
Board A Match Teams  
8דרוג אחרי סבוב מספר   

נאא נאמ מספרי חברחברי הקבוצהVPSPIMPשם הקבוצהדרוג

1 Yadlin 
Israel 693972.556בן חיים עו- ידלין דורו-ידלין ישרא-

 שורץ רון-פישר לוטן-לירן ינון
468-4830-17243-

11122-14975-15690 14 7 

2 Denmark 604111.667Graversen -Bilde Denn-
Hagen Ande-Konow Kasp 

*DEN*-*DEN*-
*DEN*-*DEN* 12 6 

3 Consus 
Red 594171.595Niedzielsk-Makaruk Ja-

Kupnicki M-Majdanski  
*POL*-*POL*-

*POL*-*POL* 12 6 

4 Kopecky 584371.526Macura Mil-Kopecky Mi-
Kurka Juse-Vozabal Da 

*CZE*-*CZE*-
*CZE*-*CZE* 12 6 

5 Zack Yaniv583781.526גינוסר אלד- בראל מיכאל- זק יניב-
 פכטמן רון

4281-8453-12120-
14659 9 5 

6 Florin Filip 573761.462Filip Flor-Ionita Mar-Stirbu 
Cal-Serpoi Ghe *ROM*- 11 6 

7 Adriane 573741.462טרנובסקי -ביברשטיין -אסרף ערן
 ביברשטיין -ב

14179-21241-14780-
21503 10 5 

8 Schwartz 554451.341
אנגל - שיינמן רמי-שוורץ אדרי

ברקת -לנגי אסף-לוין אמיר-יוסי
 אילן

391-2-991-9321-
12940-9312 11 6 

9 France Red554171.341Thuilliez -Libbrecht -Oursel 
Chr-Duguet Mic 

*FRA*-*FRA*-
*FRA*-*FRA* 11 6 

10 Consus 
White 553911.341Zak Piotr-Cieslak Ja-

Lewaciak G-Zadroga Ja 
*POL*-*POL*-

*POL*-*POL* 10 5 

11 Germany 544171.286Elinescu M-Wladow Ent-
Schroder D-Strater Be 

*GER*-*GER*-
*GER*-*GER* 12 6 

12 South 
Africa 544051.286Apteker Al-Gower Crai-

Eber Nevil-Bosenberg  
*RSA*-*RSA*-

*RSA*-*RSA* 11 6 

13 Karaivanov 
Kalin  543891.286Rusev Ton-Karaivanov-

Aronov Vic-Zobu Ahu 
*BUL*-*BUL*-

*BUL*-*BUL* 10 5 

14 Scotland 534151.233Haase Gera-Silverston-
Diamond De-Gordon Irv 

*GBR*-*GBR*-
*GBR*-*GBR* 9 5 

15 Grayzer 
Nurit 534011.233מורן -הורוביץ שמ- גרייצר נור

 Richardson-מרציאנו מא-אורית
10371-1007-3724-

1141-*CAN* 11 6 

16 Paikin 
Yotam 523891.182פייקין - ברנשטיין ג-גרינבאום ל

 גולדפרב אי-יות
14247-13366-16536-

15362 9 5 

17 Valfer 
Michael 523361.182ר מיכאלולפ-סגלוב חנה-שני גילה-

 אלרן ישראל
14956-15610-12213-

19052 10 5 

18 Confino 
Josi 514131.133ארואץ אבי-אופן משה- קונפינו יו-

 גרינברג גל- רביד מנחם
6516-6455-4810-

1447-15138 8 4 

19 Cohen 
David 514011.133אלישר שלמה-טמס חיים-כהן דוד-

 טולדנו אור
4537-2098-2005-

20506 8 4 

20 Asulin Adi 513851.133לוי הילה-אסולין עדי-פאור שירי-
Kamras Jan 

6400-16490-17077-
*SWE* 9 5 

21 Frank 513781.1335 5364-14239-4720-10-אופק טל- אסרף אורי-פרנק יוסף 

גיליון 3



צפיתי  המעורבים  הזוגות  תחרות  של  הראשון  בסיבוב 
את  פתחה  שירי  ישראלי.  ודן  פאור  שירי  של  במשחקם 
וכעת  מעורבות(,  בקבוצות  שני  )מקום  הפסטיבל בהצלחה 
עולה  כוח  בשנים האחרונות  דן, שהוא  עם  פעולה  שיתפה 
הזוגות  בתחרות  ב-2010  זכה  דן  הישראלי.  בברידג' 

