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103חץ קלרה - זק יניב3
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69.02רוס חנה - ליפין סוזי1
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גיליון 2

http://www.bridgeil.com/sys/search/total.php?game_id=7677&round=t
http://www.bridgeil.com/sys/search/total.php?game_id=7677&round=t


ראיון עם איתן לוי
רם סופר

איתן לוי, נשיא ההתאגדות הישראלית לברידג’ בשנתיים האחרונות, 
בשטח  פעילותו  ב-1965.  לישראל  ועלה  אפריקה  בדרום  נולד 
הברידג’ הייתה מגוונת. פרט למשחק עצמו הוא שימש מנהל מועדון, 
אך להישגים הגדולים ביותר הגיע בשטח השיפוט. הראיון עם איתן 

התקיים במהלך היום השני של הפסטיבל.

ספר קצת על עצמך ועל פעילותך בברידג’.
לכימיה  מורה  הייתי  בעבר  פנסיונר.  אני  כיום 
בדרום  עוד  ברידג’  שיחקתי  לאנגלית.  כך  ואחר 
אפריקה, ומאז עלייתי לישראל עסקתי בברידג’. 
בשנות ה-60 הקמתי את מועדון נתניה ביחד עם 
רבות.  שנים  במשך  שותפי  שהיה  מיליונר  יוסי 
תמיד   – הלאומית  בליגה  רבות  שנים  שיחקתי 
בין  הייתי  שלא  כך  לירידה,  המועמדת  בקבוצה 
הטובים ביותר אבל לכל הפחות התמודדתי נגדם. 
וכיהנתי בתפקיד  גם במישור הארצי  הייתי פעיל 
עברתי   1976 בשנת  הארצי.  הספורטיבי  הקפטן 
בן-טובים  צבי  זה.  מתפקיד  והתפטרתי  לאילת 

החליף אותי.

מה היו עיסוקיך באילת?
זמן רב בחו”ל כנציג  הייתי מנכ”ל של המצפה התת-ימי. ביליתי 
שנים  שלוש  שהיתי  לדוגמה,  הקריביים.  באיים  בעיקר  החברה, 
המקומית.  הברידג’  התאגדות  של  נשיא  סגן  הייתי  ואף  בבהאמס 
 ,(Regionals( אזוריות  בתחרויות  בארה”ב  שיחקתי  לעתים 
בעיקר במיאמי. עם זאת, תפקידי הקשה עלי להיות פעיל בברידג’ 

וגרם לי להפסיק לשחק בצורה סדירה.

איך הגעת לתחום הניהול והשיפוט?
עוד לפני שעברתי לאילת הייתי מנהל התחרויות הראשי בישראל. 
למען האמת לא עברתי אף קורס. למדתי בעצמי, ולאחר מכן אף 
העברתי קורסים והכשרתי אחרים. בתחילת שנות ה-80 )כשכבר 
הייתי באילת( שימשתי מנהל תחרות באליפות אירופה לצעירים 

בכפר המכביה.

והחלטתי שאני  למרכז הארץ  מאילת  חזרתי  ה-90  באמצע שנות 
מעוניין לקחת את נושא השיפוט ברצינות. נסעתי לאיטליה לקורס 
מנהלי תחרויות בינלאומיים וסיימתי אותו בהצלחה, ומאז ניהלתי 

תחרויות בינלאומיות רבות.
)איתן שולף דף מודפס מהאינטרנט ובו רשימה ארוכה של תחרויות.(

זוהי רשימת התחרויות הבינלאומיות שניהלתי.

אני רואה שבעשור האחרון שפטת כמעט בכל תחרות חשובה.
מנהל תחרות ראשי.  הייתי  את התחרויות שבהן  להדגיש  ברצוני 
באולימפיאדת  וגם   2007 באנטליה  הפתוחה  אירופה  באליפות 
התחרות  למנהל  עוזר  הייתי   2008 בבייג’ין  המחשבה  משחקי 
ובאליפות   2008 בוורוצלב  צעירים  לזוגות  בתחרות  הראשי. 
אירופה לצעירים בבראשוב 2009 הייתי מנהל 
התחרות הראשי. חוץ מזה אני מעביר באופן 

קבוע קורס מנהלי תחרויות בינלאומיים.
לאחרונה שפטתי באליפות העולם בפילדלפיה 
2010 ואני עתיד לנהל את אליפות הצעירים 

הפתוחה בקרואטיה 2011.
כיצד מוגדר תפקידו של המנהל הראשי?

הוא בעצם אחראי על כל התחרות החל מתנאי 
המשחק, דרך התקנון וכלה בניהול המשחקים 
בדרך  אחרים.  מנהלים  על  ובפיקוח  עצמם 

כלל מתייעצים עמו בכל פסיקה משמעותית.

