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 Thursday, 14 February 2008  077-3330775: ט ל , מ”ר ו ת ם   ה פ ק ו ת   ב ע 

 נתן חץ ואסי לוינגר  

 *זוגות סימולטנית
 

 .1מושב        10:00

 .2מושב        14:30
 

 ירושלים, חיפה, א”ת* 

 16.2תוכנית יום שבת 

 מנצחי תחרות הזוגות הפתוחה 
 .חצי גמר וגמר SWISSקבוצות         9:30 
 

 .תחרות יחידים      10:00
 

 . פעמי-חד.T.B זוגות       16:00

 15.02תוכנית יום שישי 



 גמר –תחרות זוגות פתוחה   
 

 מאת רם סופר

שלב הגמר של תחרות הזוגות הפתוחה התקיים באותה מתכונת 
ות   י בתים של    –כמו בשנים האחרונ גות כל אחד   26שנ , זו

ן  ו זמ בורדים   4ואחרי כל  ,  שמשחקים אותם בורדים באות
 . מתקיימת השוואה עם עדכון של התוצאות

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

 גינוסר לביא פכטמן זיידנברג

  Pass 1♠  Pass 

2♠  Pass Pass Pass 

 J♥-אלדד גינוסר הוביל ב. 2♠שלומי לביא היה הכרוז בחוזה של 
צפון לא ( K-אל ה♠ הכרוז שיחק . ♥והמשיך  A-ורון פכטמן עלה ב

אלדד התלבט ארוכות ולבסוף . מידו  2♦-והמשיך ב) A-קפץ עם ה
וזה חזר , ♥הוא העניק לשותפו חיתוך . A-שגה כאשר שיחק את ה

♣ -והספיק להשליך את המפסיד שלו ב A-אבל הכרוז עלה ב, ♣-ב
 .8-היה מגביל אותו ל A♦-עיכוב של ה. לקיחות 9וכך ביצע ♦ על 

 
Board 6 ,Dealer East, E/W Vul. 

  

♠
♥
♦
♣ 

A63 
K864 
T32 
Q94 

  

♠
♥
♦
♣ 

T974 
32 
KQ954 
A7 

  N   ♠
♥
♦
♣ 

QJ85 
A97 
A6 
KT85 

W   E 

  S   

  

♠
♥
♦
♣ 

K2 
QJT5 
J87 
J632 

  

West North East South 

 גינוסר לביא פכטמן זיידנברג

    1♣ Pass 

1♠  Pass 2♠  Pass 

Pass DBL Pass 2NT 

Pass 3♣ Pass Pass 

3♦  Pass 3♠  Pass 

Pass Pass     

ולפתוח מחדש את "  לשחק באש " צפון החליט לאור הפגיעות  
ולהפיל  3מערב היו יכולים להכפיל כל חוזה בגובה -מזרח. המכרז
 .3♠-אך הם העדיפו להתחרות ל, פעמים 3אותו 

ידנברג נמנע מעקיפה .  A-וה   J-אל ה  4♣-צפון הוביל ב י נצר ז

בהמשך .  ♥-השליך מפסיד ב T♣-ועל ה K♣שיחק , ♣-מצליחה ב

מערב -לא הייתה תוצאה טובה למזרח -AK .170♠הוא הפסיד רק 
 .כי רבים הכריזו וביצעו משחק מלא

יך ל  י יה ש ביד הזאת ה ותר  בי אהוד מספר הלקיחות הרב 
אצלו הובלת הפתיחה הייתה . ששיחק עם גילה אמודי, פרידלנדר

, ♣ חתך , AK♣בהמשך הוא שיחק . K♠ודרום חששה לשחק ♠ -ב

-מהיד צפון עלתה ב♠ כאשר שיחק . ♣וחתך עוד  A-אל ה♦ שיחק 
A ומחצה את ה-K והיא הייתה כה המומה עד כי . של שותפתה

, ♠שיחקה , ♦-החמיצה את האפשרות לנתק מעברים עם המשך ב
 .2♠בחוזה של (!) לקיחות  12וכך בוצעו 

 
Board 8 ,Dealer West, None Vul. 
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West North East South 

צבי-בן בידר  שזר באבש 

1NT Pass 2♣ Pass 

2♥  Pass Pass Pass 

זה של   ו ע לח י הג י  טר וס הא ג  ו שנקרא  2♥ הז  לאחר מה 
 .""Garbage Stayman  . ב וביל  ן ה ורה   J♣-צפו טבעי לכא

 3הכרוז שיחק מיד ). למעשה מהלך ההכרזה דרש הובלה בשליט(
אל ה♠ -וב K-אל ה♦ -המשיך ב, מהדומם♠ גבוהים והשליך שני ♣ 
-Q כעת שגה הכרוז כשלקח . באיחור מה, שחזר בשליט, של צפון

וכך אפשר לדרום לקבל , ♦והמשיך , A-של דרום עם ה A-את ה
צבי היה -אייל בן. ולהוציא לכרוז שליטים♥ את היד ולחזור בעוד 

ן , ♣ושני  A ,♦A♠כשבידו  10בהובלה בלקיחה  והוא לא קרא נכו
אבל הוא ,  מתן חיתוך והשלכה היה מפיל את החוזה . את המצב

 .ללקיחה השמינית K♠והגביה את  A♠שיחק 
 

Board 10 ,Dealer East, Both Vul. 
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היא קיוותה אולי שיהיו כמה תמונות  4♠כאשר רותי פורת הכפילה 
ותר כוח  Overcall-או לחילופין שה, בשליט בדומם של לירי יכיל י

כפי שישבו הקלפים לא היו ליוסי רול בעיות מיוחדות לבצע . הגנתי
ואת מזרח ♠ -את החוזה המוכפל כשהוא עוקף כל הזמן את מערב ב

 .♦-ואחת ב♠ בסופו של דבר הוא הפסיד רק שתי לקיחות . ♥-ב
 

Board 11 ,Dealer South, None Vul. 
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West North East South 

 גינוסר אלון בירמן פכטמן ארגלזי

      Pass 

3♣ Pass 3♦  Pass 

3♥  Pass 3♠  Pass 

4♣ Pass 5♣ Pass 

Pass Pass     

 –בירמן  .  הגענו למפגש צמרת חשוב בין המובילים בתחרות א 
 .פכטמן הדולקים אחריהם –גינוסר  2007ארגלזי לבין מנצחי 

יתה קשה מאד להכרזה  ן בירמן הי בוטום -בטופ .  ידו של אלו
אילו היה מכריז חוזה זה . NT3העדיפות הראשונה הייתה לחפש 

ן  3♥מיד לאחר  ן הכריז  .  הוא היה משחק מהצד הלא נכו  3♠ אלו
והכריז , NT3כדי ששותפו יכריז  אבל אלירן לא קלט את הרמז 

כעת באה מחשבה ארוכה ביותר ולבסוף הסתפק אלון בחוזה . 4♣
אלא אם ( לקיחות   12כשירד הדומם היה ברור שיבוצעו . 5♣של 

יתה תוצאה טובה , )3-0חלוקת השליטים היא   וזו כמובן לא הי
 .מערב-למזרח

 
Board 12 ,Dealer West, N/S Vul. 
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. והכרוז עיכב  T♠רון הוביל . כאן ההכרזה הייתה קצרה ופשוטה
מכאן כבר היה קשה להתאושש . K-וה J-דרום חזר בשליט אל ה

 .ונפל פעם אחת, אחד♦ -והכרוז הפסיד לבסוף עוד שליט אחד ו
שיחק אותה בצורה יותר , שדיווח על היד הזאת, אהוד פרידלנדר

, צפון היסס קלות , מהיד J♣-ו K♣, בלקיחה ראשונה A♠: יעילה
שעליו השליך  9♣-והמשיך ב K♣-הכרוז זכה ב. ♣-ולבסוף כיסה ב

-נמוך אל ה♥ שנחתך והכרוז שיחק ♠ -צפון המשיך ב. ♠-מפסיד ב
Q שיחק , מערב חתך מעליו, דרום חתך. ♣-שהמשיך ב, של צפון

♥A והפיל את ה-K  לקיחות 11תוך שהוא תובע. 
 

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

 דמתי גורדון פדון רנד

  1♣ 1♠  Pass 

4♠  5♣ Pass Pass 

Pass       

ורים  וג  .  עברנו לעימות בין צעירים וסני אושרי   –דרור פדון  הז
ן , הצטיין מאד בשלב הזהדמתי  לאחר .  ואיים על המקום הראשו

ן לחזור על   4♠ -מערב ל -הכרזתם המהירה של מזרח  נאלץ צפו
מערב גילו שמרנות -וכאן מזרח, 5הקלפים בגובה  8סדרתו בת 

יכלו לבצע בקלות   ן ש הדומם הוריד את הקלפים .  5♠ בזמ
ודרור לא התקשה לבצע את החוזה , ממש לפי הזמנה, המתאימים

  .ולקבל טופ♦ כשהוא מפסיד רק שני 
 

Board 16 ,Dealer South, N/S Vul. 
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West North East South 

 גינוסר אלון בירמן פכטמן ארגלזי

1♥  Pass 2♣ Pass 

2♦  Pass 4♥  Pass 

Pass Pass     

West North East South 

לויט-רותי פורת  ברקת לירי פורת רול 

    Pass 1♥  

Pass 1♠  2♦  DBL 

Pass 4♠  Pass Pass 

DBL Pass Pass Pass 



 

 

יד מאוזנת עם . כאן ההכרזה הייתה קצת מאכזבת דרור הראה 
, עם זאת . ואושרי לא עשה שום ניסיון לקראת סלם, נקודות+ 25
NT3  לקיחות   12בשני החוזים בוצעו אותן  . 4♥היה עדיף על

 .התנהגה היטב♣ -לאחר שסדרת ה
 :הייתה קצת יותר נועזת נתן חץ –אסי לוינגר הכרזתו של הזוג 

North South 

 חץ לוינגר

2♣ 2♦  

2NT 3♣ 

3♦  3♠  

4♣ 4♦  

4NT 5♣ 

6♥    

 Forcing .♣3היה  NT2ועכשיו , נקודות+ 4הראתה  2♦התשובה 
כעת . ♥-עם הסכמה ב Cuebidהיה  Puppet Stayman .♣4היה 

