גיליון 4

מט"ח :24
מובילים את שוק ההון כבר  10שנים!

*

מט"ח  24היא מפעילת חדר העסקאות הישראלי החוץ-
בנקאי הראשון והיא כאן לשירותכם .על דגלנו מתן שירות
מקצועי ואמין ,קבלת ליווי צמוד מצוות מדריכים מנוסים
שיסייעו לכם להשקיע ,באופן עצמאי.

* כפוף לתנאי המבצע.

אימון אישי להצלחה

ליווי צמוד מצוות מדריכים מנוסים אשר יעניק לכם ,המשקיעים החדשים ללא ניסיון קודם,
את האפשרות לקבל הכלים לניהול תיק ההשקעות באופן עצמאי.
בואו ללמוד עוד על הפן הפרקטי של עולם המסחר!
ההון האנושי ,החוסן הפיננסי ,הקדמה הטכנולוגית ,הליווי וההדרכה המקצועיים ,לצד הקשבה
האישית לצורכי הלקוח 24 ,שעות ביממה ,הם האחראים לעלייה המתמדת במספר לקוחותיה
של חברת מט"ח .24

השקעה בסחורות ומדדים מובילים

מט"ח  24מאפשרת לכם ליהנות מהדרך האטרקטיבית ביותר למסחר בסחורות ומדדים.
מערכות המסחר יפתחו לכם אפשרויות חדשות המאפשרות לכם לסחור בסחורות
הפופולריות ביותר כמו :נפט ,זהב ,כסף ועוד.
הצוות המקצועי והמיומן שלנו יספק לכם את כל הידע והכלים הטכנולוגיים שיסייעו לכם
לבצע מסחר עצמאי קל ונוח!

רחוב יבנה  ,2תל-אביב 65791
טלפון ,03-7132424 :פקסwww.matach24.com ,03-7132411 :
מסחר בשוקי המט"ח נחשב למסחר ספוקלטיבי ומסוכן .אין באמור לעיל בכדי להוות יעוץ המתחשב בצרכיו ובנתוניו האישיים של כל אדם ן קבלת
האייפאד הינה בכפוף לתקנון ן החברה אינה מתחייבת להשגת תשואה כלשהי ו/או כי לא יהיו הפסדים בחשבון הסוחר .בכפוף לתקנון ,גילוי סיכון.

תחרות הקבוצות הפתוחה –
השלב השוויצרי

רם סופר

ותיקי פסטיבל תל אביב הורגלו במשך שנים שיום שלישי
שייך לתחרות הזוגות הפתוחה ,בעוד תחרות הקבוצות
הפתוחה מתקיימת ביום חמישי .השנה – כבר לא .פסטיבל
תל אביב הולך בעקבות אירועים בין-לאומיים מהשורה
הראשונה ומחלק את תחרות הקבוצות לשני שלבים ,כאשר
שלב המוקדמות של הזוגות מתקיים במקביל לשלבי הגמר
של הקבוצות ,ושחקנים שקבוצותיהם הצטיינו פטורים מחלק
מהסיבובים של תחרות הזוגות.
נוסף על המתכונת הבין-לאומית ,השנה גם יש לנו הרכב
חזק מאוד של משתתפים מחו"ל .בעבר היו טובי שחקני
הברידג' בעולם מגיעים מדי שנה לתל אביב .לי אישית
זכורה – מהפסטיבל הראשון שבו השתתפתי – החוויה
של לשחק נגד גייר הלגמו (ועוד לקבל "טופ") שעודדה
אותי להמשיך הלאה ולהתקדם בברידג' .בתחילת שנות
ה 2000-חלה לצערנו ירידה במספר האורחים מחו"ל וגם
באיכותם .הפסטיבל החל להיראות כמו עוד אירוע מקומי.
מגמה זו השתנתה ב ,2010-עת נטל אסף לנגי את שרביט
ארגון הפסטיבל ,והשנה אנו יכולים להתגאות בתחרות בין-
לאומית חזקה ומכובדת .קבוצות רבות וטובות מחו"ל נותנות
מאבקים קשים לשחקני הצמרת שלנו .מי יודע ,אולי בשנים
הבאות נתחיל לראות בתל אביב גם את השמות הגדולים
ביותר בברידג' העולמי.
כתבה זו מוקדשת לשני מפגשים בין קבוצות ישראליות
בכירות לקבוצות מחו"ל במהלך השלב השוויצרי של תחרות
הקבוצות .בסיבוב השישי התמודדה קבוצתו של דוד בירמן
עם הקבוצה הבולגרית-טורקית ויטו .אנו שמחים לראות
נציגות טורקית בפסטיבל שלנו ,בתקווה שזה אולי יתרום
לשיקום היחסים בין המדינות .למעשה הייתה אמורה להגיע
אלינו נבחרת טורקית שלמה ,אך הדבר לא הסתייע .בכל
זאת הגיעה השחקנית הטורקית אהו זובו ששיתפה פעולה
עם חבר נבחרת בולגריה ויקטור ארונוב.
Board 21, Dealer North, Vul N/S
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South
אלטשולר
Pass
All Pass

