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דבר ועד העמותה
שלום חברים,

אליפות אירופה הפתוחה, שהתקיימה בחודש יוני באוסטנד שבבלגיה, הסתיימה זה עתה עם 
הישג מעולה שנרשם בתחרות הקבוצות החזקה, בה הצליחה קבוצתם של  אילן ואופיר הרבסט, 

אלון בירמן ודרור פדון (ובשיתוף פעולה עם זוג גרמני) להשיג את מדליית הארד היוקרתית 
וזאת לאחר שהפסידו בחצי הגמר, בגלל אימפ אכזרי אחד!

בחודש יולי תתקיים אליפות אירופה לצעירים בפולין אליה הוזמן איתן לוי, נשיא ההתאגדות 
שלנו, לשמש כשופט הראשי - כבוד גדול לאיתן, לישראל ולהתאגדות הישראלית לברידג‘. את ישראל ייצגו בתחרות: נבחרת 

הצעירים שהינה אלופת אירופה המכהנת ( לוטן פישר – גל גרסטנר, אדם רייטר-איתמר גינוסר, דרור פדון – משה מיוחס, 
יחד עם הקפטן אורי אסרף ) וכן נבחרת בתי הספר (אורן טולדנו – ליאור אורמן, אמיר עציון – עמי זמיר, עדי אסולין – 

הילה לוי והקפטן רמי בלס). נחזיק אצבעות ונאחל להם הצלחה. אנצל את הבמה הזו להודות לגלעד אופיר ששימש קפטן 
הנבחרת הצעירה ב-5 שנים האחרונות וביחד זכו בהישגים מדהימים שבראשם אליפות העולם!

עוד בחודש יולי –תחרות גביע המדינה בפורמט חדש. שני המסלולים של גביע ההתאגדות וגביע המדינה אוחדו למסלול אחד, 
כאשר הקבוצות הבכירות יצטרפו רק לאחר שלב המוקדמות. שיטה זו תאפשר לזכות בנקודות אמן ארציות ובינלאומיות וכל 

הקבוצות בכל רמה יכולות להרגיש חלק מהמפעל ולהיות בעלי סיכויים טובים לנצח ולהפתיע והכי חשוב להנות.
בסוף החודש יתקיימו בחירות למוסדות ההתאגדות בתום קדנציה של שנתיים. אני רוצה להודות בהזדמנות זו לועד העמותה 

היוצא – גלעד אופיר - הקפטן הספורטיבי הארצי, בני רונן – הגזבר, חברות הועד אורית מורן ורעיה גרינשטיין ואנוכי 
בתפקיד היו“ר , על עשייה מבורכת ותורמת שאת סיכומה נביא באחד הגיליונות הבאים. בשנתיים האחרונות נעשו שינויים 

מהותיים לטובת חברי ההתאגדות וסניפיה ואני בטוח שתנופת העשייה תימשך גם בעתיד.
זו אולי, גם הזדמנות מצוינת לבשר  כי בראשית דרכנו הבטיח ועד העמותה להקים אתר חדש להתאגדות הישראלית לברידג‘ 
והנה הוא עולה  בימים אלו!  היכנסו לאתר ההתאגדות החדש בכתובת: www.bridge.co.il  ותוכלו להנות משפע של מידע על 

תחרויות ואירועים, מאמרים בנושאי לימוד הברידג‘, אפשרות לחפש שותף לתחרות, אפשרות לחפש ולקבל בקלות מידע על 
הסניפים ברחבי הארץ ועוד ועוד.  

שלכם ובשבילכם,
מודי קניגסברג, יו“ר

נבח בתחרות: ייצגו אל
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מ-12  פחות  עם  להכריז  אמור  אינו  המשיב  כל,  ראשית 
מעוניינים  אנו  שבהם  מיוחדים  למקרים  פרט  נקודות, 
 Pass ומעלה  נקודות   12 עם  גם  למתנגדים.  להפריע 
עשוי להיות הבחירה הנכונה, אם המשיב אינו רואה סיכוי 

לביצוע משחק מלא.
זכור: שותפך שפתח ב-Preempt בגובה 3 יחזיק כ-6 
לקיחות בטוחות. אם בידך 4 לקיחות, כדאי להעלות מ-3 
במייג‘ור ל-4 במייג‘ור. יש לציין כי כל קלף בכיר בסדרת 
להעלות  אפשר  לקיחות   5 עם  ללקיחה.  ייחשב  השותף 
 .3NT מ-3 במינור ל-5 במינור, אחרת תשקול הכרזה של
למלא  צריכה  שלך  היד  תצליח,   3NT של שהכרזה  כדי 
בתשובות  יימצא  שלהם  מלא  פירוט  תנאים.  של  שורה 

שלהלן.
שים לב: אם תעדיף לשחק בסדרה שלך במקום בסדרת 

השותף, ידו של שותפך עלולה להפוך לחסרת ערך.

ההכרזה  מהלך  בכולן  הבאות.  הבעיות  שלוש  את  נסו 
הוא:

West North East South
3♦ Pass ?

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

תשובותיכם עם ההמלצות להלן. 

(1)
South

♠
♥
♦
♣

A97
AJ9
K63
JT98

(2)
South

♠
♥
♦
♣

KJ5
KQ64
2
AQ943

(3)
South

♠
♥
♦
♣

A4
3
Q9752
QT976

תשובות
(1)

South
♠
♥
♦
♣

A97
AJ9
K63
JT98

בקלות  תבצעו  עדיין  אבל  נקודות,   25 לכם  אין   .3NT
שני  להכיל  אמורה  השותף  של  ידו  מדוע?  מלא.  משחק 
ברור  עכשיו   .♦AQ-ה אומר  הווה  בדיאמונד –  מכובדים 
במייג‘ור,  אסים  שני   + בדיאמונד  לקיחות   7 לכם  שיש 

ובקלאב אתה מחזיק עוצר ודאי. 
מתקיימים  כאשר   3NT של  הכרזה  לשקול  יש  ככלל, 

התנאים הבאים:
  ,עזרה בסדרת השותף (חובה 2 קלפים לפחות

רצוי עם מכובד);
 .עוצר בכל אחת מהסדרות האחרות

שפר את הכרזתך
רם סופר

פתיחה  לאחר  המשיב  בהכרזת  נעסוק  הפעם 
בגובה 3, ללא התערבות.

המשך בעמוד 8
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הכרזה שנייה של הפותח לאחר התאמה

רם סופר

(באיזו  היכן  יודעים  כבר  והמשיב  הפותח  זה,  במקרה 
סדרה) לשחק, והשאלה היא רק באיזה גובה – משחק 

חלקי או משחק מלא.
מספר  לפי  להתקבל  צריכה  הפותח  של  ההחלטה 
הפותח  אזי  נקודות,   9-6 מראה  המשיב  אם  הנקודות. 
צריך לעצור בגובה 2 עם 14-12 נקודות, לעלות לגובה 
ולהכריז  נקודות   17-15 עם  מלא)  למשחק  (הזמנה   3

ישירות משחק מלא בגובה 4 עם 18+ נקודות.
עם זאת, כל האמור לעיל נכון רק כאשר חלוקת ידו של 
הפותח מאוזנת. כאשר לפותח חלוקה לא מאוזנת עליו 

להוסיף לספירה גם נקודות חלוקה.
נקודות  לספור  ניתן  השותף,  עם  התאמה  יש  כאשר 
חלוקה הן בסדרות ארוכות והן בסדרות קצרות. המפתח 

הוא כדלקמן:
  – הובטחו  שכבר  ל-5  מעבר  שליט  כל  עבור 

נקודה נוספת
  נקודה  – קלפים   +5 של  צדדית  סדרה  עבור 

נוספת.
  2 – סינגלטון עבור  נקודה;  דאבלטון – 1  עבור 

נקודות; עבור חוסר בסדרה – 3 נקודות.
החלוקה  כוח  החלוקה.  נקודות  את  לספור  תשכח  אל 
מביא לקיחות. אין לחשוש להכריז משחק מלא על סמך 

נקודות חלוקה!
ההכרזה  מהלך  בכולן  הבאות.  הבעיות  שלוש  את  נסו 

הוא:
West North East South

1♥
Pass 2♥ Pass ?

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

תשובותיכם עם ההמלצות להלן. 
(1)

South
♠
♥
♦
♣

A7
KQJT6
K53
AQ7

(2)
South

♠
♥
♦
♣

J5
KJ982
A74
KQ6

(3)
South

♠
♥
♦
♣

7
AQJ762
KQT97
2

תשובות
(1)

South
♠
♥
♦
♣

A7
KQJT6
K53
AQ7

עם  נקודות   9-6 הבטיח  השותף  נקודות.  בידך 19   .4♥
התאמה בהארט. עכשיו אתה יודע שיש במשותף לפחות 
כל  שמתקיימים  היות  בהארט.  התאמה  עם  נקודות   25
 .4♥ מיד  מכריז  אתה  שליט,  עם  מלא  למשחק  התנאים 

זה יסיים את ההכרזה.
(2)

South
♠
♥
♦
♣

J5
KJ982
A74
KQ6

Pass. בידך 14 נקודות בלבד, גם אם נהיה אופטימיים 
ונקווה שלשותף מקסימום (9 נקודות), עדיין נגיע ביחד 
ל-23 נקודות בלבד. אגב, אי אפשר לספור באותה סדרה 
ה-J5♠ אינו  גם נקודות גבוהות וגם נקודות חלוקה, לכן 

מוסיף לערכה של היד.
בלבד,  נקודות   6 לשותף  אם   .3♥ להכריז  תתפתה  אל 
הוא  נקודות,   9 לשותף  ואם  זה;  בחוזה  תיכשל  כנראה 
להצליח  ברצונך  אם  תיכשל.  שוב  וכנראה  ל-♥4  יעלה 

בביצוע החוזה, עליך להישאר בגובה 2.
(3)

South
♠
♥
♦
♣

7
AQJ762
KQT97
2

נקודות  של  שפע  אבל  בלבד,  גבוהות  נקודות   12  .4♥
חלוקה! הפירוט הוא: 4 נקודות עבור שני קלפים בודדים 
בסדרות השחורות, 1 עבור החמישייה בדיאמונד ועוד 1 
עבור ההארט השישי. תעשו את החשבון: יש כאן למעשה 
רבות  אפשרויות  במשחק  לכם  יהיו  בפועל  נקודות!   18
בקלות.  די  מלא  משחק  תבצעו  כלל  ובדרך  לחיתוכים 
בדרך כלל כאשר בידכם חלוקה קיצונית מעין זו, והשותף 

תמך בסדרתכם, תכריזו משחק מלא מיד ללא חששות.

הפותח  של  ההכרזה  בהמשך  יעסוק  זה  מאמר 
לאחר ששותפו תמך בו בסדרת מייג‘ור.
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(2)
South

♠
♥
♦
♣

KJ5
KQ64
2
AQ943

Pass. כואב הלב להכריז כך עם 15 נקודות יפות, אבל 
מה לעשות, הפעם ה-Preempt של השותף ”הרג“ את 
בדיאמונד.  הבודד  הקלף  בגלל  ייכשל   3NT שלך.  היד 
הסדרה  את  לממש  כדי  לדומם  להגיע  תוכל  לא  פשוט 
 – תקנה  חסר  אופטימי  תהיה  אל  שותפך.  של  הארוכה 
הסיכוי שהוא מחזיק שביעייה בראשות AKQ הוא אפסי.
של  התאמה  שם  יש  אולי  ההארט?  סדרת  בדבר  מה 
4-4? אם אתה מאמין שזה אפשרי, עליך להיזכר באחד 
הכללים הבסיסיים של פתיחה בגובה 3: אסור שתהיה 

רביעייה צדדית במייג‘ור.

(3)
South

♠
♥
♦
♣

A4
3
Q9752
QT976

שלאחד  בוודאות  יודע  אתה  הפרעה.  הכרזת  זוהי   .5♦
בעולם  כוח  אין  (מדוע?).  בדיאמונד  חוסר  המתנגדים 
בר-ביצוע.  להיות  עלול   6♥ גם   .4♥ לבצע  מהם  שימנע 
יושב  שכנראה  מערב,  את  מאוד  מלחיצה   5♦ ההכרזה 
או   Pass להכריז  יחליט  הוא  אם  חזקה.  יד  עם  שם 
להכפיל ♦5, התוצאה תהיה טובה עבור צפון-דרום. כדאי 
לציין, שקיימות ידיים אפשריות של השותף שבהן החוזה 

המוכפל ♦5 אף יבוצע הודות לכוח החלוקה.

המשך  מעמוד 6שפר את הכרזתך תשובות

פרוייקט ונוס - איתור מאמן
האימונים יחודשו בחודש אוגוסט 2013 הרואים את עצמם מועמדים לתפקיד המאמן,

מתבקשים להגיש קורות חיים עד סוף החודש למשרד ההתאגדות 
ibf@bridge.co.il :טל: 03-9794862 דוא"ל

האימונים יתקיימו אחת לחודש בבית ההתאגדות ברעננה (כדורת).
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אחד הדברים הראשונים שצריך ללמוד על משחק היד הוא 
שאין לכרוז מה למהר בלקיחה הראשונה. יתרה מזאת, 
המשחק.  משאר  בנפרד  זו  לקיחה  על  לחשוב  כדאי  לא 
בדרך  תוכל  מגובשת,  משחק  תכנית  לך  שתהיה  לאחר 
כלל לדעת מהו המהלך הכדאי ביותר בלקיחה הראשונה.

Dealer South, Vul E/W

♠
♥
♦
♣

873
J5
KQJ62
A64

♠
♥
♦
♣

AKQJ62
87
3
K752

♣Q :חוזה: ♠4. הובלה

West North East South
1♠

Pass 3♠ Pass 4♠
Pass Pass Pass

מערב  פשוט.  הכרזה  מהלך  לאחר   4♠ לחוזה  הגעת 
הוביל ב-Q♣ (ראש רצף). ניתן לזכות בלקיחה הראשונה 
תחליט  כיצד   .(A-ה (עם  בדומם  וגם   (K-ה (עם  ביד  גם 

מה עדיף?
לפני  המשחק  את  לתכנן  עלינו  הדומם  יורד  כאשר 
מתחיל  שליט  עם  המשחק  תכנון  לשחק.  שנתחיל 
בדרך כלל בספירת מפסידים. קל לראות שיש לנו שני 
מפסידים בטוחים בהארט ומפסיד אחד בטוח בדיאמונד. 
הובילה  לא  אמנם  ההגנה  מידיים.  הם  הללו  המפסידים 
בהמשך  זו  לסדרה  לעבור  תהסס  לא  היא  אך  בהארט, 

המשחק.

מפסידים   3 לנו  ויש  לקיחות,   10 על  התחייבנו  כאשר 
ודאיים ומידיים, משמעות הדבר היא שאסור לנו להפסיד 
לקיחות נוספות. בפרט, אסור להפסיד לקיחה בקלאב. 
 (K-וה A-אחרי ה) לכאורה, בסיבוב השלישי של הקלאב

אנו אמורים להפסיד לקיחה. כיצד נתגבר על כך? 
כדי  הדומם  של  הדיאמונד  בסדרת  נשתמש  נכון, 

להשליך מפסידים.
בהתחלת  מיד  דיאמונדים  לשחק  יהיה  כדאי  האם 
סכנה  יש  זאת,  נעשה  אם  דווקא.  לאו  המשחק? 
לחתוך.  יוכל  המגנים  אחד  מסוים  שבשלב  משמעותית 
המשחק,  בהתחלת  שליטים  למשוך  היא  הנכונה  הדרך 

ורק לאחר מכן לטפל בסדרת הדיאמונד.
היכן יכולה להיות בעיה?

לאחר  (סינגלטון).  בודד  דיאמונד  שבידנו  לב  שימו 
שנמסור לאחד המגנים את ה-A♦, כבר לא יישארו בידנו 
סדרת  את  לממש  כדי  לדומם  נגיע  איך  אז  דיאמונדים. 

הדיאמונד בהמשך המשחק?
ברגע ששאלנו את עצמנו את השאלה הזאת, לא קשה 
חשוב  הראשונה!  בלקיחה  הנכון  המשחק  מהו  להבין 
בדומם,  הדיאמונד  לסדרת  צדדית  כניסה  לשמור  מאוד 
לכן המהלך הנכון בלקיחה הראשונה הוא לזכות בדרום 
עם ה-K♣ ולשמור את ה-A♣ של צפון להמשך המשחק.
אחרי  ולעקוב  המלאה  בחלוקה  להתבונן  הזמן  הגיע 

הביצוע הנכון:
  ♠

♥
♦
♣

873
J5
KQJ62
A64

 

♠
♥
♦
♣

9
AT6432
95
QJT8

♠
♥
♦
♣

T54
KQ9
AT874
93

 ♠
♥
♦
♣

AKQJ62
87
3
K752

 

מיד  ומוציא   ♣K-ה עם  הפתיחה  בהובלת  זוכה  הכרוז 
הזמן  עכשיו   .♠AKQ-ה עם  סיבובים  בשלושה  שליטים 
לשחק דיאמונד נמוך אל ה-K, שנלקח על-ידי ה-A♦ של 

מזרח.
מזרח עובר להארט וההגנה זוכה בשתי לקיחות בסדרה. 
אין זה משנה אם ימשיכו בהארט שלישי או יחזרו לקלאב. 
אתה תחתוך הארט בידך (במידת הצורך), תיכנס לדומם 
שעליהם  המוגבהים,   ♦QJ-ל הגעת  ועכשיו   ♣A-ה עם 
קלפי  רק  נותרו  בידך  בקלאב.  מפסידים  שני  תשליך 
שליט. אתה זוכה בכל שאר הלקיחות ומבצע את המשחק 

המלא.

תכנן לפני שתשחק 
ללקיחה הראשונה

רם סופר
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איתות – הכלי 
של ההגנה

קובי שחר

על ב יתרון  לכרוז  יש  המשחק  מהלכי  תכנון 
ההגנה משום שהוא רואה את כל קלפים של 
והיכן  הכוח  היכן  יודע  הוא  שלו.  השותפות 

החולשות, ובהתאם לכך מתכנן את צעדיו.
מחצית  את  רק  רואה  מהמגנים  אחד  כל  זאת,  לעומת 
הנכסים של ההגנה, והדבר מקשה על מציאת קו ההגנה 
הטוב ביותר. כדי להצליח המגנים חייבים לעזור זה לזה, 

והם יכולים לעשות זאת באמצעות איתותים.
איתות הוא בחירת הקלף שבו משרתים בסדרה מתוך 
לזכות  ניסיון  על  כאן  מדובר  אין  נמוכים.  קלפים  מספר 

בלקיחה.
לשותף  להעביר  שניתן  מידע  של  סוגים  שלושה  ישנם 

באמצעות איתותים:
1. גישה (Attitude) או בלשון שחקני הברידג‘ – ”רוצה 
בסדרה  ימשיך  ששותפי  מעונין  אני  האם  רוצה“.  לא   /

המשוחקת?
2. ספירה (Count). כמה קלפים יש לי בסדרה המשוחקת? 

