
פעילי הפסטיבל ה-43
יו"ר הועדה המארגנת, ארגון וניהול  - ג'קי דגן                   

טון קוימן מנהל תחרות ראשי (הולנד) 
אילן שזיפי מנהל תחרות ראשי בין לאומי 

איתן לוי  מנהל תחרות בין לאומי  
אנציו אנדה  מנהל תחרות בין לאומי  
אדק לבנאור מנהל תחרות ארצי בכיר  

ברי אבנר  מנהל תחרות ארצי בכיר  
אביבה בן-ארויה מנהל תחרות ארצי בכיר  

אייל עזרי מנהל תחרות ארצי בכיר  
יריב בראודה מנהל תחרות בכיר  
רפפורט דוד מנהל תחרות בכיר  

אבי טרגן מנהל תחרות מוסמך 
דניאל וויזל מנהל תחרות  
אסף עמית חישוב ופרסום תוצאות 
גדי ליבוביץ יו"ר העמותה  

ראובן בשביץ גזבר ההתאגדות  
מיכה עמית קפטן ספורטיבי ארצי 

צבי בן-טובים נשיא ההתאגדות  
יוליאן פרידריך   יו"ר ועד ערעורים  

יובל ינר נושאי חו“ל  
חנה שזיפי, דן אורה כרטיסים   

משפ' שגב - יאן ציוד ולוגיסטיקה  
ד"ר מירצ'ה נגל תחרות בתי ספר  

לילו פופלילוב עיצוב ביטאון  
רם סופר עורך הביטאון  

גדי רוזמרין הפקת ביטאון  
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שחקנים ומשתתפים יקרים

אנו שמחים לקבל את פניכם בברכת ברוכים הבאים אנו שמחים לקבל את פניכם בברכת ברוכים הבאים 
לפסטיבל הברידג' הבינלאומי ה-לפסטיבל הברידג' הבינלאומי ה-43.

גם השנה ייערך הפסטיבל כולו בגני התערוכה בתל גם השנה ייערך הפסטיבל כולו בגני התערוכה בתל 
אביב, וגם השנה מושב הערב יחל בשעה אביב, וגם השנה מושב הערב יחל בשעה 20.00, 
כאשר  לב  שימו  מראש,  החלוקות  כל  יוכנו  כאשר השנה  לב  שימו  מראש,  החלוקות  כל  יוכנו  השנה 
כמו  לשחקם  יש  המשחק,  לוחות  את  כמו מקבלים  לשחקם  יש  המשחק,  לוחות  את  מקבלים 
באותו  הנמצאים  המתנגדים  נגד  משחקים  באותו שהם,  הנמצאים  המתנגדים  נגד  משחקים  שהם, 
השולחן (אין מעבר לשולחן הבא לסיבוב המשחקים השולחן (אין מעבר לשולחן הבא לסיבוב המשחקים 
הראשון), מספר הפרסים הוגדל ל-הראשון), מספר הפרסים הוגדל ל-180,000 שקל.

פרסי  הוספו  ומעלה  מושבים  שני  של  פרסי בתחרויות  הוספו  ומעלה  מושבים  שני  של  בתחרויות 
ניחומים: כל משתתף עשירי מקבל את כספו חזרה ניחומים: כל משתתף עשירי מקבל את כספו חזרה 

(עד לתוצאת ממוצע).
מחשבה רבה ניתנה לשיפור התוכנית הספורטיבית מחשבה רבה ניתנה לשיפור התוכנית הספורטיבית 
תארים  לפי  התחרות  הצלחת  ונמשכת  תארים בפסטיבל  לפי  התחרות  הצלחת  ונמשכת  בפסטיבל 

.Handicap
תחרות מיוחדת תיערך גם לשחקנים הותיקים וגם תחרות מיוחדת תיערך גם לשחקנים הותיקים וגם 
למתחילים שבינינו. התחרות לבעלי תארים נמוכים למתחילים שבינינו. התחרות לבעלי תארים נמוכים 

תיערך ביום שלישי ה-10/2.
הוספנו לנוחיות השחקנים תחרויות מיוחדות שיחלו הוספנו לנוחיות השחקנים תחרויות מיוחדות שיחלו 
הרצאה  תינתן  שבתחילתן  בבוקר  הרצאה   תינתן  שבתחילתן  בבוקר   10:00 בשעה 
על ידי מיטב מורי הברידג' ובסיום התחרות יחולקו על ידי מיטב מורי הברידג' ובסיום התחרות יחולקו 
המשחקים.   של  ידיים  וניתוחי  הסברים  המשחקים.  חוברות  של  ידיים  וניתוחי  הסברים  חוברות 
התחרויות תערכנה בימי שני ה-התחרויות תערכנה בימי שני ה-9.2  תינתן הרצאה 
10.2ע"י אפרים בריפמן, ביום שלישי 10.2ע"י אפרים בריפמן, ביום שלישי ע"י אפרים בריפמן, ביום שלישי 10.2 תינתן הרצאה 
ע"י אורן לידור, ביום רביעי  ע"י אורן לידור, ביום רביעי  11.2 (המשחק יתקיים 
תינתן   12.2 חמישי  ביום  וחוברת),  הרצאה  חמישי ללא  ביום  וחוברת),  הרצאה  ללא 
13.2ההרצאה  וביום שישי  יעקב מינץ  ע"י  וביום שישי הרצאה  יעקב מינץ  ע"י  הרצאה 
אלו  בתחרויות  שגם  וכמובן  סופר.  רם  ע"י  אלו תינתן  בתחרויות  שגם  וכמובן  סופר.  רם  ע"י  תינתן 
יוענקו נקודות אמן ארציות גביעים ופרסים כספיים. יוענקו נקודות אמן ארציות גביעים ופרסים כספיים. 
כמו כן שודרגה תחרות הקבוצות הפתוחה וארבעת כמו כן שודרגה תחרות הקבוצות הפתוחה וארבעת 
ה-13/2 שישי  ביום  ישחקו  לגמר  שיעלו  ה-הקבוצות  שישי  ביום  ישחקו  לגמר  שיעלו  הקבוצות 
זו תשודר  וגמר. תחרות  גמר  זו תשודר   בבקר חצי  וגמר. תחרות  גמר  ב-9.30  בבקר חצי 

.BBO-ב
עניין  בכל  לפנות  תהססו  אל  לשירותכם.  כאן  עניין אני  בכל  לפנות  תהססו  אל  לשירותכם.  כאן  אני 
שניראה לכם ראוי, ואני מבטיחכם לעשות  המרב שניראה לכם ראוי, ואני מבטיחכם לעשות  המרב 

והמיטב כדי שהנאתכם תהא שלמה.והמיטב כדי שהנאתכם תהא שלמה.
שחקו ותיהנו.

בברכה חמה בברכה חמה     
ג'קי דגן  ג'קי דגן      

מארגן פסטיבל הברידג'. מארגן פסטיבל הברידג'.     

לחברים ולמשתתפי הפסטיבל שלום,
ברוכים הבאים לפסטיבל הברידג' הבינלאומי ה-43

של ההתאגדות הישראלית לברידג'.
אירוע זה מאחד למשך עשרה ימים את כל שחקני 
ואוהדי הברידג' בארץ לחגיגת משחקים אחת גדולה 
האירוע  הוא  הברידג'  פסטיבל  ומרגשת.  משמחת 
המרכזי והחשוב של ההתאגדות הישראלית ונחשב 
אני תקווה  עולמי.  מידה  בקנה  גם  הגדולים  לאחד 
שיום יבוא והפסטיבל שלנו יהיה גם אחד האירועים 

החשובים מבחינה בינלאומית. 

אני רוצה להודות למארגנים ולכל השותפים לעשייה 
ולאחל לכולם פסטיבל מהנה וספורטיבי

בהצלחה לכולם!  
גדי ליבוביץ  

יו"ר התאגדות הברידג'.        



שלום למשתתפי הפסטיבל הבינלאומי ה-43

ברוכים הבאים, ישראלים ואורחי חו"ל, לפסטיבל הבינלאומי המסורתי הנערך זו הפעם ה-43 בתל אביב.
זהו האירוע הספורטיבי החשוב ביותר שלנו, בו ניתנת הזדמנות לקהל הרחב להתמודד בינו לבין עצמו, שלא רק זהו האירוע הספורטיבי החשוב ביותר שלנו, בו ניתנת הזדמנות לקהל הרחב להתמודד בינו לבין עצמו, שלא רק 

במסגרת המועדון, וגם נגד שחקני חו"ל (שנקווה שלא ימעטו יותר).
גם השנה יצאה ההתאגדות מגדרה כדי לשמור על מחיר השתתפות זהה לזה של השנים הקודמות, למרות התייקרות גם השנה יצאה ההתאגדות מגדרה כדי לשמור על מחיר השתתפות זהה לזה של השנים הקודמות, למרות התייקרות 

משמעותית בדמי שכירות האולם והשימוש במגרשי החנייה.
יש גם חידושים מרעננים בתכנית התחרויות ובארגונן ובסך הפרסים המוגדל, ותקוות המארגנים היא - כי יישאו חן יש גם חידושים מרעננים בתכנית התחרויות ובארגונן ובסך הפרסים המוגדל, ותקוות המארגנים היא - כי יישאו חן 

בעיניכם, המשתתפים.
איחולי למשחק נעים באווירה טובה והוגנת.