 Last Trainעמדה לרשותו של נתן בדרום הקונבנציה המודרנית 
Cuebid . לא הראתה קונטרול ספציפי אלא הזמינה  4♦ההכרזה

הנקודות שלו קיבל אותה כמובן  26-וצפון עם ה, באופן כללי לסלם
מהלך ההכרזה הנועז הוכתר ). 4או  1=  5♣(ושאל לקלפי מפתח 

 .ישב ביד הנכונה  J♣בהצלחה כאשר 

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

 וורנלה אופן סימון מאירי

  Pass 1♠  DBL 

RDBL Pass 4♠  Pass 

Pass Pass     

דרום הוביל לאחר שני המושבים הראשונים -הזוג האוסטרי בצפון
ים על הבכורה גם לאורך המושב ,  של התחרות  והמשיך לאי

כאן הוא זכה בטופ ללא מאמץ מיוחד הודות להכרזה לא . השלישי
חנה מאירי במערב נהנתה מאד . ממושמעת של משה אופן במזרח

של דרום והתכוננה להכפיל את המתנגדים  DBL-לשמוע את ה
יכריז  . בכל חוזה י שמזרח   Passבמהלך הכרזה זה מן הראו

שכן זו , בתורו השני וייתן לשותף הזדמנות להעניש את המתנגדים

 .RDBLהמטרה העיקרית של הכרזת 
ועקב חלוקת השליטים הכרוז נאלץ להפסיד  4♠במקום זה הוכרז 

 .AK♣ -ו A♥-בנוסף ל, אחד♠ 

 
ו אורי גלבוע  . דיווח על מהלך הכרזה משעשע שהתנהל בשולחנ

ותר ,  דרך אגב , שנראה לי(של דרום  DBL-ו ♠1לאחר פתיחה  מי
וקס במערב  ,  ) נקודות   10לגמרי עם   יעקב  ז  י ,  Passהכרי כ

צפון . הוא חלש או חזק Pass-מראה יד בינונית ו RDBLלשיטתם 
והחליט להשאיר    2הכרוז ביצע  !  מוכפל   ♠1לא מצא הכרזה 

ן נחותה +  360אבל התוצאה של  , לקיחות עודפות י יתה עדי הי
 שבוצע בחלק מהשולחנות האחרים NT3לעומת 

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

 וורנלה אופן סימון מאירי

    1♦  Pass 

1♠  Pass 3♣ DBL 

3♥  DBL 4♦  Pass 

Pass DBL Pass Pass 

Pass       

 -והתוצאה , כאן האוסטרים הפגינו פעילות יתר בניסיון להשיג טופ
ום  ות ה .  בוט י שהסדרות   DBL-הכרז עו את חנה מאיר שכנ

של   3♣ למרות שההכרזה   4♦-ולכן היא עצרה ב, מתחלקות גרוע
יבת למשחק מלא  יתה מחי ן בכל זאת הכפיל .  שותפה הי צפו

לא ,  ♦ -וב   A♠-והמשך ב , ♥שקיבל הובלת , אבל הכרוז, לעונשין
לחזור ,  Q♥נוסף על  ♣ להשליך , אחד בדומם♣ התקשה לחתוך 

-למזרח   -510זה היה  .  גבוה ולהוציא שליטים ♥ לידו בחיתוך 
 .מערב

 
Board 20 ,Dealer West, Both Vul. 
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North South 

 דמתי פדון

2♣ 2♦  

2♥  2♠  

2NT 3NT 



  

של חנה מאירי שהיה   DBLמערב התערבו בהכרזה עם  -מזרח
ות קלאסי  במקום ♣  -ב   5-2וכך הגיעו להתאמה  ,  רחוק מלהי

קלפי  5מראה לדעתי  3♣במקום  NT2הכרזת (♦ -ב 4-4להתאמה 
ן משך , אושרי דמתי הוביל יפה בשליט). ♦קלפי  4-ו♣  ודרור פדו

בהמשך הכרוז היה חייב לנחש את . ♠כדי לסכל חיתוכי  AK♣מיד 

יתה   -110.  והוא עשה זאת , כדי לבצע את החוזה Q♦מיקום  הי
 .תוצאה ממוצעת

 
Board 21 ,Dealer North, N/S Vul. 
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West North East South 

 גינוסר אמודי פכטמן פרידלנדר

  Pass Pass Pass 

2NT Pass 3♣ Pass 

3♠  Pass 4♠  Pass 

Pass Pass     

ו .  לקראת סוף התחרות חזרתי לשולחנם של אלופי אירופה  יד ז
ההכרזה הנכונה של מזרח , לדעתי. מציבה בעיית הכרזה מעניינת

ורק  4בוטום עם -בתחרות טופ הנקודות העלובות שלו היא אך 
Pass . השדה בגמר חשב אחרת וכמעט כל השולחנות נפלו בזה

י מלכתחילה , 4♠אחר זה בחוזה של  התוצאה .  שהיה חסר סיכו
 .דרום-לצפון+ 50הייתה כאן 

 
Board 22 ,Dealer East, E/W Vul. 
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KJ85 
AQT9 

  

♠
♥
♦
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T872 
AJ943 
976 
5 

  N   ♠
♥
♦
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43 
KQT6 
QT43 
743 

W   E 

  S   

  

♠
♥
♦
♣ 

KQJ6 
52 
A2 
KJ862 

  

שללה רביעיות   1♠הכרזת צפון . גינוסר –כאן אכזבו פכטמן 
נראה לי שיש כאן מקום לברר עוצרים לפני שממהרים  . ור'במייג

NTלהכריז  מערב לא התקשו להפיל את החוזה מיד עם -מזרח. 3
לוינגר נתן דוגמה איך להכריז את היד   –הזוג חץ ♥.  לקיחות  5

).4♠הגיעו לחוזה הנכון ' יש לציין כי זוגות רבים בגמר א(נכון    

North South 

 חץ לוינגר

  1♣ 

1♦  1♠  

2♥  3♣ 

4♠    

ן מהתשובה  ,  2♥ "  צבע רביעי מחייב"אסי לוינגר הכריז   3♣ הבי
בוטום את המשחק -והעדיף משיקולי טופ. ♥-שאין לשותף עוצר ב

יג  שבוצע ללא קושי עם לקיחה ,  4-3ור בהתאמה  ' המלא במי
 .עודפת

 
הזוג . שהכריעו את גורל התחרות, הגענו לשני הבורדים האחרונים

והוביל ,  אלון בירמן  –אלירן ארגלזי  ו  ששיחק מעולה עד עכשי
 –'  קוטורוביץהתקשה מול הפולנים , בורדים די בבטחה 22לאחר 
, לעומתם .  שהיה להם עד כה סיבוב שלישי רע מאד , ק'קספרז

 .זינק קדימה ממש בישורת האחרונהחץ  –לוינגר הזוג 

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

'קוטורוביץ ארגלזי בירמן. א  ק'קספרז   

      Pass 

1♠  Pass 1NT Pass 

2NT Pass 3NT Pass 

Pass Pass     

יתה בחירה ,  לאחר מחשבה ארוכה  NT3אלון הכריז  ו לא הי וז
♦ -ו   AK♦ושיחק  , הכרוז זכה בדומם. J♣-דרום הוביל ב. מוצלחת

הכרוז . שחרץ את גורל החוזה J♥צפון קיבל את היד ושיחק . נוסף
ולכן במקום   T♥וחשש שבידי הכרוז  A-דרום זכה ב. Kכיסה עם 

כי , אך זה לא שינה דבר. נוסף♣ -להפיל את החוזה מיד המשיך ב

North South 

 גינוסר פכטמן

  1♣ 

1♠  1NT 

3NT   

West North East South 

 דמתי אופן פדון מאירי

Pass 1♠  Pass 1NT 

DBL Pass 2♣ 2♠  

Pass Pass 3♣ Pass 

Pass Pass     



  

העניקה רק +  100התוצאה של  . לקיחות למשוך 8לכרוז היו רק 
 .מערב-למזרח 18%

הפילו חוזה של , דרום-באותו זמן ישבו נתן חץ ואסי לוינגר בצפון
NT3 , והתקרבו למקום הראשון 82%קיבלו. 

 
Board 24 ,Dealer West, None Vul. 
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♦
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72 
KT8763 
Q3 
QT6 

  

West North East South 

'קוטורוביץ ארגלזי בירמן. א  ק'קספרז   

1♦  Pass 1♥  Pass 

2♦  Pass Pass Pass 

אבל ההגנה שלהם הייתה , כאן הפולנים ויתרו על החוזה די בקלות
לקיחות   10הורשה לבצע    אלירן ארגלזי . מאד עיקשת ומדויקת

 11בשולחנות רבים בוצעו  . ♣אחד ושני ♠ כשהוא מפסיד , בלבד
-בשביל מזרח 32%כך שהתוצאה הזאת הייתה שווה רק , לקיחות

 .מערב
של  Balancingהיטיב להכריז כאשר עשה , שישב בדרום, נתן חץ

זוהי ,  לדעתי ( של מזרח   1♥-בדרום מבלי לחשוש מהכרזת ה 2♥
יתרו לו על ). החלטה מוצדקת לחלוטין במצב לא פגיע ו ו  מתנגדי

 86%תוצאה זו הייתה שווה . לקיחות 9והוא ביצע , 2♥-החוזה ב
בירמן  –הזוג ארגלזי . והשלימה מהפך דרמטי בצמרת, דרום-לצפון

ינגר  ,  הוביל במשך רוב שלבי המושב השלישי  חץ עברו   –אך לו
 .מאיות 20בהפרש זעיר של " פוטו פיניש"אותם על קו הגמר ב

 
נתן חץ מצא לנכון . שני המנצחים היו מאד נרגשים בסיום התחרות

לפני תחילת הגמר התקשר אליו אסי והודיע (!) כי שעה אחת , לציין
אבל נתן שכנע אותו לשחק בכל , שלא יוכל לשחק בגלל חום גבוה

, דקות לפני תחילת התחרות החליט אסי שהוא משחק  45. זאת
 ...והסוף כבר ידוע

בעוד , וכך יש לנו מנצחים בלתי צפויים בתחרות הזוגות המרכזית
, הקבוצות, אנו ממתינים לתחרות המרכזית השנייה של הפסטיבל