ומהן תכניותיך לעתיד?
 70 גיל  את  עברתי  עכשיו  מספיק.  זה  לי 
ואני מוסר את השרביט לדור הבא. כל אלה 
התחרויות.  מנהלי  להיות  עתידים  שהכשרתי 
וכן  האירופית  ההתאגדות  של  הצעירים  בועדת  לחבר  נבחרתי 
באלבנה  לצעירים  אירופה  אליפות  של  המארגנת  הועדה  לחבר 
ניתן  ההתאגדות.  לנשיא  נבחרתי  בישראל  גם   .2011 )בולגריה( 

לומר שמשיפוט עברתי לעסוק במנהלה.

בוא נדבר קצת על נושא השיפוט. שחקנים רבים נרתעים ממנו 
וכלל אינם אוהבים כאשר מנהל התחרות מגיע לשולחן...

גם בכדורגל זה ככה... חבל שאנשים לא מבינים שקריאה למנהל 
חריגה  לתקן  שמוסמך  למי  קריאה  פשוט  אלא  האשמה,  אינה 
שאירעה במהלך המשחק. איני אוהב שאנשים קוראים למנהל בטון 
אגרסיבי – המנהל צריך לדאוג לשני הצדדים ולשלמות התחרות 

שצריכה להתנהל לפי החוקים.
אני מודע לכך שישנם כמה חוקים שאינם נראים הגיוניים לשחקן 

ועוד...

בפסטיבל הבינלאומיאל תפספס את גלויית ההגרלות

כל יום מתנה!
חופשות זוגיות

ארוחות זוגיות

קפה ומאפה

מנוי לעיתון

מנוי למועדון ספורט ועוד...

ועוד...
טיפולי יופי

קק

בין הממלאים פרטים באופן ברור כל יום מתנה!
חופשות זוגיות, ארוחות זוגיות,בין המתנות:בכל יום במהלך הפסטיבל.ומלא, יוגרלו הפתעות ומתנות

מנוי למועדון ספורט ועוד...קפה ומאפה, מנוי לעיתון, טיפולי יופי,

שם פרטי+משפחה

כתובת מלאה ומיקוד

טלפון

דואר אלקטרוני
  אני מאשר/ת קבלת מבצעים ופרסומים מטעם מועדון הלקוחות.

     * ההגרלות תתקיימנה במהלך הפסטיבל.

גלויית השתתפות בהגרלה

השתתפות בהגרלה גלויית

הפסטיבל הבינלאומי ה-45 לברידג‘



הפשוט )ולעתים אפילו למנהלי תחרויות(, אבל אלו החוקים – כל מי 
שהסכים להשתתף בתחרות מקבל מראש את החוקים.

אבל  טכני,  מאד  הוא  השיפוט  שנושא  רושם  לי  היה  בעבר 
הבחנתי  החולפת  בשנה  הברידג’  בביטאון  שלך  מהמאמרים 

שעשית את הנושא מאד חי.

נושא השיפוט מעניין ביותר מכיוון שישנם מקרים רבים שצריכים 
לדעת את כל החוקים הרלוונטיים, ולפעמים אין חוק ברור שיטפל 
יש את הנושא  וצריך להשתמש בהיגיון. חוץ מזה  במקרה ספציפי 
של שיקול דעת ברידג’יסטי – אלו הם המקרים הקשים שבהם מנהל 

התחרות תמיד מתייעץ עם שחקני ברידג’ אחרים בטרם יפסוק.

בניגוד לענפי ספורט אחרים שבהם פסיקות השופט הן מיידיות, 
בברידג’ נאלצים לחכות להן זמן רב ולעתים אף מגיעים לועדות 

ערעורים.
אני מסכים שברוב ענפי הספורט זה לא ככה, אם כי ישנם עוד ענפים 
החלטות  שישנן  מכך  נובע  הדבר  זמן.  לוקחות  ההחלטות  שבהם 
שאינן טכניות אלא קשורות לנושא של שיקול דעת. לעתים קרובות 
הבעיה היא חלופות של הכרזה ומשחק לאחר מחשבה של השותף. 
יש לקבוע האם ההכרזה מובנת מאליה או מושפעת מהמחשבה. לשם 
כך נדרשת לפעמים ועדת ערעורים, וגם בה יכולים להיות חילוקי 

דעות.