איחולי הצלחה גם למארגן הפסטיבל מטעם ההתאגדות: ג'קי דגן אשר הפליא לעשות בשנים האחרונות.איחולי הצלחה גם למארגן הפסטיבל מטעם ההתאגדות: ג'קי דגן אשר הפליא לעשות בשנים האחרונות.

בברכת חברים         
צבי בן טובים        

נשיא ההתאגדות        

Welcome to our Dear Guests from abroad who have bothered to honor us with their participationWelcome to our Dear Guests from abroad who have bothered to honor us with their participation
in the 43nd International Bridge Festival, a traditional event that has grown to become one of the International Bridge Festival, a traditional event that has grown to become one of the
greatest in Europe .
We wish you success in the Competitions you take part in, and invite you to spend some of yourWe wish you success in the Competitions you take part in, and invite you to spend some of your
time, sightseeing our wonderful country and also try to relax.time, sightseeing our wonderful country and also try to relax.

Best wishes,
Zvi Ben Tovim
President, Israel Bridge Federation.President, Israel Bridge Federation.
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 Here
 we
 are
again!

By Pietro CampanileBy Pietro Campanile

It seems only yesterday that we sawIt seems only yesterday that we saw
the festival porters quickly fold up thethe festival porters quickly fold up the
hundreds of playing tables and chairshundreds of playing tables and chairs
as the last players slowly strolled outas the last players slowly strolled out
of the main Hall, still busily recollectingof the main Hall, still busily recollecting
hands and day-dreaming about missedhands and day-dreaming about missed
opportunities.

 Was that really a year ago?
Time goes quickly in a land where everyTime goes quickly in a land where every
day can herald dramatic news and yetday can herald dramatic news and yet
amidst the many changes that this yearamidst the many changes that this year
has brought, bridge players from allhas brought, bridge players from all
over Israel have been eagerly lookingover Israel have been eagerly looking
forward  to their International Festivalforward  to their International Festival
and to a chance to play against the bestand to a chance to play against the best
players from Israel and abroad.players from Israel and abroad.

The many returning overseas guests
must feel that nothing has changed:
the same smooth organization, the
same warm hospitality, including the
almost guaranteed sunny weather as
part of a special deal reached locally
with the Great Shuffler, and the same
enthusiastic and tireless assistants
which have helped to make this festival
such a success.

I invite all the Israeli players taking part
to the festival to make our overseas
guest feel welcome. To them go our
heartfelt thanks for their continuous
patronage of this event, without which
the "International" label attached
to it would become a meaningless
adjective.

Too much talk and not enough play
can drive the bored reader away… so
here is a nice hand played a couple of
years ago in the Festival open teams
event by Jerry Stamatov, a Bulgarian
international.

Dealer West – East-West vulnerable
AQJ5
A87
K65
J76

N
W E

S
1062
 4 4
AJ10932
Q42

מהלך ההכרזה
West North East South

Tsonchev Stamatov
1♥ Dbl 2♥ 3♦

Pass 3♥ Pass 5♦
Pass Pass Pass

 How would you play 5♦ after West leads
the ♥Q?

Stamatov immediately started gathering
clues from the auction and the lead to
help him make his contract. First he

realized that West lead immediately
pinpointed several important cards:

1) East must have the ♥K

2) West cannot have the ♣AK as he
would have led them, so East must
have one of them.

3) That means that both the ♦Q and the
♠K must be with West.

Following these vital inferences,
declarer made sure to finesse the
diamonds, instead of playing for the
drop with nine trumps on the line and,
aware of the fact that he needed to
avoid three club losers and that spades
could not possibly split 3-3, he played
for the one position in the suit which
allows him a club discard: a singleton
♠K in West.  Instead of running the ♠10,
declarer a small spade from hand and
was rewarded when west’s ♠K was
indeed singleton. The fourth spade in
dummy allowed him a club discard and
the game was made for a sizeable gain
when at the other table the contract was
3NT-2, when declarer played East for
the ♦Q.

Here is the whole hand:
AQJ5
A87
K65
J76

98743
K62
7
K953

N
W E

S

K
QJ10953
Q84
A108

1062
 4 4
AJ10932
Q42
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מאת רם סופר

של  הפותח  בביטאון  הראשי  של המאמר  הפותח  בביטאון  הראשי  המאמר 
הפסטיבל  לסקירת  כרגיל  מוקדש  הפסטיבל הפסטיבל  לסקירת  כרגיל  מוקדש  הפסטיבל 
תחרות  עם  מסורתי  באופן  שנפתח  תחרות הקודם,  עם  מסורתי  באופן  שנפתח  הקודם, 
בניצחונה  שהסתיימה  המעורבות,  בניצחונה הקבוצות  שהסתיימה  המעורבות,  הקבוצות 
שמאע,  ורותי  שמאע, (רפאל  ורותי  (רפאל  שמאע  קבוצת  של 
של  גבולי  חוזה  לפנינו  לוין).  ונעמי  של אמיר  גבולי  חוזה  לפנינו  לוין).  ונעמי  אמיר 
שביצועו  האחרון,  מהמפגש  מלא  שביצועו משחק  האחרון,  מהמפגש  מלא  משחק 

הבטיח את הזכייה בתחרות.

 Dealer
 South,
E/W Vul.

 AQ8754 AQ8754
 8 8
 A8 A8
 Q763 Q763

Board 24

 J2 J2
 K765 K765
 K542 K542
 A82 A82

N
W E

S

 1063 1063
 J2 J2
 Q103 Q103
 KJ954 KJ954

 K9 K9
 AQ10943 AQ10943
 J976 J976
 10 10

West רפאל
שמאע East רותי

שמאע

Pass 1♠ Dbl Rdbl
2♣ 2♠ Pass 4♠

Pass Pass Pass

צפון  של   2♠ החופשית  ההכרזה  לאחר 
מלא.  למשחק  באגרסיביות  דרום  הכריזה 
מזרח הובילה ב-♠. הכרוז זכה בדומם ושיחק 
לשותפתו  אם  בטוח  היה  לא  מערב   .♣ מיד 
יש עוד ♠, והחליט לעלות ב- K♣ ולהמשיך 
עקף  הכרוז  גורלית.  שגיאה  הייתה  זו   .♠
ב-♥ והשליך מידו ♦ על A♥, חתך ♥ וסיים 
נמוכים  ב-♣  המשיך  כעת  שליטים.  הוצאת 
מידו. בסיבוב השלישי של ה-♣ נאלץ מזרח 
♣Q הוגבהה  וכך  שלו   A-ה את  לשחק 
משחק  מערב  היה  אילו  העשירית.  ללקיחה 
בלקיחה השנייה J♣, לא הייתה לכרוז דרך 

להימנע מהפסד ארבע לקיחות ♣! 

IMP התחרות המרכזית הבאה הייתה זוגות
בשני סיבובים. חברי הזוג המנצח היו גלעד 
אופיר – רון פכטמן, שצברו בסיבוב השני 
IMP. ביד הבאה, ששוחקה ממש בסוף  98
חלוקת  על  להתגבר  גלעד  הצליח  התחרות, 
קשה.  חלקי  חוזה  ולבצע  אכזרית  שליטים 
בדיעבד התברר כי זה עשה את ההבדל בין 

מקום ראשון ומקום שני.

 Dealer
 South,

Both Vul.