ביום שישי " פיינל פור"צ ותסתיים עם "שתתחיל ביום חמישי אחה
 .בבוקר

 :התחרות תתקיים בשלשה מחוזות
 

 גני התערוכה, מרכז הקונגרסים -אביב-תל
 

 02-6244606, 35בן צבי ' שד, מגדל הזהב' מרכז הברידג -ירושלים
 

 04-8101027, מחניים' רח, חיפה כרמל' מועדון הברידג -חיפה

 תחרות סימולטנית במחוזות
 

 בפברואר 16יום שבת 
 

 בבוקר 10:00-ב: מושב ראשון
 צ"אחה 14:30-ב:    מושב שני

 
 .נקודות אמן ארציות ובינלאומיות, גביעים, פרסים כספיים



 ,פרסים כספיים
 ,גביעים 

 נקודות אמן ארציות  

 ארצית חד פעמית TBתחרות זוגות 
  מושב אחד

  
 16:00בשעה , בפברואר  15, יום שישי  

 

 ,פרסים כספיים
 ,גביעים 

 נקודות אמן ארציות  

 תחרות יחידים ארצית
  מושב אחד  

 
 10:00בשעה , בפברואר  15, יום שישי  

 

  



  
 הרצאה מאת אפרים בריפמן הבוקר

 ספירת נקודות –קריאת הקלפים 
  לקיחות ולקחים –מתוך הספר 

ונכשל  שחקן שאינו מצליח לנחש את מיקומו של קלף מפתח 
 . פעמים רבות מאשים את מזלו הרע, בחוזה

ות בברידג ...  אין ספק כי כולנו זקוקים לטיפת מזל  ' אך  מומחי
") קריאה (" ומפענוח  , נובעת בעיקר משליטה בטכניקות המשחק

שחקן טוב לוקח .  ולכך אין שום קשר למזל , של מיקום הקלפים
אך ,  בחשבון את מהלך ההכרזות ואת מה שאירע בזמן המשחק 

 . אירע שלאמקדיש גם תשומת לב רבה למה 

י מגן כלשהו    PASSהכרזת     –כלומר   יד ותה ,  על  לא פח
 .בחשיבותה מהכרזת סדרה כלשהי

West  North  East  

 1♦  Pass Pass 1♥ 

Pass 2♦ (1) Pass 4♥ 

All Pass    

South  
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♠
♥
♦
♣ 

9742 

6 

AKQ98 

Q74 

  N   ♠
♥
♦
♣ 

863 

A52 

T73 

T532 

W   E 

  S   

  

♠
♥
♦
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KJT98 
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 .עם התאמה בהארט' נק+ 10)  1( 

מערב הוביל .  ♥4הגעתם לחוזה של  , -¨1אחרי שמערב פתח ב
את הדייאמונד השלישי חתכתם והתחלתם למשוך . -AKQ¨ב

 . מערב זרק דייאמונד. והמשיך בשליט-A♥מזרח זכה ב. שליטים

 . זכיתם ומשכתם את השליט האחרון מידי מזרח
לא היה עליכם אלא לעקוף את , אילו מערב לא היה פותח במכרז

 בידי  -Q§שביד ולקוות שה -J§אל ה -Q§ה

, מערב פתח במכרז : אך בידכם אינפורמציה חשובה מאד. מזרח
 . על הפתיחה של שותפו PASSומזרח הכריז 

 -Q§ ה , במלים אחרות. אצל מזרח –? -A♥זוכרים אצל מי היה ה

 . חייבת להימצא ברשותו של מערב
איך אם .  ברור לגמרי שהעקיפה בסדרת הקלאב עומדת להיכשל 

 ?  כן ניתן לבצע את החוזה
, לא   –?  בידי מערב   doubletonהיא  -Q§האם ניתן לקוות כי ה(

 ).הסיכויים לכך קלושים
 

  :התבוננו בחלוקה כולה

 ♥4: החוזה
 A♦: הובלה

חייב להימצא  ♣ -10אך אין זה אומר כי גם ה. בידי מערב ♣ -Qה

West  North  East  

  Pass  Pass Pass 1♠ 

Pass 3♠ Pass 4♠ 

All Pass    

South  

♠
♥
♦
♣ 

KT93 

A73 

T5 

QJ75 

  N   

    

  S   

♠
♥
♦
♣ 

QJ874 

82 

KJ6 

AK4 

 .אתם המבצעים בדרום. -K♥מערב מוביל ב, ♠4נגד חוזה של 

אפשרתם למערב לזכות . J♥י "מזרח מעודד להמשיך בסדרה ע

. -A♥אך את ההמשך בהארט לקחתם ב ,  בלקיחה הראשונה 
ושוב שיחק ♥  -Aמערב זכה ב. בלקיחה השלישית שיחקתם שליט

, משכתם שליטים . עד כה מסרתם שתי לקיחות. חתכתם. הארט
 .על הקלאב הרביעי השלכתם דייאמונד מידכם. ושיחקתם קלאב

 

 .♦ -KJעתה לא נותר אלא לשחק דייאמונד מהדומם אל כיוון ה
 ":גורלית"זה המצב לפני ההחלטה ה

  

♠
♥
♦
♣ 

T9 

 
T5 

  

  

♠
♥
♦
♣ 

  

9 

?32 

  

  N   ♠
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?987 

  

W   E 

  S   

  

♠
♥
♦
♣ 

J8 

  

KJ  
  

  

את , איזה קלף תשחקו מידכם. מזרח שם דייאמונד קטן -10¨על ה
תשלימו את , -A¨אם תנחשו את מיקומו של ה? -J¨או את ה -K¨ה

ותיכשלו , אם לא תנחשו. החוזה האם זה .  תמסרו שתי לקיחות 
נמצא בידי מזרח  -A¨העובדה כי ה.לא –? באמת עניין של ניחוש

צריכה להיות ברורה לכם כאילו ראיתם את קלפי המתנגדים 
 ?מדוע. בעיניכם

אם מערב .  ♣ -Jשחקו את ה .עקיפה הפוכהלכן יש לבצע . אצלו

אך אם מערב יכסה את . מהדומם ♣ -8שימו את ה,  ♣ -4ישרת ב
שבידי   ♣  -10תעקפו את ה ...   ו ♣    -Aתזכו ב , ♣  -Qב ♣ -Jה

על קלאב קטן מידו :  מהדומם ♣ -9שחקו את ה –כלומר . מזרח
 –בידי מזרח    ♣  -10בכל פעם שה . מידכם 6§שימו , של מזרח

 .תצליחו
 

, חשוב  לדעת את העובדה כי בלעדי הכרזת הפתיחה של מערב 
 ...כולם היו נכשלים בחוזה

 

גם כאשר היריבים אינם מתערבים במכרז ניתן למקם את הקלפים 
 :החסרים אם נספור את הנקודות שהתגלו אצלם במהלך המשחק
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בסדרה ' נק 5כי ברשותו " הסגיר"הוא . -K♥כאשר מערב הוביל ב :החלוקה כולה

, בעת משיכת השליטים .  -Q♥אין ספק כי הוא מחזיק גם ב: זו

לא ,  בידי מערב ' נק 9מכיוון שראיתם כבר ♠  -Aמערב גם זכה ב
הוא היה ,  ברשותו♦  -Aאילו היה ה. ♦  -Aיתכן כי ברשותו גם ה

ות ! ( פותח במכרז  .  ? זוכרים את מהלך ההכרז כאשר ,  לכן )
שחקו את , שיחקתם דייאמונד מהדומם ומזרח שם דייאמונד קטן

 .והחוזה יבוצע, זוכה♦  -Kכי ה יודעים בוודאותאתם . ♦  -Kה

  

  )יד שישית(של רמלה  COUP-ה
 

  צבי בן טוביםמאת 

♠
♥
♦
♣ 

54 
32 
63 
AJT9764 

  N  ( )הדומם  

    

♠
♥
♦
♣ 

KT7 
AK64 
A975 
K3 

  S אני(  )  

ן  ן בעלו י למי שלא קרא את היד הראשונה של הסדרה מומלץ לעי
 .בו התפרסמה היד הראשונה  כדי להבין במה המדובר

 
ושותפי הנואש מכניס אותי  NT 1אחרי עוד כמה ידיים פתחתי 

 :הנה היד.   Gambling 3NTלחוזה של 

יכול , ♦  Qומזרח שיחק ♦  2מערב הוביל  ונראה שזה לא  ות  הי
ידי  ותר טובה של  י להזיק עיכבתי את הזכייה כדי לקבל תמונה 

ושוב עיכבתי וזכיתי בדיאמונד ♦  10מזרח המשיך עם . המתנגדים
וקלאב נמוך ומערב משרת קלאב  ♣ Kעכשיו שיחקתי  . השלישי

למה הוביל : שאלתי את עצמי . נמוך ואני עומד בפני ניחוש גורלי
נגד הכרזה של  ,  קלפים    4בת " שבורה"מערב דיאמונד מסדרה 

NT 3 – NT 1  הוא : התשובה ? אם יש לו רביעיה בסדרה בכירה
 :חלוקתו היא: כלומר . לא היה עושה זאת

גאה בניתוחי ההגיוני אני מבקש .   עם רביעיה בדיאמונד  4-3-3-3
 Q-מזרח מעלעל במהירות את ה !! אסון ....♣ Jמהדומם לשחק 

. ועוד הארט  ♥ AKבהרגשת בחילה  אני משחק .  ♥ Qויורה חזרה 
(!!!!).   ♣ Qמזרח זוכה בסיבוב הרביעי של הארט ומערב משליך 

מעיין , מנהל התחרות מוזמן לשולחן ?  חפיסה פגומה , מה עכשיו 
 !  ♠ Qבקלפי השחקנים ומוצא שהמלכה השחורה של מזרח היתה 

אבל !" אני ביקשתי קלאב ! הוא לא יכול לעשות זאת : "אני מוחה 
לא היה לו קלאב והוא יכול בהתאם לחוק : "מנהל התחרות מסביר 

 ." להשליך קלף לפי בחירתו
אומר "  נכון!" " אז הלקיחה החמישית היא שלי : "ואני משיב ואומר 

 .מנהל התחרות 
: אומר המנהל ." אז ההובלה ללקיחה השישית היא מהדומם: "ואני 

אבל כשקיבלת את הובלתו של מזרח מחוץ , שוב אתה צודק "
ולא ניתן להחזירה  ות חוקית  בדממה ."  לתורו היא הפכה להי

 .פעמים 3מוחלטת אני נופל 
 

 )מחר –היד השביעית וגם האחרונה (

There was a case in this tournament where a player 
had Axxx AQJ9X xx xx and his right hand opponent 
opened the bidding with 1NT. He passed, LHO passed 
and his partner thought for a while and then passed. 
Thinking is essential in our game but it also creates 
problems, especially when the action after the pause 
for thought is passive as in this case. Then it creates 
unauthorized information which the partner has to ig-
nore. Our player here decided to lead a small club and 

found his partner with a good 6 card club suit. A sur-
prise? No, almost predictable. With long diamonds his 
partner could have bid 2C showing a long suit. 
This lead was clearly suggested by the pause for 
thought and since the player had a obvious alternative 
– the queen of hearts – he should not have fallen for 
the temptation to lead a club. 
 
