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 Sunday, 10 February 2008  077-3330775: ט ל , מ”ר ו ת ם   ה פ ק ו ת   ב ע 

 .וספרים’ ברידג
 .פעמי-חד T.B.זוגות        10:00

 תחרות לבעלי תארים נמוכים /  זוגות פתוח  

 .1מושב        16:00
 .2מושב        20:00

 12.2תוכנית יום שלישי 

 ים”מתנס       10:00 
 

   T.B. Handicap זוגות                
 .1מושב        16:00
 .2מושב        20:00

 11.02תוכנית יום שני 

 , אביב-ראש העיר תל

 , מר רון חולדאי
 42-בטקס הפתיחה הרשמי של הפסטיבל ה

 IMPומחלק פרס למנצחים בתחרות זוגות מערבים  

  נגה טל ודוד פורר    



 

בשבת הראשונה של הפסטיבל נערכות באופן מסורתי בשעות 
תחרות זוגות .  הבוקר התחרויות לזוגות גברים ולזוגות נשים 

הגברים כללה שדה חזק למדי וגם הרבה חלוקות מעניינות שהיוו 
 .בוטום-אתגר בשיטת חישוב טופ

 
נפתח בכמה ידיים של אלופי ישראל לזוגות ואלופי אירופה 

 .שדווחו על ידי רון פכטמן, אלדד גינוסר –רון פכטמן לקבוצות 
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West North East South 

 גינוסר   פכטמן  

1♣ 1NT Pass Pass 

Pass       

לא קשה להפיל את החוזה ,  כמובן . מהלך ההכרזה היה די שגרתי
NT1 השותף ממשיך בשלושה .  אם מזרח מוביל בסדרתו הארוכה

 .♥-ואחת ב♦ -שתיים ב, ♠וההגנה זוכה בארבע לקיחות ♠ סיבובי 
הרוב .  9♣-אולם מזרח החליט לכבד את הכרזת שותפו והוביל ב 

. AKQ♣המכריע של הכרוזים לא היו חושבים פעמיים ומורידים  
אז אולי כדאי , אבל רון פכטמן החליט שאם ההגנה טעתה בהובלה

והוא זכה בלקיחה הראשונה , לעזור להם להמשיך לטעות בהמשך
 .J♥והמשיך עם  K♣עם 

אילו ידע עכשיו מערב .  A-ומערב ב ,  K-דרום ב ,  Q-מזרח כיסה ב 
-אך המגן החליט לחפש את מזלו ב .  רון היה בצרות ,  ♥ -לחזור ב 

ועכשיו היו לרון שלוש לקיחות . ♦ועוד  A ,♦K♦ההגנה שיחקה ... ♦
(!) בדומם ובסך הכול תשע  ♣  -אל סדרת ה   K♥ועוד כניסה עם  ♦ 

 .לקיחות עם טופ מוחלט
 

Board 25 Dealer N, E/W Vul 
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West North East South 

 גינוסר שוורץ פכטמן פדון

  1♠ DBL RDBL 

Pass Pass 2♣ DBL 

Pass Pass Pass   

עימות מסקרן עם זוג צעירים חזק הסתיים בעוד טופ בגלל הכרזתו 
רון שוורץ החליט להיות תוקפני דווקא מול .  הפרועה של מזרח 

גבוהות כאשר אפילו לא הייתה '  נק   10עם  DBLהאלופים והכריז 
, ♠ -במקום לעמול על הזמנת סלם ב , ועכשיו דרום. ♥-לו רביעייה ב

וכך .  הבחין בהזדמנות לרווח קל על ידי הענשת מתנגדים פגיעים 
הדומם לא היה בדיוק מה שמזרח חלם עליו וההגנה דייקה : היה

-לצפון  1400-זה נגמר ב. פעמים 5-והפילה את החוזה לא פחות מ
שהושגו על ידי אלו שהשכילו להכריז   980-הרבה יותר מ ,  דרום 

♠6... 
 

ואם עד עכשיו ראינו כיצד רון ואלדד זכו לתוצאות טובות תוך ניצול 
הרי ביד הבאה המתנגדים היטיבו , משגים חמורים של מתנגדיהם

אבל רון ואלדד הפילו אותם בכל זאת כדי לקבל ,  לעצור נמוך 
 .לפחות משהו על היד

 
Board 28 Dealer West, N/S Vul 
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West North East South 

 גינוסר   פכטמן  

1NT Pass Pass Pass 

עם ידו של מזרח . נקודות 12-14של מערב הראתה  NT1הפתיחה 
, 2♦ על    Passובהמשך  )  סטיימן (   2♣הייתי שוקל ברצינות להכריז 

 .לחוזה הסופי NT1אולם מזרח בחר להפוך את . 2♠על  4♠אבל 
כאשר אלדד ,  ♥ רון פכטמן התחיל את ההגנה עם ארבע לקיחות  

לו שיחק הכרוז . 6♦רון דייק והמשיך עם . 8♠עם ♦ -מסמן העדפה ל
. אבל קשה מאד למצוא את זה , מהדומם היה מבצע את החוזה 9♦

עכשיו .  ♦ ואלדד היטיב להמשיך בעוד  ,  A-אל ה   Qהוא שיחק  
שלישי וזו הייתה הלקיחה השביעית  ♦בא  A♣-כשהוא קיבל את ה

 תחרות זוגות גברים
 

 מאת רם סופר
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West North East South 

 ינר יוסי רול ישראלי דב רול

  Pass Pass 1♦ 

1♠ Pass 3♠ Pass 

4♠ Pass Pass Pass 

עם התאמה של  3של מערב לגובה   Overcall-מזרח העלה את ה
הכריז ,  שהייתה לו פתיחה מלאה ,  ומערב ,  נקודות   11-קלפים ו  4

. ונתן לשותפו חיתוך  AK♦-יובל זכה ב. T♦-דן הוביל ב. משחק מלא
 A♣-יובל זכה ב .  מהדומם   Jוהכרוז ניחש נכון לשים ♣ -צפון חזר ב

אבל ,  ♥ -או ב ♣  -והבין לאור ההכרזה שאין סיכוי לפתח לקיחות ב 
ולאחר שחתך )  ♠ -דאבלטון ב   Kאו  ( שלישית    Qאולי יש לשותף  

הוא .  Promotionוהתקצר ניתן להציל את הלקיחה שלו רק על ידי 
 .דרום-לצפון+ 200: נוסף ולכרוז לא היה מה לעשות♦ -המשיך ב

 

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

 ינר   ישראלי  

  Pass Pass 1♣ 

1♠ DBL 2♠ DBL 

Pass 3♦ Pass Pass 

3♠! Pass Pass DBL 

Pass Pass Pass   

בוטום תחת האשליה -שחקנים רבים מדי פועלים בתחרות טופ 
שבמצב לא פגיע הם יכולים להתחרות כרצונם ולגנוב את החוזים 

דרום -כאן מערב שילם ביוקר על כך שהוציא את צפון . למתנגדיהם
כאשר בקלפים שלו אין שמץ של , 3♦מחוזה לא מזהיר במיוחד של 

 .3♠הצדקה להכרזה של 
שלו בסיבוב ההכרזה השני היה   DBL-שה ,  יובל ינר בדרום 

, Q♣-דן ישראלי הוביל ב . מעניש DBLהגיב בחומרה עם , תחרותי

. ♥ -ויובל המשיך ב )  K-אל ה ♠  ( הכרוז לא ניחש את המצב בשליט  
לקיחות בכל אחת   2-מכאן לא התקשתה ההגנה לזכות ב 

 .דרום-לצפון+ 800זה היה . מהסדרות ומערב נפל ארבע פעמים
 

Board 3, Dealer North, E/W Vul. 
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 4♥ כנגד חוזה  ♦  -דן ישראלי שישב במערב הוביל בקלף הבודד ב 
, שחלם כנראה על לקיחות עודפות ,  הכרוז .  ששוחק על ידי דרום 

, ♦ -יובל חזר ב .  של יובל זכה   K-שיחק בשאננות נמוך מהדומם וה 
, אחד ♠  דן הבין שלכרוז נותר רק  .  ומערב חתך ♠  הכרוז השליך  

 . של ההגנה
אבל לא תוצאת שיא כי רבים הכריזו גבוה יותר בקלפים , הגנה יפה

 .של מזרח ומערב
, 65.82אלופי אירופה סיימו את התחרות עם תוצאה מעולה של  

אורי מורד   –אחרי שאול רשתי  ,  שהספיקה רק למקום שלישי 
פייטרו היו    2008מנצחי תחרות זוגות הגברים  .  במקום השני 

 .אפרים בריפמן –קמפנילה 
 

דן ששיתף פעולה עם  ,  יובל ינר שלוש הידיים הבאות דווחו על ידי 
 .ישראלי

 
ישראלי בתוצאת שיא הודות לשילוב -ביד הראשונה זכה הזוג ינר 

 .בין הכרזה אופטימית של המתנגדים להגנה מדויקת
 

Board 9, Dealer North, E/W Vul. 



 רשת מלונות דן מזמינים! ובגדול -ההצלחה חוזרת 
 ,ארוחות כיד המלך ופינוקים במלון הנופש, מסיבות', ברידג. 2008והבילוי ' אתכם לפסטיבל הברידג

 

 2008במאי  24 - 18*****   דן אילת  

 תחרויות ארציות
 תחרות סימולטנית ארצית

 21:00שעה , 2008במאי  18' יום א
 

 Top-Bottom "דן אילת"גביע 
 20:30שעה , במאי 21, יום רביעי: מושב ראשון

  16:00שעה , במאי 22, יום חמישי:     מושב שני
 

 IMP" ים סוף"גביע  
 16:00שעה , במאי 23, יום שישי: מושב ראשון

 10:30שעה , במאי 24,  יום שבת:    מושב שני

 תחרויות מקומיות
 20:30שעה , במאי 19,    יום שני

 16:30שעה , במאי 20, יום שלישי
 

: דמי ההשתתפות לתחרויות המקומיות
 חינם לאורחי המלון, למושב₪  30

 הטבות מיוחדות למשתתפי הפסטיבל
 

 מחיר מיוחד למשתתפי הפסטיבל בטיסות ארקיע •

מועדון  e-dan club -הטבות מיוחדות לנרשמים ל •
 .ההטבות של רשת מלונות דן

 שעה מתוקה מסוגננת •

 קפה ועוגה •

 )כפוף לתכנית( ארוחות ערב  •

 .קוקטייל פתיחה עם כיבוד עשיר ביום רביעי •

 .הופעות וריקודים, ארוחת ערב, נשף גאלה מפואר •

, גביעים לשלשת המקומות הראשונים
, פרסים כספיים למקומות הראשונים

 נקודות אמן ארציות
 

: דמי ההשתתפות לתחרויות הארציות 
 .למושב₪  60

* טיול לפטרה  
, במחיר מיוחד, במאי 27' ביום א  
). ש"כולל שהייה  במוצ(  

 

.הטיול מותנה במינימום משתתפים*    

 050-7470016קי דגן  'ג: ניהול ארגון והזמנות
daganbridge@hotmail.com 

 ! *בלבד₪  1375-החל מ ,חבילות אירוח לשלשה לילות

 * המחיר ליחיד בחדר זוגי



 

 

שלו עלול להילכד בעקיפה והוא ביצע כאן מהלך נאה של  K♥-ושה
שאותו חתך ♦  וחזר בעוד    T-יובל זכה ב .  A♠-הובלה מתחת ל 

כך ,  היה בידו של מזרח   J♥-חבל רק שה .  מערב מעל הכרוז 
 ...A♠שהחוזה היה מופל גם לאחר משחק פשוט של 

 
בחר לדווח , שהשתתף בתחרות אף הוא, כותב שורות אלה, ולסיום

על שתי חלוקות מעניינות ששוחקו מול האורחים חברי נבחרת 
 .הצעירים של פולין

 
Board 24 ,Dealer West, None Vul. 
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West North East South 

 אמנון לנגי
פטריק 

ק'קספרז  
 נובוסדצקי סופר

1♠ Pass 2♠ DBL 

3♣ 3♥ DBL 4♦ 

Pass Pass DBL Pass 

Pass Pass     

של  Overcallהדרך הבטוחה ביותר להתערב בדרום הייתה על ידי 
. בתמונה ♥  -אבל נובוסדצקי רצה להשאיר גם את סדרת ה ,  3♦ 