East
אהו זובו
Pass
♠3

North
דוד בירמן
1NT
Pass

West
ארונוב
♠2

כיום סבורים רוב המומחים שמה שנדרש כדי להתערב
נגד  1NTאינו נקודות ,אלא חלוקה .אהו זובו שתקה עם
 15נקודות ,ואילו שותפה התערב במצב  Balancingעם
 6נקודות וסדרה חלשה 2♠ .הראה לפחות  5קלפים ב♠-
ו 4-קלפים באחת מסדרות המינור .מזרח הכירה את סגנון
ההכרזה של שותפה ולא "הענישה" אותו בהכרזת משחק
מלא ,אלא הזמינה עם ♠ ,3וזה היה החוזה הסופי.
החוזה אינו רע ,אולם דוד בירמן מצא את ההובלה הטובה
ביותר – בשליט .ארונוב זכה ב ♠K-ושיחק ♣ אל ה J-וה.A-
צפון המשיך ב ♠A-וב ♠-שלישי (דרום השליך הארט) כדי
לסכל כל אפשרות לחיתוך בדומם .ארונוב ניסה קלאב נוסף
מהדומם .גלעד אלטשולר היטיב לשחק נמוך ,וה ♣Q-של
מערב זכתה.
זהו מצב הקלפים לאחר  5לקיחות:
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 ♠♥ 4
♦ J965
♣ K87
כיצד יזכה מערב (הנמצא בהובלה) בעוד שש לקיחות?
הפתרון הוא להשתמש בשילוב מיוחד של לחץ ומשחק סופי:
מערב מוביל מידו .♠J
אם צפון משליך ♥ ,הדומם משליך ♦ ,והכרוז ממשיך ב♥Q-
(גם ♥ נמוך עובד) .צפון זוכה ב ♥A-וממשיך ב .♦-הדומם
זוכה ב ♦A-וממשיך ב ♥K-וב ♥-נמוך .לצפון נותרו רק קלפי
♦ וכך הכרוז מגיע ללקיחות שלו בדומם.
אם צפון משליך ♦ ,ההמשך יפה עוד יותר :הדומם משליך

♥ .הכרוז ממשיך ב ♦A-ובחיתוך ♦ ומשחק ♥ נמוך מידו.
צפון חייב לשחק נמוך .הדומם זוכה ב ♥K-וממשיך ב♦K-
שעליו מושלך ♥ .ה ♦-האחרון נמסר לדרום שבידו נותרו רק
קלפי ♣ ,וה ♣T-הופך ללקיחה התשיעית של הכרוז בעזרת
משחק סופי.
♠ J7
את כל זה קשה לראות גם בקלפים פתוחים .במציאות ויקטור
♥ Q965
ארונוב לא היה יכול לדעת בוודאות את חלוקת ה .♣-הוא
♦ J852
העריך (לאור ההכרזה) שעקיפה נגד ה ♥J-תיכשל והחליט
שתקוותו היחידה היא שה ♣K-נותר בודד אצל דרום .הוא
♣ 843
המשיך ב ♣-נמוך והחוזה נכשל פעם אחת .בשולחן השני
ביצעו מזרח-מערב ♠ 3וקבוצת בירמן זכתה ב.IMP 5-
Board 22, Dealer East, Vul E/W
 ♠♥ JT8
West
North
East
South
♦ JT732
אנדרס האגן אורי גלבוע קספר קונוב אילן הרבסט
♣ AQJ95
Pass
Pass
♠ AJ97
♠ KQT654
♣1
♣3
Pass
♠4
♥ K75
♥ AQ
Pass
Pass
Pass
♦ 9
♦ AK54
הדנים הכריזו בזריזות ל 4♠-בעזרת קונבנציה דומה ל"גסטם"
♣ T8763
♣2
♠ 832
(♣ = 3שתי הסדרות הקיצוניות) ,והקשו על הישראלים
♥ 96432
למצוא את ההקרבה המשתלמת ל .5♣-החוזה בוצע לאחר
♦ Q86
שהשליטים התחלקו  ,2-2ודנמרק זכתה ב.IMP 12-
♣ K4
Board 32, Dealer W, Vul E/W
♠ KJ732
West
North
East
South
 ♥ארונוב
דוד בירמן
אהו זובו
אלטשולר
♦ QJT65
Pass
Pass
♣ A42
♠1
2NT
♠4
♦5
♠ 95
♠ AT4
♥5
Pass
♠5
All Pass
♥ AQJ943
♥ KT82
♦ K984
♦ A32
ביד זו החמיץ הזוג הבולגרי-טורקי סלם .ההכרזה ♠4
נראתה למזרח הולמת במצב פגיע .לדעתי ,לאחר הPass-
♣K
♣ 865
♠ Q86
ההתחלתי ,הכרזת ספלינטר של ♦ 4הייתה מתארת את
♥ 765
היד טוב יותר .אלטשולר הכריז מצוין ♦ 5ולא נתן למערב
♦ 7
הזדמנות לשאול לאסים .ארונוב החליט להזמין לסלם
♣ QJT973
עם ♥ ,5אך שותפתו "לא שידרה על אותו גל" ודחתה את
ההזמנה עם ♠ .5בשולחן השני הגיע הזוג הישראלי רומיק-
West
North
East
South
שוורץ ל 6♠-וקבוצת בירמן זכתה ב IMP 13-נוספים.
אנדרס האגן אורי גלבוע קספר קונוב אילן הרבסט
בהמשך הגיע משחק מלא לא פגיע של צפון-דרום שהזוג
Pass
♠1
♥2
♠2
הבולגרי "שכח" להכריזו בשולחן השני ,וכך התוצאה
♥4
♠4
Pass
Pass
הסופית הייתה  5:25לטובת בירמן .קבוצת בירמן הצטיינה
Dbl
Pass
Pass
Pass
בשלב המוקדם עם  VP 162וחילקה את המקום הראשון
יחד עם נבחרת צ'כיה ,אולם שבירת השוויון לפי  Swissקונוב הקריב נכון ל .4♠-החוזה ניתן אפילו לביצוע בקלפים
 Pointsקבעה כי הצ'כים יהיו הראשונים לבחור את יריביהם פתוחים אם הכרוז יודע להפיל את ה ♣K-הבודד של מזרח.
בשלבים הבאים.
המציאות הייתה ורודה פחות :אורי גלבוע הוביל ב.♥A-
אנו עוברים לקרב מרתק שנערך בסיבוב האחרון בין קבוצת הכרוז חתך ומסר ♦ ל A-של מערב .אילן הרבסט המשיך
הרבסט בהרכב כמעט זהה לנבחרת ישראל הפתוחה ב ♥-שנחתך .הכרוז ביצע עקיפת חיתוך מוצלחת ב ,♦-הגיע
(אורי גלבוע החליף את אופיר הרבסט) לקבוצת דנמרק .לדומם ועקף ב .♣-גלבוע זכה ב ♣K-ושיחק  ♦Kשנחתך
שתי הקבוצות היו ממוקמות היטב ,אך עדיין נזקקו לתוצאה גבוה בדומם .ה ♣-הבא נחתך על-ידי מזרח ,ששיחק ♠ נוסף
טובה ,או לפחות סבירה ,כדי לעבור לשלב הבא.
אל ה A-של מערב.
בשלב זה לא נותרו בדומם שליטים ,בעוד לצפון ולמערב
Board 34, Dealer E, Vul N/S
♠ AT965
♥ 2
♦ KQ743
♣ Q6
♠ Q4
♥ A843
♦ 9
♣ AKJ752
♠ K832
♥ KJT7
♦ AT6
♣ T9

