
ירחון ההתאגדות הישראלית לברידג'
גיליון מס' 146 > אוקטובר 2015

רוצים להישאר מעודכנים? אנחנו ב- 
הצטרפו לדף: "ההתאגדות הישראלית לברידג"

הצטרפו לדף: "גלעד אופיר - יו״ר ההתאגדות הישראלית לברידג׳ "

סימולטנית בוקר
30 באוקטובר עמ' 47

חידוש חברות
לשנת 2016  
עמ' 50

מבחן
למנהלי תחרויות
דרגות 1+2
1 בנובמבר עמ' 49

דבר היו"ר
עמ' 3

הודעות לשחקנים
עמ' 47



תוכן
דבר ועד העמותה -  גלעד אופיר3

תרגול משחק היד ללא שליט – מוטי גלברד4לומדים ברידג‘
תזמון מדויק – רם סופר6
סיכום ההכרזה השנייה של הפותח – אילנה לונשטיין8

תרגול הכרזות – אילנה לונשטיין12
צירופים עם AJT – קובי שחר14
פתרונות תרגול הכרזות – אילנה לונשטיין15

לקיחות ולקחים - 2 – אפרים בריפמן16לשחקן המתקדם
הערכת יד (חלק ב') – אורן לידור22

אליפות העולם הפתוחה לצעירים – רם סופר26תחרויות
גמר גביע המדינה 2015 – רם סופר30
הגנה נפלאה – יעקב מינץ36
יד החודש – יוסי אנגל37

חידת החודש – אורן לידור38שונות
תשבץ הגיון מס' 2 – נחום רגב39

40מדור נופשונים

דפי ההתאגדות – אוריה מאיר, אילן שזיפי47 
English55He Who Hesitates Is (not necessarily) Lost - Brian  Zietman

:

"     : "
03-5717007 :  | 077-3330775 :'

  :   
ravit@rotemltd.co.il | 050-9430111 :'

gadi@rotemltd.co.il |   :  
  :  

  :  
  :  

  :  
  :

:  
  :'  

  :  
  :  

  :  
  |   :  

'   
03-9794862 :'

"     ©
    

oct2.indd   2oct2.indd   2 6.10.2015 г.   14:02:00 ч.6.10.2015 г.   14:02:00 ч.



שלום חברים,

לא  ופעולות  מרמה  בגין  דיווחים  התקבלו  כאשר  בסערה  נפתחה  תשע"ו  שנת 
אתיות של הזוג פישר-שורץ. הנהלת ההתאגדות פעלה במהירות והקימה ועדת 
נגדם  להאשמות  להגיב  לזוג  ותאפשר  הנושא  את  תבחן  אשר  מיוחדת  אתיקה 

כאשר לאחר מכן תתקבל החלטה בעניין. 

בהמשך לכך, הודיעה ההתאגדות הישראלית לברידג' על פרישת הנבחרת מאליפות העולם לקבוצות אליה העפילה 
הקבוצה  חברי  אינם  שפישר-שוורץ  אף  על   .2014 בשנת  אירופה  באליפות  ישראל  של  זכייתה  לאור  הנבחרת 
שנבחרה לייצג אותנו באליפות העולם הם היו חלק מהנבחרת שזכתה באליפות אירופה ולאור האווירה שנוצרה 
דומה  החלטה  מהאליפות.  לפרוש  השחקנים,  עם  בשיתוף  החלטה,  התקבלה  אלו,  במפעלים  השתתפותינו  סביב 

התקבלה גם בדבר השתתפותנו בגביע אירופה לקבוצות אלופות השנה.

לא עבר זמן רב והאשמות ברמאות הופנו גם נגד הזוג פנטוני-נונס, שחקני נבחרת מונקו, המדורגים במקומות 1-2 
בעולם וכלפי זוג נבחרת גרמני נוסף. מדינות אלו הלכו בעקבותינו והודיעו אף הן על פרישה. נזכיר שלא מזמן נתפסו 

ברמאות גם ה"דוקטורים המשתעלים".

לאור פעולות אלו עברה ההתאגדות הישראלית לברידג' ממקום של מגננה למעמד של התאגדות אמיצה ומובילה 
ואיננה  ההליכים  של  הוגן  מיצוי  מאפשרת  זאת  ועם  ביותר  הקשים  במצבים  אף  וביעילות  במהירות  הגיבה  אשר 

נגררת "לפתרונות קסם" שנובעים מלחץ כזה או אחר. 

עולם הברידג' כמרקחה ואנו יכולים להבטיח לכם כי ההתאגדות פועלת ותפעל בנחישות למיגור תופעות רמאות 
לפישר- כי  לזכור  יש  לעיל,  האמור  כל  למרות  האתי.  הקוד  כללי  כל  פי  על  נקי,  משחק  לאפשר  מנת  על  מקרבה 

שוורץ עומדת זכות הטיעון והמהלכים שנעשו אינם באים לקבוע כי הם אשמים או חפים ולפיכך אנו מבקשים לנהוג 
באחריות ולהמתין בסבלנות להחלטת ועדת האתיקה המיוחדת שפועלת ללא לאות כדי להגיע לשורש העניין. 

בנוסף להקמת ועדת האתיקה, ההתאגדות שוקדת בימים אלו על בניית מערכת דיווחים שתעמוד לרשות השחקנים 
בצבר  וטיפול  תיעוד  תאפשר  אשר  אתית,  לא  התנהלות  ועל  סבירים"  המוגדרים "לא  משחקים  על  לדווח  הרוצים 
שיאפשר  אמצעי  לכל  לדאוג  היא  חובתנו  אולם  מעש,  חסרת  תישאר  המערכת  כי  מקווים  אנו  שיתקבל.  התלונות 

לשחק לכולנו לשחק באופן הוגן וללא חשש.

ובמעבר חד, בחודש אוקטובר, מצפה לנו פעילות תחרותית ערה הכוללת מחזור נוסף של הליגה לקבוצות, משחקי 
מוזמנים  הנכם  שאליה  בוקר  סימולטנית  תחרות  תתקיים  החודש  ובסוף  באילת  עבודה  למקומות  הספורטיאדה 
שזורות תחרויות  אלה  כל  קלה ונגישה לצבירת נקודות אומן ארציות. בתוך  להגיע בהמוניכם וליהנות מהזדמנות 

ארציות של הסניפים, כפי שמפורסם בדפי ההתאגדות בביטאון זה וכן באתר ההתאגדות. 

תפגשו  הקרובים  החודשים  ובמהלך  בתאריך 1.11.2016  כבר  תחל  לשנת 2016,  ההתאגדות  כחברי  ההרשמה 
"בקמפיין הקפה" אשר יסייע לכם להסביר לחבריכם מדוע משתלם להיות חבר התאגדות.

אני עומד לרשותכם בכל דבר ועניין ואשמח לשמוע הצעות ורעיונות לקידום הענף.  

Gilado.bridge@gmail.com תוכלו ליצור עמי קשר ישיר באמצעות בתיבת המייל שלי

או באמצעות עמוד הפייסבוק  "גלעד אופיר - יו״ר ההתאגדות הישראלית לברידג׳"

שלכם ובשבילכם,

גלעד אופיר, יו"ר וחברי ועד העמותה
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יד מס' 7

חוזה: 3NT. קלף ההובלה: 5♣

West North East South
1NT

Pass 3NT All Pass

החוזה 3NT – עלינו לזכות ב-9 לקיחות.
קלף ההובלה: 5♣ – רביעי מלמעלה*.

אחת  ב-♦,  אחת  ב-♣,  אחת  לקיחות:   6 בידנו  לקיחות: 
ב-♥, ושלוש ב-♠.

תכנון המשחק
ניהנה  תצליח,  העקיפה  אם  גם  אך  ב-♥,  לעקוף  אפשר 
ה-♦  בסדרת  לעקוף  עדיף  בלבד.  נוספת  אחת  מלקיחה 
הארוכה, שכן גם אם העקיפה תיכשל, בדרך כלל ניהנה 

מ-3 לקיחות נוספות שיעזרו לנו להשלים את החוזה.
.♦J-ונעקוף ל ♣A-דרך המשחק: נזכה ב

העקיפה הצליחה, לכן נעקוף שוב! נחזור ליד ב-Q♠ ונעקוף 
.♦Q-עם ה-9♦ אל ה

ה-♦  קלפי  כאשר  גם  הצלחה  מבטיחה  זו  משחק  דרך 
מחולקים 3-1 בין ידי המתנגדים.

(*) בהובלה נגד NT – כאשר בידנו סדרה בת 4+ קלפים 
ובראשה מכובד (אך ללא רצף מכובדים), נוביל את הקלף 
 ♣QT654 מחזיק  מערב  זו  בדוגמה  מלמעלה.  הרביעי 

ומסדרה זו אנו בוחרים להוביל את ה-5♣.

החלוקה המלאה

תרגול משחק היד ללא שליט
מוטי גלברד

:    

Best Bridge 
 ,'      

   - '    
 www.bestbridge.co.il 
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קרוז מאורגן אל איי 
האוקיאנוס ההודי

ימים - מאוריציוס - סיישל - 18
מדגסקר - ראוניון

21.1.16 יציאה מובטחת בתאריך:

אוסטרליה וניו זילנד

12 לילות שיט באוניית פאר כולל
ימים - יציאה: 28.11.15 22
ימים - יציאה: 12.12.15 20
28.1.16 21 ימים - יציאה:

ויטנאם וקמבודיה

ימי שיט 18 ימים - כולל 8
בנהר המקונג

(חנוכה), 10.12.15 26.11.15 יציאות:

הוואי

15 ימים - כולל 8 ימי שיט
באוניית תענוגות
23.11.15 יציאה:

חוגגים סילבסטר
בנהר הריין

או 9 ימים - מתחילים את השנה  7
האזרחית החדשה בשיט נהרות קסום
28.12.15 יציאה מובטחת בתאריך:

חוגגים סילבסטר 
בנהר הדנובה

7 ימים - מתחילים את השנה
האזרחית החדשה בשיט נהרות קסום
יציאה מובטחת בתאריך: 29.12.15

קובה לעומק

קוסטה ריקה 
ושיט בקריביים

קרוז מאורגן אל מרכז 
אמריקה ותעלת פנמה

קובה וקוסטה ריקה

ימים - כולל האי הקריבי 12
ג'אמייקה וקרוז סובב קובה
19.12.15 יציאה בתאריך:

לילות שיט 16 ימים - כולל 5
באוניית פאר

יציאה בתאריך: 5.12.15

ימים - מיאמי - גרנד קיימן - קולומביה 14
- קוסטה ריקה - פנמה - מקסיקו

יציאה בתאריך: 29.11.15

7 לילות קרוז 18 ימים - כולל
סובב קובה וג'אמייקה

יציאה בתאריך: 17.1.16

סמינר מטייל 
בנהר הסיין

שיט למזרח הרחוק

שנסון וזמר במערב 
הים התיכון

דרום אמריקה

8 ימים - מפריז לנורמנדי
בספינת נהר

יציאה מובטחת בתאריך: 22.10.15

18 ימים - סינגפור, תאילנד, ויטנאם,
הונג קונג

11.2.16 יציאות מובטחות בתאריכים: 3.12.15,

ימים - קרוז מאורגן בניחוח נוסטלגי 10
עם הזמרת רקליה ברצלונה - מלטה - 

סרדיניה - רומא - סבונה - מרסיי
13.11.15 יציאה מובטחת בתאריך:

23 ימים - כולל 14 לילות 
שיט באוניית פאר

26.2.16 יציאות בתאריכים: 1.1.16,

6 לילות קרוז ימים - כולל 18
וביקור במצעד המנצחות

30.1.16 יציאה מובטחת בתאריך:

האיים הקנריים

10 ימים
גן עדן באוקיינוס האטלנטי

יציאות: 26.10.15, 16.11.15

דרום אמריקה
והקרנבל בברזיל

סמינר מטייל בנהר הסייןהוואי מדגסקר

www.senior.co.il מגוון טיולים נוספים וכל המחירים באתר
לפרטים נוספים: 03-5651152
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הוא ה היד  במשחק  הצלחתכם  את  הקובע  גורם 
לעתים קרובות התזמון. יש לבצע את הפעולות 
הנדרשות בזמן הנכון: לא מוקדם מדי ואף לא 

מאוחר מדי.

ביד הבאה, לפני שנגיע למשחק היד אזמין אתכם לענות 
על שתי שאלות בקשר להכרזה.

Dealer South, Vul None

♠
♥
♦
♣

A2
AK8643
K3
A85

West North East South
1♥

Pass Pass 2♣ ?

ושישייה  נקודות   18 עם  מאוד  יפה  יד  מחזיקים  אתם 
מזרח  ענה.  לא  שותפכם  אך   ,1♥ פתחתם  בהארט. 

התערב בהכרזת ♣2. מה תעשו כעת?

אולי  הייתם  לכם,  עונה  השותף  היה  לו   .2♥ תשובה: 
 5-0 לו  יש  דבר.  הבטיח  לא  השותף  אך  ל-♥4,  קופצים 
 2 לגובה  להכריז  כדי  מספיק  חזקה  עדיין  ידכם  נקודות. 

לבדכם, אבל הכרזה גבוהה יותר תהיה מסוכנת.

Dealer South, Vul None

♠
♥
♦
♣

A2
AK8643
K3
A85

West North East South
1♥

Pass Pass 2♣ 2♥
3♣ 3♥ Pass ?

ל-♣3  בשותפו  תומך  מערב   ,2♥ שהכרזתם  לאחר 
ושותפכם מכריז ♥3. מה תעשו כעת?

לא  השותף.  מהכרזת  תסתנוורו  אל   .Pass תשובה: 
"נולדו" לו נקודות חדשות. הוא מבין שיש לכם יד טובה 
המעט  עם  החלקי  החוזה  על  עבורכם  להילחם  ומנסה 
שיש לו. אם תכריזו ♥4, אתם "מענישים" אותו על הניסיון 
שלו  ההתחלתי   Pass-ה על  לסמוך  עדיף  לכם.  לעזור 
האומר בעצם: גם אם יש לכם 18 נקודות, כנראה שאין 

משחק מלא.

 ,Pass ולהכריז  ממושמעים  להיות  שהחלטתם  לאחר 
מתרחשת תפנית מעניינת. מערב מניח על השולחן את 
 Pass מכריזים  כולם  מעניש.  כפל   – האדום  הכרטיס 

ומערב מוביל ב-Q♥ נגד החוזה הסופי: ♥3 מוכפל.

תזמון מדויק
רם סופר

oct2.indd   6oct2.indd   6 5.10.2015 г.   17:50:38 ч.5.10.2015 г.   17:50:38 ч.
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♠
♥
♦
♣

T7543
752
9654
7

♠
♥
♦
♣

A2
AK8643
K3
A85

♥Q :חוזה: ♥3 מוכפל. קלף ההובלה

West North East South
1♥

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

אפס נקודות גבוהות!  הכריז ♥3:  מה צפון  עם  שימו לב 
אבל יש לו שלושה שליטים עבורכם והקלף הבודד ב-♣ 

שווה זהב.

מערב הכפיל אתכם והוביל בקלף בכיר בשליט. זהו אות 
מבשר רעות, ואכן מזרח אינו משרת ללקיחה הראשונה 

ומשליך קלאב נמוך. תכננו את המשחק!

הוא  שליט  עם  משחק  בתכנון  הראשון  הצעד  תשובה: 
ספירת המפסידים.

ב-♠ ברור שיש לכם מנצח אחד ומפסיד אחד.

החסרים  השליטים  ארבעת  שכל  עתה  זה  התגלה  ב-♥ 
בידי מערב (די צפוי לאור הכפל המעניש). לצערכם הרב 

יש לכם שני מפסידים ב-♥ ואין מה לעשות בנדון.

ב-♦ יש לכם שני מפסידים פוטנציאליים.

ב-♣ יש לכם שני מפסידים, אולם יש סיכוי לחתוך אותם 
בדומם.

מטרתכם היא לצמצם את מספר המפסידים ככל האפשר. 
חובה  ב-♣.  המפסידים  את  לחתוך  עליכם  כל  ראשית 
לקבל  עלול  מערב  תתמהמהו,  אם  מיד!  זאת  לעשות 

מספר  את  שיצמצם  נוסף,  שליט  ולשחק  ההובלה  את 
השליטים שלכם בדומם לאחד בלבד.

לכן תזכו בלקיחה הראשונה ב-A♥, תשחקו A♣, תחתכו 
נוסף   ♣ לחתוך  כדי   ♠A עם ליד  תחזרו  ומיד  בדומם   ♣

בדומם. 

