה. התוצאה זהה, אבל שיטת ספירת הלקיחות תביא 

אותנו למסקנה הנכונה ביתר קלות.

מספר  דוגמה  הנה  יותר.  אף  גדול  האבסורד  לעתים 
למתחילים שנושאו: "איך לתכנן את המשחק". 

 ♠
♥
♦
♣

8732
K73
65
QJT6

 

♠
♥
♦
♣

KQJ
96
AJ843
832

♠
♥
♦
♣

T95
542
KQT7
974

 ♠
♥
♦
♣

A64
AQJT8
92
AK5

 

West North East South
1♥

Pass 2♥ Pass 4♥
Pass Pass Pass

מסביר  המחבר  בספר.  הראשונות  הדוגמאות  אחת  זוהי 
כי כדי להימנע ממפסיד שני בספייד יש להשליך קלף אחד 
מהדומם.  שישוחק  בקלאב  הרביעי  הקלף  על  זו  מסדרה 
אחת  בשליט,  לקיחות   5 לספור  פשוט  יותר  לא  באמת? 
לקיחות   10 הכול  בסך   – בקלאב  ארבע  ועוד  בספייד 

מוכנות מלמעלה?!
כדי  שליטים  להוציא  הצורך  על  להסביר  חשוב  יותר 
ב-♣  הנכון  המשחק  סדר  ועל  ייחתכו,  לא  שהקלאבים 

למניעת חסימה.

ספירת  לעתים  מפסידים.  גם  לספור  שצריך  כמובן 
מפסידים קלה יותר – פשוט יותר לספור עד 3 מאשר עד 

.10
 ♠

♥
♦
♣

874
AQ52
KQJ
532

 

♠
♥
♦
♣

KQJ2
94
A72
9876

♠
♥
♦
♣

T963
73
T953
AT43

 ♠
♥
♦
♣

A5
KJT86
864
KQJ

 

West North East South
1♣ Pass 1♥

Pass 2♥ Pass 4♥
Pass Pass Pass

צדדית  סדרה  בכל  אחד  מפסיד  לנו  ויש   ,4♥ הוא  החוזה 
– שלושה בסך הכול – כך שלכאורה אין בעיה לבצע את 

החוזה.
בסדרות  בטוחות  לקיחות   6 יספרו  הלקיחות  סופרי 
אחת  בכל  נוספות  לקיחות  ל-2  פוטנציאל  עם  המייג'ור 
מסדרות המינור. יד זו קלה לביצוע, ואין זה משנה כיצד 

נבחר לתכנן את המשחק.
יותר.  קטן  שהמספר  הוא  מפסידים  בספירת  היתרון 
שלמד  מתחיל  ששחקן  הוא  הלקיחות  בספירת  היתרון 
כלים  באותם  ישתמש  שליט  ללא  בחוזה  משחק  לתכנן 
לביצוע חוזה עם שליט לאחר משיכת השליטים. זה כמעט 
לחתוך  יכול  בהיותו  יתרון  שלכרוז  לכך  פרט  דבר,  אותו 
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סדרות צדדיות שאזלו לו הקלפים בהן.

בין  להבחין  חשוב  מפסידים  בספירת  עוסקים  כאשר 
מספר  כאשר  מהירים.  למפסידים  איטיים  מפסידים 
חירום"  ל"מצב  עוברים  מדי  גבוה  המהירים  המפסידים 

שבו יש תחילה לטפל במפסידים לפני פיתוח לקיחות.

 ♠
♥
♦
♣

9832
JT5
AKQ
KJ2

 

♠
♥
♦
♣

KQJ6
42
J73
A975

♠
♥
♦
♣

T4
A7
T9865
T843

 ♠
♥
♦
♣

A75
KQ9863
42
Q6

 

West North East South
1♥

Pass 1♠ Pass 2♥
Pass 4♥ All Pass

הלקיחות  ספירת   .4♥ החוזה  נגד   ♠K-ב מוביל  מערב 
מגלה 4 לקיחות בטוחות. בנוסף ניתן לפתח חמש לקיחות 
בהארט ושתיים בקלאב. לכאורה הכול בסדר, אבל ספירת 
 – ארבעה   –  ♠A-ב שזכינו  לאחר  המהירים  המפסידים 

מלמדת שאנחנו "במצב חירום".
נתחיל  אם  בשלווה.  לקיחות  לפתח  זמן  אין  כזה  במצב 
לשחק שליטים ונמסור את היד למגנים – הם יכשילו את 
המפסידים  מספר  את  מיד  לצמצם  עלינו  חובה  החוזה. 
מהיד  ספייד  והשלכת   ♦AKQ של  משחק  באמצעות 
נוכל  ההרגעה  צפירת  השמעת  עם  השלישי.  בסיבוב 