נותרו שני שליטים כל אחד .אילן הרבסט המשיך ב ♥-שלישי.
הכרוז איבד שליטה על היד והחוזה נפל שלוש פעמים.
הזוג הישראלי קיווה לתוצאה טובה ,אבל בשולחן השני ביצעו
הדנים במזרח-מערב ♥ 5וקבוצתם זכתה בעוד .IMP 4

Q76
63
Q62
98764

♠
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♣

Board 36, Dealer W, Vul Both
♠ AT2
♥ AJ752
♦ 5
♣ KJ53
♠ KJ9843
♥ Q8
♦ AJ43
♣T
♠ 5
♥ KT94
♦ KT987
♣ AQ2

West
North
East
South
אנדרס האגן אורי גלבוע קספר קונוב אילן הרבסט
♠1
♥2
♠2
♦3
♠4
Dbl
All Pass
לאחר שגלבוע הכריז ♠ 2אגרסיבי במקצת ,דרום בחר
בהכרזה של ♦ 3שהראתה יד טובה עם התאמה ב .♥-אילן
הרבסט הכריז מיד משחק מלא עם ידו החלוקתית ,וצפון
העריך שידו טובה להגנה והכפיל – החלטה לא אופטימלית,
מכיוון ש 6♥-ניתן לביצוע.
צפון הוביל ב ♦-הבודד ,והכרוז זכה ב ♦J-ושיחק ♠ אל ה.Q-
צפון זכה בסיבוב הבא עם ה( ♠A-דרום השליך ♥ מעודד)
ושיחק ♥ נמוך אל ה K-של שותפו כדי לקבל חיתוך ♦.
אנדרס האגן (דרום) היה ערני .הוא הבחין שמתן חיתוך ♦
לשותפו דווקא יסייע לכרוז לצמצם את מספר המפסידים שלו
בסדרה זו ,והמשיך יפה ב .♥-שותפו קספר קונוב זכה ב♥A-
והשלים את ההגנה הטובה עם סיבוב שלישי של ♠ .עכשיו
הכרוז היה חייב להפסיד עוד לקיחה אחת ב ♣-ושתיים ב,♦-
והחוזה נפל שלוש פעמים +800 :לדנמרק .בשולחן השני
לא מצאו פכטמן-גינוסר את הסלם ,והדנים זכו בעוד .IMP 4
Board 33, Dealer N, Vul None
♠ 5
♥ Q3
♦ A6
♣ AKQ97532
♠ KQ3
♠ AJT76
♥ J8652
♥ T9
♦ KJT3
♦ 8754
♣6
♣ JT
♠ 9842
♥ AK74
♦ Q92
♣ 84

South
אנדרס האגן

East
אורי גלבוע

North
קספר קונוב

West
אילן הרבסט

♣1
1NT
Dbl
♦2
♣4
Pass
♥4
Pass
4NT
Pass
♣5
Pass
♣6
All Pass
הכרזת הפתיחה ♣ 1הייתה מלאכותית וחזקה 1NT .הראה
יד דו-סדרתית לפי שיטת  CRASHוה Dbl-של דרום הראה
נקודות .צפון השתלט על מהלך העניינים המוזר בהכרזת ♣4
שקבעה את השליט ועודדה את השותף לחפש סלם .לאחר
הכרזת הקיוביד ♥ 4הוא שאל לאסים (♣ 5הראה  1או )4
והכריז סלם קטן .ה ♥AK-של הדומם השתלבו בצורה נפלאה
עם ה ♥Q-של הכרוז ,שביצע  claimאחרי שתי לקיחות.
בשולחן השני הגיעו הישראלים ל 5♣-בלבד – IMP 11
משמעותיים לדנמרק.
Board 31, Dealer S, Vul N/S
♠ J52
♥ Q94
♦ 642
♣ K975
♠ KQ94
♠ AT763
♥ A6
♥ J87
♦ T3
♦ AKQJ
♣ QJ642
♣A
♠ 8
♥ KT532
♦ 9875
♣ T83
South
אנדרס האגן
Pass
Pass
Dbl
Pass
Pass
Pass

East
אורי גלבוע

North
קספר קונוב

West
אילן הרבסט

2NT
♥4
Rdbl
♠5
Pass

Pass
Pass
Pass
Pass
Pass

♠1
♠3
Pass
4NT
♠7

בשלב זה כבר היה ברור לאילן הרבסט שקבוצתו בסכנת
הדחה ,והוא ניסה כמיטב יכולתו והכריז סלם גדול אף על פי
ש 13-לקיחות לא היו ודאיות .הניסיון הצליח בעזרת משחק
זהיר :לאחר שזכה בהובלת ה ♥-הוא הוציא סיבוב אחד בלבד
של שליטים עם ה ,♠K-שיחק  ,♦AKQהשליך ♥ מהדומם
וחתך פעמיים ♥ עם שליטים נמוכים ,אבל כשלא הולך ,לא
הולך – גם הדנים בשולחן השני מצאו דרך להגיע לסלם
הגדול ,וקבוצת הרבסט לא הצליחה לצמק את התוצאה.
לאחר השוואת התוצאות התברר כי דנמרק ניצחה 1:25
וקבוצת הרבסט אכן הודחה מהמשך התחרות (כאשר 6
 VPהיו מספיקות לה כדי להימנות על  16הראשונות) .קצת
עצוב להיפרד מוקדם כל-כך מאחת הקבוצות הבכירות ,אבל
זהו יופיו של הספורט שגם הטובים ביותר מוצאים את עצמם
לפעמים בצד המפסיד .חוץ מזה ,נראה לי שרוב השחקנים
נהנו לשחק את החלוקות החריפות ומרובות הסלמים של
הסיבוב האחרון ,ללא קשר לתוצאות.