Ton Kooijman 

Unauthorized information 



  
 )3(תחרות הזוגות הפתוחה 

 
 מאת רם סופר

י המושבים  ו בהרחבה את שנ ן הקודם כבר סיקרנ בביטאו
ו משלימים את ,  הראשונים של תחרות הזוגות הפתוחה  ואנ

 .הדיווח עם כמה ידיים שנמסרו על ידי השחקנים עצמם
 

Board 11 ,Dealer South, None Vul. 

  

♠
♥
♦
♣ 

842 
K7 
AQ762 
KJ8 

  

♠
♥
♦
♣ 

Q976 
JT62 
543 
62 

  N   ♠
♥
♦
♣ 

AT5 
Q98 
KT 
AQ753 

W   E 

  S   

  

♠
♥
♦
♣ 

KJ3 
A543 
J98 
T94 

  

West North East South 

   אמודי   פרידלנדר

  1♦  DBL RDBL 

Pass Pass 2♣ 2♦  

Pass Pass Pass   

, גילה אמודי ,  דיווח כאן על הצטיינות שותפתו  אהוד פרידלנדר

הוא .  Q-זבו זכה מערב עם ה (!) נמוך ♠ -היא הובילה ב. בהגנה
יכלה לתת לשותף חיתוך . של מזרח Q-אל ה♣ -המשיך ב גילה 

ן .  ♠ ועוד    A♠אך היא לא מיהרה והמשיכה  , מיידי לאחר כשלו
אהוד .  ונתנה למערב חיתוך   A♣היא אכן שיחקה  ♦ -העקיפה ב

השלושה עשר אך לצערו זה לא הגביה עוד לקיחה ♠ -המשיך ב
תוצאה  –מערב הסתפקו בהפלת החוזה פעם אחת -ומזרח, בשליט

 .טובה כשלעצמה
 

Board 21 ,Dealer North, N/S Vul. 

  

♠
♥
♦
♣ 

QJ7 
QJ5 
A32 
6432 

  

♠
♥
♦
♣ 

K85 
73 
J8754 
AJ9 

  N   ♠
♥
♦
♣ 

T6432 
A864 
K 
T85 

W   E 

  S   

  

♠
♥
♦
♣ 

A9 
KT92 
QT96 
KQ7 

  

West North East South 

 אופיר אמודי טרנובסקי פרידלנדר

  Pass Pass 1♦  

Pass 1NT Pass Pass 

Pass       

, 2007כאן התמודדו אהוד וגילה מול אלופי ישראל לצעירים לשנת 
גילה .  והצליחו להפיל חוזה שבוצע ברוב המכריע של השולחנות 

-אל ה♥ הכרוז שיחק . ♠-וחזר ב K-מערב זכה ב. נמוך♠ -הובילה ב
Q וה-A ,שלישי והגביהה את הסדרה ♠ -וגילה אמודי משיכה ב .

אבל פרידלנדר במערב ,  K-אל ה ♣  עכשיו ניסה בר טרנובסקי  
אל ♣ ושיחק  J♥חזר ליד עם , בר האמין לו. שיחק נמוך ללא היסוס

וכאן באה השגיאה האחרונה כאשר  8♦-מערב חזר ב. A-וה Q-ה
ו ♠ שני . של מזרח K-הכרוז שיחק נמוך והעביר את זה ל -קטנים 

♣J השלימו את הכשלת החוזה. 

 
Board 18 ,Dealer East, N/S Vul. 

  

♠
♥
♦
♣ 

KT98652 
4 
9 
JT43 

  

♠
♥
♦
♣ 

J74 
A2 
6542 
7652 

  N   ♠
♥
♦
♣ 

A3 
K96 
AQ83 
AKQ9 

W   E 

  S   

  

♠
♥
♦
♣ 

Q 
QJT8753 
KJT7 
8 

  

West North East South 

 ישראלי פרלמוטר ינר קובאליו

    2♦  Pass 

2♥  Pass 2NT Pass 

3♣ Pass 3NT Pass 

Pass Pass     

וח על היד הבאה  ו ינר די ובל  ן המתנגד  ,  י י אריה שבה הצטי
 2♥דן ישראלי בדרום נזהר ולא התערב . היה מולטי 2♦. פרלמוטר

חוזה שהתברר כחסר  – NT3-מערב הגיעו ל-ומזרח, במצב פגיע
ן אלה . סיכוי לנוכח החלוקות האכזריות מי ,  כרגיל במצבים מעי

ים קיבל את התוצאה הטובה  . שהצליח ליפול הכי מעט פעמ
-כדי לגלות את חלוקת ה  AK♣הכרוז שיחק . Q♥ההובלה הייתה 

ולאחר שדרום , התגלתה♦ -חלוקת ה. נמוך♦ ושיחק  A♦משך , ♣
 Q♠ולאחר נפילת  ,  A♠הכרוז משך  . ♥-גם חלוקת ה -♥ -חזר ב

רביעי ♣ -ו Q♣ההמשך היה פשוט . מדרום כל הקלפים היו פתוחים

-והוא נאלץ למסור לקיחה ל♠ שבידו נותרו רק קלפי , שבו זכה צפון
♠J  והחוזה נפל פעם ) שאמנם הייתה האחרונה של הכרוז(בדומם

 .אחת בלבד
 

לא נוכל לסיים את ,  "מטורפות"ואם אנו כבר עוסקים בחלוקות 
 :הסקירה בלי היד המשונה הבאה

 



 'ברומטר בבית הברידג
 

 מאת אפרים בריפמן 

♠
♥
♦
♣ 

A3 
Q2 
J865 
AQJ53 

  N   

    

  S   

♠
♥
♦
♣ 

QJ 
KJ76 
AKQ2 
872 

חלוקה זו שוחקה לפני שבועות ספורים בברומטר ימי חמישי בבית 
בדקתי האם , כיוון שהחלוקה מעניינת). מזרח(הייתי מגן . 'הברידג
סדרת   –לתעתוע של פיתוח סדרה ארוכה  '  נפלו קרבן ' רבים  

ו , הקלאב . כפי שנפלה השחקנית שניסתה את כוחה בחלוקה ז
מערב הוביל .  -3NTוצפון סגר ל  1NTדרום פתח . IMPהחישוב 

ירה  .  ♠ -10ב  ן בר ומם   3♠   –אי יחקתי  ,  מהד זכה ♠    -Jו    8♠ ש
 .בלקיחה

 ?מה תשחקו בלקיחה השנייה: שאלה
ידים !  לספור לקיחות  –לא לשחק : תשובה י ספי , לרשותכם שנ

 .כ שבע לקיחות"סה, קלאב אחד, ארבעה דייאמונדים
 ?מה תשחקו בלקיחה השנייה: שאלה

אתם יודעים שחסרות שתי לקיחות , )☺(עכשיו זה לא חכמה ... 

 .ויש לפתח שתי לקיחות החסרות בסדרת ההארט ולא בקלאב
 

  

♠
♥
♦
♣ 

A3 
Q2 
J865 
AQJ53 

  

♠
♥
♦
♣ 

KT976 
A853 
T43 
4 

  N   ♠
♥
♦
♣ 

8542 
T94 
97 
KT96 

W   E 

  S   

  

♠
♥
♦
♣ 

QJ 
KJ76 
AKQ2 
872 

  

 2♣ לאחר שזכתה בלקיחה הראשונה שיחקה  , השחקנית בדרום
ן שסדרת הקלאב ♠    -2והמשכתי ב ♣  -Kזכיתי ב. ♣ -Jאל ה ו ו כי

ידים : לדרום רק שמונה לקיחות, 1 – 4הייתה מחולקת  י ספי , שנ
 ארבעה

 .דייאמונדים ובשלב זה רק שני קלאבים
 

 , בתום הסיבוב בדקתי את התוצאות
 .הרוב המכריע ביצע את החוזה. 1
כתוצאה מכך . המבצעים הפגינו רמה גבוהה וביצעו את החוזה. 2

 .Jהרווח שלי היה יחסית גבוה 
        
 . שלכם הקפידו לספור את הלקיחות הבטוחות  NTבחוזה 

 :לפניכם החלוקה כולה

  

Board 27 ,Dealer South, None Vul. 