למשוך שליטים ולאחר מכן גם להגביה לקיחות בקלאב.
היד הבאה מורכבת מעט יותר:

 ♠
♥
♦
♣

A75
Q976
QJ6
Q76

 

♠
♥
♦
♣

QJT8
3
9832
A854

♠
♥
♦
♣

943
A52
A754
932

 ♠
♥
♦
♣

K62
KJT84
KT
KJT

 

West North East South
1♥

Pass 3♥ Pass 4♥
Pass Pass Pass

מפסידים  שלושה  לנו  יש   .4♥ נגד   ♠Q-ב מוביל  מערב 
"מהירים" (אחד בכל סדרה פרט לספייד) ומפסיד "איטי" 
נתחיל  אם  אבל  חירום,  במצב  איננו  לכאורה  בספייד. 
להוציא שליטים ונמסור את ה-A♥, סיבוב נוסף של ספייד 
 – מענה  שום  לנו  יהיה  ולא  חירום,  למצב  אותנו  יכניס 

ההגנה תזכה ב-4 לקיחות.
חייבים  אנו  במפסידים.  לטפל  מההתחלה  צריך  כן  על 
לזכות ב-K♠ ולשחק ♦ בלקיחה השנייה. לאחר שההגנה 
השלישי  הסיבוב  על  מפסיד   ♠ נשליך  בספייד  תמשיך 
למשוך  ואפשר  החירום  ממצב  יצאנו  כעת  רק  ה-♦.  של 

שליטים.
לסיכום, אני ממליץ ללמד תכנון משחק יד למתחילים לפי 
שיטת ספירת הלקיחות, הן בחוזים ללא שליט והן בחוזים 
עם שליט. אנו מתייחסים לחיתוך כעוד דרך להגדלת מספר 

הלקיחות. בעת הצורך נתייחס גם לספירת מפסידים.

אשמח לקבל תגובות למאמר זה באתר ההתאגדות 
או בדף הפייסבוק של ההתאגדות.

  ‘  

“    ,
(   ) -  16 

03-6186722
08:00-17:00 -   

     
      ,   ,‘   

www.lioncard.co.il

        
  

 

“  180
“  240 

 “  35 
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מנפלאות הברידג'
חיים קלר ז"ל

אחת  במסגרת  ששוחק  הבא  הקלפים  מערך  את  ראו 
 .(Spring NABC*) מאליפויות האביב של צפון אמריקה
שחקן  כל  מאוד.  רבים  שחקנים  מושכות  אלה  תחרויות 
ומתקיימות  ודרגתו,  לרמתו  המתאימה  במסגרת  משחק 
בדומה  האפשריות  הקטגוריות  בכל  תחרויות  עשרות 
לפסטיבל הברידג' שלנו. כולם משחקים את אותן הידיים, 

וכך יוצא שכל יד משוחקת לפחות עשרות פעמים.

 ♠
♥
♦
♣

-
JT876
-
AKQ96542

 

 ♠
♥
♦
♣

KJT6
4
QJ98754
3

♠
♥
♦
♣

A9753
K2
AKT32
J

 ♠
♥
♦
♣

Q842
AQ953
6
T87

 

והפרשנים  המבקרים  עיני  את  צד  זה  קלפים  מערך 
למיניהם. נרשם בו שיא של 35 (!) תוצאות שונות שהושגו 
החזקה  התחרותיות  את  מאששת  זו  עובדה  בפועל. 

הקיימת במשחק.
לצפון-דרום  נקודות   +2470 בין  נעו  שנרשמו  התוצאות 
עבור ביצוע ♥7 מוכפל, ועד 1310- נקודות למזרח מערב 
עבור ביצוע ♠6 מוכפל עם לקיחה עודפת. כנראה שהיה 
כאן מחדל (Revoke), מאחר שהחוזה אינו ניתן לביצוע 

בדרכים נורמליות. זהו פער אדיר של 3780 נקודות!
חלק  תוצאה.  כל  נרשמה  פעמים  כמה  מידע  לנו  אין 
ב-♥.  או  ב-♣  גדול  סלם  ביצעו  סדרום  בצפון  מהזוגות 
אחרים נכשלו כי ניסו להפיל K♥ בודד ושיחקו A♥. היו גם 
ברי- וזוגות  בצפון-דרום  מלא  במשחק  שהסתפקו  זוגות 