הגעתם לרגע שבו
אתם יכולים לשחק ברידג'
ולתת לבית שלכם לעבוד בשבילכם

משכנתא הפוכה לבני 60+

הלוואה לכל מטרה ,ללא החזרים חודשיים
בגיל הפרישה ,הבית שלכם יכול לשמש מקור הכנסה נוסף עבורכם .כלל מימון מציעה
לכם הזדמנות מצוינת לסגור חובות ,לעזור לילדים ובעיקר ליהנות מרווחה כלכלית.
עם "משכנתא הפוכה" תמשיכו לגור בבית ,בבעלותכם המלאה ,ותיהנו מכסף זמין לכל צורך.
●
●
●

אין החזרים חודשיים
ניתן לפרוע את ההלוואה בכל עת וללא קנסות
תמשיכו לגור בביתכם ככל שתרצו ולשמור על בעלותכם המלאה

לקביעת פגישת ייעוץ )ללא התחייבות מצדכם( חייגו:

1-700-50-50-98

נפגש בפסטיבל הברידג'

*מתן ההלוואות לבני  60ומעלה בלבד .בכפוף לתנאים המקובלים בחברה ולשיקול דעתה הבלעדי.
משכנתא הפוכה ׀ משכנתאות ׀ הלוואות לפרטיים ׀ הלוואות ללימודים ׀ מימון לעסקים ׀ ביטוח אשראי ׀ פקטורינג ׀ ליסינג מימוני

אילן הרבסט
מה הצבע האהוב עליך? לילך (שם הבת שלי)
מה אתה אוהב לאכול? מאכלי ים ,פלאפל ,חומוס
לאיזה מוזיקה אתה מקשיב? ישראלית (שלמה ארצי ,ארקדי דוכין ,מתי
כספי)...
סרט אהוב? שחקן? שחקנית? "חומות של תקווה" ,קווין ספיסי
סופר אהוב? הרלן קובן
איזה שחקן ברידג' אתה מעריץ? גייר הלגמו
מאיזה ספר ברידג' למדת הכי הרבה?  Deductionמאת דורמר
איפה אתה אוהב לשחק ברידג'? בחו"ל – אליפויות אירופה ועולם,
אולימפיאדות ,וגם בBBO-
מהי תחרות הברידג' הזכורה לך ביותר?
הזכייה באליפות אירופה הפתוחה לקבוצות במנטון
יש לך אמונות טפלות הקשורות לברידג'? מקומות ישיבה .תמיד דרום
ומערב.
מהו החוק הטיפשי ביותר בברידג'? לא יודע .שעון זמן בברידג' (בדומה לשח) היה תוספת מעולה
מדוע אתה אוהב לשחק בתחרויות ברידג'? עניין ,אתגר ,התמודדות מול יריבים חזקים
מה היית רוצה ללמוד? לרקוד
מהו הפחד הגדול ביותר שלך? תאונת דרכים
מהי השאיפה הגדולה ביותר שלך לעתיד? חיים מאושרים ומהנים ועתיד טוב לבנות שלי ולזוגתי.

ביום ראשון ה,5.2.12-
בשעה  09:30בפסטיבל הברידג'

תינתן הרצאה בנושא הכרזה  2על 1
מפי אלדד גינוסר ,שיחתום על ספרו מיד לאחריה

אלדד )גינו( גינוסר
אמן בינלאומי בברידג'

קובץ מאמרים
במחיר מיוחד לחברי התאגדות הברידג'

45

ש"ח

כולל משלוח

פרטים והזמנות077-3330775 :

מרכז ההדרכה

הפסט יבל הלבן

בחג השבועות
ארבעה ימים של ברידג' וכיף
במלון חוף התמרים בעכו  24-27למאי 2012
סוף שבוע ארוך  -חמישי עד ראשון

פסטיבל ברידג' חגיגי
כולל שתי תחרויות ארציות דו מושביות:
" 25.5.12גביע הפסטיבל הלבן"
" 26.5.12גביע שבועות עד "120
נקודות אמן ארציות ,פרסים וגביעים לזוכים.

חוויה שאסור לפספס:

הרצאות והדרכות מהטובים ביותר

קרנאור גרינשטיין

בהשתתפות נבחרת בתי הספר של ישראל

גלעד אופיר

אפרים בריפמן

ערן אסרף

מוטי גלברד

רויטל עסיס

אלדד גינוסר

פרטים והרשמה :גדי בן בסט  ,050-5364604טלפקס 03-6040940

North
T. Bessis
1♣
1NT
2♦
2♠
3NT

South
M. Bessis
1♥
2♣
2♥
2NT
Pass

Thomas managed to engineer a way to recover that
loss. The pair opens 1♣ with any 4-3-3-3 pattern.
South's 2♣ was according to the same convention
used by the Latvians in board 27 above: either to
play 2♦, or to show an invitational hand.
North's 2♦ was obligatory, and 2♥ showed an
invitational hand with 5 hearts. The rest of the
bidding was an improvisation: Thomas wanted
to be in game with his 14 HCP, but decided that
without ruffing power, nine tricks in NT would be
easier than ten tricks in hearts.