ניתן להראות מספר זוגי או אי-זוגי של קלפים.
סדרה  איזו   .(Suit Preference) סדרה  העדפת   .3

אחרת אני מעונין שהשותף ישחק?
המצב הרצוי בהגנה הוא תיאום מלא בין המגנים, כך שלכל 
איתות יש משמעות מוגדרת אחת מתוך השלוש לעיל, ושני 

המגנים ”משדרים על אותו גל“.
”סטנדרטית“  הנחשבת  איתות  שיטת  נציג  זה  במאמר 
ומקובלת אצל זוגות רבים בעולם הברידג‘. חשוב להדגיש 
המבוססות  לגמרי  שונות  איתותים  מערכות  גם  שקיימות 
או  זוגי  הוא  המשוחק  הקלף  אם  כגון  שונים,  עקרונות  על 
משלו  איתותים  מערכת  לו  שתהיה  צריך  זוג  כל  אי-זוגי. 

המוסכמת על שני בני-הזוג.
להלן העקרונות הבסיסיים של שיטת האיתות הסטנדרטית:

(בפעם  בסדרה  מוביל  השותף  כאשר  (א) 
הראשונה) נאותת גישה.

  בקלף נשרת   – בסדרה  שימשיך  מעוניינים  אנו  אם 
הגבוה ביותר שאנו יכולים להרשות לעצמנו (מדובר 

.(T-בקלפים שאינם תמונות – מ-2 ועד ה
  הנמוך בקלף  נשרת  בסדרה  עניין  חוסר  להביע  כדי 

ביותר האפשרי.

  ♠
♥
♦
♣

963
AT4
KJT85
A8

 

♠
♥
♦
♣

AKT5
82
732
JT95

♠
♥
♦
♣

J72
QJ3
94
Q7643

 ♠
♥
♦
♣

Q84
K9765
AQ6
K2

 

לאחר   .4♥ החוזה  נגד  רצף)  (ראש   ♠A-ב מוביל  מערב 
שיזכה בלקיחה עליו להחליט אם להמשיך בסדרה. בעיה 

זו אינה יכולה להיפתר בלי עזרתו של מזרח.
אם ה-Q♠ אצל מזרח, טוב להמשיך בסדרה. במקרה זה 

מזרח היה מאותת למערב על עניין בסדרה.
אצל  אלא  מזרח,  אצל  אינה   ♠Q-ה הנתון  במערך  אבל 
עם  בסדרה  עניין  חוסר  על  מאותת  מזרח  עכשיו  דרום. 
ה-2♠  - הקלף הנמוך ביותר האפשרי. כל שנותר למערב 
הכרוז  בסדרה.  להמשיך  ולא  שותפו  לבקשת  לציית  הוא 
זוכה בלקיחה ומוציא שליטים. בסופו של דבר מזרח יזכה 
בלקיחה עם ה-Q♥, ואז הוא יחזור לסדרה ששותפו הוביל 
בה. כך תזכה ההגנה ב-3 לקיחות בספייד ובלקיחה אחת 
בלקיחה  בספייד  מערב  של  המשך  זאת,  לעומת  בשליט. 

השנייה ”ימכור“ את החוזה.
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בסדרה  מוביל  הדומם)  (או  הכרוז  כאשר  (ב) 
(בפעם הראשונה) נאותת ספירה.

  נשרת בסדרה,  קלפים  של  זוגי  מספר  בידנו  אם 
בקלף הגבוה ביותר שאנו יכולים להרשות לעצמנו.

  אם בידנו מספר אי-זוגי של קלפים בסדרה, נשרת
בקלף הנמוך ביותר האפשרי.

לאיתות זה חשיבות רבה. שותפנו יוכל להסיק ממנו כמה 
של  (וגם  שלנו  היד  חלוקת  ידיעת  בסדרה.  לנו  יש  קלפים 

הכרוז) תעזור לו להגן נכון בהמשך.

 ♠
♥
♦
♣

A82
T63
T3
KQJT4

 

♠
♥
♦
♣

QJT3
Q954
964
95

♠
♥
♦
♣

K96
J72
J872
A73

 ♠
♥
♦
♣

754
AK8
AKQ5
862

 

מערב מוביל ב-Q♠ נגד החוזה 3NT, לאחר שדרום פתח 
1NT. הכרוז מעכב פעמיים, ולבסוף זוכה ב-A♠ ומוביל מיד 
משום  לעכב,  לו  שכדאי  מבין  מזרח  מהדומם.   ♣K-ה את 
ממשיך  והדומם  זוכה   ♣K-ה לדומם.  צדדית  כניסה  שאין 

ב-Q♣. האם כדאי למזרח לעכב גם בפעם השנייה?
דרום  בין  הנותרים  הקלאבים  בחלוקת  תלויה  התשובה 
למערב. עקרונית, נכון לזכות ב-A♣ באותה לקיחה שבה 
מה  מזרח  יידע  כיצד  דרום.  של  האחרון  הקלאב  משוחק 
לעשות? חובה עליו להיעזר באיתות הספירה של שותפו.
על  איתות   – ב-9♣  שירת  מערב   ,♣K-ה שוחק  כאשר 
מספר זוגי של קלפים. מזרח מסיק מהאיתות ומההכרזה 
שלדרום ככל הנראה 3 קלפים בקלאב ולמערב 2 קלפים. 
כעת הוא יודע שצריך לעכב את ה-A♣  פעם נוספת. (תיתכן 
גם אפשרות שה-9♣ היה קלף בודד ולדרום 4 קלפים, אך 

אז ממילא אין דרך להכשיל את החוזה).
משחק נכון של מזרח במערך הנתון יביא להכשלת החוזה. 
של  הראשון  בסיבוב  נמוך  בקלף  מאותת  מערב  היה  לו 
 3 ולמערב  קלפים   2 שלדרום  מסיק  היה  מזרח  הקלאב, 

קלפים, ובהתאם לכך היה זוכה ב-A♣  בסיבוב השני.

(ג) כאשר אנו מובילים קלף שהשותף עומד לחתוך 
נאותת העדפת סדרה בין שתי הסדרות הנותרות 

(פרט לסדרה המשוחקת ולשליט).
  הגבוהה בסדרה  עניין  מביעה  גבוה  קלף  הובלת 

מבין הנותרות.
  הנמוכה בסדרה  עניין  מביעה  נמוך  קלף  הובלת 

מבין הנותרות.
השחקן  על-ידי  מתבצע  איתות  של  זה  שסוג  לב  שים 

המוביל ללקיחה.

 ♠
♥
♦
♣

Q963
KJ
KQJ
KJ82

 

♠
♥
♦
♣

T8
Q7654
2
Q7543

♠
♥
♦
♣

72
AT32
A9763
T6

 ♠
♥
♦
♣

AKJ54
98
T854
A9

 

 ♦A-מערב מוביל ב-2♦ נגד החוזה ♠4 ושמח לראות את ה
בשלב  חותך.  ומערב  בסדרה  ממשיך  מזרח  שותפו.  אצל 
לחתוך  כדי  מזרח  של  לידו  שוב  לחזור  מעוניין  מערב  זה 
ב-♥  תימצא  מזרח  של  לידו  הכניסה  האם  נוסף.  דיאמונד 
(הסדרה הגבוהה) או ב-♣ (הסדרה הנמוכה)? את המידע 
הזה מזרח יכול להעביר לשותפו באמצעות איתות העדפת 

סדרה.
בלקיחה השנייה מזרח בוחר להוביל את ה-9♦. קלף גבוה 
זה מביע עניין בסדרה הגבוהה מבין שתי הנותרות (לא 
כולל השליט!). מערב פועל על-פי העדפת שותפו וממשיך 
בהארט. מזרח שמח ששיתוף הפעולה עם מערב הצליח. 
נפל  החוזה  שלישי.  בדיאמונד  וממשיך   ♥A-ב זוכה  הוא 

לפני שלדרום הייתה בכלל הזדמנות להתחיל לשחק.
איתות העדפת סדרה יכול להתקיים גם בהשלכה. כאשר 
איננו משרתים לסדרה, הקלף הזוטר שאנו משחקים מייצג 
של  זו  שיטה  הנותרות.  הסדרות  שתי  בין  סדרה  העדפת 

.Lavinthal השלכות נקראת

בינתיים, כדאי להתאמן באיתותים הבסיסיים: גישה כאשר 
השותף מוביל וספירה כאשר הכרוז (או הדומם) מוביל. 

תוביל  השותפות  של  הכלים  לארגז  האיתותים  הוספת 
להם  ותעזור  המגנים  בין  מידע  של  מועילה  להעברה 

במקרים רבים למצוא את ההגנה הטובה ביותר.
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עקיפות: הלכה למעשה
חיים קלר

הובלות  שתי  נגד  תשחק  כיצד  להחליט  עליך  הבאה  ביד 
שונות.

Dealer South, Vul None

♠
♥
♦
♣

A32
7432
A8
AJT9

♠
♥
♦
♣

KQJT
AK
Q754
432

חוזה: 3NT. הובלה: Q♥(א) 
חוזה: 3NT. הובלה: 3♦(ב) 

West North East South
1NT

Pass 2♣ Pass 2♠
Pass 3NT All Pass

וחלוקה  נקודות   15 עם   1NT פתחת  בדרום.  יושב  אתה 
בהארט  התאמה  לחפש  כדי   2♣ ענה  שותפך   .4432
סיים  והשותף   ,2♠ הכרזת  משנה).  אינה  הסדרה  (איכות 

.3NT-את המכרז ב

?♥Q-(א) כיצד תשחק לאחר הובלה ב
(ב) כיצד תשחק לאחר הובלה ב-3♦?

נסה לחשוב בעצמך ולהחליט על קו המשחק לפני שתקרא 
את התשובות!

פתרון
(א) אפשר לספור 8 לקיחות בטוחות: 4 בספייד, 2 בהארט 

ועוד שני אסים ב-♦ וב-♣.
הסיכויים ללקיחה נוספת הם:

  Q-בדיאמונד (לשם כך יש לשחק קלף נמוך אל ה
בתקווה שה-K במזרח)

  הדומם לכיוון  כפולה  עקיפה  נבצע  (אם  בקלאב 
בתקווה שה-K ו/או ה- Qבמערב)

משום  הסדרות,  שתי  את  לנסות  נספיק  לא  כנראה 
עלינו  בהארט.  לקיחות  לפתח  קרובים  כבר  שהמתנגדים 
 50% של  סיכוי  לנו  יש  בדיאמונד  מהן.  באחת  להתרכז 
להשיג לקיחה נוספת. לעומת זאת, הסיכוי שעקיפה כפולה 

בקלאב תניב לקיחה נוספת הוא 75%.

המשחק הנכון הוא לשחק בלקיחה השנייה קלאב נמוך 
לעבר ה-9. אם נפסיד, נזכה בהמשך ב-K♥ ונשחק קלאב 
או   ♣Q ישחק מערב  אם  כמובן,   .T-ה לעבר  נוסף  נמוך 
K♣, ניקח אותו עם ה-A ונגביה מיד עוד 2 לקיחות בסדרה.

ידידותית.  הובלה  שקיבלנו  משום  שונה  המצב  כעת  (ב) 
בוודאות  בדיאמונד  שנייה  לקיחה  לפתח  לנו  עוזר  מערב 
של 100%! כל שעלינו לעשות הוא לבקש דיאמונד נמוך 
לזכות  לנו  מאפשר  מזרח  אם   .(!♦A-ה את  (לא  מהדומם 
ב-Q♦, יש לנו 9 לקיחות והחוזה בוצע. אם מזרח משחק 
את ה-K♦, נזכה בכל חזרה, נמשוך את ה-A♦ כדי לשחרר 
 ♦Q-ב גם  לזכות  כדי  ליד  נגיע  ובהמשך  החסימה  את 

שהוגבהה.

‘    ‘  

.2013       
.    3    16 :  

(  )   16:30      
054-4420406   :    

ilan@shezifi.com “  

2013/14   

july.indd   12july.indd   12 7/8/2013   2:38:53 PM7/8/2013   2:38:53 PM



‘    ‘    ‘  ‘  

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

03-5274021    ‘  
“  ,   ,    ,8   ‘

  '  -    

+ 

  

+ 

  
     +

  13:00-10:00

 
 

12:00
  

 
 

 
 

11:30-09:00
14:00-11:30

 
17:00

  +
  16:30

  +
   

 +
 

 +
  

 +
 

 +
  

“
20:00-17:00

 
 

 
  

 
 

 
 

16:30
18:00  

 
IMP

 
 +

 23:15-20:30

 
  

20:00  
19:00

/

  
20:00

 '    -  

 
9:30-  

 12:30

+
   

09:00 + 13:00-10:00
   

10:00

      

 
( )

!

  

 

1+2
+ + +

“
20:00-17:00

    

 

18:00-
+

 23:00-20:00

 
20:30  ,  20-  13-     

   ,   
   

03-6417469/70     

july.indd   13july.indd   13 7/8/2013   2:39:29 PM7/8/2013   2:39:29 PM



לשחקן המתקדם
14

יד החודש: 

אם העזת – דייק 
במשחק היד

יוסי אנגל

יום שני, ברומטר IMP בסניף אביבים. לקראת סוף הערב 
אתה מקבל את היד הבאה:

West
♠
♥
♦
♣

T
AQT862
97
A862

מהלך ההכרזה (השותף מחלק, המתנגדים פגיעים):

West North East South
Pass Pass

1♥ 2♦ 2♥ 2NT
4♥!! Pass (1) Pass Pass

לאחר היסוס קל.) 1(

 .1♥ פותח  מערב  פאסים  שני  לאחר  ההכרזה:  הסבר 
בהערכת  נעוצה  התשובה  חלש?  ב-2  לפתוח  לא  מדוע 
היד. למערב 10 נק‘ גבוהות וחלוקה לא מאוזנת. לרשותו 
שני אסים ונקודותיו מרוכזות בסדרות הארוכות. גם לפי 
”חוק ה-20“  זוהי פתיחה (10 נק‘ + 6 קלפי ♥ + 4 קלפי 
 ♣ = 20). זוהי יד חזקה מדי לפתיחה חלשה בגובה 2.

דרום  תומך,  שהשותף  ולאחר  בדיאמונד,  מתערב  צפון 
מחזקת  זו  הכרזה  במקצת,  אירוני  באופן   .2NT מכריז 
את ידו של מערב, משום שמשתמע ממנה כי ה-K♥ אצל 

דרום, כלומר ”יושב בעקיפה“.
הצדדים  שני  שבו  מצב  ייתכן  ההכרזה  מהלך  פי  על 
מסוגלים לבצע משחק מלא. כל שנדרש לביצוע ♥4 הוא 
אם  מאידך,   .♥J-ה עם  ביחד  מזרח,  של  בידו   ♣KQxx
מערב יוביל בהארט, ייתכן כי צפון-דרום יבצעו 3NT אם 

יש להם 8 לקיחות בדיאמונד ובספייד.
להגן.  ולא  לשחק  שעדיף  מחליט  מערב  זאת,  כל  לאור 

הוא מכריז מיד משחק מלא ♥4. ייתכן אף שבשל ההכרזה 
יימנעו  המתנגדים  חוזק)  על  לכאורה  (המראה  המיידית 

מלהכפיל – וזה נחמד אם החוזה צפוי להיכשל.
צפון מהסס מעט ומכריז Pass. ההכרזה מסתיימת ו-♥4 

הופך לחוזה הסופי.
צפון מוביל ב-K♦, ואני ממתין בסקרנות לדומם:

♠
♥
♦
♣

T
AQT862
97
A862

♠
♥
♦
♣

J9764
953
A5
K95

בספייד.  בזבוז  אין   – לטובה  מפתיע  שהדומם  ספק  אין 
רק  וחבל  ובקלאב,  בדיאמונד  מפתח  קלפי  שני  ישנם 
אצל  הקלפים  חלוקת  על  ללמוד  ניתן  מה  חסר.   ♥J-שה

המתנגדים?
כנראה  רבים.  ודיאמונדים  נקודות  במשותף 22  להם  יש 
לו  יש  מאוזנת.  אינה  שידו  מכך  נובע  צפון  של  שההיסוס 
הכריז  לא  איש  היותר.  לכל  בהארט  בודד  קלף  כנראה 
מי  ברור  ולא   ,4-3 כנראה  היא  הספייד  חלוקת  לכן   ,♠
מהמתנגדים מחזיק רביעייה. סביר מאוד שלדרום 10 נק‘ 
שבידו  להניח  יש  לפיכך  בלבד.   9 אפילו  או  היותר,  לכל 
KJx♥, אחרת לא היה ממהר להכריז 2NT – הרי הייתה 
 Responsive Double לו אופציה לתמוך ל-♦3 או להכריז

(בתנאי שיש לו רביעייה בספייד).
 ♦A-ב זוכים  לעיל,  האמור  לאור  היד:  משחק  הסבר 
נמוכים.  בקלפים  משרתים  כולם  ה-9♥.  את  ומריצים 
הכרוז   .KJ נותרו  דרום  אצל   – ברורה  ההארט  חלוקת 
סופר 6 לקיחות בהארט, 1 בדיאמונד ו-2 בקלאב – בסך 
הכול 9. אם הקלאב מחולק 3-3, יהיה ניתן להגביה את 
הקלאב הרביעי ולבצע את החוזה, אך מה קורה אם סדרה 
זו מחולקת 4-2? אפשרות סבירה זו מחייבת את הכרוז 

המשך בעמוד 23
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משחק הסיכויים
אפרים בריפמן

1. הגדרה – משחק הסיכויים

"משחק הסיכויים" הוא בחירת דרך הביצוע בעלת 
הסיכויים הטובים ביותר להצלחה בתנאים הקיימים.

דוגמה:

 ♠
♥
♦
♣

AJ4
54
AK43
AK72

♠
♥
♦
♣

T762
AKQ32
7
864

צפון מוביל ב-Q♦ נגד חוזה של 3NT. הכרוז סופר לקיחות 
מיידיות: AKQ ,♦AK ,♣AK♥ ו-A♠, בסך הכול 8 לקיחות. 
 .♥AKQ שחקן לא מנוסה יתלהב מסדרת ההארט וישחק
מחולקים  בסדרה  הנותרים  הקלפים  ששת  שאם  כמובן 
3-3 בין צפון ודרום, יהיו לו עשר לקיחות, אבל אם סדרת 

ההארט מחולקת 4-2, החוזה ייכשל!
כאשר חסרים לכם 6 קלפים, יש סיכוי רב יותר שהסדרה 
תתחלק 4-2 (48%) מאשר 3-3 (36%). במלים אחרות, 
ב-48  בדוגמה,  כמו  היא  שלכם  ההארט  סדרת  כאשר 
משחקים מתוך 100 החלוקה של ההארט בין המתנגדים 
הסדרה   100 מתוך  משחקים  תהיה 4-2, ואילו ב-36 

תתחלק 3-3. 
הראשונה  בלקיחה  לזכות  הוא  הנכון  המשחק  כן,  על 
ב-A♦, לשחק הארט זוטר בלקיחה השנייה, ולמסור את 

הלקיחה למתנגדים! 
ניתן לזכות בכל חזרה, ורק עכשיו לשחק AKQ♥. כך תזכו 

מחולקת  שהסדרה  במקרה  ה-3♥  עם  נוספת  בלקיחה 
 .4-2

על מנת לטפל נכון בסדרות, חשוב לדעת מהם הסיכויים 
לחלוקות האפשריות השונות אצל המתנגדים.