זהו המצב לאחר חמש לקיחות:

♠
♥
♦
♣

T754
-
9654
-

♠
♥
♦
♣

2
K8643
K3
-

אתם בדומם. מה תשחקו כעת?

הגעתם לרגע קריטי. בזכות חיתוכי ה-♣ מספר המפסידים 
שניים  ב-♠,  אחד  ל-5:  הצטמצם  שלכם  הפוטנציאליים 
ב-♥ ושניים ב-♦. אם תורידו אותו ל-4, תבצעו את החוזה. 

באיזו סדרה יש סיכוי לצמצם את מספר המפסידים?

תשובה: ב-♦ אתם מחזיקים ב-K, ואם הוא יזכה בלקיחה 
חייבים  אתם  כך  לשם  המפסידים.  מספר  יצטמצם 
מזרח.  אצל   ♦A-שה ולקוות  עכשיו  מהדומם   ♦ להוביל 
אם תתמהמהו, לא תגיעו יותר לדומם בהמשך המשחק 

ותצטרכו להוביל ♦ מידכם.

ועולה  קצת  מהסס  מזרח  מהדומם.   ♦ מובילים  אתם 
 ♥K גובים  ,♦K-ב זוכים  אתם  ב-♦.  ממשיך  הוא   .♦A-ב

ומוסרים למערב שתי לקיחות בשליט.

שני  ב-♣,  אחת  ב-♦,  אחת  ב-♠,  אחת  לקיחה  ביצעתם 
בסך  מידכם,  בשליט  לקיחות  וארבע  בדומם  חיתוכים 

הכול 9 לקיחות!

תשובות  בעמוד 11
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(א) הפותח החלש

בגובה  תמיד  יכריז  הוא  נקודות   14-12 לפותח  כאשר 
הנמוך ביותר האפשרי.

דוגמאות
(1)

הפותח

♠
♥
♦
♣

KJ3
A762
KQ93
42

פותח משיב
1♦ 1♥
2♥

ביותר  הנמוך  בגובה  המשיב  בסדרת  תומך  הפותח 
האפשרי.

(2)
הפותח

♠
♥
♦
♣

K93
AQJ62
32
KT4

פותח משיב
1♥ 2♣
3♣

גם במקרה זה הפותח תומך בסדרת המשיב בגובה 
הנמוך ביותר האפשרי.

(3)
הפותח

♠
♥
♦
♣

K84
AJ32
Q3
K963

פותח משיב
1♣ 1♠

1NT

לפותח אין התאמה ב-♠. הכרזת NT בגובה הנמוך ביותר 
לאחר פתיחה בסדרה מראה יד מאוזנת עם 14-12 נקודות.

הכרז ומשול

סיכום ההכרזה השנייה של הפותח

אילנה לונשטיין

תפקיד הפותח במכרז (לאחר שהמשיב הכריז סדרה 
חדשה) הוא לתאר את ידו, כלומר להראות את חלוקת 
הפותח  השנייה  בהכרזה  שלו.  הכוח  דרגת  ואת  היד 
בשותף,  תמיכה  דרכים:  בארבע  ידו  את  לתאר  יכול 

הכרזת NT, חזרה על סדרתו והכרזת סדרה חדשה.
במאמר זה נתמקד בשלוש הדרכים הראשונות, שכן 

הכללים להכרזת סדרה חדשה שונים במקצת.
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(4)
הפותח

♠
♥
♦
♣

Q62
AJ963
K4
K53

פותח משיב
1♥ 2♦

2NT

היות  נקודות.   14-12 מתאר  הפותח  זה  במקרה  גם 
שהמשיב הכריז בגובה 2, אין לפותח ברירה אלא להכריז 

בגובה 2 וזהו הגובה הנמוך ביותר האפשרי.

(5)
הפותח

♠
♥
♦
♣

3
KQ9763
A52
K63

פותח משיב
1♥ 1♠
2♥

האפשרי  ביותר  הנמוך  בגובה  הפותח  סדרת  על  חזרה 
מראה 14-12 נקודות.

(ב) הפותח הבינוני

השני  בסיבוב  יכריז  הוא  נקודות   17-15 לפותח  כאשר 
.(NT למעט הכרזת) בקפיצה

 1 פותח  אינו  מאוזנת  חלוקה  עם  בינוני  פותח  תזכורת: 
.1NT בסדרה, אלא

דוגמאות
(6)

הפותח

♠
♥
♦
♣

AJ32
K94
AQT98
3

פותח משיב
1♦ 1♠
3♠

נקודות   2 מוסיף  הפותח  ב-♠  ההתאמה  מציאת  לאחר 
עבור סינגלטון ב-♣.

כעת ידו שווה 16 נקודות, ולכן הוא תומך במשיב בקפיצה 
לגובה 3.

(7)
הפותח

♠
♥
♦
♣

K3
4
KQJ8
AQJ543

פותח משיב
1♣ 1♥
3♣

הכרזת הקפיצה ♣3 של הפותח מבטיחה שישייה (לפחות) 
ב-♣ ו- 17-15 נקודות.

על  יחזור  הפותח  שבהם  נדירים  מקרים  קיימים  הערה: 
סדרתו בגובה 2 עם חמישייה בלבד, אבל חזרה על סדרה 

בקפיצה מבטיחה 6 קלפים לפחות.

(8)
הפותח

♠
♥
♦
♣

AQ32
KQ62
A3
432

פותח משיב
1NT

 NT-לפותח יד מאוזנת עם 17-15 נקודות: עליו לפתוח ב
ולא בסדרה.

(ג) הפותח החזק

השני  בסיבוב  יכריז  הוא  נקודות   21-18 לפותח  כאשר 
בקפיצה כפולה (למעט הכרזת NT). קיימים מספר יוצאים 

מהכלל, אשר נפרט לגביהם בדוגמאות להלן.
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דוגמאות
(9)

הפותח

♠
♥
♦
♣

K3
KQ93
K2
AKJ93

פותח משיב
1♣ 1♥
4♥

לפותח מספיק נקודות למשחק מלא גם אם למשיב רק 6 
נקודות.

(10)
הפותח

♠
♥
♦
♣

AQ3
K62
AQJ4
K83

פותח משיב
1♦ 1♥

2NT

הכרזת NT בקפיצה (בודדת) מבטיחה 19-18 נקודות.

לו היו לפותח 17-15 נקודות, היה פותח 1NT ולא ♦1.
על הפותח להכריז 2NT (ולא 3NT) כדי לאפשר למשיב 
אחרת  סדרה  להציע  או   3NT בחוזה לשחק  אם  להחליט 

בגובה 3.
חמישייה  עם  מאוזנת  לא  חלוקה  למשיב  אם  זו,  בדוגמה 

.3NT ב-♥, חוזה של ♥4 יהיה עדיף על פני

(11)
הפותח

♠
♥
♦
♣

AJT
KJ543
K62
AQ

פותח משיב
1♥ 2♦

3NT

למרות התמיכה ב-♦, חוזה ב-NT עדיף על חוזה במינור.
הכרזת NT בקפיצה מראה 19-18 נקודות וחלוקה מאוזנת.

(12)
הפותח

♠
♥
♦
♣

AKJT93
4
KQ4
AJ3

פותח משיב
1♠ 1NT
4♠

ידו של הפותח מספיק חזקה כדי להכריז משחק מלא מול 
9-6 נקודות של המשיב.

הכרזה זו מצריכה סדרת ♠ טובה מאוד, מאחר שהמשיב 
יכולה  המשיב  של   1NT הכרזת ספיידים –  הבטיח 2  לא 

להתבצע גם עם חלוקה לא מאוזנת. 
כאן סדרתו של הפותח מצוינת ויהיו לו לפחות 5 לקיחות 

ב-♠ גם בלי עזרה מהמשיב.

(ד) הכרזות מיוחדות של הפותח

לעתים לפותח יד חלוקתית השווה יותר ממספר הנקודות 
הגבוהות שבידו.

דוגמאות
(13)
הפותח

♠
♥
♦
♣

A32
8
KQJT763
K2

פותח משיב
1♦ 1♥
3♦

ועוד  בטוחות  לקיחות   7 בידו  אך  נקודות,  רק 13  לפותח 
ויתאר  ל-♦3  יקפוץ  הוא  K♣. לפיכך  עבור  לקיחה"  "חצי 
גם  מלא  למשחק  להגיע  מעוניין  הפותח  נקודות.   17-15
♦2 בלבד המשיב  כאשר למשיב 10-9 נקודות. אם יכריז 

.Pass עלול עם יד כזו להכריז
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(14)
הפותח

♠
♥
♦
♣

3
AQJ87632
KQ4
4

פותח משיב
1♥ 1♠
4♥

לפותח 12 נקודות גבוהות ו-8 קלפים ב-♥. ידו חזקה מדי 
(עד  חולשה  המתארת   4 בגובה  פתיחה  הכרזת  בשביל 

10 נקודות גבוהות).
ל-♥4  מיד  קופץ  השני  ובסיבוב  ב-♥1  מתחיל  הפותח 
מאחר שאינו זקוק להרבה משותפו על מנת לבצע משחק 

מלא.
 +18 מבטיחה  הפותח  הכרזת  היבשים  הכללים  פי  על 
על  נקודות  פחות  עם  גם  אותה  לבצע  ניתן  אך  נקודות, 

סמך סדרה ארוכה מאוד.

(15)
הפותח

♠
♥
♦
♣

3
AQ
AKJT873
KT2

פותח משיב
1♦ 1♠

3NT

מבטיחה  אינה  הפותח  מצד   3NT של  שנייה  הכרזה 
חלוקה מאוזנת. עם 19-18 נקודות וחלוקה מאוזנת היה 
סביר   1♠ הכריז  שהשותף  מאחר  זו,  2NT. ביד  מכריז 
שהיריבים יובילו ב-♣ או ב-♥ ואז יש סיכוי טוב לזכות ב-9 
לקיחות מהירות. אם הפותח יכריז ♦3 בלבד יש אפשרות 

שיחמיץ משחק מלא מבוצע.
ארוכה  מינור  סדרת  מראה   3NT-ל הקפיצה  הכרזת 
וטובה (לפחות שישייה) עם עוצרים בסדרות שלא הוכרזו. 

מדובר ביד חזקה גם בנקודות, אבל בעיקר בלקיחות.

סיכום
  הברורה בצורה  לתאר  הוא  הפותח  של  תפקידו 

ביותר את חלוקת ידו ואת כוחו.
  את להעריך  ניתן  מיוחדת,  חלוקה  עם  לעתים, 

היד לא רק לפי מספר הנקודות אלא לפי מספר 
הלקיחות הפוטנציאלי.

זו החלוקה המלאה:
 ♠

♥
♦
♣

T7543
752
9654
7

 

 ♠
♥
♦
♣

KJ6
QJT9
JT8
Q42

♠
♥
♦
♣

Q98
-
AQ72
KJT963

 ♠
♥
♦
♣

A2
AK8643
K3
A85

 

ביצוע חוזה מוכפל של ♥3 במצב לא פגיע מזכה אתכם 
בלא פחות מ-530 נקודות.

מדוע? ערך הלקיחות של ♥3  הוא 90, לאחר ההכפלה 
שלו  הלקיחות  שערך  חוזה  שמבצעים  וברגע   ,180 זה 
 .300  – מלא  משחק  של  בונוס  מקבלים  ומעלה   100
בנוסף, יש בונוס של 50 נקודות עבור ביצוע חוזה כלשהו 

.Dbl עם

מומלץ  בתחרות  פזיז.  היה  מערב  של  שהכפל  ספק  אין 
להיזהר מאוד בהכפלת חוזים חלקיים, כי ביצוע החוזה 
כדאי  שיא.  תוצאת  לכרוז  מעניק  תמיד  כמעט  המוכפל 
בשתי  ייכשל  שהחוזה  בטוחים  כשאתם  רק  להכפיל 

לקיחות לפחות.

גם מזרח היה יכול לשפר את הכרזתו. ♣2 היה בסדר, 
ל-♥3,  התחרה  וצפון  ל-♣3  תמך  שהשותף  לאחר  אבל 
החוסר   –  4♣ להכריז  לעצמו  להרשות  יכול  היה  מזרח 

שלו ב-♥ שווה הרבה.

המשך  מעמוד 7
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(א) מהלך ההכרזה הוא
West East
1♣ 1♥
?

(1)
West

♠
♥
♦
♣

A3
4
KQ75
AQT873

(2)
West

♠
♥
♦
♣

J4
AKQ9
K64
J863
(3)

West
♠
♥
♦
♣

AJ4
32
AQ
KQJT93

(ב) מהלך ההכרזה הוא
West East
1♥ 1♠
?

(4)
West

♠
♥
♦
♣

5432
AKJT86
A4
3

(5)
West

♠
♥
♦
♣

J3
AKQT9
K64
432

(6)
West

♠
♥
♦
♣

A4
KQT9863
KQ75
-

תרגול הכרזות אילנה לונשטיין
תשובות בעמוד 15

אתם הפותח, מה תכריזו בכל אחת מהידיים הבאות?

SUPPORT DOUBLE

RESPONSIVE DOUBLE

DOUBLE

SLAM

CONTROLS

SPLINTER

TOP BOTTOM

IMP

NO TRUMP

talialebel@gmail.com

" " 
" " '  
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על השחקן המתקדם לזהות בצירוף זה את התבנית של 
עקיפה כפולה.

♥ AJT

♥ 532

יש לנו לקיחה בטוחה עם A♥ ואנו מקווים לזכות בלקיחה 
 K-ה ,JT-נוספת. בידי המגנים שני קלפים הגבוהים מה
וה-Q. אם שני הקלפים החסרים במזרח לא נצליח, אבל 
ניתן  המגנים  בין  מחולקים  שהם  או  במערב  שניהם  אם 

לזכות בשתי לקיחות בסדרה באמצעות עקיפה כפולה.

♥ AJT

♥ Q87♥ K964

♥ 532

ב-4♥.  ישרת  מערב  הדומם.  לכיוון   ♥2 בהובלת  נתחיל 
שוב  יקבל  דרום  כאשר   .♥Q-ל שיפסיד   ♥T נשחק  אנו 
את ההובלה הוא יוביל קלף נמוך לכיוון ה-AJ♥ שנותרו 
בצפון. כאשר מערב ישרת בקלף נמוך, נעקוף שוב ונשחק 
כפולה.  עקיפה  השם:  מקור  מכאן  בלקיחה.  שיזכה   ♥J
של  מצב  נוצב  בסדרה  הראשון  הסיבוב  לאחר  למעשה, 

.♥K-עקיפה רגילה נגד ה

נזכה  עדיין   ♥Q-וה  ♥K-ה מיקום  את  נחליף  שאם  כמובן 
בשתי לקיחות. גם אם שני הקלפים הבכירים בידי מערב, 

בסיבוב  מכובד  לשחק  כלומר   ,(split) לפצל  יחליט  והוא 
הראשון – נוכל לזכות ב-A♥ ולהגביה לקיחה נוספת.

בסדרה  לקיחות  שתי  להשיג  הסיכוי  זה  שבמצב  מכאן 
בשלושה  תצליח  הכפולה  והעקיפה  מאחר  כ-75%,  הוא 

מקרים מתוך ארבעה.

הצירוף  שבראשה  שישייה  מחזיקים  אנו  הבא  בתרשים 
AJT, אולם ממולה יש קלף בודד, כלומר לא ניתן לבצע 

עקיפה חוזרת.
♠ 4

♠ AJT652

לזכות  במטרה  זה  צירוף  לשחק  עלינו  כיצד  כך,  אם 
בארבע לקיחות בסדרה, או במלים אחרות להפסיד רק 

שתי לקיחות ולא שלוש?

יש לשים לב שכל קלפי הביניים בנוסף ל-KQ♠ נמצאים 
בידי המגנים.

כדי לפתור בעיה כזו יש לנתח את החלוקות האפשריות 
רוב  שתרוויח  הנכונה  המשחק  דרך  את  ולמצוא  השונות 
הזמן. אם ששת הקלפים של המגנים מחולקים 3-3, אין 
בעיה, כל עוד נשחק את ה-A♠ באחד משלושת הסיבובים 

הראשונים נזכה ב-4 לקיחות.

אם החלוקה היא 5-1 או 6-0, אין הרבה מה לעשות חוץ 
אלה.  במקרים  נדון  לא  ולכן  מזל,  חוסר  על  מלהתלונן 

הסיכוי המשותף לשתי החלוקות הללו הוא כ-16%.