The only problem was that a club lead would
immediately lead to the loss of five tricks. However
1♣ was opened, so East led a spade. Thomas
won the ♠Q, played the ♦6 to the K, returned to his
hand with the ♥K and ran the ♦T – trying to pretend
that he was finessing against the ♦J.
East's second duck proved fatal. Thomas won the
trick and ran home with 9 tricks before the defense
had a chance to play clubs. At the other table the
normal 4♥ contract went down one, since both
black-suit finesses failed. France Blue regained
10 IMPs, and the match ended in a 15:15 tie.
At the end of the day both teams qualified for the
knock-out stage. The two leading teams at the
swiss stage were The Czech Republic and David
Birman. Both scored 162 VP. Yehuda sagiv and
Consus Red (Poland) came next with 158 VP.
All in all, seven Israeli teams and nine overseas
teams will contest it at the knock-out stage.

שירי פאור
מה הצבע האהוב עליך? כחול
,)...מה את אוהבת לאכול? לשתות? פיצה (לרוב אני לא מרשה לעצמי
ואני מאוד מאוד אוהבת בירה
לאיזה מוזיקה את מקשיבה? שחורה וסול
 רובין וויליאמס,"סרט אהוב? שחקן? שחקנית? "הנוסע השמיני
סופר אהוב? הרוקי מורקמי
 הוא גם כותב טוב.איזה שחקן ברידג' את מעריצה? אדי קנטר
מאיזה ספר ברידג' למדת הכי הרבה? הביצוע הנכון של יו קלסי
. וכמובן במועדון קריית אונו,איפה את אוהבת לשחק ברידג'? בכל מקום
)אני פחות אוהבת באינטרנט (למרות שלפעמים אין ברירה
?מהי תחרות הברידג' הזכורה לך ביותר? משחק מסוים
... פגיע7NT " באחת מהן "מכרתי.אליפויות אירופה לצעירים בקרדיף ובגנט
?'יש לך אמונות טפלות הקשורות לברידג
.'ברור – מחליפה עט אם לא הולך וכו
.מה החוק הטיפשי ביותר בברידג'? חוק המחדל שנותן לקיחה גם כשלא מגיע
J ...במה טובים שחקני ברידג' (חוץ מברידג')? בלאהוב את עצמם ולזלזל באחרים
מדוע את אוהבת לשחק בתחרויות ברידג'? כמו כולם אני אוהבת לנצח; אדרנלין; לרדת לעומק המחשבה
 גם הוראה וגם לטייל בכל העולם – שילוב.מה היית רוצה להיות אם לא היית משחקת ברידג'? מדריכת טיולים
.מושלם
מה היית רוצה ללמוד? ארכיטקטורה
מה הפחד הגדול ביותר שלך? להזדקן ולהיות תלויה בחסדי אחרים
,' ללמד ברידג,מהי השאיפה הגדולה ביותר שלך לעתיד? להצליח לעשות הכול יחד – לשחק ברידג' מקצועני
.לטייל ולנוח

long as trump didn't break worse than 4-2. East's Board 15, Dealer S, Vul N/S
club loser was discarded on the ♦AK.
Board 30, Dealer E, Vul None
♠ A53
♥ 976
♦ 62
♠ 875
♣ QT832
♥ KJ7
♠ KQT2
♠
9
♦ J4
♥ T543
♥ AKQJ82
♣ QJ942
♠ K32
♠ J96
♦ K854
♦ JT5
♥ T5
♥ A98643
♣K
♣ A54
♠ J8764
♦ AKQ876
♦ 9
♥ ♣ T7
♣ A86
♦ AQ93
♠ AQT4
♣ J976
♥ Q2
♦ T532
West
North
East
South
♣ K53
Roll
T. Bessis
Lengy
M. Bessis
West
North
East
South
Pass
Jansons
Stirbu
Smilgajs
Serpoi
1♥
Pass
3♦
Pass
1♦
1♠
4♥
Pass
Pass
Pass
2♦
2♠
3NT
Pass
Pass
Pass
The bidding was simple, E/W reaching 4♥ via a
Serpoi's 1♠ 4-card overcall, supported by his Bergen raise. Thomas found the killing lead – the
partner, helped to push Latvia overboard. West's ♦6. Roll played small from dummy and dropped
2♦ bid showed hearts, and East bid an optimistic his ♦J instantly on South's Q, a standard deceptive
3NT, perhaps hoping for a better dummy.
play. Michel misread the position, since North
3NT would still be all right if South led a spade and could have led the ♦6 also from ♦T652.
diamonds were 3-3, but it was not to be. The lead However, the continuation of the ♦A could hardly
from AQT4 looked unattractive, and Serpoi found cost, since without a diamond ruff the contract can
the strong ♣5 lead. Declarer ducked twice, and be set only if North has two black aces, or one ace
after winning the ♣A played ♦AKQ, learning about and a trump trick, and it doesn't seem that any
the 4-2 split. He gave a diamond trick to South, loser may disappear on the ♦K (in the event that
who had no more clubs, but after the ♥Q switch it the ♦J is singleton).
was all over. The ♥A was declarer's fifth and last After some thought, Michel played the ♣7 and
trick. 3NT-4 gave Romania plus 200, as they won declarer soon claimed his contract. At the other
the match 16:14.
table it was down one, 10 IMPs to Bareket &
The Romanians advanced to the knock-out stage Friends.
with 149 VP from 8 matches, while the Latvians
accumulated only 129 VP, and they hope to have Board 17, Dealer N, Vul None
better luck in the Open Pairs.
Perhaps the most famous pair arriving at Tel Aviv
♠ AQ6
♥ AK6
was the French father-son combination of Michel
♦ JT63
Bessis-Thomas Bessis. Their Israeli connection
♣ 973
dates from June 2007 when they won the
♠ K874
♠ J932
European Open Teams in Antalya together with
♥ 42
♥ J75
Ron Pachtmann-Eldad Ginossar. Here I watched
♦ A98
♦ 72
them play against the festival organizer Assaf
Lengy, who was actually responsible for bringing
♣ Q864
♣ AJT2
♠
T5
them to Tel Aviv. Assaf's partner was Yossi Roll.
♥ QT983
This match was a very even one. Four out of six
♦ KQ54
boards did not produce any swings at all. Here are
♣ K5
the two that did:

