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תוצאות פסטיבל הברידג' הבינלאומי ה-תוצאות פסטיבל הברידג' הבינלאומי ה-4747

נא"מנא"אתוצאהשמותדרוג
גרינבאום ליאוניד - 1

מילשטיין דמיטרי
71.441530

65.681224ארגז ירון - גרינברג שמואל2

65.491019גלברד מרדכי - אנגל שאלי3

4Lasse Utter - Finn Wardi64.87815

64.51712פורם פרידה - אנטין דוד5

63.22610גל און נורית - גל און אלכס6

62.0658טרכטמן ברכה - וינגרטן חנה7

61.6346פישר לוטן - וקסלבאום חנה8

60.8345מצליח סוזן - בן ארדטה רחל9

60.6144רוזנפלד מאירה - ארואץ אבי10

יום שני 10.2 - זוגות  HANDICAP – שני מושביםיום ראשון 10.2 - זוגות מעורבים  TB – שני מושבים

יום שני 10.2 - תחרות בוקר TB - סיבוב 1

IMPסיבוב 2סיבוב 1מצטברשמותדרוג
63.8863.5764.1912חץ קלרה - ארגלזי אלירן1

63.4262.2064.6410ברנר אילנה - פכטמן רון2

3Baldysz Cathy - Walczak Piotr61.6763.9959.358

60.3153.4467.186קלופמן שלי - לירן ינון4

60.3052.3868.225שחר לאה - שטרן לוי5

60.0963.5956.604פרישר יולה - ליבסטר בני6

59.8861.0658.694ספקטור מיכל - כהן עדי7

59.8052.9466.673בלאט אמירה - כהן דני8

59.5659.2959.823בירמן דניאלה - אורנשטיין איתן9

59.3956.8861.913מזרחי יפה - נוה גל10

נא"אIMPסיבוב 2סיבוב 1מצטברשמותדרוג
59.1761.4356.9133גרייף יגאל - הורניק אירוינג1

58.8863.3854.3922דניאלי מיכה - צביקל אריה2
58.5553.5763.5322מיימון סאייג - רסין רות3

58.4964.4452.5411ישראלי דן - עציון אמיר4

57.9553.8062.1011אריאלי אמנון - אריאלי דנה5
57.8358.6657.00עגור יפתח - עגור אסף6

57.6361.0254.24אלון אדל - סדן נגה7

56.8053.6759.93לידור דניאלה - כהן-טל ישי8

56.8059.7753.82שנר צחי - קירשנבוים זיו9

56.5956.0257.17גרינברג שושנה - הריס אורית10

Rank Team Name NCBO VP SP Teams' Members
1 Poland 

Connector
POL 150 974 Baldysz Ca-Sarniak An-Zmuda 

Just-Kazmucha D
2 Vitas LIT-POL 143 961 Vainikonis-Olanski Wo-Serek 

Ceza-Cichocki M
3 Rozmarine 

Gad
ISR 162 1078 Rozmarine -Ginossar E-Reshef 

Oph-Ofir Gilad-Tarnovski 
4 Asolin Adi ISR 139 1015 Asolin Adi-Levy Hila-Gerstner 

G-Shalit Rut-Goldring A-Levy 
Itzha

5-8 Consus 
Poland

POL 151 1081 Cieslak Ya-Lewaciak G-Walczak 
Pi-Zak Piotr

5-8 Lubinsky Yuval ISR 148 941 Lubinsky Y-Mark Micha-Yadlin 
Isr-Yadlin Dor

5-8 Levit 
Yeshayahu

ISR-
GBR

145 1056 Levit Yesh-Tor Ronnie-Herman 
Dav-Malinowski

5-8 Brifman Efraim ISR 140 1033 Brifman Ef-Rosler Amn-Hertzka 
Ro-Gelbard Mo

9-16 Zack Shahar ISR 155 1105 Zack Shaha-Braunstein-Cohen 
Ilan-Libster Be

9-16 Walhouse 
David

ISR 152 1001 Walhouse D-Lazar Alon-Lazar 
Shuk-Assaraf Or-Frank Joss

9-16 Ben-Haim Uzi ISR 150 1012 Ben-Haim U-Fisher Lot-Schwartz 
R-Liran Inon-Friedlande

9-16 Birman David ISR 149 1039 Birman Dav-Birman Alo-Altshuler 
-Orenstein -Roll Yossi

9-16 Tal Ofer ISR 149 941 Geva Miria-Tal Ofer-Nussbaum 
I-Dov Alex

9-16 Norway NOR 144 926 Livgard Al-Aa Terje-Karlberg 
S-Thomassen 

9-16 Puillet Carole FRA-
FIN-

USA-ISR

142 1003 Puillet C-Koistinen -Heymann 
Mi-Hendelman 

9-16 Grinberg Nir ISR 139 969 Grinberg N-Levin Amir-Lengy 
Assa-Bareket Il-Zack Yaniv-Barel 
Mich