של צפון הייתה לי   3♥ ולאחר  ,  שלו ♣  -מערב הראה את סדרת ה 
אך , התלבטות לא קלה בגלל ההתאמה הכפולה בסדרות השחורות

מול הגנה   –ובצדק  ( לבסוף החלטתי בכל זאת להכפיל לעונשין  
דרום החליט לנסות את ).  3♠ מערב לא יבצעו אפילו  -נכונה מזרח

 .מעניש DBLאך גם כאן המתין לו , ♦-מזלו בסדרת ה
. ללא הצלחה ♦  -ועקף מיד ב   A-הכרוז זכה ב . Q♠-שותפי הוביל ב

בשלב זה .  של מערב   A-אל ה ♣  והכרוז שיחק  ♦ -מערב המשיך ב
אבל ההצלה ,  נראה שהוא בדרך לנפילה כפולה ולבוטום מוחלט 

כעת .  שנחתך   K-וה   8-אל ה ♠  -באה כאשר מערב שגה והמשיך ב 
מערב .  נמוך משתי הידיים ♥  ושיחק    K♣הכרוז נכנס לדומם עם  

בדומם   T-שיגביה את ה ♠  ונאלץ לבחור בין    K-זכה באופן כפוי ב 
כך נפל החוזה המוכפל רק .  שיעניק לכרוז חיתוך והשלכה ♣ לבין 

 .מערב-למזרח 69%הייתה שווה  -100פעם אחת והתוצאה של 

 
היה מאבק עיקש על , ששוחקה מיד לאחר מכן, גם בחלוקה הבאה

והפעם אני הייתי זה ,  ) בוטום -מאד אופייני לטופ ( משחק חלקי  
 .שנלחם כדי לא ליפול בחוזה מוכפל יותר מפעם אחת

 
Board 27 ,Dealer South, None Vul. 
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West North East South 

'קוטורוביץ אמנון לנגי ק'יקוב קספרז סופר   

      1♣ 

Pass 1♥ 2♦ DBL 

Pass 2♥ 3♣ Pass 

3♦ Pass Pass DBL 

Pass Pass Pass   

+ 18או  ,  ♣ עם  +  15או  ,  מאוזן '  נק   12-14  –היה קלאב פולני   1♣
באופן ♣ -לפיכך יכולתי בהמשך להכריז את סדרת ה. עם כל חלוקה

קלפים   3מראה  (   Supportהראשון של דרום היה   DBL-ה. טבעי
כדי להראות יד   Optionalוהשני היה ככל הנראה  ,  ) ♥ -בדיוק ב 

צפון החליט להשאיר ).  לא הוכפל   3♣ מעניין כי דווקא  ( טובה  
 . של שותפו A-אל ה♥ -לעונשין ודרום הוביל ב

יכולתי למקם מיד ♠  -לאור ההכרזה והימנעות דרום מהובלה ב 
בפרט היה ברור שלדרום . כמעט את כל הקלפים הגבוהים החסרים

♣A ו- ♦K  . צפון המשיך בשליט וכאן קפצתי ב-A   והמשכתי ב- ♣ .

הוא .  ♥ על  ♠  דרום לא היה יכול להרשות לי להגיע לדומם ולהשליך  
עכשיו . שנחתך♠ ועוד  K-אל ה♠ , A♠-וההגנה המשיכה ב A-זכה ב

למעשה היה ידוע .  K♥הושלך על  ♣ ועוד J-הפיל את ה Q-אל ה♣ 
ולסיים את ♦ ואפשר היה להמשיך  3-2כאן שחלוקת השליטים היא 

במקום זה המשכתי בחיתוך צולב שהשיג תוצאה .  היד בפשטות 
דרום -לצפון +  100והתוצאה של  ,  החוזה נפל פעם אחת .  זהה 

הייתה מושגת תוצאה יותר   2♥ -כי ב (   49%הייתה שווה בשבילם  
  ).גבוהה

  קמפנילה פייטרו בריפמן אפרים 



 הידיים מתחרויות המעורבים 
 מאת רם סופר

 

 

שלא ,  תחרויות הפסטיבל מספקות כמובן שפע של ידיים מעניינות 
מאירועי ,  לפנינו שלוש כאלה .  כולן מדווחות מיידית מהשולחן 
 .המעורבים שפתחו את הפסטיבל
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West North East South 

 נורית גרייצר אסף לנגי אילן ברקת דורית לב

      1♣ 

Pass 1♠ 2♥ DBL 

Pass 2♠ 3♦! 3♠ 

Pass 4♠ Pass Pass 

Pass       

-לאחר ה   2♠ הסתפק בהתחלה בהכרזה צנועה של    אילן ברקת 
Support DBL   הוא   3♠ -אבל לאחר שזו העלתה ל ,  של שותפתו

 .הוסיף למשחק מלא
שרצה רק להמשיך ,  של אסף לנגי   3♦ ההכרזה המעניינת הייתה  

אך ,  DBLאפשר היה לעשות זאת על ידי  .  להתחרות על החוזה 
 .הוא חשש ששותפתו תבין זאת שלא כהלכה

מסתבר כי להכרזה המוזרה הזאת הייתה השפעה מכרעת על 
 9-10אילן ברקת מספר כי הוא היה משוכנע שלמזרח  .  התוצאה 

: ולכן מן הראוי היה להפר את הכלל ,  קלפים בסדרות האדומות 
 "Eight ever, Nine never  "  ולעקוף כנגד♠Q   אצל מערב .

איך ".  הכול יושב " נפילה בחוזה שבו    –התוצאה לא הייתה נעימה 
 !...?תסביר את זה לחבריך לקבוצה

 
שושנה דיווח על שתי ידיים שבו הצטיינו הוא ושותפתו  ינון לירן  

 .IMPבתחרות הזוגות המעורבים  רום
 

Board 15 ,Dealer South, N/S Vul. 
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West East 

 שושנה ינון

1NT 2♦ 

2♥ 3♣ 

4♣ 4♦ 

4NT 5♠ 

6♣ Pass 

ינון ,  ראשית .  במהלך המכרז הזה היו לזוג כמה החלטות מוצלחות 
לאחר שמזרח ,  שנית ;  NT1ופתח  '  נק   15-ל   14-שדרג את ידו מ 

יושגו יותר לקיחות וויתר על ♣ -הראתה שתי סדרות מערב הבין שב
בלבד לא '  נק   10שושנה עם  ,  שלישית ;  ור ' ההתאמה במייג 

 ).בדיוק מה שמערב חיכה לו( Cuebid ♦4התעצלה לתת 
. כך ינון היה יכול לשאול לקלפי מפתח ולהכריז את הסלם המעולה 

הרי ,  ♠ -ו ♦  ,  אין להימנע משני מפסידים ♥  -בעוד שבחוזה ב ,  ואכן 
של מזרח להשלכת ♥  -ניתן להשתמש בסדרת ה ♣  -בחוזה ב 

 .לקיחות 12מפסידים ואין שום בעיה להשיג 
 

Board 26 ,Dealer East, Both Vul. 
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West North East South 

 רום רונן לירן פכטמן

    Pass Pass 

1NT 2♦ DBL Pass 

3NT Pass Pass Pass 

של   DBL-ה .  ור 'קלפים בסדרות המייג 9של צפון הראה לפחות  2♦
, שושנה רונן במזרח הראה רצון להעניש לפחות אחת מהסדרות 

 .NT3אבל רון פכטמן החליט להעדיף לשחק בחוזה של 
הוא המשיך במשחק ההטעיה .  J♠-ורון זכה ב   6♠-ינון הוביל ב 

כעת יש .  A-וה K-אל ה♥ -והמשיך ב K-אל ה J♦כאשר שיחק מידו 
כאשר   A♣-לקיחות מוגבהות ואם תתמהמה דרום עם ה   8לו  

את "  יגנוב "הוא , )נוסף♠ -או גרוע מזה אם צפון ימשיך ב(♣ ישוחק 
 ! התשיעית

, J♣ינון פתר את הבעיה באופן אלגנטי כאשר המשיך בעצמו  

עלתה .  שושנה רום הבינה שהוא מחפש כניסה מהירה ליד השותף 
הייתה +  200.  כך הופל החוזה פעמיים .  ♠ והמשיכה    A♣-מיד ב 

 .דרום בדרך למקום השני בתחרות-תוצאה נאה מאד לצפון



 

 

  סיבוב שני – IMPתחרות זוגות מעורבים 

 מאת רם סופר

חלק מהזוגות   IMPבסיבוב השני של תחרות הזוגות המעורבים  
כבר איבדו כל סיכוי למקומות הראשונים ונשאר להם לשחק 

כך הגענו לשולחנם של חברי נבחרות ישראל לצעירים .  להנאתם
אלירן כבר זכה באליפות אירופה לבתי . הילה לוי –אלירן ארגלזי 

, ועוד כמה פעמים במקום שני , 2006באליפות העולם , 2002ספר 
 .2007ואילו הילה ייצגה אותנו פעם ראשונה בנבחרת הנערות 

 
Board 18 ,Dealer East, N/S Vul. 
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North South 

 ארגלזי לוי

  Pass 

1♦ 1♥ 

1♠ 2NT 

Pass   

נראה לי שאלירן היה יכול ,  Passed Handמכיוון שכבר היה  
 כדי לברר על התאמה   NT2במקום    2♣ "  צבע רביעי "להשתמש ב

הילה לא יכלה . ספק אם זה היה משנה את החוזה הסופי. ♥-ב 5-3
. לקבל את ההזמנה מול שותף שלא פתח עם קלף בודד בסדרתו 

 .וזאת על אף הפיתוי הגדול של משחק מלא פגיע
ולאחר מכן אלירן הריץ ,  J-שהלך אל ה ♣  -מערב בחר להוביל ב 

בשלב זה הצעירים כבר הצטערו שהם לא .  9♦-בהצלחה את ה 
ובסופו ,  ♥ -הבא ותקף את סדרת ה♦ -מזרח זכה ב... במשחק מלא

ואחת ♥  -שתיים ב ,  ♦ שלוש  ,  ♣ של דבר הכרוז צבר ארבע לקיחות  
בוטום זה היה נותן תוצאה -בתחרות טופ .  לקיחות   10וביצע  ♠ -ב

 .IMP 2ואפילו בתחרות הזאת זה נתן להם , נפלאה
 

Board 16, Dealer West, E/W Vul. 
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אילן אגוזי .  4♠ הילה לוי בדרום הייתה כאן הכרוז בחוזה של  
. והוציאה שליטים♥ הילה חתכה סיבוב שני של . ♥-במערב הוביל ב
שלו   A-אבל מערב השכיל לעכב את ה   Q♣-ו   J♣אז היא שיחקה  

כי כל פעם שמערב , מכאן והלאה כבר לא היה מה לעשות. פעמיים
ואי אפשר היה להכניס אותו למשחק ♥  קיבל את היד הוא שיחק  

 .סופי
אבל אלירן ,  מול הגנה נכונה אי אפשר לבצע את החוזה , למעשה

צדק כאשר העיר שהכרוז היה מגדיל בהרבה את הסיכויים 
נמוך מהדומם ♣  הפרקטיים שלו אם בלקיחה שלישית היה משחק  

הרבה יותר ,  שבשלב זה יודע על היד פחות ,  למערב .  Q-לעבר ה
 !).? K♦ולשותף יש , סינגלטון Q-אולי ה(קשה לעכב 

 
, 2007מכאן עברנו לשולחנם של מנצחי התחרות הזאת בשנת  

שהצטיינו כבר גם בפסטיבל ,  פייטרו קמפנילה וטובי אייזנשטיין 
 .הזה כאשר קבוצתם זכתה ביום חמישי במקום השלישי

 
Board 23 ,Dealer South, Both Vul. 
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West North East South 

 אייזנשטיין קובה קמפנילה סגל

      Pass 

1♦ 1♠ Pass 2♠ 

Pass Pass 3♦ Pass 

Pass 3♠ Pass Pass 

Pass       

, 2♦ להכריז  '  התעצלה ' השחקנית במזרח  .  מכרז תחרותי אופייני 
והיא קיבלה הזדמנות נוספת ,  2♠ -ולמזלה דרום תמך בשותפו ל 

,  ואכן .  3♠ -לאחר מכן החליט פייטרו בצפון להתחרות ל . 3♦להכריז 
די בקלות  3♦לקיחות בחוזה  10בעזרת החלוקה הנוחה ניתן לבצע 

 .♣-על ידי פיתוח סדרת ה
מערב זכה בלקיחה ,  K♦-מזרח הובילה ב :  הופל כצפוי  3♠החוזה 

-פייטרו עקף ללא הצלחה ומזרח חזרה ב . ♣וחזר  A♦השנייה עם 
לא היה לו מעבר ליד של שותפתו  A♠-כעת כאשר זכה מערב ב. ♣

והחוזה נפל פעם אחת בלבד עם רווח סמלי ,  ♣ כדי לקבל חיתוך  
 .מערב-למזרח IMP 1של 

בלקיחה הראשונה והמשך   A-זכיית מערב ב    -הגנה חזקה יותר  
ומוכיחה בפעם המי, הייתה מפילה את החוזה פעמיים  -♣ -מיידי ב

מעל   3ולהכריז  ' חוק סך הלקיחות'כמה שלא כדאי להפר את -יודע-
 . שליטים בלבד 8עם  3
 



 

 

Board 24 ,Dealer West, None Vul. 
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North South 

 אייזנשטיין קמפנילה

1♠ 6♠!! 

