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קיץ במלון כנען ספא

דברים טובים לגוף ולנפש...

עד  שמפנק  מלון  רוצים  אתם  לחופש  יוצאים  שכשאתם  ברור  אז 
השעות הקטנות, סוף סוף יצאתם לחופש ואתם רוצים שכל דבר יהיה 
מושלם, ולא רק מושלם, אלא גם מותאם לשעות  שלכם, מלון שתוכלו 
להסיר בן את השעון, מלון שיתקתק סביבכם. מלון כנען נותן לכם  בדיוק 
את זה, חופשה שלא נגמרת עמוק אל תוך הלילה ופעילויות שמחכות 
מוסיקה  בבריכה,  טיפולים  טעימות  מתעוררים.  שאתם  מרגע  לכם 
ואסטרולוגיה,  נומרולוגיה   , ויין  קוקטילים  סדנאות  ונשנושים,  אותנטית 
ואבנים חמות בספא, סרטים  על  אירוודה  טיפולי שאצו,  מסג'  שוודי, 
של  הקטנות  השעות  עד  והכל  זוגי,  ומגע  צי  טאי  סדנאות  ענק,  מסך 
הלילה. אל תדאגו, ארוחת הבוקר תחכה לכם  כשתקומו  מאוחר,  מגיע 

לכם אתם בחופש לא? 

לכבוד הקיץ שהגיע מרחיב המלון את שעות הפעילות, בשעון קיץ 
משלו – כל שירותי המלון חוויה לילית להנאת האורחים. 

הסאונה,  הג'קוזי,  הבריכה,   :(24:00) חצות  עד  פתוחים  המלון  מתקני 
מגרשי הטניס, והכדורסל, הלובי בר וספא. 

חוויה משלימה: קריאה בכף  פעיליות בשעות הלילה הקטנות: בבריכה 
טעימות   מודרך,  ודמיון  זוגיות  סדנאות  נומרולוגיה,   \ אסטרולוגיה  היד, 
ספסלים  על  הירח  לאור  ובחוץ,  תשלום.  תוספת   ללא     - טיפולים 
נמוכים וערסלים מפנקים יוכלו האורחים לצפות בסרטים קצרים, סדנאות 
ללא  הלילה,  תוך  אל  עמוק  ונשנושים...  אותנטית  מוסיקה  מפתיעות, 

תוספת תשלום.  

אז אם תמיד חלמת על טיפולים לאור ירח, אם מתחשק לכם לקבל 
לטבול  נפשכם  חשקה  אם  למיטה  לצנוח  אחר-כך  ומיד  מסאז' 
בבריכה ולצאת לכוכבים אם סדנת תיפוף בשעות הקטנות עושה 
לכם את זה . זה הזמן להגשים חלום, ולבקר בחופשת קיץ שלא 

נגמרת, בכנען ספא
 

ייחודי: בראנצ' חלבי מהשעה 07:30  קולינארי  קונספט  המלון בעל 
הכניסות,  הגבלה במספר  ללא   – ועד השעה 15:00 בצהריים  בבוקר 
בנוסף, ארוחת ערב בשרית בהגשה . הדגש הוא על מוצרי מזון גליליים 
העונה  ופירות  "כנען"  תה  פינת  המלון  בלובי  ביתית.  ועשייה  משובחים 

להנאתכם.

מרכז ספא הכולל 15 חדרי טיפולים, בריכה מקורה חצי אולימפית, ג'קוזי, 
חדר כושר, סאונה יבשה / רטובה, חמאם טורקי, חורשה פרטית, מגרש 
טניס וכדורסל, ספריה, סדנאות לגוף ולנפש, טיפולי מזרח ומערב, טיפולי 

יופי וקוסמטיקה. האירוח כולל השתתפות בסדנאות ופעילויות המלון.

04-6993000/7/13 והזמנות:  לפרטים 
w w w . c a n a a n s p a . c o . i l
המלון מארח מגיל 14 ומעלה   |   מלון ללא ניידים וללא עישון   |   המלון שומר לעצמו את הזכות לשינויים

מחירון יולי אוגוסט 2011
חדר זוגי ₪1,790   ו   חדר ליחיד ₪1,432

חדר לשלושה ₪2,506
למזמינים מינימום 2 לילות: טיפול בסיסי 45 דקות אחד לחדר

למזמינים מינימום 3 לילות: טיפול בסיס 45 דקות לכל אורח ובנוסף מתנת ספא 
יוקרתית לחדר

האירוח כולל: ארוחת ערב בשרית + ארוחת בראנץ'
(ארוחה חלבית המוגשת משעה 7:30 עד 15:00 ללא הגבלה במספר הכניסות)

  המחירים מתיחסים ללינת לילה באמצ"ש / סופ"ש      מינימום 2 לילות
   המחירים נקובים בש"ח וכוללים מע"מ
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אוגוסט 2011, גיליון 96
עטיפה: לילו פופלילוב

מערכת:
מו“ל: הוצאת רותם הפקות בע“מ

טל. 077-3330775 פקס: 03-5717007

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

עורכת משנה: מטילדה פופלילוב
לילו פופלילוב עיצוב וגרפיקה: 

רם סופר עורך לשוני: 

גלעד אופיר עריכה ופיקוח: 
אורית מורן   

עורכי מדורים:
מוטי גלברד  לומדים ברידג‘:   

אפרים בריפמן לשחקן המתקדם:  
אלדד גינוסר שיטות והכרזות:  
שירי פאור מועדון החודש:  
רם סופר סיקור תחרויות:   
איתן לוי משולחנו של הפוסק: 

חנה שזיפי דפי  ההתאגדות:  
אילן שזיפי צלם:   

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

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

© כל הזכויות שמורות למו“ל
אין המערכת אחראית לתוכן המודעות

ההתאגדות הישראלית לברידג‘
03-9794862
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דבר ועד העמותה
שלום חברים,

חודש יולי שחלף זה עתה, ייזכר אצלנו בגאווה ובשמחה. 
הברידג' הישראלי מנצח וממקם עצמו במקום מכובד ובכיר על מפת הברידג' העולמית! 

נבחרת הצעירים של ישראל, אלופת העולם המכהנת, זכתה באליפות אירופה לצעירים עד גיל 25. 
זהו הישג היסטורי לכל הדעות. להישג מדהים זה, הצטרף הישג מדהים נוסף, כאשר נבחרת בתי 
הספר, נבחרת אשר בשורותיה שחקנים צעירים שאינם מנוסים, הפתיעה וזכתה במדליית הכסף 

בהופעה מרשימה ומרגשת שמילאה את לבבות כולנו בשמחה גדולה.
ההישגים המכובדים הללו זכו לחשיפה תקשורתית ראוייה, וכאן המקום להוקיר את כל אלו שתרמו 

לכך.
כל הכבוד לנבחרות ולברידג' הישראלי!

אנו  חדש-ישן.  עמותה  ועד  נבחר  בסיומן  ההתאגדות,  למוסדות  בחירות  התקיימו  שעבר  בחודש 
מבקשים לנצל במה זו כדי להודות לקפטן הספורטיבי היוצא מר מיכה עמית, על שנים רבות של 
ונצא  נהנה  וכולנו  בעשייה  וישתתף  ימשיך  שהוא  ומכאן  נשיא,  לסגן  נבחר  מיכה  ותרומה.  עשייה 

נשכרים מפועלו. 
אל ועד העמותה הצטרף מר בני רונן אשר יכהן כגזבר ההתאגדות, נאחל לו כולנו הצלחה רבה. 

הברידג'  להאדרת  מוצלחת,  עשייה  המשך  נאחל  התפקידים,  ולנושאי  השחקנים  לכל  ולבסוף, 
הישראלי.
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לומדים ברידג‘
6

הכרזות לשחקן המתחיל

הכרזה שנייה של הפותח: 
סדרה חדשה בגובה 2

נמוכה   ,2 בגובה  חדשה  סדרה  מכריז  הפותח  כאשר 
מסדרתו הראשונה, הוא מבטיח:

(א) 5 קלפים (או יותר) בסדרתו הראשונה.
(ב) 4 קלפים (או יותר) בסדרתו השנייה.

(ג) 17-12 נקודות גבוהות.
הכרזה זו אינה מתבצעת עם חלוקה מאוזנת.

דוגמה 1
West

♠
♥
♦
♣

 2
 KQ764
 Q95
 AJ83

West East
1♥ 1♠
2♣

לפותח 5 קלפי ♥, 4 קלפי ♣ ו-12 נק' גבוהות.
הכרזתו השנייה של הפותח היא ♣2.

דוגמה 2
West

♠
♥
♦
♣

 AQ542
 K3
 KQT86
 7

West East
1♠ 1NT
2♦

לפותח 5 קלפי ♠, 5 קלפי ♦ ו-14 נק' גבוהות.
הכרזתו השנייה של הפותח היא ♦2.

דוגמה 3
West

♠
♥
♦
♣

 K3
 AQ
 KJ652
 AT93

West East
1♦ 1♠
2♣

לפותח 5 קלפי ♦, 4 קלפי ♣ ו-17 נק' גבוהות.
הכרזתו השנייה של הפותח היא ♣2.

אין צורך לקפוץ גבוה יותר – משחק מלא אינו בטוח.

דוגמה 4
West

♠
♥
♦
♣

 Q2
 843
 AQ96
 KQ92

West East
1♦ 1♠

1NT

לפותח 4 קלפי ♦, 4 קלפי ♣ ו-13 נק' גבוהות.
חלוקת ידו היא מאוזנת, לכן ההכרזה השנייה הנכונה היא 

.1NT
עם  ב-♦  קלפים  תבטיח 5  זו  הכרזה  כי   ,2♣ להכריז  אין   

חלוקה שאינה מאוזנת.

מוטי גלברד
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לומדים ברידג‘
7

Dealer: S, Vul: Both, Lead: ♠T

♠
♥
♦
♣

J4
732
A542
7532

♠
♥
♦
♣

AK3
AJT
KQT3
AT8

West North East South
2NT

Pass 3NT Pass Pass
Pass

מהדומם,  שוחק   J-ה  .3NT נגד   ♠T-ב הוביל  מערב 
ולאכזבתו של הכרוז שיחק מזרח את ה-Q♠. עליך לבצע 

תשע לקיחות.

התשיעית?  תגיע  מנין  אך  לקיחות,  שמונה  כנראה  ישנן 
חשוב, תכנן ובצע!

טיפ: הנח כי סדרת ה-♦ מחולקת נוח (3-2), אבל סדרת 
ה-♣ אינה מחולקת 3-3.

מתברר  הסדרה,  של  השני  בסיבוב   ♠K-ב שזכית  לאחר 
אתה  ה-♥.  מסדרת  כנראה  תגיע  התשיעית  הלקיחה  כי 
תוביל  אם   .Q-וה  K-ה נגד  כפולה  עקיפה  לבצע  מעוניין 
פעמיים ♥ מהדומם לכיוון ה-AJT, יש לך סיכוי של 75% 
להשיג שתי לקיחות בסדרה זו. אחת מהן תהיה הלקיחה 
התשיעית, אבל איך תצליח להגיע לדומם פעמיים לביצוע 

העקיפות הללו?
 ♠

♥
♦
♣

J4
732
A542
7532

 

♠
♥
♦
♣

T9872
K64
976
64

♠
♥
♦
♣

Q65
Q985
J8
KQJ9

 ♠
♥
♦
♣

AK3
AJT
KQT3
AT8

 

 !♦A-אל ה ,♦T ולאחר מכן שחק ,♦Q-ו ♦K זו הדרך: שחק
 ♥K-ב יזכה  מערב   .♥AJT-ה אל  הראשונה  בפעם  עקוף 
וימשיך ב-♠ אל ה-A שלך. עכשיו בא רגע המפתח: אתה 
מאין!  יש  שנוצרה  כניסה   – בדומם  ה-4♦  אל   ♦3 משחק 

העקיפה הבאה ב-♥ תביא לך את הלקיחה התשיעית.
חשוב לשמור מעבר לדומם תמיד. על כן לא זכית בלקיחה 
עם ה-T♦, אלא ביצעת Overtake עם ה-A♦ שבדומם. כך 
כך  אם  יותר.  מאוחר  לשלב  נוספת  כניסה  לעצמך  יצרת 

שיחקת, יפה שיחקת!

שחק יחד עם מוטי

תקשורת, תקשורת, 
תקשורת!
מוטי גלברד

     
     

        

 ‘   ‘  

0 3 - 6 4 1 7 4 6 9 / 7 0      ‘  
www.avivim10.co.il       38  ‘
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לשחקן המתקדם
8

שפר את הגנתך
רם סופר

את  במיוחד  מחבב  אינו  דרכו  בתחילת  הברידג'  שחקן 
להמתין  מעדיף  הוא  בו  להתעמק  במקום  ההגנה.  משחק 
ושותפו  הוא  יקבלו  הבאה  שביד  בתקווה  המשחק  לסיום 
קלפים טובים יותר. אין ספק, כי גם אלופי הברידג' אוהבים 
יותר ידיים עם נקודות רבות שבהן הם הופכים לכרוז, אולם 
היה עליהם להקדיש תשומת לב למשחק ההגנה ולשפרו 

כדי להגיע להיכן שהגיעו.
כדאי  כל  קודם  ההגנה?  משחק  את  לשפר  אפשר  כיצד 
לשחק הרבה ולהקדיש תשומת לב לעניין. עבור על ידיים 
ששיחקת בתחרות או באינטרנט, וכאשר בוצע נגדך חוזה 
שחשבת שניתן להכשילו או שהוכשל בשולחנות אחרים, 

חפש את הסיבה.
ישנה דרך אחרת, יעילה לא פחות, אך לצערי רק מעטים 
בעיות  אוסף  עם  ברידג'  ספרי  קיימים  בה.  משתמשים 
מומחים  של  בהסברים  המלווה  ההגנה  בנושא  מעולות 
מהשורה הראשונה – באמצעות תרגול עצמי בזמן הפנוי 
משחק  של  החשובות  הטכניקות  כל  את  לרכוש  ניתן 
 Killing Defence נקרא  ביניהם  המפורסם  ההגנה. 
לראשונה  לאור  יצא  זה  ספר  קלסי.  יו  מאת   at Bridge

ב-1966 והודפס מחדש פעמים רבות.
הנה בעיה מתוכו. שיניתי במקצת את מהלך ההכרזות כדי 

להתאים אותו למקובל בימינו.
אתה מחזיק במזרח את היד הבאה:

East
♠
♥
♦
♣

KQ
85
QJ84
AKQT6

הגיעו  והמתנגדים  ענה  לא  שותפך  אבל   ,1♣ פתחת 
למשחק מלא:

West North East South
1♣ 1♥

Pass 2♦ Pass 3♥
Pass 4♥ All Pass

שותפך מוביל ב-9♣ והדומם נפרש:

♠
♥
♦
♣

876
Q4
AKT63
J72

 

♠
♥
♦
♣

KQ
85
QJ84
AKQT6

או  סינגלטון  זהו  לכאורה   – טובות  מבשר  ההובלה  קלף 
הגבוהים  הקלאבים  שלושת  את  משחק  אתה  דאבלטון. 
שלך, ואכן לשותף דאבלטון והכרוז משרת שלוש פעמים. 