יום שלישי – 12.2 קבוצות מרכזית - סופי

נא"מנא"אתוצאהשמותדרוג
68.851530ארואץ אבי - אברנוק חוה1

2Puillet Carole - 67.101224אסרף ערן

66.641019אורנשטיין איתן - גלברד מרדכי3

65.09815בן עמי ז'קי - יודסין שלומית4

62.71712אופיר גלעד - הרטמן אולגה5

62.54610מיוחס יעקב - שזיפי חנה6

62.2058בן בסט גלילה - הנדלמן ארז7

61.5046זייטמן בריאן - יעקב מלכה8

61.4645פכטמן רון - רונן שושנה9

60.7744לנגי אסף - לב דורית10

יום רביעי 13.2 - תחרות בוקר TB - סיבוב 1



תחרות הקבוצות 
הפתוחה

רם סופר

בשנים עברו שוחקה תחרות הקבוצות בפסטיבל תל אביב 
אחרי תחרות הזוגות, אולם החל מ-2012 תחרות הקבוצות 
שהעפילו  הקבוצות  שחקני  כאשר  קודם,  יום  מתחילה 
לשלבים הגבוהים פטורים משלבים מוקדמים של תחרות 

הזוגות.
הקבוצה הבולטת בסיבובים הראשונים הייתה אסי לוינגר-
פעמים  שלוש  שזכתה  חץ  פכטמן-קלרה  חץ-רון  נתן 

.VP 25 ברציפות לניקוד מקסימלי של
נוחה  חלוקה  פכטמן.  רון  של  מזלו  התמזל  הבאה  ביד 
בצירוף שגיאה של המגן )וכמובן גם משחק טוב( אפשרו לו 

לבצע משחק מלא ב”התאמה” של 4-2.

Board 1, Dealer North, Vul None
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West North East South
קלרה חץ אמיר לוין רון פכטמן ניר גרינברג

1NT* Pass 2♥
Dbl 2♠ 4♥ All Pass

* 14-12 נק’
מצד  ו-♦4  צפון  מצד   3♠ היו  זו  ביד  הפופולריים  החוזים 
צפון  של   1NT החלשה  הפתיחה  הכרזת  אבל  מערב, 
 Dbl-ה למצוא את ההתאמה שלהם.  הפריעה למתנגדים 
של קלרה חץ הראה נקודות. רון פכטמן קיווה שיש לה גם 
 ♠AK-הארטים והכריז ♥4. דרום הוביל בספייד. צפון זכה ב
היחיד  המפיל  ההמשך  את  מצא  לא  הוא  לחשוב.  ועצר 

הכרוז  בדומם.   Q-ה על-ידי  ב-♣ שנלקח  והמשיך  בשליט 
נמוך.  ודיאמונד   ♦A ושיחק   ♦K-ה היכן  ההכרזה  לפי  ידע 
כאשר שני המתנגדים שירתו אפשר היה לנשום לרווחה. 
 ♥AKQ והכרוז שיחק  A-ההמשך בקלאב נלקח על-ידי ה
)הוא לא עקף, משום שעם ארבעה שליטים צפון היה קרוב 
לוודאי ממשיך בספייד(. לאחר נפילת ה-J♥ מצפון אפשר 
היה להוציא את השליט האחרון ולהשליך מפסיד בקלאב 

על הדיאמונד החמישי.

בסיבוב השלישי צפיתי במפגש בין קבוצות אפרים בריפמן 
פדון- דרור  לצעירים  ישראל  נבחרת  חברי  רום.  ושושנה 

המורים  מבכירי  שניים  מול  התמודדו  מיוחס  מושיקו 
לברידג’ בישראל מוטי גלברד-אפרים בריפמן.

Board 2, Dealer East, Vul N/S
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West North East South
מוטי גלברד דרור פדון אפרים בריפמן מושיקו מיוחס

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

מערב הכריז פעמיים באופן טבעי את סדרת ההארט שלו, 
אבל כאשר נפרש הדומם התחוור לו שהחוזה הטוב ביותר 
דווקא בקלאב, הסדרה שבה דרום  של מזרח-מערב היה 

פתח את ההכרזה.