ב-48%  המתרחשת   4-2 בחלוקה  נתרכז  זה  במקום 
מהמקרים. אם למערב KQxx♠, נפסיד 3 לקיחות תמיד. 
המפסידים  מספר  את  לצמצם  נוכל   ♠KQxx למזרח אם 

.♠T-ל-2 בעזרת עקיפה: קלף נמוך מהדומם לכיוון ה

צירופי קלפים

AJT צירופים עם
(חלק ב')

קובי שחר

במסגרת סדרת המאמרים העוסקת בצירופי קלפים, 
נטפל הפעם בצירוף הכולל A J T, אשר כולם נמצאים 

באותה יד.
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בין  מחולקים  והמכובדים   4-2 החלוקה  כאשר  אבל 
את  לצמצם  תמיד  ניתן  ביותר)  הנפוץ  (המצב  המגנים 

מספר המפסידים לשתי לקיחות בדרך אחרת:

♠ 4

♠ K983♠ Q7

♠ AJT652

 .♠2 למשל  נמוך,  בקלף  מהיד  ונמשיך   ♠A-ב נתחיל 
כעת  בו  לזכות  חייב  דאבלטון  מכובד  המחזיק  המגן 
(בדוגמה מערב זוכה ב-Q♠). בהמשך נשחק J♠, נוציא 

למזרח את ה-K♠, וה-T♠ יפיל את ה-9.

אז המשחק הטוב ביותר הוא להתחיל בקלף נמוך מהדומם, 
הוא  כאשר  המכובדים  את  ויפצל  ישגה  שמזרח  בתקווה 
 ♠T לשחק ניסיון  נמוך,  ישחק  מזרח  אם   .♠KQxx מחזיק
זה  במקום  הסיכויים.  נגד  יהיה  הראשונה  בלקיחה   ♠J או

נשחק A♠ ונמשיך מהיד בקלף נמוך.

אגב, אם אחד המגנים מחזיק KQ♠ דאבלטון נוכל בצורת 
משחק זו להגיע ל-5 לקיחות בסדרה.

היות  התחרות,  בעת  לבצע  קשה  כזה  שניתוח  כמובן 
את  להכיר  הראוי  מן  לפיכך  בזמן.  מוגבל  שהמשחק 
נגיע  כך  אותם.  לשחק  כיצד  ולדעת  השונים  הצירופים 

מוכנים לשולחן המשחק.

כתובת מייל לתגובות:
toolbox.bridge@gmail.com 

תרגול הכרזות – פתרונות מעמוד 12

אילנה לונשטיין

3♣ (1)
שישייה ו-15 נקודות. לא ניתן להכריז ♦2 (הכרזת רוורס המתארת 17+ נקודות).

2♥ (2)
למרות ההארטים המצוינים לפותח 14 נקודות בלבד ללא נקודות חלוקה. לפיכך הפותח תומך בגובה 2 בלבד 

ומתאר 14-12 נקודות.

3NT (3)
17 נקודות יפות. איננו זקוקים להרבה מהמשיב כדי לבצע 3NT. הכרזה זו אינה מבטיחה יד מאוזנת. עם 19-18 

.2NT נקודות וחלוקה מאוזנת היינו מכריזים

3♠ (4)
למרות הספיידים החלשים יש לתמוך בשותף ולהראות התאמה במייג'ור. אין לחזור על סדרת ה-♥. לאחר הוספת 

נקודות חלוקה ידנו שווה 17-15 נקודות, לכן נתמוך בקפיצה לגובה 3.

1NT (5)
יד מאוזנת עם 13 נקודות. איננו זקוקים לעוצרים בכל הסדרות.

4♥ (6)
אמנם רק 14 נקודות, אבל חלוקה מצוינת. איננו זקוקים להרבה מהשותף כדי להצליח לבצע משחק מלא.
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ההכרזה   -  Negative Double להכרזת  התשובות 
השניה של הפותח

ענה   – היריבים  התערבות  ללא   – המשיב   .1♦ פתחתם 
:1♠

1)
♠
♥
♦
♣

QT87
K2
AJ86
K54

 West North East South
1♦ Pass 1♠ Pass
2♠

של  התאמה  מצאתם   .2♠ היא  שלכם  השניה  ההכרזה 
שמונה ספיידים וברשותכם 14-12 נק'.

אולם כאשר היריב מתערב והשותף מכריז Double עכשיו 
ההכרזה היא רק - ♠1. 

2)
♠
♥
♦
♣

QT87
K2
AJ86
K54

 West North East South
1♦ 1♥ Dbl Pass
1♠

ובדוגמא  שתיים,  בגובה  תמכתם   1 מס'  בדוגמא  כלומר, 
מס' 2 הכרזתם בגובה אחת. 

בגובה  הן  זהה.  מסר  מעבירות  ההכרזות  שתי  למעשה 
מינימלית  פתיחה  מראות  הן  לכן  שאפשר,  ביותר  הנמוך 

14-12 נק'. 

זאת ועוד - הכרזת  ♠1 על ידי הפותח (אחרי שפתח ♦1), 
שהייתה יכולה להיחשב כהכרזת סדרה חדשה -  איננה 
כזו. למעשה היה זה המשיב ש"הכריז" את הספייד על ידי 
הכרזת ה-Double וציין  בכך שיש ארבעה ספיידים בידו.

 – נקודות  ויותר  ספיידים  ארבעה  מחזיקים  אתם  כאשר 
!2♠ - Double -17-15 נק', התשובה ל

"לקיחות ולקחים 2": הספר בן 20 הפרקים דן, להבדיל 
מהקודם, בעיקר בהכרזות. 

המתאימות,  ההכרזות  עם  הרבות  לדוגמאות  פרט 
כאשר  לקרות  עלול  מה  בהסברים  גם  מלווה  הספר 

המכרז מתנהל ללא תכנון מדויק. 
המאמר שלפניכם, הוא השני בסדרה העוסק בהכרזות 

Negative Double לשחקן המתקדם.
תוך  קטנה,  טעימה  מעין  הקודמים,  למאמרים  בדומה 

תקווה שהוא יעורר בכם את התיאבון לדעת עוד.

לקיחות ולקחים - 2
(המשך מירחון אוגוסט)

אפרים בריפמן
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3)
♠
♥
♦
♣

QJ87
K2
AQJ86
K5

 West North East South
1♦ 1♥ Dbl Pass

2♠ (1)

 .Double פתחתם ♦1, צפון התערב ב-♥1  ומזרח הכריז
הפעם יש להכריז בקפיצה – ♠2. 

♠2 מראה גם 17-15 נק' וגם חלוקה לא ) 1(
מאוזנת. מדוע חלוקה לא מאוזנת?   

אילו היו לכם 17-15 נק' עם חלוקה מאוזנת 
הייתם פותחים מיד 1NT.הגיוני, לא?

יחד עם זאת, שימו ♥: הכרזה זו עלולה להטעות. 

הכרזה  היא  בקפיצה  חדשה  סדרה  הכרזת  כי  מקובל 
מדוע?  בלבד.  מזמינה  ההכרזה  זה  במקרה  מחייבת. 
אמנם מערב הזכיר את הספיידים ראשון, אולם זו איננה 

הכרזת סדרה "חדשה". 

כפי שהוסבר בדוגמא 2 מזרח "הכריז" את הספיידים בלי 
לציין אותם במפורש. 

שנעשתה  כיון  מחייבת  שההכרזה  שיטענו   לאלה 
בקפיצה... הנה ההסבר: 

בתשובה ל-Double הפותח יכול היה להכריז ♠1 בגובה 
שבידו  כיון  זאת  עשה  בקפיצה  להכריז  בחר  אם  אחת. 
גם  הזדמנות  לפותח  כאן  ניתנת   - כלומר  נקודות.  יותר 
לציין את ההתאמה בספייד וגם לציין את הכוח שברשותו: 
להכריז- ♠1 - עם 12-14 נק' ועם 15-17 נק' להכריז ♠2 

- בקפיצה! 
להמשך  המשיב  את  מחייבת  איננה  זו  הכרזה  לכן 

ההכרזות. 
 .Pass משיב עם יד חלשה (7 נק' ,למשל), צריך להכריז
  .Double פתחתם ♦1, צפון התערב ב-♠1 ומזרח הכריז
השניה  ההכרזה  את  משנה  בספייד  ההתערבות  האם 

שלכם?  למעשה -  כן.

4)
♠
♥
♦
♣

K2
KT76
QJ86
A95

 West North East South
1♦ 1♠ Dbl Pass

2♥ (1)
בדוגמה 22, כאשר היריב התערב ב- ♥1 ) 1(

והמשיב הכריז Double, הייתה לכם עדיין 
אפשרות להכריז ♠1 בגובה אחת. אולם כאן 

אחרי ההתערבות ב-♠1, ההכרזה הנמוכה 
ביותר האפשרית היא ♥2, לכן היא מראה 

14-12 נק' וארבעה הארטים. 

מסקנה: כאשר ההתערבות היא בהארט, הכרזה בגובה 
אחת (♠1) מציינת מינימום.

שתיים  בגובה  הכרזה  בספייד,  היא  ההתערבות  כאשר 
(♥2) מציינת מינימום.

עם 17-15 נק':

5)
♠
♥
♦
♣

K2
KT76
KQJ86
A9

 West North East South
1♦ 1♠ Dbl Pass

3♥ (1)

(1)הכרזה בקפיצה בעקבות ה-Double תציין 17-15 
נק' וחלוקה לא מאוזנת.

 :Negative Double-בתשובה ל

הכרזת סדרה בגובה הנמוך ביותר תציין 14-12 נק'. 1

והכרזת סדרה בקפיצה תציין 17-15 נק' . 2

אם ברור לכם כי יש התאמה של שמונה קלפים לפחות, 
חובה לספור גם נקודות חלוקה:
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6)
♠
♥
♦
♣

2
QJ76
AQJ86
AT9

 West North East South
1♦ 1♠ Dbl Pass

3♥ (1)

אחרי שמזרח הכריז Double ברור כי יש התאמה ) 1(
בהארט.

אמנם לרשותכם 14 נק', אך לאור המכרז הן שוות יותר. 
הוסיפו 2 נק' התאמה עבור 

תכריזו  אם  נק'.  בידכם 16  עתה  ספייד.   Singleton -ה
רק ♥2 זו בהחלט שגיאה.

הכרזת סדרת היריב

מבטיח  שהפותח  הנקודות  במספר  גדול  הבדל  יש 
יש  וכאשר  התערבות  אין  כאשר  שלו,  השנייה  בהכרזה 

התערבות.

ראשית מהלך ההכרזות ללא התערבות היריב:

7)
♠
♥
♦
♣

T7
92
AKJ86
AQJ5

8)
♠
♥
♦
♣

A7
92
AKJ86
AQJ5

 West North East South
1♦ Pass 1♠ Pass
?

בדוגמה מס' 7 יש 15 נק', בהכרזה השניה יש להכריז - 
♣2 וזו הכרזה לא מחייבת. 

בדוגמה מס' 8 יש 19 נק' לכן יש להכריז בקפיצה - ♣3.  
זוהי הכרזה מחייבת.

עם אותן חלוקות, היריב התערב במכרז והשותף הכריז 
:Double

7)
♠
♥
♦
♣

T7
92
AKJ86
AQJ5

8)
♠
♥
♦
♣

A7
92
AKJ86
AQJ5

 West North East South
1♦ 1♥ Dbl Pass
?

מה תכריזו?

אמרנו שאחרי התערבות והכרזת Double של השותף, 
עם 15 נק' יש להכריז בקפיצה. 

לכן במס' 7 יש להכריז ♣3 ולהראות 17-15 נק'.

בדוגמה 8 צריך להגיע למשחק מלא, אין בכך כל ספק. 
בדוגמה  7 ייתכן שכן, אך לא בטוח. 

להיות  חייב  כי  ברור    Double-ה על  נכון  להשיב  כדי 
הבדל בהכרזות התשובה. בדוגמא 8, אחרי 

ה- Double, על מנת להראות יד חזקה יותר - עם +18 
נק', יש  להכריז את סדרת היריב(*). 

התאמה,  מבטיחה  בהכרח  אינה  היריב  סדרת  הכרזת 
ולהגיע  במכרז  להמשיך  השותף  את  מאלצת  היא  אבל 

למשחק מלא. 

החליף  שהפותח  למרות   ,3♣ הכרזת  זאת,  לעומת 
מחייבת!  איננה  בקפיצה...   שנעשתה  ולמרות  סדרה 
היא מציינת 17-15 נק' ומשיב עם 7-6 נק' בלבד רשאי 

.Pass להכריז
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מסקנה: כתשובה ל-Negative Double - עם 21-18 
נק', גם ללא התאמה, תמיד תכריזו את סדרת היריב 

ובהמשך יש לתאר את החלוקה.

ההכרזה הנכונה לדוגמא מס' 8: 

8)
♠
♥
♦
♣

A7
92
AKJ86
AQJ5

 West North East South
1♦ 1♥ 1♠ Pass

2♥ (1)

ה- Double של השותף ציין ארבעה ספיידים. ) 1(
למרות שאין התאמה בספייד הכרזתם את 

סדרת היריב והראיתם 21-18 נק'.

המשיב יכול להכריז NT אם ברשותו עוצר בהארט. הוא 
ימשיך לתאר את החלוקה ואת הכח שברשותו. אך דבר 
אחד חייב להיות ברור: לא מפסיקים עד להכרזת משחק 

מלא.

לפניכם חלוקה אחת מתוך הפרק של Cue Bid – הכרזת 
סדרת היריב:

כאשר אין התאמה בסדרת השותף, עם יד חזקה – -21
18 נק' יש להכריז את סדרת היריב:

9)
♠
♥
♦
♣

852
AK
AQ954
KQJ

 West North East South
1♦ 1♠ Dbl Pass
?

? - יש בעיה, נכון? רק אל תכריזו  ♦3! 

תציינו  הכרזתם  שכבר  הסדרה  על  בקפיצה  תחזרו  אם 
17-15 נק' בלבד.

אם השותף (עם 7-6 נק') יכריז עכשיו Pass, אתם יכולים 
לבוא בטענות רק אל עצמכם.  

לכן יש להכריז את סדרת המתנגד - ♠2 . אחרי הכרזה 
זו השותף יחשוב שיש לכם תמיכה של ארבעה הארטים, 

אך עד מהרה תבהירו לו את המצב.

מהלך ההכרזות עם ידו של השותף:

9)
♠
♥
♦
♣

852
AK
AQ954
KQJ

♠
♥
♦
♣

K3
Q742
K83
9764

 West North East South
1♦ Pass 1♥ 1♠

2♠ (1) Pass 2NT (2) Pass
3♦ (3) Pass 3NT (4) Pass

Pass (5) Pass

+18 נק' עם או בלי תמיכה בהארטים.) 1(
יש עוצר בסדרת היריב.) 2(
אין לי ארבעה הארטים, יש לי חמישה או ) 3(

יותר דייאמונדים. הכרזת ♦3 אינה מבטיחה 
בהכרח שישיה. אילו היו לי ארבעה 

הארטים, אחרי ה-2NT הייתי מכריז ♥3 
(ראה דוגמא מס' 13).

)4 (.3NT-מצוין, יעזור ב
העברתם מידע על +18 נק' וסדרת ) 5(

דייאמונד ארוכה. 

באמת שאין לכם מה להוסיף. המשיב יודע עליכם הכל. 
ביטחו בו.

oct2.indd   19oct2.indd   19 5.10.2015 г.   17:50:54 ч.5.10.2015 г.   17:50:54 ч.



לשחקן המתקדם
20

דוגמה מתקדמת:

10)
♠
♥
♦
♣

A5
AK
AQ954
JT82

♠
♥
♦
♣

976
QJ72
K832
AQ7

 West North East South
1♦ Pass 1♥ 1♠

2♠ (1) Pass 3♦ (2) Pass
3NT (2) Pass 4♦ (3) Pass
4NT (4) Pass 5♥ (5) Pass
5NT (6) Pass 6♦ (7) All Pass

בהארטים.  ) 1( תמיכה  בלי  או  עם  נק'   18+
נק'   18+ של  חזקה  יד  לציין  מנת  על 
היריב.   סדרת  דרך  ורק  אך  עוברים 
המשמעות  התערבות,  אחרי  לב:  שימו 
המקובלת של Jump Shift -  מתבטלת!  
יכולים  אינכם  ההתערבות,  אחרי  כאן  לכן 
זו  ♣3.  הכרזה   - בקפיצה  להכריז  יותר 

שמורה לידיים של 17-15 נק' בלבד.
ההארטים ) 2( על  לחזור  יכולים  שאינכם  כיון 

אלא  נותר  לא   ,NT להכריז  יכולים  ואינכם 
חשש  אין  החלוקה.  את  לתאר  להמשיך 
ה-♠2)  הודיע (ע"י  כבר  הפותח   ,3♦ להכריז 

שבידו +18 נק'.
הזמנה ל-Slam. הכרזת  ♦4 חזקה מ- ♦5. ) 3(

מראה  שלכם  שהשותף  אחרי  כי  יתכן  לא 
לשחק  תרצו  מלא,  משחק  ומכריז  נק'   18+

משחק חלקי של ♦4.
)4 ( R.K.C.B.
)5 (.♦Q 2 אסים מתוך 5, בלי
שאלה על מלכים. ) 6(
אין.) 7(

נדון עתה בהכרזות כאשר יש התאמה. 