עוד לקיחה אחת והפלנו את החוזה. במה נמשיך? 
הרביעית  הלקיחה  את  לפתח  כדי   ♠K כעת ישחקו  הרוב 

בסדרה זו. נראה פשוט. לא?
לכרוז  אפשרת   ,♠ הרביעית  בלקיחה  הובלת  אם  טעות! 

לבצע את החוזה. מדוע?
מן הסתם אינך מצפה שה-A♠ אצל השותף. כדי להצדיק 
 AK-את הכרזתו חייבים להיות לכרוז 6 קלפי ♥ בראשות ה

וגם ה-A♠. כלומר: יש לו כבר 9 לקיחות בטוחות. 
ה-♦.  מסדרת  להשיג  מקווה  הוא  העשירית  הלקיחה  את 
יכול  שני  מצד  אבל  זו,  סדרה  על  היטב  מגן  אתה  למזלך 
להיות לכרוז גם J♠. מה יקרה כאשר לאחר ה-A♠ הכרוז 
ישחק בזה אחר זה את כל ההארטים שלו? מה תשמור 
יהיה  לא  כי  להיווכח  קל  האחרונים?  הקלפים  בשלושת 
 .♠Q-ה את  וגם    ♦ קלפי  שלושה  להחזיק  באפשרותך 

לנוחותך מובאת החלוקה המלאה:

 ♠
♥
♦
♣

876
Q4
AKT63
J72

 

♠
♥
♦
♣

95432
763
975
94

♠
♥
♦
♣

KQ
85
QJ84
AKQT6

 ♠
♥
♦
♣

AJT
AKJT92
2
853

 

האם יש דרך למנוע את הסוף העגום הזה? בהחלט! נסה 
התקשורת  את  מנתק  זה  הרביעית.  בלקיחה   ♦Q לשחק
בין הכרוז לדומם. הוא ישליך ♠ על ה-K♦, אבל בעת הרצת 

  ‘   
28/9-1/10/2011  
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סדרת השליט תוכל להשליך בחופשיות את הדיאמונדים 
שלך, כי הכרוז נותר ללא מעבר לדומם.

לסיכום, הדרך הבסיסית ביותר לנטרל משחק לחץ עתידי 
הכרוז  של  הידיים  שתי  בין  בתקשורת  נתק  ליצור  היא 
רק  עובדת  זו  הגנה  לעיל  שבדוגמה  לב  שים  והדומם. 
של  ידו  חלוקת  הייתה  אילו  ב-♦.  סינגלטון  לכרוז  כאשר 
הכרוז 2-6-2-3, לא הייתה אפשרות "לשבור" את משחק 

הלחץ.
לאליפות  נעבור  קלסי.  יו  של  המעולה  מספרו  כאן  עד 
אירופה לצעירים שנערכה לאחרונה. במהלכה צפיתי ליד 

השולחן ביד הבאה:

♠
♥
♦
♣

963
K8762
AKT
52

♠
♥
♦
♣

AK852
-
QJ85
KQ64

 

אתה יושב בדרום. מערב פתח ♥1, ואף-על-פי שהתערבת 
עם סדרת ה-♠ שלך, המתנגדים הגיעו לחוזה ♥4. שותפך 
עם  שירת  והכרוז   ♠K-ה עם  זכית   .♠J-ב מוביל  (צפון) 
ה-7♠. בלקיחה השנייה זכית עם ה-A♠. מערב שירת עם 

ה-T♠ והשותף שיחק 4♠. מה הלאה?
כמובן, השותף הוביל מדאבלטון וה-Q♠ נמצא אצל הכרוז. 
מן הסתם עליך להמשיך בספייד בלקיחה השלישית כדי 
ששותפך  עדיף  מה  ספייד?  באיזה  אבל  יחתוך.  שצפון 

ישחק בלקיחה הרביעית, ♣ או ♦?
ועד  מתחילתו  זה  מאמר  בעיון  שקרא  מי  שכל  לי  נדמה 
כאן יודע את התשובה הנכונה. לפי ההכרזה ה-A♣ אצל 
הכרוז. הלקיחה ב-♣ של ההגנה לא תברח (אם חלוקת 

ידו של הכרוז היא 3-7-1-2 אז אין מה לעשות ממילא), 
אבל חשוב מאוד שצפון ימשיך ב-♦ בלקיחה הרביעית כדי 

לנטרל את משחק הלחץ העתיד להתפתח.

 ♠
♥
♦
♣

J4
T3
76432
T973

 

♠
♥
♦
♣

QT7
AQJ954
9
AJ8

♠
♥
♦
♣

963
K8762
AKT
52

 ♠
♥
♦
♣

AK852
-
QJ85
KQ64

 

השלישית  בלקיחה  המשיך  דרום  ישבתי  שבו  בשולחן 
שהכרוז  לאחר  ב-♣.  וחזר  חתך  הממושמע  צפון  ב-2♠. 
זכה ב-A♣ והריץ את כל ששת השליטים שלו, דרום נאלץ 

להיכנע.
לו היה דרום בוחר ב-8♠ ומורה לשותפו לשחק ♦ בלקיחה 

הרביעית, משחק הלחץ היה נשבר.
כיום ניתן לצפות באינטרנט בתוצאות כל לוח בכל שולחן 
זמן קצר לאחר סיום המשחק. התברר כי ב-21 שולחנות 
של אליפות אירופה לקבוצות עד גיל 25 שוחק החוזה ♥4 
הזוגות  רק  בוצע!  החוזה  מהם –  ב-18  מוכפל).   4♥ (או 
את  למצוא  הצליחו  ודנמרק  צרפת  פולין,  את  שייצגו 

הפתרון הנכון לבעיית ההגנה.
עוד טיפ קטן לסיום: כאשר אתה מחזיק יד טובה (נאמר 
ודאי  אתה  מלא,  משחק  מכריזים  והמתנגדים  נק')   +15
הסכנות  שאחת  זכור  להכשילם.  טוב  סיכוי  שיש  מרגיש 
אפשר  מה  לראות  ונסה  לחץ,  משחק  היא  לך  האורבות 

לעשות כדי למנוע את זה.

 
  

?  
9  
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לשחקן המתקדם
12

ספריו  על  מבוססת  שאכתוב  הקרובה  המאמרים  סדרת 
המצליחים של השחקן הבריטי האגדי טרנס ריס, שהלך 
דורו,  מגדולי  לאחד  נחשב  ריס  שנה.   15 לפני  לעולמו 

וספרי הברידג' שכתב 
 ,"Play these Hands with Me" ,"Reese on Play")

 ("The Expert Game"
מראים כי היה אמן גדול גם בתחום הכתיבה. את ספר 

הברידג' האהוב עלי בכל הזמנים: 
"Play these Hands with Me" קיבלתי ממורה הברידג' 
פעמים.  עשר  אולי  אותו  לקרוא  והספקתי  שלי,  הראשון 
כיום הוא אבד, ואיני מצליח למצוא אותו. אם מישהו נזכר 
שהשאלתי לו את הספר, נא להחזיר!  אין ספק שזהו 

ספר הברידג' הטוב ביותר שקראתי.
לאמץ  אלא  ריס,  של  מספריו  ידיים  לקחת  מתכוון  איני 
אותה  וליישם  ברידג'  לבעיות  וגישתו  כתיבתו  צורת  את 
על ידיים המופיעות במשחקים יום-יומיים. נאמר כי ריס 
הוא זה שהמציא את "הצץ מבעד לכתפי", כאשר הקורא 
בפתרון  המומחה  הברידג'  לשחקן  להתלוות  מתבקש 
הבעיה – בעיקר  במשחק היד, עם קצת הכרזות. מומחה 
הברידג' עובד כמו שרלוק הולמס המנסה לפתור תעלומה 
– מאתר רמזים ומחפש כיוונים, לוקח בחשבון את רמת 
 ("Table presence") בשולחן  תחושותיו  את  היריבים, 
ואת שיטת המשחק. הקורא מתלווה למומחה צעד אחר 
צעד בניסיון להבין את צורת חשיבתו של שחקן הברידג' 

ברמה הגבוהה ביותר. 
אתה  הבאה.  הבעייה  לפתרון  בבקשה  אליי  הצטרף 
משחק בתחרות ארצית נגד יריבים בלתי מוכרים. שיטת 
המשחק היא "טופ בוטום" ואתה "מרים" את היד הבאה:

Dealer S, Vul Both
West

♠
♥
♦
♣

8
AQJ9543
AQ3
J5

West North East South
Pass

1♥ Pass 1♠ Pass
?

כזו  קפיצה   ?3♥ כאן  להכריז  שיש  או  מספיק   2♥ האם 
מוגבלת  יד  כלל  בדרך  מראה  הפותח  של  מצדו  ל-♥3 
עם 15-17 נק' ו-6 קלפים ב-♥. אף כי בידי רק 14 נק', 
נטייתי החזקה היא להכריז ♥3 בשל החלוקה המצוינת 
(שביעייה בהארט) וריכוז הכוח בשתי הסדרות הארוכות 
– דיאמונד והארט. למעשה, בידי 4 וחצי מפסידים בלבד. 
תיכף אשתכנע להכריז ♥4... עם זאת, הקוצר שלי הוא 
בוטום"  "טופ  בתחרות   .(♠) השותף  של  סדרתו  מול 
מה  פרועה,  בצורה  מלאים  משחקים  להכריז  צורך  אין 
בידי  האחרונה  ההחלטה  את  להשאיר  טוב  שתמיד  גם 
השותף – כך ניתן להטיל עליו את האחריות אם התוצאה 
ל-♥4.  מוסיף  והשותף   ,3♥ הכרזת   .( גרועה (סתם... 

המתנגדים ממשיכים להכריז Pass לכל אורך הדרך. 

קלפים  של  אוסף  עם  נפרש  והדומם  ב-4♠,  מוביל  צפון 
מועילים, אך נראה כי דרושה כאן קצת "עבודה".

♠
♥
♦
♣

8
AQJ9543
AQ3
J5

♠
♥
♦
♣

K753
72
KJ6
KT42

כלל,  בדרך  מהדומם.  קלף  לשחק  עליי  ראשון  בשלב 
ולראות  נמוך  לשחק  יש  אפסיים  הזכייה  סיכויי  כאשר 
מה יקרה. ברור לי שה-A בדרום מכיוון ששחקנים אינם 
נוהגים להוביל "מתחת" ל-A נגד חוזה עם שליט. משחק 
של קלף נמוך גם יפעיל לחץ על דרום, הנדרש להחליט 
אני  בכלל)  (אם  גבוהים  קלפים  אילו  יודע  אינו  כאשר 
ודרום,  מהדומם,  נמוך  "ספייד"  קורא  אני  בידי.  מחזיק 
לאחר מחשבה של כמה שניות משחק את ה-J♠. לאחר 

שזכה חושב דרום כדקה וממשיך ב-9♦.

אלדד גינוסר
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קלף ההובלה והמשחק ללקיחה הראשונה נותנים לרוב 
בין  הסדרה  לחלוקת  באשר  מלאה  כמעט  מצב  תמונת 
 ♠Q-אצל דרום, ברור לי שה ♠A-היריבים. מעבר לכך שה

אצל צפון. יש לכך כמה סיבות טובות:
המעיד  נמוך  קלף  הוא  צפון (4♠)  של  ההובלה  קלף  (א) 

על מכובד בסדרה.
מסגיר  הראשונה  בלקיחה  דרום  של  הקל  היסוסו  (ב) 
אותו. לו היו בידו AQJ♠ היה משחק מיד את ה-J. משחק 
של J לאחר מספר שניות מעיד על בעיה קלה – גם הוא 

ביקש לקרוא את קלף ההובלה של שותפו. 
אתחיל  ליריבים.  שליטים  אוציא  שלא  סיבה  אין  כעת 
 ♦J-ה עם  בדומם  זוכה  אני  לפיכך   .♥K-ה נגד  בעקיפה 
לדומם,  נוספת  כניסה  לשמש  שעשוי   ♦K-ה עם  (לא 
עדיף  כעת  משחק 6♥.  דרום  ומשחק 2♥.  אצטרך!)  אם 
שאין  כמובן  מדוע?   .♥J-ה את  ולא   ,♥Q-ה את  לשחק 
את  אשחק  אם  אך  בסדרה,  הלקיחות  מבחינת  הבדל 
ה-J♥, המתנגדים יידעו היכן ה-Q♥ (לפחות דרום, לאחר 
 ,♥Q-ששותפו בצפון לא זכה בה), בעוד אם אשחק את ה
אז שניהם לא יידעו היכן ה-J♥ . מטרתו של הכרוז היא 
היריבים.  בפני  גבוהים  קלפים  שפחות  כמה  לחשוף 
לפיכך, על הכרוז להתרגל לשחק כמעט תמיד את הקלף 

הגבוה מתוך רצף. 
טרם  זו  בסדרה  עבודתי  אך  הצליחה,  ב-♥  העקיפה 
איני  אך  בדרום,  נמצא   ♥K-שה לי  ברור  הסתיימה. 
אינה  זו  סוגיה   .3-1 או   2-2 מחולקת  הסדרה  אם  יודע 
רלוונטית אם יש בידי אפשרות לעבור לדומם פעם נוספת 
ישנם  מיותרים.  סיכונים  לקחת  בלי  העקיפה  על  ולחזור 
שחקנים שבשלב זה מתעצלים ומשחקים את ה-A. עליך 
להימנע משאננות כזו. היכנס לדומם וחזור פעם נוספת 

על העקיפה ב-♥!

אני מוביל את ה-Q♦ ומבקש את ה-K♦ מהדומם. לאחר 
מכן אני משחק ♥ מהדומם. דרום משחק את ה-T♥ ואני 
התעצלתי  שלא  מזל  נמוך.   ♦ משליך  צפון   –  ♥J-ה את 
את  מפיל   ♥A-ה נוספת.  פעם  ב-♥  העקיפה  על  לחזור 
ביצוע  את  הבטחתי  כעת   .(♦ משליך  שוב  (צפון   ♥K-ה

החוזה.

יודע  איני  להתעצל.  נוטים  רבים  שחקנים  זה  בשלב  גם 
אם זו האופוריה של ההצלחה, חוסר ההבנה של שיטת 
התחרות או עצלות לשמה – האם כאשר הובטח ביצוע 
החוזה יש להפסיק לחשוב על "לקיחות עודפות"? בשום 
פנים ואופן! בתחרויות ארציות (וגם במועדון) המשוחקות 
ללקיחות  מאוד  רבה  חשיבות  יש  "טופ-בוטום"  בשיטת 
יהיה  החוזה  השולחנות  ברוב  כך:  על  חשוב  עודפות! 
הלקיחות  מספר  לפי  ייקבעו  והמפסידים  המנצחים   .4♥

העודפות.