הפתוחה וב-2011 בתחרות הקבוצות הפתוחה. 
Board 20, Dealer West, Vul Both
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North South
דן ישראלי שירי פאור

1NT 2♠
2NT 4♣
4♦ 4♥
4♠ 4NT
5♥ 6♣

Pass

2NT הראה  הכרזה יפה לסלם. ♠2 היה טרנספר לקלאב. 
התאמה טובה בסדרה, ו-♣4 פשוט ביקש הכרזת קיוביד. דן 
נתן שתי הכרזות כאלה )♦4 ו-♠4( שהראו קונטרולים, ואז 

שירי שאלה לאסים והכריזה את הסלם.
ביצוע הסלם אינו מובן מאליו, אך לכרוז שני סיכויים להצליח 
השני התממש  הסיכוי  במזרח.   ♥A או  ב-♠   3-3 חלוקה   –

ושירי ביצעה את הסלם. 
לאחר ההכרזה תהה דן אם בתחרות טופ-בוטום לא עדיף 
להכריז את הסלם ב-NT. התשובה היא שב-6NT יש לכרוז 
אותן לקיחות פוטנציאליות, אך הכול תלוי בקלף ההובלה. 
אם מזרח יבחר בהובלה האגרסיבית מתחת ל-K♦, לא יהיה 
לכרוז זמן לפתח את הלקיחה ב-♥. להערכתי, מעטים היו 

 .6NT בוחרים בהובלה כזו נגד
 6♣ אז   ,3-3 מתחלק  וה-♠  במערב   ♥A-ה אם  שני,  מצד 
לאחר  פעמים  ארבע  ליפול  עלול   6NT בעוד  מתבצע, 
הובלה ב-♥. בהקשר זה יש לציין את חשיבותה של הכרזת 

וגם  הכרוז,  להיות  לדרום  שאפשרה   2NT  Preaccept-ה
את הכרזתה של שירי ♣4 ש"תפסה את היד" כדי להגן על 

ה-K♥ שלה.
Board 19, Dealer South, Vul E/W
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East West
רבקה פינקוביץ איתי שטרק

1♥
2♦ 2♠
3♦ 3NT

4NT 5♦
6♦ Pass

הכרזה  לאחר  משלהם,  בסלם  מיד  השיבו  המתנגדים 
בשיטת 2/1 ההולכת ונעשית פופולרית גם בקרב השחקנים 
מהשורה. למערב פתיחה מינימלית ללא התאמה, אולם ידה 
של מזרח )16 נקודות עם שביעייה וקונטרולים רבים( טובה 

מספיק כדי להוביל לסלם.
שירי הובילה ב-5♣. מזרח שיחקה K♦ שהפסיד ל-A, ודרום 
שני  הושלכו  שעליהם   ♥AKQ שוחקו  כעת  ל-♠.  החליפה 
המפסידים בסדרות השחורות. הכרוז עברה לידה בחיתוך 
בנפילתו  מסתייעת  כשהיא  השליטים,  יתר  את  והוציאה   ♠
 72% העניק   6♦ ביצוע  דאבלטון.  שהיה  צפון  של   J-ה של 

למזרח-מערב.
כמה הערות בקשר ליד זו: דרום יכול לעכב את ה-K♦ כדי 
)A דאבלטון  נוסף" לבצע את החוזה  "סיכוי  לכרוז  להעניק 
ניחוש.  של  במצב  אותו  ולהעמיד  המתנגדים(  אחד  אצל 
המשחק הנכון במקרים אלה הוא להתעלם מהסיכוי הנוסף 

ועדיין לשחק Q♦ בסיבוב הבא.