מסתיים  משחק  הרואה  לצופה,  מוזר  להיראות  עלול  זה  כל 
האם  מתוקנת.  או  מבוטלת  התוצאה  ופתאום  מסוימת,  בתוצאה 
למשחק  לאפשר  כדי  השיפוט  נושא  את  לפשט  אפשרות  אין 

לזרום באופן טבעי יותר?
פעם  בכל  אבל  החוקים,  את  לפשט  כדי  מחשבה  השקיעו  רבים 
הכנסת  זאת,  עם  אפשרית.  בלתי  משימה  שזו  גילו  בזה  שהתחילו 
הסיבות  אחת  וזו  הבעיות,  את  משמעותי  באופן  הקטינה  המסכים 
שבתחרויות בינלאומיות מספר הערעורים מועט מאד לעומת עשרות 

אלפי ידיים שמשוחקות.
במסופי  שימוש  כמו  טכנולוגיים  פיתוחים  עוד  יהיו  ייתכן שבעתיד 
מחשב ליד השולחן עם קלפים וירטואליים. זה ימנע הרבה חריגות 
טכניות כמו הכרזה בלתי מספקת והובלה מחוץ לתור. כמו-כן אפשר 

יהיה למדוד את זמן המחשבה ולמנוע ויכוחים בנושא רגיש זה.
צורך  ללא  המשחק  של  ישיר  שידור  לאפשר  גם  עשוי  וזה 

במפעילים... 

שחקנים  מעורבים  שבו  במשחק  גם  לשפוט  יכול  אתה  האם 
ישראלים?

בברידג’  הבינלאומיים  התחרויות  מנהלי  בקרב  חיובית.  התשובה 
תחרות  שמנהל  מניעה  אין  הוגנת.  בצורה  שישפטו  רב  אמון  קיים 
למען  מישראל.  שחקנים  מעורבים  שבו  בשולחן  יפסוק  ישראלי 
השחקנים  נגד  פסקתי  אף  שבהם  מקרים  מספר  קיימים  האמת, 

הישראלים.

לסיכום, האם אתה נהנה מברידג’ יותר כשופט או כשחקן?
אני נהנה מאד לשפוט, אך עלי להודות שנהניתי יותר כאשר שיחקתי. 
הבעיה היא שאינני מרבה לשחק. כל כמה חודשים אני מבטיח לעצמי 
אני  פעם  מדי  לפועל.  יוצא  אינו  הדבר  אך  יותר,  אשחק  שעכשיו 

משחק עם אשתי ועם חברים...
)מנהלת תחרות מגיעה לאיתן המשמש בפסטיבל יו”ר ועדת הערעורים, 
ובידה ערעור. משמעות הדבר שהראיון שלנו עומד להסתיים בקרוב... 
איתן מבקש לזמן שני שחקנים שיוכל להתייעץ עמם על שיקול דעת 

ברידג’יסטי.(

איך הגעת לתפקיד נשיא ההתאגדות הישראלית לברידג’?
כל  נציגי  ובו  הועד  מעל  הנמצא  )גוף  המועצה  חבר  הייתי 
המועדונים(. הבחנתי שבהתאגדות יש יותר מדי פוליטיקה ועימותים 
אישיים שהפריעו לי וגם לניהול התקין של ההתאגדות. לא אהבתי 
שבישיבות המועצה היו צעקות, השמצות ואווירה מכוערת. החלטתי 
שאני רוצה להיות הנשיא כדי לשפר במקצת את האווירה, ואני גאה 
לבשר שהצלחתי – כיום הישיבות מתנהלות באווירה טובה. האנשים 
מבינים שלא כולם חושבים באותה צורה, ומי שמביע דעה שונה הוא 

לאו דווקא אויב, אלא סתם מישהו שחושב אחרת.
ומשתדל  הצבעה  זכות  ללא  הועד  בישיבות  משתתף  אני  כנשיא 
להשפיע. אני סבור שהועד עושה עבודה טובה ומקווה שימשיך כך. 
התחלנו הרבה פרויקטים חדשים. אולי לא כל דבר יצליח, אבל טוב 

שמנסים.

)בנקודה זו עומד להתחיל הדיון בועדת הערעורים. היה מעניין להמשיך 
לשוחח עם איתן, אבל זמננו הסתיים.(

תודה רבה לך, איתן! אני מאחל לך שתמשיך להצליח בפעילויותיך 
הרבות בשטח הברידג’ וגם מחוצה לו!

ביצוע: clal finansim ו מס' בריף: 19203 ו שם קובץ: Strip Metzuyanut Nihul Tikim  ו גודל: 19*6.56 ו מדיה: - ו סוג:פרוצס ו גרפיקה: איל ביצוע יערה  ו 6/1/11

אין לראות באמור ייעוץ/שיווק השקעות ו/או המלצה לרכישת ניירות ערך אשר עליהם להתחשב בנתונים ובצרכים הספציפיים של כל אדם. אין לראות באמור הבטחה לתשואה.