♠
♥
♦
♣

-
9543
A
J5

♠
♥
♦
♣

K75
-
6
KT4

מפסיד בטוח (A♣) ומפסיד  נותרה רק הבעיה ב-♣: יש 
שתי  יש  להימנע.  ארצה  שממנו   (♣Q) פוטנציאלי 
 A-ה אם  (שיצליח   ♣K-ה לכיוון  נמוך  משחק:  אפשרויות 
 T-ה לכיוון  נמוך  או  בדרום)   A-ה אם  ייכשל  אך  בצפון, 
בדרום).   Q-ה אם  ייכשל  אך  בצפון,   Q-ה אם  (שיצליח 
אם AQ♣ שניהם בדרום אפסיד תמיד שתי לקיחות, ואם 
השאלה  אחת.  לקיחה  רק  תמיד  אפסיד  בצפון  שניהם 
היא כמה לקיחות אפסיד אם התמונות מתחלקות בין שני 

?Q -והיכן ה A -מתנגדיי. כיצד אוכל לדעת היכן ה

נתחיל לספור נקודות! לדרום AJ♠ – זאת ראינו בלקיחה 
הראשונה – וגם K♥. 8 נקודות. רגע, רגע... דרום חילק 
ופתח ב-Pass! לא ייתכן שבידו 12 נקודות, כלומר, אין 

לו את ה-A♣, אך ייתכן שה-Q♣ בידו.

מצוין. אני מוביל את ה-5♣. צפון משחק נמוך. אני משחק 
בביטחון ובשמחה את ה-K♣ מהדומם ו... ה-A♣ מופיע 
את  וביצעתי  לקיחות  שלוש  הפסדתי  ואבוי!  אוי  בדרום. 
החוזה בדיוק בלי לקיחה עודפת. הנה החלוקה המלאה:

 ♠
♥
♦
♣

QT64
8
T8754
Q97

 

♠
♥
♦
♣

8
AQJ9543
AQ3
J5

♠
♥
♦
♣

K753
72
KJ6
KT42

 ♠
♥
♦
♣

AJ92
KT6
92
A863

 

שותפי פותח את דף התוצאות ומודיע עם פנים חמוצות: 
הרוב ביצעו במקומך 11 לקיחות. בינתיים, השחקן בדרום 
אומר לשותפו: "מצטער. היו לי 12 נקודות ולא פתחתי. 
שאר  בין  שהתחבא   ♠J-ה את  גיליתי  ההכרזה  במהלך 
הספיידים. לא היה לי כבר מה לעשות, אז שתקתי. אני 

מקווה שלא הפסדנו בגלל זה." 

ולכאוב  הבא"  ללוח  "לעבור  הוא  לעשות  לי  שנותר  כל 
בשקט. מדוע לא יכולתי להיות קצת יותר עצלן?
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לשחקן המתקדם
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בחן את הכרזתך
חוק סך הלקיחות (חלק א')

אפרים בריפמן

1) Vul: Both
South

♠
♥
♦
♣

972
AT98543
A
Q4

South West North East
1♥ Dbl 2♥ 3♦
?

2) Vul: N/S
South

♠
♥
♦
♣

J97632
AJ2
AJ
J2

South West North East
1♠ 2♣ 2♠ 3♣
?

3) Vul: None
South

♠
♥
♦
♣

AKQJ2
KJ32
J2
K2

South West North East
1♠ Dbl 3♠ (1) 4♥
?

(1) 6-0 נק' עם ארבעה ספיידים.

 4) Vul: None
South

♠
♥
♦
♣

A432
A2
QT9
K932

South West North East
2♥ (1) 3♣

?

(1) 10-6 נק' עם שישה הארטים.

תשובות בעמוד 16

השחקנים  רוב   ."The Law of Total Tricks"  – ומיישמים  משחקים  מדברים,  שכולם  שנים  זה 
יודעים במה מדובר, אך בשעת אמת לא בהכרח מיישמים את העיקרון. אנסה לחדד את הנושא 
בעזרת הבעיות הבאות. בכל חלוקה עליכם לשער כמה שליטים יש בסך הכול לצד שלכם, וכמה 
למתנגדים. בתום ספירת השליטים כל שעליכם לעשות הוא להחליט – מה להכריז? שיקוליכם אינם 
צריכים להיות מושפעים משיטת החישוב (IMP או טופ-בוטום), אולם כדאי לקחת בחשבון את מצב 

הפגיעות.
בכל הדוגמאות אתם יושבים בדרום.
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לשחקן המתקדם
16

בחן את הכרזתך – פתרונות מעמוד 14
(1) 4♥ = 10, 3♥ = 5, Pass = 1

למספר  ערך  שווה  לגובה  להתחרות  נכון  המקרים  ברוב 
השליטים. 

בחלוקה זו אין צל של ספק כי ישנם לפחות 10 שליטים 
במשותף, לכן הגיוני להתחרות ל-♥4.

בקלפים גלויים ניתן להכשיל את החוזה, אך בשדה הקרב 
לא תמיד הולך כפי שרוצים.

חתך  מזרח   –  ♠J-ב והמשיך   ♠A  ,♠K-ב הוביל  מערב 
ואת   ♥K-ה את  הוריד   ♥A של  משחק   .♦K-ב והמשיך 
לא  מערב  השליטים,  כל  את  שיחק  דרום  כאשר   .♥Q-ה
היה יכול לשמור גם על ה-♠T וגם על ה-K♣. לא מאמין? 

בדוק!

 Vul: All     ♠
♥
♦
♣

 Q654
 J62
 32
 AT65

 

♠
♥
♦
♣

 AKJT
 Q
 JT65
 K932

♠
♥
♦
♣

 83
 K7
 KQ9874
 J87

 ♠
♥
♦
♣

 972
 AT98543
 A
 Q4

 

South West North East
1♥ Dbl 2♥ 3♦
?

(2) 3♠ = 10, Pass = 6, 4♠ = 2, Dbl = 1
יש במשותף 9 שליטים, זאת עובדה. לכן מומלץ להתחרות 

ל-9 לקיחות.

את  יפתח  המבצע  שמא  ומחשש   ♣K-ב הוביל  מערב 
ההארטים, המשיך ב-7♦ וכאשר מזרח זכה, הוא המשיך 
בקלאב. מערב זכה ועבר לדיאמונד אל ה-A♦ של המבצע. 
דרום עקף בשליט, משך שליט נוסף וחתך קלאב. מכיוון 
שלא ניתן לבצע עקיפה כפולה בהארט (חסר ה-9♥) הוא 
מערב  הארט.  ועוד   ♥A שיחק  ולכן   3-2 לחלוקה  קיווה 
זכה, וכל המשך ב-♣ או ב-♦ העניק למבצע את הלקיחה 

התשיעית.

 Vul: N-S   ♠
♥
♦
♣

 AQT
 T7654
 32
 765

 

♠
♥
♦
♣

 K4
 Q3
 8765
 AKQ43

♠
♥
♦
♣

 85
 K98
 KQT94
 T98

 ♠
♥
♦
♣

 J97632
 AJ2
 AJ
 J2

 

South West North East
1♠ 2♣ 2♠ 3♣
?



 ‘  

  
  

!  
28.9-1.10

9  

august new.indd   16august new.indd   16 8/3/2011   5:39:01 PM8/3/2011   5:39:01 PM



 ‘   ‘  
   

  
+

  

+

      

+

13:00-10:00

 

 
17:00-20:00

 
+

 
16:30-19:30

   
+

 

  

+

  
+

 
+

  

+

“
20:00-17:00

 

  

+

+
 

 
IMP

 
 

 
+

20:30-23:15

 
!

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

www.avivim10.co.il :     

  8  -  
  

Torrequebrada         
8-14.9.2011  7-   6

   -    2  ,‘    
    

 054-4871336   ,054-8083015   ,054-7354239    :  

    ,     1,310 
.      180 

august new.indd   17august new.indd   17 8/3/2011   5:39:03 PM8/3/2011   5:39:03 PM



לשחקן המתקדם
18

(3) Dbl = 10, 4♠ = 6
כל  בניו-יורק.  אזורית  בתחרות  שוחקה  זו  חלוקה 
המשתתפים היו מומחים. ייתכן שאינכם מסכימים עם ה

-Dbl של מערב או עם ♠3 של צפון. אך אגלה לכם שאת 
 ( אתם  (או  אני  מי  אז   ,Marty Bergen הכריז  ה-♠3 

שנחלוק על ההחלטה שלו... 
 4♠ הכריזו  השחקנים  כל  אך  מפליא,  מספר:  הוא  וכך 
מערב   .Dbl-ב העניש  מזרח  החזקה.  היד  על  בהתבסס 
שתיים  או  אחת  בלקיחה  נכשל  והחוזה   ,♣J-ב הוביל 

בהתאם לניחוש של המבצע בהארט.
אף אחד לא חשב על הרעיון שמזרח לא יוכל להתמודד 
צריך  דרום  בספייד.  מתמשכת  בהובלה   ♥KJ32 עם 
היה  כמו-כן  שליטים.  תשעה  רק  במשותף  יש  כי  לדעת 
שליטים  רק 8  מזרח-מערב  בידי  כי  בחשבון  לקחת  עליו 
(במקרה הטוב). אילו היו להם 9 שליטים, לצפון היה חוסר 

בהארט וסביר שהיה מכריז ♠4 ולא ♠3.

 Vul: None    ♠
♥
♦
♣

 T654
 94
 T9543
 76

 

♠
♥
♦
♣

 3
 A85
 AQ87
 JT543

♠
♥
♦
♣

 987
 QT76
 K6
 AQ98

 ♠
♥
♦
♣

 AKQJ2
 KJ32
 J2
 K2

 

South West North East
1♠ Dbl 3♠ (1) 4♥
?

(4) Pass = 10, 3♥ = 5, 4♥ = 2, Dbl = 1
אינן  אלה  עובדות  נק'.   13 וגם  התאמה  גם  דרום  בידי 

מעניקות לדרום את הזכות לא לחשוב ולחשב. 
יש במשותף 8 שליטים. כמה שליטים ליריבים? – גם 8.

בידי  סדרה,  באף  חוסר  אין  שלשותף  בהנחה  מדוע? 
על  תחשבו  קלאבים,  רק 8  להימצא  יכולים  מזרח-מערב 

זה... 

לב  שימו  לקיחות.   5 להגנה   ♠K-ב הובלה  אחרי  ב-♥3 
יכולים  מזרח-מערב  סביר)  (לא  ב-8♦  הובלה  שאחרי 
לזכות ב-6 לקיחות. נגד החוזה ♣3 דרום יוביל ב-A♥ ועוד 
הארט. המשך בהארט ייחתך במזרח עם שליט גבוה. אם 
דרום לא יחתוך ב-K♣, הוא יזכה בהמשך בשני שליטים, 

וכך צפון-דרום יזכו בסך הכול בחמש לקיחות. 

 Vul: None    ♠
♥
♦
♣

 987
 KQJ876
 J65
 6

 

♠
♥
♦
♣

 T65
 T43
 AK432
 54

♠
♥
♦
♣

 KQJ
 95
 87
 AQJT87

 ♠
♥
♦
♣

 A432
 A2
 QT9
 K932

 

South West North East
1♠ Dbl 3♠ (1) 4♥
?

  ‘  

“    ,
(   ) -  16 

03-6186722
08:00-17:00 -   

     
      ‘   

www.lioncard.co.il

    
  

 

“  180
“  240 

 “  35 
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התקיימה  ולזוגות  לקבוצות  הפתוחה  אירופה  אליפות 
מיטב  שנתיים מתקבצים  מדי  פוזנן.  בעיר  בפולין  השנה 
שחקני הברידג' מכל העולם כדי לשחק בפסטיבל הנפלא 
הזה, הכולל תחרויות בכל הקטגוריות: קבוצות מעורבות, 
וזוגות  פתוח/נשים/סניורים  קבוצות  מעורבים,  זוגות 
מפעל  התקיים  עת   ,2003 מאז  פתוח/נשים/סניורים. 
הברידג'  שחקני  זכו  הנוכחית,  במתכונתו  לראשונה  זה 
הישראלים בהצלחות רבות במסגרת זו. האם שפר עלינו 

מזלנ ו גם הפעם?

תחרות הקבוצות המרכזית
אילן  הלאומית:  הנבחרת  ישראל  את  ייצגה  זו  בתחרות 
ואופיר הרבסט, זק-בראל ופכטמן-גינוסר, וזאת במסגרת 
 (Bermuda Bowl) העולם  אליפות  לקראת  אימוניה 
לצדה  הקרוב.  באוקטובר  (הולנד)  בפלדהובן  שתתקיים 
עם  מנגו"  "ישראל  נוספת  ישראלית  קבוצה  השתתפה 
פדון-דן  ודרור  טל  ונגה  דנה  לנגי,  ברקת-אסף  אילן 

ישראלי. 
המוקדם  הבתים  שלב  שלבים:  שלושה  כללה  התחרות 
לשלב  הקבוצות  עברו  בסיומו  ליגה.  בשיטת  שוחק 
השוויצרי ששוחק בשני בתים. שלוש הראשונות בכל בית 
מוקדם שיחקו בבית השוויצרי העליון, והאחרות – בבית 
הנוק- לשלבי  קבוצות   27 עלו  העליון  מהבית  התחתון. 

אאוט, ועוד 5 קבוצות קיבלו הזדמנות שנייה לאחר שעלו 
מהבית התחתון.

בסך הכול הגיעו 32 קבוצות לשלב הסופי של התחרות, 
וביניהן שתי הקבוצות הישראליות, לאחר שרבות וטובות 
השלבים  שני  את  עברה  ישראל  נבחרת  בדרך.  נשרו 
הראשונים די בקלות, אולם קיבלה הגרלה קשה בשלבי 
פולנית  קבוצה  הייתה  הראשונה  היריבה  הנוק-אאוט. 
ובוראס-נרקייביץ'.  יאסם-מרטנס  המעולים  הזוגות  עם 
ומגיע  שמתמיד  מרטנס  קז'ישטוף  את  מכירים  רובנו 
ואף  באילת,  הברידג'  לפסטיבל  האחרונות  בשנים 
מפרסם מאמרים רבים במדור האנגלי של ירחון הברידג' 
שלנו. המפגש עם הפולנים היה צמוד לאורך כל הדרך, 
ולבסוף הייתה ידנו על העליונה. לרוע המזל, שמחתנו לא 
ארכה זמן רב. בהמשך היום נפגשנו בשמינית הגמר נגד 
קבוצה שוודית חזקה שבה כיכב הזוג המעולה בארטו-

מקווים  ואנו  מרוצים,  יצאנו  שהפסדנו  אף  על  ניסטרום. 
להצליח יותר באליפות העולם!