תחרות הזוגות המעורבים – 
סיבוב ראשון

רם סופר



6NT במקום ♦6  לנסות  כאן אפשר  גם  ביד הקודמת,  כמו 
במטרה להשיג "טופ" מוחלט. מסתבר כי במערך הקלפים 
הנתון הדרך היחידה להפיל 6NT )המשוחק על-ידי מערב( 
היא דווקא להוביל בסדרה הארוכה של הכרוז – ♥. הובלה 
זו מנתקת את הכרוז מהדומם, ואם משחקים AKQ♥ לפני 
שמוסרים A♦, הרי שדרום יוכל לזכות בלקיחה המפילה עם 

 .♥T-ה
Board 22, Dealer East, Vul E/W
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West North East South
שעיה לויט דן ישראלי שושנה לויט שירי פאור

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

הכרוז  טופ-בוטום  בתחרות  אבל  קשה,  אינו   3NT ביצוע 
הובילה  מזרח  המרבי.  הלקיחות  מספר  את  להשיג  שואף 
ב-7♣ שכוסה על-ידי Q ,J ו-A. צפון שיחק מיד K♦ שנלקח 
על-ידי ה-A. מזרח המשיכה ב-♣, וצפון זכה עם ה-9♣. כעת 
שיחק צפון Q♦, הבחין בחלוקה 4-1, המשיך ב-J♦ ומסר ♦ 

למזרח כדי להגביה את הקלף החמישי בסדרה.
בינתיים מערב היה צריך לבצע שלוש השלכות. במה הייתם 
בוחרים? סדרת ה-♥ נראית לכאורה חסרת חשיבות, אך ידוע 
לפי ההכרזה שלצפון רביעייה ב-♥, ואם ישליך מערב אפילו ♥ 

אחד הוא עלול לחשוף את ה-Q של שותפתו לעקיפה.
בנבחרת  עשיר  בין-לאומי  ניסיון  בעל  )שחקן  לויט  שעיה 
בעקשנות  להיצמד  החליט  הסניורים(  ובנבחרת  הפתוחה 
 ♠7 תחילה  והשליך  שלו,  הנמוכים  ההארטים  לשלושת 
ולאחר מכן 4♠ ו-3♣. כתוצאה מכך הכרוז הסיק את המסקנה 

.♥Q-הטבעית שמערב מחזיק ב
 ♠A-המשיכה מזרח ב-♠ והכרוז זכה ב ♦T-לאחר הזכייה ב
היו,  כבר  בטוחות  לקיחות  תשע  במערב.  נופל   J-ה כאשר 
אבל דן ראה שאם ה-Q♥ במערב אפשר להשיג 11 ושיחק 
בהחלט(.  נכון  )לדעתי, משחק   T-ה אל  מהדומם   ♥5 כעת 
מזרח זכתה ב-Q והמשיכה ב-♠. למזלו של הכרוז ה-K♠ של 
9 לקיחות היו  נותר בודד והחוזה עדיין בוצע, אולם  מערב 
תוצאה גרועה )26%( שנבעה מההגנה המצוינת של מערב.
ביד הבאה דן ישראלי היה צריך לקבל החלטה קשה מאוד 

בזמן ההכרזה.

Board 25, Dealer N, Vul E/W
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West North East South
חיים אונגר דן ישראלי סילביה ריפס שירי פאור

Pass Pass 1♣
3♠ Pass Pass Dbl

Pass 4♦ All Pass
שני הפאסים הראשונים של צפון היו קלים, אבל מה לעשות 
לאחר ההתערבות ♠3 והדאבל )האגרסיבי( של דרום? פעם 
אין לקיחות ב-♠,  4 כאשר  היה מובן מאליו להכריז בגובה 
 The Law of Total אולם לארי כהן לימד בספרו הפופולרי
Tricks שהעובדה שלצפון ארבעה קלפים ב-♠ מצביעה על 
אין  שלצפון-דרום  עוד  מה  לשחק,  מאשר  להגן  שעדיף  כך 

התאמה מובטחת בשום סדרה.
תיאורטית קל לדבר על כך שצריך להכריז Pass, אולם ליד 
השולחן קשה לעשות זאת כאשר קיים סיכוי סביר לתוצאה 
של מינוס 730, שעלולה לשבור את המורל של השותפות. 
עם זאת, לטווח הארוך Pass היא כנראה ההכרזה המנצחת 

שתביא יותר תוצאות "טופ" מתוצאות "בוטום".
ביד הנוכחית לא קל להפיל ♠3. לדוגמה, אם לאחר הובלה 
ב-♣ דרום משחק AQ♣ וממשיך ב-♣ שלישי, הכרוז חותך 
כדי  לדומם  ומגיע   J-ה אל   ♦ מוציא שליטים, משחק  גבוה, 

להשליך ♦ שלישי על ♣ שהוגבה.
אם צפון מוביל ב-♦ נמוך, הכרוז יצליח בתנאי שידע לשחק 

נמוך ולהריץ את הלקיחה אל ה-9 שלו.
הדרך היחידה להפיל את החוזה )לאחר הובלה ב-♣( היא: 
לאחר שדרום זוכה ב-Q♣ הוא משחק ♦ נמוך אל ה-Q וה-