הגנה מדויקת לא הותירה לכרוז שום סיכוי: ההובלה ב-8♣ 
נלקחה על-ידי ה-K♣ של דרום )מושיקו מיוחס(, שהמשיך 
ושיחק  בדיאמונד  לדומם  נכנס   ,♠A-ב זכה  מוטי   .♠Q-ב
נוסף   ♦ שיחק  הוא  עכשיו  ונחתך.   A-ה על-ידי  שכוסה   ♣J
לכיוון הדומם וניסה להשליך ספייד מפסיד על ה-T♣, אבל 
צפון )דרור פדון( חתך, גבה את ה-K♠ ונתן לשותפו חיתוך 
 .♥T-דיאמונד. מושיקו המשיך בקלאב שהכרוז חתך עם ה
דרום  שנחתך.   ♠J-ב והמשיך   ♥K-ה עם  מעליו  חתך  צפון 
וזכה בשתי הלקיחות  בלקיחה הבאה  לזכות   ♥Q-ל אפשר 
האחרונות עם ה-A8♥. החוזה נפל פעמיים עם רווח של 5 
IMP לקבוצת שושנה רום, משום שבשולחן השני נפלו צפון-

דרום פעם אחת במצב פגיע בחוזה ♠2.

Board 4, Dealer West, Vul All
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West North East South
מוטי גלברד דרור פדון אפרים בריפמן מושיקו מיוחס

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

אל  מיד  ועקף  בדומם   A-ב זכה  הכרוז  ב-6♣.  הוביל  צפון 
זכה  מוטי  נוסף.  בקלאב  והמשיך   ♥Q-ב זכה  צפון   .♥T-ה
בידו והוציא עוד שני סיבובים של שליטים, כאשר דרום שוגה 
הייתה  כעת  השליטים.  של  השלישי  בסיבוב   ♠2 ומשליך 
סכנה להפסיד שלוש לקיחות בדיאמונד וליפול בחוזה. הכרוז 
הבין שאסור לו למסור את היד לדרום, ולכן שיחק K♠ והריץ 
את ה-J♠ בהצלחה לאחר שדרום לא כיסה. כעת עבר ליד 
עם ה-K♣. ה-A♠ הפיל את ה-Q♠, ושני דיאמונדים נוספים 
הסופית  התוצאה  והחמישי.  הרביעי  הספייד  על  הושלכו 
למזרח-מערב כאשר שתי הלקיחות העודפות  הייתה 680 
נובעות משגיאתו של דרום, ואכן קבוצת בריפמן זכתה ביד 

.IMP 2-זו ב

קבוצת שושנה רום הובילה 2:9, ואז ביד האחרונה הוחמצה 
הזדמנות למהפך.

Board 6, Dealer East, Vul E/W
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West North East South
מוטי גלברד דרור פדון אפרים בריפמן מושיקו מיוחס

Pass 1NT
2♥ Dbl Pass 2NT

Pass 3♣ All Pass

הכרזת ♥2 של מערב הייתה טבעית. בשולחן השני זה היה 
החוזה הסופי )140 למזרח-מערב(, אבל פדון-מיוחס דוגלים 
בברידג’ מודרני עם Negative Double לאחר פתיחה של 
להשאיר  לבעיה.  דרום  את  הכניס  צפון  של   Dbl-ה  .1NT
 3 גם הכרזה של ♠2 עם  ביוקר.  עולה  כמובן  לעונשין היה 
קלפים לא נראתה מושכת. מושיקו ניסה לשחק 2NT, אבל 
שותפו הבין זאת כבקשה לבחור בין סדרות המינור. החוזה 
הסופי ♣3 היה גרוע ביותר, אבל מזרח העדיף לא להכפיל.

זכתה בשלוש הלקיחות  ה-T♥. ההגנה  היה  קלף ההובלה 
הראשונות בסדרה זו, כאשר צפון משליך דיאמונד בסיבוב 
השלישי ומזרח משליך ספייד. מערב המשיך בספייד, ונתן 
מזרח  הבודד.   ♣A-ב שזכה  לאחר  ספייד  חיתוך  לשותפו 
להוציא  מהכרוז  מנעה  בסדרה  החסימה  בקלאב.  המשיך 
למזרח את כל השליטים, ובסופו של דבר מזרח קיבל חיתוך 
נפל שלוש פעמים  וגם את ה-A♦. החוזה האומלל  נוסף   ♠
במצב לא פגיע – מינוס 150 ללא swing. התוצאה נותרה 

בעינה וקבוצת שושנה רום זכתה לניצחון דחוק 12:18.

בסיבוב הרביעי פגשה קבוצת לוינגר המובילה יריבה חזקה, 
אלטשולר-איתן  בירמן-גלעד  דוד  בהרכב  בירמן  קבוצת 
אורנשטיין-יוסי רול. בשולחן שבו ישבתי הפגינו אורנשטיין-

רול משחק מעולה בדרך לניצחון גדול של קבוצתם.



בכפוף לתקנון. התמונה להמחשה בלבד. ט.ל.ח.