  

♠
♥
♦
♣ 

T9 
AJT54 
KJT875 
  

  

♠
♥
♦
♣ 

83 
98762 
93 
AKJ5 

  N   ♠
♥
♦
♣ 

KQ7 
KQ 
AQ642 
Q43 

W   E 

  S   

  

♠
♥
♦
♣ 

AJ6542 
3 
  
T98762 

  

ים ביד הזאת הוא , נדמה לי כי מספר מהלכי ההכרזה האפשרי
חלק מהדברים שקרו כאן . כמספר השולחנות שבהם היא שוחקה
 ".בית האימה"היו בהחלט מועמדים רציניים למדור 

 1♥ כך דווח לי בעילום שם על מהלך הכרזה הזוי שבו פתח צפון  
. 2♦וצפון  2♣מערב , 1♠דרום הכריז , מזרח הכפיל, ביד שלישית

ן   3♦של מזרח בא  3♣ולאחר (!!)  2♥-כעת דרום תיקן ל מצד צפו
 .מוכפל לא נעים במיוחד לצפון ודרום 3♥והחוזה הסופי היה 

כאשר ,  חלש בדרום  2♠שחקן אחר דיווח לי על מתנגדים שפתחו 
והגרוע . 4♠ולהכריז משחק מלא  NT2י "צפון לא התבייש להזמין ע

, בדומם ♣  החוזה היומרני הזה בוצע לאחר שהכרוז חתך  , מכל
, כאשר מזרח מתנדב לכסות ♦  -ביצע פעמיים עקיפת חיתוך ב 

הנותרים ♣  -ולאחר הוצאת השליטים הספיק להשליך את קלפי ה 
 .שהוגבהו בדומם♦ שלו על קלפי 

ולאחר ,  NT3הגיע מזרח לחוזה של  ,  בשולחן אחר שבו צפיתי 
הלקיחות שהוא אמור להשיג  8הוא הצליח לצמצם את ♣ -הובלה ב

 .ונפל שלוש פעמים, בלבד 6-ל
ו  ינתנ י י הכרזת הפתיחה ההולמת של דרום  על השאלה מה

כל מספר של , תשובות שונות על ידי שחקנים שונים ברמות שונות
אישית נראה לי שהבחירה .  Passוכן , אפשרי כאן 4עד  1-מ♠ 

, האפשרות הראשונה קצת צנועה .  3♠ -ל   2♠ צריכה להיות בין 
אבל לפחות תואמת את האופי המאוד חלוקתי של , והשנייה חריפה

בשביל  –לא נראית לי הגיונית  6-6עם חלוקה  Passהכרזת . היד
, אך יש מומחים יותר סבלניים שחושבים אחרת ? מה לחכות כאן

, כמובן. ולהתערב במידת הצורך בהמשך Pass-ומוכנים להתחיל ב
יד עם   כל מה ,  קלפים אדומים   11ברגע שנשמע שצפון מחזיק 

 ...שנרצה הוא רק להיות בהגנה



  

Date 13.2.08 תאריך  Open pairs Final A 

In Shanghai October 2007 the WBF has established the 
new set of laws which has to be adopted by each of the 
federations latest in  September this year. 
Since I was involved in the job to develop this set I am 
supposed to be able to inform you  about the major 
changes, which I will do in a couple of articles in the 
daily bulletins during this festival. 
 

Let us first look at some changes which change the nor-
mal procedure at the table. 
 

From now on the players are supposed to shuffle their 
cards before putting them back in the board after play.  
The reason should be clear. If the cards are put back in 
the order they were played a clever player, able to re-
member what he saw, knows a lot about the board al-
ready and might make a nice reconstruction. It is 
strange that nobody found this important enough to in-
troduce this shuffle a long time ago. 
 

From now on the cards put down by dummy not only 
have to be in columns with the cards lengthwise to-
wards declarer but also in descending order towards 
declarer. Trying to find out the habits of players in Israel 
I observed the tables in this festival and saw that really 
everybody is already doing so. No habit of putting the 
suits in fan, you are all educated very well. 
 

Every player may try to prevent an irregularity, from 
partner and opponents. But as soon as the irregularity 
has taken place dummy may not draw attention to it 
anymore, as is the case now already. 
 

One of those irregularities is a played card put on the 
table in the wrong direction, lost instead of won or the 
other way around. Up till now partner is not supposed to 
say anything about it, from 2008 on he may draw atten-
tion to it, till there is a lead to the next trick. If too late it 
creates unauthorized information, which might cost a 
trick. 
 

And most probably defenders will once again be al-
lowed to ask about a possible revoke by partner. This 
depends on a decision to be made by your federation. 
 

The most important changes are in laws 27 (insufficient 
bid) and law 64 (penalty for a revoke). 
Up till now an insufficient bid can only be replaced with-
out interfering in the auction when the substituted bid 
shows the same suit as the insufficient bid and both are 
natural. This made many auctions with such insufficient 
bid a guess, because partner had to pass throughout. 
North opens 1NT, East overcalls with 2H and South 
bids 2C, not noticing the overcall. North has to pass 
now, so South has to guess what to do with KJ963 J3 
A52 Q74. He probably will bid 3NT but when North has 
QT7 KQ5 KQ7 KJ3  quite a few pairs will be in 4S which 
results in a worse score. 
The drafting committee wanted to increase the possibili-
ties to have  a normal auction and the idea was to allow 
replacements which have similar meanings as the insuf-
ficient bid. This even results in allowing doubles once in 
a while. If the auction goes 1C-1S – 1H the substitution 
by a (negative) double shows something similar. 
But we got lost in my opinion. If the auction goes 2S – 
1NT (showing 14- 16) we do not allow the replacement 
by 2NT (showing 15 – 18) anymore, while we allow this 
at the moment. So I am not sure that we have really 
have improved this law. 

Laws 2008 

 

All of you have revoked once in a while and discovered 
that the penalty is quite severe, often two tricks go to 
the opponents. 
We have softened the penalty, making it one trick 
unless the player wins the trick in which he revoked (this 
means that he ruffed it), then it is still two tricks.  There 
is a small disadvantage: it is possible that a player later 
makes a trick with a card because he revoked in that 
suit. In that case the TD might have  to adjust the score. 
It should never be advantageous  to revoke. 
We also added  a case where revoking is not penalized 
at all:  when both side revoke on the same board. 
 
Ton Kooijman 

Players Names 
 שמות השחקנים

Total 
 ס"ה

Rank 
 דרוג

 1 61.15 לוינגר אסא - חץ נתן
 2 60.95 ארגלזי אלירן - בירמן אלון

Simon Josef - Wernle Alexande 60.81 3 
 4 59.24 וקס יעקב - גלבוע אורי

 5 59.17 גינוסר אלדד - פכטמן רון
 6 58.44 הרשקוביץ שלמה - קפלן אהרון

 7 58.01 פדון דרור - דמתי אושרי
 8 57.19 מדבדב אולג - צ'ורניי מיכאל

 9 56.35 סוכמן צבי - שזר ארנון
Bieder Wolfgang - Babsch Andreas 56.31 10 

 11 56.06 אמודי גילה - פרידלנדר אהוד
Nowosadzki Mich - Kasprzak Patryk 55.93 12 

 13 55.89 זק יניב - פרלמוטר אריה
Wuermseer Maria - Rohowsky Roland 55.87 14 

 15 55.85 שטרית אבי - רפאלי דוד
 16 55.28 קלר יצחק - אוציטל בוריס

 17 55.07 שזר עמוס - בן צבי אייל
 18 54.94 סלומון יהושע - אורי עמי

 18 54.94 גרינר חנן - גרינשטיין מני
 20 54.91 רול יוסף - ברקת אילן
 21 54.72 לזר נעמי - ערמי רות

 22 54.68 קובאליו סרג'יו - פרלמוטר אריה
 23 54.31 לוין נעמי - טל ריבה

 24 54.17 פורת לירי - לויט-פורת רות
 25 53.84 אלון יהודה - סדיס ג'ובינה

 26 53.60 אלישר שלמה - בן שמש זוהר
Kotorowicz Jaku - Kasprzak Jakob 53.34 27 

 28 53.04 בריפמן אפרים - וילסקר בוריס
 29 52.52 לזר אלון - מיוחס מושיקו

 30 52.39 חיות אבי - אלטברגר עמוס
 31 52.15 לזר שוקי - צ'רטוק לאוניד

Zelnik Peter - Pollac gerhard 52.10 32 
 33 51.98 מאירי חנה - אופן משה

 34 51.80 ממן אבי - קפיטנוב בוריס
 35 51.76 לביא שלומי - זיידנברג נצר

 36 51.74 נוסבאום יצחק - סדן אלון
Gordon Irving - 37 51.17 רנד ניסן 

 38 51.12 הרצקה רון - רוסלר אמנון
 39 50.53 דוידוביץ אבי - מילוא עמיר

 40 50.53 סקגין אליזבט - גולדברג ניבה
 41 50.51 פרי יהודית - פרי שלום

 42 50.50 איטח אלברט - גליצנשטין מרדכי
 43 50.01 פולק אוסקר - טל יוסף

 44 49.47 חכימי אהרון - לובינסקי יובל
 45 48.99 מזרחי יפה - אורשטין מיכאל

 46 48.95 אנטין דוד - רז בן-ציון
 47 48.63 בלטר איגור - ברודובסקי רומן

 48 48.60 בירמן דוד - שגיב יהודה
Konuralp Oya - Senior Nevena 48.49 49 

 50 47.49 לוי שלה - גולדמן מרצל
 51 46.54 אפשטיין אורי - כנען תומר

 52 45.87 וייס יוסי - גרוס אורי

 



  
Date 13.2.08 תאריך  Open pairs Final B 

Players Names 
 שמות השחקנים

Total 
 ס"ה

Rank 
 דרוג

 1 57.47 אסרף אורי - אסרף ערן
 2 56.62 אור גל - קוצר נחום ד"ר

 3 56.40 עמר אבי - שחר יובל
 4 55.53 צבילינגר יוסי - ליבוביץ גד

 5 55.35 ינר יובל - ישראלי דן
 6 55.07 אנגל יוסי - לנגי אסף

 7 54.98 שיינמן רמי - שוורץ אדריאן
 8 54.66 פייקין יותם - גולדפרב איליה

 9 53.90 וויינשטוק פאול - אורן יוסף
 10 53.79 גלברד מרדכי - אנגל צבי

 11 53.75 דן אורה - פרקש רות
 12 53.58 פייגנבאום אלי - בילר תודי

 13 53.51 ולצר חיים - ליבסטר בני
 14 53.47 לנגי אמנון - נחום אריה

 15 53.45 בלילוס אלי - רוזמרין גד
 16 53.39 שצוקין גולן - ליכטמן אייל

Dhondy Jeremy - Dhondy Heather 53.24 17 
 18 53.20 נייגט יוסף - מילצ'ן דרור

 19 53.19 תור רוני - לויט ישעיהו
 20 52.99 סקסון נטע - מדפיס אורי

 21 52.85 אופק טל - עממי צבי
 22 52.82 גרין דורון - קניגסברג מודי
 23 52.73 גרודצקי שולה - פורת רמי