לקבוצנו  שסייעו  השוויצרי  מהשלב  ידיים  שתי  להלן 
להעפיל לשלבים הבאים. בראשונה מביניהן הפגין הזוג 
הקבוצה  נגד  גדול  לסלם  בדרך  יפה  הכרזה  בראל-זק 
הלנס,  הלגמו,  מולטון,  (צימרמן,  ממונקו  החזקה 

בליצקי, זמודז'ינסקי):
♠
♥
♦
♣

Q
Q
AJT7654
AQ32

♠
♥
♦
♣

A95
AT8
K32
KJ87

West East
בראל זק

1NT
2NT 3♣
4NT 5♦
5NT 6♣
7♦ Pass

♣3 ("שבירת  ל-♦.  טרנספר  היה   2NT :ההכרזה הסבר 
 4NT .♦-הטרנספר") הראה יד טובה עם התאמה יפה ב
שאל לקלפי מפתח, והתשובה הייתה 0 או 5NT .3 שאל 

.♣K-למלכים ספציפיים, ו-♣6 הראה את ה
על אף שהניקוד שלו לא היה מקסימלי, החליט יניב זק 
"לשבור" את הטרנספר בשל ההתאמה היפה (3 קלפים) 
יותר  מאוחר  האחרות.  בסדרות  הקונטרולים  וריבוי 
בראל  מיכאל  המנצחת.  ההחלטה  הייתה  זו  כי  התברר 
המשיך לנהל את הכרזת הסלם בצורה יעילה. על מנת 

להשלים את ידו לסלם גדול חסרים הקלפים הבאים:
(א) שני אסים וה-K♦. את כל אלה הראה זק בתשובתו 

.5♦
לב  שימו   .6♣ בהכרזת  זק  הראה  שאותו   ,♣K-ה (ב) 
לחשיבותו הרבה של מלך בקלאב דווקא. K♥ או K♠ היו 

חסרי חשיבות עבור מערב.
(ג) ה-Q♦ שבראל לא שאל עליה כלל. מדוע? בראל ידע 
ב-♦  קלפים  שלושה  שלשותפו  הטרנספר"  "שבירת  לפי 
לפחות. עם 10 קלפים במשותף אין צורך לדאוג למלכה, 

אליפות אירופה הפתוחה
אלדד גינוסר
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מכיוון שלרוב (78%) תתחלק הסדרה 2-1. 
 IMP  11 הניבה  הישראלי  הזוג  של  המצוינת  הכרזתו 
משום שאלופי העולם הנורווגים הלגמו-הלנס לא הכריזו 
את  הרבסט  אילן  הפגין  השנייה  ביד  הגדול.  הסלם  את 

כשרונו במשחק היד. 

♠
♥
♦
♣

Q754
T5432
74
J3

♠
♥
♦
♣

AKT98
J98
A3
AK2

♠
♥
♦
♣

J6
Q76
J962
QT54

♠
♥
♦
♣

32
AK
KQT85
9876

לאחר שדרום פתח את ההכרזה הפך אילן (מזרח) לכרוז 
 ♦A-ב שזכה  לאחר   .♦K-ב הוביל  דרום   .3NT בחוזה 
עקיפה  ינסה  אם  ביד:  המרכזית  הבעיה  מהי  אילן  הבין 
יחזור  שצפון  לאחר  ייכשל  החוזה  ב-♠,  מוצלחת  בלתי 
ב-♦ והכרוז יפסיד שתי לקיחות ב-♦, שתיים ב-♥ ואחת 
שלצפון  הראשונה  בלקיחה  מהאיתות  הסיק  אילן  ב-♠. 
עקב  בדרום   ♥AK-ה את  מיקם  והוא  ב-♦,  דאבלטון 

הכרזת הפתיחה.
והמשיך   K-ב זכה  דרום  תחילה.   ♥ אילן  שיחק  לפיכך 
ב-♣. אילן שיחק ♥ נוסף אל ה-A של דרום, וזה המשיך 
ב-♣. מהלכיו של הכרוז לא נועדו לפתח לקיחה ב-♥, אלא 
לסלק את הכניסות לידו של דרום, המחזיק בסדרת ה-♦ 
המאיימת. שימו לב שדרום אינו יכול בשום שלב לשחק 
♦ בעצמו, כי אז יקבל הכרוז לקיחה שנייה ב-♦ שתספיק 

לו לביצוע החוזה. 

♠
♥
♦
♣

Q754
T54
4
-

♠
♥
♦
♣

AKT98
J
3
2

♠
♥
♦
♣

J6
Q
J96
QT

♠
♥
♦
♣

32
-
QT85
98

מהלך  את  הרבסט  אילן  ביצע  לעיל  המוצג  במצב 
נדיר  מהלך  היה  זה  בעצמו!!   ♦ שיחק  הוא   – המפתח 
וגאוני. הוא פגע ללא תקנה בתקשורת בין ידי צפון ודרום. 
שנייה  לקיחה  לגבות  ברירות:  שתי  עמדו  דרום  בפני 
לנטוש  או  התשיעית,  הלקיחה  את  לכרוז  ולהגביה  ב-♦ 
השנייה,  באפשרות  המגן  בחר  בפועל  ה-♦.  סדרת  את 
צפון  זכה  כאשר  הריץ.  שאותו   ♠J-ב המשיך  אילן  אבל 
את  תבע  והכרוז  לשותפו,  לחזור   ♦ לו  היה  לא  בלקיחה 
פתאום  הפכו  ההגנה  של  חמש לקיחות  שאר הלקיחות. 

לארבע. ביצוע מדהים!
"ישראל  הקבוצה  של  המעולה  הישגה  את  גם  לציין  יש 
הבאה  ביד  האחרונות.  ל-32  היא  אף  שהעפילה  מנגו" 
מדויק  באופן  גדול  לסלם  פדון  ישראלי-דרור  דן  הכריזו 

על אף הפרעה מצד היריבים:

Dealer W, Vul N/S
 ♠

♥
♦
♣

KQJ7
AJ
KJ9754
A

 

♠
♥
♦
♣

53
KQT865
32
K92

♠
♥
♦
♣

986
432
86
QJT63

 ♠
♥
♦
♣

AT42
97
AQT
8754

 

West North East South
פדון ישראלי

2♥ Dbl 3♥ 4♠
Pass 4NT Pass 5♥
Pass 6♦ Pass 7♠
Pass Pass Pass

הסבר ההכרזה: 4NT שאל לקלפי מפתח כאשר סדרת 
השליט היא ♠. ♥5 הראה 2 מתוך 5 בלי ה-Q♠. ♦6 שאל 

על קונטרול שלישי ב-♦.
הכרזת המפתח בדרך לסלם הגדול הייתה ♦6 של צפון. 
לאחר שהתברר שלישראלי שני אסים, ידו של פדון הייתה 
כמעט "סגורה", אך ישנה בעיה אם לשותף Axx♦. לפיכך 
דרור הכריז ♦6 וביקש משותפו להכריז ♠7 אם יש לו את 
ה-Q♦. שימו לב שהכרזה זו באה במקום שאלה למלכים, 
היות שאלה אינם רלוונטיים עבור צפון. דן ישראלי ביצע 
אסים  שני  ב-♦,  שש  ב-♠,  ארבע  לקיחות:   13 בקלות 

וחיתוך אחד.
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תחרות הזוגות המרכזית

הזוגות  תחרות  החלה  בעיצומה  הקבוצות  תחרות  בעוד 
בשלבים  שנשרו  זוגות  טופ-בוטום.  בשיטת  החזקה 
הראשונים של תחרות הקבוצות החלו אותה מההתחלה, 
בהמשך.  הצטרפו  יותר  גבוהים  בשלבים  שנשרו  ואלה 
בין  שכללו  זוגות  מ-400  למעלה  השתתפו  הכול  בסך 
השאר זוגות בכירים רבים ממדינות מובילות כמו צרפת, 
גרמניה, פולין, הולנד, רוסיה ושוודיה. עבור נציגי ישראל 
הייתה זו תחרות מוצלחת במיוחד. שלושה זוגות העפילו 
גרינבאום-צ'ורניי  בלבד.  זוגות   56 שכלל  הגמר  לשלב 
במקום  וסיימו  הממוצע  מעל  בגמר  דורגו  ופדון-ישראלי 
הזוג  גרף  ביותר  הגדולה  ההצלחה  את  אולם  מכובד, 

פכטמן-גינוסר שהגיע למקום השני. 
התחרות התנהלה בשיטת ברומטר וכך היה ניתן לעקוב 
הסיבוב  במהלך  לוח.  אחר  לוח  המצטבר  הדירוג  אחרי 
האחרון עלינו למקום הראשון, החזקנו בו והיינו קרובים 
לניצחון הסופי, אך לרוע מזלנו איבדנו את הבכורה בלוח 
במקומות  בלבד.   0.05% של  מזערי  בהפרש  האחרון 
הראשון והשלישי זכו זוגות פולניים. יש לציין כי כל זוכי 
המדליות הם זוגות צעירים למדי בשנות ה-20 או ה-30 

לחייהם. 
להלן אציג כמה החלטות טובות שסייעו לנו להשוות את 
במנטון  לוין  בירמן-אמיר  דוד  של  נשכח  הבלתי  ההישג 

2003. נתחיל ביד הראשונה ששוחקה בתחרות. 

Dealer E, Vul N/S
West

♠
♥
♦
♣

J8
QT765
7
AT763

מגיע  הקלפים  את  מסדר  בעודך  במערב.  יושב  אתה 
המכרז  עם  מסכים)  עם  מכריזים  (כך  ההכרזות"  "מגש 

המפתיע הבא:

West North East South
3♥ 3♠

?

כעת  נעימה.  הפתעה   !?3♥ יפתח  שהשותף  חשב  מי 
תורך...

ברור שהיד שייכת ליריבים, וככל הנראה הם יכולים לבצע 
כנראה  יכול  שלנו  הצד  זאת  עם  ב-♠.  לקיחות   12-10
לבצע 10-9 לקיחות ב-♥. הכרזה של ♥4 תהיה נאיבית. 
בגובה  מידע  להחליף  להמשיך  למתנגדים  תאפשר  היא 

או  לאסים  (שאלה   4NT -ב להשתמש  ואף  יחסית  נמוך 
אך  יותר,  טובה  הכרזה  כבר  היא   5♥ מפתח).  לקלפי 
לא מספיק טובה לטעמי! על כן הכרזתי ♥6!! הכרזה זו 
נועדה להפעיל לחץ על היריבים, ובעיקר על צפון. קשה 
"גבו  כאשר  מכריז  יריבי  אך  התוצאה,  תהיה  מה  לדעת 
אל הקיר", ומצב זה מעניק לי יתרון. צפון שקל מעט את 

.Pass המצב והחליט להכריז ♠6. כולם

West North East South
3♥ 3♠

6♥ 6♠ All Pass

כעת מה תוביל? 
אין טעם להוביל ב-♦ הבודד, מכיוון שאם שותפי יקבל את 
ההובלה כדי לתת חיתוך זה כבר יהיה מינוס 2. אין גם 
סיבה להוביל בשליט – הבחירה היא בין ♥ ל-♣. הסכנה 
שלשותף  והסיכוי  גבוהה,  הייתה  תיחתך  ב-♥  שהובלה 
 .♣A-סינגלטון ב-♣ היה סביר. לפיכך החלטתי להוביל ב
בסופו של דבר שתי ההובלות, הן ב-♣ והן ב-♥, מכשילות 

את החוזה פעמיים. 

כך נראתה החלוקה המלאה:

 ♠
♥
♦
♣

AT7
8
KQ983
Q842

 

♠
♥
♦
♣

J8
QT765
7
AT763

♠
♥
♦
♣

654
AKJ942
T64
J

 ♠
♥
♦
♣

KQ932
3
AJ52
K95

 

צפון אמנם הגזים בהכרזתו, אך ההכרזה שלי ♥6 דחקה 
אותו לפינה. אלו המצבים שבהם שחקני ברידג' מקבלים 

החלטות שגויות. 
ביד הבאה נדרשתי לקבל החלטה קשה ככרוז. השאלה 
אם לסכן את ביצוע החוזה תמורת הסיכוי להשגת לקיחה 
עודפת מטרידה אותנו לעתים קרובות בתחרות בשיטת 

טופ-בוטום.

august new.indd   22august new.indd   22 8/3/2011   5:39:10 PM8/3/2011   5:39:10 PM



סיקור תחרויות
23

♠
♥
♦
♣

T84
QJ94
72
AQ76

♠
♥
♦
♣

A3
AT863
AJT63
4

אתה משחק ♥4 בדרום לאחר שהמתנגדים לא התערבו 
במכרז. מערב מוביל ב-5♠ אל ה-Q של מזרח וה-A שלך. 
כיצד תמשיך? החוזה נראה בטוח עם מפסיד אחד לכל 
היותר ב-♠, ב-♥ וב-♦, אך עליך לזכור כי לקיחות עודפות 
באליפות  משחק  אתה  כאשר  בייחוד  ערך,  יקרות  הן 

אירופה.
לרשותו  עומדת  ה-♦  סדרת  ולפיתוח  ב-♥  לעקיפה  פרט 
של הכרוז אופציה נוספת. ניתן לנסות מיד את העקיפה 
 ♣A-ה על  ב-♠  המפסיד  את  תשליך  תצליח,  אם  ב-♣. 
ותהיה לך לקיחה עודפת, אבל אם תיכשל, יצרת יש מאין 

מפסיד ב-♣, והחוזה אף עלול להיכשל.
לאחר לבטים רבים החלטתי ללכת בדרכם של האמיצים 
ולבצע את העקיפה ב-♣. היו לכך סיבות רבות, אך בראשן 
 Q-יושב! שיחקתי ♣ אל ה ♣K-עמדה הרגשה חזקה, שה
השלכתי  נמוך.  שיחק  מזרח  עיניים...  ועצמתי  שבדומם 
את המפסיד ב-♠  וביצעתי עקיפה ב-♥ שהצליחה גם היא 

בדרך ל- 12 לקיחות ולתוצאה של כ-70%.
נעבור לבעיית הכרזה נוספת. אתה מוזמן לשבת במקומו 

של רון בצפון. 

Dealer W, Vul E/W
North

♠
♥
♦
♣

82
A8
J6
AKJ9876

West North East South
1♥ 2♣ 3♥ 3♠

Pass ?

מה  כחלשה.  המתנגדים  על-ידי  הוסברה   3♥ הכרזת 
תכריז כעת?

המבחינות  הגישות  אחת  את  הדגים  פכטמן  רון  שותפי 
בין משחק בשיטת חישוב טופ-בוטום לבין משחק בשיטת 

בכוח"  "לדחוף  צורך  אין  זוגות  בתחרות   .IMP חישוב 
למשחקים מלאים. פעמים רבות הגדולה היא דווקא לדעת 

להכריז פשוט Pass ולהיעצר בגובה נמוך כשצריך!
אכן, רון הכריז Pass. ♠3 בוצע בדיוק והניב 140 נקודות, 
כאשר ♠4 היה נכשל ו-♣4 היה מבוצע, אבל מניב 130 

בלבד. יחי ההבדל הקטן!