הסיכוי 
ב-%

חלוקת הקלפים
בין המתנגדים

מספר הקלפים
שבידי המתנגדים

52
48

1-1
2 קלפים0-2

78
22

2-1
3 קלפים3-0

50
40
10

3-1
2-2
4-0

4 קלפים

68
28
4

3-2
4-1
5-0

5 קלפים

48
36
15
1

4-2
3-3
5-1
6-0

6 קלפים

62
30
7

0.5

4-3
5-2
6-1
7-0

7 קלפים

מה ניתן להסיק מהטבלה?

הסיכוי . 1 קלפים,  של  זוגי  אי  מספר  למתנגדים  כאשר 
בצורה  יתחלקו  אלה  שקלפים  הוא  ביותר  הגדול 
מאוזנת ככל האפשר (הפרש של 1), למשל: 3-2 או 

.4-3
כאשר למתנגדים מספר זוגי של קלפים, הסיכוי הגדול . 2

ביותר הוא שהחלוקה לא תהיה שווה (הפרש של 2), 
למשל: 4-2 או 5-3.

הדרך  את  למצוא  המבצע  על  המכרז,  שלב  סיום  עם 
בעלת הסיכוי הרב ביותר לביצוע החוזה. כאשר גורל 
החוזה תלוי בעקיפה, ברור לכולם כי יש סיכוי של 50% 
להצליח, כשם שיש סיכוי של 50% להפסיד, אולם במ־
צבים אחרים שבהם ביצוע החוזה תלוי במיקומם של 
קלפים מסוימים, יש לשחקן השולט בתורת הסיכויים 

יתרון משמעותי על פני מתחריו. 
תורת  של  הבסיסיים  בעקרונות  עוסק  זה  מאמר 

הסיכויים ובנתונים החשובים שכדאי לזכור.

פעילות לקידום הברידג'
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יוצאים לדרך עם חברת התקשורת גלעד עדין, למען  בשעה טובה ומוצלחת אנחנו 
קידום הברידג' בישראל. ענף הברידג' סובל מחוסר מודעות של הציבור הרחב להיקף 
הפעילות, להישגים חסרי התקדים שלנו ברחבי העולם, לפעילות הרבה של הנוער 
והילדים המשחקים באופן קבוע ולתרומתו הרבה של הברידג' לשחקנים בכל גיל. כדי 
לרענן את התדמית יש חשיבות גדולה להפריך מיתוסים קיימים, ליצור סביב הענף 

נחשקות בציבור ולמתג אותו כספורט פופולרי בתחום החשיבה.

מאחר והפעילות נועדה עבור הענף בכלל ועבור המועדונים בפרט ועל מנת שהמאמצים 
יישאו פרי, נדרשת ההתגייסות של כולנו (מועדונים וחברי התאגדות). כדי להצליח 
וההצלחות של  ובמקביל להפיק סרט על הפעילויות  לחשוף את הענף בתקשורת, 
דופן  ויוצאי  סקסיים  צבעוניים,  מרתקים,  סיפורים  אלינו  שתעבירו  חשוב  החברים, 

אשר יוכלו לעורר עניין בתקשורת. 

הנה כמה רעיונות: 3 דורות של שחקני ברידג' במשפחה אחת, זוגות שהכירו מסביב 
לשולחן ומאז הם יחד (ואולי אף נולדו להם 3 דורות של שחקני ברידג'...), אחיות שנפרדו 
במלחמה לפני 70 שנה ונפגשו באליפות אירופה בברידג' , ילד שנפלט מביה"ס בגלל 
בעיות לימודיות וחברתיות וזכה באליפות העולם... יריבים מרים מהפוליטיקה שהיו שרי 

אוצר בממשלות שונות והיום הם צפון ודרום המביסים את כולם...

עבור  צבעוניות מכל המועדונים  דמויות  כולם לחפש  עזרת  אנו מבקשים כעת את 
כתבות יחסי הציבור וסרט התדמית:

לסרט . 1 וראיונות  בכתבות  להתראיין  שיסכימו  הרחב  לציבור  מוכרים  אנשים 
התדמית.

לסרט . 2 והן  לתקשורת  הן  שיתאימו  מעניינים  סיפורים  עם  צבעוניים  אנשים 
התדמית.

אנשים שהעיסוק בברידג' הוביל אותם להצלחה, הצלה, אהבה או שינוי חיים . 3
מסוג כלשהו ויסכימו להתראיין בנושא, לטובת הענף או המועדון.

צעירים מובילים ובולטים.. 4
ויכולים להעיד בתקשורת על שינוי מהותי שנעשה . 5 ברידג'  ילדים שמשחקים 

בחייהם, או בהצלחתם בלימודים בעקבות המשחק.
תמונות שניתן להעביר לתקשורת – חשוב שיהיו מלאות, חיות, באיכות טובה . 6

ומבהירות נקודה.
סיפורי חיילים.. 7

ניתן לפנות אלינו דרך מנהלי סניפי ההתאגדות
או לפנות ישירות למשרד ההתאגדות:

 ibf@bridge.co.il :בטלפון 03-9794862 או בדוא"ל

פעילות לקידום הברידג'פעילות לקידום הברידג'
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לפניכם דוגמה הממחישה את נתוני הטבלה.

♠
♥
♦
♣

AK952
QJ6

QT742

♠
♥
♦
♣

74
7
AKQ8654
AJ3

הובלה  לאחר   3NT בחוזה  משחקים  במערב,  אתם 
ב-5♥. דרום זוכה ב-A♥ וממשיך בסדרה. זרקתם ספייד 
זכיתם  השלישית.  בפעם  הארט  משחק  צפון  מהדומם. 

ב-Q♥ ומהדומם השלכתם דיאמונד. מהו הצעד הבא? 
יעבור  מנוסה  לא  שחקן  הקודמת,  בדוגמא  כמו  כאן,  גם 
שיזכה  בתקווה   ♦AKQ-ה את  וישחק   ♣A-ה עם  לדומם 
גם ביתר הדיאמונדים. עם זאת, למתנגדים מספר זוגי של 
קלפים, לכן לפי הטבלה רוב הסיכויים הם לחלוקה בלתי 

שווה עם הפרש של 2, כלומר 4-2.
בלבד.   36% הם  כך  שמשחק  מי  של  ההצלחה  סיכויי 
לכן   ,50% מעניקה   ♣K-ה נגד  עקיפה  זאת,  לעומת 
הסיכויים לבצע את החוזה גדולים יותר אם תעקפו במקום 
שנדרשות  לב  (שימו  בדיאמונד.  של 3-3  לחלוקה  לקוות 
רק 3 לקיחות בקלאב כדי להגיע ל-9 לקיחות. אם סדרה 

זו גם תתחלק 3-2, תוכלו להגיע ל-11 לקיחות).

2. אחוזי הסיכויים

עקיפה או נפילה?
כאשר חסר לכם קלף בכיר, עליכם להחליט אם לבצע 
עקיפה על מנת ללכוד קלף זה, או לשחק את הקלפים 

הבכירים שלכם מלמעלה ולקוות שהקלף ”ייפול“.
הטבלה הבאה מציגה את הסיכויים ”להפיל“ קלף בכיר 

של המתנגדים בסיבוב אחד, בשני סיבובים או בשלושה 
סיבובים, בהתאם למספר הקלפים מאותה סדרה שבידי 

שני המתנגדים.

הסיכוי שהקלף הבכיר החסר יהיה:

מן הטבלה תוכלו לדעת מדוע כאשר יש לכם סדרה בת 
עקיפה  עדיפה   ,AKJ הכוללים  במשותף  קלפים  שמונה 

נגד ה-Q על משחק של ה-AK מלמעלה:

♠ K872 ♠ AJ93

אם תתבוננו בטבלה בשורה המתאימה ל-5 קלפים אצל 
המתנגדים, תיווכחו כי הסיכויים לתמונה בודדת הם 6%. 
כלומר   .27% הם  דאבלטון,  תהיה  שתמונה  הסיכויים 
הם:   קלפים  שמונה  בידכם  כאשר   Q להפיל  הסיכויים 
33%= 6% + 27%. לכן כדאי לבחור בדרך של עקיפה 
גבוה  סיכוי  מעניקה  העקיפה   .Q-ה את  ללכוד  מנת  על 

יותר של 50%.
נעבור למצב שבו יש למתנגדים שני קלפים בכירים:

♠ 854 ♠ AJT

הנכונה  הדרך   .Q-ו  K בכירים:  קלפים  שני  לצפון-דרום 
כפולה.  עקיפה  לבצע  היא  לקיחות,  בשתי  לזכות  לנסות 
והשני  בצפון  יהיה  אחד  בכיר  שקלף  הסיכויים  מדוע? 

בדרום, הם 52%. הסיכויים ששניהם באותה יד 48% 
העקיפה הכפולה נכשלת רק כאשר שני הקלפים הבכירים 
הקלפים  כאשר  בלבד.   24% של  סיכוי   – דרום  אצל 
צפון  אצל  שניהם  כאשר  או   (52%) מחולקים  הבכירים 

(24%) היא תצליח.
במלים אחרות, אם תבצעו עקיפה כפולה, תזכו בשתי 

לקיחות ב-76 משחקים מתוך 100. 
היא  הפתיחה  והובלת   3NT הוא החוזה  הבאה  בדוגמה 

.♦Q-ה

♠
♥
♦
♣

975
J842
K6
6432

♠
♥
♦
♣

AKQJ
AQ
74
AK875

דרום זכה ב-A♦ והמשיך בסדרה. זכיתם ב-K♦. יש לכם 
כעת 8 לקיחות בטוחות. עתה עליכם להחליט על המשך 
לנסות  או  בקלאב   2-2 לחלוקה  לקוות  האם  המשחק. 
על  להחליט  עליכם   ?♥K-ה נגד  בעקיפה  מזלכם  את 
כך מיד לאחר הזכייה ב-K♦, משום שזו הפעם האחרונה 
שמערב בהובלה. אין אפשרות לבדוק את חלוקת הקלאב 

TRIPLETONDOUBLETONSINGLETON
מספר 
הקלפים
שבידי 
המתנגדים

--
22%
38%
41%
36%
27%

48%
52%
40%
27%
16%
9%

52%
26%
12%
6%

2.5%
1%

2
3
4
5
6
7

july.indd   18july.indd   18 7/8/2013   2:39:59 PM7/8/2013   2:39:59 PM



לשחקן המתקדם
19

וגם לעקוף בהארט – אין מעברים.
היעזרו בטבלה: הסיכוי לחלוקה 2-2  הוא 40%, לעומת 

סיכוי של 50% להצליח בעקיפה.
היד כולה עשויה להיראות כך:

 ♠
♥
♦
♣

T43
KT53 
QJ952
Q

 

♠
♥
♦
♣

975
J842
K6
6432

♠
♥
♦
♣

AKQJ
AQ
74
AK875

 ♠
♥
♦
♣

862
976
AT83
JT9

 

הבחירה בעקיפה נראית מסוכנת ומרתיעה, בעוד משחק 
של AK♣ מלמעלה עם תשעה קלפים בסדרה נותן תחושה 
של ביטחון. אף על פי כן, השחקן המומחה יקפיד ללכת 
עם ”משחק הסיכויים“ ולבצע עקיפה נגד ה-K♥. אין ספק 
כי דרך משחק המציעה סיכויים של 50% לעומת 40%, 

תעניק תוצאות נאות לאורך זמן.
בשעה  תצליח  לא  העקיפה  שבהם  מקרים  גם  יהיו  נכון, 
בברידג‘  הצלחה  אך   ,2-2 הייתה  הקלאב  שחלוקת 
ב“משחק  תמיד  הנוקט  השחקן  זמן.  לאורך  נמדדת 
הסיכויים“ יזכה ליתרון עצום על פני מתחריו בטווח הארוך.
אגב, אם תהיתם איך הפך מערב לכרוז ב-3NT... אין לי 

 . מושג

3. שילוב הסיכויים

לא אחת ניתן לשמוע אמירות כגון: ”לחוזה היו סיכויים של 
60%“ או ”חוזה שתלוי באחת משתי עקיפות מבוסס על 

סיכוי של 75%“.
לביצוע  אפשרויות  מספר  קיימות  כי  ייתכן  מדובר?  במה 
השונות  הדרכים  בין  לשלב  ניתן  קרובות  לעתים  החוזה. 

על מנת להשיג סיכוי מרבי לביצוע החוזה.
הנה דוגמה שתעזור לנו להבין מהי המשמעות של שילוב 

הסיכויים ולחשב את סיכויי ההצלחה.

♠
♥
♦
♣

K86
AK65
A
JT754

♠
♥
♦
♣

A43
Q97
87
AQ632

כדי   .♦K-ב מוביל  צפון   .6♣ הוא  והחוזה  במערב  אתם 

מוצלחת  לעקיפה  זקוקים  אתם  החוזה  בביצוע  להצליח 
לכם  (שתאפשר  בהארט   3-3 לחלוקה  או   ♣K-ה נגד 
להעלים את המפסיד בספייד). לעקיפה סיכוי הצלחה של 

50%, ולחלוקה 3-3 - כ-36%. 

 6♣ של  בחוזה  להצליח  שהסיכוי  מכך  להסיק  ניתן  האם 
הוא 86%? – כלל וכלל לא!

הטעות היא שאתם סופרים פעמיים את המקרים שבהם 
העקיפה מצליחה וגם החלוקה היא 3-3.

הדרך הנכונה לחשב את שילוב הסיכויים היא כדלקמן:
ראשית מסתכלים על העקיפה בקלאב. אם היא מצליחה 
(50%) – החוזה מבוצע וחלוקת ההארט אינה רלוונטית.

כשהעקיפה   – הנותרים   50% על  מסתכלים  עכשיו 
נכשלת. אז אנו זקוקים לחלוקה 3-3 בהארט, והסיכוי לכך 

.50% x 36% = 18% הוא

 50% מתוך  רק  מחשבים  ה-36%  את  אחרות,  במלים 
הסיכויים שנותרו אחרי שהעקיפה נכשלה.

כאשר  הוא 68%!   6♣ החוזה  לביצוע  הסיכוי  מסקנה: 
החשבון מבוצע באופן הבא:

(העקיפה   18%  +  (♣K-ה נגד  מוצלחת  (עקיפה   50%
נכשלה, אבל החלוקה בהארט היא 3-3). בסך הכול:68% 
עיקרון: שילוב הסיכויים מתבטא בכך שכישלון אופציה 

אחת אינו גורע מהאפשרות לנסות אופציה אחרת.

שימו לב, שלא תמיד ניתן לשלב את הסיכויים. כעת נניח 
שעם אותם קלפים הגעתם לחוזה של ♣7 במקום ♣6.

מהו הסיכוי להצליח בחוזה זה? הפעם אסור לכם להפסיד 
אף לקיחה. אתם זקוקים לעקיפה מוצלחת נגד ה-K♣ וגם 
המפסיד  את  להעלים  כדי  (שוב –  בהארט  לחלוקה 3-3 

בספייד).

אם  גם  אך  שנכשלתם;  ברור   – תצליח  לא  העקיפה  אם 
טובה  לחלוקה  זקוקים  תהיו  עדיין   – תצליח  העקיפה 
בהארט. במלים אחרות, הסיכוי שלכם הוא 50% (עקיפה 

נגד ה-K♣) כפול 36% (חלוקה 3-3 בהארט) = 18%. 
הסיכוי לבצע ♣7 הוא זעום ועומד על 18% בלבד.

בין  משלב  הכרוז  שבה  ביצוע  לדרך  דוגמה  הנה  לסיום, 
לביצוע  מרבי  סיכוי  להשיג  מנת  על  השונות  האפשרויות 

החוזה.
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75
3
8654
KQ8743

West East
2NT 3NT
Pass

שני  בטוחות:  לקיחות   8 לרשותכם   .♠Q-ב מוביל  צפון 
ספיידים, הארט אחד, שני דייאמונדים ושלושה קלאבים. 
כמובן שאם סדרת הקלאב תתחלק 3-2, תזכו ב-6 לקיחות 
יזכו  כולם  זה  במקרה  הם 68%.  לכך  הסיכויים  בסדרה. 

ב-11 לקיחות. 
לביצוע,  יותר  קל  נראה  שהחוזה  ככל  לדעת:  כדאי 
חלוקות  מפני  ולהתגונן  מוכנים  להיות  יותר  חשוב  כך 

קיצוניות.
רוב   ,(28% של  (סיכוי   4-1 היא  הקלאב  חלוקת  כאשר 
 ♣A הכרוזים ייכשלו. אם בחרתם לשחק בלקיחה השנייה
ולהמשיך בקלאב אל ה-K♣ – גם אתם תיכשלו. נכון, סיכוי 

אולם  בכך,  מה  של  עניין  אינו  החוזה  לביצוע   68% של 
ניתן להגדיל אותו ל-80% אם תבדקו את החלוקה גם 

בסדרה אחרת. 
כדי  הדיאמונד  חלוקת  את  גם  לבדוק  עליכם  זו  בדוגמה 
סדרת  אם   זו,  בסדרה  נוספת  ללקיחה  אופציה  לפתח 
הקלאב אינה מתחלקת  3-2. חשוב לבדוק סדרה זו לפני 
שמשחקים את הקלאב, מכיוון שהכניסה היחידה לדומם 

היא בקלאב ואין לבזבז אותה בטרם עת. 
לפיכך, לאחר שתזכו בלקיחה הראשונה, שחקו דיאמונד 
קטן משתי הידיים! מסרו את היד ליריבים, זכו בלקיחה 
הבאה, ושחקו AK♦. רק עכשיו הגיע הזמן לשחק קלאב. 
 4-1 מחולק  הקלאב  אם   :♣K-ה אל  וקלאב   ♣A שחקו 
הלקיחה  יהיה  הרביעי  הדיאמונד  אז   ,3-3 והדיאמונד 
שתהיו  משום  החוזה  את  תבצעו  אתם  שלכם.  התשיעית 
במקום הנכון בזמן הנכון על מנת לגבות את הדיאמונד 

הרביעי בדומם. 

שימו לב, שגם עם חלוקות שגרתיות תצאו נשכרים מדרך 
משחק זו: אם הדיאמונד 3-3 והקלאב 3-2, תזכו ב-12 
ב-11  יזכו  קלאב  מיד  שישחקו  כרוזים  בעוד  לקיחות, 

לקיחות בלבד.