THE OPEN TEAMS
Ram Soffer
Whereas the first weekend of the 46th Tel Aviv
Festival was more or less a gathering of Israeli
bridge players, starting Monday it has become a
truly high-level international competition. The BAM
Teams, a novel event in its third year, attracted an
impressive number of 56 teams despite the fact
that a large Pairs event was played at the same
time. The strength of the overseas players is
shown by the fact that there were 10 foreign teams
out of the top 14. However, the Israeli combination
of Israel Yadlin-Doron Yadlin-Ron SchwartzLotan Fisher-Uzi Ben Haim-Inon Liran captured
first place with a great result of 69 VP out of a
possible 96, ahead of Denmark and Consus Red
from Poland.

with 8 trumps (it turned out that 3♠ was makeable).
However, their defense was not too tight.
West led a normal ♥J. South won with the ♥K
and ran his ♣T to East's ♣Q. The sight of dummy
demanded a trumps return, which was safe since
East had enough club stoppers. Instead Andris
Smilgajs (East) returned the ♠T, which allowed
declarer (Gheorghe Serpoi) to make his contract:
♠A, spade ruff, ♣K covered and ruffed (dropping
West's ♣J), spade ruff, ♥A, last spade ruffed and
the ♥2 discarded on the ♣9, while West was forced
to ruff with a high trump.
Plus 110 was a very good result for N/S in this
partscore deal.

Board 27, Dealer S, Vul None
The Romanian team Filip-Ionita-Stirbu-Serpoi
♠ J7
th
♥ A952
took 6 place at the BAM Teams. I was kibitzing
♦ QJ7643
them during the swiss stage of the Open Teams,
♣6
playing against Latvia (Balasovs-Bethers♠ AK2
♠
Q854
Germanis-Rubenis-Jansons-Smilgajs).
♥ KQJT86
♥ 3
♦ 8
♦ AKT95
Board 25, Dealer N, Vul E/W
♠ 7
♣ AJ8
♣ K97
♠ T963
♥ 86
♥ 74
♦ J954
♦ 2
♣ K97643
♠ QT94
♠ K652
♣ QT5432
♥ Q3
♥ JT954
♦ 873
♦ AK
West
East
♣ AQ85
♣ J2
Jansons
Smilgajs
♠ AJ83
1♦
1♥
♥ AK72
1♠
2♦
♦ QT62
3♦
3♥
♣T
3NT
6♥
West
North
East
South
Latvia responded with a successful slam. They
Jansons
Stirbu
Smilgajs
Serpoi
used the popular convention (replacing 4th suit
Pass
Pass
1♦
forcing) that after three bids at the 1 level, 2♦ is an
1♥
2♦
Dbl
Pass
artificial game force, while 2♣ is either a signoff in
2♠
Pass
Pass
3♦
diamonds or an invitational hand.
Pass
Pass
Pass
West, whose 1♦ opening was precision, showed a
The Latvian East/West pair found their spade fit real diamond suit and then bid a natural 3NT. East
with the help of a responsive double, then abided decided that his hand was good enough for a slam,
by the Law of Total Tricks and didn't compete to 3♠ and indeed the contract was easily makeable, as

מחירים מיוחדים לבאי פסטיבל הברידג'
מגה תיירות בע"מ

מגהגולד

 5%הנחה
במועד
עההזמנה
ד 2.3.12

הגיל המושלם לטייל בעולם
טיולים וחופשות לגיל השלישי

GBF

 8ימים

GSBF

GSTR

 8ימים

 8ימים

היער השחור וחבל אלזס

היער השחור ושוייץ

חבל הטירול ושוייץ

מוזיאון מרצדס * שייט בטיטיזי *
טעימות בדרכי היין * מפלי הריין
יציאות6.8 ,2.7 ,11.6 ,14.5 :
נוסע בחדר זוגי :החל מ$ 1730 -

עליה להר הטיטליס * טעימות בדרך
היין * מפלי טרומלבאך * שייט בטיטיזי
יציאות27.8 ,6.8 ,2.7 ,28.5 :
נוסע בחדר זוגי :החל מ$ 2065 -

נוסע בחדר זוגי :החל מ$ 1775 -

GUSA

 18יום

ארה"ב החוף המזרחי,
לאס וגאס ושייט לבהאמס

טורונטו * מפלי הניאגרה * חבל האמיש
*וושינגטון * מיאמי * ניו יורק * שייט  3לילות
לבהאמס *  4ארוחות  +פנסיון מלא בשייט
טיסות אל על .יציאות6.9 ,9.8 ,3.5 :

נוסע בחדר זוגי :החל מ$ 5475 -

GTR

עליה להר הטיטליס * מופע פולקלור
* מפלי הריין * טירת הלברון
יציאות27.8 ,6.8 ,2.7 ,14.5 :

GPO

 7ימים

הטירול וחבל זלצבורג

 6ימים

אופרה בפראג

מופע פולקלור * מפלי קרימל * ארמון
נוישוונשטיין * קן הנשרים
יציאות23.8 ,12.7 ,21.6 ,31.5 :

 3מופעי אופרה * סיורים בפראג ,קוטנה
הורה וקרלובי וארי
יציאות6.9 ,17.5 :

נוסע בחדר זוגי :החל מ$ 1485 -

נוסע בחדר זוגי :החל מ$ 1620 -

 10ימים

 10ימים

שייט נהרות באירופה -
הדנובה הרומנטית

שייט נהרות באירופה -
הריין הקסום

 7לילות שייט על הדנובה  5כוכבים וסיורים
*  2לילות בודפשט וגולאש פארטי
חצי פנסיון  +פנסיון מלא בשייט
* טיסות אל על.
יציאה4.7 :