Dealer E, Vul N/S

 ♠
♥
♦
♣

QJ
AQJ9765
-
AK52

 

♠
♥
♦
♣

5
-
K7532
QT98743

♠
♥
♦
♣

KT8432
K
QJ984
J

 ♠
♥
♦
♣

A976
T8432
AT6
6

 

לנו  סייע  הגמר  חצי  בשלב  שהופיע  במיוחד  מעניין  לוח 
לעלות לגמר. נסו לעקוב אחר מהלך ההכרזות המרתק. 

West North East South
רון אלדד

2♠ Pass
Pass Dbl 3♦ 4♥

6♦ Pass Pass 6♥
Pass 7♥ All Pass

לכאורה הכרזתו של מזרח מנוגדת לכללים, אך מבחינה 
חלש  ב-♠2  פתח  הוא  כך.  כל  רעה  אינה  היא  פרקטית 
עם חמישייה צדדית, ואז המשיך והכריז לבדו. הקפיצה 
ל-♥4 אגרסיבית במקצת, אך התבררה כמוצלחת. ברגע 
 6♦ והכריז  המציאה"  על  מערב "קפץ   ,♦ הכריז  שמזרח 

במטרה להפריע. 
כעת הגיעה הכרזת המפתח, ה-Pass של שותפי. עקב 
מפריעים)  שהיריבים  העובדה  בשל  (וגם  הפגיעות  מצב 
 Pass-ה לאחר  כלומר  מחייב",   Pass" של  במצב  היינו 

של צפון דרום חייב להכפיל או להכריז הלאה. 

מטרתו של רון הייתה להזמין ל-♥7. לו הייתי מכפיל, היה 
מכריז ♥6, אך עצם העובדה שבחרתי להכריז ♥6 בעצמי 
הספיקה לו כדי להכריז ♥7 – חוזה מדהים שבוצע בקלות 

!Top בדרך לעוד
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נערכה ב ביולי   23-13 התאריכים  ין 
שלחוף  אלבנה  הנופש  באתר  בבולגריה, 
לקבוצות  אירופה  אליפות  השחור,  הים 
(עד   Juniors קטגוריות:  בשלוש  צעירים 
גיל Youngsters ,(25 (עד גיל 21) ו-Girls (צעירות 
כתב  לשמש  הוזמן  אלה  שורות  כותב   .(25 גיל  עד 
יום  מדי  שהתפרסם  התחרות  של  הרשמי  בבולטין 
באינטרנט. היה עליי לסקר נבחרות שונות ממדינות 
רבות. קיוויתי כמובן שנבחרות ישראל יגיעו לצמרת 
ולא  אותן,  לסקר  רב  צורך  שיהיה  כך  הגבוהה 
פישר- (לוטן  שלנו   Juniors-ה נבחרת  התאכזבתי. 

רון שוורץ, אלון בירמן-דרור פדון, גל גרסטנר-משה 
הראשון  במקום  צעדה  אופיר)  גלעד  קפטן:  מיוחס, 
קשיים  ולמרות  מההתחלה  כמעט  ניכר  בהפרש 
במחצית השנייה של התחרות לא שמטה את יתרונה 
אסולין- (עדי   Youngsters-ה נבחרת  שלב.  בשום 
דוד- בן  יובל  רייטר,  גינוסר-אדם  איתמר  ארז,  אייל 

אורן דר, קפטן: אורי אסרף) התחילה בצורה בינונית 
ניצחונות  לסדרת  וזכתה  הילוך  הגבירה  בהמשך  אך 

מרשימה שהובילה אותה עד למדליית הכסף.

במהלך  בהם  שנתקלתי  ידיים  על  מבוסס  זה  מאמר 
שפורסמו  נוספות  מעניינות  ידיים  ועל  התחרות 

בבולטין התחרות.

השחקן הבכיר ביותר שהשתתף בתחרות היה אגוסטין 
את  ייצג   14 שבגיל  פלא  כילד  בעבר  שנודע  מדאלה, 
העולם.  באליפות  ארגנטינה  של  הפתוחה  הנבחרת 
של  החזקה  לקבוצה  מדאלה  הצטרף  האחרונות  בשנים 
חבר  היה  כבר  ב-2010  באיטליה.  והתאזרח  לוואצה 
הנבחרת הפתוחה האיטלקית שזכתה באליפות אירופה, 
ביד  לצעירים.  אירופה  באליפות  לראשונה  הופיע  ועתה 
הראשונה של התחרות הפגין אגוסטין טפח מיכולתו נגד 

נבחרת נורווגיה.

Board 1, Dealer N, Vul None

 ♠
♥
♦
♣

T9
AT6
A874
J982

 

♠
♥
♦
♣

J86
98
KJ92
KT65

♠
♥
♦
♣

KQ5
KQ75432
Q
73

 ♠
♥
♦
♣

A7432
J
T653
AQ4

 

West North East South
אלינגסן דלה קאבה איידה מדאלה

Pass 1♥ 1♠
Dbl Pass 2♥ Pass

Pass Dbl 3♥ All Pass

בשולחן השני שיחקו האיטלקים ♥2, אבל ג'וזפה דלה-
ולדחוף   Reopening Dbl להכריז  היטיב  (צפון)  קאבה 
הוביל  מדאלה   .3 לגובה   ♥ קלפי   7 שהחזיק  מזרח  את 
דלה-  .Q-ה נפלה  וממזרח   ,♦A-ב זכה  שותפו  ב-5♦. 

קאבה המשיך ב-T♠. מדאלה ידע לפי ההכרזה שלשותפו 
גם   2♠ לשחק  נכונות  הראה  שלו   Dbl-ה) ב-♠  דאבלטון 
 ♠K-ה את  שיחק  הכרוז  בלבד).  קלפים   5 לשותף  אם 
ודרום אפשר לו לזכות בלקיחה – המהלך המנצח. כעת 
למנוע  יכול  היה  לא  והכרוז  לדומם  כניסה  הייתה  לא 
חיתוך ♠ ללקיחה החמישית של ההגנה. אילו היה מזרח 
לזכות  צריך  היה  דרום  זו,  ללקיחה  ה-5♠  את  משחק 
ב-A♠ ולהמשיך ב-♠, כאשר הכרוז שוב נתקע בידו ואינו 

יכול לבצע את החוזה.
זו  והיא   ,9:21 גבוה  לניצחון  זה  במפגש  זכתה  איטליה 
אולם  סיבובים,  שלושה  לאחר  התחרות  את  שהובילה 
בהמשך לא הצליחו האיטלקים לעמוד בקצב של הנבחרת 

אליפות אירופה לקבוצות צעירים

רם סופר

august new.indd   26august new.indd   26 8/3/2011   5:39:49 PM8/3/2011   5:39:49 PM



סיקור תחרויות
27

הישראלית המדהימה, שהביסה בהפרשים גבוהים מאוד 
את כל הקבוצות הבינוניות והחלשות ללא יוצא מהכלל. 
שבו  ישראל-טורקיה,  במפגש  צפיתי  החמישי  בסיבוב 
הצליחה נבחרתנו להתעלות לאחר פתיחה חלשה (0:27 
(או   IMP-ב  33:55 ולנצח  חלוקות)   8 לאחר  לטורקיה 

.(VP-10:20 ב

Board 9, Dealer N, Vul E/W

♠
♥
♦
♣

T984
3
T87432
52

♠
♥
♦
♣

K3
KQ8542
QJ
864

♠
♥
♦
♣

J52
AJ76
-
AKT973

♠
♥
♦
♣

AQ76
T9
AK965
QJ

West North East South
פדון אוצ'ר בירמן קוצלר

Pass 1♣ 1♦
1♥ 5♦ 5♥ All Pass

West North East South
אוסלופהליבן שוורץ קורגן פישר

Pass 1♣ 1♦
1♥ 3♦ 4♦ 4♠

4NT 6♦ 6♥ Dbl
Pass Pass Pass

השולחנות.  בשני  זהות  היו  הראשונות  ההכרזות  שלוש 
מזרח- על  מקסימלי  לחץ  להפעיל  ניסה  בצפון  הטורקי 

מערב וקפץ מיד ל-♦5. בהיעדר אפשרות להעביר מידע 
נוסף הסתפק הזוג הישראלי ב-♥5 ודרור פדון ביצע את 

כל 13 הלקיחות.

 ,3♦ של  יותר  מתונה  בהכרזה  הסתפק  שוורץ  רון 
 4♠ הכריז  פישר  לוטן  הטורקים.  את  לבלבל  שהצליחה 
אסים.  שני  עם   6♥ הכפיל  ובהמשך  הובלה  לבקש  כדי 
זכיית  לאחר  אולם   ,♠A-ב זכה  לוטן  ב-♠.  הוביל  צפון 
להגנה.  לקיחות  יותר  שאין  היה  נראה   ♠K-ב הכרוז 
 ♣A מסתבר שלא – לאחר הוצאת השליטים הכרוז שיחק

הכרוז  העריך  ההכרזה  לאור  מדרום.  בכיר  קלף  והפיל 
לידו  חזר  היא 4-2-6-1,  דרום  של  ידו  שחלוקת  הטורקי 
ב-14  זכתה  וישראל  נכשל,  המוכפל  הסלם  ב-♣!  ועקף 
.IMP 14-אילו בוצע הסלם, הייתה טורקיה זוכה ב .IMP

Board 19, Dealer S, Vul E/W

 ♠
♥
♦
♣

A942
7
75
KJ9643

 

♠
♥
♦
♣

-
AKQ65
AKQJ3
T72

♠
♥
♦
♣

Q763
T42
T964
A8

 ♠
♥
♦
♣

KJT85
J983
82
Q5

 

West North East South
פדון אוצ'ר בירמן קוצלר

2♦
4♦ Pass 4♥ Pass

Pass 4♠ 5♦ Pass
6♦ Pass Pass Pass

סגנונם החריף של הצעירים לא אפשר לשחקנים במערב 
להכריז את ידם החזקה ללא הפרעה. בשולחן השני פתח 
לוטן פישר ב-♥2 המתאר שתי סדרות מייג'ור, והטורקים 
הגיעו לחוזה ♦5. כאן פתח דרום ב-♦2 מולטי עם סדרת 
♠ בת 5 קלפים. ההכרזה ♦4 תיארה שתי חמישיות ב-♦ 
ה-♠  היכן  ידע  לא  צפון  זה  בשלב  ידוע.  בלתי  ובמייג'ור 
התברר  הבא  בסיבוב   .Pass הכריז  ולכן  ה-♥,  והיכן 
שסדרתו השנייה של מערב היא ♥, וצפון הקריב ל-♠4, 
התחרה  בירמן  אלון  נעימה:  לא  הפתעה  לו  נכונה  אך 
ב-♥4,  להסתפק  מוכן  היה  כן  שלפני  פדון,  ודרור  ל-♦5, 
לשותפו  להיות  חייב  ובנוסף  כפולה,  התאמה  שיש  הבין 

משהו בקלאב היות שהתחרה לגובה 5 במצב פגיע.

דרור הפעיל שיקול דעת מעולה והכריז ♦6. החוזה בוצע 
למרות חלוקת ה-♥ העויינת – הכרוז הוציא שליטים בשני 
סיבובים, והשליטים שנותרו בדומם דאגו להגבהת סדרת 

ה-♥ ולחיתוך מפסיד ב-♣. 

על   7:23 חשוב  ניצחון  ישראל  השיגה  התשיעי  בסיבוב 
בולגריה החזקה שסיימה את התחרות במקום הרביעי.
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רון שוורץ בדרך לביצוע חוזה בלתי אפשרי

Board 9, Dealer N, Vul E/W

 ♠
♥
♦
♣

87
42
K852
KT876

 

♠
♥
♦
♣

A2
KQJ9863
T76
2

♠
♥
♦
♣

KQJ6
AT7
Q9
AJ94

 ♠
♥
♦
♣

T9543
5
AJ43
Q53

 

West East
1NT

2♦ 2♥
4♣ 4♠

4NT 5♥
6♥ Pass

איבנוב (מערב) מיהר לשאול לאסים ולהכריז סלם. לוטן 
פישר (דרום) היה צריך לבחור את קלף ההובלה. מומחים 
מעדיפים לעתים קרובות לא להוביל את האס שלהם נגד 
שה-  4♣ הספלינטר  מהכרזת  ברור  היה  כאן  אבל  סלם, 
Q♣ הוא קלף חסר ערך. מזרח לא הכריז ♦4 ולכן הסיכוי 
שבידו K♦ נמוך. לוטן הוביל ב-A♦, רון שוורץ עודד וישראל 
ב-17  ולזכות  השני  בשולחן  שבוצע  סלם  להפיל  הצליחה 

.IMP

Board 16, Dealer W, Vul E/W

 ♠
♥
♦
♣

Q5
A94
KJ732
A73

 

♠
♥
♦
♣

J94
763
AT954
65

♠
♥
♦
♣

KT8732
KT82
6
K2

 ♠
♥
♦
♣

A6
QJ5
Q8
QJT984

 

West North East South
איבנוב שוורץ סיוסיוקין פישר
Pass 1♦ 1♠ 2♣

2♠ 2NT Pass 3NT
Pass Pass Pass

הראתה  אלא  טבעית,  הייתה  לא  צפון  של   2NT הכרזת 
העלה  דרום  מינימלית.  יד  עם  ל-♣3  להתחרות  רצון  על 
 Good-Bad למשחק מלא, ומסתבר שהשימוש בקונבנציה
מזרח  הנכון.  מהצד   3NT לשחק  הישראלי  לזוג  אפשר 
הוביל ב-7♠. רון שוורץ זכה בידו עם ה-Q, אולם בכך לא 
 K בתקווה להפיל) ♣A-נפתרו כל בעיותיו. הוא המשיך ב

בודד) ומסר לקיחה ל-K♣ של מזרח, שהמשיך ב-♠ שני. 

לאחר הזכייה ב-A♠ הריץ הכרוז את סדרת ה-♣. בשלב זה 
ללקיחה  הסיכוי  כי  היה  ונראה  בטוחות,  לקיחות  לו 8  היו 
תשיעית טמון בעקיפה ב-♥. עם זאת, רון שם לב שמזרח 
לא  ושהעקיפה  בידו   ♥K-שה והבין  בהשלכותיו  התקשה 

תצליח. על ה-♣ האחרון מזרח טעה ושמר בידו
ספיידים  שלושה  לשמור  צריך  היה  (הוא   ♠KT ♥KT ♦6
ושני הארטים). רון ספר היטב את סדרת ה-♠ וידע שכעת 
בטוח לשחק ♦ משום שההגנה כבר לא מאיימת להגיע ל-5 

לקיחות. ביצוע החוזה הניב IMP 10 לישראל.