* 5666
פגישת הכוונה פיננסית החל מ-200,000 ש”ח
w w w . c f b . c o . i l

אם עד היום הדבר היחידי שהרווחת זה... זמן, תן לכסף שלך סיכוי אמיתי להרוויח כסף.
כלל פיננסים בטוחה מציעה לך ליהנות מניהול אישי של השקעות, המותאמות בדיוק

לצרכים שלך ומשורה של יתרונות ייחודיים:

כלל פיננסים מצויינות בתיקי השקעות מאז 1977

למעלה מ-30 שנות ותק בתחום ההשקעות  •
מחלקות מחקר וניהול השקעות  עם ניסיון    •

מוכח וותק רב  
תשואות גבוהות לאורך זמן   •

ליווי צמוד של צוות מקצועי   •
נגישות מירבית - מרכזים פיננסיים   •

בפריסה ארצית  
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רם סופר

הקבוצות  תחרות  של  השנייה  המחצית  אל  הצטרפנו  כרגיל 
המעורבות בסיבוב החמישי )מתוך שמונה(. המפגש הראשי זיווג 
את קבוצת יוסי אנגל )רז’אן מולכו, אורן לידור-אילנה לונשטיין( 
הרץ-זהבה  ראובן  בורק,  )לואיזה  גרינברג  שמואל  קבוצת  עם 
ראשית(. השמות הגדולים יותר היו בקבוצת אנגל, אבל במפגש 
כל  ראשית  הקובע.  הגורם  זהו  תמיד  לא  חלוקות   6 של  קצר 
ישנו גורם נכבד של מזל. שנית, לפעמים נטייתם של השחקנים 

הבכירים לתחכום יתר פועלת כבומרנג.

Board 15, Dealer South, Vul N/S
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West North East South
רז’אן מולכו שמואל גרינברג יוסי אנגל לואיזה בורק

Pass
Pass Pass 2NT Pass
3♥ Pass 3♠ Pass

3NT Pass Pass Pass

5 קלפים ב-♠ עם חלוקה מאוזנת.  על אף  מערב הראתה 
ההתאמה ב-♠ החליט יוסי אנגל שעם חלוקה של 4-3-3-3 
חוזה של 3NT יהיה כדאי יותר. לרוע מזלו התחלקה סדרת 
עושה כלומר   ,♠ לקיחות  ב-3  מסתפק  היה  לו   .4-1 ה-♠ 
לדומם  להיכנס  כדי  בסיבוב השלישי   K-ה עם   Overtake 
הייתה  הממוזלת  ה-♣  חלוקת  אז  ב-♣,  עקיפה  ולעשות 
מעניקה לו 9 לקיחות. קו המשחק החלופי )לשחק 3 ♠ גבוהים 
מבטיח  היה  דרום(  אצל   A-שה בתקווה   K-ה אל  ו-♥  מידו 
החוזה.  לכישלון  הביא  הוא  הנתונה  בחלוקה  אבל  יותר, 
בשולחן השני מזרח-מערב חסכו מעצמם את הבעיות האלה 
כשהכריזו בפשטות ♠4 ואף ביצעו 11 לקיחות לאחר השלכת 

♦ על ה-♣ הרביעי.
Board 17, Dealer North, Vul None
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West North East South
זהבה ראשית אורן לידור ראובן הרץ אילנה לונשטיין

Pass 1♦ 1♥
Dbl 1♠!! 2♣ 2♠
3♣ Pass 3♥ Dbl
4♣ Pass 5♣ All Pass

תחרות הקבוצות המעורבות

הוראות והנחיות למשתתפי תחרויות הפסטיבל

ISRAEL BRIDGE FEDERATION

ועדת הפסטיבל

שפה רשמית
השפה הרשמית בתחרויות הפסטיבל היא אנגלית. שחקנים 
ישראלים מתבקשים שלא לשוחח בעברית בעת ששחקנים 

מחו״ל משחקים נגדם.

שיטות משחק מותרות ואסורות בתחרויות 
הפסטיבל

מותר להשתמש אך ורק בשיטות, אשר התפרסמו בשפה 
האנגלית (במקרה של ספק, פנה למנהל התחרות). שיטות 
(לפי  לשימוש  אסורים  חומה“  ”תווית  והסכמי   HUM

.(WBF מדיניות
לסיבוב  המחייבות   ,“Psyche” בפתיחות  השימוש  אסור 
או   ”טבעיות“,  בשיטות   2CL לדוגמא:   ,(Forcing) אחד 

1CL בשיטת פרסיז‘ן.

תיבות הכרזה
הוא  הפסטיבל  תחרויות  בכל  הכרזה  בתיבות  השימוש 
ציבור  הכרזה.  בתיבות  לשימוש  לתקנון  בהתאם  חובה, 
תיבות  ותקינות  שלמות  על  לשמור  מתבקש  השחקנים 
ההכרזה. בסיום חלק מהתחרויות יתבקשו השחקנים לסגור 

את תיבות ההכרזה.

ידי מחשב מוכנות מראש
בדרך כלל, מקבלים לוחות משחק מחולקים מראש, ואולם 
תהיינה מספר תחרויות בהן מכינים השחקנים בעצמם את 

חלוקות הידיים על פי פתקי ידיים או בחלוקה אקראית.