7בכל 7 שניות נמכרת בעולם שברולט
קח את קרוז החדשה לנסיעת מבחן, תוך שנייה תבין למה

chevrolet.co.il

דרך מנחם בגין 76, פינת רח‘ המלאכה, חניה חינם
לתיאום נסיעת מבחן 03-6235555

בית שברולט ת“א

שברולט קרוז החדשה  ₪121,900

זיהום מזעריזיהום מירבי

6המחיר המוצג הינו מחיר לרכב אוטומט 1.6 ל‘. 



Board 8, Dealer West, Vul None
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West North East South
יוסי רול אסי לוינגר איתן אורנשטיין נתן חץ
Pass 1♦ Pass 2♦
Pass 2♥ Pass 3♣
Pass 3NT Pass 4♠
Pass 5♦ All Pass

11 נקודות והגיע לבסוף  אסי החליט לפתוח ♦1 בצפון עם 
 Inverted בקונבנציה  השתמש  שהזוג  לאחר   5♦ לחוזה 
 ,3NT-עוצרים בדרך ל ו-♣3 הראו  Minors. ההכרזות ♥2 
הזמנת  את  הסתם  מן  דחה  צפון  קיוביד.  היה   4♠ בעוד 
מדי.  גבוה  היה   5 בגובה  חוזה  אפילו  אבל  לסלם,  שותפו 
איתן אורנשטיין הוביל בשליט. אסי זכה בדומם והוביל מיד 
 ♣A-את ה-3♣. יוסי רול )מערב( עמד על המשמר, קפץ ב
לחוזה  הייתה מאפשרת  )הגנה אחרת   ♥T-ב מיד  והמשיך 
של   ♥K-ה ברירה,  בלית  בהארט  עקף  הכרוז  להתבצע(. 
להיות  יכלה  ההגנה  החוזה.  את  הפיל   ♣K-וה זכה,  מזרח 
מאתגרת יותר לו היינו מחליפים בין ה-A♣ ל-K♣. במקרה 
זה מערב היה צריך לקפוץ ביד שנייה עם ה-K♣ כדי להכשיל 

את החוזה.
בשולחן השני התפתח מהלך הכרזה שונה לגמרי:

West North East South
קלרה חץ דוד בירמן רון פכטמן גלעד אלטשולר

Pass Pass 1♠ 2NT
4♠ Dbl All Pass

ביד  לפתוח  החליט  פכטמן  ורון  מלפתוח,  נמנע  בירמן  דוד 
שלישית עם ארבעה ספיידים ו-11 נקודות. ההכרזה הגיעה 
במהירות ל-♠4 שהוכפל על-ידי בירמן ונפל פעמיים. מינוס 
 8 של  רווח   – השני  מהשולחן   50 למינוס  הצטרפו   300
IMP לקבוצת בירמן. מסתבר שהברידג’ האולטרה-מודרני 
)פתיחות עם 11 נקודות וידיים מאוזנות( אינו מצליח תמיד.

Board 10, Dealer East, Vul All
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West North East South
יוסי רול אסי לוינגר איתן אורנשטיין נתן חץ

1♣ Pass
1♥ Pass 2♥ Pass
4♥ Pass Pass Pass

מערב בחר להכריז משחק מלא פגיע עם יד גבולית. החוזה 
הסופי לא היה רע, אבל ביצועו דרש קצת מזל. צפון הוביל 
מערב  של  הבודד   A-וה נמוך,  שיחקו  ודרום  מזרח  ב-4♣. 
זכה. הכרוז עקף מיד אל ה-Q♥, וה-K♥ של דרום זכה. נתן 
חץ המשיך בספייד לאחר התלבטות קלה, והרגע המכריע 
הגיע. יש לציין שאם דרום לא ממשיך בספייד, הכרוז יספיק 
לפתח לקיחה בקלאב בדומם וכן יגביה את סדרת הדיאמונד, 
וזה יספק לו את ההשלכות הדרושות כדי לבצע את החוזה.

הובלת   .♠Q-והיכן ה  ♠A-ה היכן  לנחש  צריך  היה  רול  יוסי 
לקיחות  שתי  ונדרשות   Jx בדומם  כאשר   A-ל מתחת   ♠
בסדרה כדי להפיל את החוזה היא מהלך סטנדרטי. על כן, 
התלבטותו של דרום לפני ששיחק ספייד רמזה דווקא שהוא 
חושש להוביל מתחת ל-Q. יוסי ניחש נכון, שיחק נמוך מידו 
וביצע את המשחק המלא שנכשל בשולחן השני עם רווח של 

.IMP 12
Board 12, Dealer West, Vul N/S

 ♠
♥
♦
♣

AQJ6
T
JT63
AJ84

 