.Double פתחתם ♦1, צפון התערב ב-♥1 ומזרח הכריז

מזרח מעיד על ארבעה ספיידים בידו וגם לכם ארבעה.

מה תכריזו?

11)
♠
♥
♦
♣

KT87
Q2
AKJ86
AQ

♠
♥
♦
♣

AQJ3
843
Q954
K7

אל תכריזו ♠4 אחרי ה-Double למרות היד החזקה. 

ולהכריז  אסים  על  לשאול  נק'   12+ עם  עשוי  המשיב 
Slam. תיכשלו בלקיחה אחת.

במקום להכריז ♠4 , אחרי ה-Double תכריזו את סדרת 
שתיים  בגובה  כבר  לשותף  תספרו  כך   .2♥   - היריב 
שידכם חזקה מאד. הכרזה זו, בגובה כה נמוך, תשאיר 
כי  יעלה  הבירור   .1)Slam- אפשרויות לבירור  רב  מרחב 
ברשותכם שני מפסידים מידיים בהארט וכך תדעו לעצור 

ב-♠4.

המשך המכרז כאשר יש התאמה ויד חזקה עם 21-18 
נק':

12)
♠
♥
♦
♣

K2
KT76
AKJ86
A5

♠
♥
♦
♣

843
QJ32
Q954
K7

 West North East South
1♦ 1♠ Dbl Pass

2♠ (1) Pass 3♦ (2) Pass
3♥ Pass 4♥ All Pass

ראשית יש להכריז את סדרת היריב ) 1(
ולהראות 21-18 נק'. בהכרזה השלישית 

יש "לתמוך" בהארט אותו ציין המשיב ע"י 
הכרזת ה- Double . עתה, כאשר המשיב 

יודע כי ברשותכם כוח רב והתאמה בהארט 
הוא מכריז משחק מלא עם 8 נק'.

אחרי ה-♠2 על המשיב להמשיך לתאר את ) 2(
החלוקה שלו. כיון שאינו יודע (עדיין) כי בידי 

הפותח התאמה בהארט, הוא מכריז את 
הדייאמונדים ומראה תמיכה בסדרה של 

הפותח.

 1 בירור זה עוסק בהכרזות Control ומוסבר בהרחבה 
Slam Bidding בפרק
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לפרטים והרשמה:
  e-mail: birmand@inter.net.il  ,03-5465582 03-6058355, פקס:  מרכז ההזמנות, טל': 

www.bridgeredsea.com

7.2015

 ≤ ± μ ¨ ר ב מ ב ו נ ≥ ב ≤ ≠± ≤

≤ ± � י ה מ ו א ל נ י ב ה
בים האדום¨ אילת

'פסטיבל הברידג

redsea bridge festival : 

(MIXED) זוגות מעורבים
I 12.11 יום ה‘ 20:30 סיבוב
II 13.11 יום ו‘ 16:00 סיבוב

(T.B.) זוגות
I 14.11 שבת 10:30 סיבוב
II 14.11 שבת 15:00 סיבוב

תחרות סימולטנית ארצית
15.11 יום א‘ 20:30 

(IMP) זוגות
I 16.11 יום ב‘ 20:30 סיבוב
II 17.11 יום ג‘ 16:00 סיבוב

זוגות פתוח (3 בתי גמר)
I 18.11 יום ד‘ 21:00 סיבוב

II 19.11 יום ה‘ 16:00 סיבוב
III 20.11 יום ו‘ 15:00 סיבוב

(SWISS) תחרות קבוצות
I 21.11 שבת 10:00 סיבוב
II 21.11 שבת 15:30 סיבוב

תחרויות בוקר
מלוות בהרצאה 

בשעה 10:00.
פרסים מיוחדים

משחק מודרך
כל בוקר בשעה 10:30

לשחקנים 
בתחילת דרכם

נקודות אמן ארציות
ובינלאומיות מוגדלות

תוכנית התחרויות
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מתי היד טובה יותר (להכריז יותר גבוה)?

כאשר יש יותר שליטים.. 1
כאשר הנקודות בסדרות של השותף. 2
כאשר הקוצר הוא בסדרת היריב.. 3
כאשר הנקודות מרוכזות בסדרות הארוכות. . 4
כאשר שלך נמצאות אחרי סדרת היריב (למשל, . 5

היריב מימינך הכריז אוברקול ולך יש מכובדים 
אחריו).

כשיש לך אסים ומלכים (טוב בחוזה בשליט).. 6
כשיש לך הרבה "ספוטים" (עשיריות ותשיעיות), . 7

טוב במיוחד במשחק ללא שליט. 
פגיעות נוחה (לא פגיע מול פגיע).. 8

מתי היד רעה (לא להמשיך להכריז/ עדיף 
להישאר בהגנה אם היריבים מתחרים)?

כאשר ההתאמה בשליט מינימלית ( יש פחות . 1
שליטים)

כאשר הנקודות בסדרות של היריבים. . 2
כאשר הקוצר בסדרת השותף.. 3
כאשר הנקודות בסדרות הקצרות.. 4
כאשר הנקודות שלך נמצאות לפני סדרת היריב . 5

(למשל, היריב משמאלך הכריז אוברקול).
מלכות ונסיכים – עדיף למשחק ללא שליט.. 6
יד "אנמית" (ללא ספוטים). . 7
פגיע מול לא פגיע. . 8

את נקודות 3-1 פירטנו בחלק הקודם. הפעם נתחיל 
בנושא של מיקום הנקודות.

4. מיקום הנקודות:

הקלפים  ומספר  הנקודות  מספר  רק  לא  זה  שחשוב  מה 
בכל סדרה, אלא גם: היכן ממוקמות הנקודות.

נשווה תחילה בין שתי הידיים הבאות:

יד א'
♠
♥
♦
♣

K
K2
K32
8765432

יד ב'
♠
♥
♦
♣

2
32
432
AKQ5432

 0 יש  א'  ביד  אבל...  החלוקה,  ואותה   (9) הניקוד  אותו 
לקיחות   7 בוודאות  כמעט  יש  ב'  וביד  בטוחות  לקיחות 
בטוחות אם השליט הוא קלאב וגם ב-NT (ברגע שנקבל 

את ההובלה).
זכור!

לקלפים  כוח  נותנות  הארוכה  בסדרה  המרוכזות  נקודות 
ה-5432♣  הבכירים.  הקלפים  לצד  הנמצאים  הזוטרים 
שווים 4 לקיחות, כמו 4 אסים, בזכות ה-AKQ♣ הנמצאים 

יחד עמם באותה סדרה!

עוד השוואה:

יד ג'
♠
♥
♦
♣

Q6543
KJ
QJ543
K

הערכת יד (חלק ב')

אורן לידור

זהו החלק השני של מאמרו של אורן לידור על הערכת 
הנקודות  על  בהתחלה  נחזור  הקוראים  לנוחות  יד. 

העיקריות שכבר פורסמו בחודש הקודם.
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יד ד'
♠
♥
♦
♣

KQJT2
32
KQJT2
2

אם  בטוחות  לקיחות   8 שווה  ד'  יד  ההבדל?  את  רואה 
השליט יהיה אחת הסדרות שלנו. ביד ג' יש הרבה נקודות 
כנראה  שהן  הקצרות  (בסדרות  ההגנה  למשחק  שטובות 
לא  מתבטא  הידיים  בין  ההבדל  היריבים).  של  הסדרות 
רק במיקום הנקודות אלא גם בשתי העשיריות הנמצאות 
בסדרות הארוכות ומחזקות עוד יותר את יד ד' (ראה גם 

סעיף 7).

5. נקודות אחרי/לפני היריב

 .♣KJ2 אתה מחזיק
הכריז  מימינך  היריב  אם  מעלה  כלפי  ידך  את  שדרג 
ייתכן  דומה  משהו  או   ♣AQT98 לו יש  אם   .2♣ אוברקול 
שידך תזכה ב-2 לקיחות ב-♣, אם תשחק פעמיים לעבר 

ידך או שהיריבים יובילו ♣.
הפחת מערך ידך אם היריב משמאלך הכריז אוברקול ♣2. 
שוב נניח שיש לו AQT98♣. אם היריב מימין (או שותפך) 

יוביל ♣, רוב הסיכויים שלא תזכה באף לקיחה בסדרה.

6. אסים ומלכים "נגד" מלכות ונסיכים

מהלך ההכרזה: 

West North East South
1NT

Pass 2♦ Pass 2♥
Pass 3NT Pass ?

אתה בדרום מחזיק:

(א)
South

♠
♥
♦
♣

QJ92
K32
QJ92
AQ

(ב)
South

♠
♥
♦
♣

A432
K32
A4
AT54

החוזה  את  ולהשאיר   Pass להכריז  עדיף  א'  במקרה 
יש  הסיבה:  ב-♥.  קלפים   8 של  ההתאמה  למרות   NT-ב
יותר לקיחות פוטנציאליות לפתח ופחות סכנה שיחתכו לנו 

לקיחות.
למשחק  יותר  טובים  ומלכים  אסים   .4♥ הכרז  ב'  במקרה 

בשליט.

זוהי ידו של השותף:

North
♠
♥
♦
♣

K5
QJT54
763
KJ3

 4 לקחת  יכולים  היריבים   3NT נשחק  אם  א',  במקרה 
לקיחות מלמעלה, אבל זה הכול.

ביותר)  החזקה  (ההגנה  ב-♣  וימשיכו  יובילו  אם  אפילו 
על  ב-♠  לקיחות  ו-2  ב-♥  לקיחות   4 לפתח  תמיד  נספיק 

מנת לבצע את החוזה.
אם נשחק ♥4, ניפול מלמעלה ויתרה מזאת, אם חלוקת 
טוב  סיכוי  יש  ביותר)  הסביר  (המקרה   4-2 היא  ה-♦ 
מדוע  עיקרית  סיבה  זוהי  ב-♦.  חיתוך  גם  יקבלו  שיריבינו 
קלפי  בידנו  כאשר  בשליט  משחק  פני  על   NT להעדיף 

Q+J רבים: החשש שיריבינו יחתכו לנו סדרה צדדית.

במקרה ב' נבצע תמיד 10 לקיחות ב-♥4, ואם ננחש את 
מיקום ה-Q♣ נבצע 11.

לעומת זאת, אם נשחק 3NT נהיה בסכנה גדולה לאחר 
הם  היא 5-3  היריבים  בין  ה-♦  חלוקת  ואם  ב-♦,  הובלה 

יהיו מסוגלים להכשיל את החוזה.
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7. ספוטים (עשיריות ותשיעיות)

אתה משחק 3NT, איפה אתה חושב שיש לך יותר סיכוי 
לבצע, בחלוקה א' או בחלוקה ב'?

(א)

♠
♥
♦
♣

J84
AT8
K9873
KT

♠
♥
♦
♣

AT92
K92
JT2
AJ9

(ב)

♠
♥
♦
♣

J43
A32
K6543
K3

♠
♥
♦
♣

A765
K54
J72
AJ4

אותן הנקודות, אותה החלוקה, נכון?...

הידיים המלאות:

(א)

♠
♥
♦
♣

Q653
Q654
A54
87

♠
♥
♦
♣

J84
AT8
K9873
KT

♠
♥
♦
♣

AT92
K92
JT2
AJ9

♠
♥
♦
♣

K7
J73
Q6
Q65432

(ב)

 ♠
♥
♦
♣

QT92
QT86
AT8
T9

 

♠
♥
♦
♣

J43
A32
K6543
K3

♠
♥
♦
♣

A765
K54
J72
AJ4

 ♠
♥
♦
♣

K8
J97
Q9
Q87652

 

בחלוקה א' תוכל לפתח בקלות 3 לקיחות ב-♠ באמצעות 
עקיפה כפולה ו-4 לקיחות ב-♦ באמצעות עקיפה רגילה. 

מובטחות לך 11 לקיחות. 

שים לב שגם ה-T9♥ מגנים עליך. אם היריבים יובילו ב-♥ 
יהיו לך כנראה 3 עוצרים בסדרה.

בחלוקה ב' תוכל לבצע רק לקיחה אחת ב-♠, ואם תנסה 
לפתח את סדרת ה-♦ תפסיד 3 לקיחות. מול הגנה סבירה 
אתה צפוי ליפול פעמיים בחוזה 3NT (שאותו תכריז עם 

26 נקודות משותפות בשתי הידיים).

ארבע  של  הבדל  אבל  נקודות,  אותן  חלוקה,  אותה 
לקיחות רק בגלל הספוטים!

'     
 

  '      
toolbox.bridge@gmail.com :   

,     
: -         

'       

 
'   

 

 
   

   
  '

 

 
  

  
  

  
'

 
 

 
 

www.bestbridge.co.il
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בין התאריכים 29-20 באוגוסט התקיימה בעיר אופטייה 
בקרואטיה אליפות העולם הפתוחה לצעירים.

 ,(26 גיל  (עד   Juniors קטגוריות:   4 כללה  התחרות 
 Girls  ,(16 גיל  (עד   Kids  ,(21 גיל  (עד   Youngsters
בתחרות  זוגות  שני  דל:  היה  ישראל  ייצוג  (צעירות). 
ה-Kids וזוג אחד בתחרות ה-Juniors. אף אחד מהזוגות 
שורות  כותב  הקבוצות.  לתחרויות  נשאר  לא  הישראלים 

אלה הוזמן לתחרות ככתב בבולטין.

הרבה  המשתתפים  כמות  בלטה  הפתיחה  מטקס  החל 
האסייתית  המעצמה  כי  נראה  הרחוקה.  מסין  שהגיעה 
ביותר.  הצעירים  מהגילאים  בברידג'  להשקיע  החלה 
כמחצית הזוגות בתחרות ה-Kids היו סינים (נוסף לעוד 
כבשו   Kids לקבוצות  בתחרות  מטייוואן).  זוגות  כמה 
לי  נראה  הראשונים.  המקומות  שלושת  כל  את  הסינים 
שאם מגמה זו תימשך, נצטרך בעוד כעשר שנים לבטא 
כמה שמות סיניים כאשר נדבר על שחקני הברידג' הטובים 
בכל  ולמעשה  קורה,  כבר  זה  העולמי  בשחמט  בעולם... 
ענף ספורט שהסינים לקחו ברצינות הם הגיעו להצלחות 

מרשימות.

את  לעבור  הצליחו  כולם  הישראלים.  מהזוגות  נתחיל 
ימים,  כשלושה  שנמשכה  הארוכה  בתחרות  ה-50% 
ודווקא  הראשונה,  בעשירייה  התברג  אחד  זוג  רק  אבל 
הפחות מוכר: עילי בנירי-איתי נרקיס נמנים על תלמידיו 
של אדוארד ויטנברג שעושה עבודה מצוינת עם הנוער 

בפתח תקווה.

הזוג הישראלי השני בקטגורית ה-Kids, יונתן שרו-רועי 
אירופה,  באליפות  ישראל  נבחרת  את  כבר  ייצג  ארגלזי 
של  אחיו  הוא  רועי  אגב,  פחות.  קצת  הצליח  הפעם  אך 
העולם  אלופת  ישראל  נבחרת  חבר  ארגלזי  אלירן 
ליווה  אלירן   .2010  Juniors-ול  2006  Youngsters-ל

את שני הזוגות הצעירים במהלך התחרות.

היד הבאה מול זוג סיני הראתה שלמרות התוצאה הטובה 
יש לזוג שלנו עוד הרבה ללמוד:

 Board 2, Dealer East, Vul N/S

 ♠
♥
♦
♣

A865
AQ
AKQT3
J3

 

♠
♥
♦
♣

JT72
2
976
K8752

♠
♥
♦
♣

K
T9876
J542
T64

 ♠
♥
♦
♣
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West North East South
יו שרו שאנג ארגלזי

Pass 1♥
Pass 2♦ Pass 2♠
Pass 4NT All Pass

יונתן החזיק 20 נקודות מול פתיחת השותף והשיב ♦2. 
רועי היה צריך להכריז ♥2, אך בחר בהכרזת רוורס ♠2 
המראה כוח עודף מעל פתיחה. יונתן לא בזבז זמן ושאל 
לקלפי מפתח עם 4NT. רועי החליט לפרש זאת כהזמנה 

כמותית והכריז Pass עם מינימום.