K. הכרוז זוכה בלקיחה קלה ב-♦ אך מאבד כניסה מאוחרת 
עובר  דרום   ,♣A-ב הזכייה  לאחר  בהמשך,  לדומם.  יותר 
יכול להגיע ללקיחות  והכרוז פשוט לא   )♥( להגנה פסיבית 

שהוגבהו ב-♣ ונאלץ לבסוף להפסיד שתי לקיחות ב-♦.
במציאות דן העדיף לא לבדוק את כושר ההגנה של שותפתו 
והכריז ♦4. כמובן שהחוזה בהתאמה של 4-3 נידון מראש 
תוצאה  פגיע,  לא  במצב  פעמיים  רק  נפל  דן  אבל  לכישלון, 
יותר מאשר ♠3 לא מוכפל שבוצע בשולחנות רבים.  טובה 

התוצאה הסופית ביד זו הייתה 49.4% לצפון-דרום.
מדי  קצר  זה  מאמר  אולם  רבות,  מעניינות  ידיים  עוד  היו 
מלתאר את כולן. דן ושירי סיימו את הסיבוב עם תוצאה של 
55.67%. בסיבוב השני הם השתפרו עם 63.78% והגיעו 

למקום ה-14 בתחרות בדירוג המצטבר.



תחרות הזוגות המעורבים – 
סיבוב שני

רם סופר

בסיבוב השני התמזל מזלי לצפות במשחקם של הזוג המנצח 
יציבות  הפגינו  השניים  כהן.  בלאט-דני  אמירה  בתחרות: 
ו-62.98%  הראשון  בסיבוב   63.40% הדרך  כל  לאורך 
בסיבוב השני. התוצאה המצטברת שלהם הייתה 63.19% 
והם הקדימו את רות ערמי-רמי שיינמן )62.48%( ואת רות 

ליברמן-רוני תור )62.36%(.
במהלך הסיבוב אמירה הייתה מלאת הערצה כלפי שותפה 
והוא עולה בכמה  והודיעה לי שדני כהן הוא הטוב מכולם, 
דרגות על כל השחקנים שהיא מתמודדת מולם באינטרנט. 
בשנים האחרונות דני כהן לא מרבה לשחק ברידג' תחרותי 
בין-לאומיים  הישגים  לו  היו  בעבר  אולם  הגבוהות,  ברמות 

מזהירים.
מדי  זהיר  שיחקה  אמירה  צפיתי,  שבה  הראשונה  ביד 

והחמיצה הזדמנות להשיג "טופ".

Board 1, Dealer North, Vul None
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West North East South
אדם ברקאי דני כהן נועה אלמרו אמירה בלאט

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

על  וחלשה  ♦2 טבעית  פתיחה  הכרזת  מעדיף  אני  אישית, 
פני ♦2 חזק או "מולטי". הכרזת פתיחה זו כנראה לא עמדה 
לרשותם של מזרח-מערב. עם זאת, לאחר שצפון הכריז ♣2 
יד מזמינה עם התאמה ב-♥( היה בהחלט מקום  )המראה 
להכריז ♦2 במזרח כדי לסייע לשותף למצוא את ההובלה 

הנכונה.

להוביל  יכול  היה  לא  מערב   ,♦ הכריז  לא  לאחר שהשותף 
כעת  בשליט.  פסיבית  בהובלה  בחר  והוא  דאבלטון,   K-מ

נוצרה הזדמנות להשליך ♦ על ה-♠ הרביעי בדומם.
והמשיכה  סיבובים  בשלושה  שליטים  הוציאה  אמירה 
בעזרת  לדומם  תיכנס  שאם  גילתה  כעת  אולם   ,♠AKQ-ב
השליט הרביעי שלה כדי להשליך ♦ על ♠, היא תאבד את 
האפשרות לחתוך ♣ ותישאר עם 10 לקיחות בלבד. במקום 
ערנית  הייתה  ההגנה  אולם  ב-♣,  לקיחה  מסרה  היא  זה 

ומיהרה לגבות את הלקיחות שלה ב-♦.
שני  לאחר  המנצח.  הקו  על  דני  הצביע  המשחק  לאחר 
סיבובים של שליט משאירים שליט אחד בחוץ ועוברים ל-♠. 
לחתוך  יכול  לא  הוא  ב-♠,  וגם  ב-♥  גם  קצר  שמזרח  היות 
בסיבוב השלישי, ואז עוברים לדומם עם שליט, משליכים ♦ 

על ♠ ומספיקים גם לחתוך ♣.