♠
♥
♦
♣

-
QJ8532
AKQ85
K3

♠
♥
♦
♣

KT5
A9
742
Q9765

 ♠
♥
♦
♣

987432
K764
9
T2

 



West North East South
יוסי רול אסי לוינגר איתן אורנשטיין נתן חץ

1♥ Dbl 1NT 2♠
4♦ Pass 4♥ All Pass

West North East South
קלרה חץ דוד בירמן רון פכטמן גלעד אלטשולר

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

של  הראשון  בסיבוב  שלו  הנקודות  את  הראה  אורנשטיין 
ההכרזה עם 1NT. רול קפץ מיד ל-♦4 והוציא את צפון-דרום 
 – פגיע  במצב   4♠ להכריז  חשש  לוינגר  ההכרזה.  מהמשך 

חוזה )מוכפל( זה היה עלול ליפול פעמיים בהגנה נכונה.
בשולחן השני מזרח-מערב הגיעו ל-♥4 בדרך איטית יותר. 
למשחק  )מזמין   3♥ קיוביד  בצפון  להכריז  הספיק  בירמן 
מלא(, ושותפו הכריז ♠4 על ♥4. קלרה חץ לא יכלה לדעת 
שלשותפה ספיידים כה טובים, והיא התחרתה ל-♥5. עקב 
10 לקיחות  ניתן לבצע רק  חלוקת הדיאמונד הגרועה היה 
סדרה  בכל  אחת  לקיחה  מפסיד  הכרוז   – בהארט  בחוזה 
בשולחן  נקודות  ב-420  זכתה  בירמן  קבוצת  לשליט.  פרט 

.IMP 11 אחד ובעוד 100 בשולחן השני, עם רווח של
התוצאה הסופית הייתה ניצחון מוחץ 0:38 לקבוצת בירמן 
עם מהפך בצמרת. קבוצת לוינגר שהתחילה את התחרות 
עם VP 75 מתוך 75 אפשריות, הוסיפה בסיבוב הרביעי רק 

VP בודדת למאזנה...
ידי  על  שדווח   Winkle Squeeze של  נדיר  ביצוע  לסיום, 

יובל שחר, שותפו של הכרוז אבי עמר.
 ♠

♥
♦
♣

K942
3
KQT6
AK93

 

♠
♥
♦
♣

A863
A42
9854
75

♠
♥
♦
♣

QJ
KT975
72
QJ64

 ♠
♥
♦
♣

T75
QJ86
AJ3
T82

 

West North East South
יובל שחר אבי עמר

Pass
Pass 1♣ 2♥ Dbl
Pass 2♠ Pass 3NT
Pass Pass Pass

וה-  ,)+15( ומלאכותית  חזקה  הייתה   1♣ הפתיחה  הכרזת 
 3NT של דרום על ♥2 הראה נקודות. החוזה הסופי היה Dbl
נוסף.  בהארט  והמשיך   ♥A-ב הוביל  מערב  דרום.  של  מצדו 
מההכרזה היה ידוע שלמזרח אורך בהארט, לכן דרום קיווה 
תחילה שלמערב אורך בקלאב, ולאחר שזכה בלקיחה השנייה 
זה  מזרח.  של   ♣Q-ה אל   ♣T-ה את  הריץ  הוא   ♥Q-ה עם 

המשיך ב-K♥ ובהארט נוסף שנלקח על-ידי ה-J של הכרוז.
לפתח  ניתן  היה  בטוחות.  לקיחות   8 לכרוז  היו  זה  בשלב 
במזרח   ♠A-שה חשש  עמר  אבל  בספייד,  תשיעית  לקיחה 
הארטים  על  מהדומם  ספיידים  שלושה  להשליך  והעדיף 

ולנסות את מזלו בקלאב.
הוא שיחק תחילה A♣ כדי לבדוק את המצב בסדרה, חזר 
לידו ב-J♦ והוביל סיבוב שלישי של קלאב. לאכזבתו מערב 

לא שירת. 
האם הכול אבוד? מסתבר שעדיין לא. לכרוז הייתה תכנית 
שתי  משך  הוא  מזרח.  נגד  שגרתי  בלתי  לחץ  משחק  ב’: 
צפון  כאשר  הבא  הסופי  למצב  והגיע  בדיאמונד  לקיחות 

בהובלה:

 ♠
♥
♦
♣

K
-
K
9

 

♠
♥
♦
♣

A8
-
9
-

♠
♥
♦
♣

QJ
-
-
Q

 ♠
♥
♦
♣

T75
-
-
-

 

צפון הוביל את ה-K♦, ומזרח נאלץ להשליך את ה-J♠ כדי לא 
להגביה את ה-9♣. עכשיו ה-K♠ מעך את ה-Q♠ של מזרח. 
 ♠T-ונאלץ למסור את הלקיחה האחרונה ל ♠A-מערב זכה ב

של דרום!