על   2:25 מקסימלי  לניצחון  ישראל  זכתה  ה-12  בסיבוב 
הובלת  שניצל  בירמן  אלון  הצטיין  זה  במפגש  הונגריה. 
קריאה  בעזרת  סלם  לבצע  כדי  מוצלחת  בלתי  פתיחה 

מושלמת של הקלפים.
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Board 12, Dealer W, Vul N/S

♠
♥
♦
♣

T6
K83
AQT976
94

♠
♥
♦
♣

K943
AQ5
J
J6532

♠
♥
♦
♣

AJ7
4
5432
AKQT8

♠
♥
♦
♣

Q852
JT9762
K8
7

West North East South
פדון טורמה בירמן הופמן

Pass 2♦ 3♣ Pass
4♦ Pass 4♥ Pass
4♠ Pass 4NT Pass
5♣ Pass 6♣ All Pass

דרור פדון התחיל ב-Pass עם יד קרובה לפתיחה והפגין 
את כוחו בהכרזת ספלינטר בסיבוב השני שהובילה לסלם. 
לו היה ההונגרי בדרום מוביל בסדרת שותפו, הכרוז היה 
יכול לבחור בין העקיפות ב-♥ וב-♠, וכפי שישבו הקלפים 
 ♥J-החוזה נידון לכישלון. עם זאת, הופמן בחר להוביל ב

שנראה קלף "בטוח".

סלם  נגד   K-ל מתחת  יוביל  לא  ששחקן  מיד  הסיק  אלון 
אצל   ♥K-שה וידע  אחרת,  סדרה  הכריז  שותפו  כאשר 
צפון. הוא זכה ב-A♥ והחל לחתוך דיאמונדים. עד מהרה 
התגלה שלצפון גם AQ♦, וביחד עם ה-K♥ – 9 נקודות. 
בסתירה  עמדה  בידו  נמצאת   ♠Q-ה שגם  האפשרות 
וחיתוך  השליטים  הוצאת  לאחר   .2♦ החלשה  לפתיחה 
היותר  לכל  שלצפון  ידע  ואלון  החלוקה,  גם  התבררה   ♥
את  כולל  שהדאבלטון  היה  היחיד  הסיכוי  ב-♠.  דאבלטון 
 ♠J-ה את  והריץ   ♠A בהתאם  שיחק  אלון  העשירית. 

לביצוע הסלם.
בשלב זה של התחרות נהנתה נבחרתנו מיתרון עצום על 
פני כל מתחרותיה. לאחר מכן החלה סדרה של מפגשים 
אלינו  התקרבו  והאיטלקים  הצמרת,  קבוצות  עם  קשים 
בסיבוב  התקיים  והמכריע  הישיר  העימות  בהתמדה. 
ה-18 (מתוך 21). לפני המפגש הייתה לישראל מקדמה 
של VP 16 ואיטליה שאפה לניצחון גבוה. ישראל היטיבה 
לשחק והובילה במרבית שלבי המפגש. סיומת חזקה של 
 ,14:16 ולנצח  אותנו  להדביק  להם  אפשרה  האיטלקים 

אך זה היה מעט מדי.

הקבוצות  שתי  בין  השקול  המפגש  את  להמחיש  כדי 
הטובות בתחרות בחרתי שתי ידיים שבהן הופגנה בשני 

השולחנות רמה גבוהה, ואף קבוצה לא זכתה בנקודות.

Board 2, Dealer E, Vul N/S

 ♠
♥
♦
♣

KQJ6
QJ52
AQ
432

 

♠
♥
♦
♣

43
AT
JT764
QT86

♠
♥
♦
♣

T985
K76
983
AJ5

 ♠
♥
♦
♣

A72
9843
K52
K97

 

West North East South
פדון דלה קאבה בירמן מדאלה

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

Pass 4♥ All Pass

דרור פדון פתח חלש ביד שלישית במצב לא פגיע כדי 
"לבלבל את האויב", אבל הזוג האיטלקי המנוסה הכריז 
הטובה  ההובלה  את  מצא  דרור  מלא.  משחק  זאת  בכל 
להשלכת  לדאוג  צריך  היה  הכרוז  מדאלה  ב-4♠.  ביותר 
ושיחק   ♠K-ב זכה  הוא  בשליטים.  הטיפול  לפני   ♦ על   ♣
AQ♦. כעת שגה שחקן נבחרת איטליה הפתוחה ושיחק 
A♠ (משחק של ♣ לכיוון ה-K היה מוביל לביצוע החוזה, 
 ,♦K-אך הכרוז חשש ליפול פעמיים). הוא השליך ♣ על ה
אבל כששיחק שליט דרור פדון קפץ עם ה-A, נכנס לידו 

של השותף עם A♣ וקיבל מיד חיתוך ♠.

West North East South
רובינו שוורץ די פרנקו פישר

Pass Pass
Pass 1NT Pass 3NT
Pass Pass Pass

הכרזה  מהלך  לאחר   3NT החוזה  היה  השני  בשולחן 
פשוט (אין זה נהוג להשתמש בסטיימן עם יד כמו זו של 
של  הטבעית  בהובלה  בחר  (מזרח)  פרנקו  די  דרום). 
ה-T♠. רון שוורץ זכה ב-A בדומם, אולם רובינו (מערב) 
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אותת לשותפו על חוסר עניין ב-♠. כדי לבצע את החוזה 
 Q-ה אל   ♥ שיחק  רון  ה-♥.  סדרת  את  לפתח  צריך  היה 
וה-K, והמגן האיטלקי התעלה והחליף מיד ל-♣ (המשך 
ב-♠ היה מאפשר לבצע את החוזה). כעת לא היה ניתן 

למנוע מההגנה שלוש לקיחות ב-♣ ושתיים ב-♥.

Board 16, Dealer W, Vul E/W

 ♠
♥
♦
♣

8
AQT3
J743
AKQJ

 

♠
♥
♦
♣

Q42
965
AK962
87

♠
♥
♦
♣

K965
KJ87
QT85
3

 ♠
♥
♦
♣

AJT73
42
-
T96542

 

West North East South
פדון דלה קאבה בירמן מדאלה

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

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

West North East South
רובינו שוורץ די פרנקו פישר
Pass 1♣ Pass 1♠
Pass 2♥ Pass 3♣
Pass 3NT Pass 4♣
Pass 5♣ Pass 6♣
Pass Pass Pass

עם   Reverse בהכרזת  בחרו  בצפון  השחקנים  שני 
אגוסטין  בדרום,  ושותפיהם   ,4-4-4-1 וחלוקה  נק'   17
מדאלה ולוטן פישר, היטיבו להעריך את היד ולהבין שעם 
התאמה נפלאה וחלוקה כזו גם 5 נקודות גבוהות הן כוח 
שותפו  את  להזמין  כדי   5♦ הכריז  אפילו  מדאלה  אדיר. 
.(♥Q-במקום ה ♥K שהיה מתבצע אם לצפון) לסלם גדול

ההובלה  את  חתכו  הכרוזים  שני  קשה.  היה  לא  הביצוע 
עם  בדומם  ה-♠  סדרת  את  להגביה  מיד  והחלו  ב-♦ 
שלוש  חתך  שהכרוז  מאחר  ו-♦.   ♠ של  צולבים  חיתוכים 
 ♣T9-שה התברר  גבוהים,  קלאבים  עם  בידו  פעמים 
בדומם היו קלפים חיוניים כדי להוציא את השליטים מידי 

המתנגדים.
לפולין  נבחרתנו  הפסידה  הזה  האיתנים  קרב  למחרת 
20:10 בסיבוב ה-19, במידה רבה עקב היד המדהימה 

הבאה:
Board 18, Dealer E, Vul N/S
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K87
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2
T32
QT742
T642

 

West North East South
יאסם שוורץ טוצ'ינסקי פישר

Pass Pass
3NT!! Dbl All Pass

הפתוחה  הפולנית  הנבחרת  שחקן  של  (בנו  יאסם  פבל 
ישראל  את  לנצח  שקשה  החליט  יאסם)  קז'ישטוף 
שני  לאחר   3NT של הכרזה  על  והימר  נורמלי  בברידג' 
פאסים. שוורץ היה יכול רק להכפיל עם ידו החזקה. הוא 

אלון בירמן – קריאה מושלמת של הקלפים

august new.indd   30august new.indd   30 8/3/2011   5:40:00 PM8/3/2011   5:40:00 PM



    +  
bridge + 13-20/9/11 ככל שיותיר הזמן

טיסה ישירה לליסבון. אדריכלות, קלאטראווה + יהדות ואנוסים,
נמשיך לפורטו בירת היינות והיקבים. הדרכה בעברית. לא להחמיץ.
ארגון הנסיעה: טועמים עולם – חוויות פרימיום בניהול שניר ברוך

והכל ב-1099 יורו בלבד לאדם BB לנרשמים עד טו באב.
תוספת ליחיד 269 יורו.

פרוספקט מפורט יישלח לכל פונה

    + 
bridge + 14-27/10/11 ככל שיותיר הזמן.

בקובסנה שברומניה בגובה 564 מ' ונחשב לאחד מאתרי המרפא הידועים באירופה. 

 .****CLERMONT במלון HB (כולל 2 טיפולים לאדם ביום חול) 1189 יורו עד טו באב
תוספת ליחיד 199 יורו.

ארגון הנסיעה: טועמים עולם – חוויות פרימיום בניהול שניר ברוך
פרוספקט מפורט יישלח לכל פונה

  5 
   

1. נעניק פנקס מנויים חינם לכל קבוצה שתתארגן למשחקי הגביע בחודש אוגוסט
2. שתתארגן ליגה שתתחיל ב-24 בספטמבר

נעניק משחק חינם לכל חבר מכללה:
א. שישחק בתחרות "ארצית" למשל "זוגות מעורבים" במחוז.

ב. שיפנה "סטודנט" לקורס מתחילים שיפתח בספטמבר.
הערות: נעניק לחברי המכללה בלבד. משחקי החינם+פנקס המנויים באידר עד החגים.

"    12   *   2
 8-  8  18/9/11    

שווי ההטבה כ-66.66%*
bridge 5 o'clock במשען כרמל

באולם ליאור ליד הקפטריה במחיר של 15 ₪ בלבד.
רחוב אידר 12 חניה בשפע וחינם. 

כל יום ראשון בשעות 16:30-19:00.
חינם בצדדית לדרי הבית + נקודות לימודיות לתואר לחברי ההתאגדות

הזוכים בגביע יולי: מרים ואריה דרייפוס
מקום שני: לילי בן חיים ואסתר בר יעקב

אנו משחקים ונהנים בבוקר במתנ"ס רמת אלון בימים א', ב', ה' 9:15-12:15
אחה"צ במשען כרמל, אידר 12 בימי א' 16:30-19:00
בערב בסיני 8 בימי ב', ד' 19:30-22:30
המכללה לברידג' ברכס הכרמל - לא עוד מועדון
נשיא המכללה: אדריכל T.P ראובן הרץ, מחנך ברידג' 052-2691467

E-mail: hertz64@netvision.net.il
www.hertzbridge.com :אתר חדש
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לקיחות   8 לכרוז  לכאורה   .♠T-ב והמשיך   ♠A-ב הוביל 
בלבד, אבל... שישה זוכים ב-♥ הפעילו על צפון לחץ כבד 
ולכן   ,♣ להשליך  היה  אפשר  אי  סדרות.  בשלוש  מנשוא 
 ♦A-רון נאלץ לשמור שני ספיידים בלבד ולהשאיר את ה
לקיחות:  תשע  לכרוז  הבטיח  נמוך  ב-♦  המשך  בודד.  

550+ למזרח-מערב.
משחק  על  מאבק  הייתה  הזאת  היד  השולחנות  ברוב 
חלקי בין ההארטים של מערב לספיידים של צפון. ישראל 
אך  למזרח-מערב,   +200 ורשמה  פעמיים   3♠ הכשילה 

ללא הועיל.
עם זאת, בברידג' מסוג זה קשה להגיע רחוק. ישראל צברה 
מספיק נקודות בשלבים הקודמים ויכלה להרשות לעצמה 
"לספוג" תוצאה כזו. לעומתה, פולין הייתה אחת הקבוצות 
המאכזבות, והיא סיימה מחוץ לרשימת שש הנבחרות שעלו 
לאליפות העולם. זהו כישלון צורב בהתחשב בסטנדרטים 

הגבוהים של ברידג' הצעירים הפולני.
בלבד,   VP ל-7  יתרוננו  הצטמצם  הזה  הסיבוב  לאחר 
אולם בשני הסיבובים שנותרו הוכיחה הנבחרת את כוחה 
בלגיה  על  מקסימליים  ניצחונות  לשני  וזכתה  ונחישותה 
איטליה  למתחרות.  סיכוי  שום  הותירו  שלא  ונורווגיה 
זכתה בכסף, ודנמרק – אולי הפתעת התחרות – זכתה 
ערב  באותו  שנערך  החגיגי  הסיום  בטקס  כך  בארד. 
זכינו לשמוע את "התקווה", לאחר אליפויות רבות שבהן 
הסתפקנו במקומות השני והשלישי, וגביע נודד ענק החל 

לעשות את דרכו לישראל.
בטקס הסיום הוענק הגביע לאיתן לוי, נשיא ההתאגדות 
ראשי  תחרות  מנהל  ששימש  לברידג'  הישראלית 
באליפות זו. איתן העביר את הגביע לקפטן גלעד אופיר, 
האחרונות  בשנים  הניצחון.  מאדריכלי  ספק  ללא  שהוא 
עם  שלנו  הצעירים  נבחרת  את  במסירות  מלווה  גלעד 
שמטרתם  פרויקטים  יוזם  ובמקביל  מדהימות,  תוצאות 

לגדל דור חדש וחזק לא פחות של שחקנים צעירים.
את  מצאה   20 גיל  עד  ישראל  נבחרת  גם  לשמחתנו, 
שהציפיות  אף-על-פי  המנצחים,  דוכן  על  מקומה 
ההתחלתיות לא היו גבוהות. עדי אסולין לא יכלה לשחק 
עם שותפתה הוותיקה הילה לוי, וכחודש לפני התחרות 
הקימה שותפות חדשה עם החייל אייל ארז. הזוג הטרי 
שלנו  המצטיין  הזוג  זאת,  עם  למשוער.  מעבר  הצליח 
רייטר.  גינוסר-אדם  איתמר  היה  ה"באטלר"  בדירוג 
מסתבר כי במשפחת גינוסר ברוכת הכישרונות יש כעת 
איתמר  גבוהה.  בין-לאומית  ברמה  ברידג'  שחקני  שני 
נמצא רק בתחילת דרכו, אבל בינתיים הוא מתקדם יפה 

בעקבות אחיו אלדד, חבר נבחרת ישראל הפתוחה.
הזוג השלישי יובל בן דוד-אורן דר לא זכה לזמן משחק 
הרף.  ללא  לקבוצה  חבריו  את  לעודד  המשיך  אבל  רב, 
טקס  לפני  הארוך  שיערו  את  לגזוז  (וקיים)  הבטיח  אורן 
שהדבר  ונראה  במדליה,  תזכה  הקבוצה  אם  הסיום 

של  המעולה  עבודתו  את  גם  לציין  יש  לטובה.  השפיע 
הקפטן אורי אסרף, שהשרה רוגע וביטחון על הקבוצה 

חסרת הניסיון.
החשוב  במפגש  התבטא  הקבוצה  של  המנטלי  חוסנה 
הובילה  המפגש  לפני  אחרון.  הלפני  בסיבוב  פולין  נגד 
פולין בתחרות בהפרש ניכר לפני ישראל ושוודיה. ב-13 
כמעט  משחק  הפולנים  הפגינו  הראשונות  החלוקות 
מושלם, ניצלו כל שגיאה קטנה של ישראל והובילו 1:39. 
הפסד כבד היה עלול לדחוק את ישראל מדוכן המדליות, 
והצליחו  האחרונים  הלוחות  ב-7  התעלו  שחקנינו  אבל 
נרשם  התחרות  (בטבלת   39:40 הפולנים  את  "לנצח" 

תיקו 15:15).