שלו  האחרון  השליט  עם  חותך  ב-♠,  קצר  היה  מערב  ואם 
ומשחק מיד ♦? מסתבר כי במקרה זה לא יקרה שום אסון. 
 ♦Q-ה מוגבהת  שלה,  הלקיחות  את  גובה  ההגנה  בעוד 
בדומם, ובהמשך הכרוז ישליך שני ♣ מפסידים על ה-J♠ ועל 
ה-Q♦. במלים אחרות, הימנעות הכרוז מלהוציא את השליט 
האחרון נותנת לו סיכוי לבצע לקיחה עודפת בלי שום סיכון.
Board 3, Dealer S, Vul E/W

 ♠
♥
♦
♣

AQ96
973
K7
AJT2

 

♠
♥
♦
♣

K3
KJT52
AJ832
4

♠
♥
♦
♣

JT72
Q864
6
Q873

 ♠
♥
♦
♣

854
A
QT954
K965

 

West North East South
זאב חורב דני כהן ריקי רוזנברג אמירה בלאט

Pass
1♥ 1♠ 2♥ 2♠
3♥ 3♠ All Pass

במקום להכריז Dbl לא אידיאלי עם קוצר ב-♦, דני כהן העדיף 
להכריז אוברקול עם 4 קלפים טובים ב-♠. שותפתו תמכה, 
וההכרזה הגיעה במהירות לגובה 3. דני החליט לשחק ולא 
להגן, אף על פי שידע שהוא עלול לשחק "בהתאמה" 4-3. 
קלפים   3 לו  שיש  העובדה  הוא  החשובים  השיקולים  אחד 

נמוכים ב-♥, ולכן דרום ככל הנראה קצר מאוד בסדרה זו.
מצב הקלפים הצדיק את החלטתו של דני. את החוזה ♠3 אין 

להכשיל, בעוד ♥3 היה נופל לכל היותר פעם אחת. 



כנראה שהיא  ב-♦.  מוצלחת  בלתי  מזרח בחרה בהובלה 
לא קראה את המאמר של אפרים בריפמן בירחון הברידג' 
בידך  כאשר  ארוכה  מסדרה  להוביל  שלימד  האחרון, 

ארבעה שליטים, ולא לנסות לקבל חיתוך.
 ,♦ חיתוך  מיד  קיבלה  ומזרח  הצליחה,  ההובלה  לכאורה 
בשליט.  טבעית  לקיחה  חשבון  על  היה  זה  חיתוך  אולם 
להשיג  לכרוז  סייע  ההגנה  של  השליטים  קיצור  בנוסף, 

שליטה במשחק. 
כי  להניח  )סביר  בדומם  ה-9  עם  ב-♣  בהמשך  זכה  דני 
לאחר שמזרח התגלה עם סינגלטון ♦ הוא היה מנחש נכון 
את מיקום ה-Q♣ בכל מקרה(, עקף אל ה-Q♠ והפיל את 
ה-K♠ של מערב עם ה-A. כעת נותר רק לעקוף שוב ב-♣, 
להשליך ♥ מפסיד על ה-Q♦ ולחתוך את ה-♥ השלישי עם 
השליט שנותר בדומם. מזרח יזכה ב-J♠ שלו מתי שירצה. 
התוצאה הסופית הייתה 10 לקיחות עם 80.48% לצפון-

דרום.
Board 6, Dealer E, Vul E/W

 ♠
♥
♦
♣

Q43
T7532
J43
72

 

♠
♥
♦
♣

J72
KQJ6
T9
AK65

♠
♥
♦
♣

A865
4
Q76
QJT83

 ♠
♥
♦
♣

KT9
A98
AK852
94

 