אחריות לסדר הקלפים
בסיום המשחק אחראי כל שחקן להכניס את קלפיו בחזרה 
מהלוח.  הקלפים  את  להוציא  אין  מכן  לאחר  הנכון.  לכיס 
שחקן שקלף או קלפיו ימצאו בכיס הלא נכון, ייקנס בשיעור 

של רבע טופ או 6 אימפים.

סיכום התוצאות
דפי  איסוף  בסיבוב  או  מושב,  בכל  האחרון  הסיבוב  בסוף 
טור׳  שני  את  לסכם  השחקנים  מתבקשים  התוצאות, 
התוצאות. האחריות לסיכומים חלה על ארבעת השחקנים 

בכל שולחן.

ערעור על פסיקת מנהל התחרות
הקפטן)  (בהסכמת  קבוצה  או  זוגו)  בן  (בהסכמת  שחקן 

מנהל  שפסק  פסיקה  של  מחדש  בחינה  לדרוש  רשאים 
 30 עד  הוא  ערעור  להגשת  הזמן  שולחנם.  ליד  תחרות 
דקות מתום המושב מלבד תחרויות הקבוצות השוויצריות 
דרך  יוגשו  ערעורים  מיידי.  באופן  ערעור  להגיש  יש  שבהן 
מנהל התחרות שנתן את הפסיקה, באמצעות טופס מיוחד 
פיקדון  לצרף  יש  לערעור  התחרות.  ממנהל  לקבלו  שניתן 
בסך 100 ₪ אשר יופקע במידה וועדת הערעורים תחליט 

שהערעור טורדני.
בדיקת תוצאות 

בסיום כל תחרות יפורסמו התוצאות במספר ערוצים:
- על לוחות המודעות באתר הפסטיבל.

- באתר התחרות באינטרנט:
www.ibf-festival.org

- באתר התוצאות:
www.bridgeil.com

איש׳,  פירוט  דף  ולקבל  להזמין  ניתן  הזוגות  בתחרויות 
בדלפק המזכירות בלבד.

התוצאות ייחשבו כ“לא-סופיות“, עד לתום זמן הערעורים, 
כמפורט להלן.

ערעור על תוצאות
כדלקמן:  המזכירות  דרך  יוגשו  תוצאות  על  ערעורים 
היום  של  לסיומו  עד  שניים,  או  אחד  מושב  בנות  תחרויות 
למחרת (שוטף + 24 שעות). תחרות הזוגות המרכזית בת 
עד  והשני  הראשון  הסיבוב  תוצאות  על  סיבובים:  שלושה 
המושב  תוצאות  על   ,13.00 בשעה  הגמר)  (יום  למחרת 
היום  של  לסיומו  עד   - המצטברת  התוצאה  ועל  השלישי 
שלאחר התחרות (כנ״ל). לערעור יצורף פיקדון בסך 100 
טעות  שיש  או  טעות,  למעשה  אין  באם  יופקע  אשר  ש“ח 
אך  הטעות  תתוקן  זה  במקרה  המערער,  באשמת  והיא 

הפיקדון יופקע.

חובת השתתפות ומילוי מקום
זוג או קבוצה שהחלה בתחרות חייבים להופיע לכל מושב 
באותו הרכב. במקרה של כורח ניתן לפנות למנהל תחרות 
ראשי לקבלת אישור למילוי מקום. אישור יינתן לפי תקנוני 

ההתאגדות הישראלית לברידג‘.

המהלך הפשוט של צפון בסיבוב השני של המכרז היה קפיצה 
חלשה ל-♥3 כדי להפריע למתנגדים )Pass נראה פסיבי מדי(. 
אורן לידור החליט להיות מתוחכם ובחר בהכרזת Psyche של 
ניתן   4♠ אמנם  ל-♠4.  להגיע  מהמתנגדים  למנוע  בתקווה   1♠
לביצוע בחלוקה זו, אבל מי היה מכריז כך בהתאמה 4-3? )שלא 
לדבר על הסיכון שדרום יתחיל לתמוך ב-♠(. בינתיים ההכרזה 
קיבלו הזדמנות למצוא את  ומזרח-מערב  נמוך  נשארה בגובה 
ההתאמה ב-♣. ראובן הרץ הוביל למשחק מלא עם החוסר ב-♥ 
12 לקיחות לאחר שחתך שני הארטים והגביה את  ואף ביצע 
סדרת ה-♦. תוצאה זו הספיקה לרווח נאה משום שבשולחן השני 

מזרח-מערב הרשו למתנגדיהם לשחק ♥3 שנכשל פעם אחת.
Board 13, Dealer North, Vul Both
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West East
זהבה ראשית ראובן הרץ