Board 20, Dealer W, Vul Both
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West East
גינוסר רייטר
1♥ 1♠
3♦ 3♠
4♥ 4NT

5NT 6♥
Pass

איתמר  אבל  ב-♥4,  הפולנים  הסתפקו  השני  בשולחן 
בסיבוב  וקפץ   6-5 החלוקה  את  נכון  העריך  גינוסר 
השני ל-♦3. כך החליט אדם רייטר שהחזיק 11 נקודות 
 ,4NT יפות ליזום מהלך לסלם. הוא שאל לקלפי מפתח
חוסר  עם  מפתח  קלפי  שני  הראתה   5NT והתשובה 
כלשהו. החוזה הסופי ♥6 לא היה טוב במיוחד, אך גם לא 
היה חסר תקווה. איתמר זכה בהובלה ב-♣, עבר לדומם 
למזלו  ה-9♥.  את  והריץ   ♠A-ה על   ♣ השליך   ,♦A עם 
ה-KQ♥ היו שניהם בדרום. הכרוז היה מבצע את החוזה 

גם במקרה שלדרום מכובד בודד או מכובד דאבלטון.
לאחר המפגש הזה יכלה ישראל להרשות לעצמה להפסיד 
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הפולנים.  אחרי  השני  במקום  לזכות  ועדיין  לשוודיה 
בנבחרת הפולנית יש לציין את יוסטינה זמודה, ששיחקה 
תחילה בנבחרת הנערות של פולין והובילה אותה למקום 
לנבחרת  עברה  הסתיימה  זו  שתחרות  ולאחר  הראשון, 

הפולנית עד גיל 20 בדרך למדליית זהב שנייה.
בספרים  שרואים  מהסוג  מדהימה,  חלוקה  אציג  לסיום 
על  בקרב  שהופיעה  הברידג',  שולחן  על  מאשר  יותר 

מדליית הזהב לנערות בין פולין להולנד.

Board 13, Dealer N, Vul Both
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ב-30  מחזיקים  שצפון-דרום  אף-על-פי  היטב:  לב  שימו 
מתוך 40 הנקודות הגבוהות, היד "שייכת" למזרח-מערב 
כיצד  נראה  הבה   .6♦ של  חוזה  להפיל  אפשר  אי  שכן 

הכריזו אותה הנערות בשני השולחנות.

West North East South
טיצ'ה הולקסה ספנגנברג טאצ'בסקה

1♣ 2NT Dbl
Pass Pass 3♦ Pass

4♦ 4♠ 5♦ Pass
Pass 5♥ Pass 5♠
Dbl Pass Pass Pass

לפי השיטה הפולנית הכרזת הפתיחה ♣1 מתארת כמה 
חלוקה  עם  נק'   +18 של  חזקה  יד  וביניהן  אפשרויות, 
כלשהי. ההולנדיות מיהרו להתערב והגיעו עד לגובה 5, 
ב-♥.  לקבל חיתוך  מערב קיוותה   .5♠ להכפיל  בחרו  אך 
במקרה זה היה עשוי להתפתח חיתוך צולב שהיה מזכה 
את הולנד ב-800 נקודות, אבל במקום זה מזרח הובילה 
ב-A♦ והמשיכה בשליט. החוזה המוכפל בוצע ופולין היא 

זו שזכתה ב-850 נקודות.

West North East South
קזמוחה בארנדרכט זמודה נאב

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

5♦ Pass Pass Dbl
Pass 5♠ 6♦ Dbl
Pass Pass Pass

בשולחן זה ההכרזה החלה בקצב איטי יותר. צפון-דרום 
עלתה  צפון  ל-♦5.  "הקריבה"  מערב  ואז  ל-♠4,  הכריזו 
ל-♠5 וזמודה קיבלה את ההחלטה הגורלית. היא הבינה 
שעד כה הראתה רק 5-5 כאשר יש לה 6-6, וכך בחרה 
בהכרזה המנצחת ♦6. ההולנדית בדרום הכפילה (בפעם 
רק  הפסידה  זמודה  לתדהמתה  אך  במכרז),  הרביעית 
לקיחה אחת ב-♠. היא חתכה ♣, הוציאה שליטים בסיבוב 
חיתוכים. 1540  בעזרת  ה-♥  סדרת  את  והגביהה  אחד 
נקודות הצטרפו אל ה-850 מהשולחן השני, ופולין זכתה 
ל"סווינג" נדיר של IMP 20 בדרך לניצחון גדול של 8:22.

הקפטן אורי אסרף (מימין) מלווה את הזוג אייל ארז (משמאל) 
ועדי אסולין. עומד: איתן לוי (מנהל התחרות הראשי).
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מרכזי�מגורים�יוקרתיים
�המבוגרת לאוכלוסיה

£†מגוון�פעילויות�כגון:�טאי�צ'י,�יוגה,�מדיטציה,�חדר�כושר�משוכלל�(ללא�תשלום)
£†סאונות�רטובות�ויבשות,�חמאם�טורקי,�בריכת�שחייה�מקורה�ומחוממת,�בריכת�שחיה�חיצונית

£†תוכניות�בידור�מגוונות

דמי�ארגון,�כולל�כל�פעילויות�הברידג'�(תחרויות�והרצאות)����₪150לאדם.
ביטול�עד��48שעות�לפני�המועד���₪150,�ביטול�לאחר�המועד�חיוב�לילה�אחד.

לפרטים�והרשמה:�דניאלה�6058355	03,�רותי�4556111	054

להרגע,�להתפנק,�להתחדש�...�ולשחק�ברידג'
ביערות�הכרמל,�אחוזת�הבריאות�והספא�המובילה�בישראל

המחירים�הינם�לאדם�בחדר�זוגי,�פנסיון�מלא,�בחדר
כרמל�דה�לקס,�כולל�טיפול�וכולל�מע"מ

מחירים�מיוחדים�לחדרי�צמרת,�גן�וסוויטות

ניתן�לקבל�תפריט�דיאטה�(ללא�תוספת�תשלום)

הנחה�בת��10%לכל�הטיפולים�(למזמינים�מראש)

מחיר�ל	�3
לילות

אדם�בחדר�זוגי
�2,320ש"ח

אדם�בחדר�יחיד
�3,775ש"ח

מחיר�ל	��4לילות
א'���ה'

אדם�בחדר�זוגי
�2,995ש"ח

אדם�בחדר�יחיד
�4,950ש"ח

נופש,�חגיגת�סוף�הקיץ�וברידג'
באחוזת�יערות�הכרמל

חבילות�אירוח�במחירים�מיוחדים:

בהנחיית�שחקניות�נבחרת�ישראל���דניאלה�בירמן�ורותי�ליברמן
תחרויות�ברידג'�והרצאות
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ריאיון בגלי 
צה"ל, 26 ביולי 

 .2011
רזי ברקאי 

עם גלעד אופיר 
ולוטן פישר.

הישראלית  הברידג'  לנבחרת  פנטסטי  הישג  עוד  רזי: 
באירופה. גלעד אופיר, שלום.

גלעד: שלום רב.
רזי: לוטן פישר, שלום גם לך.
לוטן: שלום רזי, מה שלומך?

הברידג'  בנבחרת  חבר  הוא  לוטן  גמור.  בסדר  רזי: 
גרפתם,  מדליות  איזה  הקפטן.  הוא  וגלעד  הישראלית 

גלעד?
אליפות  זו   –  25 גיל  עד  בקטגוריה  זהב  מדליית  גלעד: 
נבחרת  גם  ושלחנו  הזו,  בקטגוריה  היסטורית  אירופה 
צעירה עד גיל 21 עם קפטן אחר, אורי אסרף, שם לקחנו 

מדליית כסף – שזה גם הישג מצוין.
בהנחה  מה,  כאילו  הגילים.  של  הזה  הקטע  זה  מה  רזי: 
שגילאי 21 הם פחות טובים מאשר גילאי 25? זה נראה 

לי קצת מוזר.
גלעד: זה לא כל כך הנחה. זה דבר שקורה בשטח. 

רזי: באמת?
גלעד: כן, כן. יש הבדלים. יש פער עצום, שאתה... אתה 

קופץ שם קפיצת מדרגה. לוטן יוכל...
שתוקף  האלצהיימר  מתי  לרדת?  מתחיל  זה  ומתי  רזי: 

אותנו משפיע גם על יכולת המשחק שלנו?

גלעד: אני שיחקתי ברידג' לפני כמה שבועות נגד מישהו 
בן 80, ובוא נגיד שלא ניצחתי.

כסף  מדליית  אומר  אתה  אז  תגידו,  אוקיי.  אוקיי,  רזי: 
הזקנים,  של  המשחק  הרי  היה  זה  פעם  זהב.  ומדליית 
בעיקר של הזקנות הפולניות, וזה הפך להיות משהו נורא 

נורא פופולרי גם בין צעירים. נכון, לוטן?
ברידג'  לשחק  התחלתי  אישית  אני  ספק.  אין  כן,  לוטן: 
כבר בגיל 12, ומאז ככל שזה מתקדם אני יותר מתאהב 
אפשר  אחרים.  צעירים  גם  למשוך  מנסה  אני  במשחק, 
פופולרי.  פחות  קצת  זה  אצלנו  העולם,  בקרב  לראות 
כרגע יש לנו תכנית, פרויקט של ההתאגדות הישראלית 
לברידג' בבתי ספר. יש כיום כאלף תלמידים בבתי ספר. 
ברידג'.  שחקני  אלפי  עשרות  שיש  לראות  אפשר  בעולם 
זה  בעולם  מדינות.  מ-25  נבחרות   50 שם  היינו  עכשיו 
מאוד מפותח. אולימפיאדות של 150 נבחרות. רק צעירים 
– עד גיל 25, עד גיל 21, עד גיל 28. התדמית לאט לאט 
משתפרת, ואפשר לראות הרבה יותר צעירים בענף הזה.

כשישראלים  פוליטיקה?  גם  הייתה  גלעד,  אגב,  רזי: 
העניין  לו  משתרבב  תמיד  אז  לתחרויות,  היום  מגיעים 

הזה.
גלעד: כן, יש את האירוע האחרון, האמת שאנחנו שיחקנו 
נגד נבחרת טורקיה באליפות הזו, וזה עבר בשקט יחסי.

רזי: מה זה שקט יחסי? ניצחנו אותם חבל על הזמן.
גלעד: ללא משטים. ללא משטים.

רזי: אבל ניצחנו, נכון?
גלעד: תמיד אנחנו מנצחים אותם. 

רזי: אוקיי.
גלעד: חברים – עד המגרש.

רזי: אז זה נגד הטורקים. היו דברים אחרים?
גלעד: היה פעם. לפני כמה שנים היה סיפור מאוד מוכר, 
היא  ואז  עולם,  באליפות  נגדנו  שיחקה  ירדנית  שנבחרת 
התערבו  פשוט  ואז  להשתתף,  רוצה  לא  שהיא  אמרה 
הגורמים הבכירים שם ואמרו להם שעולים – או למפגש 

או למטוס – ולכן שיחקנו.
שאני  הזה  בקטע  התביישתי  תמיד  אני  תשמעו,  רזי: 
מעדיף ברידג' על שחמט. תמיד הסתכלו עליי קצת ככה, 
באיזה סוג, מגבוה. כי מה לעשות, ברידג' – לוטן וגלעד 
תתווכחו איתי – זה משחק יותר פשוט, כמות האפשרויות 

בברידג'... הופה... בבקשה, הרמתי להנחתה.
אני  כול  קודם  להנחתה.  הרמת  הנה,  אז  הופה...  גלעד: 
אז  האמיתי,  המלכים  משחק  לברידג'  שקוראים  יודע 
שחמט – קצת פחות. חוץ מזה, השגת לעצמך כ-6,000 
מעריצים לפחות, רזי, בגלל שאתה אוהד את הברידג'. אני 
חושב שבגלל העובדה שאתה משחק שם בזוגות, שניים 
נגד שניים, אז דווקא לדעתי מספר המהלכים האפשריים 
הרבה יותר גבוה משחמט, מה גם שיש לך את המורכבות 
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אז  מתנגדים.  גם  לך  ויש  שמולך,  לשחקן  לתאר  של  הזו 
בעצם, זה כל הזמן, זה גם משחק פסיכולוגי.

הזאת,  והרזה  הדלה  בשפה  מורכבות...  מילא  רזי: 
שמספר המושגים שמותר לך להשתמש הוא קטן מ-50, 
ובו-זמנית  הזו,  האינפורמציה  את  להעביר  צריך  ואתה 
להסתיר אינפורמציה מהיריב שלך... אבל עדיין אני חולק 
עליך שזה יותר אפשרויות. לדעתי, לא יודע, לוטן – אם 
אתה מתמטיקאי אתה יכול לפתור לי את הסוגיה הזאת. 

אם בשחמט...
שחקני  הרבה  שיש  זה,  את  לך  לפתור  יכול  אני  לוטן: 
בעצמם  והם  בעבר,  שחמט  שחקני  שהם  בארץ  ברידג' 
אומרים שמשחק הברידג' הוא הרבה יותר קשה, הרבה 

יותר מאתגר, הרבה יותר מעניין. 
רזי: באמת?

לוטן: יש כאלו שניסו לעבור מברידג' לשחמט וחזרו מהר 
מאוד.

רזי: אני אגיד לך למה, כי באמת הקטע החברתי, וגם...
לוטן: נכון, כי שחמט זה משחק של יחידים.

בברידג'.  שכיף  מה  כלומר  הקוצר,  של  הקטע  וגם  רזי: 
אוקיי, הכרזה וביצוע –  10 דקות, גג 12 דקות, חלוקה 

חדשה.
לוטן: דווקא בגלל ששחמט הוא משחק שיכול להתמשך 
לראות  יכול  שאתה  זה  בגלל  דווקא  שעות,  ל-5   3 בין 
משחקים של ברידג' שהם של 12-10 דקות, ואנחנו בזמן 
אליפות אירופה משחקים כ-450 משחקים בעשרה ימים, 
כל  אתה  קושי.  יותר  הרבה  לך  שיש  למצב  מגיע  אתה 
פעם נתקל בדברים חדשים. לפי דעתי, יש לנו פה סוגיה 
מעניינת, אבל לפי דעתי משחק הברידג' הוא הרבה יותר 

מאתגר...
לא  אתם  אתם...  שלכם  הגילים  לפי  ידידיי,  תגידו  רזי: 

נשואים. נכון, לוטן וגלעד?
גלעד: עוד לא.
לוטן: עדיין לא.