ב-♦5.  או  ב-♠4  החוזה  את  ש"קנו"  במזרח-מערב  מזל 
דווקא  להגיע  בצפון-דרום  הזוגות  אחד  של  מזלו  איתרע 
לחוזה 6NT וליפול 10 (!) פעמים – מינוס 1000. היום 
גם תוצאות שנראות רק לעתים רחוקות כמו 2330 עבור 
♣7 פגיע, מוכפל ומבוצע או 1860 עבור ♥6 פגיע ומוכפל 

שבוצע עם לקיחה עודפת.
באשר למכרז – היו שפתחו ♦3 במערב בתוך התעלמות 
שהתחיל  צפון  זה  היה  לרוב  אבל  בספייד,  מהרביעייה 
בחגיגה. הכרזות הפתיחה שנבחרו היו ♥1, ♣1, ♣2 ואף 

הכרזות קלאב גבוהות יותר. משם המריא המכרז מעלה 
מעלה.

את  לבחור  מוזמנים  אתם  אתם?  מכריזים  הייתם  כיצד 
עם  זו  יד  מכריזים  הייתם  כיצד  ולהחליט  הכיוונים  אחד 

שותפכם.
להלן הרשימה המלאה של התוצאות שנרשמו ביד זו לפי 
הסדר, מהתוצאה הטובה ביותר לצפון-דרום ועד התוצאה 

הטובה ביותר למזרח-מערב. 

+2470
+2330
+2210
+1860
+1740
+1660
+1460
+1430
+1390
+1250
+1150
+1050
+710
+640
+500
+300
+100
+50
-100
-150
-200
-400
-420
-450
-480
-550
-600
-650
-750
-920
-1000
-1090
-1210
-1310

 .All Pass ...ורק תוצאה אחת לא נרשמה באף שולחן

NABC – North American Bridge Championships *
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ידיעון ההתאגדות הישראלית לברידג' ן אוקטובר 2014
עורכים: אילן שזיפי ואוריה מאיר, כתובת משרד ההתאגדות: ת.ד. 1264 שוהם 6085000

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

דצמבר 2014נובמבר 2014אוקטובר 2014
21-24

24

ספורטיאדה למקומות 
עבודה 

סימולטנית ארצית 
בוקר (בשעה 10:00)*

7-8

13-22

16

ליגות לקבוצות

פסטיבל הים האדום

סימולטנית ארצית*

13

20

27 - 26

ליגות לקבוצות

אליפות המועדונים
גמר

ליגה לאומית בית עליון

תוכנית פעילות ספורטיבית ארצית לחודשים:
אוקטובר 2014 – דצמבר 2014 

הודעות חשובות

תחרויות סימולטניות 
לאור בקשות רבות מציבור השחקנים, הוחלט לקיים לראשונה תחרות סימולטנית בוקר.

התחרות תתקיים ב-24/10/14 החל מהשעה 10:00 במועדונים. 
התחרות הסימולטנית האחרונה לשנת 2014 תתקיים ב-16/11/14 בערב, ברחבי הארץ במועדונים.
אמן  ונקודות  למשתתפים  תחולק  ידיים  ניתוחי  חוברת  הרגילות.  הסימולטניות  התחרויות  במתכונת  יתנהלו  התחרויות 

 .HANDICAP-מקומיות וארציות יוענקו לשחקנים. הנקודות יחושבו בשתי שיטות חישוב – רגילה ו
השיטה שתזכה את הזוג בניקוד הגבוה ביותר היא שתקבע את הניקוד שיוענק לזוג ובכך יותר שחקנים ייהנו מנקודות אמן.

     

 
  

         

ברכות ל-3 נציגי ההתאגדות שתפסו מקום חשוב בהנהלת
התאגדות הברידג' האירופאית (EBL) ובוועדותיה השונות:

• לאיתן לוי, נשיא ההתאגדות, שנבחר ביוני השנה כחבר הנהלת ה-EBL ובהמשך מונה גם כיו"ר
של 3 ועדות של ה-EBL - ועדת חוקה, ועדת מנהלי תחרויות וועדת הפורמט לאליפות בטרומסו 2015. 

• לגלעד אופיר, הקפטן הספורטיבי הארצי, שמונה כחבר ועדת צעירים האירופאית.

• לאוריה מאיר, מנכ"ל ההתאגדות שמונתה כחברת ועדת השיווק האירופאית. 

נציגי ההתאגדות הישראלית לברידג', ימשיכו ויפעלו כדי להשמיע את קולו של הברידג' הישראלי
ולהביאו לידי ביטוי גם במסגרת האירופאית. 