2♦
2NT 6♠

West East
רז’אן מולכו יוסי אנגל

1♠
2♦ 3♣
3♠ 4NT
5♦ 5NT
6♥ 7♠

חלוקה זו צימקה את הפער. ראובן הרץ השתמש בקונבנציה 
יד  עם  להמשיך  כיצד  שותפתו  עם  סיכם  לא  אבל  “מולטי” 
חוזה  על  הימר  הוא   .)2NT( חיובית  תשובה  לאחר  חזקה 
 1 בגובה  פשוטה  בפתיחה  בחר  אנגל  יוסי   .6♠ של  סופי 
שעזרה לו לקבל יותר מידע משותפתו. הוא גילה שיש לה 

אס אחד ושני מלכים והכריז סלם גדול שבוצע בקלות.
 8:22( IMP-אף על פי כן קבוצת גרינברג ניצחה 14:32 ב
ב-VP( וכבשה באופן זמני את המקום הראשון. בסיבוב הבא 
היה צפוי לה מבחן קשה מול קבוצת אפרת אורן בהרכב חזק 
שכלל את בני הזוג דניאלה ודוד בירמן ואת הבן אלון בירמן 
ששיתף פעולה עם עדי אסולין )הזוג השלישי בקבוצה היה 

אפרת אורן-דרור פדון(.
Board 19, Dealer South, Vul E/W
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West North East South
עדי אסולין ש. גרינברג אלון בירמן לואיזה בורק

1♥
2♣ Dbl 2♠ Pass
3♣ Pass Pass Pass

West North East South
זהבה ראשית דוד בירמן ראובן הרץ דניאלה בירמן

1♥
2♣ Dbl 2♠ 3♦
4♣ 4♦ Dbl All Pass



חלוקה פרועה שהניבה תוצאות שונות ומשונות. ההכרזה 
הראשונה הטבעית של מערב בפגיעות הנתונה היא ♣3, 
בקונבנציית  השתמשו  במזרח-מערב  הזוגות  שני  אבל 
רגיל   Overcall-ב זו. מערב בחר  גסטם המונעת הכרזה 
והן מזרח  של ♣2 ובהמשך התעקש על סדרתו. הן צפון 
הראו את סדרת ה-♠ שלהם. לואיזה בורק בדרום בחרה 
לוותר עם ידה המינימלית. עדי אסולין הייתה הכרוז בחוזה 
♣3. צפון הוביל ב-♥ הבודד. דרום זכתה ב-J ועברה ל-♣ 
למניעת חיתוך בדומם. לאחר שצפון זכה ב-K♣ הוא היה 
יכול לשחק ♠ ולגרום לנתק בין הכרוז לדומם כאשר לדרום 
עדיין יש שליט לחתוך את ה-♠ השני. זה היה מביא לנפילת 
והחוזה  החוזה, אבל שמואל גרינברג בחר להמשיך ב-♦ 

בוצע עם לקיחה עודפת.
בשולחן השני בחרה דניאלה בירמן בסיבוב השני בהכרזה 
אגרסיבית של ♦3 במצב לא פגיע. דוד בירמן “הריח” את 
הצרות והסתפק ב-♦4 )כאשר ♦5 היה מפתה(, אבל הנזק 
נכשל פעמיים.  והחוזה  כמובן שמזרח הכפיל  נגרם.  כבר 
300- למזרח-מערב עם רווח של IMP 5 לקבוצת גרינברג.
Board 23, Dealer South, Vul Both
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West North East South
עדי אסולין ש. גרינברג אלון בירמן לואיזה בורק

Pass
Pass 1♦ 1♠ Pass

2♦ 3♦ 3♠ Pass
Pass Pass

West North East South
זהבה ראשית דוד בירמן ראובן הרץ דניאלה בירמן

Pass
Pass 1♦ 1♠ Pass

2♠ 3♦ 3♠ 4♦
4♠ 5♦ All Pass

היד החזקה הייתה אצל דוד בירמן, אבל הכרזת המפתח 
בלבד  נקודות   3 עם  ל-♦4  תמיכה   – דניאלה  של  הייתה 
 6 הראה  ושותפה  פעמיים   Pass הכריזה  שכבר  לאחר 
בהצלחה  בוצע   5♦ החוזה  טובה.  יד  עם  לפחות   ♦ קלפי 
בעזרת חיתוכי ♠ בדומם ועקיפות ב-♣. בשולחן השני דרום 
 IMP 9 .לא העזה להכריז וצפון ויתר ל-♠3 שנכשל פעמיים

לקבוצת אפרת אורן.
Board 20, Dealer West, Vul Both
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West North East South
עדי אסולין ש.  גרינברג אלון בירמן לואיזה בורק

1♣ 1♦ Pass 1♠
Pass 2♦ Pass 5♦
Pass Pass Pass

כדי להצליח בברידג' חשוב לדעת מתי כדאי להכריז לחוזה 
כאן  ממנו.  להימנע  מתי  לדעת  גם  וחשוב  במינור,   5 של 
להגיע  כדי   3♣ בקיו-ביד  להשתמש  צריכה  הייתה  דרום 
לחוזה המצוין 3NT כאשר לשותפה עוצר ב-♣. ל-♦5 לא 
היה סיכוי – הכרוז הפסיד ♣ אחד, ♥ אחד ושני ♠. בשולחן 
 7 השני שיחקו מזרח-מערב ♥3 שנכשל פעם אחת. עוד 
5:18 ועלתה  IMP לקבוצת אפרת אורן שניצחה במפגש 

למקום הראשון בתחרות.