Pass   

לקראת סוף התחרות כבר לא הייתה לדרום כנראה סבלנות 
' ירתה ' והיא  ,  להתקדם בהדרגה לקראת סלם תוך כדי בירור מדעי 

, 7♠ -השאלה המעניינת כאן היא אם על צפון להוסיף ל .  6♠ 
 AK-בלי ה   6♠ בהתחשב בעובדה ששותפו הרשה לעצמו להכריז  

בטרם נפרש ( ההרגשה שלי בשולחן  ). A♣שלא לדבר על (בשליט 

 . אבל פייטרו החליט אחרת, הייתה שכדאי לעשות זאת) הדומם
של השליטים שאכן   2-2בסופו של דבר הכול היה תלוי בחלוקה  

על אף החמצת . בוצע עם לקיחה עודפת 6♠והחוזה , קרתה בפועל
ובסך הכול צברו ,  IMP  4דרום עדיין הרוויחו  -צפון ,  הסלם הגדול 

 .32-שהספיקו רק למקום ה, IMP 50בתחרות כולה 
 

 . לאחר מכן צפינו בזוג הנלחם על המקום הראשון בתחרות 
בעבר סגן אלוף העולם לנבחרות צעירים וכיום חבר ,  ינון לירן 

הם .  שושנה רום שיתף פעולה עם  ,  נבחרת ישראל הפתוחה 
וגם הסיבוב השני ,  IMP  87התחילו בסיבוב ראשון נפלא של  

 ).בלשון המעטה(שלהם היה לא רע 
 

Board 1 ,Dealer North, None Vul. 
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West North East South 

 רום עוזיאל לירן פלופסקי

  1♣ Pass 1♦ 

1♠ 2♣ Pass 2NT 

Pass Pass Pass   

כאשר על אף הפיתוי הרב למשחק מלא בשיטת , ינון היטיב לעשות
כאשר רוב הזוגות נפלו ( NT2-נמנע מכך והסתפק ב, IMPהחישוב 

ושושנה   T♠-מערב הוביל ב .  גם המשחק היה בעל עניין ). NT3-ב
. A-לשלב יותר מאוחר ולזכות ב   Q♠-רום העדיפה לשמור את ה 

 K-ומזרח היטיבה לעכב את ה, T♣ -ו J♣לאחר מכן היא עקפה עם 

 .שלה פעמיים
כעת נשאלה השאלה כיצד ניתן להגיע לדומם להמשך הטיפול 

לפי ( K-אל ה  ♥הדרך המוצלחת ביותר הייתה פשוט . ♣-בסדרת ה
כעת לא משנה מה תעשה ).  במערב   A-ההכרזה סביר להניח שה 

אבל שושנה ניסתה פתרון יותר .  לקיחות   8לכרוז יש  ,  ההגנה 
 . נמוך♦ יצירתי ושיחקה מידה 

בדומם זכה והכרוז   J♦-ה .  כעת שגה מערב כאשר שיחק נמוך 
אחת ,  ♣ חמש    –לקיחות   8וביצעה בדיוק ♣ המשיכה בשני סיבובי 

הייתה הכרוז ♠  והמשיך  מיד    K-אילו קפץ מערב ב .  ♠ ושתיים  ♦  
וההגנה ,  בידה שלא ניתן להגיע אליה ♦ נשארת עם ארבע לקיחות 

 NT2ביצוע החוזה  .  ♠ ושלוש לקיחות   K ,♦K ,♥A♣-הייתה זוכה ב

 .IMP 3דרום -העניק לצפון
 

Board 2 ,Dealer East, N/S Vul. 
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West North East South 

 רום עוזיאל לירן פלופסקי

    Pass 1♣ 

1♦ 1♠ Pass 1NT 

Pass 4♠ Pass Pass 

Pass       

לפי ' היד שלו שווה  .  בעיית הכרזה מעניינת לצפון בסיבוב השני 
שנמצאים ♦  -אבל היא מתחזקת בגלל הנכבדים ב ,  3♠ '  הספר 

שיטת החישוב שכנעה את ינון להכריז מיד .  Overcall-ה '  אחרי ' 
מצבו נראה טוב ♦  ולאחר שני סיבובים של  ,  משחק מלא פגיע 

אך מהר מאד התגלתה החלוקה .  זכה ומזרח שירת   J-כאשר ה 
 .האכזרית בסדרת השליט והחוזה נפל פעם אחת

רבים היו מכריזים במזרח .  מערב-למזרח IMP 2זה היה רווח של 
DBL    בהתחשב ב ,  4♠ מעניש על-Overcall   אבל ,  של השותף

 ...'חסינות'לשחקני נבחרת יש לפעמים 
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West North East South 

און-גל און-גל לירן   רום 

      Pass 

Pass Pass 1NT Pass 

2♥ Pass 2♠ Pass 

2NT Pass 4♠ Pass 

Pass Pass     

החלק המעניין כאן .  בעקבות טרנספר   4♠ -הכרזה די שגרתית ל 
גורל החוזה תלוי ,  כמו במקרים רבים ,  ושוב .  הוא הביצוע וההגנה 

 Q♣-עם יד חלשה דרום הייתה צריכה להוביל ב . בהובלת הפתיחה

אין זמן להשליך שני .  ואז הכרוז חסרת אונים ,  הבודד שלה 
, A-וברגע שהיא תשחק שליטים צפון יקפוץ ב , ♥על ♦ -מפסידים ב

יבוא עוד חיתוך ♦  ולאחר שתי לקיחות  ,  ייתן לשותפתו חיתוך 
 .והחוזה נופל פעמיים

-און זכתה ב-נורית גל. פאסיבי♥ -אבל שושנה רום בחרה להוביל ב
♥K  היא היטיבה לעמוד בפני .  והייתה צריכה להחליט כיצד לשחק

 A♠כי אז לאחר  ( ♥  על  ♦  ולהשליך שני    A♣הפיתוי לעבור ליד עם 

במקום זה היא ).  ♣ ועוד חיתוך    K-אל ה ♦  ,  ♣ היה בא חיתוך  
ולמהר למשוך   A-צפון היה חייב לקפוץ ב .  המשיכה פשוט בשליט 

, ♦ אבל הכרוז חתכה את הסיבוב השלישי של  , ♦-את הלקיחות ב
כי היו ,  ♣ -ולא הייתה אפילו תלויה במצב סדרת ה , הוציאה שליטים

 .♣בשביל להשליך שני  AQ♥לה 
ללא ספק החמצה   –דרום  -בשביל צפון   IMP  5זה היה הפסד של 

 .די כבדה בשביל זוג הנלחם על המקום הראשון בתחרות
 

  

♠
♥
♦
♣ 

A54 
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♠
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KJT543 
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♦
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AJ865 
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W   E 

  S   

  

♠
♥
♦
♣ 

QJ7 
97 
QJ52 
A976 

  

West North East South 

און-גל און-גל לירן   רום 

Pass Pass 1♥ Pass 

1NT Pass Pass Pass 

צפון לא .  זוהי היד שסיימה את התחרות בשולחנם של ינון ושושנה 
. ונתן ליריביו להסתבך בהכרזה במצב פגיע '  נק   11עם    1♥פתח 

 .מצד מערב נראה עלוב למדי NT1החוזה הסופי 
הובלה ( שמרני   K♥-ההחלטה הבאה הייתה מה להוביל וינון בחר ב

לאחר ( בלקיחה שנייה  ).  הייתה עובדת יותר טוב ♦ -נמוך או ב♥ -ב
(♥A    אל ה ♠  הכרוז שיחק-K   וצפון שיחק מהר נמוך ) (! זהו אכן (

אך בחלוקה הנתונה המומחיות של , KQ♠המשחק הנכון אם לכרוז 
 ).ינון בהגנה עלתה לו בלקיחה

והכרוז ניחש ,  ♣דרום זכתה ושיחקה , ♠און המשיך בעוד -אלכס גל
. ♦והמשיך  Q♣גבה , A-ינון זכה ב. ♠והמשיך בעוד  K♣נכון לשחק 

 .של דרום לזכות J-הכרוז אפשר ל
כדי שהדומם ♦  ולהמשיך    A♣עכשיו דרום הייתה צריכה למשוך  

אבל היא טעתה ,  ♥ -ימסור לצפון את שתי הלקיחות האחרונות ב 
כעת ניתן היה לבצע את .  AK♦  -ו   T♠הכרוז משך  .  ♦ והמשיכה  

של דרום ומשאיר   9-שהיה מועך את ה  J♥-החוזה על ידי המשך ב
כך שהדומם יקבל את הלקיחה ,  בלבד ♥  את צפון עם קלפי  

, נמוך ♥  שיחק  , אבל הכרוז החליט שגם לו מותר לטעות. האחרונה
 .הלקיחות האחרונות 3-ודרום זכתה ב

 
, דרום -בודד לטובת צפון   IMP-בסופו של דבר נפילה אחת ו 

בתחרות   IMP 159ובסך הכול  IMP 72שהשלימו סיבוב מצוין של 
 אבל הזוג .  בימים כתיקונם זה היה מספיק למקום ראשון .  כולה 

התעלה על עצמו עם סיבוב שני מדהים של נגה טל    –דוד פורר  
122  IMP    164ובסך הכול  IMP   בתחרות כולה ומקום ראשון . 

ואת שלישיית ,  סיימו כאמור במקום השני שושנה רום  –ינון לירן 
הזוג .  IMP  142עם  עמליה הירש    –רון שגב  המנצחים השלימו  

כבר היה הרחק )  אילנה ברנר   –לילו פופלילוב  ( במקום הרביעי  

Board 3, Dealer South, E/W Vul. Board 4, Dealer West, Both Vul. 