 A87 A87
 QJ1086 QJ1086
 J106 J106
 62 62

Board 23

 KJ1032 KJ1032
 K7 K7
 832 832
 K75 K75

N
W E

S

 6 6
 9542 9542
 K9 K9
 AQ10984 AQ10984

 Q954 Q954
 A3 A3
 AQ754 AQ754
 J3 J3

West פכטמן East אופיר

1♦
2♣ Dbl Pass 2♠

Pass Pass Pass

ה-Overcall של ♣2 הפריע להכרזתם של 
האלופים וגרם להם לנחות בסדרתו הארוכה 
K,Q-ה אל   ♥ הייתה  ההובלה  מזרח.  של 
גבוהים   ♥ שני  בעוד  המשיך  גלעד   .A-ו
עם  שלישית  בלקיחה  חתך  מזרח  מהדומם. 
T♠ והכרוז השליך ♣. כעת באו שני סיבובי 
♦A ושיחק  השנייה  בפעם  חתך  גלעד   .♣
♥9 המשיך  הלה  מערב.  של   K-ה אל  ו-♦ 
בלקיחה השמינית וגלעד חתך בידו, והמשיך 

ב-Q♦ שנחתכה על ידי מערב. ההמשך ב-♣ 
6נחתך שוב בידו של דרום. כעת כבר היו לו 6נחתך שוב בידו של דרום. כעת כבר היו לו 6
לקיחות, והוא פשוט הריץ Q♠ אל ה-K של 
לתוך   ♠J3-מה להוביל  צריך  שהיה  מערב, 

ה-A8♠ בדומם. ביצוע יפה.

המעורבים  הזוגות  תחרות  נערכה  למחרת 
נטלי  של  בניצחונם  שהסתיימה  טופ-בוטום 
הוסיפו  ומוטי  נטלי  גלברד.  מוטי   – סעדה 
עוד שני ניצחונות בתחרויות חד-פעמיות, והם 

היו ללא ספק הזוג המצטיין של הפסטיבל.
שהיא  מכיוון  קריטית,  הייתה  הבאה  היד 

שוחקה נגד הזוג שזכה במקום השני.

Dealer 
North, 

Both Vul.

 AKQ53 AKQ53
 A3 A3
 J63 J63
 AT4 AT4

Board 29

 1064 1064
 QJ109 QJ109
 AK74 AK74
 73 73

N
W E

S

 972 972
 K8765 K8765
 108 108
 Q86 Q86

 J8 J8
 42 42
 Q952 Q952
 KJ952 KJ952

איתן
אורנשטיין

מוטי
גלברד

דניאלה
בירמן

נטלי
סעדה

1♠ Pass 1NT
Pass 3NT Pass Pass
Pass

♥A-ב מיד  זכתה  נטלי  ב-♥.  הוביל  מערב 
והמשיכה בחמישה סיבובי ♠, כשהיא עוקבת 
בקפדנות אחר ההשלכות. דניאלה לא דייקה 

והשליכה ♣ נמוך. 
 ,♣ מהשלכת  המתנגדים  שני  נמנעו  אילו 
יכול בהחלט להיות שהכרוז הייתה מהמרת 
על ניסיון להשיג 11 לקיחות על ידי עקיפה 
נגד Q♣ במזרח, ונופלת בחוזה. אבל לאחר 
ההשלכה של מזרח בחרה נטלי לעקוף בכיוון 
9 לקיחות בדיוק עם  השני, והצליחה לבצע 

תוצאה של 75%.
זהו שיעור חשוב בהגנה. כאשר הכרוז מושך 
סדרה ארוכה, השלכה מסדרה שיש בה 2 או 

3 קלפים קטנים אינה תמיד 'בטוחה'.
 ,Handicap-ה תחרות  נערכה  יום  כעבור 
שהוכנסה לראשונה בפסטיבל 2008. כל זוג 
קיבל מקדמה ביחס הפוך לסכום התארים של 
בני הזוג. המטרה הייתה לאפשר לשחקנים מן 
השורה למצוא את עצמם סוף סוף במקומות 

הגבוהים, והיא אכן הושגה.
הוחלט  הבכירים  הזוגות  את  לפצות  כדי 
לעשות בתחרות הזאת שני דירוגים, עם ובלי 
Handicap-ה ללא  בדירוג   .Handicap-ה



ארגלזי  אלירן  הצעירים  זוג  ראשון  סיים 
הגנה  הפגינו  הם  הבאה  ביד  רוזנטל.  לי   –

למופת.

Dealer 
East, 

E/W Vul.

 9865 9865
 KQ986 KQ986
 KJ KJ
 65 65

Board 18

 Q3 Q3
 10 10
 108754 108754
 108742 108742

N
W E

S

 J7 J7
 AJ752 AJ752
 Q63 Q63
 AKQ AKQ

 AK1042 AK1042
 43 43
 A92 A92
 J93 J93

רוזנטל North ארגלזי South
Pass 1♠

Dbl 3♠ Pass Pass
Pass

לי רוזנטל הוביל ב-♣ גבוה, ואלירן השליך 
 .♥  - גבוהה  בסדרה  עניין  על  שאותת   ♣T
בזמן  ועבר  ב-♣  המשיך  לא  ערני,  היה  לי 
♥. ♥. ♥ שני נחתך במזרח, שנכנס לידו של  ♥A-ל
מערב עם ♣ שני. לי המשיך בעוד ♥. אלירן 
חתך עם Q♠ וזה הגביה את ה-J♠ של מערב 

והפך אותו ללקיחה המפילה.
במרכז הפסטיבל עמדה כרגיל תחרות הזוגות 
הפתוחה, שהייתה מורכבת משני סיבובים של 
מוקדמות, ומסיבוב אחד של גמר בשני בתים 
אותם  שמשחקים  אחד,  כל  זוגות   26 של 
בורדים   4 כל  ואחרי  זמן,  באותו  בורדים 

מתקיימת השוואה עם עדכון של התוצאות.
לוינגר.  אסי   – חץ  נתן  היה  המנצח  הזוג 
בסיום התחרות סיפר נתן חץ, כי שעה אחת 
אליו  התקשר  הגמר  שלב  תחילת  לפני   (!)
אסי והודיע שיש לו חום גבוה. הוא שוכנע 
הייתה  שזו  והתברר  האחרון,  ברגע  לשחק 
ידיים  שתי  לפנינו  ביותר.  מוצלחת  החלטה 
מהשלבים הסופיים של התחרות בהן היטיבו 

המנצחים להכריז. 

Dealer 
South, 

N/S Vul.

 AKQ AKQ
 AQ103 AQ103
 AKJ AKJ
 K64 K64

Board 16

N
W E

S
 862 862
 K952 K952
 73 73
 Q1087 Q1087

לוינגר חץ

2♣ 2♦
2NT 3♣
3♦ 3♠
4♣ 4♦

4NT 5♣
6♥

ועכשיו  נקודות,   +4 הראתה   2♦ התשובה 
Puppet היה   3♣  .Forcing היה   2NT
4♣  .♥ קלפי   4 הראה  ו-♠3   Stayman
כעת  ב-♥.  הסכמה  עם   Cuebid היה 
הקונבנציה  בדרום  נתן  של  לרשותו  עמדה 
ההכרזה   .Last Train Cuebid המודרנית 
♦4 לא הראתה קונטרול ספציפי אלא הזמינה 
הנקודות   26 עם  וצפון  לסלם,  כללי  באופן 
שלו קיבל אותה כמובן ושאל לקלפי מפתח 

(♣5 = 1 או 4). 
שהיה  לסלם  הוביל  הנועז  ההכרזה  מהלך 
תלוי בהימצאותו של J♣  במזרח, וכך אכן 
היה. כדי לנצח בתחרות צריך תמיד גם טיפה 

של מזל.

Dealer 
East, 

E/W Vul.

 A95 A95
 87 87
 KJ85 KJ85
 AQ109 AQ109

Board 22

N
W E

S
 KQJ6 KQJ6
 52 52
 A2 A2
 KJ862 KJ862

לוינגר חץ

1♣
1♦ 1♠
2♥ 3♣
4♠

לקראת סוף התחרות השכילו המנצחים להגיע 
לחוזה הטוב ביותר בהתאמה של 4-3, לאחר 
מחייב"  רביעי  "צבע  הכריז  לוינגר  שאסי 
לשותף  שאין   3♣ מהתשובה  והבין   ,2♥
IMP תחרות  זו  הייתה  אילו  ב-♥.  עוצר 
היו צפון-דרום מעדיפים להיות ב-♣5, אבל 
יותר,  נותן  טופ-בוטום ♠4  בשיטת החישוב 
וכך הכריז אסי. בשלב הזה כל נקודה הייתה 
גורלית. זוג הצעירים אלירן ארגלזי – אלון 
לאחר  בבטחה  והוביל  מעולה  שיחק  בירמן 
22 בורדים, אבל שני בורדים אחרונים לא-
מוצלחים מול זוג פולני הורידו אותם למקום 
השני בהפרש 20 מאיות מהמנצחים. כעבור 
המקום  את  גם  ואלון  אלירן  שמטו  יומיים 

בורד  לאחר  הקבוצות  בתחרות  בורד הראשון  לאחר  הקבוצות  בתחרות  הראשון 
בשתי  שני  מקום  ועדיין  מוצלח,  לא  בשתי אחרון  שני  מקום  ועדיין  מוצלח,  לא  אחרון 
התחרויות המרכזיות הוא הישג, שרבים היו התחרויות המרכזיות הוא הישג, שרבים היו 

מקנאים בו.