 ‘   ‘  
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לעקוף או לא 
לעקוף

(חלק ב‘)

דרור שיפטן

הדוגמה הבאה מתרחשת לעתים קרובות מאוד על שולחן 
הברידג‘:

♠ KJ32♠ A864

כל  לעקוף?  לא  או  לעקוף  עדיף:  מה 
הסיסמה את  מכיר  מתחיל  ברידג‘  שחקן 
אבל  לעקוף,  צריך  זה  עיקרון  לפי   .8 Ever – 9 Never 
לא מזיק לחשוב בעצמנו ולבדוק את האפשרויות השונות 

לחלוקת הקלפים.
נצא מהנחה שזו סדרת השליט. ראשית, אם כל 5 הקלפים 
אצל דרום – שום דבר לא יעזור ויהיו לנו רק 2 לקיחות. אם 
כל ה-5 אצל צפון – נראה זאת בסיבוב הראשון כשנשחק 

A, ואז אין כבר שום סיבה לא לעקוף.
גם כאשר הסדרה מחולקת 4-1, אין זה משנה אם נעקוף 
 Qxxx או לא – בדקו בעצמכם! לדוגמה, אם צפון מחזיק
ואנו נשחק A וקלף נמוך אל ה-K, נוכל בהמשך לחזור ליד 
ולשחק לכיוון ה-J. התועלת היחידה בעקיפה במקרה כזה 

תהיה שנזכה ב-3 לקיחות מיידיות.
כאשר הסדרה מחולקת 3-2, זה תלוי מי מחזיק בשלישייה. 
עקיפה  עם  תוצאה  אותה  נשיג  קלפים,   3 לדרום  אם 
ובלעדיה. כאשר לצפון 3 קלפים, העקיפה תרוויח לקיחה 
לקיחה  ותפסיד   (20.4% של  (סיכוי  צפון  אצל   Q-ה אם 

כאשר ה-Q אצל דרום (סיכוי של 13.6%).
ישנם מקרים בהם ניתן לשקול לא לעקוף, לדוגמה: שיחקנו 

עם  שירת  ממוצע)  (שחקן  ודרום  ה-5  עם  שירת  צפון   .A
ה-T. ידוע לנו שאם ה-T הוא קלף בודד, התוצאה תהיה 
זהה בין שנעקוף ובין שלא נעקוף. לעומת זאת, אם לדרום 
העקיפה  תפסיד.  העקיפה  סביר),  (נראה  דאבלטון   QT
 T9 מתוך דאבלטון של T מרוויחה רק כאשר דרום שיחק
או T7. אם אפשר ”לסמוך“ על השחקן בדרום שלא ”יעבוד 

עלינו“, אז עדיף לא לעקוף...
הנה שתי דוגמאות נוספות שבהן נשקול לא לבצע עקיפה.

♠ JT43♠ AK6

בין  מעברים  מספיק  ויש  שליט,  ללא  הוא  החוזה  הפעם 
הידיים. שלוש לקיחות מובטחות לנו בכל מקרה, אך כיצד 

נזכה ב-4 לקיחות?
דרך אחת היא לשחק AK ולקוות שהמלכה תיפול בודדת 
או דאבלטון. מתוך 64 חלוקות אפשריות של 6 קלפים בין 

צפון ודרום, קיימים 12 מקרים שבהם נצליח.
אבל  לעקיפה,   J-ה עם  ממזרח  להתחיל  היא  שנייה  דרך 
זה יביא לנו 4 לקיחות רק כאשר ה-Q אצל דרום וחלוקת 
(ובהנחה   3-3 אינה  החלוקה  כאשר   .3-3 היא  הסדרה 
שדרום יכסה עם ה-Q) לא נוכל להגיע ל-4 לקיחות. בסך 
הכול קיימים רק 10 מקרים מתוך 64 שבהם דרך משחק 

זו תצליח, והיא נחותה מדרך המשחק הראשונה.
דרך שלישית היא לשחק A (או K) ממערב ורק אז לעבור 
 Q למזרח ולעקוף. כך אנו ”תופסים“ גם את המקרים של
בודד ומשווים את סיכויי ההצלחה לדרך הראשונה. האם 
בין  יקרים  מעברים  לבזבז  כדאי  אם  ספק  כדאי?  אכן  זה 
הידיים רק כדי להשיג סיכוי הצלחה זהה למשחק הפשוט 

של AK מלמעלה.

♠ QJT43♠ A6

ב-5  לזכות  ניתן  האם  שליט.  ללא  הוא  שהמשחק  נניח 
לקיחות בסדרה זו? לכאורה אפשר לבצע עקיפה ולקוות 
אם  רק  נצליח  בעצם  אבל  דאבלטון,   K מחזיק  שדרום 

עקיפה היא פעולה סטנדרטית ואוטומטית אצל שחקנים 
רבים. לכאורה הסיכוי להצליח הוא בדיוק כמו להיכשל, 
אבל חשוב לדעת כי במצבים רבים יש לשקול בצורה 
מודעת את האפשרות לא לעקוף. לפעמים ההימנעות 

.(safety play) מהעקיפה היא כלי למשחק בטוח
בחלקו השני של המאמר נמשיך לבחון צירופי קלפים 

נפוצים ונבדוק מתי העקיפה כדאית ומתי לא.
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דרום ישגה ולא יכסה את ה-Q עם ה-K. מול הגנה נכונה 
הוא  לקיחות  ל-4  והסיכוי  אפס,  הוא  לקיחות  ל-5  הסיכוי 
84% בלבד – מול חלוקה של 5-1 או 6-0 ההגנה תוכל 
להגביל אותנו ל-3 לקיחות ללא קשר למיקום ה-K (בדקו 

בעצמכם). כל זאת – אם נעקוף.
נמוך  וקלף   A פשוט  ונשחק  נעקוף  לא  אם  זאת,  לעומת 
לכיוון התמונות במזרח, יש לנו סיכוי של 86.5% להשיג 4 
לקיחות. פרט לחלוקות של 3-3 ו- 4-2 אנו ”תופסים“ גם 

את המקרים של K בודד אצל אחד המגנים.
המצב  להפסיד!  רק  יכולה  העקיפה  זו  בחלוקה  מסקנה: 
היחיד שבו נכון לעקוף הוא כאשר אנו זקוקים ל-2 לקיחות 
להפסיד  אופן  בשום  לנו  ואסור  החוזה,  לביצוע  מידיות 

לקיחה.
או  לעקוף  רק:  לא  היא  השאלה  שבה  דוגמה  נביא  לסיום 

לא, אלא גם: מתי לעקוף.

♠ K932♠ AJ64

לצורך הדיון נניח שזו סדרת השליט ושאנו חייבים לזכות 
לעקוף,  כדאי  האם  אפשרי?  זה  האם  הלקיחות.  בכל  בה 

ואם כן – לאיזה כיוון ומתי?
ניתוח האפשרויות השונות דומה מאוד לדוגמה הראשונה 
במאמר זה. אם לדרום Qxx (סיכוי של 20.4%) – כדאי 
לא  עדיף   – של 13.6%)  (סיכוי   xxx לדרום  אם  לעקוף; 
לעקוף. המסקנה היא שמבחינה סטטיסטית עדיף לעקוף.

בסיבוב  לעקוף  כדאי  האם  השאלה:  את  נחקור  כעת 
הראשון או בסיבוב השני? מלמדים אותנו במצבים כאלה 

להתחיל ב-K כדי ”לתפוס“ Q בודדת בצפון. האמנם?! 
לו  ותהיה   T875 מחזיק  דרום  אז  בודדת,   Q לצפון  אם 
זו  חלוקה  מול  האמת,  למען  מקרה.  בכל  אחת  לקיחה 
לקיחות  שתי  ונפסיד   K-ב נתחיל  אם  אחת  לקיחה  נפסיד 

אם נתחיל בעקיפה.
כעת נסתכל על המצב של Q בודדת בדרום.

  עם בטוחה  לקיחה  לצפון  נגביה   ,K-ב נתחיל  אם 
ה-T בסיבוב הרביעי.

  Q-נלכוד את ה ,AJ-אם נתחיל בקלף נמוך לכיוון ה
עם ה-A, נמשיך ב-J ונראה שדרום לא משרת ואז 

נעקוף בבטחה לכיוון ה-K9 ויהיו לנו 4 לקיחות.
בכל המקרים האחרים (פרט ל-Q בודדת) אין זה משנה 

.K-או נשחק קודם את ה AJ-אם נעקוף מיד לכיוון ה
מסקנה: אם עלינו לזכות בכל 4 הלקיחות, עדיף להתחיל 

.AJ-מיד בעקיפה לכיוון ה

אסור  אבל  אחת,  לקיחה  להפסיד  לנו  מותר  אם  אגב, 
להפסיד שתיים, קו המשחק המומלץ יהיה לא לעקוף, אלא 

להתחיל עם ה-A! (מדוע? בדקו בעצמכם!)

ומה עכשיו? כיצד תיישמו את מה שלמדתם כאן במשחק 
הבא שלכם? בפעם הבאה שתהיה לכם הזדמנות לבצע 
להקדיש  נסו  אוטומטי.  באופן  זאת  תעשו  אל  עקיפה, 

מחשבה לשאלה: האם זה כדאי או לא!

לנקוט משנה זהירות. לא ניתן לבצע את החוזה אם לדרום 
2 קלאבים בלבד, אך אם יש לו 4 קלאבים הביצוע אפשרי 
באופן הבא:  לאחר זכיית ה-9♥ ישוחק קלאב נמוך משתי 
אחת  לקיחה  לגבות  ובאפשרותם  זוכים,  המגנים  הידיים. 
בדיאמונד ואחת בספייד ולקצר את הכרוז (למשל על-ידי 
 ♣K-ה עם  לדומם  נכנס  חותך,  הכרוז  בספייד).  המשך 

 .♣A-ועוקף שנית בהארט. עכשיו הוא מושך את ה
  את למשוך  רק  נותר   ,3-3 מחולקת  הסדרה  אם 

השליט האחרון.
  והחוזה חותך  הוא  בקלאב,  דאבלטון  לדרום  אם 

הרביעי  שהקלאב  משום  אחת,  פעם  (רק  נכשל 
ייחתך בדומם).

  אם לדרום 4 קלאבים, הוא נאלץ לשרת בעוד צפון
רביעי  קלאב  יחתוך  הכרוז  לחתוך.  יכול  אינו  כבר 
בדומם, בעוד דרום חייב לשרת שוב. 10 לקיחות!

להלן החלוקה המלאה:

Dealer East, Vul All
 ♠

♥
♦
♣

AQ3
4
KQJ8643
43

 

♠
♥
♦
♣

T
AQT862
97
A862

♠
♥
♦
♣

J9764
953
A5
K95

 ♠
♥
♦
♣

K852
KJ7
T2
QJT7

 

אפשרות  שום  לצפון-דרום  אין  להם,  חסר   ♦A-שה היות 
 3NT להיפך, מזרח-מערב יכולים לבצע .NT-לבצע חוזה ב
הכרזה  בהארט.  עמוקה  עקיפה  בעזרת  פתוחים  בקלפים 
כדאית –  הקרבה  הייתה  לא  אותה)  שקל  ♦5 (שצפון  של 

ההגנה יכולה לזכות בשלושה אסים, K♣ וחיתוך ספייד.

 אם העזת – דייק במשחק היד  המשך מעמוד 14
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אליפות ישראל 
לזוגות נשים

דנה טל, כרמן גולדברג, עדי אסולין

יוני  חודש  בתחילת  נערכה  נשים  לזוגות  ישראל  אליפות 
מוקדמים,  שלבים  ללא  זוגות   35 של  נאה  בהשתתפות 

.IMP בארבעה סיבובים בשיטת חישוב

אורן-דנה  אפרת  משכנעת  בצורה  זכו  הראשון  במקום 
משנת  תוארן  על  ושמרו   ,IMP 152 של תוצאה  עם  טל 

2012. הנה שתי ידיים יפות בדרך לזכייה באליפות.

Board 24, Dealer West, Vul None

♠
♥
♦
♣

72
98543
J87
J92

♠
♥
♦
♣

KT94
AKT
A
KQ843

♠
♥
♦
♣

AQJ83
72
Q432
T6

♠
♥
♦
♣

65
QJ6
KT965
A75

West East
אפרת אורן דנה טל

1♣ 1♠
4♦ 4NT
5♦ 6♠

Pass

(מערב)  אורן  אפרת  יחסית.  פשוטה  הייתה  ההכרזה 
חזקה  יד  להראות  כדי  ספלינטר  בהכרזת  השתמשה 
(מזרח)  טל  דנה  בדיאמונד.  וקוצר  בספייד  התאמה  עם 
העריכה נכון ששני הדאבלטונים החלשים שלה הם מול 
חוזק אצל שותפתה. היא ידעה שיש פוטנציאל לחתוך 3 
דיאמונדים בדומם או להגביה את סדרת הקלאב, שאלה 
סלם.  והכריזה   (♠K-ה כולל  או 3,  הראה 0   5♦) לאסים 
הסדרות  ששתי  לאחר  בעיה  שום  הייתה  לא  בביצוע 

השחורות התחלקו בצורה נוחה.

Board 18, Dealer East, Vul N/S
 ♠

♥
♦
♣

Q5
QJ9742
Q3
A73

 

♠
♥
♦
♣

AT42
-
AKT9765
98

♠
♥
♦
♣

9873
A6
4
QJT642

 ♠
♥
♦
♣

KJ6
KT853
J82
K5

 

West North East South
אפרת אורן דנה טל

Pass Pass
1♦ 1♥ Dbl 4♥
4♠ Pass Pass Pass

 Negative-ב שימוש  בעזרת  ל-♠4  הגיעו  מזרח-מערב 
במצב  אך  הנקודות,  ברוב  החזיקו  צפון-דרום   .Double

פגיע לא יכלו להרשות לעצמן להמשיך מעבר ל-♥4.
אחת,  פעם  החוזה  את  מכשילה  הייתה  בקלאב  הובלה 
אורן  אפרת  בהארט.  טבעית  בהובלה  בחרה  צפון  אבל 
זכתה ב-A♥ והשליכה מידה קלאב מפסיד. היא המשיכה 
ב-9♠ שאותו הריצה אל ה-Q♠.צפון המשיך בהארט נוסף, 
שעליו השליכה אפרת קלאב שני. היא חתכה את ההמשך 
.A-חתכה דיאמונד ושיחקה ♠ אל ה ,♦A בקלאב, שיחקה

ונותר   ,3-2 התחלקו  הקריטיות  הסדרות  שתי  למזלה 
את  למשוך  הוא  שנותר  כל  בחוץ.  אחד  גבוה  שליט  רק 
סדרת הדיאמונד שהוגבהה, והמגן עם ה-K♠ יחתוך מתי 

שירצה.
במקום השני עם IMP 92.4 זכו אדלה רוטשטיין-כרמן 

גולדברג.
Board 5, Dealer North, Vul N/S

 ♠
♥
♦
♣

KT4
KQ96
K32
AK4

 

♠
♥
♦
♣

A52
5
Q9765
Q862

♠
♥
♦
♣

QJ3
AJT732
T84
J

 ♠
♥
♦
♣

9876
84
AJ
T9753
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West North East South
אדלה רוטשטיין כרמן גולדברג

1♣ 1♥ 3♣
Pass 3NT All Pass

מאוזנות  נקודות   18 עם   1♣ פתחה  רוטשטיין  אדלה 
התמיכה  הכרזת  לאחר   3NT מלא  משחק  והכריזה 

החלשה ל-♣3 של שותפתה במצב פגיע. 
מזרח הובילה ב-T♥ שנלקח על-ידי צפון. אדלה המשיכה 
להמשיך  יכלה  ממזרח   ♣J-ה נפילת  ולאחר   ,♣AK-ב
שתי  להגביה  כדי  מערב  של   ♣Q-ה אל  נוסף  בקלאב 
לקיחות בדומם. למערב כבר לא היו קלפי הארט. חזרה 
בדיאמונד לתוך המזלג בדומם לא הייתה כדאית, אז היא 
זכתה  ומזרח   ♠T-ה את  שיחקה  אדלה  ספייד.  ניסתה 

.♠J-ב
היה  ממזרח  בדיאמונד  המשך  הקריטי.  הרגע  הגיע 
משאיר את הכרוז בלי מעברים מספיקים כדי לבצע את 
מערב   .♠Q-ה את  ושיחקה  טעתה  מזרח  אבל  החוזה, 
את  מגביהה  כשהיא  בסדרה  והמשיכה   ♠A-ב זכתה 
הספייד הרביעי בדומם. עכשיו הדומם הצנוע סיפק לכרוז 
עם 4  בוצע  המלא  והמשחק  לקיחות,  מארבע  פחות  לא 
לקיחות בקלאב, אחת בהארט, שתיים בדיאמונד ושתיים 

בספייד.
 75.6 עם  אסולין  חץ-עדי  קלרה  זכו  השלישי  במקום 

.IMP

Board 14, Dealer East, Vul None

 ♠
♥
♦
♣

T7
AQ2
A987
KQ96

 

♠
♥
♦
♣

A5432
K876
4
853

♠
♥
♦
♣

KJ86
4
KJ52
AJ42

 ♠
♥
♦
♣

Q9
JT953
QT63
T7

 

West North East South
עדי אסולין קלרה חץ

1♦ 2♥
Dbl 3♥ 3♠ Pass

Pass 4♥ Pass Pass
Dbl Pass Pass Pass

ברוב השולחנות שוחק חוזה חלקי בספייד בכיוון מזרח-
בהכרזה  התערבה  דרום  שלנו  בשולחן  אבל  מערב, 
חצופה של ♥2. שותפתה החזיקה יד טובה מאוד, והיה 

נראה לה ששווה להתחרות ל-♥4 על ♠3.
הבודד  ב-4♦  והובילה  הכפילה  (מערב)  אסולין  עדי 
לה  הייתה  שלא  מאחר  בדומם.   ♦A-ה על-ידי  שנלקח 
חץ  קלרה  כאשר   ,♥Q-ו  ♥A שיחקה הכרוז  ליד,  כניסה 
(מזרח) משליכה את ה-2♣. עדי זכתה ב-K♥ והמשיכה 
 ♦K-ב והמשיכה   ♠K-ב זכתה  קלרה  נמוך.  בספייד 
ודיאמונד לחיתוך. עדי הורידה 
בקלאב  והמשיכה   ♠A-ה את 
כדי  שותפתה  של   ♣A-ה אל 

לקבל חיתוך דיאמונד שני.
ההגנה  זכתה  הכול  בסך 
בשתי לקיחות בספייד, לקיחה 
ושני  אחרת  סדרה  בכל  אחת 
ארבע  נפל  החוזה  חיתוכים. 
נקודות   800 עם  פעמים 
 12 שוות  שהיו  למזרח-מערב 

IMP בדרך למקום השלישי.

מנצחות אליפות ישראל לנשים (מימין): 
דנה טל-אפרת אורן (במקום 1); אדלה 

רוטשטיין-כרמן גולדברג (מקום 2); 
קלרה חץ-עדי אסולין (מקום 3).
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ניצחון יוקרתי 
בהולנד

רם סופר

הרבסט,  הרבסט-אופיר  אילן  בהרכב  ישראל  נבחרת 
אלון בירמן-דרור פדון, רון שוורץ-לוטן פישר הוזמנה גם 
השנה להולנד לסוף שבוע של מפגש אימון נגד נבחרת 
הולנד, מחזיקת Bermuda Bowl לשנת 2011 שתנסה 

להגן עליו בספטמבר בבאלי, אינדונזיה.
שולחנות  שלושה  על  סיבובים  ב-9  התנהל  המפגש 
כאשר בכל סיבוב נערכו שתי השוואות. ההרכב ההולנדי 
התחלף מסיבוב לסיבוב וכלל לא רק את ההרכב שזכה 
ב-Bermuda Bowl אלא גם את חברי הנבחרת הצעירה 
שגברה ב-2012 על ישראל בהפרש זעיר בגמר אליפות 

העולם עד גיל 25.
ושיחזרו  מצוין  כושר  הפגינו  הישראלית  הנבחרת  חברי 
ב-2012.  דומה  במפגש  שהושג  המשכנע  הניצחון  את 
שלהם  הנאים  מהמהלכים  מקצת  אציג  שלהלן  בסקירה 

בהכרזה, בביצוע ובהגנה.
הקרבה  פדון-בירמן  ביצעו  השני  מהסיבוב  הבאה  ביד 

נכונה מול סלם שהוכרז על-ידי ההולנדים.
 