Bouaziz Daniel - 24 52.62 סעדה נטלי 
 25 52.57 בר יוסף יותם - סיגל מליאנה

 26 52.53 טרנובסקי בר - אופיר גלעד
Borewicz M. - Strykier K. 52.42 27 

 28 52.33 מקוב מרדכי - אבן אדיר
 29 52.28 אשכנזי יוסי - ברנשטיין גרגורי

 30 52.18 רוג'רס סטיב - מרק מיכה
 31 51.96 אורנשטיין איתן - מוסקוביץ סמו

 32 51.93 פישר לוטן - אורן אפרת
 33 51.78 פופלילוב לילו - שגיב סטלה

 34 51.60 ליבסטר שעיה - רונן בני
 35 51.44 לביא עמיקם - זכריה ליאון
 36 51.32 קיש תמר - גרינשפן שוש

 37 50.94 לוי הילה - אסולין עדי
 38 50.92 בן עמי חנן - ארנון גדי

 39 50.74 עסיס ריטה - נוה גל
 40 50.52 סוסר שילה - קרסו ויויאן
 41 50.51 שגב רון - הירש עמליה

 42 50.38 ברלינגר בן - זלצמן בנימ
 43 50.21 בריפמן מיכאל - מורד אורי

 44 50.18 קמפנילה פייטרו - רשתי שאול
 45 50.14 אברגיל זהבה - אורן מאיר

 46 50.10 גלון רחל - לוי עובדיה
 47 50.03 ברונשטיין זיו - אלון יונתן
 48 50.02 סבן אאידה - שמיר אשר

 49 49.90 הס רנה - פרוש יעקב
 50 49.88 גילעם יצחק - פומרנץ לוי

 51 49.88 ריזנברג אורלי - ברט יורם
 52 49.86 ויטנברג אדוארד - קונפינו יוסי

 53 49.84 גנס בוב - לונשטיין דני
 54 49.76 גלברט חנה - בן יהודה יהודית

 55 49.68 רובינשטיין משה - מנחמי אבשלום
 56 49.62 סולניק אריה - חלמיש משה

 57 49.60 מונטאנו אאורליה - הולצר קלרה
Franiewski Piot - Gorski Michal 49.41 58 

 59 49.12 ויכמן קרול - לנדאו מרק
 60 49.06 מיוחס יעקב - חזקיה יעקב

 61 49.00 נחמיאס יהודית - שנפ שולמית
 62 48.89 שפי רון - כהן עדי

 63 48.81 גבע מרים - טל עופר

 

Players Names 
 שמות השחקנים

Total 
 ס"ה

Rank 
 דרוג

 64 48.61 ברקמן מאיר - טימינקר נח
 65 48.58 רום שושנה - לירן ינון

 66 48.55 מושקוביץ תמר - מהר איתמר
 67 48.29 אבא אברהם - וייס גרשון

 68 48.28 לב מוניק - קפואנו יום טוב
Stankiewicz And - Kmieciak Roman 48.20 69 

 70 48.19 שרגל אסתר - אברמוב ברוריה
 71 47.91 אלנר ליביו - שולר אלברט

 72 47.88 שחף דרור - גל צבי
 73 47.87 זיו אביב - אורמן ליאור

 74 47.60 פולדש מגדה - שמאע רותי
 75 47.57 גורטנשטיין נירא - רוזנטל לי

 76 47.42 חייט מוטי - קדישביץ ישי
 77 47.38 קראוסהר יהודה - קופרשטין מאיר

 78 47.19 סוביק מאיה - סוביק ויקטור
 79 47.14 פישר חיים - שוורץ יצחק

 80 47.10 שמיון דגן ג'ודי - טרנר אפרים
 81 47.09 כהן נילי - לוי יוסי

 82 47.07 בן אדי אלפרדו - גוטסמן אברהם
 83 47.03 איציק יהושע - נהרי אורן

 84 46.94 רוס גדעון - גולדשטיין עמירם
 85 46.88 רואס פיאר - שוורץ זקלין

 86 46.77 וורך יגאל - יודצ'ק אדולפו
 87 46.54 בן-עטר גאולה - כהן אילן

 88 46.40 עמרם אלברט - ליקין עמיהוד
 89 46.30 שבתיאלי תקוה - טובביס אלכס

 90 46.00 פלורס משה - פלורס חיה
 91 45.92 ורם מנחם - גולדנברג ירי

 92 45.85 לדר שלמה - קרבי עפר
 93 45.82 גרינברג גל - צלר בר

 94 45.80 פישמן טובה - זינגר מריקה
 95 45.61 מוסקוביץ הקטור - ארליך גבי

 96 45.53 רום מיכל - גיא חנה
 97 45.36 שדה ציון - שחר נטע

 98 45.29 אלעד רחל - בנקר בנימין
 99 45.28 זק שחר - פרלמוטר ברגמן ר

 100 44.81 זמש משה - אדיב יוסי
Mail David - Mandel Adrian 44.80 101 

 102 44.80 שופט דוד - רובין יצחק
 103 44.70 מרום מאיר - סגלוביץ דוד

 104 44.62 גולדמן ורדה - דרזנר תרצה
 105 44.54 שומרוני ירון - סוכמן גידי

 106 44.44 כהן קובי - אלגרבלי פרוספר
 107 44.43 אלון אלכס - לזרוביץ דוד

 108 44.39 הרצברג רפי - פומינקו מרק
 109 44.14 קופר סתיו - שלזינגר דליה

 110 43.82 שקד יצחק - לוי אבי
 111 43.46 ארבל גל - גולן אלעד

 112 42.79 ריינרק לוסיין - אואזנה מישל
 113 42.74 מגדל אילן - מיטל כפיר
 114 42.47 טובי יעקב - קיסרי נסים
 115 41.56 קראוס זהר - קיס מרים

 116 41.38 שוחט תמר - קראוס גיזי
 117 41.31 סטניצקי דורית - בנקהלטר פנינה

 118 41.20 נתנאל רוני - קנידל חוליו
 119 41.12 רוזן גבי - רוזן מיכאל

 120 40.12 מושקוביץ יורם - דסקלוב דבש
 121 40.02 וישניצקי מירי - מרקוס עמירם

 122 39.72 בנבסט ויוי - ציפרוט גיל
 123 39.67 לונה טובול - זואזיל בהל

 124 39.12 יפה תחיה - שמעוני כרמלה
Rehder Martin - Katerbau Janko  125 

 



  Novice pairs Session 3 (3)  Date 13.2.08 תאריך  

Players Names 
 שמות השחקנים

Total 
 ס"ה

Rank 
 דרוג

 1 61.97 פלדבוי גיל - אטינג יונתן
 2 61.58 רוטנברג רות - יעקבי אהובה

 3 61.04 שפיר ערן - דינטי אריה
 4 61.02 גרינברג שלווה - בלס יוסף

 5 60.84 גל טיבור - מלמד אהרון
 6 60.56 בר עדנה - שחורי נילי

 7 60.28 מצליח סוזן - אייזנשטיין מרק
 8 60.24 חסדאי אורנה - בוגנר נורית

 9 60.07 סבה רנה - בנציוני יואל
 10 59.50 ארד נויה - פורת ציפין הילה
 11 59.37 ברגר סלומון - שניאק שרה

 12 59.36 אברהם מנדל - לויט שושנה
 13 59.19 צמח לינדה - רחמינוב ואנה

 14 58.87 שרר אתי - זהר בלה
 15 58.56 וקסלר מיכל - בראונשטיין יעל

 16 58.28 טוויג אהרון - שבת דניס
 17 57.87 מנחם אביבה - שפלר עפרה

 18 57.76 פרגר רוני - פריגל דוד
 19 57.40 פרץ יהודה - פופקין בתיה

 20 57.09 תודר משה - אופק ונציה
 21 57.05 שי עמנואל - דר צבי
 22 57.01 ירדן דן - אליהו קרי

 23 56.77 אברון אנית - לוטן אביבה
 24 56.45 שבירו גדי - כהן גולן

 25 56.36 עוזיאל אסתר - שטיין זדנקו
 26 56.14 הנמן שלומית - הנמן ברוך

 27 55.93 שטלמן שרה - רובינשטיין חוה
 28 55.89 בר לב משה - גרייף יגאל

 29 55.82 וקס יצחק - לביא אמנון
 30 55.67 יודסין שלומית - בן עמי ז'קי

 31 55.65 אורלוביץ עמוס - בורודצקי אדי
 32 55.62 ברומט אברהם - גוטמן בטי

 33 55.57 קושניר ללה - רווה נעמי
 34 55.54 בלוך רלי - סגיב מירה
 35 55.42 פרץ פולדי - יזהר רפי

 36 55.03 שליט רות - לב ארי טינה
 37 54.94 ברקת נסים - אנידי יעקב

 38 54.81 גלזרמן יפית - גלייטמן שרה
 39 54.72 גולדשטיין מירי - דקל מרה

 40 54.42 נימן רות - חרמוני יהודית
 41 53.67 מיכאל רות - דהפריס גבי

 42 53.65 רוזן דב - רוזן חיה
 43 53.46 יגודה יהודית - יגודה טומס

 44 53.35 קינדלר אלי - ברגר אבי
 45 53.12 רגב יורם - אשר עופר

 46 53.08 פרדו נדיה - דשא אברהם
 47 52.90 לוי אבי - ליבוביץ חיים

 48 52.85 פרקש דניאל - קוציש יוליה
 49 52.78 סוחר יצחק - גולדשטיין יעקב

 50 52.77 וילנסקי סטפן - שינפלד מקסים
 51 52.67 גולדרינג אהובה - רקובסקי צפורה

 52 52.29 בן חיים עוזי - בז'סקי צחי
 52 52.29 בן דוד יובל - פומס משה

 54 52.17 אלפר אוה - אלנר שוש
 55 52.05 רסקין יונה - גביש עדינה

 56 52.03 שפוצ'ניק גרש - צימרמן אריקה

 