פיתוח עסקי ויעוץ 
ליזמים

ליווי בשלבי הקמת העסק• 
פיתוח עסקי• 
נשמח לעמוד לשרותכם:שיפור והתייעלות• 

טלפון: 072-2369999

info@ROIR.co.il :דוא"ל

ניהול כספים
ייצוג מול שלטונות מס• 
דוחות ניהוליים• 
עריכת דוחות כספיים• 
תקציבים ותזרימים• 



 אליפות אירופה הפתוחה תתקיים באוסטנד, בלגיה

בתאריכים 15-29 ביוני 2013
התחרויות כוללות אליפויות אירופה גם לקבוצות וגם לזוגות בקטגוריות

מעורבים, פתוח, גברות וסניורים.
כל חבר ההתאחדות הישראלית לברידג‘ רשאי להשתתף.

www.eurobridge.org/competitions/13Oostende/Ostend2013.pdf :לוח זמנים ופרטים נוספים בכתובת

6th EUROPEAN OPEN BRIDGE CHAMPIONSHIPS
OSTEND, BELGIUM 15-29 JUNE 2013



iPAD לקבל
במתנה!

מט”ח 24 מזמינה אותך

* מסחר בשוקי המט”ח נחשב למסחר ספקולטיבי ומסוכן. אין באמור לעיל בכדי להוות יעוץ המתחשב 
בצרכיו ובנתוניו האישיים של כל אדם. קבלת האייפד הינה בכפוף לתקנון ולתנאי המבצע.

להזדמנות הבאה חייג





INTERVIEW 

Maurizio Di Sacco
Ram Soffer

The participants of the Israel Bridge Festival, 
as well as the Red Sea Festival, are already 
accustomed to see Maurizio Di Sacco as the head 
of the staff of directors. I  took the opportunity to 
have a short talk with the man who has become 
one of the most senior TDs in the world and 
”the mind behind the organization” of the most 
important championships.

When did you start to play bridge?

I started in 1980, at the age 
of 19. I have won three Italian 
championships and represented 
my country in three world 
championships. In Geneva 1990 
and Albuquerque 1994 I reached 
the finals of the World Pairs 
Championships. I played every 
year in the Italian Premier League 
till I quit playing in 2002.

Meanwhile you started to advance 
on the ladder of tournament 
directing.

In 1987 I received my first license as a director. 
Then I became national TD in 1991 and EBL TD 
in 1996. The Rhodes Olympiad 1996 was the first 
important international event where I served as 
TD. Later I became Italian Chief TD in 2000 and 
EBL Chief TD in 2006. This was the highest rank 
available at the time. I am also WBF Chief TD.

In recent events you are no longer an ordinary 
member of the staff of directors.

Right, I have been the general manager. I take care 
of the whole organization, all the details, starting 
my work months before the event. I deal with the 
equipment, the programs and the network. In fact, 
I am the mind behind the organization.

Does the organization of recent championships 
involve a lot more electronic stuff?

Yes, the whole thing started in 2007 after I wrote 
a project titled ”paperless championship”. We 
started using Bridge Mate as early as 2005. The 
players like it much more this way, and we are 
going to have more of it in the future.

In addition to those activities, you have been 
recently promoting bridge vacations in Italy.

I am working together with the ”Solo Italia” 
company. They have already sponsored the Red 
Sea Festival some years ago. We invite players 
from all over the world to the main bridge festivals 
in Italy, and we are organizing new events, with 
few bridge competitions and a lot of vacation.

How popular is bridge in Italy 
recently?

Unfortunately, competitive bridge 
is on the decline. Participation is 
decreasing every year, but social 
bridge is very popular, and our 
bridge vacations are doing well.

How many players are registered 
in the Italian Federation?

We have about 23,000, out of a 
population of about 60 million.

This means that in Israel we have a higher 
membership, relative to the population size.

Yes, Israeli bridge is organized very well, and you 
are also doing extremely well in youth and junior 
championships.

Do you think that Israel can occupy a permanent 
place among the leading nations in bridge?

I believe that you need some big sponsors. Currently 
this is the big advantage of teams like Italy and the 
Netherlands. Their players are paid a very good 
salary )about 150,000-200,000 Euros per year( in 
order to concentrate on playing bridge. That’s why 
they have become so strong. I believe that with this 
kind of sponsorship Israel could do just as well.

Let’s hope so. Thank you very much, and have a 
pleasant time in Tel Aviv!