 7לילות שייט על הריין  5כוכבים וסיורים
*  2לילות באמסטרדם ומבשלת הבירה
הייניקן * תערוכת הפרחים פלוריאדה
חצי פנסיון  +פנסיון מלא בשייט * טיסות
סדירות .יציאה9.8 :

נוסע בחדר זוגי :החל מ$ 4069 -

נוסע בחדר זוגי :החל מ$ 4222 -

מבצעי תיירות בארץ
אילת

אילת מלון לאונרדו פלאזה * חופשה כולל אירוח  4לילות ע"ב
חצי פנסיון * כולל הסעות * ארוחת צהריים אחת במהלך השהייה *
שייט ביאכטה במפרץ אילת * תאריך 19-23.2.12

מחיר לאדם בחדר זוגי₪ 1260 :

מסלולים מיוחדים ומגוונים ,מבחר אתרים כלולים מראש,
קבוצת גיל הומוגנית איכות :בתי מלון מודרניים ,מדריכים
מומחים ומיומנים ,שתי ארוחות כלולות ביום .נוחות:
אוטובוסים מרווחים ומפוארים ,בתי מלון ממוקמים היטב ,עד
 40נוסעים בטיול .תחושת בטחון :מדריכים מנוסים בטיולי
הגיל השלישי ,רופא ישראלי צמוד.

ים המלח  -מלון קראון פלאזה

 4לילות חצי פנסיון * מועדון גמלאים * ספא ללא תשלום * קפה
ועוגה פעם אחת * הסעות הלוך וחזור תאריך 13-17.5.12

מחיר לאדם בחדר זוגי₪ 2200 :

טיולים בארץ

מבחר מסלולים של טיולי יום לאביב ולסתיו הכוללים אוטובוס
מפואר מדריך וארוחת צהריים כלולה.

ניתן לקבל את חוברת מגה גולד המקיפה של מסלולי הטיולים בחו"ל במשרדנו.
כל הטיולים והצעות הנופש כפופות לתנאים והגבלת אחריות כמופיע בחוברת מגה גולד לשנת  .2012ניתן לשלם בכרטיס אשראי ב 4תשלומים שווים ללא ריבית .את מגוון הטיולים תוכלו למצוא
בחוברת השנתית ובה טיולים נוספים לסין ,לתאילנד ,ומסלולים רבים ומגוונים ברחבי אירופה .נשמח לשלוח את החוברת המלאה ולתת פרטים נוספים ,מועדי יציאה ומחירים כולל הזמנות.

לפרטים והזמנות מגה תיירותwww.megagold.co.il 03-7684800 :

 .iiאם השחקן/שחקנית הגיעו למקום  ,2אז הוא יקבל תוצאה *M14
 .iiiאם השחקן/שחקנית הגיעו למקום  ,3-4אז הוא יקבל תוצאה *M21

כללי )מקום  .(28שחקן  Bמקבל את התוצאה של מי שהגיע לאחוזון 21
)מקום  42כללי( .התוצאה שיקבלו היא ממוצע של שני המספרים.

Open Teams - Festival 2012

הפלגת השנה באלסקה
Final Results

במחיר שטרם היה כמותו

דרוג

שם הקבוצה

מספרי חבר

חברי הקבוצה

VP

SP

1

Denmark

W

Konow Kasp-Hagen
Ande-Bilde Denn- 954
Graversen

2

 VitoBulgaria

Zobu Ahu-Aronov Vic1053 RU
Karaivanov-Rusev Ton

3

Contra RED
- Romania

ROM-ROMFilip Flor-Stirbu Cal1014 SF
ROM-ROM
Mar
Serpoiמציעים:
Ghe-Ionitaוצוותו
גדי בן בסט

4

France Red

SF

5

Consus
White

QF

-

& Bareket
Friends

7

QF Moshe Primo

באיינאב
טיולנאא
נאמ
ויקטוריה
וגני בושארד

DEN-DEN-DEN12
DEN

6

20

13

7

16

13

7

13

TUR-BUL-BULBUL

שייט על ספינת הפאר ***** Celebrity Century
FRA-FRA-FRAFRA

-Francesche2012Lhuissier
ביוני
8-18 1049
Libbrecht -Thuilliez

 10לילות 11 ,ימים
 Zadrogaימים בקנדה
באלסקה ו4-
POL-POL-POLשייטJa-Zak
 7ימיPiotr-
969
Cieslak Ja-Lewaciak G

POL

$ 9312-12940בחדר זוגי 3,650
מחיר לאדם
ברקת אילן-לנגי אסף-לוין
QF

1035
באוניה עם נוף לים – $ 380
תוספת לתא
9321-9402
אמיר-רול יוסף
תוספת ליחיד בחדר – $ 1,068

10

11

11

5

6

6

10

8

8

14975-15690לוטן-שורץ רון-פדון
פישר
כולל:
המחיר
964
דרור-בירמן אלון
 15043-15015מיסים ואגרות של חברת השייט ).($ 145
פעילויות ברידג' במהלך השייט.
כולל:
המחיר 6אינו 6
12

טיסות סדירות הלוך וחזור לונקובר.
תשר לנותני השירות של חברת השייט.
כל המיסים והאגרות המקומיים במהלך הטיול.
העברה משדה התעופה למלון בעיר.
 7לילות שיט בתא פנימי כולל כל הארוחות
 3לילות חצי פנסיון במלון **** במרכז העיר.
ביטוח בריאות.
פרלמוטר
פרידריך יו-
אנגל יוסי-
בשיט.
כמפורט
והתוכנית
העברה לאוניה.
השייט.
במהלך
טיולים
6
4
8 991-368-6082-86
1011 QF Engel Joseph
העברה בסיום השיט למלון בונקובר.
ממוזג.
קובאליו סר
בונקובר – מדריך מקומי דובר אנגלית ואוטובוס תייריםאר-
העברה למחרת לשדה התעופה.
 3ימי טיול בונקובר.