* ראו מודעה מפורטת

EUROPEAN BRIDGE LEAGUE
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שיטת התארים החדשה נכנסה לתוקף
החל מספטמבר 2014 והמערכות עודכנו בפורמט החדש 

לאור השינוי בסולם הדרגות רבים מהשחקנים קיבלו דרגה חדשה. רשימת התארים הועברה לסניפים כך שניתן 
להתעדכן בתואר החדש שלכם באמצעות הסניף או להיכנס לפורטל התוצאות www.bridgeil.com, להזין את מס' 

החבר שלכם ולצפות בדוח נק' האמן האחרון שלכם, הכולל גם את התואר שלכם לפי הפורמט החדש. 

החל מה 1/11/14, ניתן יהיה לחדש חברות 
להתאגדות עבור שנת 2015

נרשמים חדשים ייהנו מחודשיים מתנה 
www.bridge.co.il ההרשמה דרך הסניפים, או דרך אתר ההתאגדות
הקפידו לחדש חברותכם בהקדם על מנת שתוכלו להשתתף בפסטיבל הברידג' 

הבינלאומי ובשלל תחרויות ההתאגדות המיועדות לחברי התאגדות בלבד.  
שימו לב, ביטאוני ההתאגדות אינם נשלחים רטרואקטיבית, 

אלא מיום ההרשמה בלבד!

לוח שנה חדש ומהודר יחולק לכל נרשם בחודש ינואר
 ibf@bridge.co.il | 03-9794318 :משרדי ההתאגדות, טל: 03-9794862,  פקס

w
 '

 

ר

באתר ההתאגדות נוספה רשימת קורסים לברידג' 
הנפתחים במועדוני ההתאגדות ברחבי הארץ

הרשימה כוללת את פרטי הקורס, פרטי המועדון ודרכי הרשמה.
את הרשימה ניתן למצוא תחת תפריט למד והתקדם / קורסים לברידג'.

www.bridge.co.il

קורסים במסגרת פרויקט "עולים כיתה" – לקידום שחקנים מתקדמים
מועדון ירושלים מודיע על פתיחת קורס עולים כיתה,

שיתקיים במועדון שברח' החלוץ 47, בית הכרם, 
ירושלים

בימי א'  בשעות 17.00-19.00 החל מחודש נובמבר.
בהדרכת אבי רוזנטל מורה מוסמך לברידג' 

מחיר מיוחד (מסובסד) 300 ש"ח ל-8 שיעורים של שעתיים
הקורס יתמקד ב:Competitive Bidding בין נושאי הלימוד:

מתי ועד איזה גובה להתחרות על חוזה חלקי ומתי להימנע • 
מכך?

כיצד להבחין בין תחרות על משחק חלקי לבין הזמנה • 
למשחק מלא?

פרטים והרשמה - אבי רוזנטל טל': 054-4480616
avi.rosenthal@gmail.com :דוא"ל

מועדון כפר תבור מתכבד להודיע על פתיחת קורס 
עולים כיתה, שיתקיים במועדון אביב בכפר תבור, החל 
מה 27 באוקטובר 2014, בין השעות 17:00 עד 19:00.  

הקורס בהדרכת אוסאמה דניאל

הקורס בן 8 מפגשים שבועיים

העלות למשתתף, חבר מועדון כפר תבור, הרשום 
בהתאגדות -  100 ₪ 

העלות למשתתף שאינו חבר במועדון כפר תבור, אך רשום 
בהתאגדות – 200 ₪. 

 • Take out Double, Weak קונבנציות שיילמדו: אוברקול
two, Michaels cue bid, Leaping Michaels

לפרטים והרשמה - דיויד ארבל טל': 054-7799755
tavorbridgeclub@yahoo.com :דוא"ל
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הודעות מועדונים

מועדון השרון
שמח להזמינכם:
לתחרות ארצית
מושב אחד 30 ידיים

ביום ג', 7 באוקטובר 2014 

החל מהשעה 20:00 במועדון ברידג' השרון, 

רח' ששת הימים 42 כפר סבא

מחיר למשתתף 65 ₪

מס' מקומות מוגבל, ההרשמה מראש חובה!
077-525-3001

מועדון כפר סבא מתכבד להזמינכם:
לתחרות ארצית ע"ש יריב בראודה ז"ל

מושב אחד 30 ידיים

ביום שישי ה 10 לאוקטובר 2014, בשעה 10:00
בבית ההתאגדות, רח' יערה 27, רעננה.