כאמור  הייתה  האחרונה  המרכזית  כאמור התחרות  הייתה  האחרונה  המרכזית  התחרות 
תחרות הקבוצות, שנערכה בשיטה חדשנית תחרות הקבוצות, שנערכה בשיטה חדשנית 
של מוקדמות בשיטה שוויצרית וגמר של של מוקדמות בשיטה שוויצרית וגמר של 4
הוכיחה  השיטה  נוק-אאוט.  בשיטת  הוכיחה קבוצות  השיטה  נוק-אאוט.  בשיטת  קבוצות 
גמר  במפגש  כאשר  ומעבר  מעל  עצמה  גמר את  במפגש  כאשר  ומעבר  מעל  עצמה  את 
 ,BBO-ב ישירות  ששודר  והפכפך,  ב-מלהיב  ישירות  ששודר  והפכפך,  מלהיב 
באבש,  (בידר,  האוסטרית  הנבחרת  (גברה  האוסטרית  הנבחרת  גברה 
קבוצת  על  זעיר  בהפרש  סימון)  סימוןוורנלה,  וורנלה, 
אלון  אלטשולר,   – בירמן  אלון דוד  אלטשולר,   – בירמן  (דוד  בירמן 

בירמן – ארגלזיבירמן – ארגלזי).

המוקדמות  בשלב  ששוחקה  הבאה,  המוקדמות היד  בשלב  ששוחקה  הבאה,  היד 
השוויצרי על ידי השוויצרי על ידי וולפגאנג בידר, מעידה על 

רמתה הגבוהה של הקבוצה המנצחת.רמתה הגבוהה של הקבוצה המנצחת.

 

 Q85 Q85
 8 8
 AK9876 AK9876
 1094 1094

 

 A963 A963
 AJ7 AJ7
 J5432 J5432
 5 5

N
W E

S

 KJ7 KJ7
 K6432 K6432
 10 10
 AK32 AK32

 1042 1042
 Q1095 Q1095
 Q Q
 QJ876 QJ876

מערב פתח ♥1 ולאחר שצפון התערב ב-♦2
הגיעו מזרח-מערב לחוזה הגיעו מזרח-מערב לחוזה ♥4. לאחר הובלה 
A♦ וההמשך ב-♣ (על המשך בשליט הכרוז  וההמשך ב-♣ (על המשך בשליט הכרוז 
קופץ ב-A וממשיך באופן דומה), קרא הכרוז  וממשיך באופן דומה), קרא הכרוז 
האוסטרי נכון את המצב, לא נגע בשליטים האוסטרי נכון את המצב, לא נגע בשליטים 
 ,♣ חיתוך   ,♣AK :צולב חיתוך  על  צולב: ושיחק  חיתוך  על  ושיחק 
עם   ♣ חיתוך   ,(♠ משליך  (דרום  עם    ♣ חיתוך   ,(♠ משליך  (דרום   ♦ חיתוך 
A , ,♠K ,♥A ,J♠, ועוד ♦ דרך דרום, שיש 
מערב.  של   K64-ה לפני  בשליט  ה-  לפני  בשליט   QT9 לו 
לא משנה מה יעשה דרום, הכרוז מקבל את לא משנה מה יעשה דרום, הכרוז מקבל את 

הלקיחה העשירית.הלקיחה העשירית.

אלה היו מנצחי פסטיבל אלה היו מנצחי פסטיבל 2008. אך בברידג', 
כמה  תמיד  יש  וההצלחות  ההישגים  כמה בצד  תמיד  יש  וההצלחות  ההישגים  בצד 
רגעים טרגי-קומיים גם אצל הזוגות הטובים רגעים טרגי-קומיים גם אצל הזוגות הטובים 
שתי  עם  זו  כתבה  לסיים  בחרתי  שתי ביותר.  עם  זו  כתבה  לסיים  בחרתי  ביותר. 
דוגמאות מתוך "בית האימה" שמראות שגם דוגמאות מתוך "בית האימה" שמראות שגם 

האלופים לפעמים מפספסים בגדול.האלופים לפעמים מפספסים בגדול.



IMP זוגות  בתחרות  הופיעה  הבאה  זוגות היד  בתחרות  הופיעה  הבאה  היד 
פתוחה.

Dealer 
West, 

Both Vul

 J765 J765
 KJ2 KJ2

 Q65432 Q65432

Board 4

N
W E

S
 K94 K94
 AQ87 AQ87
 AJ9 AJ9
 AK10 AK10

רון
שוורץ

לוטן
פישר

Pass 2NT
3♣ 3NT
4♣ 4♥
5♦ Pass!!!

כיצד מחפשים סלם במינור לאחר פתיחה של כיצד מחפשים סלם במינור לאחר פתיחה של 
ב-♣3 להתחיל  היא  הנכונה  הדרך  ב-♣?  להתחיל  היא  הנכונה  הדרך   ?2NT
להכריז  מכן  ולאחר  סטיימן)  פאפט  להכריז (כאן  מכן  ולאחר  סטיימן)  פאפט  (כאן 
קונטרול  (מראה  קונטרול   (מראה   4♥ התשובה  טבעי.   4♣
מה  בדיוק  היא  מה )  בדיוק  היא  ב-♦)  שולל  וכנראה  ב-♥ 
שצפון רצה לשמוע, שחקן נבחרת הצעירים שצפון רצה לשמוע, שחקן נבחרת הצעירים 
קטן  סלם  להכריז  החליט  כבר  שוורץ  קטן רון  סלם  להכריז  החליט  כבר  שוורץ  רון 
וניסה לחפש סלם גדול בהכרזה של וניסה לחפש סלם גדול בהכרזה של ♦5. אך 
פישר  לוטן  גל.  אותו  על  שידר  לא  פישר השותף  לוטן  גל.  אותו  על  שידר  לא  השותף 
וש-♦5 לאסים  שאלה  הייתה  וש-  לאסים  שאלה  הייתה  ש-♣4  חשב 

הייתה קביעת החוזה הסופי.
הואיל  מתבצע  היה  הואיל   מתבצע  היה   6♣ החוזה  אגב,  דרך 
נתקע  והיה  ב-♠,  בודד  אס  החזיק  נתקע ומערב  והיה  ב-♠,  בודד  אס  החזיק  ומערב 
שליטים  הוצאת  לאחר  סופי  שליטים במשחק  הוצאת  לאחר  סופי  במשחק 
ואלימינציה של הסדרות האדומות. ♣ואלימינציה של הסדרות האדומות. ♣7 היה 
 ,♦A במקום A במקום A ♠A חוזה מפוקפק גם אם לדרום♠A חוזה מפוקפק גם אם לדרום♠A
כך שמוסר ההשכל כאן הוא – "תפסת מרובה כך שמוסר ההשכל כאן הוא – "תפסת מרובה 

לא תפסת".

החלוקה הפרועה הבאה הניבה מגוון תוצאות 
מפתיעות בתחרות הזוגות הפתוחה.

Dealer East, 
E/W Vul

 Q85 Q85
 86 86
 A98 A98
 QT862 QT862

Board 6

 A2 A2

 KQJ7642 KQJ7642
 5 5

N
W E

S

 4 4
 AKQT75432 AKQT75432
 3 3
 K3 K3

 KJT9763 KJT9763
 J9 J9
 105 105
 J9 J9

לויט פכטמן תור גינוסר

2♦ 3♠
4NT 5♦ Dbl 5♠
7♥!! Dbl 7NT!! Pass
Pass Dbl Pass Pass
Pass

ומול  רצים,  הארטים   9 החזיק  לויט  שעיה 

פתיחה ♦2 של שותפו שתיארה יד חזקה הוא 
רון  אירופה  פשוט שאל לאסים. אבל אלוף 
Lead שהייתה   5♦ בהכרזה  הפריע  פכטמן 

Directing עם התאמה בסדרת השותף. 
רוני תור במזרח הכריז DBL וחשב שבכך 
הוא מראה שסדרתו היא ♦, אבל שעיה לויט 
 ,DOPI סבר כי שותפו משתמש בקונבנציה
0 מראה 0 מראה 0 או 3 אסים. האפשרות  DBL כלומרDBL כלומרDBL
ולכן   2♦ הפתיחה  את  תאמה  לא  הראשונה 