Board 10, Dealer East, Vul All

♠
♥
♦
♣

976
A852
6
AQ752

♠
♥
♦
♣

J52
KJT4
AJ9
J98

♠
♥
♦
♣

AKQ
Q9763
KQ874
-

♠
♥
♦
♣

T843
-
T532
KT643

West North East South
ברינק בירמן דרייבר פדון

1♥ Pass
2NT 3♣ 4♣ 6♣
6♥ Pass Pass 7♣
Dbl Pass Pass Pass

גם  במערב   2NT להשיב  מאפשרת  ההולנדית  השיטה 
עם 11 נקודות גבוהות – פחות מהמקובל בישראל. נגד 
התאמה ידועה של 9 קלפים אלון בירמן (צפון) לא היסס 
להתערב בהכרזה ♣3 עם יד לא מאוזנת. מזרח הכריז 
כמיטב  הפריע  דרום  בסדרה),  ראשון  ♣4 (קונטרול  מיד 
יכולתו, אבל שיורט ברינק (מערב) קיבל החלטה מצוינת 
היעדר  על  בהסתמך  המינימלית,  ידו  עם   6♥ להכריז 
נקודות מבוזבזות בקלאב. על אף חלוקת השליטים 4-0 

לא ניתן להכשיל ♥6.
נגד  הקרבות  לגילוי  בשיטה  השתמש  הישראלי  הזוג 
סלם שתוארה לאחרונה מעל דפי ביטאון זה על-ידי יוסי 
ידע  בירמן  אלון   .(2013 מאי  ירחון  החודש“,  (”יד  אנגל 
לפי ההכרזה ♣4 שיש לו רק לקיחה אחת בהגנה והכריז 
עכשיו  בהגנה).  לקיחות  (המתאר 1-0   6♥ אחרי   Pass
דרור פדון (דרום) עם 0 לקיחות בהגנה ידע שאין להפיל 
את הסלם והקריב ל-♣7. ההולנדים הכפילו וזכו רק ב-4 
הלקיחות המידיות שלהם עם תוצאה של 1100 במקום 

1430 עבור סלם מבוצע.
לרוע מזלם של פדון-בירמן, בשולחנות האחרים במפגש 
זה לא הגיעו מזרח-מערב לסלם, כך שההקרבה המצוינת 

רק צמצמה את ההפסד של ישראל.
רון שוורץ-לוטן פישר הפגינו הערכת יד מצוינת בהכרזה 

בשתי הידיים הבאות:

Board 4, Dealer West, Vul All

 ♠
♥
♦
♣

5
K43
KT65432
J8

 

♠
♥
♦
♣

76
AJT72
-
KQT932

♠
♥
♦
♣

AK9432
Q65
AQJ9
-

 ♠
♥
♦
♣

QJT8
98
87
A7654

 

West North East South
פישר דרייבר שוורץ ברינק
1♥ Pass 1♠ Pass
2♣ 2♦ 3♦ Dbl

Pass Pass Rdbl Pass
4♣ Pass 4♥ All Pass

יש  ואפילו  ביותר,  מפתים  מזרח-מערב  של  קלפיהם 
להם התאמה במייג'ור, אלא שחוסר ההתאמה המשווע 
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מלא.  ממשחק  יותר  לבצע  מהם  מונע  המינור  בסדרות 
למעשה, גם ♥4  בוצע די בקושי: צפון הוביל בספייד, לוטן 
פישר הכרוז זכה בדומם ושיחק A♦ ו-Q♦ שעליו הושלך 
קלאב. צפון זכה וחזר בשליט נמוך. הכרוז שיחק ספייד 
חתך  ומערב  חתך  דרום   .♦J-ו חתך)  לא  (צפון   K-ה אל 
מעליו. כעת הוא מסר את ה-K♣ ל-A וחתך את החזרה 
של  למזלו  אך  בשליט,  אחת  לקיחה  עוד  לצפון  בספייד. 

הכרוז ה-J♣ נפל בסיבוב השני והחוזה בוצע.
 11 ולהשיג  מוצלחת  יותר  בצורה  לשחק  היה  אפשר 
 4♥ הייתה  המפתח  שהכרזת  ספק  אין  אבל  לקיחות, 
(בלבד) של רון שוורץ, שהרגיש שכבר עשה מספיק עם 

16 הנקודות שלו כאשר הכריז קיוביד ♦3.
לאחר  ב-♦3  (צפון)  בירמן  אלון  התערב  השני  בשולחן 
והגיעו  רסן  כל  איבדו  ההולנדים  מערב.  של  פתיחתו 

לחוזה ההזוי ♥7 שנפל שלוש פעמים בלי דאבל.

Board 13, Dealer North, Vul All
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KQ643

♠
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♦
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K7
Q432
QJT82
AT

West North East South
פישר ווסטרה שוורץ רמונדט

2♦ Pass 2♥
Pass 2♠ 3♣ Pass
5♣ Pass Pass Pass

לשיטת המולטי ששתי הנבחרות אוהבות להשתמש בה 
מספר יתרונות, אך גם חסרונות. אחד מהם הוא שהשחקן 
הזדמנויות  שתי  מקבל   2♦ של  פתיחה  אחרי  שיושב 
והתערבות   2♦ אחרי  מיידית  התערבות   – להתערב 
ידו  הפותח.  של  האמיתית  סדרתו  גילוי  אחרי  מאוחרת 
של  פגיע  מיידי  לאוברקול  מספיק  טובה  אינה  מזרח  של 
♣3, אבל רון שוורץ היה יכול להרשות לעצמו להכריז כך 
בסיבוב השני לאחר שכבר אמר פעם אחת Pass. לוטן 
פישר העריך נכון את ידו – תמיכה של 4 קלפים, בודד 
למשחק  מיד  והעלה  בהארט –  ללקיחות  ומקור  בספייד 

מלא ♣5.

שותפו.  של   A-ה על-ידי  שנלקח   ♠K-ב הוביל  דרום 
שליטים  שהוציא  הכרוז,  על-ידי  נלקח  בדיאמונד  המשך 
בשני סיבובים. כעת באו AK♥, חיתוך צולב של הארטים 
ההארט  על  הושלך  האחרון  הספייד  ולבסוף  וספיידים, 
החמישי שהוגבה. בשולחנות האחרים לא הגיעו הזוגות 

ההולנדים במזרח-מערב למשחק מלא.
ביד הבאה הצטיין רון שוורץ בהגנה נגד סלם:

Board 6, Delaer East, Vul E/W
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West North East South
וורהייס שוורץ דרייבר פישר

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

4NT Pass 5♣ Pass
6♦ Pass Pass Pass

מערב דחף לסלם עם 13 נקודות (אבל יפות) ולא הרפה 
סלם  הוכרז  שלבסוף  כך  שותפו,  של  מינימלית  יד  מול 
כן,  פי  על  אף  גבוהות.  נקודות   23 עם  מאוד  מפוקפק 
שהוכרזה  הראשונה  (הסדרה  בספייד  הובלה  נדרשת 
על-ידי הדומם) כדי להפיל אותו בוודאות. הובלה בהארט 
פישר  לוטן  להוביל  בחר  גם  וכך  יותר,  הגיונית  נראית 
(דרום). מזרח זכה בידו, עבר לדומם ב-A♦ והוביל מיד 
את  עיכב  והוא  קושי,  שום  לצפון  אין  עדיין  נמוך.  קלאב 

ה-A. הכרוז חזר לדומם ב-K♦ והוביל קלאב נוסף.
לו היה רון שוורץ (צפון) מנצל את ”ההזדמנות האחרונה“ 
לזכות ב-A, הכרוז היה משליך בהמשך שלושה מפסידים 
ב-♠ מהדומם על הקלאבים שלו ומבצע את החוזה. המגן 
ללא  נמוך  קלף  שיחק  נכון,  המצב  את  קרא  הישראלי 
דרייבר  בוב  בניחוש.  הכרוז  את  והעמיד  מיותר  היסוס 
ספק  לו  היה  (לא   J-ל שהפסיד   ♣T-ה את  ניסה  טעה, 
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 ♣A-ה את  לעכב  מסוגל  פישר  לוטן  של  ברמתו  ששחקן 
פעם אחת בדרום). עכשיו כבר לא הייתה דרך להימנע 

ממפסיד בספייד, והסלם נכשל.
עם  השביעי  בסיבוב  לשיאם  הגיעו  שלנו  הנבחרת  חברי 
ניצחון גבוה 44:130 בסיכום שתי ההשוואות, ודווקא מול 

ההרכב ההולנדי החזק ביותר.

Board 1, Dealer North, Vul None
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בכל השולחנות דרום התערב באוברקול ו“נתפס“ לאחר 
”Pass מלכודת“ של מערב, אבל התוצאות הסופיות היו 

שונות לגמרי משולחן לשולחן.

West North East South
דה וייס בירמן מולר פדון

Pass 1♥ 1♠
Pass Pass Dbl All Pass

זה היה מהלך ההכרזה גם בשולחן שבו ישב בדרום אילן 
דומה.  בצורה  שיחקו  הישראלים  הכרוזים  שני  הרבסט. 
בעוד  הצפויה),  (התוצאה  אחת  פעם  נפל  הרבסט  אילן 
דרור פדון ניצל טעות חמורה של ההגנה כדי לבצע את 

החוזה המוכפל.
חזר  וזה  שותפו,  של   ♥K-ה אל  בהארט  הוביל  מערב 
ה-8♠.  עם  זכה  ומערב  נמוך  שיחק  הכרוז  בספייד. 
או  קלאב  היה  (עדיף  שנחתך  שני  בהארט  המשיך  הוא 
דיאמונד). דרור ניסה לקבל חיתוכים נוספים בידו, מסר 

להגנה דיאמונד, זכה ב-A♣ ומסר דיאמונד נוסף.
חתך  והכרוז  בדומם,  שנלקח  בקלאב  המשיכה  ההגנה 
דיאמונד ויצא מידו בקלאב. מערב חתך והיה צריך לצאת 
מערב   ♣J-ב יזכה  שמזרח  לאחר  עכשיו  בשליט.  מידו 
שגה  ההולנדי  זה  במקום  בשליט.  לקיחה  עוד  יקבל 
את  לחתוך  נאלץ  הוא  עכשיו  שנחתך.   ♦A-ה את  והוביל 
הקלאב של דרום ולהוביל מה-KJ♠ אל ה-AQ♠ של דרום 

בלקיחה ה-12.

”להציל  בצפון  שישב  ההולנדי  החליט  השלישי  בשולחן 
את המולדת“ לאחר ששותפו הוכפל, עם תוצאות נוראות 

עבור קבוצתו.

West North East South
פישר ון פרויין שוורץ וורהייס

Pass 1♥ 1♠
Pass Pass Dbl Pass
Pass Rdbl! Pass 2♣
Pass Pass Dbl All Pass

שוורץ)  (רון  ומזרח  בהארט,  הוביל  פישר)  (לוטן  מערב 
 ♣K-הכרוז זכה עם ה .♣J-ביצע מהלך מצוין כשהחליף ל
בדומם, חתך הארט בידו, משך A♠  ויצא מידו בדיאמונד. 
 .♣A-ה את  לכרוז  והוציא  שני  בקלאב  המשיך  מערב 
עכשיו כל הלקיחות היו של ההגנה. מזרח זכה בדיאמונד 
הבא, הוציא לצפון-דרום את השליטים עם ה-Q♣, משך 
ההארטים  שני  בדיאמונד.  שותפו  ליד  ועבר   ♥T-ה את 
האחרונים שלו הושלכו על ה-A♦ וה-K♠. החוזה האומלל 
היא  המתבקשת  והמסקנה  פעמים,   4 נפל  מוכפל   2♣
שקל הרבה יותר לשחק בהתאמה 1-6 מאשר בהתאמה 

3-4 עם סכנה של אבדן שליטה.

Board 13, Dealer North, Vul All
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West North East South
פישר ון פרויין שוורץ וורהייס

1♥ Pass 2♣
Pass 2♦ Pass 2♥
Pass 2♠ Pass 2NT
Pass 3♦ Pass 4♣
Pass 4♦ Pass 5♣
Pass Pass Pass
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הישראלים  הזוגות  השתמשו  האחרים  השולחנות  בשני 
אפשרות  (יש   3NT של  לחוזה  והגיעו  טבעיות  בשיטות 
השתמש  ההולנדי  הזוג  קושי.  ללא  שבוצע  אחרת?!) 
בשיטת Canape (הכרזת הסדרה הקצרה לפני הארוכה) 
והמשיך בסדרת הכרזות relay שעדיף לא להלאות את 
הקוראים במשמעותן. כל הסיבוך הלא נחוץ הזה הסתכם 

בחוזה נחות של ♣5 – מצד דרום דווקא.
את  להפיל  צריכים  מזרח-מערב  רווח  להשיג  שכדי  אלא 
החוזה הזה. הכרוז יכול לפתח 5 לקיחות בקלאב, שלוש 
לו  תינתן  אם  בהארט.  ואחת  בספייד  אחת  בדיאמונד, 
לוטן  לקיחות.   11 ישלים  הוא  הארט,  לחתוך  הזדמנות 
 – היחידה  המכשילה  ההובלה  את  מצא  (מערב)  פישר 
של  החיתוך  כוח  שנוטרל  ברגע  למעשה,  נמוך.  שליט 
אמצעים  היו  לא  ולכרוז   ,NT-ל הפך  המשחק  הדומם 

להשיג 11 לקיחות.

Board 14, Dealer East, Vul None
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West North East South
דה וייס בירמן מולר פדון

Pass 2♣
Pass 2♦ Pass 2♠
Pass 3♠ Pass 3NT
Pass 4♦ Pass 6♠
Pass Pass Pass

הסלם הזה לא נראה קשה במיוחד, אבל בשני השולחנות 
האחרים צפון-דרום לא הגיעו אליו ועצרו במשחק מלא. 
 .2♣ פתח  (פדון)  דרום  למדי.  פשוטה  הייתה  ההכרזה 
צפון (בירמן) הראה תמיכה בספייד עם יד טובה יחסית, 
הכרזת  קיוביד.  משותפו  לבקש  כדי   3NT הכריז  ודרום 
צפון ♦4 הראתה את ה-K♦ שהתאים לדרום כמו כפפה 
ליד. מצד שני, דרום ידע שחסר קונטרול שני בקלאב ואין 
מה לחפש סלם גדול. פדון הכריז מיד ♠6. כשירד הדומם 

אם  אלא  (שנכשלת,  בעקיפה  תלוי  גדול  שסלם  התברר 
אתם יודעים לא לעקוף ולהפיל את ה-K הבודד).

העגום  הרושם  את  ההולנדים  תיקנו  השמיני  בסיבוב 
מהסיבוב הקודם, והמאזן עמד על שוויון לערך. מסיבוב 

זה נביא יד שבה דרור פדון הצטיין בהגנה.

Board 8, Dealer West, Vul None
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West North East South
פדון דרייבר בירמן ברינק

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

 3NT .ההכרזה ♣2 הייתה מלאכותית והראתה יד טובה
היה החוזה הסופי בכל שלושת השולחנות. בכולם מערב 
עקף  והכרוז   ♣A-ב זכה  הדומם  נמוך,  בקלאב  הוביל 

בהארט ללא הצלחה.
נוסף,  בקלאב  המשיכו  במערב  ההולנדים  המגנים  שני 
ולכרוזים הישראלים נותר רק לחשוף את קלפיהם ולתבוע 
9 לקיחות. דרור פדון הפגין ערנות רבה יותר וזיהה את 
החולשה האמיתית של הכרוז. הוא החליף ל-8♠ שכוסה 
על-ידי ה- T וה-J, זכה בלקיחה הבאה עם ה-A♠ והמשיך 

בספייד שלישי שחרץ את גורלו של החוזה.
והאחרון,  התשיעי  בסיבוב  בניצחון  התנחמו  ההולנדים 
רק  לא  שחקנינו  לישראל.  שייך  היה  כולו  המפגש  אבל 
ברמה  ברידג'  הפגינו  גם  אלא  טובות,  תוצאות  השיגו 
למה  יש  בהחלט  יפים.  מהלכים  של  שפע  עם  גבוהה 

לצפות באליפויות אירופה הבאות.
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אליפות אירופה 
באוסטנד

רם סופר

שנתיים  מדי  נערכת  בברידג‘  הפתוחה  אירופה  אליפות 
מאז 2003. האירועים הראשיים הם תחרויות הקבוצות 
סניורים  נשים,  פתוחה,  הבאות:  בקטגוריות  והזוגות 
השחקנים  כל  משתתפים  אלה  בתחרויות  ומעורבים. 
הבכירים מאירופה, כמעט ללא יוצא מהכלל, וכן שחקנים 
יצרו  כן,  פי  על  אף  אחרות.  מיבשות  רבים  בכירים 
בתחרויות  הצלחה  של  מסורת  הישראלים  השחקנים 
אלה ודורגו פעמים רבות במקומות גבוהים ואף במקום 
הראשון. התחרויות הן טרנס-לאומיות, כך שניתן להרכיב 

זוגות ו/או קבוצות הכוללים שחקנים ממדינות שונות.
מושבים   9 כללה  מעורבים  לזוגות  הראשונה  התחרות 
קצרים של מוקדמות ו-10 מושבים של גמר. בסיום שלב 
המוקדמות שמחנו לראות במקום הראשון את הזוג רוני 
בר-אלדד גינוסר עם תוצאה של 60.31%. בשלב הגמר 
במקום  וסיימו  הזה  הכושר  על  לשמור  הצליחו  לא  הם 
ה-30 עם תוצאה של 49.13%. מקום אחד לפניהם דורגו 
בתחרות   .49.27% עם  הורוביץ  גרייצר-שמשון  נורית 
של  הראשון  השבוע  את  שסיימה  המעורבות  הקבוצות 
חץ- פכטמן-קלרה  (רון  פכטמן  קבוצת  הגיעה  תחרויות 

אלדד גינוסר-רוני בר) למקום ה-32 מתוך 94.
בשבוע השני של התחרויות זכתה המושבה הישראלית 
שלנו  הנבחרת  שחקני  כל  של  רציני  לתגבור  באוסטנד 
הקבוצות  בתחרות  שהשתתפו  האחרונות  בשנים 
הפתוחה בהרכבים שונים, חלקם משותפים עם מדינות 
אחרות. בשלב הראשון (10 סיבובים בשיטה שוויצרית) 
הקבוצות  על 16  להימנות  הזכות  על  עז  מאבק  התנהל 

הראשונות שעלו לשלב הבא.
לנגי- ברקת-אסף  (אילן  שלנו  הלאומית  הליגה  אלופי 

אלדד גינוסר-רון פכטמן-יניב זק-מיכאל בראל) שיחקו 
להם  חסרות  כאשר  ה-21  למקום  רק  הגיעו  אבל  היטב 
של  קבוצתם  בתחרות.  הלאה  להמשיך  כדי   VP  2.13
פרידלנדר  לירן-אהוד  ידלין-ינון  ידלין-ישראל  דורון 

הגיעה למקום ה-33 מתוך 121.
השחקנים הישראלים שהמשיכו הלאה היו אלון בירמן-
דרור פדון-אופיר הרבסט-אילן הרבסט ששיתפו פעולה 
 3 (מקום  פיקארק-סמירנוב  המצוין  הגרמני  הזוג  עם 
לקבוצת  שהצטרפו  פישר  שוורץ-לוטן  ורון  במוקדמות), 

”ויטאס“ יחד עם ברינק-דרייבר (הולנד) ואורחי הפסטיבל 
הבינלאומי שלנו אולנסקי-וייניקוניס (ליטא).