Players Names 
 שמות השחקנים

Total 
 ס"ה

Rank 
 דרוג

 57 51.82 נוימן יוכבד - קול שמעון
 58 51.65 רובינשטיין אסתר - טלפיר רנה

 59 51.46 מילוא עתידה - דורון אילנה
 60 51.21 חדד אתי - כהן מיקי

 61 51.17 בן ישי יוסף - בן יוסף אברהם
 62 51.11 בארי מיכל - בארי רפי

 63 51.04 זעירי גאולה - מאירוביץ בתיה
 64 50.82 טורוק ריטה - ניסנסון בלהה

 65 50.80 פיק מיכל - בן דוד לאה
 66 50.68 לוי משה - שוחט חיים

 67 50.56 ליפשיץ אורי - ליפשיץ תחיה
 68 50.56 אזנקוט פנינה - בן יהודה רן

 69 50.53 וייגל אליזבט - ברמן זאב
 70 50.51 קסבי אירית - קסבי ניסים

 71 50.29 סדן נגה - אופיר רות
 72 50.27 בן עמרם כלילה - קשת דוד

 73 49.89 שפט חנה - סגל מירון
 74 49.84 הרצוג רבקה - גרבר זיוה
 75 49.71 מורנו מרים - צייגר מלכה

 76 49.65 ירדני יעל - ענבר דן
 77 49.56 אביב סבינה - אביב יוסי

 78 49.39 קורן טל - קורן ליאת
 79 49.27 בר-יוסף מאיה - אופיר מאירה

 80 48.97 שילה ראובן - בר אל יאיר
 81 48.88 תורם עדינה - יערי דליה
 82 48.87 שטרק רחל - פרי פנינה

 83 48.82 וייס פנינה - וייס רמי
 84 48.79 רוזנטל דיאנה - יוסיפוף דורית

 85 48.41 לייבוביץ יורם - עסיס נופר
 86 48.38 פרישר יולה - שופמן דנה

 87 47.88 זיידנר חנה - לוי יצחק
 88 47.72 אדלר אורי - שם טוב יוסף

 89 47.69 מסד אלכסנדר - דורון מתתיהו
 90 47.29 טיבן אילנה - סקס ז'ק
 91 47.21 רוט חוה - קורניק יעל

 92 47.14 רובינוב אילנה - קומורניק גילה
 93 46.79 דויד סילביה - ברוידא שרה

 94 46.15 פרי אלי - זיסקינד אלכס
 95 45.94 כוכבי אלי - רונן מיכאל

 96 45.19 חפץ דליה - גלעדי טובי
 97 44.98 לידור דניאלה - ורדיגר שלום

 98 44.83 גרימברג יעקב - לוטרמן משה
 99 44.56 כהן יוסי - אליהו סיגל

 100 44.49 זאבי טליה - גולדשטיין חנה
 101 44.15 מזרחי רות - אברהמר הדס

 102 44.14 הוכשטד צילה - אפרון שושנה
 103 44.01 הדרי מלכה - וקסלר יגאל

 104 43.23 איסרס דב - איסרס יעל
 105 42.93 אוציטל לודמילה - רבין אסנת

 106 42.88 גרוסמן הדסה ד"ר - פייס אלה
 107 42.26 פורת יעל - שורץ סטלה

 108 41.33 פרידמן רונית - אדל אלון
 109 41.04 שפירו לאה - עלה אבנר

 110 40.40 ברמן ליה - לוי דניס
 111 39.10 הורביץ חנה - שקד רחל

 112 38.43 סביר אורי - בליליוס אסתר

 



  
Date 13.2.08 חד פעמית   תאריך- TB Session 1 (1) 

Players Names 
 שמות השחקנים

Total 
 ס"ה

Rank 
 דרוג

 1 68.02 בריפמן הניה - שורץ רון
 2 65.22 לידור אורן - שוהם שי

 3 64.93 בריפמן אפרים - וילסקר בוריס
 4 64.58 גלברד מרדכי - פכטמן רון

 5 64.44 פייקין אורנה - גולדפרב איליה
 6 64.32 שמאע רותי - בן-בסט אדי

 7 63.96 גינוסר אלדד - אלבו אסתר
 8 63.92 שגב רון - בירמן אלון

 9 63.56 אלטברגר עמוס - רוסלר אמנון
 10 62.27 אורן אפרת - הראל משה

 11 62.26 אסולין עדי - לוי הילה
 12 62.13 מזרחי יפה - עסיס ריטה

Stankiewicz And - Kmieciak Roman 61.85 13 
 14 61.74 וייס יוסי - אורי עמי

Richardson Lewi - 15 61.70 פרידריך יוליאן 
 16 61.49 שגיב יהודה - ארגלזי אלירן

 17 61.36 קנידל חוליו - נתנאל רוני
 18 60.87 מרק מיכה - חץ נתן

 19 60.61 פיטרס דירק - קמפנילה פייטרו
 20 60.58 רוס חנה - ליפין סוזי

 21 60.53 שרו חורחה - הריס אורית
 22 60.51 ברקת אילן - ערמי רות

 23 60.11 שורץ גבי - אליאס סורין
Kotorowicz Jaku - Kasprzak Jakob 59.92 24 

 25 59.41 נחום אריה - גרין דורון
 26 59.39 ברנשטיין גרגורי - צ'ורניי מיכאל

 27 59.26 קידר צבי - גורדון דן
 28 58.98 לביא הלל - אורנשטיין איתן
 29 58.97 אופיר גלעד - לב ארי טינה

 30 58.95 לוין יואב - לוין יובל
 31 58.78 פרי שלום - דובינסקי סרגיי

 32 58.74 דן אורה - לצמן לילי
 33 58.73 דשא גיל - אופנהיימר מיכאל

 34 58.71 אסרף ערן - פישר לוטן
 34 58.71 בריפמן מיכאל - מורד אורי

 36 58.56 לוין נעמי - טל ריבה
 37 58.51 טל משה - פיינרו מרדכי

 38 58.34 עמרם אלברט - ליקין עמיהוד
 39 57.93 שרגל אסתר - אברמוב ברוריה

 40 57.77 וקסלר רבקה - לבל טליה
 41 57.70 שחף דרור - גל צבי

 41 57.70 פורת לירי - ברונשטיין זיו
 43 57.63 שקד יצחק - לוי אבי

 44 57.39 שיינמן רמי - שמאע רפאל
 44 57.39 קלופמן שלי - פורם פרידה

 46 57.17 מורג נסים - אלוני חוה
 47 57.06 חכימי תמר - פרידלנדר דודי

 48 56.94 וישניצקי מירי - לוי יוסי
 49 56.87 שופט דוד - רובין יצחק

 50 56.68 סוכמן גידי - שומרוני ירון
 51 56.58 מושקוביץ יורם - דסקלוב דבש

 52 56.32 יוסף רחל - בן אור יונינה
 53 56.09 שלום-בנדור גדעו - מגדל אילן

 54 56.04 אופק טל - עממי צבי
 55 55.53 גרג'י צבי - כפיר משה

 56 55.48 עליה דני - בן מרדכי יגאל
 57 55.44 אריאלי אמנון - שניר רותי

 58 55.43 דרזנר תרצה - רוזנבלט פלי
 59 55.33 הרצברג רפי - פומינקו מרק

 60 55.31 קידר בני - לימן רפי
 61 55.17 מילצ'ן דרור - נייגט יוסף

Toutenel Els - 62 55.03 גרוס אורי 
 63 55.00 צדיק ליאת - צדיק מרדכי

 64 54.99 קיש תמר - מרק סוניה
 65 54.87 ששון יגאל - פאר יוסף

 66 54.78 הרצקה מנחם - פלץ נעמי
 67 54.73 בן שמואל אשר - ירון צבי
 68 54.65 אפשטיין אורי - רוזנטל לי

 69 54.52 פדון דרור - לזר אלון

Players Names 
 שמות השחקנים

Total 
 ס"ה

Rank 
 דרוג

 70 54.48 גלברט חנה - בן יהודה יהודית
 71 54.47 לירן ינון - ולצר חיים

 72 54.42 מלברג לוצ'יה - יאיר יוסף
 73 54.41 בן צבי אייל - שוורץ יצחק
 74 54.35 רול יוסף - סיגל מליאנה

 75 54.31 ויטנברג אדוארד - יוגב דוד
Gorski Michal - 76 54.26 דוד ז'אן 
 77 54.19 קרני אפרים - פרידמן אהרון

 78 54.16 וקס יעקב - וקס גל
 79 54.14 שטרית אבי - רפאלי דוד

 80 54.04 שולר אלברט - זלינגר
 81 54.03 בנטוב חיים - פתאל וייצמן

 82 54.01 קולבר אריה - ברעם רן
 83 53.89 בורק לואיזה - גרינברג שמואל
 83 53.89 אמודי גילה - פרידלנדר אהוד

 85 53.86 צידון דליה - וולף חיה
 86 53.80 נוסצקי מיכל - לנגי אמנון

 87 53.73 מנשה יעקב - בילגוראי שרה
 88 53.59 סגיב מירה - בלוך רלי

 89 53.55 שנפ שולמית - נחמיאס יהודית
 90 53.54 עמר אבי - שחר יובל

 90 53.54 וורך יגאל - נתנאל רוני
 92 53.49 שור תמר - רונן מרים
 93 53.42 שמאי אורה - רוסלר