 

 
 הרצאה מאת אפרים בריפמן הבוקר

 הובלות
  לקיחות ולקחים –מתוך הספר 

    כאשר השותף התערב במכרז –הובלות ) 1
 

מוענקת לכם זכות , כאשר מגיע שלב ביצוע המשחק ואתם המגינים
. אין להקל ראש בזכות זאת .  י הובלת הקלף הראשון " הפתיחה ע

 ! ביריב כבר בלקיחה הראשונה" להכות"חשוב 
להטות את ...)  או עלול ( התחלת המשחק היא רגע הכושר שעשוי  

ון שלקצב בו מתפתח המשחק  תפקיד מכריע ,  הכף  ו  .כי
 

יש להתחשב בשני ,  כאשר מוטל עליכם לבחור את קלף הובלה 
 :גורמים

 .מהי הסדרה הנותנת את הסיכוי הגדול ביותר להכשלת החוזה. א 
 .איזה קלף להוביל מסדרה זו. ב
 

 ברוב המקרים,  כאשר השותף התערב במכרז ועליכם להוביל 
בדרך כלל אין לכם שיקול .  להוביל בסדרה של השותף  חובתכם

 voidהוא  , היחיד שלא להוביל בסדרה של השותף" התירוץ"! דעת
 .singletonאו במקרים מסוימים גם 

 :נבחן כל  מקרה לגופו

  ♦ 63   

♦ Q75 

  N   

♦ AT982 W   E 

  S   

 ♦ KJ2  

 .ועליכם להוביל, התערב בסדרת הדייאמונד) מזרח(השותף 
יש להוביל בקלף , כאשר ברשותכם שלושה קלפים עם קלף בכיר

דרום .  למבצע שתי לקיחות בסדרה . ♦ -Qאם תובילו ב ♦5  –נמוך 
 .♦-Jוגם ב♦ -Kיזכה גם ב

  ♥ 65   

♥ QJ4 

  N   

♥ KT987 W   E 

  S   

 ♥ Q32  

 . מזרח התערב בסדרת ההארט
יש להוביל את הקלף הגבוה ,  כאשר ברשותכם רצף קלפים 

יש להמשיך בקלף הגבוה ,  אם תזכו בלקיחה .Q♥♥♥♥ –מתוך הרצף 

 .'וכו -J♥ה –שמייד אחריו 

  ♠ 653   

♠ K4 

  N   

♠ QJ982 W   E 

  S   

 ♠ AT7  

 .מזרח התערב בסדרת הספייד
. יש להוביל בגבוה מביניהם ,  כאשר ברשותכם שני קלפים 

 .עליכם להמשיך באותה סדרה, אם תזכו בלקיחה

♠
♥
♦
♣ 

A862 
T5 
KQT95 
AK 

  

  N   ♠
♥
♦
♣ 

95 
AKJ86 
A 
65432 

   E 

     

West  North  East  

    1♦ 1♥ 1♠ 

Pass 3♠ Pass 4♠ 

All Pass    

South  

ואתם ,  -2♥מערב מוביל ב .  -♠4והיריבים הגיעו ל ,  אתם המגינים 
על פי הובלת הפתיחה מהי הדרך להכשלת .  זוכים בלקיחה 

  ?החוזה

  

♠
♥
♦
♣ 

A862 
T5 
KQT95 
AK 

  

♠
♥
♦
♣ 

43 
Q52 
87652 
T98 

  N   ♠
♥
♦
♣ 

95 
AKJ86 
A 
65432 

W   E 

  S   

  

♠
♥
♦
♣ 

KQJT7 
943 
J4 
QJ7 

  

 ♠4: החוזה
 2♥: הובלה

כאשר מגן מכריז סדרה וביד השותף שלו ,  לפי חוקי ההובלה 
עליו להוביל את הקלף ,  עם תמונה ,  שלושה קלפים בסדרה זו 

לכן לאחר .  מזרח מקווה שבידי מערב קלף בכיר .  הנמוך ביותר 

מערב .   -6♥ממשיך ב ♦    -Aהוא משחק את ה ,  -K♥שהוא זוכה ב

הוא מבין כי ,  ♦   -Aבראותו כי השותף משך את ה . -Q♥אכן זוכה ב
המשך בדייאמונד יכשיל את החוזה . A singleton ♦ למזרח היה 

הצלחת ההגנה התאפשרה הודות להובלת .  בלקיחה אחת 
 .הפתיחה ופענוח הובלה זו

מערב למדו היטב את חוקי -אם מזרח .  לפניכם בעיה בהגנה 
 :ואתם לפתור את התרגיל, לא יתקשו להכשיל את החוזה, ההובלה

 
  1' תרגיל מס 



 ראיון עם אפרים בריפמן 
 מאת רם סופר

 

 

הם אפרים בריפמן  2008מנצחי התחרות לזוגות גברים בפסטיבל 
פרט להיותו .  67.09%ופייטרו קמפנילה עם תוצאה נפלאה של  

, פעיל רבות גם כמורה ומרצה   אפרים בריפמן ,  שחקן בכיר 
העוסק ,  " לקיחות ולקחים " ספרו  .  ' ובאחרונה גם כסופר ברידג 

יצא לאור לפני כמה חודשים וזכה לביקורות , במשחק היד ובהגנה
 . נלהבות

 
 ?איך אתה מסכם את הניצחון שלכם בתחרות הבוקר

 
את השגיאות . כל מה שעשינו זה רק לשרת לצבע ולהימנע ממחדל

. לא היו משחקים מבריקים . אנחנו רק ניצלנו אותן, עשו המתנגדים
 .לקחנו כל מה שנתנו לנו

 
 ?בהשוואה לקודמיו 2008מה ההתרשמות שלך מפסטיבל 

 
, הכול עומד בלוח הזמנים .  יש כאן ארגון מושלם ,  כמו לפני שנה 

השנה השחקנים כבר לא צריכים .  מתחיל ומסתיים מתי שצריך 
 .הכול מוכן מראש. לחלק את הבורדים

 
כמה זמן ".  לקיחות ולקחים " בוא נדבר קצת על הספר שלך  

 ?עבדת עליו
 

ועוד חצי שנה ,  שנתיים וחצי של עבודה רצופה . בערך שלוש שנים
 .עדיין יש מקום לשיפורים. של הגהות

 
יש לי הרושם שכל מה שיש לכתוב על משחק היד ,  אישית 

 .וההגנה כבר נכתב בשפה האנגלית
 

רוב .  אבל עד עכשיו לא היו בעברית ,  ישנם הרבה ספרים מעולים 
: כגון ( שחקני התחרויות מכירים את טכניקות המשחק כרעיונות  

אבל לסווג אותן ולהבין ,  ) שמירה על קשר , התחמקות, אלימינציה
 .זה לא נכתב מעולם –אותן בשיתוף פעולה 

, רציתי לעשות סדר בכל הרעיונות האלה , כאשר כתבתי את ספרי
הן מזווית הראייה ,  ולקחת כל רעיון בנפרד ולעבור עליו שתי וערב 

, כאשר לומדים זאת כך .  והן מזווית הראייה של המגן , של המבצע
והתלמיד כבר אינו מזדקק ,  טכניקת המשחק מובנת בצורה לוגית 

 .על כל זה עבדתי במשך שנתיים וחצי. לזיכרון
 

 ?מיהו קהל היעד של הספר הזה
 

, שכבר יודעים את הדברים האלה ,  הספר הזה לא נועד למומחים 
הוא נועד לתלמידים מאד מתקדמים .  ומאידך גם לא למתחילים 

על מנת שישפרו את משחקם ויתקרבו לרמתם , ולשחקני תחרויות
 .של המומחים

 
 ?אילו תגובות קיבלת על הספר

 
והן גורמות ,  אני מקבל אינספור טלפונים והודעות בדואר אלקטרוני

גם כאן בפסטיבל עוצרים אותי על כל .  לי להסמיק מרוב מחמאות 
 .צעד ושעל

 
 ?וכתיבת הספר גם קידמה את רמת המשחק שלך

 
 ...אז כנראה למדתי משהו, עכשיו זכיתי במקום ראשון, תראה

 
 !תודה רבה

 
, אפרים מתאר שתי ידיים מתוך תחרות זוגות הגברים   –לסיום  

 .שבה זכו הוא ופייטרו קמפנילה במקום הראשון

 
Board 17, Dealer North, None Vul 
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West North East South 

 פייטרו לוטן פישר אפרים מיקי מלאך

  Pass 2NT 3♠ 

DBL Pass Pass Pass 

כנגד   3♠ -כאן הצטיין שותפי פייטרו כאשר לא חשש להיכנס ב 
לא רבים .  וגרם לבלבול אצל המתנגדים ,  של מזרח   NT2פתיחת 

זוהי דעתו של (  Forcingמצד מערב כעת הוא    Pass-יודעים ש 
ומזרח   DBL-מערב בחר ב .  .) ס . ר   –שאינני מסכים איתה  , אפרים

 . 6♣כך הם החמיצו חוזה של . השאיר אותו
 7-פייטרו הצליח לזכות ב ,  ♥ -לאחר שההגנה החמיצה חיתוך ב 

זה היה שווה .  נפל רק פעמיים ושילם פחות ממשחק מלא , לקיחות
 .דרום-לצפון 84%

 
Board 14, Dealer East, None Vul 
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76 
KT63 
93 
J8754 

  

West North East South 

 פייטרו יצחק ורדי אפרים מאיר גל

    Pass Pass 

1♣ 1NT 2♠ Pass 

Pass Pass     

. 9♦-פייטרו היטיב לבחור ב .  הובלת הפתיחה מאד קריטית כאן 
דרום .  K-וה   Q-אל ה ♥  -ו   AK♠והמשיך עם  ,  A-המבצע זכה ב 

בטרם תתפתח ♦ -כדי לפתח עבור ההגנה לקיחה ב♦ המשיך בעוד 
, ♦ -אחת ב ,  ♠ -כך זכינו בלקיחה אחת ב .  ♥ -עבור הכרוז סדרת ה 

כאשר בהגנה נכונה (   2♠ הפלת החוזה  .  ♣ -ושתיים ב ♥  -שתיים ב
 .69%זיכתה אותנו בתוצאה טובה של ) מצד צפון NT1ניתן להפיל 



 

 

The USA National Championships in San Francisco (2) 
 

By Pietro Campanile 

2nd Part—The Women BAM and the Reisinger 
 
 

While the men were battling in the Life Masters Final, 
the Women had their very own BAM Teams event and 
the quality of the field was as usual very high indeed 
with all the top American players as well as foreign 
champions like Auken-von Arnim, our Migry Zur-
Campanile and a good contingent from Holland, Swe-
den and China. 
 

The strong Chinese team finished first but Migry man-
aged to secure a very prestigious second place with her 
team (Zur Campanile-Westheimer; Sprung-
Eythorsdottir), leaving behind amongst others the recent 
Venice Cup winning team. 
 

One of the most challenging tasks in a board-a-match 
event is to successfully thread the fine line between ag-
gressively seeking to defeat the contract and not giving 
away the priceless overtrick that might lose the board 
for your team. In the second and final set of the 
Women’s BAM, Migry found the key defensive play in 
two critical boards. 
 

See what you would do. 
♠
♥
♦
♣ 

AT42 
A63 
J62 
J83 

This was the bidding (West dealer): 

West North East South 

 Migry   

Pass Pass 1♦ Pass 

1♥ Pass 1♠ Pass 

1NT Pass Pass   

What would you lead?  
 

Tough choice, isn’t it? 
 

I was kibitzing Migry in the second round of the finals 
(my team having been knocked out from the main event 
the previous day) and I was quite surprised when I saw 
her choosing the ♦J!! 
 

My surprise turned to absolute amazement when the 
whole board turned up to be: 

  

♠
♥
♦
♣ 

AT42 
A63 
J62 
J83 

  

♠
♥
♦
♣ 

K6 
KT87 
K4 
T9764 

  N   ♠
♥
♦
♣ 

QJ73 
94 
Q875 
AK5 

W   E 

  S   

  

♠
♥
♦
♣ 

985 
QJ52 
AT93 
Q2 

  

Declared ran the ♦J to her king and then ducked a club 
to South’s queen. South could now reach North’s hand 
twice in order to get diamonds played through and set 
up seven tricks for the defense: a spade, two hearts, 
three diamonds and a club. 1NT minus one 
was enough to win the board. 
 

Later in the set another tough defensive problem to 
solve: you hold 

  

♠
♥
♦
♣ 

AJT5 
764 
QJ9 
853 

  

and East-West get to 3Nt after this auction: 

West North East South 

 Migry   

   Pass 

Pass Pass 1♦ Pass 

1♠ Pass 2♥  Pass 

3NT Pass Pass Pass 

You lead a passive ♥7 and this is what you can see 
when dummy comes down 

♠
♥
♦
♣ 

AJT5 
764 
QJ9 
853 

  

  N   ♠
♥
♦
♣ 

Q9 
AKQ8 
AK654 
64 

   E 

     

Declarer let the heart run to the ♥J in his hand and 
played the ♦10, ducking when Migry inserted the queen. 
 
What would you play next? 
 
Personally I would probably have tried to salvage what-
ever trick I can make (remember this is BAM!) by 
switching to a club, hoping that partner has the ace and 
play a spade through. Migry had looked much deeper 
into the layout, and she realized that a club switch was 
the one thing declarer did not seem to be afraid of. In an 
IMPs event 
she might have tried a low spade, hoping to find her 
partner with the king. In this case, she opted for the ♠A, 
in the knowledge that even if her partner’s signaling 
shows the ♠K to be with declarer, she could always 
switch to clubs and tangle declarer’s entries. As it hap-
pened, this was not necessary because this was the 
complete layout: 



 

 
  

♠
♥
♦
♣ 

AJT5 
764 
QJ9 
853 

  

♠
♥
♦
♣ 

8762 
JT 
T87 
AKQ7 

  N   ♠
♥
♦
♣ 

Q9 
AKQ8 
AK654 
64 

W   E 

  S   

  

♠
♥
♦
♣ 

K43 
9532 
32 
JT92 

  

3NT-1 meant a win on the board when at the other table 
Migry’s teammate conservatively decided to avoid risks 
after North led a club and ran home with her nine top 
tricks, instead of trying to set up diamonds. 
 