כמותית  בהזמנה  משתמש  המומחים  של  המכריע  הרוב 
וההכרזה  מוסכמת  שליט  סדרת  אין  כאשר  רק   4NT

.NT האחרונה של השותף הייתה

למזלם של הישראלים, מעז יצא מתוק. החוזה המתבקש 
♠6 נכשל בשל חלוקת שליטים גרועה, ודווקא 4NT הוא 
החוזה המוצלח ביותר לצפון/דרום אם מסתכלים על כל 

ארבע הידיים.

אליפות העולם 
הפתוחה לצעירים

רם סופר
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עדיין נותר עניין הלקיחות העודפות. מזרח הוביל בהארט. 
יונתן שיחק AQ♥, הבחין שהסדרה מתחלקת 5-1 והריץ 
יונתן  ל-♠.  כשהחליף  שגה  מערב   .♣K-ל שהפסיד   ♣J

שיחק A♠ והפיל את ה-K♠ הבודד. מה כעת?

יש 11 לקיחות בטוחות, וכבר הפסדנו לקיחה אחת. כדי 
להבטיח את הלקיחה ה-12 יש ליצור מצב של לחץ כפול. 
סדר המשחק הנכון הוא KJ ,♣AQ♥ ו-Q♠. כעת נותרו 
לכל שחקן 4 קלפים. מערב חייב לשמור ♠, מזרח חייב 

לשמור ♥. אף אחד מהם לא יוכל לשמור 4 קלפים ב-♦.

הלחץ  את  לעצמו  ושבר  ב-♦  התחיל  יונתן  זה  במקום 
של  ל-♦  החלפה  הסתם  מן  לידו.  המעבר  אבדן  בשל 
מערב לאחר הזכייה ב-K♣ הייתה מביאה לתוצאה זהה 

ומגבילה את הכרוז ל-11 לקיחות.

איתמר גינוסר-יובל בן דוד השתתפו בתחרות האיכותית 
זוג  כל  הממוצע.  מעל  וסיימו   Juniors לזוגות  ביותר 
אחת  הנה  חלוקות.  בשלוש  אחר  זוג  כל  עם  התמודד 
התחרות,  למנצחי  דוד  גינוסר-בן  בין  מהמפגש  הידיים 
כבר  אשר  משוודיה,  רימשטדט  ואולה  מיכאל  התאומים 
זכו בכל תואר אפשרי בקטגוריית Youngsters ולמרות 

.Juniors-גילם הצעיר מתחילים להצטיין ב

Board 1, Dealer North, Vul None
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West North East South
בן דוד או. רימשטדט גינוסר מ. רימשטדט

2♣ (1) Dbl (2) 4♥
4♠ Pass Pass Pass

יד חזקה, או פתיחה חלשה ב-♦) 1(
מייג'ורים) 2(

רימשטדט  אולה  פרוע.  ודי  קצר  היה  ההכרזה  מהלך 
החליט שהיד עם שתי החמישיות במינור מהווה פתיחה 
חלשה ב-♦. איתמר גינוסר הראה אורך בשני המייג'ורים, 
ניתן   .4♥ וירה  בכך  התחשב  לא  רימשטדט  מיכאל  אבל 
להכשיל חוזה זה, אבל יובל בן דוד החליט להאמין ליריבו 

ולהתחרות ל-♠4.

למזלו, השוודים לא הכפילו. הם מצאו את ההגנה הנכונה: 
עם  לקיחות  שתי  ועוד   ♠Q עם  ♥ חיתוך  גבוהים,   ♥ שני 
A♦ ו-K♠, אך התוצאה מינוס 100 זיכתה את הישראלים 

ב- 58.77%.

ברידג'  הופגן  באופטייה  התחרויות  שבכל  לומר  קשה 
התחרות  של  הגמר  ששלבי  ספק  אין  אבל  איכותי, 
ועוד  גבוהה  ברמה  היו   Juniors לקבוצות  המרכזית 

נשמע רבות על חלק מהשחקנים שהשתתפו בהם.

אחד הכישרונות הבולטים הוא ג'ובאני דונאטי שבגיל 17 
כבר משחק בנבחרת ה-Juniors של איטליה. ביד הבאה 
נגד פינלנד הפגין ג'ובאני (במערב) הגנה פנטסטית נגד 

.1NT

Board 7, Dealer South, Vul All
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West North East South
דונאטי קויבו גנדוליה מיליירי

Pass
Pass 1♣ Pass 1♦
Pass 1♠ Pass 1NT
Pass Pass Pass

הכרזה  מהלך  לאחר   ♣K-ב מערב  הוביל  השני  בשולחן 
זהה והחוזה 1NT בוצע ללא קושי.
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זכתה  ההגנה  ב-2♠.  החזקה  ההובלה  את  מצא  דונאטי 
נאלץ  דרום  בעוד  ב-♠,  הראשונות  הלקיחות  בארבע 

להשליך מידו דיאמונד וקלאב.

הממושמע  שותפו   .♥2 דונאטי  השליך  הרביעי  ה-♠  על 
מבריק  הטעייה  בתרגיל  התחיל  ודונאטי  ל-♣,  החליף 
כאשר שיחק את ה-K♣ והוציא לדומם את ה-A♣. כעת 
שוחק ♦ אל ה-T. דונאטי זכה ב-K♦ והוביל T♣!! הכרוז 
שוכנע שמזרח התחיל עם Q752♣. מול חלוקה זו צריך 
של   ♣T-ה החוזה.  את  לבצע  כדי  לזכות   ♣T-ל לתת 

דונאטי זכה, ולאחריו גם ה-Q♣... לא נעים.

למפגש הגמר של תחרות זו הגיעו נבחרתה הצעירה של 
שני  שכללה  בקרואטית)  (זהב   Zlatan וקבוצת נורווגיה 
(איטליה)-  דלה-קאבה  ג'וספה  עם  ביחד  שוודיים  זוגות 

רודריגו גרסיה דה רוסה (ארגנטינה).

עיניי.  את  שצדו  שליש  מכל  אחת  ידיים,  שלוש  הנה 
 ,Zlatan קבוצת  שלטה  התחרות  של  הראשון  בשליש 

כאשר דלה-קאבה מפגין ביד הבאה טכניקה מעולה.

Board 9, Dealer North, Vul E/W
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West North East South
הגה דלה-קאבה גרודה דה-רוסה

1♠ Pass 1NT
Pass 2♣ (1) Pass 2♦ (2)
Pass 3♦ Pass 3♠
Pass 4♠ All Pass

♣ טבעי או יד חזקה עם 15+ נקודות) 1(
8+ נקודות) 2(

 Gazzilli בקונבנציה  השתמשו  שצפון/דרום  לאחר 
במקומות  (וגם  האיטלקי  בברידג'  מאוד  הפופולרית 

אחרים באירופה), הגיע דלה-קאבה לחוזה ♠4.

מזרח הוביל בקלאב, והכרוז נתן ל-K♣ של מערב לזכות 
דלה-קאבה  ב-♣.  המשיך  מערב  הראשונה.  בלקיחה 
זכה ב-A♣, ועקף מיד ב-♥. כצפוי הוא לא ניחש והפסיד 
ב-♦.  מלהמשיך  מנוע  היה  מערב  אבל   ,♥Q-ל לקיחה 
 ♠K-ונכנס לדומם עם ה ♥A-בהמשך הכרוז הוציא את ה

כדי להשליך את כל המפסידים שלו ב-♦.

 .♣A-ה עם  הראשונה  בלקיחה  זכה  צפון  השני  בשולחן 
ברגע שמערב זכה ב-Q♥ הוא עבר ליד שותפו באמצעות 

ה-Q♣. מזרח המשיך ב-♦, והכרוז היה אבוד.

בשליש השני חזרה נורווגיה לתמונה, בין השאר בזכות 
ההכרזה הקצרה ביד הבאה:

Board 26, Dealer East, Vul All
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West North East South
אקנברג גרודה הולט הגה

Pass 3♦
Pass 4♣ (1) Pass 4♥ (2)
Pass 7♦ All Pass

שאלה לקלפי מפתח) 1(
קלף מפתח אחד) 2(

זוגות  אצל  מאוד  מקובלת  שישייה  עם   3♦ פתיחת 
שמשתמשים ב-♦2 כהכרזת Multi. כאן יש לדרום בנוסף 
חלוקה מעניינת. צפון השולט בכל הסדרות שואף לסלם 
ומה  השותף.  אצל   ♦K-ש לברר  צריך  כי  ברור  גדול. 
טוב  יהיה  גדול  שסלם  כדי  ב-♥?  אפשרי  מפסיד  בדבר 
זאת?  לברר  איך  אבל  ב-♥,  קונטרול  מדרום  צריך  צפון 
לוודא  העניינים,  את  לסבך  לא  החליט  הנורווגי  השחקן 
ספק  אין  לטוב.  ולקוות  גדול  סלם  להכריז   ,♦K לגבי רק 
שהוא הצליח – לאחר הוצאת שליטים בשני סיבובים היו 
ההארטים  את  להגביה  כדי  לדומם  כניסות  של  שפע  לו 

שלו באמצעות חיתוכים.
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בשולחן השני ניהלו צפון/דרום מהלך הכרזה מורכב יותר 
ועצרו ב-♦6.

עלתה  ואף  הפיגור  את  מחקה  תאוצה,  צברה  נורווגיה 
ליתרון מבטיח בתחילת השליש האחרון – ואז חל מהפך 
מחדש,  ליתרון   Zlatan קבוצת  עלתה  הבאה  ביד  נגדי. 

ולא שמטה אותו עד הסיום.

כיכב בה הזוג השוודי דניאל גולברג-יוהן קרלסון. השניים 
זכו לפני 4 שנים באליפות העולם לזוגות Juniors, ולאחר 
מכן נפרדו. לקראת האליפות הנוכחית אשר מסיימת את 
אקורד  מחדש.  הם התאחדו  כג'וניורים  שלהם  הקריירה 

הסיום שלהם היה זכייה בתואר העולמי לקבוצות.

Board 38, Dealer East, Vul E/W
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West North East South
גולברג גרודה קרלסון הגה

1♣ 1♠
1NT!! 3♠ 3NT All Pass

ו-12  שישייה  עם   2♥ להכריז  צריך  מערב  הספר"  "לפי 
נקודות. זה מה שעשה באקה מנורווגיה בשולחן השני. 
שותפו תמך כמובן ל-♥4, אבל צפון/דרום הקריבו ל-♠4. 
אסים  שני  בגלל  נכשלו  אבל   5♥ הנורווגים  ניסו  כעת 

ומפסיד בשליט.

דניאל גולברג החליט שריכוז הנקודות בסדרות הקצרות 
מפחית מערך היד והופך אותה מתאימה דווקא להכרזת 
1NT. הפעם השותף העלה ל-3NT, ו-11 לקיחות בוצעו 
בקלי-קלות לאחר הובלה ב-♠. ואם היריבים היו מכריזים 
♠4? אין ספק כי מזרח היה מכריז ♣5, וגם חוזה זה היה 

מוכתר בהצלחה.

יד זו הרשימה אותי מאוד. היא מראה שעדיין יש בברידג' 
המודרני מקום ליצירתיות מבורכת גם במה שנראה כמו 

"הכרזה אוטומטית".

 
“    “

20:30  ,  10-  3-    
    3-    |    24

      3,000   
!     “  120 :  |   :  

03-6417469/70 .  , "  ,   ,7 '  '   
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משחקי גביע המדינה נערכו בחודשים אוגוסט-ספטמבר 
התנהלו  המוקדמים  השלבים  קבוצות.   33 בהשתתפות 
הגיעו  הגמר  ולחצי  לתחזיות,  בהתאם  יותר  או  פחות 
זה  שלב  גם  הראשונות.  המדורגות  ארבע  מתוך  שלוש 
התנהל בהתאם לדירוג המוקדם. קבוצת רול הביסה את 
קבוצת צדיק וקבוצת לובינסקי גברה בהפרש קטן יותר 

על קבוצת צ'ורניי.

שתי הקבוצות הטובות ביותר הגיעו אפוא לגמר שנערך 
קבוצת   .BBO-ב במלואו  ושודר  בספטמבר   5 בשבת 
מרק,  לובינסקי-מיכה  יובל  שחקנים:  כללה 4  לובינסקי 
חמישה  כללה  רול  קבוצת  לנגי.  ברקת-אסף  אילן 
זק- יניב  אורן,  לוין-אפרת  רול-אמיר  יוסי  שחקנים: 

מיכאל בראל.

קבוצת  בשליטת  התנהל  הגמר  של  הראשון  השליש 
לובינסקי שהובילה 14:38 בזכות שלוש חלוקות שהניבו 
רווח של למעלה מ-IMP 10 כל אחת. הנה שתיים מהן: 

Board 4, Dealer West, Vul All 
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"חוק ה-20" הפופולרי מתיר למערב לפתוח, אולם מיכאל 
בראל העדיף להתחיל ב-Pass ולהתערב בהמשך. יניב 

זק (מזרח) תמך בו, אבל לא חשב על משחק מלא.

West North East South
בראל ברקת זק לנגי
Pass 1NT Pass Pass
2♦ (1) Pass 2♥ (2) Pass

2♠ Pass Pass Dbl (3)
Pass 2NT (4) Pass 3♣
Pass Pass 3♠ All Pass

שישייה באחת מסדרות המייג'ור) 1(
)2 (Pass/Correct
)3 (Takeout
מבקש מהשותף לבחור סדרה) 4(

ההמשך  את  ומצא   ♠A-ב זכה  לנגי  ב-9♠.  הוביל  ברקת 
הנכון ב-♣ שהבטיח להגנה את ארבע הלקיחות המגיעות 

לה. מזרח/מערב 140+.

West North East South
לובינסקי רול מרק אורן

1♠ Dbl 2NT (1) Pass
4♠ Pass Pass Pass

(1) יד מזמינה לפחות עם התאמה ב-♠

לובינסקי פתח את ידו של מערב ואף קיבל את הזמנת 
שותפו. גם יוסי רול הובל ב-9♠, אבל אפרת אורן המשיכה 
בשליט. בהמשך שוחק ♥ נמוך לכיוון הדומם, וההגנה לא 
 ♥A-ב זכה  רול  מפסיד. יוסי  קלאב  השלכת  למנוע  יכלה 
להגביה  לובינסקי  הצליח  בהמשך   .♣A-ה את  גבה  ולא 
גם את ה-♥ החמישי בדומם להשלכה נוספת וזכה ב-11 

.IMP 11 לקיחות. מזרח/מערב 650+ עם רווח של

גמר גביע המדינה 2015
רם סופר
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Board 9, Dealer North, Vul E/W
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KJ72
72

♠
♥
♦
♣

KQ8
94
AQT86
T64

 ♠
♥
♦
♣

6532
A73
43
KQJ3

 

הבעיה של מזרח/מערב היא למצוא את המשחק המלא 
הנכון. מקובל לחשוב שצריך לשחק ♠4/♥4 רק כאשר יש 
התאמה של 8 קלפים. חלוקה זו מהווה יוצא מהכלל. ♥4 
בהתאמה של 7 קלפים הוא המשחק המלא היחיד הניתן 

לביצוע, בעוד 3NT ו-♦5 ייכשלו.

West North East South
בראל ברקת זק לנגי

Pass 1♦ Pass
1♥ Pass 1NT Pass

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

מחייב למשחק מלא ומבקש תיאור נוסף) 1(
מראה 3 קלפים טובים ב-♠ ושולל 3 קלפים ב-♥) 2(

 Two-Way Checkback בראל גילה באמצעות המוסכמה
די  ה-♣  חולשת  אולם  ב-♥,  קלפים   8 של  התאמה  שאין 
בסיבוב  להכריז  יכול  היה  מערב  דעתי  לעניות  בולטת. 
השלישי ♦3 כדי להראות התאמה בסדרה. כעת אם השותף 
לא מכריז 3NT, כנראה שאין לו עוצר ב-♣ וההכרזה הבאה 

תהיה ♥4 – הצעה לשחק בהתאמה 5-2!