שעיה החליט להכריז סלם גדול.
שאל  לא  שלויט  הנחה  מתוך  הכפיל  צפון 
לאסים עם חוסר בסדרה, ומזרח העריך שה-
של  ה-♥  סדרת  מחולשת  אולי  נובע   DBL

 .7NT-שותפו ותיקן ל
צפון היה עדיין בהובלה, והוא הכפיל ובחר 
 .♦A של   (!) היחידה  המפילה  בהובלה 
הקוראים חדי העין ישימו לב שהובלה ב-♠ 
הייתה מאפשרת את ביצוע הסלם עקב משחק 

לחץ נגד צפון בסדרות המינור.
אפילו  כי  מראות  האלה  הדוגמאות  שתי 
היטב  ביניהם  מסכמים  תמיד  לא  האלופים 
זמן  שישקיעו  זוגות  אותם  השיטות.  את 
הסלם  קונבנציות  בליטוש  התחרות  לקראת 
שלהם יבואו ללא ספק על שכרם בתחרויות 

פסטיבל 2009 הנפתחות היום.
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תקנון 
לתחרויות 

הזוגות

כללי
1. התקנון הארצי הכללי בתוקף - פרט . התקנון הארצי הכללי בתוקף - פרט 

לסעיפים הבאים.
בכתב  שיפורסמו  ותוספות  הוראות  בכתב .  שיפורסמו  ותוספות  הוראות   .2
והודעות של מנהל התחרות הראשי והודעות של מנהל התחרות הראשי 

יהוו חלק מן התקנון.
יהיה החישוב  הזוגות  בכל תחרויות  יהיה החישוב .  הזוגות  בכל תחרויות   .3
 ,(Across the fieldAcross the field ,(Across the field ,( Across the fieldעל כל השדה (Across the fieldעל כל השדה (
למעט שלב הגמר של תחרות הזוגות, למעט שלב הגמר של תחרות הזוגות, 

בו יהיה החישוב בכל בית בנפרד.בו יהיה החישוב בכל בית בנפרד.
שיטות וכרטיסוכרטיס מותרות הכרזה שיטות

החוקה  ועדת  החלטת  לפי  החוקה .   ועדת  החלטת  לפי    .4
הישראלית, חל איסור לשחק שיטות הישראלית, חל איסור לשחק שיטות 
Brown” כ-  המוגדרות  ”הכרזה  כ-  המוגדרות  הכרזה 
מנהל  רשאי  כן  כמו  מנהל .  רשאי  כן  כמו   . “Systems
בשיטות  שימוש  לאסור  בשיטות התחרות  שימוש  לאסור  התחרות 
מאד  חריגות  קונבנציות  או  מאד הכרזה  חריגות  קונבנציות  או  הכרזה 
זה  אין  לדעתו  אשר  נדירות,  זה או  אין  לדעתו  אשר  נדירות,  או 
נגדן  להתגונן   יוכלו  שזוגות  נגדן סביר  להתגונן   יוכלו  שזוגות  סביר 
היא  העיקרית  שמטרתן  או  היא כראוי,  העיקרית  שמטרתן  או  כראוי, 
להרוס שיטות של היריב.  (לדוגמא להרוס שיטות של היריב.  (לדוגמא 
פתיחות של 1 בצבע המראות קוצר,  בצבע המראות קוצר, 
או פתיחה של  1NT עם פחות מ-  עם פחות מ- 

10 נקודות).
שיטות  בכרטיס  השימוש  שיטות .  בכרטיס  השימוש   .5

הוא חובה.הוא חובה. (Convention Card)Convention Card)Convention Card
על  חובה  שיטות,  כרטיס  על בהעדר  חובה  שיטות,  כרטיס       בהעדר 
הכרזה  בשיטת  רק  להשתמש  הכרזה הזוג  בשיטת  רק  להשתמש  הזוג 
Standard IsraeliStandard Israeli”       התקנית
System“, ללא שינוי או תוספות.“, ללא שינוי או תוספות.

הפתוחה הזוגות תחרות

מהווים  הראשונים  המושבים  שני  מהווים .   הראשונים  המושבים  שני    .6
את שלב המוקדמות. לקראת המושב את שלב המוקדמות. לקראת המושב 
לבתים  השחקנים  יחולקו  לבתים השלישי  השחקנים  יחולקו  השלישי 

על פי הדירוג המצטבר:
בית א'

 כ – 30%   מהזוגות, זוגות ראשונים לפי    מהזוגות, זוגות ראשונים לפי 
הדרוג.

בית ב'
כל יתר הזוגות

הודעה על כמות הזוגות שיעלו לגמר בית 
א' תפורסם במהלך המושב הראשון.

השני  למושב  הראשון  המושב  בין 
למושב  קוים,  העברת  תבוצע 
ניחומים)  וגמר  (גמר  השלישי 
יחולקו הזוגות לקוים לפי השגיהם 
אחד  בכל  והסקציות  שהקוים  כך 
ככל  מאוזנים  יהיו  מהגמרים 

האפשר.
בבית הגמר תהיה תחרות במתכונת 
תוצאות  חישוב  עם  "ברומטר" 
ופרסומן כל 2 סבובים (4 חלוקות) 

עם תנועת "מיטשל" רגילה. 

התחרות  של  הסופית  התוצאה 
התוצאה  סיכום  לפי  תחושב 
הממוצעת של שלב המוקדמות עם 
תוצאת מושב הגמר (דהיינו, מושב 
מושבי  שני  כמו  משוקלל  הגמר 

המוקדמות ביחד).
יינתנו פרסים נפרדים ונקודות אמן 

נפרדות לכל אחד מן הבתים.
שוויון שבירת

7. התרת שוויון בין זוגות תהיה בשיטת 
 .Swiss Points נקודות שוויצריות 
זו מחושב ממוצע התוצאות  בשיטה 
של המתנגדים של כל אחד מהזוגות 
השיגו  שמתנגדיו  זוג  שבשוויון. 
(בממוצע)  יותר  גבוהות  תוצאות 
יותר. אם נשאר שוויון  ידורג גבוה 
במקום הקובע שיוך לבית - תבוצע 
השוויונות  יתר  הזוגות,  בין  הגרלה 

ישארו.
נמוכים תארים לבעלי תחרות

8. תחרות זו היא בת 3 מושבים בודדים 
(ללא העברת קוים).  זוג יהיה זכאי 
שיחק  אם  הסופי  בדירוג  לבונוס 
מושבים.   2 לפחות  הרכב  באותו 
(באותו  מושבים   3 ששיחקו  למי 
הרכב) יובאו בחשבון שתי התוצאות 
התוצאה  לחישוב  יותר   הגבוהות 
השחקנים  אחד  אם  המצטברת.  
שיחק עם מחליף, תילקח תוצאה זו 
בתנאי  עומד  שזה  ובלבד  בחשבון, 
בסעיף  המצויינים  מחליף"  "שחקן 

הבא.
בתחרות וזכויות מקום מילוי

לשחק  ניתן  כורח  של  במקרים    .9
המקום  מילוי  מקום.   ממלא  עם 
לקבל  חייבים  המחליף  והשחקן 
התחרות  ממנהל  מוקדם  אישור 
יכול  אינו  המקום  ממלא  הראשי. 
להיות כזה המחזק את הזוג בצורה 

ניכרת בין בתוארו ובין בנסיונו. 

ההרכב ששיחק יותר מ- 50% של 
הידיים בתחרות יהיה זכאי לפרסים 
בתחרויות  אמן.   נקודות  ולבונוס 
בנות 2 מושבים או יותר, לא יוענק 
ששיחק  להרכב  פרס  או  בונוס 

מושב אחד בלבד מתוך השניים. 
פוסלת  אלה  מתנאים  החורגת  החלפה 

את הזוג.
ניידים טלפונים

ניידים  בטלפונים  להשתמש  אין   .10
שחקן  כל  התחרות.  בשטח 
או  נייד  בטלפון  שישתמש 
בשטח  יצלצל  שלו  שהטלפון 
תיקנס  שלו  השותפות  התחרות, 
התוצאה  מתוך   4% של  בהורדה 
קנס   . IMP6-ב או  מושב  לאותו 

זה הוא אוטומטי.
עישון איסור

כל  התחרות.  בשטח  לעשן  אסור   .11
התחרות,  בשטח  שיעשן  שחקן 
מושב,  לאחר   או  משך  לפני, 
השותפות שלו תיקנס בהורדה של 
מושב   לאותו  התוצאה  מתוך   4%
או ב-IMP6  . הפרה חוזרת תגרום 
השחקן  של  השתתפות  לאיסור 

בהמשך התחרות.
עירעורים

יש  התחרות  מנהל  החלטת  על  ערעור   .12
המושב,  מסיום  דקות   30 תוך  להגיש 
אולם יש להודיע למנהל התחרות שעל 
שיפוטו רוצים לערער בהקדם האפשרי 

על הערעור.     