The final and most prestigious BAM event was the Reis-
inger. This is the only tournament in the bridge calendar 
which some players are simply “afraid” to play in as it is 
considered to be one of the toughest events in the 
world.   
 
After two qualifying sessions and two semifinal session, 
the field came down to 14 teams including a great se-
lection of the best bridge talent around: all the top Ital-
ians, the best Norwegians, Swedes, Poles and of 
course all the best American players. 
 
After a very strong first half the Cayne team (Fantoni-
Nunes, Lauria-Versace and Cayne-Seamon) succeeded 
in winning the event with a four boards lead in front of 
second place, a very impressive achievement.  
 
Here is a hand from the very last round with a poten-
tially decisive match up between the first two teams in 
the standings: 
 
Dealer West – None Vulnerable 

  

♠
♥
♦
♣ 

AJ65 
QJ2 
A4 
9832 

  

♠
♥
♦
♣ 

Q2 
KT9 
JT86532 
4 

  N   ♠
♥
♦
♣ 

T987 
853 
7 
AQJ76 

W   E 

  S   

  

♠
♥
♦
♣ 

K43 
A764 
KQ9 
KT5 

  

West North East South 

Stansby Versace Martel Lauria 

 Pass  1♣  Pass 1♥ 

Pass 1♠ Pass 3NT 

Pass Pass Pass  

Stansby (West) led the diamond jack. South won with 
his king and played a low heart to dummy’s queen, 
which is the correct play for three tricks in the suit. Now 
declarer called for the club nine. After some thought, 
Martel (East) won with his ace and played a heart, 
ducked to West’s king. Back came a heart, South over-
taking dummy’s jack with his ace. A spade to dummy’s 
jack was followed by the diamond ace, a spade to de-
clarer’s king and the diamond queen, giving this end 
position:  

  

♠
♥
♦
♣ 

A6 
  
  
83 

  

♠
♥
♦
♣ 

 
 
T8653 
 

  N   ♠
♥
♦
♣ 

T9 
  
 
QJ 

W   E 

  S   

  

♠
♥
♦
♣ 

4 
7 
  
KT 

  

When South cashed his heart seven, discarding a club 
from the board, East was squeezed in the black suits. 
So Lauria took an unexpected 11 tricks. Was that 
enough to win the board? No since the result was the 
same at the other table. There Berkowitz won the first 
trick with dummy’s diamond ace and immediately 
played the club nine, letting it run when East did not 
cover. 
The Reisinger closed a very busy ten days of bridge 
where I learnt to like and appreciate the complexity of 
this unusual form of scoring. It is a pity that it is not used 
in Israel as it would make for a really interesting event. 



       

   .ולא על התוצאה הדירוגהסולמות של מתן נקודות אמן מתבססות רק על 

 מן המתחרים 40% -לכבונוס לתוצאה הסופית כמוענקות  בינלאומיותנקודות אמן 

       (*)יותר ממושב אחד בתחרויות בנות 

   .ביתר התחרויותבונוס לתוצאה הסופית כמוענקות  ארציותנקודות אמן 

 בתחרות הזוגות הפתוחהארציות לכל מושב  כמו כן מוענקות גם נקודות אמן

       .ן בשתי תחרויות הקבוצותכל נצחווכן עבור 

     .  מן המתחרים 5%ל = ובסימולטנית  handicap -בתחרות ה (*)

       .הראשונים 3-ל= בתחרות לתארים נמוכים      

 א"נא ב"נא דירוג

1 10   

2 8   

3 6   

4 5   

5 4   

6 4   

7 3   

8 3   

9 3   

10 3   

   2 25%עד 

   1 40%עד 

 AVR - 2עד 

בונוס לכל : ובנוסף 1

 א"נא ב"נא דירוג

1 20   

2 16   

3 13   

4 10   

5-7 7   

8-10 5   

11-13 4   

14-15 4   

   3 25%עד 

   2 30%עד 

   1 40%עד 

 4 - 45%עד 

 AVR - 2עד 

בונוס לכל : ובנוסף 1

 *מושבית -זוגות חד קבוצות מעורבות קבוצות פתוחה
 נשים/ גברים 

 בוקר/ צהרים / חד פעמית ערב 
 יחידים

 **מושבים  2זוגות 
 IMPזוגות מעורבים 

 IMPזוגות 
 TBזוגות מעורבים 

 א"נא ב"נא דירוג

1 12   

2 10   

3 8   

4 6   

5 5   

6-7 4   

8-12 3   

13-50 2   

   1 40%עד 

 AVR - 2עד 

 א"נא ב"נא דירוג

1 - 15 

2 - 12 

3 - 10 

4 - 8 

5 - 7 

6 - 6 

7 - 5 

 4 - 10%עד 

 3 - 15%עד 

 2 - 25%עד 

 AVR - 1עד 

 2008אביב -נקודות אמן לפסטיבל תל

 זוגות פתוח 
 ארציות לכל מושב

 גמר ב גמר א 1-2מושב  דירוג

1 12 12 6 

2 10 10 5 

3 8 8 4 

4 6 6 3 

5 5 5 2 

6 4 4 2 

7-8 3 3 1 

9-10 2 2   

11-15 2 1   

16-20 1 -   

 זוגות פתוח 
 ’גמר א

 זוגות פתוח 
 ’גמר ב

 א"נא ב"נא דירוג

1 20 - 

2 16 - 

3 13 - 

4 10 - 

5 8 - 

6 7 - 

7-8 6 - 

9-10 5 - 

11-15 4 - 

 - 3 50%עד 

 - 2 100%עד 

 א"נא ב"נא דירוג

1 4 - 

2 3 - 

3 3 - 

4 2 - 

5 2 - 

6 2 - 

 - AVR 1עד 

 א"נא ב"נא דירוג

1 1 - 

2 1 - 

3 1 - 

4 - 6 

5 - 5 

6-8 - 4 

 3 - 10%עד 

 2 - 25%עד 

 AVR - 1עד 

זוגות תארים 
 נמוכים

 :עקרונות



 זוגות
 HANDICAP 

דירוג מקורי  
HANDICAP 

סימולטנית 
 במחוזות

 א"נא ב"נא דירוג

1 3 - 

2 2 - 

3 2 - 

 - 1 5%עד 

 3 - 10%עד 

 2 - 25%עד 

 AVR - 1עד 

 א"נא ב"נא דירוג

1 - 10 

2 - 8 

3 - 6 

4 - 5 

 4 - 5%עד 

 3 - 10%עד 

 2 - 25%עד 

 AVR - 1עד 

 א"נא ב"נא דירוג

1 6 - 

2 5 - 

3 4 - 

4 3 - 

5 2 - 

6 2 - 

7 2 - 

8 2 - 

 - 1 5%עד 

 5 - 8%עד 

 4 - 15%עד 

 3 - 20%עד 

 2 - 35%עד 

 AVR - 1עד 



 

 

  )יד שניה(של רמלה  COUP-ה
 

  צבי בן טוביםמאת 

למי שלא קרא את היד הראשונה מומלץ לעיין בעלון של אתמול 
 .כדי להבין במה המדובר

 
 :כמה ידים אחר כך אני שוב בהגנה 

West  North  East  

    1♥ Pass 

Pass DBL Pass 2♠ 

Pass 4♠ All Pass  

South  

  

♠
♥
♦
♣ 

AQJ4 
732 
K65 
KJT 

♠
♥
♦
♣ 

85 
K64 
9742 
Q853 

  N ( )הדומם  

 
 

     

W  (אני ) 

ובהארט שלישי ♥  Q  -המשיך ב ♥  A -שותפי זכה ב,  ♥ 4הובלתי 
הרי הפאס , אם הכרוז צריך לנחש בקלאב . י הכרוז"אשר נחתך ע

פעמים שליטים    2הכרוז משך  .  השמרני שלי עשוי להשתלם 
ברור לי ,    מידו לאחר מחשבה קצרה שיחק קלאב  . בסיימו בדומם

. בידי שותפי והכרוז יצטרך להפסיד עוד לקיחה בקלאב ♣ A-שה
אני מעיר לדרום שהוא הוביל מהיד הלא נכונה ומבקש ממנו 

 . לשחק קלאב מהדומם
שבידו ומבצע   A♣-הוא אומר לי משחק קלאב אל ה "  בעונג רב " 

 :ידו המלאה של הכרוז היתה . שלי Q-עקיפה על ה

          ♠ K10763 
          ♥ 95 
          ♦ QJ3 
          ♣ A72 

 )מחר –היד השלישית (



  תאריך Date 9.2.08 זוגות נשים   תוצאות כלליות

Players Names 
 שמות השחקנים

Total 
 ס"ה

Rank 
 דרוג

 1 70.34 עסיס ריטה -  מזרחי יפה
 2 70.24 אסולין עדי -  לוי הילה

 3 66.10 בילגוראי שרה -  אורן אפרת
 4 62.74 גולני- מאירי ליל -  פרודן כוכבת

 5 62.73 פרקש מרטה -  שבש אווה
 6 62.33 בנימין סלביה -  ריפס סילביה
 7 61.98 הלל יהודית -  וולובלסקי דליה

 8 61.05 שאבי יעל -  גל מיכאלה
 9 60.45 זייטמן מגי -  נחמיאס יהודית

 10 60.14 פורם פרידה -  קלופמן שלי
 10 60.14 רונן ליאורה -  שניר רותי

 12 59.71 חכמי מיכל -  מזמור צפורה
 13 59.65 כהן טרי -  לוי שלה

 14 59.62 צמח לינדה -  וקסלר מיכל
 15 59.12 רגב תמר -  בלוך רלי

 16 58.95 דוד ז'אן -  קידר שושנה
 17 58.79 לב דורית -  בירמן דניאלה

 18 58.78 הכרמלי עמליה -  אייזנשטיין טובי
 19 58.75 שבתיאלי תקוה -  ערמי רות

 20 58.67 בייפוס אריאלה -  שדה מרגלית
 21 58.63 פרץ פנינה -  עירשי טובה

 22 58.62 ליפמן עדה -  לוינשטיין מרים
 23 58.11 פישמן טובה -  זינגר מריקה

 24 58.09 עסיס נופר -  חסין- ברומשטין י
 25 57.75 אליאס אילנה -  שגיא עדנה
 26 57.56 קלברס לידי -  צ'פרוט בטי

 27 57.49 דרזנר תרצה -  רוזנבלט פלי
 28 57.25 צפורי הנריאטה -  מרגלית נעמי

 29 57.08 גרינשטיין קרנאו -  בראונשטיין יעל
 30 56.96 יוסף צביה -  וינשל שושנה

 30 56.96 אלון הדסה -  רוזנפלד ורדה
 32 56.80 קישוני דליה -  שגל יפה

 32 56.80 בר סבר יפה -  הרבסט מיכאלה
 32 56.80 שונק שושנה -  סרוסי אמי

 32 56.80 לזר נעמי -  אלון אלה
 36 56.58 שגיב סטלה -  פופלילוב מתילדה

 37 56.26 מעוז נורית -  רוטברט רינה
 38 56.04 נימן רות -  חרמוני יהודית

 39 55.98 פרבר עדינה -  טולדנו חנה
 40 55.90 ברקוביץ לאה -  מיכלס קלרה

 41 55.63 סגיב מירה -  גולדברג אב
 42 55.62 מלך חניתה -  נוה נורית

 43 55.37 סקגין אליזבט -  גולדברג ניבה
 44 55.22 לויט בלה -  קדם רחל

 44 55.22 לנדסמן אטי -  ריזנברג אורלי
 46 55.11 זילברשטיין לאה -  זינגר דליה

וקסלבאום חנה -  וולף חיה  54.99 47 
 48 54.96 ארציאלי אביבה- ו -  הדר חנה

 49 54.78 שוב דרורה -  טיקוצינסקי מלכה
 50 54.71 שרמן מאירה -  בן עמי מרגלית

 51 54.22 פאור שירי -  פוקס הילית

 52 54.21 פרדו נדיה -  טודרס בתיה
 53 54.19 מויאל מטילדה -  אימר נינט
 54 54.14 מורן אוחיון אור -  בקי לאה
 55 53.91 פופקין בתיה -  זינגר לנה