לא  שברקת/לנגי  חוזה   ,3NT-ל סגר  בראל  זה  במקום 
.♣Q-התקשו להכשיל לאחר הובלה ב

West North East South
לובינסקי רול מרק אורן

Pass 1♦ Pass
1♥ Pass 1NT Pass

2♣ (1) Pass 2♦ (2) Pass
4♥ Pass Pass Pass

)1 (Checkback Stayman
מינימום ללא 3 קלפים ב-♥) 2(

ב-♦  ההתאמה  את  הראה  לא  מערב  השני  בשולחן  גם 
בגובה 3 (אולי מחשש ששותפו יכריז Pass, אך זו צריכה 
לובינסקי   .(Checkback לאחר  חזקה  הכרזה  להיות 
ב-♥4  תסתדר   KQJT בראשות שחמישייה  נכון  העריך 
גם מול דאבלטון, וכך היה. הוא הספיק להשליך ♣ מפסיד 
לאחר הובלה ב-♠ וביצע גם ביד זו 11 לקיחות עם רווח 

.IMP 13 של

מיכאל בראל (מימין)-יניב זק נגד אילן ברקת (משמאל)-אסף לנגי
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ביותר  החזק  בהרכבה  רול  קבוצת  עלתה  השני  בשליש 
והצליחה לצמצם את הפער מ-IMP 24 ל-IMP 3 בלבד.

היד הבאה תספק לכם שיעור מדוע צריך להכריז 1NT רק 
שחקני  השולחנות (!) הכריזו  בשני  מאוזנת.  חלוקה  עם 
הייתה  לשותפיהם  בודד.  קלף  עם   1NT רול  קבוצת 
זו  בסדרה  בחרו  הם  הסתם  מן  הסינגלטון.  מול  שישייה 

כשליט, אך שני החוזים נחלו כישלון חרוץ.

Board 18, Dealer East, Vul N/S

 ♠
♥
♦
♣

KQ9
KQ92
Q
AQT72

 

♠
♥
♦
♣

AJT32
J
AJ5
KJ93

♠
♥
♦
♣

86
T87654
K96
84

 ♠
♥
♦
♣

754
A3
T87432
65

 

West North East South
לובינסקי בראל מרק זק

Pass Pass
1NT Dbl 2♥ Dbl
Pass Pass Pass

מזרח,  של   2♥ על   Takeout Double הכריז  זק  יניב 
וזה עבד יפה מאוד. קל להפיל את החוזה פעמיים, אבל 
היחידים  המהלכים  את  ומצאו  בהגנה  התעלו  זק/בראל 
המפילים את החוזה שלוש פעמים: ראשית כל זק מצא 
את ההובלה החזקה ב-♣. בראל זכה ב-T♣ ושיחק מיד 
 .♥Q-ה עם  נלקח  הכרוז  של   ♥J-ה חיתוך).  (הכנת   ♦Q
סינגלטון  עם   1NT פתח שמערב  הבין  בראל  זה  בשלב 
(לפי שיטתם של לובינסקי/מרק זה מותר!). הוא המשיך 
לפני  בספייד  הלקיחה  את  להבטיח  מאוד  (חשוב   ♠K-ב
והמשיך   ♣A שיחק עיכב  שהכרוז  ולאחר  החיתוך)  מתן 
ב-2♣. זק חתך ב-A♥ וחזר בדיאמונד שנחתך עם ה-2♥. 
בסך   .♥K9 בשליט:  בטוחות  לקיחות  שתי  נותרו  לצפון 
הכול זכתה ההגנה בשתי לקיחות ב-♣, אחת ב-♠ וחמש 

בשליט: 500+.

West North East South
לוין ברקת רול לנגי

Pass Pass
1♠ 1NT Pass 2NT (1)

Pass 3♦ All Pass

(1) טרנספר ל-♦

בשולחן השני פתח לוין ב-♠1 נורמלי, וכעת לצפון מספר 
הספר"  "לפי  שלו.  הנקודות   18 עם  להכריז  אפשרויות 
נדרש Dbl. אישית הייתי מעדיף אוברקול פשוט של ♣2 
החליט  ברקת  אבל  המכרז),  את  מסיים  כנראה  (שהיה 
לנסות 1NT עם סינגלטון. כמובן ששותפו ביצע טרנספר 

לסדרה עם הקלף הבודד, והוא הפך לכרוז בחוזה ♦3.

מיכאל בראל (מימין)-יניב זק 
נגד אילן ברקת (משמאל)-אסף 

לנגי
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כעת  בסדרה.  והמשיך   ♠A-ב זכה  לוין  ב-8♠.  הוביל  רול 
המשך ב-Q♦ היה מצמצם את הנזק עם נפילה אחת, אבל 
על  השלכה  לקבל  (בתקווה   ♥ סיבובי  שני  שיחק  ברקת 
ה-♥ השלישי) ונכנס לתוך חיתוך צולב בסדרות המייג'ור. 
ההגנה זכתה ב-5 לקיחות בסדרת השליט, והחוזה נפל 

.IMP 12 פעמיים. עוד 200+ לקבוצת רול עם רווח של

ביד המרתקת שהופיעה מיד לאחר מכן הצליחה קבוצת 
.IMP 5 "לובינסקי "להחזיר

Board 19, Dealer South, Vul E/W
 ♠

♥
♦
♣

A4
5
KJ642
KQ532

 

♠
♥
♦
♣

Q87
KQ7
QT983
JT

♠
♥
♦
♣

KJT532
AJT93
-
A6

 ♠
♥
♦
♣

96
8642
A75
9874

 

West North East South
לובינסקי בראל מרק זק

Pass
Pass 1♦ 2♦ (1) Pass
4♥ 5♣ 5♥ 6♣
Dbl Pass Pass Pass

בסדרות ) 1(  5-5 לפחות   –  Michaels Cuebid
המייג'ור

החליט  פגיע   Michaels-ב מרק  של  ההתערבות  לאחר 
על  השותף  בסדרות  מכובדים  מספיק  לו  שיש  לובינסקי 
התחרה  בראל  להזמין.  ולא  מלא  משחק  להכריז  מנת 
כדי  טובה  מספיק  הייתה  מרק  של  ידו  אבל   ,5 לגובה 
היטיב  זק  בקלות.  מתבצע  שהיה  חוזה   –  5♥ להכריז 

להקריב ל-♣6 וחסך לקבוצתו נקודות רבות. 

למזרח  מאפשרת  הייתה   ♥A-ל מתחת  נועזת  הובלה 
אבל  פעמים,  שלוש  החוזה  את  ולהפיל   ♦ חיתוך  לקבל 
מרק הסתפק בהובלה שגרתית ב-A♥, וההגנה זכתה רק 

ב-3 הלקיחות המובנות מאליהן. מזרח/מערב +300.

West North East South
לוין ברקת רול לנגי

Pass
Pass 1♦ 2♦ (1) Pass
3♥ 4♣ 4♦ 5♣
Dbl Pass Pass Pass

בסדרות ) 1(  5-5 לפחות   –  Michaels Cuebid
המייג'ור

אמיר לוין הסתפק במערב בהכרזה צנועה של ♥3 ולאחר 
מכן הכפיל ♣5 למרות ההכרזה החזקה ♦4 של שותפו. 
כך לא הגיעו מזרח/מערב ל-♥5. גם כאן ההובלה הייתה 

A♥ נגד ♣5 מוכפל. מזרח/מערב 100+.

קרובות  לעתים  מעז  לובינסקי/מרק  שהזוג  ראינו  כבר 
להגיע למשחקים מלאים שאינם מוכרזים בשולחן השני. 
שוב  זק  יניב  מזלם  לרוע  אבל  הבאה,  ביד  גם  קרה  זה 

הצטיין בהובלה ומנע swing משמעותי לרעת קבוצתו.

Board 27, Dealer South, Vul None
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♥
♦
♣

A4
962
KJ8642
A3

 

♠
♥
♦
♣

KT852
AQ53
QT9
6

♠
♥
♦
♣

Q763
J74
A7
Q974

 ♠
♥
♦
♣

J9
KT8
53
KJT852

 

West North East South
לובינסקי בראל מרק זק

3♣
Dbl Pass 3♠ Pass
4♠ Pass Pass Pass

אפשר לומר שלובינסקי הוסיף די בחוצפה למשחק מלא 
על סמך ה-♠ החמישי שלו אף על פי ששותפו לא הבטיח 
אפילו נקודה אחת. הובלה ב-♣ נמוך, ב-♥ או ב-♠ הייתה 
 ♦J-מאפשרת לחוזה להתבצע, אבל יניב זק בחר ב-5♦. ה
נלקח על ידי ה-A, והכרוז שיחק 3♠ אל ה-K וה-A. בראל 
 promotion שביצע  נוסף  ב-♦  והמשיך   ♦K-ו  ♣A גבה 
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נפילה  למנוע  כדי   ♥ מידו  השליך  מרק  דרום.  של   ♠J-ל
שנייה. החוזה היה נופל גם אם לדרום היה שליט נמוך 
 ♦Q-ה את  חותך  שמזרח  שברגע  מכיוון   ,♠J-מה יותר 

הגבוה יש לו מפסיד ב-♥ שאינו יכול להיפטר ממנו.

West North East South
לוין ברקת רול לנגי

Pass
1♠ 2♦ 2NT (1) 3♣

Pass Pass 3♠ All Pass

(1) התאמה של 4+ קלפים ב-♠, יד מזמינה לפחות

קלפים   6 עם   Preempt-מ נמנע  לנגי  השני  בשולחן 
וההכרזה התנהלה על מי מנוחות. לוין/רול העריכו שאין 
להם כוח מספיק למשחק מלא ועצרו ב-♠3. ברקת הוביל 
ב-A♣ וכעת לדרום לא הייתה כניסה כדי להוביל ♦ בעוד 
מועד. לוין חתך את ה-♣ השני, הוציא שליטים ופיתח את 
סדרת ה-♥ על מנת להשליך ♦ מפסיד מהדומם. לבסוף 
נחתכו שני מפסידים בדיאמונד. מזרח/מערב 170+ עם 

.IMP 6 רווח חשוב של

הקבוצות  שתי  התייצבו  צמודים  שלישים  שני  לאחר 
רול  קבוצת  ברורה.  הכרעה  נפלה  שבו  האחרון,  לשליש 
כולו  ובמפגש   8:47 זה  בשליש  וניצחה  לחלוטין  שלטה 
הצטיינו  שבהן  ידיים  בשתי  הדיווח  את  אסיים   .60:96
של  זהים  רווחים  עם  הסלם  בהכרזות  רול  קבוצת  חברי 

.IMP 13

Board 38, Dealer East, Vul E/W

 ♠
♥
♦
♣

J3
T7
KJ9842
J96

 

♠
♥
♦
♣

K95
KJ82
7
AK753

♠
♥
♦
♣

QT82
AQ65
A5
Q42

 ♠
♥
♦
♣

A764
943
QT63
T8

 

West East
לובינסקי מרק

1♣
1♥ 2♥
2♠ 3♥
4♥ Pass

של  התחלה  להיות  אמורה  הייתה   2♠ הכרזת  כי  נראה 
החליט  מדוע  להבין  קשה  בדיאמונד.   Short Trial Bid
ביותר  השלילית  בהכרזה  להגיב  נקודות   14 עם  מרק 
האפשרית ♥3. לאחר הכרזה כזו גם שחקן אופטימי כמו 

לובינסקי לא יעשה ניסיון נוסף להגיע לסלם.

West North East South
בראל ברקת זק לנגי

1♣ Pass
1♥ 3♦ 3♥ 5♦
6♥ Pass Pass Pass

להכרזות  העדיפה  הפגיעות  את  ניצלו  ברקת/לנגי 
הכרזות  דווקא  קרובות  לעתים  שקורה  כפי  אך  הפרעה, 
ההפרעה דחפו את היריבים לסלם טוב שקשה למזרח/

מערב להגיע אליו בכוחות עצמם.

 2♥ במקום   3♥ להכריז  זק  את  אילצה   3♦ ההכרזה 
ולתאר לשותפו יד טובה יחסית. לאחר ♦5 הסיק בראל 
ובהיעדר  שצריך,  היכן  מרוכזות  שותפו  של  שהנקודות 
סלם  להכריז  החליט  השותף  עם  להתייעץ  אפשרות 
לא  אפילו  והכרוז  היטב,  התחלקו  הסדרות  כל  בעצמו. 

נדרש לנחש את מיקום ה-J♠ כדי להשיג 12 לקיחות.

Board 42, Dealer East, Vul All
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K87
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QT2
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AJ5
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North South
ברקת לנגי

1NT
2♦ 2♥

4♦ (1) 4♥
4♠ 4NT

5♦ (2) 5♠ (3)
5NT (4) 6♥

Pass
הזמנה לסלם עם שישייה ב-♥ וקוצר ב-♦) 1(
0 או 3 קלפי מפתח מתוך 5) 2(
שאלה ל- Q בשליט) 3(
יש Q♥, אין מלכים צדדיים) 4(

הכרזת  באמצעות  לסלם  ראשון  מהלך  עשה  ברקת 
ב-♦,  המבוזבז  מהכוח  התלהב  לא  לנגי   .4♦ ספלינטר 
לקלפי  שאל  הוא   4 גובה  את  עבר  ששותפו  לאחר  אבל 
מפתח והמשיך בשאלה ל-Q♥. לאחר כל הבירורים הוא 
ידע שחסרים לו K♣ ו-K♠ והחליט לפעול בצורה שמרנית 
ולא להכריז סלם גדול כאשר אי אפשר לספור 13 לקיחות 

ודאיות.

North South
רול לוין

1NT
2♦ 2♥
2♠ 2NT
3♠ 4♣

4NT 5♥
5NT 7♦
7♥ Pass

יוסי רול לא השתמש בהכרזת ספלינטר, מאחר שעמדה 
מהלך  להתחיל  כדי   2♠ של  מלאכותית  הכרזה  לרשותו 
 4♣ דרום  הכרזת   .Cuebid בהכרזות  שנמשך  לסלם 
לשאול  לו  ואפשרה  הבעייתית  הסדרה  את  לצפון  כיסתה 

לקלפי המפתח.

לשותף  הזמנה  וגם  למלכים  שאלה  מהווה   5NT הכרזת
להכריז סלם גדול בעצמו אם יש לו סדרה טובה המהווה 
לוין  אמיר  שעשה  מה  בדיוק  זה  רבות.  ללקיחות  מקור 

כשהכריז ♦7.

החוזה הסופי ♥7 אינו ודאי, אך סיכויי הביצוע שלו גבוהים 
סיבובים  בשלושה  שליטים  הוציא  לוין  מ-50%.  בהרבה 
בסיבוב   J להפיל  בתקווה   ♦AKQ שיחק  מכן  ולאחר 
השלישי ולהישג 5 לקיחות ב-♦. אם ה-J♦ לא היה נופל, 

הוא היה מנסה בהמשך עקיפה ב-♣.

קבוצת רול זכתה בגביע המדינה בצדק לאחר ששחקניה 
– כולם חברי נבחרת ישראל בעבר – הפגינו רמה גבוהה 
מאוד בהכרזות, בביצוע ובהגנה. כל הכבוד למנצחים וגם 

לכל שאר הקבוצות שהשתתפו בתחרות המוצלחת.

 קבוצת רול,

 זוכת גביע המדינה לקבוצות, מימין : יניב זק, אפרת
אורן, מיכאל בראל, יוסי רול ואמיר לוין
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יד זו לקוחה מתוך המפגש בין ישראל לשוודיה באליפות 
בטרומסה,  לאחרונה  שהסתיימה   26 גיל  עד  אירופה 
נורווגיה. ביד זו כיכב גל גרסטנר (מערב) שניצל הזדמנות 
והצליח להכשיל את החוזה בהגנה שלא קל למצוא אותה.

Dealer North, Vul All
 ♠

♥
♦
♣

A962
Q72
6
T8653

 

♠
♥
♦
♣

KQT5
K63
J9732
A

♠
♥
♦
♣

J73
JT8
Q854
742

 ♠
♥
♦
♣

84
A954
AKT
KQJ9

 

West North East South
Pass Pass 2♣

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

שאלות  על  הבנוי  ומסובך  ארוך  הכרזה  מהלך  לאחר 
בסדרתו  מלמעלה  הרביעי  בקלף  גל  הוביל  ותשובות, 
הארוכה ♦3. שותפו מושיקו מיוחס הניח את ה-Q, והכרוז 

 .A-את ה -

כדי לבצע את החוזה זקוק הכרוז, מעבר לפיתוח סדרת 
בסדרת  רק  אפשרית  והיא  נוספת,  ללקיחה  הקלאב, 

ההארט. 