בינתיים קבוצת אנגל חזרה לתמונה לאחר ניצחון מקסימלי 
הכרעות  הניב  לא  השביעי  הסיבוב  השישי.  בסיבוב 
דרמטיות, ושתי הקבוצות הבכירות נפגשו ביניהן בסיבוב 

האחרון והמכריע. 
בתחרות  לזכייה  קרובה  בירמן  משפחת  הייתה  ב-2010 
נכשלה במפגש הקובע. האם  הקבוצות המעורבות, אבל 
תצליח הפעם? התשובה מופיעה בחלק האנגלי של גיליון 

זה הכולל את סקירת המפגש המכריע.

www.swiss1.co.il





the game invitation. In order to make his optimistic 
contract Engel needed to play the trump suit for 2 
losers as well as the diamond finesse. When the 
♠9 was played from dummy North smartly played 
low. Declarer made the percentage play of a small 
spade and South’s ♠J became the setting trick. At 
the other table E/W stopped in a partscore, and 
that was 5 more IMPs which increased Oren’s 
lead to 12:1. 
Board 35, Dealer South, Vul E/W
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West North East South
Molcho David B. Engel Daniela B.

Pass
Pass 1NT 3♦ Pass
3NT Pass 4♦ All Pass

3♦ was the normal contract, but West made 
another hyper-aggressive attempt at game. Yossi 
Engel knew he was facing a passed hand and 
took no chances, running to 4♦, which just made 
for a push. In the play he took care to eliminate 
the clubs and cash the ♥AK before conceding the 
♦K to North. The ensuing endplay would have 
guaranteed the contract even if North was holding 
the ♠AK. Of course, 3NT would have been down 
four after the )predictable( failure of the ♦ finesse.

Board 36, Dealer West, Vul Both
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West North East South
Molcho David B. Engel Daniela B.

2♠ Pass Pass Pass

We are constantly being told not to open weak twos 
with 2 aces, and here is a case in point. West’s 
opening was of the 5-5 variety and East, despite 
his 13 HCP and the spade fit, felt that his aceless 
hand had no business to be in game. Normal play 
gave declarer 10 tricks and +170. This could have 
been another substantial loss for the Engel team, 
but game was missed at the other table as well for 
a push.

The match summary is clear-cut. Birman-Birman 
definitely outplayed Engel-Molcho, and despite 
some subpar results from the other table, the 
Oren team won the match by 12 IMPs to 1, which 
translated to 20:10 in VP. They won all their 
matches and finished 1st with a score of 168 VPs 
out of a possible 200, followed by Engel 152, 
Tarnovski 150, Morad and Yadlin 147 and Zak 
146. Congratulations to the winners, and good 
luck to everybody in the remaining events!

נא“אנא“בדירוג
120-
216-
313-
410-
58-
67-
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However the final contract was 3♣ by North after 
Birman-Birman failed to locate their major suit fit. 
A double-dummy defence )♥A lead followed by a 
ruff and the surrounding play of the ♠T from West( 
would have resulted in 3 down, but Engel chose 
the normal lead of a small diamond. David won 
with the ♦A )dropping the Q from his hand( and 
continued with the ♣J from dummy. East’s ♣Q won 
the trick.
This was the moment of truth for the defense. East 
sees 3 tricks in his own hand. The bidding limits 
his partner to 4 HCP. The play so far makes it 
clear that North has ♦KQ doubleton and West has 
either the A or K of spades. Therefore the defense 
has only 1 spade trick. Dummy’s 3rd space will be 
discarded on a diamond, and the heart suit will 
take care of the rest. 
Where can the setting trick come from? By the 
process of elimination East can arrive at the right 
answer: a heart ruff is the only chance. However, 
at the table Engel played a lazy ♣A followed by a 
spade. 3♣ made. This looked like a potential loss 
for Engel, but at the other table their teammates 
managed to stop at 3♥ and just make it with a little 
help from the defense. 
1 IMP to Engel.
Board 33, Dealer North, Vul None

 ♠
♥
♦
♣

K943
AQ64
KQ5
54

 

♠
♥
♦
♣

AQJT
K7
J98
AQ87

♠
♥
♦
♣

7
T9532
A63
T963

 ♠
♥
♦
♣

8652
J8
T742
KJ2

 

West North East South
Molcho David B. Engel Daniela B.