אבל  במוקדמות  ה-5  במקום  סיימה  ”ויטאס“  קבוצת 
הפסידה בשמינית הגמר בהפרש דחוק 60:63 לקבוצת 
בניטו  היה  בשחקניה  הבולט  אשר  האיטלקית  ”ברנו“ 
גארוצו בן ה-86. האיטלקים המשיכו לרוץ חזק בתחרות 
עד מפגש הגמר שבו נוצחו בהפרש של IMP 2. בינתיים 
גבוהים  בהפרשים  הישראלית-גרמנית  הקבוצה  ניצחה 
בשמינית הגמר ורבע הגמר, והגיעה למפגש חצי הגמר 

מול הקבוצה הפולנית מזורקייביץ‘.
הפולנים הובילו במחצית 23:22, אולם במחצית השנייה 
הראשונים.  הבורדים  ב-11  אחד    IMP אפילו צברו  לא 
 32:23 ליתרון  עלתה  הישראלית/גרמנית  הקבוצה 
אופיר  נפל   26 מס‘  ביד  אולם  ידיים,   3 עוד  כשנותרו 
הרבסט פעמיים ב-♠4 לאחר ששיחק ”מהצד הלא נכון“ 
אחת  פעם  נפל  הפולני  בעוד  טרנספר,  הכרזת  בעקבות 
בלבד. ההפרש הצטמק ל-6, וביד הבאה הצליחו הפולנים 
להרוויח IMP 7 כשעצרו ב-♠2, בעוד פיקארק הגרמני לא 
מוצא את הדרך לבצע 3NT ונופל פעמיים. היד האחרונה 

.flat board הייתה
בצורה  הגמר  בחצי  הודחה  הישראלית  הקבוצה  ובכן, 
המקום  על  במאבק  אבל   ,IMP  1 של  בהפרש  אכזרית 
חזקה  צרפתית  קבוצה  מול  ניצחה 52:57  היא  השלישי 
וזכתה במדליית ארד. כל הכבוד לאלון בירמן, דרור פדון 
ולאחים הרבסט. בדירוג הבאטלר של התחרות הצטיינו 
בורדים.  ב-80   1.21 ממוצע  עם  פישר  שוורץ-לוטן  רון 
וגינוסר- בורדים  ב-70   1.16 ממוצע  השיגו  פדון-בירמן 

פכטמן 1.07 ב-70 בורדים.
פכטמן-אלדד  רון  הצטיינו  הפתוחה  הזוגות  בתחרות 
גינוסר לכל אורך הדרך. בשלב המוקדמות (10 מושבים) 
הם סיימו במקום השני הכללי עם 59.50%.בחצי הגמר 
חזרו  הגמר  בשלב  אולם  ה-11,  למקום  זמנית  ירדו  הם 
לעצמם ואף איימו על הבכורה בסיום היום הראשון (מתוך 
הישראלי  הזוג  דורג  גמר  של  מושבים   9 לאחר  שניים). 
פרידלנדר-ינון  אהוד   .54.29% עם  הכללי  ה-5  במקום 
זליגמן  ושלום   50.14% עם  ה-25  במקום  סיימו  לירן 
במקום  סיים  (ארה“ב)  מלמן  ויקטור  עם  פעולה  ששיתף 

ה-31.
בסך הכול מקבץ תוצאות טובות לשחקני ישראל ששמר 
באליפות  ב-2015  נתראה  שלנו.  ההצלחות  מסורת  על 
אירופה הפתוחה ה-7 בעיר הנורווגית טרומסו, הנמצאת 
מצפון לחוג הארקטי והשמש אינה שוקעת בה לפני חצות 

בחודשי הקיץ.

אירופה  אליפות  על  נרחבת  כתבה  נביא  הבא  בירחון 
הישראלים  השחקנים  של  ידיים  מבחר  עם  הפתוחה 

ואחרים.
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בפראג.  השנה  נערכה  עבודה  למקומות  אירופה  אליפות 
השונות  אירופה  ממדינות  זוגות  השתתפו  בתחרות 
שייצגו את מקומות העבודה שלהם. בנק לאומי לישראל 
בע“מ  שיגר משלחת של כשבעים ספורטאים שהתחרו 
נערכו  וברידג‘.  שחייה  כדורגל,  כדורסל,  שונים:  בענפים 
 .(MP) טופ-בוטום  חישוב  בשיטת  ברידג‘  תחרויות  שתי 
בתחרות הזוגות המרכזית שיחק כל זוג נגד כל זוג אחר 
הזוגות  בתחרות  חלוקות.   100 הכול  ובסך  חלוקות,   4
הצדדית שוחקו כ-30 חלוקות. בשתי התחרויות זכו זוגות 
מבנק לאומי: בתחרות הזוגות המרכזית ניל קוטס-איתן 

אורנשטיין ובתחרות הצדדית ניל קוטס-דני עמל.
להלן שלוש חלוקות שסללו את הדרך למקום הראשון:
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West North East South
ניל קוטס

1NT Pass
2NT 3♠ All Pass

מזרח החליט לפתוח 1NT עם 14 נקודות בלבד, ומערב 
החזקה  ההכרזה  אף  על   .2NT עם מלא  למשחק  הזמין 
של המתנגדים, ידו של צפון הייתה מספיק טובה להתערב 

ב-♠3, וזה היה החוזה הסופי.
חיפש  כעת  לזכות.  לו  נתן  והכרוז   ,♦J-ב הוביל  מזרח 
מזרח כניסה לידו של שותפו והמשיך בהארט. ניל קוטס 
ניתח את ההכרזה ואת ההובלה והסיק שאחד המכובדים 
בקלאב אצל מערב (אחרת מזרח היה מוביל בסדרה זו). 
בנוסף היה ברור שה-Q♦ אצל מערב. לפיכך מזרח חייב 

 .1NT כדי להצדיק פתיחה של ♠K-וה ♥K-שיהיו לו ה
חתך   ,♦A שיחק שלו,   ♥Q-ה אל  ההארט  את  הריץ  ניל 
והמשיך  בידו  הארט  חתך   ,♥A שיחק  בדומם,  דיאמונד 

.♠K-ובספייד נמוך שהוציא למזרח את ה ♠A-ב
 J כדי לנסות להפיל ♠Q-ו ♠A הייתה גם אופציה לשחק
דאבלטון, אבל ניל האמין שחלוקה זו פחות סבירה, משום 
שאם מזרח היה מחזיק Kxx♠, היה כנראה משחק ספייד 

(ולא הארט) בלקיחה השנייה.
קריאת הקלפים המושלמת של הכרוז העניקה לו תוצאת 

שיא של 1+♠3.
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West North East South
ניל קוטס

1♦ Pass 1♥
Pass 2♠ Pass 3♣
Dbl Rdbl Pass 3♥

Pass 3NT  Pass 4♣
Pass 4♦ Pass 4NT
Pass 5♦ Pass 6NT
Pass Pass Pass

הסבר ההכרזה: ♣3 היה 4th suit Forcing, ה-Rdbl של 
צפון הראה קונטרול ראשון בקלאב, ו-♣4 של דרום הייתה 

שאלה לאסים. התשובה ♦4 הראתה 0 או 3.
 ♣Q-ה עם  זכה  הכרוז  קוטס  ניל  ב-9♣.  הוביל  מזרח 
בידו. היו לו כבר 12 לקיחות בטוחות, אבל גם הלקיחה 
החליט  ניל  טופ-בוטום.  בתחרות  מאוד  חשובה  העודפת 

אליפות אירופה למקומות עבודה
איתן אורנשטיין
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חמש  משך  הוא  לחץ.  משחק  באמצעות  בה  לזכות 
ושני  ספייד  מהדומם  משליך  בדיאמונד (כשהוא  לקיחות 
הארטים), A♣ ושלוש לקיחות בהארט (על ההארט השני 

הושלך מידו ספייד).

נאלץ  מערב   (10 (לקיחה  השלישי  ההארט  כששוחק 
לשמור הגנה בקלאב ונותר עם שני ספיידים בלבד. ניל 
לשמור  חייב  היה  מזרח  שני,  מצד  קלאב.  מידו  השליך 
ספיידים.  לשני  להתקצר  נאלץ  הוא  וגם  בהארט  הגנה 
שהספייד  יודע  כשהוא   ♠A-ו  ♠K הכרוז  שיחק  עכשיו 

!♠Q-האחרון יהיה גבוה, לא משנה אצל מי ה
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West North East South
דני עמל ניל קוטס

1♦
Pass 1♠ Pass 1NT
Pass 2♣ Pass 2♠
Pass 4NT Pass 5♦
Pass 5♥ Pass 6♥
Pass 6NT All Pass

 2♠ .Checkback Stayman הסבר ההכרזה: ♣2 היה
הראה יד מינימלית עם 3 קלפים בסדרה. צפון שאל מיד 
לקלפי מפתח (4 אסים + K♠) עם ידו החזקה. ♦5 הראה 
מלכים  על  (וגם   ♠Q-ה על  שאל   5♥ עכשיו  אחד.  אס 
 ,♥K-ו ♠Q צדדיים אם התשובה חיובית). ♥6 הראה שיש
אבל אין K♦. צפון בחר משיקולי טופ-בוטום להכריז את 
הן  עוצרים  שני  לו  שיש  ידע  הוא   .NT-ב הקטן  הסלם 

בקלאב והן בהארט.

מזרח הוביל ב-9♣. לכרוז 10 לקיחות מלמעלה. הצלחת 
 ♦K-העקיפה בדיאמונד העלתה את המאזן ל-12, אבל ה
לא נפל בשלושה סיבובים. להשגת הלקיחה ה-13 תכנן 
הכרוז משחק לחץ נגד מזרח בהנחה שהוא מחזיק את 

בספייד,  לקיחות   5 משך  הוא   .♥Q-ה את  וגם   ♦K-ה
כאשר מהדומם הושלכו דיאמונד וקלאב. לאחר מכן משך 

.♣AK-גם את ה

3 הקלפים האחרונים בידו של הכרוז היו AJT♥, ובדומם 
– K3 ♦J♥. מזרח היה חייב לשמור את ה-K♦ ולהישאר 
עם שני הארטים בלבד. כך נפלה ה-Q♥ והכרוז ביצע 13 

לקיחות.

איתן אורנשטיין (משמאל)-ניל קוטס: מקום ראשון.

חברי נבחרת הברידג' המצליחה של בנק לאומי
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פינת החוק

שיפוט וערעורים בברידג‘

אילן שזיפי

למרבית שחקני הברידג‘ יש מושג לגבי התהליך המתרחש 
כאשר יש לכאורה הפרה של אחד מחוקי הברידג‘.

השחקנים,  אחד  על-ידי  לשולחן  נקרא  התחרות  מנהל 
או  חוק  של  הפרה  היא  דעתו  שלפי  מה  על  לו  שמדווח 
יתר  עם  העובדות  את  מוודא  התחרות  מנהל  תקנון. 
מה  לגבי  מחלוקת  יש  לעתים  השולחן.  סביב  השחקנים 
אחד  זוג  שבהם  אירועים  קורים  פעם  מדי  באמת.  אירע 
מספר סיפור אחד והזוג השני מספר סיפור שונה לחלוטין. 
לעתים אף מקבל מנהל התחרות ארבעה סיפורים שונים 
יכולים  מנוסים  תחרויות  מנהלי  ממש ”רשומון“.  מזה,  זה 
בעדויות  נעזרים  כשהם  העובדות  את  לוודא  כלל  בדרך 
היססתי  ”לא  שאומר:  מי  של  הקלפים  למשל:  מסייעות, 
אכן  כי  ולהראות  בעיה  שיש  כך  על  להצביע  יכולים  כלל“ 

היה היסוס.
בעיות פשוטות כגון מחדל, הובלה מחוץ לתור או דומיהם 

מטופלות באופן מידי לפי החוק, והמשחק נמשך.
למשל  כמו  פשוטות,  כה  אינן  שנוצרו  הבעיות  לעתים 
חוקי  בלתי  מידע  להעביר  שעלולים  היסוסים  של  מקרים 
 ,Pass לפני  היסוס  לדוגמה:  המהסס,  של  לשותפו 
אינו  שהמכפיל  כך  על  להצביע  שיכול  איטי   Double או 
הסבר לא נכון יכול  בטוח האם זהו Double מעניש. גם 
לשמש מקור למידע בלתי חוקי לשותפו של המסביר, ויש 

דוגמאות רבות נוספות.
מנהל  אסור,  מידע  הועבר  שאכן  שהשתכנע  לאחר 
המידע.  מקבל  שביצע  בפעולות  להתרכז  צריך  התחרות 
ממנו  הושפע  אכן  המידע  מקבל  האם  השאלה:  נשאלת 
בבחירת הפעולה (הכרזה או מהלך של משחק) שעשה? 
פעולה  האם  היא:  שואל   (16 (חוק  שהחוק  השאלה 
אחרת, מוצלחת פחות, מהווה חלופה הגיונית? החוק גם 
מגדיר מהי חלופה הגיונית (חוק 16. ב. 1. (ב) ): פעולה 
חלופית הגיונית הינה זו אשר חלק משמעותי של שחקנים 
ברמתם של השחקנים המעורבים והמשתמשים בשיטות 
הערכה  ולפי  ברצינות,  אותה  שוקלים  היו  השותפות,  של 

חלקם עשויים לבחור בה.
מנהל התחרות שנקרא אל השולחן לסוג כזה של בעיות, 
יאסוף את עובדות המקרה, ואז ידון במקרה ויתייעץ עם 
יחליט,  אז  רק  טלפונית).  (ייתכן  נוספים  תחרויות  מנהלי 

אכן  הזו  ההפרה  ואם  החוק,  של  הפרה  אירעה  אכן  אם 
גרמה נזק לצד השני. כאשר מעורב במקרה שיקול דעת 
ברידג‘יסטי, יתייעץ מנהל התחרות עם חמישה שחקנים 
מתאימים (כפי שמורה לנו חוק 16 שצוטט לעיל). בדרך 
כלל ישאל אותם מנהל התחרות: ”מה היית עושה עכשיו 
התשובה  הנתון?“  המשחק)  (או  ההכרזה  מהלך  אחרי 
שתינתן על ידי השחקנים תעזור למנהל התחרות להחליט 

לגבי השיפוט.
לעתים יחליט מנהל התחרות להעניק תוצאה משוקללת, 

אך לא במקרים של שימוש במידע אסור.
עליה  יודיע  הוא  להחלטה,  הגיע  התחרות  שמנהל  לאחר 
זכות  להם  יש  כי  להם  ויודיע  המעורבים  הצדדים  לשני 
קבוצות)  (בתחרות  קבוצה  או  זוג  החלטתו.  על  ערעור 
במשחקי  אבל  תחרות,  מנהל  החלטת  על  לערער  יכולים 
ובמשחקי  לערעור,  הזוג  בן  הסכמת  את  צריכים  זוגות 

קבוצות - את הסכמת קפטן הקבוצה.
שחקנים.  משלושה  כלל  בדרך  מורכבת  ערעורים  ועדת 
שנקבע  כפי  פיקדון,  בצירוף  מוגש  הוא  ערעור  יש  כאשר 

בתקנון התחרות (בישראל בדרך כלל 100 ₪).
הצד  התחרות,  מנהל  בנוכחות  תתכנס  הערעורים  ועדת 
הוועדה  בפני  יציג  התחרות  מנהל  השני.  והצד  המערער 
ואת  (התייעצויות)  שעשה  התהליך  את  המקרה,  את 
סבור  הוא  מדוע  לוועדה  יסביר  המערער  הצד  החלטתו. 
הם  אף  יכולים  השני  הצד  חברי  שגה.  התחרות  שמנהל 
לטעון טענות להבהרת המקרה. לאחר מכן הוועדה תחליט 
כיצד לנהוג. במקרה של ערעור ללא סיבה מספקת, יכולה 

הוועדה להפקיע את הפיקדון הכספי.
חשוב לציין, כי תפקידה העיקרי של הוועדה הוא להכריע 
יכולה  הוועדה  ברידג‘יסטי.  דעת  שיקול  של  במקרים 
יכולה  אינה  אבל  התחרות,  מנהל  של  החלטה  לשנות 
לבטל החלטה של מנהל התחרות הקשורה בעניין שבחוק 
התחרות  מנהל  של  סמכויותיו  מימוש  את  או  בתקנון  או 

בענייני משמעת.
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אז מה עושים 
עכשיו

דרור שיפטן

במשחק במועדון (אני יושב במזרח) אני מגיע לחוזה ♥4 
ביד הבאה:

Dealer South, Vul E/W

♠
♥
♦
♣

82
A8
Q2
KQJT963

♠
♥
♦
♣

J9
QJT975
AJ7
A5

במבט ראשון, החוזה אינו רע. שני מפסידים בספייד, אחד 
אולי בהארט, אחד אולי בדיאמונד.

(גבוה=מעודד).  ב-6♠  משרת  וצפון   ♠A-ב מוביל  דרום 
דרום ממשיך ב-5♠ אל ה-K של שותפו. צפון חושב שניות 
ספורות ומשחק את ה-7♣. אני זוכה בידי עם ה-A♣ כדי 

לשמור מעברים לדומם.
האפשרית  הסיבה  בדיאמונד?  המשיך  לא  צפון  מדוע 
 ♣A-היחידה לחזרה בקלאב היא: כדי לקבל חיתוך עם ה
אצל שותפו. ומה עושים עכשיו? עוקפים בשליט? מתי כן 

ומתי לא?
ספירת המפסידים אינה אופטימית במיוחד. כבר הפסדתי 
בשליט  נוספות:  שלוש  לאיבוד  צפי  ויש  לקיחות,  שתי 
ל-K♥, בחיתוך קלאב או ל-K♦. אבל ישנה גם נקודת אור: 
להיפטר  מצוין  מקור  להיות  יכולה  בדומם  הקלאב  סדרת 

מכל המפסידים.