מהימים  גם  שנשאר  הראשון,  שהכלל  לגמרי  וברור  רזי: 
שאני שרצתי במועדוני ברידג' – את בת הזוג שלך לעולם 

אל תביא בתור פרטנרית, נכון?
הייתי  כבר  אני  כן,  אמרת.  יפה  לעולם.  לעולם,  גלעד: 
בהרפתקה הזו, אני מודה... אני מעריך אותה, אבל אסור 

לשחק עם בת הזוג.
רזי: רגע, רגע, ידידי. מי זה מדבר, גלעד?

גלעד: גלעד.
רזי: האם הייתה לך בת זוג שלקחת אותה להיות פרטנר 

שלך בברידג'?
היה  זה  יודע,  אתה  אז  בברידג'.  אותה  הכרתי  גלעד: 

היתרון היחסי.
רזי: ידידי היקר, היא כבר אקסית שלך, נכון?

גלעד: נו, אתה יודע הכול, רזי.
רזי: לא, אני עכשיו ניחשתי, כי עשית את שטות חייך.

גלעד: לא, זה בסדר. יש לי עכשיו מישהי טובה...
רזי: טוב חבר'ה, ממש כל הכבוד.

לפני  להגיד,  רצינו  רק  אנחנו  אחת.  מילה  עוד  גלעד: 
שנפתח במחאה חברתית, שאנחנו יודעים גם לשיר, אז 
אנחנו מחכים להזמנה מבית הנשיא, כמו עם חגית קרסון.
רזי: אהה, זו הייתה עקיצה יפה בכיוונו של שמעון פרס...

גלעד: המוח היהודי. המוח היהודי.
רזי: ...שהזמין אליו למשכן הנשיא את זו שזכתה בכוכב 
שמעון.  עם  להתנשק  רוצים  שלנו  הברידג'אים  וגם  נולד, 

לוטן פישר וגלעד אופיר, להתראות, תודה רבה.
לוטן: תודה רבה.

גלעד: ביי ביי.

גלעד אופיר: מחכה להזמנה מבית הנשיאלוטן פישר: ברידג' הרבה יותר מאתגר
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שחקן ש עם  שיחקתי  אמש   .BBO וב 
שמגדיר עצמו Advanced  – לפי זיכרוני 

הוא היה מארה"ב.
אחרי שסימתי לבצע הכרזה שמיד אראה 
בביצוע.  אחרים  לשתף  מוכרח  שאני  הרגשתי  אותה, 

פשוט מוכרח.
לפני היד המדוברת קיבלתי את היד הבאה:

West
♠
♥
♦
♣

Q97643
A
AJT53
J

פתחתי ♠1, משמאלי ♣2 ושותפי ♠4. לשאלתי 4NT ענה: 
שני אסים. עליתי ל-♠6, הוכפלתי ונפלתי. האס השני שלו 
היה ה-K♠. היו לו שני דיאמונדים ונאלצתי למסור קלאב 

ודיאמונד.  התנצלתי בפני שותפי ועברתי ליד הבאה:

West
♠
♥
♦
♣

QJ9853
AK3
A76
Q

משמאלי   .1♠ של  פתיחה  מצדיקות  שלי  הנקודות   16
Pass, ושותפי – ♠3. וואו – ללכת ל-6 או לא? אני שואל 
כולם   .6♠ מכריז  אני  ושוב  אסים,  שני  מראה  הוא   ,4NT

עוברים. 

West North East South
1♠ Pass 3♠ Pass

4NT Pass 5♥ Pass
6♠ Pass Pass Pass

צפון מוביל ב-K♦, והדומם נגלה:

East
♠
♥
♦
♣

A72
JT4
8
A98654

מצד אחד – אכזבה; מצד שני – למה ציפיתי? אני מבקש 
בקלף  מאותת  דרום  מהשולחן.  הבודד  הדיאמונד  את 

 .♦A-נמוך, ואני זוכה ב
העקיפה  את  לא  וגם  בספייד,  עקיפה  ניסיתי  לא  לא, 
זכה   A-וה כיסה  דרום   , ♣Q-ה את  שיחקתי  בהארט. 
 ♠3 עם  לחיתוך  מהשולחן  נמוך  קלאב  עכשיו  בשולחן. 
בידי, חיתוך ♦ בדומם ו-9♣ מהדומם. דרום מכסה בצורה 

חשודה עם ה-J♣, ואני חותך עם ה-8♠. נו?
צפון חושב חושב, ובסוף משליך דיאמונד. האם הוא מסרב 
לחתוך עם ה-K? טוב, נראה. עוד ♦ נחתך בשולחן, ושוב 
♣ מהדומם, T♣ מצפון, חיתוך בידי עם ה-9♠ ו-♦ מושלך 

מדרום.
דיאמונדים   3 ו-  קלאבים   4 עתה  עד  לדרום  ספירה. 
שנשאר   A-ה אל   ♠ סוף-סוף  עכשיו   .♠T-ה גם  וכנראה 
בודד בשולחן. צפון משרת עם ה-6, ודרום עם ה-4. עכשיו 
♣ גבוה מהשולחן. דרום אינו חותך, אלא משליך ♥, ואני 
עושה כמוהו. שצפון יחתוך עם ה-K. אבל מצפון שוב נזרק 

.♦

הדיאמונדים  כל  חשבוני  לפי   .♠QJ ♥AK נותרו  בידי 
 .♠Q אני משחק ♥A-הושלכו. לאחר שאני מגיע לידי עם ה
דרום (!) זוכה עם ה-K, ואילו צפון זורק ♥. לדרום נותרו 

T ♥Q♠, ואני זוכה בשתי הלקיחות האחרונות.
לחסוך  ויכולתי  טמבל  שהייתי  מסתבר  דבר  של  בסופו 
נגד  פשוטה  עקיפה  באמצעות  הלב  כאב  כל  את  לעצמי 

.♥Q-ה

הצץ מעבר לכתפי
איתן גוליק
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זו הייתה החלוקה המלאה:

 ♠
♥
♦
♣

6
9854
KQJ532
K2

 

♠
♥
♦
♣

QJ9853
AK3
A76
Q

♠
♥
♦
♣

A72
JT4
8
A98754

 ♠
♥
♦
♣

KT4
Q76
T94
JT63

 

לאחר הביצוע כתבתי לשולחן: I'm speechless. (אגב, 
 If you :היו מספר שחקנים שנפלו ב-♠4). כותב לי דרום
 continue with such declerations, you won't go

.far

מוסר השכל:
כנראה שלדרום יש אוזן מוזיקלית כמו זו של ון-גוך. הרי 
ידיים כאלה הן הלחם והמלח של השחקן והסיבה שאתה 

בכלל רוצה לשחק ברידג'.

אורן דר התחייב בפני גלעד אופיר - 
שאם קבוצת הצעירים תזכה באחד 

משלושת המקומות הראשונים 
באליפות אירופה, הוא יגלח את ראשו, 

בהתערבות אורן הפסיד -  בתחרות 
הקבוצה זכתה – וזה העיקר!!!
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  "   2011  

 ,30-07-2011  
 ' 
 52   

    1  2  3 " 
1  -  59.51 58.86 54.17 65.51 20 
2  '  -  59.24 61.95 55.53 60.26 16 
3   -  57.86 64.58 49.64 59.37 12 
4   -   57.07 58.06 49.76 63.38 10 
5  -   57.06 61.84 54.53 54.79 8 
6  -   56.59 54.79 58.42 56.54 6 
7  -   56.50 61.68 53.80 54.01 5 
8  -   56.08 58.67 49.00 60.56 4 
9  -   55.60 65.96 51.09 49.77 3 

10   -   55.10 55.36 47.55 62.40 2 

  
 '  

 82   
    1  2  3" 

1  -   62.35 50.90 74.64 61.52 30 

2  -  58.55 50.29 64.94 60.41 24 
3  -  56.12 51.59 57.53 59.24 19 
4  -    55.29 42.16 60.77 62.94 15 
5  -   55.10 50.16 54.05 61.10 12 
6   -   54.71 47.19 60.24 56.71 10 
7  -   53.65 51.34 54.29 55.33 8 
8  -   53.61 47.46 60.00 53.37 6 
9   -   53.48 49.37 64.76 46.31 5 

10  -   53.44 47.36 55.00 57.95 4 
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1   -  62.1459.2464.9010 
2  -  59.8661.9457.888 
3  -  59.6759.9459.427 
4  -   59.1554.5663.536 
5   -   57.6854.6260.605 
6  -   57.5751.4263.444 
7   -   57.1560.4454.014 
8  -   55.0257.3752.773 
9  -   55.0157.2652.873 

10  -   54.5451.8157.153 
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stroke of luck as we had not booked a table in 
advance – usually only players who book their 
place in advance can play, even though it's just 
a regular local tournament.
They use Bridgemates for scoring, which is a 
pleasure too after using travelling score sheets 
all my life. Everyone is so interested to see their 
running score and how well they scored on each 
board. Probably the most striking difference is 
the quietness. Despite the preponderance of 
Jews they have obviously been influenced by 
the Canadians, and are very calm, polite, and 
quiet. They haven't got a clue about Multi Two 
Diamonds, and when they asked: what kind of 
system is it? I replied: Standard Israeli.
Anyway, here is an interesting hand from the 
tournament:

♠
♥
♦
♣

KQT73
Q
AT74
AJ5

♠
♥
♦
♣

2
AKJT9854
982
9

West North East South
Oren Brian

4♥ Pass
6NT Pass Pass Pass

After I opened Four Hearts non-vulnerable 
against vulnerable, Oren (who hasn't played 
much bridge for the last few years) simply leaped 
to Six No Trumps. No beating around the bush 
for him in top-bottom. Instead of a friendly spade 
lead, he got the lead ♦K lead, and the contract 

looked hopeless. All that seemed possible was 
that he would take eight heart tricks and two 
aces for down two. But Oren didn't give up. He 
could see that his only chance of making the 
contract was that South held the ♠A and also a 
diamond singleton. So, after winning the ♦A at 
trick one, he overtook the ♥Q and ran off eight 
hearts tricks. South was in trouble, as this was 
the position when the last heart was played from 
dummy.

 ♠
♥
♦
♣

3
-
QJ6
T

 

♠
♥
♦
♣

KQT
-
-
AJ

♠
♥
♦
♣

3
4
98
9

 ♠
♥
♦
♣

AJ9
-
-
KQ

 

When the heart four was played, Oren realized 
that South was in trouble, as she agonized for 
some time before discarding the ♠9. A discard of 
the ♣Q would have been just as fatal, as he could 
then discard a spade. Now Oren discarded the 
♣J on the heart and played a small spade from 
the table. South happened to play the ♠A, but 
the ♠J would have been no better. Since South 
started with a diamond singleton, Oren made the 
contract for a top score.
Well done son, never give up even if the contract 
looks hopeless!

 
!    

28.9-1.10
9  
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Brian Zietman

Whenever I travel abroad, I like to visit a local 
bridge club to soak in the atmosphere. I have just 
been visiting my son Oren in Montreal and he 
invited me to a game at the Shakespeare's Elbow 
Bridge Club – a strange name for a bridge club 
– in the very Jewish St. Luc section of Montreal. 
It was quite fascinating to see the setup. They 
play every single day of the year (except Yom 
Kippur!) and the tournaments are run by the very 
amiable Michael Efraim from 12:30 to 3:30 p.m. 
No mornings, no evenings and no siesta. A light 

lunch before the tournament begins and free 
tea, coffee and biscuits during the tournament. 
The club is situated on the fourth floor of a 
shopping mall and has a beautiful view from all 
windows. It costs NIS 35 to play in one of the 
daily tournaments.
At least 80% of the players were Jewish, and 
they all greeted me in such a friendly way, it was 
a pleasure. Many have children who live in Israel 
or lived in Israel, and some have grandchildren 
who are about to go or just came back. The club 
has capacity for 50 tables – the seventh largest 
Bridge Club in North America. Despite the fact 
that it is in Quebec, we only encountered one pair 
of French speakers – all the rest were English 
speakers. Funnily enough, on an adjacent table 
I met Blanche Gulko who used to live and play 
in Israel, but now lives in Montreal. On the day 
we played there were quite a few empty tables 
because the weather was pleasant, and many 
had gone off to play golf instead! That was a 

The Shakespeare's 
Elbow Bridge Club 

in Montreal 

    

0 5 4 - 4 5 5 6 1 1 1 � ן מ ר ב י ל � י ת ו ר � , 0 3 - 6 0 5 8 3 5 5 � ן מ ר י ב � ה ל א י נ ד

�וכולל: �מע"מ �כולל �פנסיון �חצי �בסיס �על �זוגי, �בחדר �לאדם המחיר
��15%הנחה�על � �פעילות�הברידג' �בזמן �כיבוד�חופשי ארוחת�חג�חגיגית�

�חניה�חופשית �ערכת�קפה�בחדר� �הרצאות�ותחרויות�מדי�יום� הטיפולים�

�בידור. �ערבי �מיוחד�לכל�משפחה� �שי � �טיול�לעתלית�ופארק�הכרמל

עם�דניאלה�ורותיי

�28ספטמבר�-��2אוקטובר�2011

המלון�המקסים�על�הר�הכרמל,�המשקיף�על�מפרץ�חיפה

חבילות�אירוח:��3לילות�(�4ימים)�₪2,090
��4לילות*�(�5ימים)�₪2,590
*ארוחת�צהריים�מסורתית�בשבת�למזמינים��4לילות!

חדר�ליחיד��15%הנחה,�ילד�בחדר�הורים��60%הנחה,�מבוגר�שלישי��20%הנחה

ראש�השנה�במלון�"קראון�פלזה"�-�חיפה

august new.indd   46august new.indd   46 8/3/2011   5:40:35 PM8/3/2011   5:40:35 PM



        
 12-15 

   
 3 ,  4   -  12-15

"   

     1,350

  ,'   ,     ,   ,   :

  ,     ,    ,         
.             

  ,     .      ,   ,      
.      , -  ,  ,LCD

. '   ,  '      ,       

.        ,       

  /    

03-6040940 :  050-5364604 -   

august new.indd   47august new.indd   47 8/3/2011   5:40:38 PM8/3/2011   5:40:38 PM



www.a-rubi.co.il אחוזות רובינשטיין

·ÂÂÒÓÒ ¯ÏË ÔÓ˜ÈÏ‚

august new.indd   48august new.indd   48 8/3/2011   5:40:39 PM8/3/2011   5:40:39 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 /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

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