Wuermseer Maria - Rohowsky Roland 53.35 94 
 95 53.33 מוזס דני - קניגסברג מודי

 96 53.32 מלאך מיקי - קופר סתיו
 97 53.26 גלבאום גד - גלבאום דורה

 98 53.15 קרסו ויויאן - פרקש רות
 99 53.05 אבא אברהם - וייס גרשון

 100 53.00 ליבסטר בני - סהר אבי
 101 52.99 ליברנט שמעון - יסטרוב יהודית

 102 52.97 קרן אורה - דמיטרי קוליק
 103 52.92 אורליצקי תמר - שיראזי שושנה

 104 52.89 זק יניב - קורן טליה
 105 52.86 צבילינגר יוסי - רוזובסקי אפרים

 106 52.80 רוזנבאום טניה - נונה רות
 107 52.77 אנטין דוד - לוטן אביבה

 108 52.72 לזר שוקי - צ'רטוק לאוניד
 109 52.57 אליהו סיגל - כהן יוסי

 110 52.37 זילבר ריטה - ארד נויה
 111 52.22 שפוצ'ניק גרש - צימרמן אריקה

 112 52.16 פישר חיים - קפיטנוב בוריס
 113 52.12 מילוא עתידה - גולדברג חנה

 114 52.07 סוכמן צבי - שזר ארנון
Kelbauskeine In - Kelbauskas Audr 52.01 115 

 116 51.99 מורסטין יאלו - קירשון יפים
 117 51.89 סקסון נטע - ברודי רוזלין

 118 51.77 גולדשטיין מירי - דקל מרה
 119 51.66 גרוסמן אנגלה - אפשטיין דורית

 120 51.44 אגוזי נילי - אגוזי אילן
 121 51.37 מרקוס עמירם - מרקוס קובי

 121 51.37 גרוס פנינה - גלזר בלה
 123 51.35 ביכלר גרדה - ביכלר סטפן

 124 51.31 אדלר אורי - ברומט אברהם
 125 51.07 בן ארויה אילן - סרוסי אמי

 125 51.07 אסולין עדי - הבדלה רוני
 127 51.00 נחמיאס נורית - נחמיאס יצחק

 128 50.80 פורת פנינה - ורדיגר שלום
 129 50.68 מלצר מרגלית - מלצר יעקב

 130 50.65 אטלס יעקב - שגיב אירית
 131 50.64 כהן דורית - שרון כרמל

 132 50.61 נוה רחל - צפריר דב
 133 50.48 מיוחס יעקב - טימינקר נח

 134 50.46 בן בסט גלילה - בן בסט מלאכי
 135 50.41 גרובר טובה - אלקלעי איזידור

 136 50.27 פדון עמליה - שפירא אורה
 137 50.23 רום מיכל - פז מרדכי

 138 50.12 שלומי טובית - רשף דבורה



  
Date 13.2.08 חד פעמית   תאריך- ITB Session 1 (1) 

Players Names 
 שמות השחקנים

Total 
 ס"ה

Rank 
 דרוג

Rehder Martin - Katerbau Janko 49.95 139 
 140 49.94 מור מוטי - מור ליבי

Fuhrer Monique - 141 49.90 הנדלמן ארז 
 142 49.89 טרנר אפרים - שמיון דגן ג'ודי

 143 49.86 רוס גדעון - ברנר אילנה
 144 49.74 שניידר אבי - רונן בני

 145 49.56 איטח אלברט - דוידוביץ אבי
 146 49.54 רוזן רחל - סלומון רות

 147 49.51 אברגיל זהבה - אורן מאיר
 148 49.45 פישמן טובה - זינגר מריקה

 149 49.38 בוגוסלבסקי אלכס - יסלסון לאוניד
 150 49.35 רוזנטל דיאנה - יוסיפוף דורית

 150 49.35 צ'סנר צבי - רינג מרדכי
 150 49.35 בר אדם - מקוב מרדכי

 153 49.28 תור רוני - אנגל יוסי
 153 49.28 דויד סילביה - לנג שורה
 155 49.27 כהן איתן - וסטרייך יואל
 156 49.02 טוויג אהרון - שבת דניס

 157 49.01 שמחי יחזקאל - אליאס אלי
 158 48.97 טיקולסקי עמיקם - לוין סשה

 159 48.96 מסינגר רונן - ארנון זאב
 160 48.94 מאירי חנה - מורן אוחיון אור

 160 48.94 בן שמש יעקב - בן שמש זוהר
 162 48.92 בלס יהודית - בלס רמי

 163 48.83 לוי עמליה - ויינר אסתר
 164 48.75 שפי רון - זיו-לי נעים

 165 48.74 וקסלבאום חנה - וקסלבאום אבנר
 166 48.63 יונג ישראל - גל ירון

 167 48.55 גולדבלט רות - יחזקאלי יהושע
 168 48.54 נוימן יוכבד - ולהויז דוד

 169 48.26 לב דורית - לנגי אסף
 170 48.23 בלייברג מרים - שמעוני עירית

 171 48.21 כהן מוירה - ברוידה ישראל
 172 48.14 זיו אביב - אורמן ליאור
 173 47.99 שי יצחק - שאקי רינה

 174 47.89 בנימין סלביה - ריפס סילביה
 175 47.84 חיות אבי - גלז'בסקי ביאנקה

 176 47.82 מנחם אביבה - דותן אהובה
 177 47.68 פרדו נדיה - דשא אברהם

 178 47.64 קניגסברג דרורה - קרביץ אירית
 179 47.63 קרביץ אריה - בקלצוק ארז
 180 47.53 גולובי שרי - אבידור יהודה

 181 47.39 הורוביץ שמשון - שדה איציק
 182 47.35 פרי יהודית - גרניט שלום

 183 47.34 ענבר חיים - בלס יעקב
 184 47.23 זלצמן בנימ - ברלינגר בן

 185 47.18 לצט יוסי - דוד מנשה
 186 47.16 בנאור דניאל - פורת רמי

 187 46.86 סדן נגה - גרייף יגאל
 187 46.86 דגן אבינועם - דגן חוה

 189 46.78 נוה גל - עסיס משה
 190 46.61 גולדברג יחיאל - חיון אתי

 191 46.49 ארבל דודו - ארבל גל
 192 46.48 שטרק איתי - פינקוביץ רבקה

 193 46.35 שור חנן - שרן מיכאל
 193 46.35 איכברגר יורג - בנקהלטר פנינה

 195 46.34 לוי אשר - לוי קלרה
 196 46.26 גני יוסף - גבע חיים
 197 46.12 כהן מיקי - חדד אתי

 198 45.94 קראוסהר יהודה - קופרשטין מאיר
 199 45.83 דורי אסיה - כהן דני

 200 45.73 טרנובסקי בר - פולדש מגדה
 201 45.72 יוסף מוריס - פלג צבי

 201 45.72 צברי מיכל - שמואלי רן
 203 45.68 רינת יגאל - רינת דיאנה

 204 45.49 גולדמן ורדה - ביקוביצקי ורדה
 205 45.33 פקר אביר - צחור יוסי

 206 45.18 חייט מוטי - ליבסטר שעיה

 

Players Names 
 שמות השחקנים

Total 
 ס"ה

Rank 
 דרוג

 207 45.11 ליבנה דורון - מילצן רוני
 208 45.05 טל שמואל - לוין דני

 209 44.96 רוזמרין גד - בלילוס אלי
 210 44.70 פומרנץ לוי - חכימי אהרון

 211 44.69 לביא שלומי - בקיש רמי
 211 44.69 גולדרינג אהובה - רובינשטיין חוה

 213 44.68 הרשקוביץ שלמה - קפלן אהרון
 214 44.57 לבנת טובה - יעקבי הניה

 215 44.28 וולובלסקי דליה - וולובלסקי פנחס
 216 44.08 אהרון חנה - בטלמן ליאוניד

 216 44.08 בן דוד חיותה - לוין אירית
 218 44.05 חסדאי אורנה - בוגנר נורית

 219 44.02 פוקס איזבלה - חן אברהם
 220 43.97 גרינשפן שוש - רונן שושנה

 221 43.80 זאבי טליה - גולדשטיין חנה
 222 43.74 שרון יונה - שניידר שלמה
 223 43.73 עוזר יורם - רוזנבלום אבי

 224 43.54 לנדסמן אטי - ברט יורם
 225 43.32 ליבוביץ אוה - גולן רחל

 226 43.26 כהן שלמה - מנור אנדרה
 227 43.22 אנדרמן חוה - ליבוביץ גד

 228 43.21 אברהמר חנה - אברהמר ויקטור
Kasprzak Patryk - Franiewski Piot 43.19 229 

 230 43.17 פולק אוסקר - טל יוסף
 231 43.04 סוביק מאיה - סוביק ויקטור

 232 42.86 שליט רות - יוסף צביה
 233 42.83 מוסקוביץ דפנה - לביא שולה

 234 42.81 כץ יהודית - ברסלר שלמה
 235 42.56 פלמן גילה - אנגל שאלי ד"ר

 236 42.35 נעים רותי - בן הדר מלכ
 237 42.28 מרקוביץ אלכסנדר - מרקוביץ פנינה

 238 42.25 שזר עמוס - עוז רועי
 239 42.20 מושקוביץ תמר - מהר איתמר

 240 41.85 פייגנבאום אלי - בילר תודי
 241 41.71 שבתיאלי תקוה - טובביס אלכס

 242 41.63 לסק זהבה - צווקר מריאנה
 243 41.49 פלדמן חיה - וינקלר ישראל

 244 41.44 רוגוב שעיה - ליטבינוב ולדיסל
 245 41.40 רום זאב - כהן אילן

 246 41.39 בן יוסף יצחק - כהן איציק
 247 40.92 סבה רנה - בנציוני יואל
 248 40.84 קיסרי נסים - טובי יעקב

 249 40.78 ברעם אשר - פיסטינר ציפורה
 250 40.00 שפלר עפרה - פלד מאיה
 251 39.94 קרליבך מיכאל - חסון דוד
 252 39.92 פייקין יותם - פייקין צביקי
 253 39.90 לוי עובדיה - סולניק אריה
 254 39.53 גיל גדעון - פויכטונגר חוה
 255 39.49 ברקמן מאיר - סלמי עליזה

 256 38.42 כהן קובי - מאיר ירון
 257 38.33 שבירו גדי - טיבן אילנה

 258 38.24 אדלר אהובה - כרמלי רחל
 258 38.24 רובינשטיין ססיל - חורב זאב ד"ר

 260 37.48 בן ישי יוסף - בן יוסף אברהם
 261 36.50 בר-און צפורה - טל אפי

 262 35.94 שוחט תמר - קראוס גיזי
 263 35.76 לבסקי שלומית - רגב צורי

 264 35.53 חשמונאי תומר - סגל מירון
 265 35.11 ידדוב רמי - מנושביץ רטי

 266 34.62 בלייברג אורי - אוריין איתמר
 267 34.46 גרינברג שלווה - בורקו יפה

Bakshi Shoshana - 268 33.66 פנאן כשרוני מיר 
 269 33.57 ידידיה יעקב - ידידיה שושנה

 270 31.99 שגיא עדנה - אליאס אילנה
 271 31.69 זיידנר חנה - לוי יצחק

 272 29.91 פאר שוש - אבירם חנה
 273 29.11 שפרן אגי - לויתן אירנה
 274 28.84 כהן נעמי - גילעם שוש

 