 56 53.65 הרצוג רבקה -  מינץ ורד
 57 53.63 פלמן גילה -  טלר אריאלה

 58 53.61 קופמן שרה -  קרן אורה
 59 53.52 מגן שולה -  דומניס עליזה

 60 53.28 גרוס פנינה -  גלזר בלה
 61 53.20 סגל חוה -  אסרף איילה

 62 53.15 יוסף רחל -  עזוז אוה
 63 53.08 שגב תחיה -  הולנדר שרה
 64 53.04 טרמין שרה -  קמחי פנינה

 65 52.92 קרמר זהבה -  פאר שוש
 66 52.88 ביר- כץ רונית -  קליין קטי
 67 52.83 פלג דבורה -  פרישר יולה

 68 52.77 גלברט חנה -  בן יהודה יהודית

 69 52.47 אבידן חנה -  בן חיים שרה
 70 52.31 פוקס איזבלה -  ריבניק בלה

 71 52.18 הירש עמליה -  פורת ציפין הילה
 72 52.12 סורל רבקה -  ברק ברכה

Players Names 
 שמות השחקנים

Total 
 ס"ה

Rank 
 דרוג

 73 52.03 בני רות -  אמיתי אדית
 74 52.00 קרני בלהה -  מרדיקס אראלה

 75 51.88 כרמי כרמלה -  צויק אילנה
 76 51.79 סדן נגה -  אליהו סיגל
 77 51.68 גיא חנה -  גיא אושרה

 78 51.63 פאר יוכבד -  נסלרוט חגית
 79 51.38 קרביץ אירית -  קרביץ ענת

 80 51.36 לנדרר יונה -  סמואלוב כוכבת
 81 51.15 גור- אריה חסיה -  לונשטיין רות

 82 51.05 זהבי עמליה -  אלון חוה
 83 50.92 מגן צילה -  ממן ורדה

 84 50.86 יעקבי הניה -  לבנת טובה
 85 50.76 שלומי טובית -  לוטן אביבה

 86 50.71 מלמד טלי -  פאור צביה
 87 50.69 ניימן עירית -  וקשלק אילנה

 88 50.64 רוזנבאום טניה -  נונה רות
 89 50.43 בורג לילי -  גלעדי גיטה
 90 50.31 גלזרמן יפית -  רון טובה

 91 50.25 פרייזר נחום -  רביד יהודית

 92 50.16 בריפמן הניה -  אנטונוב לריסה
 93 49.91 שחר לאה -  ברונר שושנה
רומן חנה -  גזית כרמלה  49.91 93 
 95 49.89 יהל נילי -  מיכאלי דורית

Toutenel Els  - 96 49.83 סעדה נטלי 
 97 49.74 כהן מוירה -  הירש הלן

 98 49.62 ליפין סוזי -  רוס חנה
 99 49.56 קרני צביה -  ליכטמן רות

 100 49.53 אורליצקי תמר -  כהן איריס
 101 49.51 מוראד גרייסי -  קרייזלר דליה

 102 49.49 חוף מלכה -  פן אסתר
 103 49.43 פביאן ירדנה -  פביאן מרים

 104 49.34 שוחט תמר -  קראוס גיזי
 105 49.31 מיכאל רות -  וקסלר רבקה

 106 49.24 פרקש רות -  הירש עדה
 107 49.22 אגוזי נילי -  גולובי שרי
 107 49.22 רוזן רחל -  סלומון רות

 109 49.11 גורטנשטיין פני -  הגר מרסל
 110 49.04 אבידן לידיה -  ידידיה שושנה
 111 49.00 פלנצמן נאורה -  שזיפי חנה
 112 48.99 אסא חיה -  רוזנברג רבקה
 113 48.93 שפירא אורה -  בצלאל רות
 114 48.50 שפירא דליה -  דדבקש רות
 115 48.29 פרנקל מירה -  אונגר שולה

 116 48.24 קיש תמר -  קפון לבנה
 117 48.20 פדון עמליה -  פרפורי שושנה

 118 48.05 אלעד רחל -  רוטנברג רות
 119 48.02 לב ארי טינה -  שליט רות

 120 47.82 סלמי עליזה -  דרורי אילנה
 121 47.80 דן אורה -  לצמן לילי

 121 47.80 שרגל אסתר -  אברמוב ברוריה
 123 47.79 רוזנברג שרה -  שמעוני עירית

 124 47.75 גלון אירית -  אורן איריס
 125 47.72 ברקוביץ מירה -  נורדנברג יעל

 126 47.60 מילוא עתידה -  דורון אילנה
 127 47.47 כשר עמליה -  קארו מרים

 128 47.44 חייצוק דינה -  חץ קלרה
 129 47.29 ורם חיה -  שקד תלמה
 130 47.28 סוכר יוכבד -  גרון לאה

 131 47.19 בן- עדי גילה -  לבל טליה

 132 47.00 קרפלק מרים -  וישניצקי מירי
 133 46.79 רובינשטיין חוה -  שטלמן שרה

 134 46.78 זבולון נינט -  סף יעל
 135 46.75 אילת מלכה -  לוי עמליה

 136 46.65 אסמן פאני -  ווינשטיין מרילה

 137 46.64 גרינברג שושנה -  גרינשפן שוש
 138 46.54 נקל דליה -  דיכנה גליה

 139 46.39 גולדשטיין מירי -  דקל מרה
 140 46.15 שחורי נילי -  בר עדנה

מזל יונה -  מנדל מרים  45.97 141 
 142 45.79 בן עמרם כלילה -  אופיר מאירה
 143 45.75 נחמיאס סימה -  גלסברג תמר

 144 45.70 שיראזי שושנה -  פקר רותי



 

 
 זוגות גברים 

Players Names 
 שמות השחקנים

Total 
 ס"ה

Rank 
 דרוג

 145 45.67 ברלינסקי לידיה -  פלדבוי גיל
 146 45.63 מור חנה -  שווץ לאה
 147 45.44 גורי זיוה -  קדים חנה

 148 45.32 ארר מרגרט -  ליפשיץ יעל
 149 45.28 הנדלר חיה -  עזראן יעל

 150 45.20 גולדרינג אהובה -  רקובסקי צפורה
 151 44.99 זילברבוים שרה -  שירזי קלרט

 152 44.98 רוזנברג מדי -  ססרקו לאה
 153 44.82 פז שרה -  אבירם ריקי

 154 44.81 מלברג לוצ'יה -  בירמן אניטה
 155 44.46 בן בסט גלילה -  גרובר טובה

 156 44.42 כהן מזל -  נוימן יוכבד
 157 44.22 קופר סתיו -  שלזינגר דליה

 158 44.13 יריב רות -  בלייברג מרים
 159 43.89 קיס מרים -  קראוס זהר

 160 43.82 רז צילה -  צנטלר נילי
 161 43.72 ארד נויה -  כהן דליה

 162 43.46 רוזנברג מירי -  פוגצקי מלכה
 163 43.29 לוינגר חנה -  שפט חנה

 164 42.98 גולדמן ורדה -  ביקוביצקי ורדה
 165 42.78 לנג שורה -  קמחין נורי

 166 42.50 אסף רותי -  רשתי בתיה
 167 42.36 שיקר דליה -  רוזנבלום יהודית

 168 42.29 בילגראי חנה -  זאבי רות
 169 42.25 נגבי אמירה -  לובלינר חנ

 170 42.04 פרידריך סוניה -  צור רבקה
 171 42.01 בקנשטיין אהובה -  הלפרן בלהה

 172 41.96 רווה נעמי -  קושניר ללה
 173 41.84 פתאל דוריס -  גולדמן פרידה
 174 41.75 קובה וורה -  פיילכנפלד חנה
 175 41.42 מויסה צציליה -  שינר סילבי

 176 40.95 שולץ דורית -  קולומבו שר
 177 40.94 אדל אלון -  שינפלד גוד

 178 40.86 גוטליב יעל -  מלר יולנטה
 179 40.45 יעקב מלכה -  כליף אילנה

 180 40.24 הורביץ חנה -  שקד רחל
 181 40.13 שמיון דגן ג'ודי -  עפרון פרנסין

 181 40.13 פיינר טובה -  הדר ג'נט
 183 40.01 דוד סילביה -  ברוידא שרה

 184 39.91 ליבסטר נדיה -  גור חנה
 185 39.65 רייכמן ברכה -  פיסטינר ציפורה

 186 38.72 מאיר שירלי -  גראפי עירית
 187 38.38 טורבר פנינ -  קליימן דני

דויד מיכל -  פויכטונגר חוה  37.68 188 
 189 37.11 עזורי לבנה -  ויסבוך לוציה

 190 33.22 פז מרים -  נגיד מיכל
 191 30.78 אל על גבי -  הוכשטד צילה

 192 29.27 קומורניק גילה -  רובינוב אילנה
 193 28.08 שפירא נחמה -  קמינצקי נורית

 

Players Names 
 שמות השחקנים

Total 
 ס"ה

Rank 
 דרוג

 1 67.09 בריפמן אפרים -  קמפנילה פייטרו
 2 66.00 מורד אורי -  רשתי שאול

 3 65.82 גינוסר אלדד -  פכטמן רון
 4 65.41 אורנשטיין איתן -  מוסקוביץ סמו

Kotorowicz Jaku - Kasprzak Jakob 65.19 5 
 6 64.98 ברקת אילן -  לנגי אסף

 7 61.71 בנישטי משה -  פרידלנדר אהוד
 8 60.89 לידור אורן -  גלברד מרדכי

 9 60.47 עסיס משה -  נוה גל
 10 59.93 גורטנשטיין נירא -  רוזנטל לי

 11 59.28 רום יגאל -  ורונסקי ריצרד
 12 59.26 מלאך מיקי -  פישר לוטן

 13 58.92 פרידריך יוליאן -  פרס יורק
 14 58.55 מרקוס קובי -  מרקוס עידו
 15 57.20 צ'רטוק לאוניד -  לזר שוקי

 16 57.02 ארגלזי אלירן -  בר יוסף יותם
 17 56.92 טיקולסקי עמיקם -  דורון רון

Kasprzak Patryk - Nowosadzki Mich 56.88 18 
 19 55.93 רול יוסף -  רול דב

 

Players Names 
 שמות השחקנים

Total 
 ס"ה

Rank 
 דרוג

 20 55.75 רחמני סתיו -  זייטמן בריאן
 21 55.31 מאירוביץ מיקי -  לונשטיין דני

 22 55.20 לנגי אמנון -  סופר רם
 22 55.20 לביא שלומי -  בקיש רמי

 24 55.13 שדה איציק -  משולם יוסף
 25 54.92 טרנובסקי בר -  קניגסברג מודי

 26 54.79 מזן יוסף -  סמואלוב צבי
 27 54.10 קסלין ג'רום -  טובביס אלכס

 28 53.98 שגב רון -  אנגל צבי
 29 53.82 גסנר סידני פרופ -  מרקוס עמירם

Gorski Michal - Franiewski Piot 53.51 30 
 31 53.38 שורץ רון -  פדון דרור

 32 52.78 זיו- לי נעים -  איסרס דב

 33 52.60 נסלרוט אברהם -  פאר פנחס
 34 52.49 ג'נג'חשווילי רב -  ברונשטיין זיו

 35 52.28 לויט יעקב -  לוי אשר
 36 52.04 פרי שלום -  דובינסקי סרגיי

 37 51.73 ענבר חיים -  בלס יעקב
 38 51.61 אדיב יוסי -  פקר אביר

 39 51.44 בר לב משה -  גרייף יגאל
 40 51.43 פאר יוסף -  בריפמן מיכאל

 41 51.23 פיינגולד אברהם -  סלומון משה
 42 51.02 פייגנבאום אלי -  בילר תודי

 43 50.89 זיו אביב -  אורמן ליאור
 44 50.67 רוזנטל אבי -  רוזנטל ניר

 45 50.47 רוזין סימון -  מרמר רוני
 46 50.34 פרוז איתי -  פרוז משה

רוזנבלט דוד -  חורב זאב ד"ר  49.91 47 
 48 49.79 חייט מוטי -  קדישביץ ישי

 49 49.49 כפיר משה -  צוקרט אברהם
 50 49.39 ברוך ניסים -  רז אמנון

 51 49.37 ינר יובל -  ישראלי דן
 52 48.82 ברקוביץ יצחק -  שואל חיים

 53 48.70 חזקיה יעקב -  עזרא משה
 54 48.34 וקשלק יורם -  מעוז נח

 55 47.78 אבן אדיר -  מקוב מרדכי
 56 47.70 אגרוניק גריגורי -  שקולניק זינובי

 57 47.25 ברקמן מאיר -  דמיטרי קוליק
 58 46.92 קלדרון אהרון -  פנאי יצחק

 59 46.56 גרינברג שמואל -  אמיד יעקב
 60 46.55 רפופורט קלמן -  טושר רועי

 61 46.42 טרנר אפרים -  מוסקוביץ הקטור
 62 46.29 סרוסי דוד -  גילת רוני

 63 46.27 מיטל כפיר -  כנען תומר
 64 46.12 בירמן יעקב -  יאיר יוסף

 65 45.87 גרין שלמה) סולי( -  וזינה אורי
 66 45.24 פביאן מיכאל -  פביאן אורי

 67 45.21 ולהויז דוד -  בבאי מאיר
 68 45.07 פיוטרו קלוד -  סודרי דוד

 69 44.93 מיכאלי נפתלי -  ויזנר אמיל
 70 44.53 מזרחי יצחק -  קדם שמעיה

 71 44.43 אלקלעי איזידור -  בן בסט מלאכי
 72 44.10 אילת מיכאל -  ויידמן ולרי

 73 43.80 רום זאב -  לירן ינון
 74 43.64 יוסף מוריס -  פלג צבי
 75 43.51 פאור רון -  פאור אליהו