מחיתוך קלאב אפשר אולי להימנע אם מושכים שליטים. 
מהפסד ל-K♥ אפשר להימנע רק אם ה-K♥ נמצא בדרום, 
 .17% בערך  נמוכים,  לכך  הסיכויים  דאבלטון.  או  בודד 
אני  אבל  תעבוד,  העקיפה  אז   ,♥Kxx לדרום  אם  אפילו 
 !?♥K-אהיה בבעיה. כיצד אחזור ליד כדי להוציא לו את ה
אם אשחק את ה-A♦ אגביה להם את ה-K♦. מכאן, שאם 
אעקוף בהארט בהצלחה, אמשיך ל-A♥ וה-K♥ לא ייפול, 

אצטרך להסתמך על עקיפה בדיאמונד. לא אוכל לנצל את 
בידי  גבוה  שליט  עדיין  יש  כאשר  בדומם  הקלאב  סדרת 

המתנגדים.
תיווצר  אזי  בצפון,   ♥K-ל ואפסיד  בהארט  אעקוף  אם 
 - בדיאמונד   בעקיפה  תלוי  אהיה  ושוב  בסדרה,  חסימה 
אם אין לצפון קלאב. אם חלוקת הקלאב 2-2, מצבי יהיה 
ימשיך  צפון  בהארט.  עקיפה  אפסיד  אם  יותר  עוד  גרוע 

בקלאב שני ולא אוכל להגיע לקלאבים בדומם.
לקיחה  עוד  להפסיד  לי  מותר  הבעיה?  את  פותרים  איך 
אחת. העקיפה בהארט אינה מבטיחה. מה יקרה אם לא 
אעקוף? אמנם אני קרוב לוודאי מוותר מיד על לקיחה, אבל 
דאבלטון   K עם יזכה  שדרום  היא  לחוזה  היחידה  הסכנה 

וייתן לשותפו לחתוך קלאב עם השליט האחרון שלו.
כ-14%.  קטנה,  היא  הזה  הספציפי  למקרה  ההסתברות 
אם לדרום Kxx או Kxxx בשליט ויש לו עוד קלאב לחזור, 
עדיף  מסקנה:  מקרה.  בשום  החוזה  את  לבצע  אוכל  לא 
תהיה  לא  כך  מהדומם.  נמוך  ב-♥  ולהמשיך   ♥A לשחק 
חסימה בסדרה. אם ה-K♥ אצל צפון ואין לו קלאב לחזור 

– אני בבית.
כך אני עושה, וזו החלוקה המלאה:

  ♠
♥
♦
♣

KQ64
K62
T9864
7

 

♠
♥
♦
♣

82
A8
Q2
KQJT963

♠
♥
♦
♣

J9
QJT975
AJ7
A5

 ♠
♥
♦
♣

AT753
43
K53
842

 

ומיד  השליטים  של  השני  בסיבוב   ♥K-ה עם  זוכה  צפון 
מסיים   ,♦A-ב זוכה  אני  לו).  אין  (קלאב  דיאמונד  משחק 
להוציא שליטים עם ה-Q♥, ממשיך בקלאב לדומם ותובע 

10 לקיחות.
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34
לא  ”מדוע  זועם,  הוא  ”פרטנר“,  למדי:  כעוס  נראה  דרום 
נופלים  הם   .?♠K-ב שזכית  לאחר  בדיאמונד  המשכת 

בוודאות.“
”קודם כל לא הייתי בטוח שהתכוונת לדיאמונד עם ה-5♠“, 
עונה צפון. ”שנית, ניסיתי לקבל חיתוך בקלאב אם בידך 

.“♦A-ה
דרום מסביר לו שבמקרה הזה החוזה ייפול ממילא (צפון 
ציפור  עדיף  ”על   :(♥K-ה עם  בטוחה  לקיחה  בידו  רואה 

אחד ביד משתיים על העץ לא שמעת“?
כל  כמו  משחק  הכרוז  אם  אבל  ”נכון,  נמשך:  והוויכוח 
שחקן נורמלי ועוקף בהארט אל ה-K, אני יכול להספיק גם 
לחתוך וגם לתת לך לקיחה בדיאמונד אפילו אם ברשותך 
ה-K♦ ולא ה-A♦. אני אשם שהוא שיחק כמו שחקן מתחיל 

ואפילו עקיפה לא עשה?!“, עונה צפון.
”סליחה!“, אני מתערב. ”שחקן מתחיל? אני משחק כבר 

יותר משנה... למה להעליב“?
פותחים את דף התוצאות, ומתברר שזכינו בטופ משותף 
(נופלים  ב-♥4  פעמיים  נפלו  זוגות  ארבעה  (פלוס 620). 
פעמיים רק אם עוקפים בשליט). זוג אופטימי אחר הכריז 
עד ל-♣6 עם תוצאה זהה. בשולחן אחד בוצעו 10 לקיחות 

בחוזה חלקי בקלאב (130 למזרח-מערב).
למדורה.  שמן  שותפי  מוסיף   ,“Well done, partner”
בכל  להרגיע.  מנסה  אני  הבא“,  למשחק  נעבור  ”בואו 
מקרה, אפילו לאחר חזרה בדיאמונד בלקיחה השלישית, 
עדיין  וזו  אחת,  פעם  רק  נופל  אני  בשליט  עוקף  איני  אם 

תוצאה טובה למזרח-מערב, כ- 70%.
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ביטול ועדות ערעורים
הברידג‘  איגוד  ואף  באירופה  אחדות  מדינות  ביטלו  לאחרונה 
האירופי את מוסד ועדת הערעורים. באליפות אירופה הפתוחה 
גם  ערעורים.  ועדת  הייתה  לא  אחדים  ימים  לפני  שהסתיימה 
הערעורים  ועדות  את  לבטל  החוקה   ועדת  שוקלת  בישראל 

בחלק מהאירועים המאורגנים על-ידי ההתאגדות.
ניסיון  של  גבוהה  רמה  בישראל  הבכירים  התחרויות  למנהלי 
הנערכים  בקורסים  וריענונים  השתלמויות  עברו  הם  ומיומנות. 

כן  על  האירופי.  מהאיגוד  הסמכות  וקיבלו  בחו“ל  שנתיים  מדי 
בעתיד גם אנו נאמץ ככל הנראה את הנוהל החדש.

לפי הנוהל שהיה נהוג באליפות אירופה באוסטנד, נקבעו שני 
בעלי תפקיד שנקרא סוקרים (reviewers). תפקידם היה לקבל 
”ערעורים“ משחקנים שסברו כי מנהל התחרות שגה בשיפוטו. 
כי  לוודא  היה  תפקידם  המקרים.  בפרטי  דנו  לא  הם  זאת,  עם 
שכלל  ההחלטות  קבלת  נוהל  את  קיימו  אכן  התחרויות  מנהלי 
שחקנים  עם  והתייעצות  אחרים  תחרות  מנהלי  עם  התייעצות 
מהסוג (רמה ושיטה) המתאים. כדאי לציין, כי הוגשה רק בקשה 
אחת לסקירת התהליך, וכי גם במקרה זה לא שונתה התוצאה, 

וזאת מתוך 82,637 (!!!) ידיים ששוחקו במהלך האליפות.
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16 – 25 September 2013

    ,   •
      •

4 **** Sun    9 •
  •    •

 3 •       3 •
    •

   •
 + ‘   •

,   ,   ,  :  
.  ,  ,   

,  ,  :
.  ,   ,  

:   
.   ,    –   ,  

 € 1,295   
   

(€185   ) 

 

july.indd   35july.indd   35 7/8/2013   2:43:46 PM7/8/2013   2:43:46 PM



  
****Golf Hotel Bled -    

3-17.8.2013
 15 /  14
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( )    •     '   •
   •  •    •

  4   *

:   
  •    •       •

2013    
050-5364604    :  

bnbg.ben@gmail .com
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BOSCOLO PALACE ***** Luxury

  5 -  4
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אירוע השנה

הברידג'
לאלא

בים האדום¨ אילת

לפרטים והרשמה:
03-5465582 03-6058355, פקס:   : טל'

www.bridgeredsea.com
e-mail: birmand@inter.net.il

gg

נקודות אמן ארציות ובינלאומיות.

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

הכוללות שני סופי שבוע.

7.
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SPLENDIDA MSCC    

14.10.2013-21.10.2013
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ידיעון ההתאגדות הישראלית לברידג' ן יולי 2013
עורכי דפי ההתאגדות: אילן שזיפי ואוריה מאיר, כתובת משרד ההתאגדות: ת.ד. 1264 שוהם 60850

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

ספטמבר 2013אוגוסט 2013יולי 2013
 6 - 5

13 - 12

21

 26

27

גביע הנפילים
באולמי הקונגרסים,

גני התערוכה

אליפות סניורים
שלבי גמר (לעולים מהשלב 

המחוזי)

סימולטנית ארצית

גביע המדינה
מוקדמות, (סדרי הרשמה 
ופרטים נוספים  במודעה 

מפורטת)

גביע המדינה
שלב שני

 16

17

24

30

31

גביע המדינה
שלב 32

גביע המדינה
שמינית ורבע גמר

משחקי מבחן לעליה 
לליגה ב'

(מותנה במספר הקבוצות 
שירשמו- ראו מודעה 

מפורטת)

גביע המדינה
חצי גמר

גביע המדינה
גמר

סימולטנית ארצית8

תוכנית פעילות ספורטיבית ארצית לחודשים:
יולי 2013 – ספטמבר 2013

הודעות מועדונים

מועדון  הברידג'  אשדוד
מזמין  אתכם לתחרות ארצית

בת מושב אחד 30 חלוקות ידיים
שתתקיים ביום  שישי 09/08/2013 בשעה 10:00

במועדון הברידג' אשדוד
רח הרב שאולי במתחם בית הספר ארזים

נקודות אמן ארציות
שיפוט: יריב בראודה

גביעים + פרסים כספיים לשלושת המקומות הראשונים:
מקום ראשון: 600 ש"ח שני: 400 ₪ שלישי 200 ₪

דמי השתתפות: 60 ₪ לשחקן
מספר מקומות מוגבל—רישום מראש חובה

משה פירוז: 052-6002364    חיים כהן:  052-3733609

מועדון  הברידג'  נס ציונה מזמין  אתכם לתחרות ארצית
לזכרו של רוני שחם ז"ל
התחרות נושאת פרסים כספיים
מושב אחד 30 חלוקות ידיים

מועד: יום שבת 03/08/2013 בשעה 10:00
במועדון נס ציונה, המעפילים 9, בית ויצ"ו

נקודות אמן ארציות
מנהל תחרות: אילן שזיפי

גביעים + פרסים כספיים לשלושת המקומות הראשונים:
מקום ראשון: 750 ₪ שני: 350 ₪ שלישי 200 ₪

דמי השתתפות : 60 ₪ לשחקן
מספר מקומות מוגבל—רישום מראש חובה

יעקב מיוחס: 054-6892939,  08-9153355

סניף קבוצים דרום, מזמין לתחרות ארצית - לזכרו של אמנון נטע (אטו)
מושב 1 30 ידיים

התחרות תתקיים ביום שישי 19.07.2013 בשעה 10:00, בחדר האוכל של קבוץ גלאון
גביעים מהודרים למנצחים, נקודות ארציות כמקובל,

מחיר: 60 ₪ למשתתף. מנהל התחרות יריב בראודה.
להרשמה מוקדמת: יגאל וורך 052-9426207, ארנון שזר 054-7918128, מאיר מרום  050-8856957
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הכונו לתחרויות

גביע המדינה לקבוצות 2013 
חדש! השנה יאוחדו שני המסלולים, שהיו נהוגים בשנים הקודמות, למסלול אחד משותף של גביע המדינה לקבוצות.

התחרות תתקיים בחודשים יולי ואוגוסט 2013 על פי השיטה הבאה (התכנון מניח 40-50 קבוצות, וייתכנו שינויים אם 
המספר יהיה שונה משמעותית*):

כלל הקבוצות שיירשמו במועד, ידורגו לפי מקדם הרמה של השחקנים בקבוצה.  בערך רבע מן הקבוצות הנרשמות (המספר המדוייק תלוי 
במספר הקבוצות שירשמו ובשיקולי אירגון ותפוסת האולם) יוגדרו כ'קבוצות בכירות' ויעלו ישירות לשלב השני.

4 מפגשים של 12 חלוקות  ,SWISS מוקדמות - יום שישי 26 ביולי: תשתתפנה כל הקבוצות שלא שוחררו מהשלב הראשון. שיטת התחרות
*. כשליש עד מחצית מהקבוצות עולות לשלב הבא ואליהן מצטרפות הקבוצות הבכירות ששוחררו מהשלב הראשון.

4 מפגשים של 12 חלוקות. 16 הקבוצות הראשונות  ,SWISS שלב שני - שבת 27 ביולי, תשתתפנה כ-30 קבוצות כנ"ל. שיטת התחרות
בדרוג עולות לשלב שמינית הגמר.

המשך התחרות בשיטת המפסיד יוצא:
שמינית גמר - שבת 17 באוגוסט בבוקר: בהשתתפות 16 קבוצות. שתי מחציות של 12 חלוקות. 8 הקבוצות המנצחות עולות לרבע הגמר. 
רבע גמר - שבת 17 באוגוסט אחרי הצהריים: בהשתתפות 8 קבוצות. השיטה זהה לשיטת שמינית הגמר, 4 הקבוצות המנצחות עולות 

לחצי הגמר.
חצי גמר - יום שישי 30 לאוגוסט: בהשתתפות 4 קבוצות. שתי מחציות של 14 חלוקות, המשחק עם מסכי הפרדה. המנצחות עולות לגמר.

גמר - שבת 31 לאוגוסט: בהשתתפות מנצחות חצי הגמר. שלושה מקטעים של 14 חלוקות עם מסכי הפרדה.

גביעים מפוארים לקבוצה הזוכה. 
פרסים כספיים בסך כולל של 9,000 ₪ לקבוצות שתגענה לגמר.
נקודות אמן בינלאומיות לקבוצות שתגענה לחצי הגמר ולגמר.

נקודות אמן ארציות ומקומיות למנצחים בכל השלבים.

חוזר מפורט על תכנית המשחקים וטפסי רישום ישלחו לקפטני 
קבוצות הליגה. 

ניתן להוריד את החוזר והטפסים באתר ההתאגדות 

www.bridge.co.il
טופס הרישום חייב להגיע עד תאריך 21 ביולי 2013 !

לפרטים נוספים אל תהססו לפנות למשרד ההתאגדות. 

       ,     

במקביל לגביע המדינה, יתקיימו גם משחקי 
ו'. נתבקשנו  ביום  המכביה של ענף הכדורת 
טוב  רצון  לגלות  הכדורת,  איגוד  ראשי  ע"י 
במגרש  לחנות  המכביה  לאורחי  ולאפשר 
לפיכך,  הכדורת.  למגרשי  הצמוד  החניה 
ציבור השחקנים מתבקש לגלות הבנה וביום 

ו' לחנות ברחובות הסמוכים.

הודעות חשובות

מועדון ברידג' קלאב רחובות מזמין לתחרות ארצית
התחרות תתקיים ביום ששי 30 באוגוסט, 2013, בשעה 10:00

במועדון רחובות, רח' המנוף 1, רחובות.
מנהל התחרות: אילן שזיפי.
הרשמה מוקדמת חובה:

מאיר ברקמן: 050-7353303, נעמי לזר: 050-8844494, דורית כהן: 050-9427818

ארצית דו מושבית במועדון ברידג' השרון ב-2 אוגוסט יום שישי
הלו"ז:

10:00 - 13:00 מושב ראשון
13:00 - 14:00 הפסקה

14:00 - 17:00 מושב שני
נקודות אמן ארציות, גביעים מהודרים לזוכים, ארוחה קלה במזנון בהזמנה מראש

עלות התחרות: 130 ₪ לשחקן. יש להירשם מראש! (מספר המקומות מוגבל)

info@hasharon.org טלפון: 077-5253001 (מועדון ברידג' השרון), ניתן להירשם גם במייל
כתובתנו: ששת הימים 42 כפר סבא
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ליגות לקבוצות 2013
שימו לב: סיום ההרשמה ב-25 ביולי

תחרויות הליגות לקבוצות 2013 בפתח. בימים אלו ישלחו לקפטני הקבוצות הזכאיות 
(לפי תוצאות הליגות 2012) הודעות מפורטות ובהן סדרי ההרשמה וטופסי רישום.

שחקן יקר, אנא בדוק אם קפטן הקבוצה שלך קיבל את המכתב ואת טופסי הרישום. 
במידה והמכתב לא הגיע, או הקפטן נמצא בחופשה / בחו"ל / פרש מהקבוצה וכו', 
פנה מייד למשרד ההתאגדות 03-9794862 ואנו נשלח מיידית פרטים וטופסי הרשמה.

ibf@bridge.co.il אפשר לפנות גם בפקס: 03-9794319 או בדוא"ל
שימו לב: גם השנה ייתקיימו משחקי ליגות בחלק מהבתים גם בימי ששי.

תכנית מפורטת תישלח בעוד מועד לכל הקבוצות שירשמו כנדרש.

תחרות מיוחדת לעליה לליגה ב'
24 באוגוסט 2013

אם יירשמו יותר מ-32 קבוצות חדשות לליגה ב', תתקיים תחרות למילוי מקומות פנויים 
בליגה ב' 2013, המיועדת לקבוצות שירדו מליגה ב' 2012, לקבוצות חדשות המעונינות 
להשתלב במשחקי הליגות ועבור קבוצות שאין בהן מספר מספיק של שחקנים עם 

זכויות (בדרך כלל עקב עזיבת שחקנים).
אלו  בימים  ישלחו  הרשמה  וטפסי  זו  לתחרות  ההרשמה  סדרי  על  מפורטת  הודעה 
רישום  טופס  בקש   ,2012 בעונת  ב'  מליגה  שירדו  קבוצות  של  ולקפטנים  לסניפים 
ואנו  גם להתקשר למשרד  הורד מאתר ההתאגדות, אפשר  או  במועדוני ההתאגדות 

נשלח טופסי הרשמה.
קבוצות  הפנויים)  המקומות  ממספר  קבוצות  פחות  (או  מ-32  פחות  ירשמו  במידה 

חדשות, יעלו כל הקבוצות שנרשמו במועד לליגה ב'.

לפרטים נוספים ושאלות הבהרה, אל תהססו לפנות למשרד ההתאגדות, ימים א' עד  
ה' בשעות 10:00 עד 15:00. תוכלו גם להשאיר הודעה מוקלטת 24 שעות ביממה ואנו 
נתקשר אליכם. ניתן לפנות גם בפקס או דוא"ל (ראה כתובות בראש דפי ההתאגדות 
www. :ניתן גם להוריד טופסי הרשמה באתר האינטרנט של ההתאגדות בביטאון). 

bridge.co.il

משחקי הליגות , מלבד היותם מרתקים,  הינם גם הדרך הטובה והקצרה ביותר לצבירת 
נקודות אמן ארציות ובינלאומיות ותארים חדשים!   (במידה ומצליחים, כמובן).

!2013    
ליגה לקבוצות - התחרות המעניינת ביותר!
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קורס מזורז להסמכת מורי ברידג' לילדים

פעילות לקידום הברידג'פעילות לקידום הברידג'

   

ימי עיון למנהלי תחרויות דרגה 1 ומנהלי תחרות במועדון
 .(Club Director)  למי מיועד: לכל מנהלי התחרויות בדרגה 1 ומנהלי תחרות במועדון

סוג השתלמות: חובה.
משך: כ-6 שעות, החל מהשעה 10:00.    