מנהל התחרות – אילן שזיפי

מחיר למשתתף 65 ₪

מס' מקומות מוגבל, ההרשמה מראש חובה!
אבי קלדרון 052-3504354 | יוסי רייכמן 054-5485475

מועדון הברידג' רחובות מתכבד להזמינכם:
לתחרות ארצית
מושב אחד 30 ידיים

ביום שישי 17 באוקטובר 2014
משעה 10:00 עד 14:00
ברח' המנוף 1, רחובות

מנהל תחרות – אילן שזיפי

מחיר למשתתף 65 ₪

מס' מקומות מוגבל, ההרשמה מראש חובה!
מאיר: 050-7353303 | נעמי – 050-8844494

דורית – 050-9427818

מועדון הברידג מושבות שמריהו מתכבד 
להזמינכם: לתחרות ארצית 

2 מושבים של 18 ידיים בכל מושב

התחרות תתקיים ביום שבת ה 18 באוקטובר 2014,
החל משעה 10:00 בבית ההתאגדות ברעננה

מנהל תחרות – אילן שזיפי

מחיר למשתתף 70 ₪

גביעים ל 3 מקומות הראשונים

מס' מקומות מוגבל, ההרשמה מראש חובה!
ידלין דורון – 052-3933453

מועדון ברידג' כיכר המדינה מתכבד להזמינכם ל:
תחרות ארצית 
מושב אחד 30 ידיים

ביום שבת ה 1 בנובמבר 2014 
החל מהשעה 10:00

במועדון שברח' ויצמן 53 בתל אביב

מנהל התחרות – אילן שזיפי

מחיר למשתתף 65 ₪

מס' מקומות מוגבל, ההרשמה מראש חובה!

אפרים: 03-6969830

מועדון ברידג' אביבים מתכבד להזמינכם ל: תחרות ארצית
בת 2 מושבים של 24 ידיים בכל מושב

מושב 1, ביום ג' ה-4 בנובמבר 2014 | מושב 2, ביום ג' ה-11 בנובמבר 2014 
החל מהשעה 20:30, במועדון שברח' דינצ'יק 7 תל אביב

מנהל התחרות – אילן שזיפי
מחיר למשתתף 120 ₪ לשני המושבים

מס' מקומות מוגבל, ההרשמה מראש חובה! רינת – 03-6417470

מועדון ברידג' כרמיאל מתכבד להזמינכם:
לתחרות חגיגית "חגיגות 50 שנה לכרמיאל"

מושב אחד 30 ידיים
ביום שישי, 31 באוקטובר 2014, החל מהשעה 10:00

בבנין יד לבנים, רחוב חטיבת גבעתי, בשכונת רבין, כרמיאל
מחיר למשתתף 60 ₪

(בהרשמה מוקדמת עד 27/10/14 המחיר 50 ₪)

גביעים לשלושת המקומות הראשונים 
ובנוסף, פרסים למקומות 1, 5 ו-10

כיבוד קל ושתייה חמה / קרה חינם בזמן התחרות

מס' מקומות מוגבל, ההרשמה מראש חובה!
karmielbridge.wix.com/club | alex@shigidar.com :באתר

בטלפון: אלכס 052-5885551 \ 04-9986971
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תוצאות תחרויות

סימולטנית ארצית "ספטמבר" 2014
בתאריך 7-09-2014, השתתפו 1001 זוגות

מצטברשמותדרוג

75.50נעים עמוס - קופרברג ניר1
72.99גל ים יוסי - מורסטין יאלו2
72.65רונן מרים - רונן בני3
72.09לובינסקי יובל - בן נון אביבה4
71.61לוין יובל - לוין יואב5
71.33פרוז דלילה - אסרף דניאל6
71.14גוליק איתן - גוליק אורי7
70.86יוסף רחל - בן אור יונינה8
69.84בן סעיד זוזיאן - בן סעיד ז'ק9

68.80זכריה ליאון - לביא עמיקם10

חישוב משוקלל
מצטברשמותדרוג

74.75נעים עמוס - קופרברג ניר1
72.68גל ים יוסי - מורסטין יאלו2
69.18קרסו יעקב - בעל טכסא אילנה3
69.15לובינסקי יובל - בן נון אביבה4
68.474אבנית אבי - אבנית אסתי5
68.469יוסף רחל - בן אור יונינה6
68.21בלסיאנו אלי - רגב צורי7
67.36לוין יובל - לוין יואב8
67.24רונן מרים - רונן בני9