13. ערעור על תוצאה, תוצאה מצטברת, 
שיבוש בשמות או  במקומות הישיבה 

יש 
להגיש כדלקמן :

תחרויות בנות מושב אחד –  עד לסיומו 
של היום הבא (יום שוטף + 24

שעות) .
כל  על  מושבים,  שני  בנות  תחרויות 
מושב ועל התוצאה המצטברת, 
הבא  היום  של  לסיומו  עד 

(כנ"ל). 
על תחרות הזוגות (Open Pairs) בת 
המושב  על  המושבים,  שלושת 
למחרת  עד  והשני,  הראשון 
הגמר)  (יום  התחרות  יום 
המושב  על    ,13:00 בשעה 
התוצאה  ועל  (הגמר)  השלישי 
המצטברת, עד לסיומו של היום 

הבא (יום שוטף + 24 שעות).



100  – ערעורים  בהגשת  פקדון   .14
הגשת  באם  יופקע  זה  פקדון   ,₪

הערעור היא טורדנית גרידא.

תקנון לתחרויות הקבוצות

כללי
התקנון הארצי הכללי בתוקף - פרט    .1

לסעיפים הבאים.
בכתב  שיפורסמו  ותוספות  הוראות   .2
והודעות של מנהל התחרות הראשי 
יהוו חלק מן התקנון.  כמו כן יחולו 
על תחרות זו ההוראות המתפרסמות 
בתקנון הזוגות בדבר שיטות הכרזה 
זמן  שיטות,  וכרטיס  מותרות 
במיוחד  מקום.  ומילוי  הערעורים, 
לפני  שיחק  שלא  שחקן  כי  מודגש 
בשני  בקבוצה  לשחק  יוכל  לא  כן, 
התחרות  של  האחרונים  המפגשים 

(למעט לצורך החלפת חירום).
3. זכויות לבונוס נקודות אמן ולפרסים 
יהיו לחברי הקבוצה ששיחקו לפחות 

40% מן הידיים.
התחרות מתכונת

לוחות.   6 של  מפגשים  ישוחקו   .4
הראשון  לסבוב  המפגשים  סדר 
סדר  ככלל,  בהגרלה.  יקבע  והשני 
נקבע  השלישי  למפגש  המפגשים 
אחרי  הקבוצות  לדרוג  בהתאם 
המפגשים  סדר  הראשון,  הסבוב 
אחרי  הדרוג  לפי  הרביעי  למפגש 
(ואולם,  הלאה  וכן  השני  הסבוב 
ראה  הפתוחה  הקבוצות  בתחרות 

שינוי – בסעיף 7),  סדר המפגשים 
ה"שוויצרית"  השיטה  לפי  נקבע 
האחרון  הסבוב  למעט   (Swiss)
לפי  יקבע  שלו  המפגשים  שסדר 
הדרוג אחרי יתר המפגשים בשיטה 
ניתן  שבה   (Denish ניתן שבה   (Denish ניתן שבה   ( ) "הדנית" 

לשחק שנית כנגד קבוצה.

 (Session) כל מפגש ייחשב למושב   .5
לצורך החלת החוק.

המעורבות,  הקבוצות  בתחרות   .6
ישוחקו 8 מפגשים, 4 בכל מושב.

7. בתחרות הקבוצות הפתוחה, ישוחקו 
בתום  מושב,  בכל   5 מפגשים,   10
הראשון,  המושב  מפגשי  חמשת 

יחולקו הקבוצות ל-3 בתים :
בית א' 

כ 24 הקבוצות הראשונות. (תלוי בסך 
הקבוצות). 

בית ב'
כ 32 הקבוצות הבאות.
בית ג' 

יתר הקבוצות.
     סדר המפגשים לסבוב 6 יקבע לפי 
הדרוג אחרי סבוב 5 (ולא 4 כרגיל) 

וכן גם סדר המפגשים לסבוב ה-7.
יעשה        הדרוג הסופי של הקבוצות 

בכל בית בנפרד.
     יינתנו פרסים ונקודות אמן בכל בית 

בנפרד לפי הפרסומים המוקדמים.
הקבוצות דירוג

יהיה  8. דירוג הקבוצות לצורך שיבוץ 
.VP לפי ניקוד

VP בין  9. במקרה של שוויון בנקודת . במקרה של שוויון בנקודת 
לפי הסדר  יישבר השוויון  לפי הסדר קבוצות,  יישבר השוויון  קבוצות, 
 ,IMP יחס    ,Swiss PointsSwiss Points של 

הגרלה.
ניידיםניידים. טלפונים

ניידים  בטלפונים  להשתמש  אין  ניידים .  בטלפונים  להשתמש  אין   .10
שחקן  כל  התחרות.  שחקן בשטח  כל  התחרות.  בשטח 
או  נייד  בטלפון  או שישתמש  נייד  בטלפון  שישתמש 
בשטח  יצלצל  שלו  בשטח שהטלפון  יצלצל  שלו  שהטלפון 
בקנס  תיקנס  קבוצתו  בקנס התחרות,  תיקנס  קבוצתו  התחרות, 
של VP2VP2,  קנס זה הוא אוטומטי.

עשון. איסור
כל  התחרות.  בשטח  לעשן  אסור  כל .   התחרות.  בשטח  לעשן  אסור    .11
התחרות,  בשטח  שיעשן  התחרות, שחקן  בשטח  שיעשן  שחקן 
מושב,  לאחר   או  במשך  מושב, לפני,  לאחר   או  במשך  לפני, 
קבוצתו תיקנס ב- קבוצתו תיקנס ב- VP2 .   הפרה 
לאיסור השתתפות  תגרום  לאיסור השתתפות חוזרת  תגרום  חוזרת 

של השחקן בהמשך התחרות.של השחקן בהמשך התחרות.
ערעורים.

ערעור על החלטת מנהל התחרות  ערעור על החלטת מנהל התחרות .     .12
יש להגיש באופן מיידי עם סיום יש להגיש באופן מיידי עם סיום 
בלי  ערעור  הגשת  אין   בלי המפגש,  ערעור  הגשת  אין   המפגש, 

הסכמת קפטן הקבוצה.הסכמת קפטן הקבוצה.

תוצאה  תוצאה,  על  ערעור  תוצאה .   תוצאה,  על  ערעור    .13
דקות   30 תוך   , וכו'  תוך מצטברת   , וכו'  מצטברת 
לוחות  על  התוצאה  לוחות מפרסום  על  התוצאה  מפרסום 

המודעות.המודעות.

פקדון בהגשת ערעור – 100 ₪  פקדון בהגשת ערעור – .   .14
אשר יופקע באם ועדת הערעורים אשר יופקע באם ועדת הערעורים 
הינה  הערעור  הגשת  כי  הינה תחליט  הערעור  הגשת  כי  תחליט 

טורדנית גרידא.טורדנית גרידא.
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ראיון 
לוטן 
פישר

מאת רם סופר

כמו בשנים הקודמות יכללו ביטאוני הפסטיבל, כמו בשנים הקודמות יכללו ביטאוני הפסטיבל, 
גם  מעניינות,  וידיים  מהשולחן  דיווחים  גם בצד  מעניינות,  וידיים  מהשולחן  דיווחים  בצד 
ראיונות עם השחקנים המצטיינים של פסטיבל ראיונות עם השחקנים המצטיינים של פסטיבל 

 .2009

רון  בזוג  להתמקד  בחרנו  הפתיחה  בזוג בראיון  להתמקד  בחרנו  הפתיחה  בראיון 
שהשיג את ההישגים שהשיג את ההישגים  שוורץ – לוטן פישר 
שני   .2008 שנת  במהלך  ביותר  שנת הבולטים  במהלך  ביותר  הבולטים 
החיילים זכו באוקטובר במקום השני בתחרות החיילים זכו באוקטובר במקום השני בתחרות 
הזוגות עד גיל 28 במסגרת "משחקי ספורט  במסגרת "משחקי ספורט 
המחשבה" שנערכה בסין, ולקראת סוף השנה המחשבה" שנערכה בסין, ולקראת סוף השנה 
הוסיפו לרקורד שלהם עוד הישג בלתי-צפוי: הוסיפו לרקורד שלהם עוד הישג בלתי-צפוי: 

המקום השני בליגה הלאומית.