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

Here E/W had a costly misunderstanding. After his 
partner’s 1NT overcall, Engel’s 2NT was meant 
as Lebensohl on the way to 3♥. Molcho was not 
on the same wavelength and bid 3NT. Her spade 
stoppers were great, but dummy provided only 
one entry and the club suit could not be handled. 
Predictably, the contract went two down and the 
Oren team gained 5 more IMPs.

Board 34, Dealer East, Vul N/S

 ♠
♥
♦
♣

AK4
QJ742
K76
82

 

♠
♥
♦
♣

986
K3
Q52
KQJ74

♠
♥
♦
♣

QT753
AT
AJT
953

 ♠
♥
♦
♣

J2
9865
9843
AT6

 

West North East South
Molcho David B. Engel Daniela B.

1♠ Pass
2♣ Pass 2NT Pass
4♠ Pass Pass Pass

West picked the wrong time to be aggressive. The 
book bid was a limit raise )1♠-3♠(. Of course East, 
having opened with 11 HCP, would have rejected 

חוויה חדשה בלימוד הברידג‘
מאות שיעורי ברידג‘ בוידאו , מחכים לכם באתר: 

www.bestebridge.co. i l
בבית שלכם, בזמן שלכם, בקצב שלכם, בכיף שלכם!

THE DECISIVE MATCH
Ram Soffer

Day 1 of the festival was dedicated as usual to 
the Swiss Mixed Teams. Two teams stood out 
after 7 of the 8 matches, and they had to meet in 
the final match according to the Danish system. 
The Oren team )Efrat Oren-Dror Padon, Daniela 
Birman-David Birman, Adi Asulin-Alon Birman( 
led the event with 148 VP. Dror Padon had to go 
home early due to illness, so the lineup for the 
final match included three members of the Birman 
family. Their opponents, the Engel team )Rejan 
Molcho-Yossi Engel, Ilana Loonstein-Oren Lidor( 
was in 2nd place with 142 VP. Here is a summary of 
the events at the table where I was kibitzing.

Board 31, Dealer South, Vul N/S
 ♠

♥
♦
♣

K95
J84
83
AT832

 

♠
♥
♦
♣

A83
AT
94
QJ7654

♠
♥
♦
♣

QJT764
532
AQJ
9

 ♠
♥
♦
♣

2
KQ976
KT7652
K

 

West North East South
Molcho David B. Engel Daniela B.

1♥
2♣ 2♥ 4♠ Pass

Pass Dbl All Pass

East’s hand increased in value after North 
supported hearts. He had three small hearts and 
his partner’s shortness was indicated. Therefore 
Yossi Engel bid no less than 4♠. However David 
Birman expressed his doubts about this decision 
with a somewhat speculative double.
When dummy appeared it looked a 75% contract. 
Declarer needed either the ♦ or the ♠ finesse. As 
both were doomed to fail, he lost 4 tricks. The 
penalty double netted 2 IMPs for Oren since at the 
other table it was 4♠-1 undoubled.

Board 32, Dealer West, Vul E/W

 ♠
♥
♦
♣

AJ64
643
KQ
K532

 

♠
♥
♦
♣

KT8
9
T97642
874

♠
♥
♦
♣

Q32
A852
J853
AQ

 ♠
♥
♦
♣

975
KQJT7
A
JT96

 

West North East South
Molcho David B. Engel Daniela B.

Pass 1♣ Dbl 1♥
Pass 1♠ Pass 3♣
Pass Pass Pass

West could have attempted a diamond bid due 
to her great distribution, but the unfavorable 
vulnerability persuaded her to stay out of the 
bidding. In fact she could even make 4♦ with a 
good spade guess.

חוץ לארץ לאט אבל בטוח...
הזהב לגיל  מאורגנים  טיולים  בריזהב: 

www.breeza.co.il, info@breeza.co.il  03-9625020 :מידע מפורט והסברים www.breeza.co.il, info@breeza.co.il  03-9625020 :מידע מפורט והסברים

יוון ההררית  -  טיול עומק 
קטלוניה וברצלונה  - טיול כוכב 

טיול כוכב לפרובנס  -  טיול כוכב (שני בתי מלון) 
רומא ודרומה -  טיול כוכב 

מרוקו - טיול עומק בקצב נינוח
סיציליה  -  טיול כוכב (שני בתי מלון) 

גאורגיה וארמניה -  טיול עומק  
אלזס  והיער השחור -  טיול כוכב 

12-20.5
12-18.5
15-22.5
17-24.5
24.5-4.6
15-21.6
26.5-5.6
26.5-2.6

• עשר שנות נסיון
• מסלולים מרתקים

   בקצב נינוח

• טיולי ”כוכב“
   וטיולי עומק 

• לווי רופא ישראלי