66.78בלס יעקב - בלס יוסף10

HANDICAP תוצאות

נקודות אמן מוענקות רק פעם אחת – את כמות הנקודות הגבוהה יותר

דדרגות

מקבלי דרגות חדשות ביום 15-09-2014
 אמן בכיר 

 כהן מאיר - סביון-קרית אונו 

 אמן כסף 
 כליף יערה - רמת גן 

 אמן 
 אהרון ויויאן - אשדוד 

 זלצר סלבה - יואב 

 סגן אמן זהב 
 רוזנברג שלמה - גל ראש העין 

 גת אוטיליה - רמת גן 
 ברנע גיורא - מושבות-שמריהו 

 לסטר מאיר - ברידג' טיים 
 רובין דורית - סביון-קרית אונו 

 גלרנטר אילנה - באר שבע 
 אפלבאום ערן - וקס - רחובות 

 אלקלעי אורנה - נס ציונה 

 סגן אמן כסף 
 ציון גל - גל - ראש העין 
 הוד מורי - חיפה/כרמל 

 לנקביץ' זופיה - חיפה/כרמל 
 שפירא סוזי - טבעון 

 לוי מאיר - השרון 
 גורדון מרטין - אבן יהודה 

 שטראוס-תבורי מיכל - רעננה 
 ענב אן - בית מכבי ראשל"צ 

 בן-סיני דב - כפר מרדכי 
 פלג ורד - כפר מרדכי 
 פלד עליזה - נס ציונה 

 סגן אמן ארד 
 גל מרדכי - חיפה/כרמל 

 בנימין שוקי - טבעון 
 רז שרה - רקפת קרית טבעון 

 שמש אורי - השרון 
 גלקין גדי - חדרה 

 פנו אבי - ראשון לציון 
 קפלן ניצה - בית מכבי ראשל"צ 

 סייד סידני - אשדוד 

 סגן אמן 
 מנחם אמנון - ספורט + חולון 

 זגה אלפרדו - חיפה/כרמל 
 זגה מרים - חיפה/כרמל 

 מגן שושנה - קריות/חיפה 
 גטניו אבישי - טבעון 
 שוורץ אתי - טבעון 

 ברנע דבורה - השרון 
 שימחוביץ יפית - השרון 

 שליט נחמן - רמת גן 
 שלף רחל - אביבים 

 בצלאל יחזקאל - לב חולון 
 עובד ראובן - לב חולון 

 סלע ורדה - מרכז הברידג' ים 
 בן דיין מריאן - חדרה 

 מגן רחל - זכרון יעקב 
 וילדר סילביה - בית מכבי ראשל"צ 

 קציר זכריה - ערד 
 אמית אהובה - באר שבע 
 ברנע ליאורה - באר שבע 
 מינסטר ענת - באר שבע 

 שחקן מתקדם 
 רחמים אירית - לב הצפון 

 ארקין ריטה - טבעון 
 כורם שלומית - טבעון 
 פאהום סוהיל - טבעון 

 שלו חגי - טבעון 
 שגיא סטן - רקפת קרית טבעון 

 כהן משה - השרון 
 דורון דליה - ברידג' טיים 

 נחמני מרים - ברידג' טיים 
 מגנס ורדה - בית מכבי ראשל"צ 

 סובל אריה - ערד 
 שמאי אביבה - באר שבע 
 שמאי יעקב - באר שבע 

 שטיין נורית - וקס - רחובות 
 דוד חנה - נס ציונה 

 נדלר רוזיקה - נס ציונה 
 שפירא ריקי - נס ציונה 

שחקנים שדרגתם השתנתה עקב עדכון שיטת התארים, אינם מופיעים בטבלה זו.
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תחרויות בוקר
מלוות בהרצאה
בשעה 10:30.

פרסים מיוחדים.

משחק מודרך
כל בוקר בשעה 10:30
לשחקנים בתחילת 

דרכם.

נקודות אמן
ארציות

ובינלאומיות
מוגדלות.

(MIXED) זוגות מעורבים
I 13.11 יום ה' 20:30 סיבוב
II 14.11 יום ו' 16:00 סיבוב

(T.B) זוגות
I 15.11 שבת 10:30 סיבוב

II 15.11 שבת 15:00 סיבוב

תחרות סימולטנית ארצית
16.11 יום א' 20:30

(IMP) זוגות
I 17.11 יום ב' 20:30 סיבוב
II 18.11 יום ג' 16:00 סיבוב

( זוגות פתוח (3  
I 19.11 יום ד' 21:00 סיבוב

II 20.11 יום ה' 16:00 סיבוב
III 21.11 יום ו' 15:00 סיבוב

(SWISS) תחרות קבוצות
I 22.11 שבת 10:00 סיבוב

II 22.11 שבת 15:30 סיבוב

תוכנית התחרויות

לפרטים והרשמה:
e-mail:birmand@inter.net.il  www.bridgeredsea.com ,03-6058355 :מרכז הזמנות

2 14  ,  23-13

20

oct (3).indd   45oct (3).indd   45 4.10.2014 г.   12:09:44 ч.4.10.2014 г.   12:09:44 ч.