עריכת  בזמן  בעזה  עריכת שירת  בזמן  בעזה  שירת  שוורץ  ורון  היות 
פישר  לוטן  עם  בשיחה  הסתפקנו  עם הראיון,  בשיחה  הסתפקנו  הראיון, 
השבוע  שבמהלך  וחודשיים,  השבוע   שבמהלך  וחודשיים,   19 בן  חייל  –
משמש כראש לשכה של סא"ל, בזמנו הפנוי משמש כראש לשכה של סא"ל, בזמנו הפנוי 
הוא שופט כדוריד בליגה לבוגרים (בעבר היה הוא שופט כדוריד בליגה לבוגרים (בעבר היה 
גם שחקן כדוריד), ובין כל העיסוקים האלה גם שחקן כדוריד), ובין כל העיסוקים האלה 
ברידג'  בתחרויות  לשחק  זמן  גם  מוצא  ברידג' הוא  בתחרויות  לשחק  זמן  גם  מוצא  הוא 

ולנצח בהן.

ספר קצת על התחרות בסין.
נבחרת  עם  לחו"ל  שנסעתי  ראשונה  פעם  נבחרת זו  עם  לחו"ל  שנסעתי  ראשונה  פעם  זו 
היו  הקודמות  הנסיעות  שנים.  היו   הקודמות  הנסיעות  שנים.   6 לאחר 
הרגשתי  יחידים.  או  זוגות  של  הרגשתי לתחרויות  יחידים.  או  זוגות  של  לתחרויות 
הנבחרת  את  מייצג   – לעניינים  חוזר  הנבחרת שאני  את  מייצג   – לעניינים  חוזר  שאני 
ולא רק את עצמי. נסענו מאד נחושים להוכיח ולא רק את עצמי. נסענו מאד נחושים להוכיח 
שאנחנו  האמנו  שווה.  הזאת  הנבחרת  שאנחנו מה  האמנו  שווה.  הזאת  הנבחרת  מה 
מסוגלים להצליח למרות שזו אחת התחרויות מסוגלים להצליח למרות שזו אחת התחרויות 
הכי קשות. עלינו לרבע הגמר, שבו הפסדנו הכי קשות. עלינו לרבע הגמר, שבו הפסדנו 

וסיימנו במקום החמישי.
אחרי זה הייתה תחרות זוגות. בהתחלה כלל אחרי זה הייתה תחרות זוגות. בהתחלה כלל 

לא היינו אמורים לשחק בה כי הטיסה שלנו 
בחזרה הייתה מתוכננת לאמצע התחרות. איך 
שהוא, עם עזרה גדולה של המאמן דוד בירמן 
לנו  סידרו  מיכה מרק,  ועדת הצעירים  ויו"ר 

טיסה אחרת ויכולנו להשתתף.
אמרתי לשותפי: "זו ההזדמנות שלנו". עלינו 
עם המון מוטיבציה, אבל מאד שקטים. החלטנו 
שלא לריב בינינו, וההישג מדבר בפני עצמו.

האם היה לכם סיכוי לזכות בזהב?
כן, עשרה בורדים לסוף היינו במקום ראשון, 
במקום  (ארגלזי)  אלירן   – (בירמן)  ואלון 
זוג  עם  הבכורה  על  נאבקנו  בהמשך  השני. 
 .6NT 6טורקי. בבורד האחרון רון שיחק בחוזהNT 6טורקי. בבורד האחרון רון שיחק בחוזהNT
המגנים ניסו להפיל אותו כששמרו K בודד, 
אבל רון הפיל אותו בלקיחה ה-12 וביצע את 
החוזה עם לקיחה עודפת. קמנו מהשולחן עם 
חיוך, אך לאחר מכן התברר שהזוג הטורקי 
הכריז 7NT בלתי-אפשרי וביצע זאת בעזרת 

המגנים, וכך עבר אותנו.
חשתי רגשות מעורבים – מחד אחד איבדנו את 
האליפות בצורה לא כל כך מוצדקת. מאידך, 
זכינו במדליה אולימפית וזה הישג אדיר. אני 
רוצה לציין שעיתון "ידיעות אחרונות" דיווח 
ואגודת  הספורט  במדור  שלנו  ההישג  על 

"אילת" בחרה אותנו לספורטאים מצטיינים.
האם הנסיעה לסין הייתה חוויה מיוחדת?

יוצא דופן. כל פעם שישבתי  בהחלט, משהו 
בשולחן הייתה התרגשות ומוטיבציה גבוהה. 
החלטתי  זמן.  הרבה  אשכח  שלא  חוויה  זוהי 

לפני הנסיעה לקנות מצלמת וידאו ולתעד את 
מקום.  בכל  למצלמה  צמוד  הייתי  האירוע. 
אחרי שחזרנו נפגשה כל הקבוצה כדי לראות 
את הצילומים. לדעתי, זו הייתה הנבחרת הכי 

מגובשת שיצאה אי פעם לייצג את ישראל.
הבחנתי שסין התפתחה מאד והשתנתה לטובה 
עקב האולימפיאדה. בנוגע לאירוח, בהתחלה 
בכפר  אנשים   8 של  בחדרים  לגור  ציפינו 
זוגיים במלון  האולימפי, אבל קיבלנו חדרים 
ענקיות,  מיטות  עם  קומות   14 של  מפואר 

משהו חלומי.
ומה יש לך לספר על ההצלחה שלכם בליגה 

הלאומית?
בליגה  שלי  הראשונה  ההופעה  הייתה  זו 
לשחק  רוצה  שאני  לרון  אמרתי  הלאומית. 
איתו, לא משנה באיזה קבוצה. כך הצטרפנו 
גבוהות.  היו  לא  הציפיות  בוגץ'.  לקבוצת 
אמרתי לעצמי שאהיה מאושר אם נגיע לארבע 
נהיו  הציפיות  טוב  לנו  ככל שהלך  הגדולות. 
וגם  מזל  המון  לנו  היה  גבוהות.  ויותר  יותר 

שיחקנו טוב בלי הרבה טעויות.
סיימנו במקום ראשון גם בשלב הראשון וגם 
בבית העליון. היינו זכאים לבחור את היריב 
וניצחנו  וקס  קבוצת  את  בחרנו  הגמר.  בחצי 

.IMP אותה בהפרש 62
החזקה  הרבסט  קבוצת  את  פגשנו  בגמר 
(הרבסט – הרבסט, זק – בראל). במשך שני 
הייתה  והתוצאה  אריות  כמו  נלחמנו  רבעים 
(מינוס  התמוטטנו  השלישי  ברבע  שקולה. 



60). סיימנו את העונה בהרגשה מאד טובה, 
כי השגנו משהו שלא משיגים כל יום.

באיזו תדירות אתה ושותפך מתאמנים?
ובנוסף  חייל  אני  וגם  קרבי,  חייל  הוא  רון 
פעם  מתאמנים  שאנחנו  כך  כדוריד.  שופט 

באינטרנט  משחקים  השבוע  בסוף  בשבוע, 
או נפגשים למשך 3-4 שעות.

בכל  אתה  איך  האימונים,  מיעוט  לנוכח 
זאת מסביר את ההצלחות שלכם?

מאד  שאני  יודעים  כולם  אותי.  מאזן  רון 
פעיל ורגשני בזמן המשחק. הוא יותר שקט. 
לקחתי אותו בתור פרויקט אישי לפני כחמש 
שנים, כשהוא לא נחשב לשחקן בכיר. הוא 
מאד מעריך אותי ומצליח להוציא ממני את 
בהתנהגות.  והן  המשחק  ברמת  הן  המיטב, 
להתפתח  שיותר  כמה  לו  לעזור  מנסה  אני 
כשחקן. אנחנו מאד שקטים ולא רבים, ויש 

תוצאות.
ומהם   ,2009 בפסטיבל  תשתתפו  האם 

הציפיות שלכם?
התחרויות  בשלוש  לשחק  אמורים  אנו 
IMPהמרכזיות: זוגות IMPהמרכזיות: זוגות IMP, זוגות פתוח וקבוצות. 
זה כמובן תלוי בכך שרון יהיה פנוי, כי כרגע 

הוא משרת בעזה.
אחרי ההצלחות שלנו הציפיות הן גבוהות – 
אנו שואפים לאחד  העליון.  להתברג בחלק 

מ-5 המקומות הראשונים. חוץ מזה המטרה 
אימון  זהו  כי  ולהתקדם,  טוב  לשחק  היא 
צעירים  לנבחרות  אירופה  אליפות  לקראת 

שתתקיים ביולי ברומניה.
תל-אביב  פסטיבל  את  משווה  אתה  איך 

לתחרויות בחו"ל שבהן השתתפת?
קשה להשוות. בחו"ל שיחקתי רק בתחרויות 
אני  בארץ  האווירה,  מבחינת  צעירים.  של 
מרגיש הרבה יותר נוח. כולם מכירים אותי 
לשחק  בא  אני  בחו"ל  שלום.  לי  ואומרים 
הזדמנות  הוא  שלנו  הפסטיבל  נטו.  ברידג' 
זמן  לפגוש הרבה אנשים שלא ראיתי כמה 
אפשר  שאי  חוויה  זוהי  הארץ.  רחבי  מכל 
לעצמי  לבקש  יכול  לא  אני  עליה.  לוותר 
של  מרוכז  וחצי  משבוע  טוב  יותר  משהו 

ברידג'.
ומה יש לך להגיד לסיום?