MIXED PAIRS 
AND BAM 

TEAMS
Ram Soffer

The second main event of the festival, the 
traditional Mixed Pairs, took place on Sunday. 
The winners were Clara Hetz-Eliran Argelazi 
with a total score of 63.86%.  They were closely 
followed by Ilana Berner-Ron Pachtmann. The 
second place winners produced the following nice 
defense:
Board 16, Dealer West, Vul E/W

 ♠
♥
♦
♣

AK
K42
AJ863
J42

 

♠
♥
♦
♣

JT73
853
K92
T75

♠
♥
♦
♣

Q5
JT96
Q754
Q98

 ♠
♥
♦
♣

98642
AQ7
T
AK63

 

West North East South
Pachtmann Timyanker Berner Sorel

1NT Pass 2♥
Pass 2♠ Pass 3♣
Pass 3NT All Pass

Declarer has eight top tricks, with various options 
to develop more. After winning the ♥J lead with the 
king, he decided to develop spades by playing the 
♠AK followed by a heart to the ace and another 
spade. This left him without a side entry to his 
diamond suit, so Ron Pachtmann switched to a 
small diamond after winning the ♠T. Declarer 
ducked and East’s ♦Q won the trick. Ilana Berner 
continued by removing dummy’s ♥Q, and another 
spade was played to West’s jack.
Ron read the diamond position correctly, so he 
switched to a small club. Declarer instantly tried 
the ♣J, which was covered by the Q and K. Ron 
inferred from declarer’s tempo that he didn’t have 

the ♣9 )otherwise he would have had a choice of 
plays(. After taking his long spade winner, declarer 
called for the ♣A. Ron completed his precise 
defense by unblocking the ♣T, and Ilana won the 
last two tricks with her ♣9 and ♥T – Down one!
 Ilana Berner was even more successful on Monday
 when her team )Dror Padon, Lotan Fisher-Ron
 Schwartz, Inon Liran-Ehud Friedlander( scored
 a convincing win in the BAM Teams. From this
.event we report a nice play by Ilan Bareket

 ♠
♥
♦
♣

Q6
AQT52
K84
AQ3

 

♠
♥
♦
♣

K92
864
AT32
765

♠
♥
♦
♣

T875
73
J96
JT94

 ♠
♥
♦
♣

AJ43
KJ9
Q75
K82

 

The main difference between IMP Teams and BAM 
Teams is that in the latter )almost( every board is 
an interesting one! N/S should not try for a slam 
with two balanced hands with a total of 31 HCP. 
Therefore, at IMPs scoring this board would turn 
into a dull push between two good teams.
However at BAM scoring there is always the little 
matter of the extra overtrick. Bareket )North( re-
ceived the ♣J lead at 3NT. Declarer has nine top 
tricks, and two more can easily be developed in 
spades and diamonds.
Bareket won the opening lead with his ♣Q and con-
tinued with the ♠Q, which won the trick! West was 
trying to be fancy, hoping to mislead declarer by 
ducking. However, East was a well-known player 
who represented Israel many times. Declarer was 
sure that he would have covered the ♠Q if he had 
the ♠K.
Next declarer played a heart to the king and a dia-
mond to the king! It doesn’t happen very often that 
declarer plays all four suits in the first four tricks of 
a 3NT contract. After the ♦K won as well, Bareket 
knew that West had both outstanding high cards. 
Thus he could be strip-squeezed!
The rest of the hand was standard. Declarer 
cashed out his winners, leaving ♠AJ4 in dummy. 
At trick 10 West had to discard from ♠K9 ♦AT. He 
could not afford to bare his king of spades, so he 
discarded a diamond and was immediately end-
played in that suit.

לקוחות יקרים, 

את  המכירים  טיילים  חלקם  אשר  אנשים  על  מושתתת  החופש  דרך 

בתחום  שנים  נמצאים  חלקם  השחוק,  למסלול  מחוץ  הקטנות  הפינות 

של  פרויקטים  כמובלי  ואם  בחו”ל  כספקים  אם  המאורגנים  הטיולים 

חברות ביטוח והיי טק בשוק הישראלי והבינלאומי. 

חברים,  של  סגורות  וקבוצות  פרויקטים  דווקא בניהול  מתבטא  כוחנו   עיקר 

במיוחד  “תופרים”  החופש  בדרך  אנו  כאשר  שונים,  וארגונים  מטיילים  חוגי 

שונים  ליעדים  סגורות  לקבוצות  המותאמים  טיולים  הנוסעים,   עבורכם 

ומגוונים בעולם, גם כאלה אשר אינם מופיעים בחוברת או בפרסומים השונים.

נסתרים,  למחוזות  טיולים  אישית  עבורכם  ולהתאים  אתכם  לקחת  נשמח 

כפרים קטנים ותרבויות עתיקות. 