מאחר שהיה מודע לבעיה שיש לו ב-♠, שיחק הכרוז ♥ מידו 
כבר בלקיחה השנייה על מנת שהיריבים לא יספיקו לסמן 
הראשונה  ההזדמנות  גל  עבור  נוצרה  כעת  לרעהו.  איש 

והאחרונה להכשיל את החוזה, והוא לא החמיץ אותה.

זכה  הכרוז   .♠K-ב והמשיך   ♥K-ב מיד  זכה  גרסטנר  גל 
באס שבדומם, וכעת שיחק ♣. מערב זכה ב-A♣ והמשיך 
(אם  קל  היסוס  ולאחר  זכה,  במזרח  מושיקו  נמוך.  ב-♠ 
הגיע   (♦ ההובלה  לסדרת  לחזור  שמא  או  ב-♠  להמשיך 
 ,♠ של  שלישי  בסיבוב  המשיך  הוא  הנכונה.  למסקנה 

והחוזה הוכשל.

הגנה נפלאה
יעקב מינץ

  ‘  

“    ,
(   ) -  16 

03-6186722
08:00-17:00 -   

     
      ,   ,‘   

www.lioncard.co.il

        
  

 

“  180
“  240 

 “  40 
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סיקור תחרויות
37

תחרות מ אוגוסט  בסוף  ארגן  יהודה  אבן  ועדון 
ארצית לזכר חנה מאירי. חנה נפטרה לפני כ-7 
שנים בגיל צעיר לאחר מאבק ממושך במחלת 
לשחק  וזכתה  המשחק  את  מאוד  אהבה  היא  הסרטן. 

בנבחרת הנשים של ישראל.

בתחרות זכה הזוג בר יוסף-קמעו. במקום השני: גלעדי-
עציון. להלן יד מעניינת מהתחרות:

 Board 27, Dealer South, Vul None

 ♠
♥
♦
♣

AQ5
AK7543
-
Q974

 

♠
♥
♦
♣

KT42
9
86432
853

♠
♥
♦
♣

98763
Q2
AKJ7
62

 ♠
♥
♦
♣

J
JT86
QT95
AKJT

 

בקלפים גלויים ניתן לראות כי ♥7 הוא החוזה האופטימלי 
למרות מיעוט הנקודות של צפון/דרום (27). במציאות 13 

זוגות הכריזו ♥6 ו-16 זוגות הסתפקו במשחק מלא.

מהלך ההכרזה תלוי בהכרזת הפתיחה של דרום. יש לו 
 .♠J-12 נקודות בלבד כולל ה

בהנחה שהוא פותח, נראה כי יש להכריז ♦1 כדי שתהיה 
השותף  תשובת  לאחר   2♣ עם  היד  את  לתאר  אפשרות 

(היכן   1♣ לפתוח   – אחרת  אפשרות  גם  יש  אבל   .1♠
להכריז   1♠ תשובה  ולאחר  הנקודות)  רוב  שמרוכזות 

1NT עם סינגלטון בסדרת השותף.

יותר,  מעודדת  השנייה  החלופה  צפון  מבחינת  כי  ברור 
וזהו מהלך ההכרזה הצפוי:

North South
1♣

1♥ 2♥
5♦* 5♠**
6♥

בקונבנציה  משתמש  הוא  ל-♦5  קופץ  צפון  כאשר 
Exclusion Keycard – שאלה לקלפי מפתח (עם שליט 

הארט) לא כולל סדרת הדיאמונד.

יודע  צפון  כעת  אחד.  מפתח  קלף  מראה   5♠ התשובה 
ועל  ב-♠  הקוצר  על  יודע  אינו  הוא  אך   ,♣A לשותפו  כי 
המכובדים האחרים ב-♣, ולכן לא יוכל להכריז סלם גדול.

גם במהלכי הכרזה אחרים יתקשה צפון לגלות שלשותפו 
יש יד מתאימה כל-כך.

האחוזים  פי  על  השונים  החוזים  על  "הציונים"  להלן 
שהושגו בתחרות:

הכרזת ♥6 וזכייה בכל הלקיחות = 77%

הכרזת משחק מלא ב-♥ = 29%

זוגות שהכריזו חוזה ב-NT קיבלו תוצאה נמוכה מאוד.

יד החודש

תחרות לזכר חנה מאירי
יוסי אנגל
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חידת החודש, אוקטובר 2015
אורן לידור

 ♠
♥
♦
♣

K432
T
K432
KT98

 

 ♠
♥
♦
♣

Q96
KJ9654
Q96
J

♠
♥
♦
♣

AT87
873
AT87
Q7

 ♠
♥
♦
♣

J5
AQ2
J5
A65432

 

.3NT מערב מוביל ב-6♥ נגד החוזה
עליך לבצע את החוזה נגד כל הגנה. בהצלחה!!!

 ♠
♥
♦
♣

A52
AK43
9
AKQT6

 

 ♠
♥
♦
♣

J8643
JT8
K7653
-

♠
♥
♦
♣

K97
Q952
QJT8
98

 ♠
♥
♦
♣

QT
76
A42
J75432

 

.♥J-דרום צריך לבצע חוזה של ♣7. מערב מוביל ב
זכה בדומם עם ה-K♥, שחק A♣, המשך ב-♦ ל-A, חתוך 
עם  שלישי   ♦ ביד וחתוך   ♣J-ה לעבר   ♣T ,♣Q-ה עם   ♦
ה-K♣. שחק כעת את ה-6♣ לעבר ה-7♣ והמשך בקלאב 

נוסף, עליו תשליך ספייד מהדומם. זה המצב שנוצר:

 ♠
♥
♦
♣

A5
A43
-
-

 

♠
♥
♦
♣

J8
T8
K
-

♠
♥
♦
♣

K9
Q95
-
-

 ♠
♥
♦
♣

QT
7
-
54

 

שחק כעת את ה-5♣ והשלך עוד ♠ מהדומם. מזרח בלחץ: 
  חיתוך ,♥A ,(נופל ♠K) ♠A אם ישליך ♠ תשחק

♥ ו-Q♠ גבוהה.
  ועל  A-ל  ♠  ,♥ חיתוך   ,♥A תשחק  ♥ ישליך  אם 

ה-♥ האחרון שהוגבה תשליך את ה-Q♠ מידך.
הלחץ  קלף  לאחר  בחיתוכים  המשתמשת  זו  טכניקה 

.Trump Squeeze נקראת בספרות

פתרון חידת החודש, ספטמבר פתרון חידת החודש, ספטמבר 20152015
אורן לידור
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מאוזן
1)כשאינו מצליח מבקר את שותפו כאש במים (5) -  5) עם 9 
מאונך  אם ציון עיר, הוא נבחר ברידג' צעיר (4, 5) 10) לדומם 
הוראות קשות (4) 11)  בן נח בבוץ בגלל משחק שלא מצליח 
(5) 12) עם 26 מאוזן -  מיזם בעיר של נבחר ברידג' צעיר (3, 
4) 13) ספר צבאי, דרגה בברידג'? לאו דווקא (3) 15) לדומם 
עם 19   (18  (2) דמי  מחצית   (17 (5 ,3) בלבד  דתית  שצפה 
נורבגית (4)  קונבנציה  מסביבתו (4) 20)  גבוה  פועל  מאוזן – 

22) מורה טוב בצבא (3) 25) אביר אהוב סימן קלפים (2) 26) 
הפוך (2)  בית  בחפיסת  כמותן  גדולות  כך  מאוזן 27)  ראה 12 
29) חיה זרה צולבת משמאל (2)  31)כהן שר במרץ  (2) 32) 
כפל גנטי בלבד (5, 3) 34)הנקניק הבכיר שבהם (2)  35) פרא 
תרגיל   (37 (3) וזעקתי  קולבי   (36 (2) הכללי  במטה  פה  בלי 
נמוך של גיא אופיר (5) 40) עם 42 מאוזן – אל גור עדיף עליו 
בהתאגדות, לא בהכרח (4, 5) 41) הלוח של דבורה (5) 42)  

ראה 38 מאוזן. 

מאונך
להיפך,  בענף?  בברידג'  דרגה  מצחיק (5) 2)  משחק  קומי!   (1
בלי  ניצוץ   (4  (4) לרוויה  בטליה  האחרונה   (3  (8) בסודאן 
 (6  (4) בנצר  מוסד  ראש  בו  מציגים   (5  (2) בהמה  הראשונה 
לקינוח בלי אפס (2) 7) פיח ללא נעליים (3) 8) אלימלך אורן 
רוטברג (2) 9) ראה 5 מאוזן 13) הובלה אפשרית בראש בעל 
המקצוע (3) 14) נטלי פרס מעדיפה להציג התאמה וקוצר ביחד 
מים  פיו  ממלא  הדומם   (17  (3) פלאי  שבעת  ברחבי   (16  (7)
ושותק כמותו (2) 21) מלמד חצי צד בברידג' (2) 23) סרן טפר 
מעדיף ששותפו ישחק (6) 26) עשר בחבר ובזה מפוזר בשדה 
(5) 28) כיוון ששמעתי יוצא מבטן (3) 29) משחק טור מפגש 
ברידג' (5) 30) איש חינוך ליד באר יצחק (5) 33) פודל אינו 
אטום (4) 34) איש מיוסר בלי סוף ובלי בית (3) 38) משענת 

מידת הנפח (2) 40) משחק מסיים בחציו (2)

תשבץ הגיון מספר 2 - נחום רגב
123456789

1011

121314

151617

18192021

22232425

2627282930

313233

343536

37383940

4142

תשובות לתשבץ ספטמבר מס' 1
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Sapphire Princess     8 
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$ 5,510    
$ 1,690   
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 .         ,  
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במחיר מבצע (למקדימים להרשם) 2,950 $ לאדם (בחדר בתפוסה זוגית)
(תוספת ליחיד בחדר 980 $)

החבילה כוללת:
טיסות סדירות בחברת אלאיטליה (הלוך טיסת צהרים למחרת הסדר.

חזור טיסת ערב 1/5 הנחיתה ב2/5 אחר חצות)
1 לילה ברומא במלון 4 כוכבים על בסיס חצי פנסיון. 

7 לילות שיט בתאים עם מרפסות על בסיס פנסיון מלא.
כל הסיורים והטיולים במקומות עגינת האוניה.

יום סיור מודרך ברומא.
מדריך ישראלי בכיר צמוד – רוני ינובסקי +מדריכים מקומיים.

אוטובוס מפואר לביצוע העברות והטיולים.
כל המיסים והאגרות השונות.

המחיר אינו כולל: ביטוחים למינהם, שתיה בארוחות, ארוחות שלא
במסגרת השיט(טיולי חוף), טיפים לנותני השירותים בחו"ל ובאוניה
(120 אירו לאדם), טיפ למדריך הישראלי, וכל מה שלא נכלל בסעיף

המחיר כולל.

חשוב ביותר - עקב ביקוש מוגבר לטיסות ושייט בפסח יש להרשם במהרה. מס' המקומות מוגבל!!!
ניתן לקבל פירוט מפורט של הטיול במייל/פקס.

מועדוני הברידג' רמת השרון  וג'קי דגן שמחים להזמינכם:

פסח 2016
טיול שייט בסטייל לחופים של
איטליה-מלטה-ספרד-צרפת

 23/4-1/5/2016 (9 ימים)
***** MSC PREZIOSA על אונית הפאר החדשה

במסלול: רומא – סיצליה – מלטה - ולנסיה ספרד - מרסי צרפת – גינואה - רומא.
הלינה באוניה בתאים מפוארים עם מרפסות ונוף לים | כל הסיורים והטיולים כלולים

בהדרכת: רוני ינובסקי

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



ידיעון ההתאגדות הישראלית לברידג' ן אוקטובר 2015
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 2015נובמבר 2015אוקטובר 2015
17 - 16

31 - 27

30

ליגות לקבוצות 

ספורטיאדה

סימולטנית בוקר

7 - 6

       15
 

21 - 12

ליגות לקבוצות

סימולטנית ערב

פסטיבל הים האדום

12 - 11

18

ליגה לקבוצות
פליי-אוף ו-פיינל-פור

אליפות ישראל למועדונים

תוכנית פעילות ספורטיבית ארצית לחודשים:
אוקטובר – דצמבר 2015

הודעות חשובות

תחרות סימולטנית בוקר
תתקיים בתאריך 30/10/15 בשעה 10:00 בבוקר  

התחרות תתקיים במתכונת הרגילה. חוברת ניתוחי ידיים תחולק למשתתפים
ונקודות אמן מקומיות וארציות יוענקו לשחקנים.

הדירוג ונקודות האמן יחושבו בשתי שיטות: 1. שיטת חישוב רגילה.
2. שיטת חישוב HANDICAP - בשיטה זו יינתנו מקדמים לטובת שחקנים בדרגות נמוכות יותר. 

כל זוג יזכה בתוצאה הגבוהה ביותר מבין שיטות החישוב וכך יותר שחקנים ייהנו מנקודות אמן . 

נצלו את ההזדמנות והשתתפו בתחרות
חדש! חוברת ידיים בפורמט דיגיטלי, תישלח בדוא"ל מיד לאחר התחרות ותפורסם באתר

ובעמוד הפייסבוק של ההתאגדות  

שימו לב! תחרות שחקני השנה שהיתה אמורה להתקיים בדצמבר,
נדחתה לפברואר. פרטים נוספים יפורסמו בהמשך . 



ועדת סגלועדת סגלועדת סגל

משחקי מבחן לקביעת נבחרות ישראל לאליפות 
אירופה לקבוצות 2016 

בשנת 2016 ייצגו את ישראל הנבחרת הפתוחה, סניורים ונשים באליפות אירופה לבוגרים
(16-26 ביוני, 2016 בבודפשט, הונגריה)

משחקי המבחן של הנבחרות הבוגרות יתקיימו בין התאריכים 23-26 לחודש דצמבר 2015
(יום רביעי עד שבת | ייתכנו שינויים).

הגשת מועמדות לנבחרת הפתוחה - בקבוצות של 2 / 3 זוגות | הגשת מועמדות לנבחרת הנשים בזוגות בלבד.
הגשת מועמדות לנבחרת הסניורים, בזוגות בלבד ומגיל 60 ומעלה בשנת התחרות.

המעוניינים להשתתף במשחקי המבחן, מתבקשים להגיש מועמדות (מומלץ בצירוף פירוט ההישגים)
בדוא"ל: ibf@bridge.co.il , עד לתאריך 30 באוקטובר. המועמדים שיבחרו יקבלו זימון.

התנדבות בועדות המקצועיות של ההתאגדות 
חברי התאגדות מוזמנים להגיש את מועמדותם להתנדב כחברים בועדות ההתאגדות השונות:

ועדת צעירים, ועדת סגל, ועדת חוקה, ועדת נק' אמן ומושבים ועדת משמעת ארצית.
לפירוט תפקידי הועדות, הכנסו לאתר ההתאגדות לתפריט "מי אנחנו">"מוסדות ההתאגדות"
 ibf@bridge.co.il :יש להגיש מועמדות דרך משרדי ההתאגדות עד לתאריך 30 בנובמבר 2015 בדוא"ל

בחירת החברים תיערך במסגרת ישיבת ועידה ארצית המתוכננת לחודש דצמבר,
המועמדים יקבלו הודעה מוקדמת על מועד הדיון . 

ועדת צעיריםועדת צעיריםועדת צעירים

משחקי מבחן לקביעת נבחרות ישראל הצעירות 
לאליפות העולם לקבוצות 2016

בשנת 2016, ייצגו את ישראל נבחרות הצעירים באליפות העולם לקבוצות 
(3-13 לחודש אוגוסט, 2016 בסלסומג'ורה, איטליה)

נבחרת עד גיל 20 (בתי ספר): יכולים להשתתף שחקנים שנולדו החל מ- 1.1.1996 • 
נבחרת עד גיל 15 (ילדים): יכולים להשתתף שחקנים שנולדו החל מ- 1.1.2001 • 

משחקי המבחן של הנבחרות הצעירות יתקיימו בין התאריכים 27-30 לחודש ינואר 2016 (ייתכנו שינויים).

הגשת המועמדות הינה בזוגות בלבד, מעוניינים להשתתף במשחקי המבחן, מתבקשים להגיש מועמדות
בדוא"ל: ibf@bridge.co.il עד לתאריך 30 באוקטובר. המועמדים שיבחרו יקבלו זימון.