         .        
   ,         -         
     .        ,   ,   

.        
 .2012             Celebrity Solstice 

.     ,  12 ,  2    6 

!          5-  .(    ) $ 7390  
:  

        12 |      1 |      3 |     
 – ( )  - ( ) -    -  -  –  -  -   –  –     
      |        4   |      3 |  

.  '   |         |     | (    )   
:   

 $ 13-  "      ,   ,(       )    ,  
 .          ,   ,

.  $ 400      .$ 2,500   
. /      

(    )        
   '  "  ,   '  

     
    

   (  22) 4-25/12/2014
        12   

.DLX  5     Celebrity Solstice

:  
daganbridge@hotmail.com ,050-7470016  '  ,052-2783263  

   

!     

 '  

oct (3).indd   46oct (3).indd   46 4.10.2014 г.   12:09:48 ч.4.10.2014 г.   12:09:48 ч.



 '   '  
17.12.14   | 9.12.14  

(17.12 -   16.12 -  )

:  
,  - - ' - -          

,  ,     (  5)  MELIA MADEIRA MARE       7
.   3 ,   '   ,(   )     ,   

.   ,(  )   :   

!     
  |  | '  |    :   

054-8083015   :  
03-5274021/054-5252656 ('  )  
055-8826162 / 03-6417470 (  '  ) 

      ,'  
      8 

     "  700-  ,     (Madeira)  
          ,         .  
    .          .

.   800.000-  ,     

     1,490 
    300 

oct (3).indd   47oct (3).indd   47 4.10.2014 г.   12:09:51 ч.4.10.2014 г.   12:09:51 ч.



oct (3).indd   48oct (3).indd   48 4.10.2014 г.   12:09:52 ч.4.10.2014 г.   12:09:52 ч.



2015

• 4 3
• • •

• • •

•

 1,620

נופשון ינואר 
כפר-בלום

מס'3

53

bnbg.ben@gmail.com
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West North East South
1♣ Pass 1♠ Dbl

Pass 2♦ 4♠ Pass
Pass 5♦ Pass Pass
Dbl Pass Pass Pass

Once again my bid was based on my partner's 
double. At first I bid a modest 2♦, but after East's 
4♠ bid I started to think. He obviously had a very 
long suit to justify his jump. I liked my 6-4 shape as 
well as my good clubs, sitting over the opener's. I 
trusted partner to have what his double promised 
– about opening strength with at least 4-4 in the 
red suits (maybe 5 diamonds) and bid a rather 
speculative 5♦, hoping for a cheap save.
East led the ♠A, noting the fall of his partner's ♠J. 
Had he switched to a heart, the contract would 
have gone down one (still a cheap save). But the 
♠J might have been a singleton, so he continued 
spades.
I ruffed and after some thought decided to draw 

only two rounds of trumps in order to preserve 
communications. I knew almost for sure that East 
had a club void, and I needed him to have exactly 
two diamonds in order to make the contract.
So after the spade ruff I played ♦Q, ♦A and ran 
the ♣5. West had no answer:
If he ducks, the ♣5 wins. Then I draw the last 
trump with the ♦K and give West a club trick. 
Later I enter dummy with the ♥A and finesse 
against the ♣K.
If he covers, I duck and then I have two dummy 
entries for the double finesse against West's 
remaining ♣KJ4.
Is there a lesson from these hands? Five-
of-a-minor contracts are not very popular at 
matchpoints, but at teams they can be very 
useful when the opponents have bid four-of-a-
major. The point is that bidding game over game 
at IMPs may earn a large swing when one of the 
games is making. Sometimes you even get lucky 
and earn a double-game swing. 
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Double Game 
Swings

Ram Soffer

The Israeli League Games started in September. 
At the end of the first day I noticed that two of 
our most successful hands were similar – in 
both hands I bravely competed to five of a minor 
over the opponent's bid of 4♠, and the results 
exceeded all expectations.

Dealer North, Vul N/S
 ♠

♥
♦
♣

-
K73
AJT95
AJT93

 

♠
♥
♦
♣

AQT87652
82
8
K8

♠
♥
♦
♣

K94
QJT96
K732
Q

 ♠
♥
♦
♣

J3
A54
Q64
76542

 

West North East South
1♦ 1♥ Dbl

4♠ 5♣ All Pass

Previously I had always played that a negative 
double of 1♥ promises 4 spades, but my partner 
Levy Stern convinced me to play that a double 
denies 4 spades, and that a bid of 1♠ by South 
shows 4+ cards.
This hand demonstrates the advantage of 
this agreement. Had South Passed, I wouldn't 
have dared to compete to the five-level when 
vulnerable. But after his double I knew that the 

opponents had at least a 10-card spade fit, while 
partner was likely to have length in the minors. 
Thus my 5♣ bid made sense. East didn't want 
to compete to 5♠, which would have surely got 
doubled. He let us play 5♣, hoping that this 
contract could be beaten, but his spade lead was 
ruffed.
I continued with the ♣A, dropping the ♣Q 
and carefully continued clubs to ensure an 
uninterrupted run of the diamonds. The heart 
continuation was won in dummy. A diamond 
finesse failed, but my long diamonds took care 
of dummy's heart loser - Plus 600.
At the other table my teammates were allowed 
to play 4♠, which should of course go one down, 
but their opponents misdefended so our team 
earned a double game swing.
The second hand was even more spectacular, 
partly due to the fact that at all the other tables 
East/West were allowed to play a laydown 4♠ 
contract. I was again sitting North.