 76 43.06 פוטשקין ג'ורג'  -  גרינברג ניר

 77 43.05 אבידן דן -  זינגר דן
 78 41.79 טלוביץ'  יצחק -  אופינקריו ראדו

 79 41.49 גני יוסף -  גבע חיים
 80 41.31 גלברט שלמה -  אליהו רוני

 81 40.87 דורון יהודה -  אורנשטיין חיים
 82 40.63 קרסו יעקב -  גוטר אריה
 83 40.19 נויברט טדי -  רוזמרין גד

 84 39.61 יערי יובל -  סגל מירון
 85 38.79 אבירם יעקב -  לוי יוסי

 86 38.76 וולובלסקי פנחס -  הלל אלפרד
 87 38.71 צור חזי -  לרר ישראל

 88 38.52 פארי אהרון -  ציפין עודד
 89 37.90 אלפנדרי ניסים -  דיקמן עמוס
 90 35.92 בלייברג אורי -  בר- נתן אהרון

 91 31.53 רוזנטל לזר -  עזרא אלי. 
 92 30.33 ורדי יצחק -  גל מאיר

 



  

  IMPזוגות 
Players Names 
 שמות השחקנים

[1] [2] 
Total 
 ס"ה

Rank 
 דרוג

 1 129.0 98.0 31.0 אופיר גלעד -  פכטמן רון
 2 118.0 100.0 18.0 סופר רם -  לנגי אמנון

 3 112.0 39.0 73.0 פדון דרור -  טרנובסקי ב
 4 104.0 58.0 46.0 זק שחר -  בראונשטין

 5 98.0 56.0 42.0 פלאי רענן -  פיוטרו קלו
 6 97.0 68.0 29.0 לנגי אסף -  לוין אמיר

 7 96.0 37.0 59.0 חיות אבי -  גלז'בסקי ב
 8 95.0 53.0 42.0 ערמי רות -  שוורץ כוכב

 9 87.0 87.0 0.0 גרייצר נור -  הורוביץ שמ
 9 87.0 16.0 71.0 מיטל כפיר -  מגדל אילן
 11 86.0 79.0 7.0 דב אלכס -  לבנון אילת

 12 85.0 56.0 29.0 אלטברגר עמ -  יוגב דוד
 12 85.0 48.0 37.0 אמודי גילה -  פרידלנדר א

 14 84.0 34.0 50.0 פאר יוסף -  בריפמן מיכ
 15 83.0 35.0 48.0 מיוחס מושי -  לזר אלון
 16 81.0 53.0 28.0 שורץ רון -  פישר לוטן

 17 80.0 44.0 36.0 וייס ישראל -  דרמר שלמה

 18 79.0 70.0 9.0 בנק מוטי -  אברון אנית
 19 78.0 27.0 51.0 לובינסקי י -  גלבוע אורי
 19 78.0 40.0 38.0 נחום אריה -  גרין דורון

 19 78.0 51.0 27.0 פיינרו מרד -  צבעוני אבר

 19 78.0 37.0 41.0 גולדברג כר -  גרודצקי שו
 23 76.0 53.0 23.0 עסיס רויטל -  נמט שלמה

Kmieciak R - Stankiewic 47.0 27.0 74.0 24 
 24 74.0 15.0 59.0 ברקת אילן -  שיינמן רמי

Franiewski - Gorski Mic 21.0 49.0 70.0 26 
 27 69.0 37.0 32.0 קידר בני -  מורג נסים

 27 69.0 21.0 48.0 אלון אלכס -  בן מאיר יו
 29 68.0 34.0 34.0 סדיס ג'ובי -  קרדה רמי

 29 68.0 28.0 40.0 גבע מרים -  טל עופר
 31 67.0 12.0 55.0 מאירצ'וק ו -  מאירצ'וק פ

Richardson  - 32 63.0 26.0 37.0 הוכצייט מי 
 32 63.0 34.0 29.0 אנגל צבי -  גלברד מרדכ
 32 63.0 45.0 18.0 ליבסטר שעי -  נירן ולטר
 35 62.0 22.0 40.0 גרינבאום ל -  צ'ורניי מי

 36 61.0 75.0 14.0- אופק טל -  עממי צבי
 37 60.0 8.0 52.0 גלברט חנה -  בן יהודה י
 37 60.0 22.0 38.0 מרק סוניה -  מרק מיכה

 37 60.0 35.0 25.0 שונק שושנה -  סרוסי אמי
 40 59.0 59.0 0.0 חץ נתן -  לוינגר אסא

 41 58.0 8.0 50.0 ברון יוליא -  גלסר אנדרה
 42 57.0 57.0 0.0 פיטרס דירק -  ישראלי דן

 42 57.0 23.0 34.0 בן חנוך סי -  טמס חיים
 44 55.0 51.0 4.0 וישניצקי מ -  מרקוס עמיר

 44 55.0 22.0 33.0 ניימן יוסף -  ארנון גדי
 44 55.0 4.0 51.0 אגרוניק גר -  שקולניק זי

 44 55.0 36.0 19.0 סרוסי דוד -  גילת רוני
 48 54.0 42.0 12.0 פרידמן איב -  בן אוזיליו

 48 54.0 20.0 34.0 בריפמן אפר -  מרציאנו מא

 50 53.0 27.0 26.0 רונן אלי -  לביא עמיקם
Gordon Irv  - 50 53.0 42.0 11.0 רנד ניסן 
 50 53.0 24.0 29.0 זייטמן ברי -  רחמני סתיו
 53 50.0 3.0- 53.0 ליבוביץ או -  קראוס מיקי

 53 50.0 19.0 31.0 הרצקה רון -  רוסלר אמנו
 53 50.0 20.0 30.0 אורנשטיין -  מוסקוביץ ס

 53 50.0 37.0 13.0 ברקמן מאיר -  טימינקר נח
 57 49.0 3.0- 52.0 צייטין דוד -  קופר משה

 57 49.0 21.0 28.0 ליכטמן איי -  שצוקין גול
 59 48.0 47.0 1.0 וויינשטוק -  אורן יוסף

Raanan Rim  - 60 47.0 18.0 29.0 פרקש רות 
 61 45.0 11.0 34.0 וייס יוסי -  גרוס אורי

 61 45.0 9.0 36.0 ויינשטיין -  מרקוביץ רו
 61 45.0 55.0 10.0- רוזנטל לי -  גורטנשטיין

 64 43.0 35.0 8.0 ברנר אילנה -  פופלילוב ל
 64 43.0 42.0 1.0 שגיב יהודה -  ארגלזי אלי

 66 42.0 14.0 28.0 נהרי אורן -  איציק יהוש
 66 42.0 1.0 41.0 יהל נילי -  רז אמנון

 68 41.0 33.0 8.0 לוין סשה -  פרידלנדר ד
 69 40.0 39.0 1.0 אגוזי בתיה -  אגוזי יורם
 70 39.0 36.0 3.0 ויטנברג אד -  קונפינו יו

 

Players Names 
 שמות השחקנים

[1] [2] 
Total 
 ס"ה

Rank 
 דרוג

 70 39.0 13.0 26.0 שחר יובל -  עמר אבי
 72 37.0 36.0 1.0 אפרת יעקב -  ברקוביץ אר
 72 37.0 13.0- 50.0 שמאע רפאל -  שמאע רותי

 74 36.0 6.0- 42.0 לוין יואב -  לוין יובל
 75 35.0 10.0 25.0 ברג זוהר -  שוהם שי
 75 35.0 11.0 24.0 נמרי דן -  פלקוביץ דו

 77 34.0 15.0 19.0 בלטר איגור -  ברודובסקי
 78 33.0 2.0 31.0 אשכנזי יוס -  מדבדב אולג

 78 33.0 38.0 5.0- ורם מנחם -  גולדנברג י
 78 33.0 16.0- 49.0 בן ארויה א -  אקוני ארלט

 78 33.0 22.0 11.0 לב מוניק -  הולצמן רון
Kotorowicz - Kasprzak J -8.0 40.0 32.0 82 

 82 32.0 9.0 23.0 לשם צבי -  קמינסקי גל

 82 32.0 13.0 19.0 סקגין אליז -  גולדברג ני
 82 32.0 6.0 26.0 אנגל יוסי -  קובאליו סר
 86 31.0 31.0 0.0 לויט ישעיה -  תור רוני
 86 31.0 4.0 27.0 שגב רון -  אסרף ערן

 86 31.0 23.0 8.0 ענבר חיים -  בלס יעקב
 89 30.0 36.0 6.0- חבצלת דורו -  כרפס זאב
 90 28.0 32.0 4.0- מוזס מרים -  מוזס עודד

 90 28.0 20.0 8.0 גולדן אילנ -  לירן ינון
 92 27.0 16.0 11.0 אברהם טניה -  הראל תמי

 92 27.0 11.0- 38.0 אפשטיין או -  זיידנברג נ
 92 27.0 1.0 26.0 אוציטל בור -  קלר יצחק

 95 26.0 36.0 10.0- פלורס משה -  גלעדי יהוד
 96 25.0 56.0 31.0- זק יניב -  גולדן שמוא

 96 25.0 4.0 21.0 קופמן שרה -  אבן אדיר
 96 25.0 0.0 25.0 דורון רון -  גנס בוב

 96 25.0 22.0 3.0 שזיפי חנה -  ליבסטר נדי
 96 25.0 9.0 16.0 כהן עדי -  שפי רון

Nowosadzki  - 96 25.0 13.0- 38.0 קורן טליה 
 102 24.0 17.0 7.0 פורת לירי -  לויט- פורת
 102 24.0 2.0 22.0 בוך משה -  טל ישראל

 102 24.0 29.0 5.0- שפרונג הנר -  רוטשילד חנ
 105 23.0 61.0 38.0- קידר צבי -  גורדון דן

 105 23.0 11.0 12.0 דגן זבולון -  דוידוביץ א
 107 22.0 23.0 1.0- רול יוסף -  סיגל מליאנ

 108 21.0 36.0 15.0- כהן אורה -  מילאת עמיר
 108 21.0 0.0 21.0 איטח אלברט -  טובי יעקב

 110 19.0 15.0- 34.0 מורד אורי -  רשתי שאול
 110 19.0 35.0 16.0- בן צבי גיל -  בן צבי איי

 112 18.0 2.0 16.0 פוקס קנט -  נוידרפר רמ
 113 17.0 24.0- 41.0 גרינר חנן -  גרינשטיין
 114 16.0 7.0 9.0 רוס גדעון -  גולדשטיין

 115 14.0 9.0- 23.0 פישר חיים -  קפיטנוב בו

 115 14.0 12.0 2.0 ליבוביץ גד -  צבילינגר י
 115 14.0 3.0- 17.0 מיוחס יעקב -  ממן אבי