יש להרשם עד: 20 ביולי 2013.

מועדים: כל ימי העיון זהים בתכנם. יש להרשם לאחד מהם:
• יום שבת, 10 באוגוסט 2013, במועדון ההתאגדות ברעננה   

• יום שישי, 23 באוגוסט 2013, במועדון חיפה כרמל 
• יום שבת, 24 באוגוסט 2013, במועדון ההתאגדות ברעננה

התייצבות עד 09:45. דמי השתתפות בסך 50 ₪ לכיסוי חלקי של ההוצאות יגבו בפתיחת יום העיון. 

סמינר למנהלי תחרויות דרגה 2 ומעלה
למי מיועד: לכל מנהלי התחרויות בדרגה 2-3.

סוג השתלמות: חובה.
במועדון ההתאגדות ברעננה. מקום: 

משך ומועדים: הסמינר יתקיים במתכונת חדשה ומורחבת, במשך שלושה ימים: 
• יום חמישי, 31 באוקטובר, משעה 19:00 עד 23:00 לערך,  

• יום שישי 1 בנובמבר, משעה 10:00 עד 20:00 לערך,
• יום שבת 2 בנובמבר  משעה 10:00 עד 15:00 לערך.

יש להרשם עד: 10 באוקטובר 2013. 

התייצבות עד 18:45. דמי השתתפות בסף 150 ₪ לכיסוי חלקי של ההוצאות יגבו בפתיחת הסמינר. 

מבחנים עיוניים למנהלי תחרויות (דרגות 1-3)
למי מיועד: למנהלי תחרויות הרוצים להתקדם בדרגה ולמנהלי תחרויות בלתי מוסמכים 

הרוצים לקבל הסמכה.
מקום: במועדון ההתאגדות ברעננה

מועד ומשך: שבת 2 בנובמבר 2013, משעה 16:00 עד 19:00 לערך.
יש להרשם עד: 10 באוקטובר 2013. יש לציין את סוג הבחינה המבוקש. 

התייצבות עד 15:45. דמי השתתפות בסף 100 ₪ לכיסוי חלקי של ההוצאות יגבו בפתיחת המבחן.

לכל האירועים יש להרשם מראש במשרד ההתאגדות:
ibf@bridge.co.il :טלפון: 03-9794862, פקס: 03-9794319 או בדוא"ל
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אליפות ישראל לזוגות נשים 2013
מושב:4 מתוך 4 תאריך: 08/06/13

א

שיטת חישוב  אי.אם.פי. מצטבר
השתתפו 35 זוגות

תוצאות כלליות (10 הראשונות בדרוג)

נא"במצטברשמותדרוג

152.012אורן אפרת - טל דנה1
92.410רוטשטיין אדלה - גולדברג כרמן2
75.68חץ קלרה - אסולין עדי3
58.06גרייצר נורית - מורן אורית4
54.94רוזנבלט פלי - דרזנר תרצה5
53.13מרק סוניה - ספקטור מיכל6
52.32חכמי מיכל - מזמור צפורה7
42.82אלון אדל - צמח כמי8
36.81פופלילוב מתילדה - ברנר אילנה9
31.61בן יהודה יהודית - סקסון נטע10

בתאריך 30.7.13 יפתח קורס מזורז להוראת ברידג' לילדים. הקורס יתקיים בבית 
ההתאגדות ברעננה, רח' יערה 27 ויכלול 7 מפגשים בני כ-3 שעות כל אחד

מטרת הקורס, להקים מאגר מורים רחב ומקצועי שיאפשר לפרויקט "הדור הבא"
להמשיך ולהתפתח על פי היעדים שהוצבו.

הקורס מיועד:
1. למורי ברידג' שקיבלו הסמכה להוראה של ההתאגדות הישראלית לברידג',
2. ו / או לשחקני ברידג' שאינם מוסמכים להוראה, שדרגתם רב-אמן ומעלה.

3. ו / או לשחקני נבחרות בעבר או בהווה.
מעבר ללימוד מעמיק ויסודי של נושאי הברידג' ודרכי העברתם לאוכלוסיה הצעירה, הרי שבכל מפגש יינתנו דגשים מיוחדים בתחום 

הוראת ילדים למשל: התנהגות, קוד אתי, דרכי התמודדות עם הצלחה/כישלון, דרכים ליצירת עניין, דרכים להרחבת הידע בחוגי 
המשך אחה"צ, טיפים וטריקים בלימוד ילדים, יחס מורה תלמיד, עידוד סקרנות וחקר כלפי המשחק, התמודדות עם שחיקה ועוד.

למה כדאי לעשות את הקורס?
1. מורה שיוסמך בקורס זה, יזכה לעדיפות שיבוץ בעבודה בפרויקטים מטעם ההתאגדות.

2. מורים אשר יעברו את הקורס בהצלחה, ישתלבו בפרויקט "הדור הבא" וכן יומלצו ע"י רכז הפרויקט, 
יהיו זכאים לסיוע כספי מוגדל מההתאגדות. 

המרצה הראשי בקורס - יעקב מיוחס – מורה וותיק לברידג', בעל ניסיון עשיר בהוראת ברידג' לילדים,
מי שגידל לא מעט שחקני נבחרת תחת ידיו. 

כמו כן, בקורס יופיעו מרצים אורחים בתחומי "מתודיקה ומשמעת בכיתה", "מאפיין הגיל,
שליטה בכעסים ודרכי התמודדות".

העלות למשתתף – 590 ₪. 

 Meyouhas.m@gmail.com ,050-9552042  לפרטים והרשמה – מושיקו מיוחס

קורס מזורז להסמכת מורי ברידג' לילדיםקורס מזורז להסמכת מורי ברידג' לילדים

פעילות לקידום הברידג'
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דדרגות

מקבלי תואר חדש ביום 13 ביוני 2013
רב אמן זהב 

בריפמן אפרים - כיכר המדינה ת"א 
אלישר שלמה - ירושלים 

אמן כסף 
צמח כמי - ראש העין 

אמן ארד 
שפירא פאינה - כרמיאל 
גולדברגר דורית - השרון 

אשל רן - וקס-רחובות 

אמן 
רוזנברג דב - כרמיאל 

רן שמחה - קריות/חיפה 
אנג'ל דוד - "הרץ" חיפה 

כץ שריל - השרון 

סגן אמן כסף 
כספי ישראל - ראש העין 
כספי פנינה - ראש העין 

רוב חיים - ספורט + חולון 
דוד אלנה - אביבים 

שפירא ניצה - מרכז ספורט ראשל"צ 
דטרה ציפי - וקס-רחובות 
קמר פנינה - וקס-רחובות 

סגן אמן 
וינברג שושי - ראש העין 

בן אברהם רות - חיפה/כרמל 
אדמס ג'ורג' - קריות/חיפה 

אוסאמה דניאל - טבעון 
קירשנבאום אנה - רקפת קרית טבעון 

סלינס יהושע - השרון 
גת אוטיליה - רמת גן 

פונארו גאיה - רמת גן 
יעקבי אריאלה - אביבים 

זילברפלד אברהם - מושבות-שמריהו 
טל זיוה - מושבות-שמריהו 

צוויג חיה - מושבות-שמריהו 
צור דן - מושבות-שמריהו 

גולדפלם מיכאל - ברידג' טיים 
מגיאל אברהם - מרכז ספורט ראשל"צ 

לברון בני - בית מכבי ראשל"צ 
עזרא אליה - בית מכבי ראשל"צ 

פומרצקי מאיר - בית מכבי ראשל"צ 
סיבוני עמוס - להבים 
קריב מיכאל - רחובות 

פלר חוה - אשדוד 
הוכברג אילה - וקס-רחובות 

שטאובר אריה - נס ציונה 

התנצלות בגין עבירה משמעתית
בחצי גמר אליפות הארץ לזוגות מעורבים לשנת 2013 אירעה תקרית לא נעימה בה התפתח ויכוח בין מנהל התחרות 

הראשי, אילן שזיפי, ובין השחקן יעקב אפרת אשר בסיומו עזב יעקב באמצע התחרות.
ההתאגדות הישראלית לברידג' רואה מעשה זה בחומרה רבה בדגש על עזיבה במהלך התחרות והתנהגות לא הולמת כלפי 

מנהלי התחרות.
המקרה נידון וטופל ע"י הקפטן הספורטיבי הארצי, ועדת המשמעת ובית הדין של ההתאגדות ואנו מבקשים להבהיר כי 

מקרים אשר יפגעו בטוהר הספורט ובאווירה הנעימה אשר צריכה ללוות אותנו יטופלו בחומרה.
כמו כן ברצוננו להדגיש כי כפי שאנו דורשים ממנהלי התחרות להשקיע את מיטב מרצם וניסיונם על מנת לספק לשחקנים 

אווירת משחק ראויה כך אנו רואים בחומרה התנהגות לא הולמת כלפי שחקנים בכלל ומנהלי התחרות בפרט.
בתקווה לעדכונים בנושאים משמחים יותר ובברכת ברידג' באווירה טובה.

ההתאגדות הישראלית לברידג'

להלן התנצלותו של יעקב אפרת על המקרה:
"בתחרות זוגות מעורבים 2013, בה שיחקתי, התנהגתי באופן לא הולם כלפי אילן שזיפי ששפט בתחרות ובנוסף 
עזבתי את התחרות במהלכה. בגין מעשי אלו נשפטתי בפני ערכאות השיפוט של התאגדות הברידג' ונתתי את 

הדין. אני מבקש בזאת להביע חרטה על מעשי ולהתנצל מעומק הלב בפני אילן שזיפי ובפני השחקנים שנפגעו.
אני מעריך את העבודה הקשה שמתבצעת בתחרויות ומבין כי לא היה מקום להתנהגותי זו וברצוני להדגיש כי אין 

בי דבר אישי כנגד אף אחד מהמעורבים וההתנהגות נעשתה בלהט הרגע וללא הצדקה.
אני שמח כי הפרשה סגורה מצד כל הגורמים ומאחל לכולנו משחק נעים".

בכבוד רב
אפרת יעקב
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a few years ago) confessed to me that she played 
badly by entering her hand with the 9 of Hearts 
and then unsuccessfully finessing in Spades – a 
near bottom.
Ex-Israeli Shmuel Lev received the opening 
lead of the ♠8. He considered his play for a few 
moments, and then realized that nobody in his 
right mind would underlead his ♠K against 7NT, 
so he promptly called for the ace. When West’s 
king dropped, Lev could claim plus 1520 for a 
near top. 
At another table, Geir Helgemo from Monaco 
(formerly Norway) reached 7NT and played 
along squeeze lines to make his contract. 

Our own Lotan Fisher was playing the hand 
against the French champion Marc Bompis. 
Lotan told me that he never has a problem playing 
in 7 because when you have 12 sure tricks, then 
a 13th will more than likely come. There was only 
one minute left in the round, so after the lead 
of a club Lotan did not bother to go through the 
motions of actually playing (as Helgemo had 
done), and claimed on an automatic double 
squeeze in clubs and diamonds leaving neither 
defender able to guard the spades. Bompis 
thought for a moment and accepted the claim. 
Well done!

The World Bridge Federation said that the deadline 
was approaching and asked if Israel was going to 
enter the Venice Cup. Levy said that the lack of clarity 
about security, a life-and-death question for Israelis, 
left the IBF little choice but to withdraw.

With those facts in mind, several things appear to be 
clear. The Israelis were not banned from Bali. Visas 
were not denied. In all probability, they would have 
been issued in Bangkok or Singapore. Israel would 
have paid the airfare of two Indonesian bridge officials 
to Bangkok or Singapore, to “help” getting visas – 
even though Levy doubts that any other country would 
be asked to do something similar. Neither Indonesian 
bridge functionaries nor Indonesian government 
officials refused to provide security for the Israeli 
team. They just never got around to talking about it.

Some conclusions are inescapable. It's obvious 
that Indonesian bridge organizers made no serious 
effort to arrange for the participation that the Israeli 
women had earned by qualifying. If the Israelis are 

to be believed (it should be noted that I didn't contact 
Indonesian officials, though there was little reason 
to expect that they would answer), the hosts didn't 
say “no" -  they simply said nothing, not answering 
repeated requests. It is incorrect to blame that on 
Indonesian government bureaucracy, which appears 
not to have been involved at all.

Simply not answering inconvenient questions or 
requests is not a new tactic. There's even a name for 
it – stonewalling. It's very common east of Suez, if 
not everywhere.

The facts, as we know them, place the responsibility 
for this fiasco entirely on the organizers, who should 
have anticipated the possibility that a team from Israel 
might qualify for the championships. It's a shame that 
the Israeli women, rather than the organizers, should 
be penalized for this incompetence.

Is there something that could be done now? The 
championships are only due to start in September, 
which is still two months away. One appropriate 
solution would be to move the entire event – Bermuda 
Bowl, Venice Cup, Senior Bowl etc. -- away from Bali, 
to a venue where all qualified teams can participate. 
I know nothing about the workings of the WBF, but 
somehow I doubt the organization has the guts to do 
the right thing.

continuation from page 55

Banned from Bali? Not exactly, but...
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Brian Zietman

The European Open Championship is held every 
two years It is open to players from all over the 
world, and it attracts most of the top players. This 
was the second edition that I attended – the first 
one was Antalya 2007.
This time the venue was Ostend, Belgium 
(delicious food!) and the tournaments were 
played in the Kursaal, the casino of Ostend, in 
very luxurious conditions. 
The organization was unbelievable with screens, 
bridgemates and prepared boards all the time. 
On registration, players received a card with a bar 
code which enabled them to print a personal score 
on demand. There were some glitches with the 
computerization, but these were understandable 
considering the number of participants and the 
complexity of the tournaments. For example, 
when I went to collect my place I was told I was 
not registered. I duly registered and was then 
told that I was registered twice! On the first day 
there were some delays (hardly noticeable) but 
the organizers compensated us by giving a free 
tournament later. This was quite a bonus at 100 
Euro a day participation fee. 
The level of play was very high, and I felt that I 
was a bit out of my depth. The slightest mistake 
was punished cruelly and if you played really 
well you got an average.
About a dozen participants from Israel joined 
the tournaments, out of about 1000 competitors. 
Maggy and I played only in the Mixed Pairs and 
did not qualify – only 52 pairs did qualify. These 
included Nurit Graizer, Shimshon Horowitz and 

Roni Barr, who together with Eldad Ginnosar, 
came first! 
One hand (rotated for convenience)was 
particularly exciting – a large percentage of the 
field got to 7NT: 

Board 33, Dealer North, Vul E/W

 ♠
♥
♦
♣

AQJ42
AKQJT8
-
K5

 

♠
♥
♦
♣

T853
762
J7
T762

♠
♥
♦
♣

K
5
T986542
QJ42

 ♠
♥
♦
♣

976
943
AKQ6
A98

 

At our table the declarer, Marshall Lewis from 
Croatia (but with an American accent) played in 
7NT. After Maggy (West) led a Club he won with 
the ♣K and ran the hearts. He returned to hand 
with the ♣A and played the ♦AKQ..At trick 12 
he led a small spade towards the dummy. I was 
convinced that he would make an unsuccessful 
finesse but no, he played the ace!. I asked him 
“Are you sure?”, and when he said “YES!” my 
singleton King dropped and the contract was 
made. 
Karen McCallum (who won the Mixed Pairs 
World Championship with Matthew Granovetter 

The European 
Open 

Championship - 
Ostend
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Hanan Sher explains some facts about the background 
of the withdrawal of the Israeli Women Team from the 
Venice Cup in Bali, Indonesia. Mr. Sher is a retired 
Israeli journalist (a.o Jerusalem Post) and sometimes 
writes on bridge matters.

The Israel Bridge Federation has withdrawn the 
entry of its Women Team from the upcoming World 
Championships in Bali, where they were to compete 
in the Venice Cup. It was compelled to pull out by the 
failure to reach adequate security arrangements for the 
Israeli participants in Indonesia, the predominantly 
Muslim host country with which Israel does not have 
diplomatic relations.

As might be expected, the withdrawal has aroused a 
storm of conjecture, including suggestions that the 
Israel team was banned and that Israel had asked for 
armed guards to protect its team in a country that has 
had its share of terror attacks. Much of what has been 
written and said is simply not accurate. This is an 
appropriate time to deal in facts, and set the record as 
straight as possible.

Let's start with this: The Israel Women Team qualified 
for Bali by finishing sixth in the European Women 
Championships last year. The Israel Bridge Federation 
has attempted to make arrangements for the Israeli 
participation at least since early this year, a process 
which, one source says, involved “dozens of phone 
calls, letters, e-mails and other communications.” The 
Israelis say that for months they received no reply 
from their Indonesian counterparts. IBF president 

Eitan Levy charitably suggests that the delays were 
a matter of inertia, not a deliberate attempt to keep 
Israel out of the tournament – though he does think 
that the Indonesian organizers would not be unhappy 
if Israel didn't participate.

There were, Levy says, two main problems: visas, 
which could not be issued locally because Indonesia 
has no diplomatic ties or consular representation in 
Israel, and security. “From the very start, we realized 
that we would have to get the visas on the way to Bali, 
in Singapore or Bangkok. That was no problem.” 
The IBF was also willing to pay the airfare of two 
Indonesian bridge officials to Singapore or Bangkok, 
to help the Israelis get visas at the Indonesian 
consulates there.

Security was a different issue. According to Levy, 
Israeli security officials contacted by the IBF 
requested the name of an Indonesian counterpart with 
whom they could discuss what arrangements would 
be necessary to protect the Israeli women. The IBF 
requested the name of the Indonesian bridge official 
responsible for security to pursue that issue, but were 
repeatedly informed that he was not available. After 
asking since February, the organizers told the IBF 
that they would supply the name of a police contact 
for the Israeli security specialists. They had received 
no answer by July 3. “It's not accurate to say that we 
asked for armed guards, or for anything else,” says 
Levy. “That might have been something for security 
officials to discuss. But we never got that far.”

Banned from Bali? Not exactly, but...

by Hanan Sher

continue on page 53

july.indd   55july.indd   55 7/8/2013   2:45:09 PM7/8/2013   2:45:09 PM



          
(Hayatt Regency )*****    

          ,        
  .        .          ,  
   ,   ;      .       505
 , ‘    ,     ,     *  .     

.  “ ”    .    ,   ,   

,      3-   
(   )  “  1,890   

     ‘   ‘  
4-7.9.20134-7.9.2013

daganbridge@hotmail.com 054-7690305   ,050-7470016 -  ‘  :  

     “  220     DLX      4.9 ‘        
                ,        
(  ) “     “      “  50 -         10% 

.           

 
(  “  65  ) TB   

2  - 14.30 ,1  - 10.30      7.9.13
(  )  

-  TB  - 16.30        ‘   4.9.13
1  TB  - 16.30        ‘   5.9.13
2  TB  - 16.30          ‘   6.9.13

  

:  
 • .   “   3-  
 •.   
 • 4.9     

.16.00 
 •.  ‘  

.      

july.indd   56july.indd   56 7/8/2013   2:45:16 PM7/8/2013   2:45:16 PM



<<
  /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