לתפור  נוכל  מהיעדים  אחד  כל  את  שמכיר  מקצועי  צוות  בעזרת 

עבורכם מלונות בהתאמה, ביקורים, מסלולי טיול, מסלולי שייט ליעדים 

יפן,  אינדונזיה,  כגון:  האחרונות  בשנים  הוספנו  אותם  ואתרים  השונים 

וקוסטה  קובה  בורמה,  וקמבודיה,  לאוס  נבחרים,  עומק  במסלולי  סין 

שונות  בוריאציות  אמריקה  דרום  והונדורס,  גוואטמלה  מקסיקו,  ריקה, 

ומגוונות, פורטוגל במסלול ייחודי, פולין לעומקה ועוד...

 האם חשוב לכם לקבל יחס אישי במהלך הרישום 

אותו קיבלתם בעת סגירת העסקה? 

כנראה, שחשובים לכם אותם דברים שחשובים לנו !

האם חשובה לכם העובדה שהאיש שסוגר 

עבורכם את אופרציית הטיול, היה פעם בעצמו 

ביעד אליו אתם חפצים להגיע?

האם חשובה לכם העובדה שהאיש שסוגר עבורכם את אופרציית 

הטיול פגש בעצמו את הספק ביעד בוא אתם מתעתדים לטייל?

 האם חשוב לכם לקבל את הטיפים הקטנים מראש 

או כהפתעות לקבוצה שלכם תוך כדי טיול?

נשמח כמובן לקבל את פנייתכם בטלפון 03-5206049 
ולתאם עמכם פגישה אישית להיכרות בלתי מחייבת כך שנוכל לפתוח פתח דרכו אולי נוכל להוביל בעתיד 

אתכם לטיול הקסום הבא !

מקבוצת קשרי תעופה

VACATION ROUTE

VACATION  ROUTE



לקוחות יקרים, 

את  המכירים  טיילים  חלקם  אשר  אנשים  על  מושתתת  החופש  דרך 

בתחום  שנים  נמצאים  חלקם  השחוק,  למסלול  מחוץ  הקטנות  הפינות 

של  פרויקטים  כמובלי  ואם  בחו”ל  כספקים  אם  המאורגנים  הטיולים 

חברות ביטוח והיי טק בשוק הישראלי והבינלאומי. 

חברים,  של  סגורות  וקבוצות  פרויקטים  דווקא בניהול  מתבטא  כוחנו   עיקר 

במיוחד  “תופרים”  החופש  בדרך  אנו  כאשר  שונים,  וארגונים  מטיילים  חוגי 

שונים  ליעדים  סגורות  לקבוצות  המותאמים  טיולים  הנוסעים,   עבורכם 

ומגוונים בעולם, גם כאלה אשר אינם מופיעים בחוברת או בפרסומים השונים.

נסתרים,  למחוזות  טיולים  אישית  עבורכם  ולהתאים  אתכם  לקחת  נשמח 

כפרים קטנים ותרבויות עתיקות. 

לתפור  נוכל  מהיעדים  אחד  כל  את  שמכיר  מקצועי  צוות  בעזרת 

עבורכם מלונות בהתאמה, ביקורים, מסלולי טיול, מסלולי שייט ליעדים 

יפן,  אינדונזיה,  כגון:  האחרונות  בשנים  הוספנו  אותם  ואתרים  השונים 

וקוסטה  קובה  בורמה,  וקמבודיה,  לאוס  נבחרים,  עומק  במסלולי  סין 

שונות  בוריאציות  אמריקה  דרום  והונדורס,  גוואטמלה  מקסיקו,  ריקה, 

ומגוונות, פורטוגל במסלול ייחודי, פולין לעומקה ועוד...

 האם חשוב לכם לקבל יחס אישי במהלך הרישום 

אותו קיבלתם בעת סגירת העסקה? 

כנראה, שחשובים לכם אותם דברים שחשובים לנו !

האם חשובה לכם העובדה שהאיש שסוגר 

עבורכם את אופרציית הטיול, היה פעם בעצמו 

ביעד אליו אתם חפצים להגיע?

האם חשובה לכם העובדה שהאיש שסוגר עבורכם את אופרציית 

הטיול פגש בעצמו את הספק ביעד בוא אתם מתעתדים לטייל?

 האם חשוב לכם לקבל את הטיפים הקטנים מראש 

או כהפתעות לקבוצה שלכם תוך כדי טיול?

נשמח כמובן לקבל את פנייתכם בטלפון 03-5206049 
ולתאם עמכם פגישה אישית להיכרות בלתי מחייבת כך שנוכל לפתוח פתח דרכו אולי נוכל להוביל בעתיד 

אתכם לטיול הקסום הבא !

מקבוצת קשרי תעופה

VACATION ROUTE

VACATION  ROUTE