 118 12.0 20.0 8.0- מונטאנו אא -  מונטאנו אל
 118 12.0 32.0 20.0- גביש יורם -  לייפר רולנ

 120 11.0 9.0 2.0 לביא שלומי -  ברונשטיין
 121 10.0 19.0 9.0- דן אורה -  קובה וורה

 122 9.0 13.0 4.0- עזרא יצחק -  אברמוב בני
 122 9.0 21.0- 30.0 בירמן אלון -  הרטמן אולג
 124 8.0 2.0- 10.0 בירנבך דוד -  קריספי ניס
 124 8.0 8.0- 16.0 גרינברג צד -  נוסבאום יצ
 124 8.0 12.0- 20.0 יפה תחיה -  שמעוני כרמ
 127 6.0 20.0- 26.0 ויכמן קרול -  לנדאו מרק

 127 6.0 21.0 15.0- גיל גדעון -  סגל מירון
 129 5.0 37.0- 42.0 אלון יהודה -  קפואנו יום

 130 2.0 0.0 2.0 שולמן קלמן -  פרוז משה
 130 2.0 10.0- 12.0 חלפון רפאל -  כהן יהודה

Lewis Marg - Vardy Rach 8.0 -6.0 2.0 130 
 133 1.0- 10.0- 9.0 שופט דוד -  רובין יצחק

 133 1.0- 11.0- 10.0 קרוק רוברט -  קרביץ אריה
 133 1.0- 3.0 4.0- גל און נור -  גל און אלכ

 136 2.0- 12.0- 10.0 ברוידה ישר -  ויינר אסתר
 136 2.0- 16.0 18.0- גרינברג גל -  פלדבוי גיל

 138 3.0- 8.0- 5.0 סוביק מאיה -  סוביק ויקט
 138 3.0- 11.0- 8.0 סמלסון זאב -  יעקובוביץ

 138 3.0- 0.0 3.0- פייגנבאום -  זיו ישראל
 141 5.0- 1.0- 4.0- פרץ פולדי -  יזהר רפי

 141 5.0- 24.0 29.0- ארבל דודו -  גולן אלעד
 143 8.0- 8.0- 0.0 טוויג אהרו -  שבת דניס
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 144 9.0- 23.0- 14.0 חסין- ברומש -  עסיס נופר
 144 9.0- 7.0 16.0- חזקיה יעקב -  עזרא משה

 144 9.0- 0.0 9.0- כץ מאיר -  סילברמן צב
 144 9.0- 13.0- 4.0 בר- און אלד -  בר- און יוב
 148 10.0- 19.0- 9.0 סוכמן צבי -  שזר ארנון

 148 10.0- 32.0- 22.0 שוחט תמר -  קראוס גיזי
 150 11.0- 27.0- 16.0 מלאך יעקב -  וקסלבאום ח

 151 12.0- 31.0- 19.0 אנטין דוד -  רז בן- ציון
 151 12.0- 17.0 29.0- גרינברג שו -  קרביץ אירי
 151 12.0- 24.0- 12.0 אברגיל זהב -  אורן מאיר

 154 13.0- 17.0- 4.0 יקים נוגה -  קוצר נחום
 154 13.0- 15.0- 2.0 פולק אוסקר -  טל יוסף

 154 13.0- 20.0- 7.0 רקובסקי צפ -  גולדרינג א
 154 13.0- 0.0 13.0- בנציוני יו -  פרחי לינה

 158 14.0- 13.0- 1.0- בר יוסף יו -  סוסמן אילנ
 158 14.0- 6.0 20.0- רם משה -  שליט רות

 158 14.0- 43.0- 29.0 ולצר חיים -  ליבסטר בני

 158 14.0- 9.0- 5.0- סקגין מיכא -  לזר שוקי
 162 15.0- 12.0- 3.0- חכמי מיכל -  מזמור צפור

 162 15.0- 21.0- 6.0 כרמי כרמלה -  צויק אילנה
 164 17.0- 7.0- 10.0- לונשטיין ד -  גוטמן הנרי

 164 17.0- 11.0 28.0- רום מיכל -  ספקטור מיכ
 166 18.0- 11.0 29.0- זילברשטין -  רם ראובן

 166 18.0- 2.0- 16.0- באני רחל -  כהן דן
 166 18.0- 1.0 19.0- גולדפרב אי -  פייקין יות

 Toutenel E -48.0 30.0 -18.0 166 -  גינוסר אלד
 170 19.0- 29.0- 10.0 נחמיאס נור -  טרוטוש ברכ

 170 19.0- 4.0 23.0- רוטבלט מרט -  פיברט יוסף
Kasprzak P  - 172 20.0- 29.0- 9.0 בן טובים צ 

 172 20.0- 36.0- 16.0 דגן חוה -  כהן מוירה
 174 21.0- 7.0- 14.0- שחר לאה -  גליצנשטין

 174 21.0- 17.0- 4.0- מסינגר רונ -  ארנון זאב
 174 21.0- 12.0 33.0- גרינברג שמ -  בורק לואיז

 177 22.0- 3.0 25.0- שטלמן שרה -  אברמוב ברו
 177 22.0- 30.0- 8.0 טל לביאה -  טל חיים

 177 22.0- 15.0- 7.0- אופיר מאיר -  אמיד יעקב
 177 22.0- 5.0- 17.0- מושקוביץ ת -  מהר איתמר
 181 23.0- 13.0- 10.0- קיפר מיכל -  מרדיקס ארא
 182 27.0- 27.0- 0.0 וקסלר רבקה -  ברט יורם
 182 27.0- 5.0- 22.0- שלייפר ישר -  רוזנשיין א

Konuralp O - Senior Nev -16.0 -12.0 -28.0 184 
 184 28.0- 31.0- 3.0 פרי שלום -  דובינסקי ס

 184 28.0- 52.0- 24.0 נוה גל -  עסיס ריטה
 184 28.0- 32.0- 4.0 קיש תמר -  מזרחי יפה

 188 31.0- 35.0- 4.0 אטלס יעקב -  שגיב אירית
 189 32.0- 6.0 38.0- אסולין עדי -  לוי הילה

 189 32.0- 37.0- 5.0 סילברמן זא -  אורטל אילן
 189 32.0- 1.0- 31.0- יסטרוב יהו -  ליברנט שמע

 192 33.0- 31.0- 2.0- טרנר אפרים -  שמיון דגן

 192 33.0- 6.0- 27.0- היימן אטלק -  קמפנילה פי
 194 34.0- 24.0- 10.0- דגן אבינוע -  שחל אריה

 194 34.0- 6.0 40.0- שחר חסידה -  גרייצר מרי
 196 36.0- 38.0- 2.0 גורדון ארי -  ציפין עופר

 196 36.0- 30.0- 6.0- כהן שולה -  רובינשטין
 196 36.0- 18.0- 18.0- ברעם רן -  שיף סמדי

 199 37.0- 36.0- 1.0- קרן אורה -  שרון כרמל
 199 37.0- 18.0- 19.0- גוליק איתן -  גוליק אורי

 199 37.0- 1.0 38.0- סבן אאידה -  קופרשטין מ
 202 38.0- 15.0- 23.0- קופר סתיו -  שלזינגר דל

 202 38.0- 20.0- 18.0- לוין נעמי -  לוין דני
 204 39.0- 23.0- 16.0- שרו חורחה -  צויק יעקב
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 204 39.0- 27.0- 12.0- גילעם יצחק -  פומרנץ לוי
 206 40.0- 4.0 44.0- שבתיאלי תק -  טובביס אלכ

 207 41.0- 14.0- 27.0- גרינשפן שו -  רונן שושנה
 207 41.0- 25.0- 16.0- זילברשלג י -  זילברשלג ש
 207 41.0- 10.0- 31.0- שגיב סטלה -  גורקן פלומ
 210 42.0- 34.0- 8.0- שמיר אשר -  פרץ יהודה

 210 42.0- 7.0- 35.0- דביר אביב -  הלר אילן
 212 43.0- 35.0- 8.0- וקסלבאום א -  קרמניצר רו

 213 44.0- 11.0- 33.0- זיו אביב -  אורמן ליאו
 213 44.0- 2.0- 42.0- סמיר סייג -  אינדורסקי

 215 45.0- 28.0- 17.0- טל ארז -  קיסרי נסים
 216 46.0- 27.0- 19.0- שדה איציק -  חץ קלרה

 216 46.0- 13.0- 33.0- ורדיגר שלו -  גיטל יעקב

 218 49.0- 42.0- 7.0- רוטשטיין א -  קרסו ויויא
 219 53.0- 13.0 66.0- פז שרה -  בנימין סלב

 219 53.0- 1.0- 52.0- כץ אברהם -  מזרחי אלי
 221 54.0- 8.0- 46.0- זלמנוביץ ר -  פרידמן אהר

 221 54.0- 3.0- 51.0- טל שמואל -  טל ריבה
 221 54.0- 33.0- 21.0- סימון רוזי -  אילת אוזן
 224 55.0- 63.0- 8.0 שחורי נילי -  שפיר ערן

 224 55.0- 32.0- 23.0- ברק אליעזר -  רותם אריה

 226 56.0- 55.0- 1.0- מושקוביץ י -  דסקלוב דבש
 226 56.0- 60.0- 4.0 מאיר אוריה -  אלגרבלי פר
 226 56.0- 43.0- 13.0- פרי יהודית -  גרניט שלום

 226 56.0- 14.0- 42.0- אביב מזל -  אביב אליהו

 230 59.0- 17.0- 42.0- שמואלי רן -  בלנקשטיין
 231 60.0- 22.0- 38.0- זינגר מריק -  קומיסיונר

 231 60.0- 9.0- 51.0- לידור דניא -  לידור אבנר
 233 62.0- 14.0- 48.0- דיקמן עמוס -  בילר תודי
 234 63.0- 45.0- 18.0- מוסקוביץ ה -  ארליך גבי

 235 65.0- 84.0- 19.0 כהן קובי -  מאיר ירון
 236 66.0- 48.0- 18.0- שלם איריס -  רחמינוב וא

 237 67.0- 75.0- 8.0 מרום מאיר -  זיו פופי
 238 68.0- 57.0- 11.0- ביטון מישל -  ולהויז דוד
 238 68.0- 49.0- 19.0- גרוסו צפור -  גרוסו גברי

 240 70.0- 71.0- 1.0 אוריין אמי -  דגן יעקב
 240 70.0- 54.0- 16.0- וורך יגאל -  נתנאל רוני
 240 70.0- 45.0- 25.0- כהן ישע -  אפרתי יעקב

 243 77.0- 37.0- 40.0- הרשקוביץ ש -  לייבוביץ א
 244 78.0- 26.0- 52.0- וייס גרשון -  עדן יעל

 245 80.0- 49.0- 31.0- גלבאום גד -  גלבאום דור
 246 81.0- 41.0- 40.0- מזרחי רות -  דורון דורי

 247 82.0- 40.0- 42.0- יוסיפוף דו -  רוזנטל דיא
 248 83.0- 40.0- 43.0- חדד אתי -  כהן מיקי

 249 94.0- 52.0- 42.0- גולדשטיין -  דקל מרה
 250 96.0- 53.0- 43.0- אורלוביץ ע -  בורודצקי א

 251 101.0- 50.0- 51.0- פלורס חיה -  פנחס שושנה
 252 103.0- 33.0- 70.0- קסבי ניסים -  קסבי אירית

 253 104.0- 20.0- 84.0- קרסו יעקב -  גוטר אריה

 253 104.0- 71.0- 33.0- רוזן גבי -  רוזן מיכאל
 255 109.0- 54.0- 55.0- רונן מרים -  רונן בני
 255 109.0- 27.0- 82.0- כהן נילי -  בקיש רמי

 255 109.0- 47.0- 62.0- פוקסמן ירח -  אופמן טובה

 258 112.0- 37.0- 75.0- שור תמר -  ליפין דוד
 258 112.0- 48.0- 64.0- פורשר שמעו -  מנושביץ רט

 260 117.0- 88.0- 29.0- קופר ראובן -  קופר רגינה
 261 118.0- 38.0- 80.0- פרדו נדיה -  דשא אברהם

 262 121.0- 75.0- 46.0- קיס מרים -  קראוס זהר
 263 122.0- 97.0- 25.0- דויד סילבי -  ברוידא שרה

 Bakshi Sho -87.0 -62.0 -149.0 264 -  פנאן כשרונ

 