9
-

-

-

-

Czech
Republic

CZE-CZE-CZE- Kopecky Mi-Kurka Juse1066 KO
Macura Mil-Vozabal
03-6040940 CZE
 ,050-5364604טלפקס
פרטים והרשמהDa:גדי בן בסט

14

7

4

חוברת פירוט הטיולים תינתן למעוניינים בנפרד.

בירמן דוד-שוורץ אדרי-רומיק
992 KO
פנחס-אלטשולר גל

Birman
David

196-391-96-2960

14

7

4

Sagiv
Yehuda

שגיב יהודה-שגיב סטלה-
 936 KOפופלילוב מ-פופלילוב ל-ארגלזי
אלי-לזר אלון

8266-966510080-1009014773-15053

14

7

4

Consus RED

Niedzielsk-Makaruk Ja929 KO
Kupnicki M-Majdanski

POL-POL-POLPOL

16

8

4

Arnon Gadi

שניידר אבי-כהן יהודה-ריזנברג
 1015 KOאו-ארנון גדי-שניידר רני-כהן
יוסי

4821-686616451-45926373-10831

11

6

4

ברצוננו לברך את אורחינו המיוחדים ,מנהלי התחרויות הבינלאומיים
מחו”ל אשר ישתפו פעולה עם מנהלי התחרויות הבינלאומיים
והבכירים שלנו בראשותו של אילן שזיפי (מנהל התחרויות הראשי
בישראל) כדי להבטיח שרמת השיפוט בפסטיבל תהיה הגבוהה
ביותר.

We would like to welcome our special guests, the
international tournament directors from abroad, who
join our own international and senior directors led by
Ilan Shezifi, Israel’s Chief TD, in ensuring the highest
standard of judging at this Festival.

מאוריציו די-סקו – מנהל תחרויות ראשי
ישראל אינה זרה למאוריציו די-סקו  .הוא ביקר פעמים רבות
בפסטיבלים שלנו .מאוריציו הוא מנהל תחרויות ראשי בהתאחדות
הברידג’ האירופאית וחבר ועדת החוקה של איגוד הברידג’ העולמי.
נוסף על ניסיונו העשיר כמנהל ברמה האירופאית וברמה העולמית,
הוא גם איש מנהלה בכיר בברידג’ ששימש מנהל טכני ומתאם
פעולות בתחרויות אירופאיות ועולמיות רבות.

Maurizio di Sacco – Chief Tournament Director
Maurizio di Sacco is no stranger to Israel. He has
appeared many times at our festivals. He is a Chief TD
of the European Bridge League and a member of the
World Bridge Federation Laws Committee. In addition
to his extensive experience as a director at the European
and World level, he is also a top bridge administrator,
having served as Technical Director and Operation
Director at many European and World events

קובה קספרז’אק
משחק ברידג’ למעלה מ 23-שנים .לפני  15שנה הצטרף להתאחדות
Kuba Kasprzak
הברידג’ הפולנית .במשך למעלה מ 10-שנים שיחק עם מיכל
נובוסדצקי באליפויות רבות של פולין ,אירופה והעולם (בקטגוריות Kuba has played bridge for more than 23 years. 15
years ago he became a member of the Polish Bridge
בתי-ספר ,צעירים וסטודנטים).
עובד מספר שנים כמנהל תחרויות ,תחילה בתחרויות המרכזיות של Union. For more than 10 years he played with Michal
פולין ,וכעת גם בתחרויות אירופאיות .בשנת  2010בסן-רמו עבר Nowosadzki in many Polish, European and world
championships (in the youth, juniors and university
בהצלחה את המבחנים והוסמך כמנהל תחרויות בינלאומי.
categories).
He has worked for
several years as TD,
first in the biggest polish
events, and now also in
some European events.
In 2010 he Passed
the examination for
International TD in San
Remo.

Maurizio di Sacco
אילן שזיפי,
יליד ישראל ,בעבר אתלט ,אלוף ישראל בריצות למרחקים
בינוניים ,פעם אחרונה  800מ'  1:53,7בשנת  ,1971מאמן
אתלטיקה ושופט בכיר ,נשוי לחנה שזיפי מהאתלטיות הגדולות
של ישראל בכל הזמנים ,אלופת אסיה בריצות  800מ' (פעמיים,
 )1970 ,1966ו 1500-מ' ( )1970אתלטית אולימפית (מקסיקו
סיטי  ,)1968במקצועו.Aircraft Maintenance Engineer :
אילן משחק ברידג' משנת  ,1976משמש כמנהל תחרויות ברידג'
מאז שנת  ,1983מורה לברידג' בוגר קורס המורים הראשון,
לימד ברידג' באוניברסיטאות ירושלים ותל אביב ,מרכז ומדריך
ראשי בקורס מנהלי תחרויות והעמיד דורות רבים של מנהלי
תחרויות בהתאגדות .בשנת  1989העז והפך חלום למציאות ,את
המשחק שכולנו כה אוהבים הפך למקצוע ,עזב את עבודתו
כמנהל אחזקה בחברת תעופה והתרכז בברידג' .מנהל תחרות
ראשי בהתאגדות הישראלית לברידג' מאז אמצע שנות ה,90-
משנת  2000בתפקיד ראש מדור תחרויות בהתאגדות .מדור
זה אחראי לארגון תחרויות ההתאגדות :אליפויות ישראל,

Yakup “Kuba” Kasprzak
ליגות ,גביע המדינה וההתאגדות ,הפסטיבלים הבינלאומיים,
גביע הנפילים ,התחרויות הסימולטניות הארציות ועוד...
המדור גם מנהל את מערכת הדרגות ונקודות האמן בהתאגדות.

אילן שזיפי