Dealer West, Vul None
 ♠

♥
♦
♣

4
83
Q764
AQ8632

 

♠
♥
♦
♣

KJ
K742
JT2
KJT4

♠
♥
♦
♣

AQT97532
QJ9
98
-

 ♠
♥
♦
♣

86
AT65
AK53
975
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The Israel Senior Championship consists of a 
2-day marathon for those who qualify from the 
regional preliminaries. Altogether 45 pairs played 
90 hands, fighting for the title. Congratulations 
to the new champions Alex Dov and Itzhak 
Nussbaum on a very consistent performance. 
Here is an interesting hand from the fifth and 
final session, where one would expect the level 
to drop as the seniors get tired ☺, but fortunately 
this was not the case. 

Dealer South, Vul None
 ♠

♥
♦
♣

QJ32
KT8
J983
Q9

 

♠
♥
♦
♣

AKT965
9
QT6
JT8

♠
♥
♦
♣

74
J654
52
A6532

 ♠
♥
♦
♣

8
AQ732
AK74
K74

 

West North East South
 Maggy
Zietman

 Carmela
Shimoni

 Brian
Zietman

 Ruth
Farkas

1♥
2♠ 3♥ Pass 4♥

Pass Pass Pass

Maggy led the ♠K. I followed suit with the ♠7, 
and Ruth with the ♠8. At this moment the first 
interesting defensive problem arises. 
Trick question: Can West know who has the 
singleton?
Answer: She can't ☺. As long as East/West play 
standard signals, East would always play the ♠7 
from ♠74.

In such situations it is almost always wrong 
to continue with the ♠A, as there is a danger 
that it will be ruffed and dummy's ♠QJ will be 
established for discards.   
Let's give East the singleton ♠7 and South the ♠84. 
In this case, South should play the ♠8, concealing 
the ♠4 in order to create the impression that East 
has a doubleton ♠74. Playing the ♠4 would show 
West that East had played his lowest card, and 
therefore holds a singleton. The above applies 
only when East/West play standard signals. If 
East/West use upside-down signals, then South 
should play the ♠4.
My partner did not have a senior moment (well 
done!) and switched to the ♣J. This ran round to 
the ♣K, and Ruth Farkas paused for thought  - 
also avoiding a senior moment. 
A spade trick had already been lost. She could 
see a possible loser in diamonds and a sure club 
loser. If hearts were 3-2 (a 68% chance), then the 
contract was assured. But then Ruth considered 
the bidding. Maggy had overcalled 2♠, showing 
a 6-card suit, so it was unlikely that she had four 
hearts as well, but there was a danger that I had 
four hearts headed by the jack. She carefully 
played the ♥A, noting the fall of the ♥9 on her 
left, and then led a small heart to the ♥K. When 
West showed out, she ran the ♥T for a successful 
finesse against my ♥J.
When this won she could draw trumps and claim 
the contract for a gain of 8 IMP's. Well played 
Ruthy!

Moral of the story – the distribution probabilities 
change dramatically in light of the bidding, 
particularly when there has been a weak two 
or preempt. Don't assume that suits will break 
evenly when this is the case.

No Senior 
Moments!

Brian Zietman
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אירוע העשור

בים האדום¨ אילת

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

www.bridgeredsea.com

•  תחרויות מידי יום לכל הרמות.
•  הרצאות של בכירי המורים.

•  נקודות אמן ארציות ובינלאומיות (מוגדלות).
•  שחקנים מחו"ל, אלופי אירופה, נבחרות ישראל.

 •  פרסים בסך 100,000 ₪, עשרות פרסים
למקומות מיוחדים ולדרגות נמוכות.

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

•  ארועים חגיגיים וחוויות כל יום.
•  טיסות במחירים מועדפים.

7.2014

 פסטיבל
הברידג'
הבינלאומי   ה�∞≥      

oct (3).indd   56oct (3).indd   56 4.10.2014 г.   12:10:31 ч.4.10.2014 г.   12:10:31 ч.



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

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