אני מודה למארגנים של הפסטיבל, ומאחל 
להם שהוא יהיה מוצלח כמו בשנים קודמות. 

שיהיה בהצלחה לכולנו!
תודה רבה לך, ובהצלחה בפסטיבל!    ' -ISRAEL BRIDGE FEDERATION

NATIONAL SPORTS CAPTAIN  LAWS & ETHICS COMMITTEE  
   

Announcements 
The “announcement” is made by the partner immediately after the player has bid, according to 
the table below. 
 

OPENING DESCRIPTION ANNOUNCEMENT ALL OTHERS 

2+ cards “Minimum 2”          

3+ cards “Minimum 3” 

4+ cards “Minimum 4” 
1 

Strong club 16+ “strong” 

Alert ! 

3+ cards “Minimum 3” 
1 

4+ cards “Minimum 4” 
Alert !

1NT According to points “12-14”, “15-17” etc (Alert *)

Very strong 23+ “Very strong” 
2  

Precision style "Precision " * 
Alert !

Weak – only ♦ "weak" 

Strong with ♦ "strong" 2 

Multi type * "multi" * 

Alert ! 

Weak in the suit bid "weak" 2 /2 
Strong in the suit bid "strong" 

Alert !

 

OPENING RESPONSE DESCRIPTION ALL OTHERS

Forcing 1 round “forcing” 
1 /   1NT 

Natural non-forcing  
Alert ! 

1NT  2 Regular Stayman * "Stayman”  Alert !

1NT  2 / / transfer "transfer" Alert ! 

invitational "invitational" 
1NT   2NT 

transfer "transfer" 
Alert !

  
* NOTES: 

 Special bidding systems or unusual agreements must be pre-alerted. (examples: 
Precision Club; unusual 2 openings; non-standard NT range 

 “All others” refers also to deviations from a normal bid; for example if 1NT opening 
can be made with a singleton it should be alerted; or if 1♦ is usually 5 and only  4 
with 4441 distribution.  

 “Multi” can include various strong possibilities, but MUST include an option of a 
WEAK hand with a major suit. 

 “Regular Stayman” refers to all types of Stayman with the standard answers. The 
2♣ question need not promise a four card major nor any particular strength.  
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ÈÈÓ˘‰ÈÈÓ˘‰

ÌÈÈÓÊÓ†Ô„†˙ÂÂÏÓ†˙˘¯†°ÏÂ„‚·Â†≠†˙¯ÊÂÁ†‰ÁÏˆ‰‰
¨˙ÂÂÏÓ·†ÌÈ˜ÂÈÙÂ†ÍÏÓ‰†„ÈÎ†˙ÂÁÂ¯‡†¨˙Â·ÈÒÓ†¨ß‚„È¯·†Æ≤∞∞π†ÈÂÏÈ·‰Â†¨ß‚„È¯·‰†Ï·ÈËÒÙÏ†ÌÎ˙‡
ÌÈÈÓÊÓ†Ô„†˙ÂÂÏÓ†˙˘¯†°ÏÂ„‚·Â†≠†˙¯ÊÂÁ†‰ÁÏˆ‰‰
¨˙ÂÂÏÓ·†ÌÈ˜ÂÈÙÂ†ÍÏÓ‰†„ÈÎ†˙ÂÁÂ¯‡†¨˙Â·ÈÒÓ†¨ß‚„È¯·†Æ≤∞∞π†ÈÂÏÈ·‰Â†¨ß‚„È¯·‰†Ï·ÈËÒÙÏ†ÌÎ˙‡

™™™™™†‰Ó¯ÂÙ†Ô„†ÔÂÏÓ·Â†††††DLX†˙ÏÈ‡†Ô„
≤∞∞π†È‡Ó·†±∞≠±∂≤∞∞π†È‡Ó·†±∞≠±∂

™°„·Ï·†¶∏¥∞≠Ó†ÏÁ‰†˙ÂÏÈÏ†≥≠Ï†ÁÂ¯È‡†˙ÂÏÈ·Á
È‚ÂÊ†¯„Á·†Ì„‡Ï†¯ÈÁÓ‰™

∫˙ÂÈˆ¯‡†˙ÂÈÂ¯Á˙
˙Èˆ¯‡†˙ÈËÏÂÓÈÒ†˙Â¯Á˙

≤∞Æ≥∞†ß‡†ÌÂÈ

TOP BO†˙ÏÈ‡†Ô„†ÚÈ·‚
ÔÂ˘‡¯†·Â·ÈÒ†T.B†˙Â‚ÂÊ†˙Â¯Á˙†≤∞Æ≥∞†ß„†ÌÂÈ ±≥Øµ
È˘†·Â·ÈÒ†T.B†˙Â‚ÂÊ†˙Â¯Á˙†±∂Æ∞∞†ß‰†ÌÂÈ†±¥Øµ

IMP†≠ÛÂÒ†ÌÈ†ÚÈ·‚
ÔÂ˘‡¯†·Â·ÈÒ†IMP†˙Â‚ÂÊ†˙Â¯Á˙†±∂Æ∞∞†ßÂ†ÌÂÈ†±µØµ
È˘†·Â·ÈÒ†IMP†˙Â‚ÂÊ†˙Â¯Á˙†±∞Æ≥∞†ß˘†ÌÂÈ†±∂Øµ

 

∫˙ÂÈÓÂ˜Ó†˙ÂÈÂ¯Á˙
ÔÂ˘‡¯†·Â·ÈÒ†IMP†˙Â‚ÂÊ†˙Â¯Á˙†≠≤∞Æ≥∞†ß·†ÌÂÈ†±±Øµ

È˘†·Â·ÈÒ†IMP†˙Â‚ÂÊ†˙Â¯Á˙†≠±∂Æ≥∞†ß‚†ÌÂÈ†±≤Øµ

Ï·ÈËÒÙ‰†ÈÙ˙˙˘ÓÏ†˙Â„ÁÂÈÓ†˙Â·Ë‰
ÚÈ˜¯‡†˙ÂÒÈË·†Ï·ÈËÒÙ‰†ÈÙ˙˙˘ÓÏ††„ÁÂÈÓ†¯ÈÁÓ

e-dan club†≠Ï†ÌÈÓ˘¯Ï†˙Â„ÁÂÈÓ†˙Â·Ë‰

ÆÔ„†˙ÂÂÏÓ†˙˘¯†Ï˘†˙Â·Ë‰‰†ÔÂ„ÚÂÓ

˙‚ÂÒÓ†‰˜Â˙Ó†‰Ú˘

‰‚ÂÚÂ†‰Ù˜

®˙ÈÎ˙Ï†ÛÂÙÎ©†·¯Ú†˙ÂÁÂ¯‡

ÆÈÚÈ·¯†ÌÂÈ·†¯È˘Ú†„Â·ÈÎ†ÌÚ†‰ÁÈ˙Ù†ÏÈÈË˜Â˜

®°„·Ï·†˙ÏÈ‡†Ô„†ÈÁ¯Â‡Ï©†ÌÈ„Â˜È¯Â†˙ÂÚÙÂ‰†¨¢‰Ï‡‚¢†·¯Ú†˙ÁÂ¯‡

¨ÌÈÂ˘‡¯‰†˙ÂÓÂ˜Ó‰†˙˘ÂÏ˘Ï†ÌÈÚÈ·‚
¨ÌÈÂ˘‡¯‰†˙ÂÓÂ˜ÓÏ†ÌÈÈÙÒÎ†ÌÈÒ¯Ù

˙ÂÈˆ¯‡†ÔÓ‡†˙Â„Â˜

∫˙ÂÈˆ¯‡‰†˙ÂÈÂ¯Á˙Ï†˙ÂÙ˙˙˘‰†ÈÓ„
·˘ÂÓÏ†¶∂µ

∫˙ÂÈÓÂ˜Ó‰†˙ÂÈÂ¯Á˙Ï†˙ÂÙ˙˙˘‰†ÈÓ„
ÔÂÏÓ‰†ÈÁ¯Â‡Ï†ÌÈÁ†¨·˘ÂÓÏ†¶≥∞

050-7470016
daganbridge@hotmail.com
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