מבחן למנהלי תחרויות דרגה 1+2  
יתקיים ב-1 בנובמבר 2015 בשעה 17:30, בבית ההתאגדות, רח' יערה 27, רעננה

המעוניינים לגשת למבחן, מתבקשים להירשם ולשלם דרך המערכת המקוונת
שבאתר ההתאגדות - 

חומרי עזר לקראת המבחן נמצאים באתר ההתאגדות בתפריט: מידע שימושי / מידע למנהלי תחרויות / חומרי עזר 

מועדון אבן יהודה עובר דירה ויקרא מעתה – ברידג' פוינט פולג 
כתובת המועדון רח' בני גאון 16, אזה"ת פולג בנתניה, ליד איקאה.
ניתן להתעדכן בפעילות המועדון באתר ההתאגדות ע"י לחיצה על האייקון  

בחלק התחתון של האתר ובחירת הסניף מהרשימה הנפתחת.

ברידג' פוינט פולג
ן ברידג' בית ספר ומועדו

"התאגדות ירוקה"
עברנו לניהול ירוק, על מנת לצמצם את כמות השימוש בנייר ולתרום לשמירה על הסביבה.

מכתבים, פניות הודעות לשחקנים ולקפטנים ישלחו מעתה רק בדואר אלקטרוני.
אנא וודאו כי הדואר האלקטרוני שלכם מוזן במאגרי ההתאגדות  כדי שתיכללו גם אתם בהודעות של ההתאגדות בדבר 

אירועים שונים, הרשמה לתחרויות ועוד.

כל מה שעליכם לעשות הוא לשלוח אלינו דוא"ל כשכותרתו "הצטרפות לרשימת התפוצה", אל 
 ibf@bridge.co.il תשכחו לרשום את שמכם המלא ואת מספר החבר שלכם

ימי עיון למנהלי תחרויות דרגה 1 יתקיימו ב: 

יש לבחור באחד הימים
27.11 - יום שישי (במועדון חיפה כרמל)

19.12 - יום שבת (רעננה)
8.1.16 - יום שישי (רעננה)

החל מ-10:00 ועד 15:00 לערך
עלות 50 ₪ למשתתף, יש להירשם באמצעות המערכת המקוונת של ההתאגדות.

www.bridge.co.il :הכנסו לאתר

חפשו את אייקון התשלומים בתחתית הדף - 

ולחצו על:   שם יופיע גם הקישור להרשמה ליום העיון.

ועדת חוקהועדת חוקהועדת חוקה

ההשתתפות למנהלי 

התחרויות - חובה!



ההרשמה לשנה הבאה החל מ-1 בנובמבר,
דרך המועדונים.

מבצע לחברים חדשים:
הרשמו בחודש נובמבר
ותהנו מחודשיים מתנה !
(חברות ל-14 חודשים).

כבר שתיתם קפה החודש?
חברי התאגדות וליהנות מ:תוכלו להיותבמחיר של כוס קפה בחודש

ברידג' - סימן שאתה צעיר

ביטאון חודשי עם תכנים מגוונים

צבירת נקודות אומן

קורסים מסובסדים לשחקני תחרויות

לוח שנה מהודר עם כל אירועי הברידג' המרכזיים

השתתפות בתחרויות ובפסטיבל הבינלאומי

שייכות למשפחת הברידג' ותמיכה בנבחרות ישראל 

קבלת מידע ועדכונים



מועדון ברידג' אביבים מתכבד להזמינכם
לתחרות ארצית
דו מושבית 48 ידיים 

מושב 1 - ביום ג' ה 13 באוקטובר 2015 בשעה 20:30
מושב 2 – ביום ג' ה 20 באוקטובר 2015 בשעה 20:30

במועדון אביבים, ברחוב דיסנצ'יק 7 תל אביב.

מנהל תחרות – אילן שזיפי,

מחיר למשתתף 120 ₪ 

גביעים ל-3 המקומות הראשונים
מספר המקומות מוגבל—ההרשמה מראש חובה

פרטים ליצירת קשר: מועדון אביבים 03-6417470

מועדון הברידג' ויצו פתח תקוה מתכבד 
להזמינכם לתחרות ארצית       

(2 X 18) 36 ידיים

שתתקיים ביום שישי 23 באוקטובר 2015
בשעה  09:30

בבית ההתאגדות, רח' רחוב יערה 27, רעננה.

מנהל תחרות – אילן שזיפי
מחיר למשתתף 75 ₪

מספר המקומות מוגבל, הרשמה מראש חובה
חובה להודיע על ביטול

מוטי פז: 0523976602
טלי וולף: 0528087337

הודעות מועדונים

מועדון סביון ק. אונו מתכבד להזמינכם 
לתחרות ארצית

לכבוד פתיחת המועדון החדש בסביון     
מושב 1, 30 ידיים

התחרות תתקיים בבית תרבות סביון, נתיב היובל 1, סביון,

ביום שבת ה 24 באוקטובר 2015 בשעה 10:00

מנהל תחרות – אילן שזיפי

מחיר למשתתף 65 ₪  

מספר המקומות מוגבל—ההרשמה מראש חובה

פרטים ליצירת קשר:
שורה לנג – 052-8802656

מועדון ברידג' אביבים מתכבד להזמינכם:
לתחרות ארצית ע"ש ויקטור אברהמר ז"ל

תחרות דו מושבית 48 ידיים 

מושב 1 - ביום ג' ה 3 בנובמבר 2015  בשעה 20:30
מושב 2 – ביום ג' ה 10 בנובמבר 2015 בשעה 20:30

במועדון אביבים, ברחוב דיסנצ'יק 7 תל אביב.

מנהל תחרות – אילן שזיפי,
מחיר למשתתף 120 ₪ 

גביעים מהודרים ל 3 המקומות הראשונים 
בנוסף, 3,000 ₪ פרסים לזוכים

מספר המקומות מוגבל—ההרשמה מראש חובה
פרטים ליצירת קשר: מועדון אביבים 03-6417470

SAVE THE DATE

לידיעת ציבור השחקנים, 
פסטיבל הברידג' ה-50 יתקיים בשנה הבאה

בחודש יוני (לא בפברואר כבכל שנה) 

בין התאריכים 3-10/6/2016
במרכז הירידים בתל אביב.

רשמו ביומנים והזמינו את חבריכם בארץ ובעולם לקחת חלק בחוויה ובחופשה בלתי נשכחת בישראל.



תוצאות תחרויות

מצטברשמותשם הקבוצה
83מרק מיכה - ברקת אילן - לנגי אסף -  לובינסקי יובללובינסקי יובל
68צ'ורניי מיכאל - מדבדב אולג - גולדפרב איליה - מילשטיין דמיטריצ'ורניי מיכאל

93רול יוסף - אורן אפרת - זק יניב - בראל מיכאל - לוין אמיררול יוסף
49צדיק ארז - שפי רון - אסרף ערן - רשף אופירצדיק ארז

חצי גמר גביע המדינה 
מושב:2  מתוך 2 תאריך: 04-09-15

מצטברשמותדרוג
72.16שרי לאוניד - שחר אשר1
71.86חיות אבי - גלזיבסקי ביאנקה2
71.26הירש עמליה - שגב רון3
70.73אופיר גלעד - הרטמן אולגה4
69.98בירנבך דוד - שנפ שולמית5
69.56אסולין עדי - גלעדי ירון6
69.35לב דורית - טרנובסקי בר7
69.18נוסבאום יצחק - בן נחום גילי8
67.35איצקוביץ צבי - וידבסקי מיכה9

67.21אריאלי אמנון - שניר רותי10

סימולטנית ארצית בוקר - ספטמבר 
2015 - משוקלל

מושב 1 מתוך 1 תאריך: 06/09/15

מצטברשמותשם הקבוצהדרוג
36רול יוסף - לוין אמיר -  זק יניב - בראל מיכאלרול יוסף1
-36לובינסקי יובל - מרק מיכה - ברקת אילן - לנגי אסףלובינסקי יובל2

גמר גביע המדינה 2015 
מושב:3 מתוך 3 תאריך: 05-09-15

מצטברשמותדרוג
68.60שרי לאוניד - שחר אשר1
66.66ססר זיו - נוה ראובן2
66.52בירנבך דוד - שנפ שולמית3
66.28סננס ג'נט - כהן מזל4
66.10זוהר נאוה - גרינמן תמר5
65.33מרקוביץ פנינה - מרקוביץ אלכסנדר6
65.18קרמן יוחנן - אביב שלמה7
64.86אריאלי אמנון - שניר רותי8
64.76פרידמן רונית - רפאלי אורי9

64.46חיות אבי - גלזיבסקי ביאנקה10

סימולטנית ארצית בוקר
Handicap - 2015 ספטמבר

הקבוצה הזוכה מימין לשמאל – יניב זק, אפרת אורן, מיכאל בראל, יוסי רול, אמיר לוין



 אמן בכיר 
 עבו עליזה, גליל תחתון 

 אמן ארד 
 ויסמן אלי, באר שבע 

 אמן 
 מנחם אמנון, ספורט + חולון 
 שפי חיה, כיכר המדינה ת"א 

 זייטמן ליאה, מרכז הברידג' י-ם 
 פבל פורטנוי, יואב 

 סגן אמן זהב 
 זולקוב גנריאטה, חיפה/כרמל 

 קרסנופולסקי רומן, קריות/חיפה 
 ליימן וייס ענת, מושבות-שמריהו 

 ארגוב אילנה, חדרה 

 סגן אמן כסף 
 עזרן רפאל, רקפת קרית טבעון 

 בירמן אלה, כפר סבא 
 אנטלר אהרון, מושבות-שמריהו 

 דולב ורדה, מושבות-שמריהו 
 שלום לאה, ערד 

 משאלה נורמה, באר שבע 

 סגן אמן ארד 
 שוהם הדר, גל - ראש העין 

 שושן גלוריה, רקפת קרית טבעון 
 נגר דני, מושבות-שמריהו 

 קיסר רועי, מרכז הברידג' י-ם 
 קריצ'מן לאה, חדרה 

 סגן אמן 
 חזן משה, גל - ראש העין 

 עזר אפרים, גל - ראש העין 
 עזר יהודית, גל - ראש העין 

 ברנדל יוסי, כיכר המדינה ת"א 
 אורון הרצל, חיפה/כרמל 

 גורן גד, קריות/חיפה 
 איוב ראיד, טבעון 

 חשין אסתר, השרון 
 סנדרוב רינה, השרון 

 רונן חנה, השרון 
 מרן מרגלית, אביבים 

 שמואלי ניבה, אביבים 
 גורלנד דורה, מושבות-שמריהו 
 הומל אסתר, מושבות-שמריהו 

 לוינובסקי רות, מושבות-שמריהו 
 סגל אילנה, מושבות-שמריהו 

 יחידי שרה, לב חולון 
 שביב זאב, לב חולון 

 סבח אופק, ויצו פתח תקוה 
 בר זאב מינה, סביון-קרית אונו 

 סקוטלסקי אבנר, מרכז ספורט ראשל"צ 
 וייסמן ויויאן, רחובות 

 גוסטינסקי גינה, אשדוד 
 גוסטינסקי ויקטור, אשדוד 

 כהן אלברט, אשדוד 
 הרצברג אסתי, נס ציונה 

 שחקן מתקדם 
 אימרמן אילנה, כיכר המדינה ת"א 

 שטרן סוזי, רקפת קרית טבעון 
 כהן רבקה, השרון 

 רוסו קארין, אבן יהודה 
 בסון חסידה, ירושלים 

 אשכנזי עליזה, לב חולון 
 מזרחי גילה, מרכז הברידג' י-ם 

 אלישיב רלי, קיסריה 
 יעקבי שרה, קיסריה 

 אנגלברג אסטלה, בית מכבי ראשל"צ 
 אדר אליעזר, באר שבע 
 גרינשטין נליה, רחובות 
 פולר הרי, גליל תחתון 

 בר אשר אסנת, מועדון לידור 
 נרקיס דורון, מועדון לידור 

 קירשנבאום נילי, מועדון לידור 

דדרגות

מקבלי דרגות ביום 10 בספטמבר 2015

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

"�  "גלעד אופיר - יו�ר ההתאגדות הישראלית לברידג

שימו לב! כחלק מייעול עבודת משרד ההתאגדות ושיפור איכות ומהירות השירות, 
יינתנו שירותים טלפונים בין השעות 09:00 עד 13:30 בימים א' עד ה'. לאחר שעות אלו, ניתן 

ibf@bridge.co.il :לפנות למשרד בדוא"ל ופנייתכם תיענה בהקדם. כתובת דוא"ל משרד



English
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into account the level of the players when making 
a decision of such a kind.

Let's look at the problem from the point of view 
of a beginner, a competent player and a world 
class player. 

1. Beginner: He will have learnt "Cover 
an honor with an honor". So when the 
♦J would have been played he would 
have covered and after king and ace the 
contract would have been sold. 

2. The competent player would see the 
♦J and consider his card carefully. After 
some seconds thought he would come 
to the conclusion that there would be no 
virtue in covering with his queen and the 
contract would be in the balance. Accurate 
defense would bring one down but the 
slightest defensive inaccuracy would still 
sell the contract. 

3. The world class player would quickly 
and without hesitation play a smooth low 
diamond and with accurate defense the 
contract would go down.

Now let us look at law 73:

LAW 73 - COMMUNICATION 

 D. Variations in Tempo or Manner 

1. It is desirable, though not always required, for 

players to maintain steady tempo and unvarying 
manner. However, players should be particularly 
careful when variations may work to the benefit of 
their side. Otherwise, unintentionally to vary the 
tempo or manner in which a call or play is made is 
not in itself an infraction. 

Inferences from such variation may appropriately be 
drawn only by an opponent, and at his own risk. 

2. A player may not attempt to mislead an opponent 
by means of remark or gesture, by the haste or 
hesitancy of a call or play (as in hesitating before 
playing a singleton) , the manner in which a call or 
play is made or by any purposeful deviation from 
correct procedure.

So, seeing as the East/West players were 
competent but not world class players, I ruled 
that the contract was one down because West, 
holding the queen was justified in hesitating 
before playing low. South (declarer), a world 
class player, was not happy with my decision 
because he could not understand why West 
would hesitate. Funnily enough, if he would 
have been the one to hesitate, I would have 
ruled against him and awarded the contract to 
his opponents because he would not have had a 
reason to hesitate. 

So it is not necessarily a good thing to be a world 
class player in bridge.

I think I will become a football referee instead. 
Maybe that will be an easier job! 
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He Who 

Hesitates Is 

(not necessarily) 

Lost
Brian Zietman

I had the pleasure of directing a national 
tournament for my colleague and competitor, 
Amnon Raz, at the "Bet Belgia" club in Jerusalem. 
Here is an interesting hand from a director's point 
of view, which may shed light for tournament 
players on the significance of "hesitation".

Board 26, Dealer East, Vul All

 ♠
♥
♦
♣

JT97
JT93
K8
A84

 

♠
♥
♦
♣

AQ854
4
Q643
J95

♠
♥
♦
♣

K63
Q62
A
KQ7632

 ♠
♥
♦
♣

2
AK875
JT9752
T

 

West North East South
1♠ Pass

2♣ Pass 2♠ 3♥
4♠ 5♥ Pass Pass
Dbl Pass Pass Pass

In this highly competitive auction N/S sacrificed in 
5♥. In fact E/W could go down on the lead of ♣A 
followed by a ♣ ruff, leaving two more inevitable 
losers in hearts and spades.

The problem arose in the play. West led his 
singleton trump, killing his partner's queen and 
Declarer led a top trump at trick 2 from his hand. 
Now he played the ♦J and West hesitated before 
playing low.

Declarer decided that, due to the hesitation, 
West may well have Axxx and so he played the 
King hoping to drop a singleton queen with East.  

When the singleton ace was played over the 
king, the contract was doomed to down one and 
-200 to East/West.

I was called to the table by the declarer who 
claimed that the hesitation "fooled" him and that 
was why he took the wrong line.

I was faced with a difficult decision. If the defense 
is accurate then the declarer will still go down 
even if he plays the ♦8 at trick 3. However, the 
defense was not so accurate playing a club 
rather than a spade on trick 4. A spade lead 
would have defeated the contract for sure, but 
the club switch gave declarer a chance. This was 
all very complicated and confusing.

I made my decision but was not very happy about 
it and so I consulted with several tournament 
directors to listen to their point of view.

This incident highlights the difficulty of being a 
tournament director, because you have to take 
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•  תחרויות מידי יום לכל הרמות.
•  הרצאות של בכירי המורים.

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

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

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

•  ארועים חגיגיים וחוויות כל יום.
•  טיסות במחירים מועדפים.
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redsea bridge festival : 

אירוע השנה

oct2.indd   56oct2.indd   56 5.10.2015 г.   17:52:16 ч.5.10.2015 г.   17:52:16 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