West North East South
יעקב חזקיה דני כהן תמר קיש אמירה בלאט

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

מכן  לאחר  אך  יפה,  ההכרזה  את  התחילו  מזרח-מערב 
שניהם הגזימו: מערב היה צריך לקחת בחשבון שהשותפה 
לא הבטיחה יותר מ-4 קלפי ♠ ולהפחית מערך ידו כאשר 
יש לו 3 קלפי ♠ בלבד; מזרח הייתה צריכה להבחין שה-
Q♦ שלה חסרת ערך, וגם הסינגלטון ב-♥ מול סדרה טובה 
של השותף אינו מלהיב. בנוסף, אם לשותף יד שמספיקה 
לביצוע משחק מלא מול 9 נקודות ו-4 ספיידים, הוא היה 

מכריז מיד ♠4 ולא מזמין עם ♠3.
הובילה  אמירה  סיכוי.  הייתה משחק מלא חסר  התוצאה 
ב-AK♦ והמשיכה ב-9♠ שכוסה על ידי ה-J. דני לא נראה 
בהמשך  אבל   ,A-ל הפסידה  שלו   ♠Q-ה כאשר  מרוצה 
של  הראשון  בסיבוב   ♥A מיד  לשחק  היטיבה  אמירה 
זכו  צפון-דרום  לקיחות בשליט.  עוד שתי  ולגבות  הסדרה 

לעוד תוצאה מצוינת של 200+ )91.57%(.
Board 8, Dealer W, Vul None

 ♠
♥
♦
♣

J82
A65
64
KJ763

 

♠
♥
♦
♣

76543
KT982
K8
A

♠
♥
♦
♣

KT
J43
AQ952
QT5

 ♠
♥
♦
♣

AQ9
Q7
JT73
9842

 

West East
עופר הרמתי מיכל נוסצקי

1♠ 2♦
2♥ 2NT

3NT Pass

עוד הכרזה לא מוצלחת של המתנגדים, שנבעה מניסיונו 
של מערב להפעיל את "חוק ה-20" ולפתוח בלי להתחשב 
במיקום הקלפים הבכירים בסדרות הקצרות המפחית את 
עדיף  לי  נראה  בהמשך  משמעותי.  באופן  ידו  של  ערכה 
להכריז ♥3 במקום 3NT ולהגיע לחוזה סביר יותר של ♥4 

)שהיה אמור ליפול פעם אחת(.
המשיכה  הכרוז  זכה.  בדומם   A-וה ב-8♣,  הובילה  דרום 
בשלושה ♦ גבוהים וגילתה שהסדרה אינה מחולקת 3-3. 
בינתיים צפון בחר בהשלכה לא אופטימלית של ♥. מזרח 
 ♥A-שהצליחה. דני זכה ב ♥Q-ניסתה כעת עקיפה נגד ה
אמירה  ב-♠.  היטב  והמשיך  הסדרה  של  השני  בסיבוב 
היא  כעת  הכרוז.  של   K-ה את  והפילה   ♠AQ-ב זכתה 
דני   .♦J-ה את  לגבות  ו"שכחה"  שלישי   ♠ לשחק  מיהרה 

.♣K-והמשיך כמובן ב ♠J-זכה ב

פעם אחת  החוזה  את  הפילו  צפון-דרום  דבר,  בסופו של 
כאשר הם יכלו להפיל אותו פעמיים. עם זאת הם קיבלו על 

היד 65.66%. 

בזאת מסתיים סיקור תחרות הזוגות המעורבים. בביטאון 
הרביעי והאחרון של הפסטיבל נתרכז בתחרות הקבוצות 
נוספים  אירועים  לכמה  גם  ביטוי  ניתן  אך  הפתוחה, 

המתרחשים בימים הקרובים.

בעת כתיבת מאמר זה היו דני כהן-אמירה בלאט במקום 
מכן  לאחר  שפורסמו.  הרשמיות  התוצאות  לפי  הראשון 
דנה  חל שינוי בתוצאות )כנראה עקב תיקון טעות( והזוג 
טל-מיכאל בראל עלה למקום הראשון עם 63.23% לפני 
שיינמן  ערמי-רמי  ורות   63.18% כהן  בלאט-דני  אמירה 

62.51%. כל הכבוד למנצחים!



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

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

אלדד (גינו) גינוסר
אמן בינלאומי בברידג'

כולל משלוח

פרטים והזמנות: 077-3330775

קובץ מאמרים
במחיר מיוחד לחברי התאגדות הברידג'

45 ש"ח

דנה טל מעלה חיוך בדרך למקום ראשון



West North East South
Haim Veltzer Aida Minzli Benny Libster Lotan Fisher

Pass 1♠ 2NT Pass
3♦ 3♠ Pass 3NT

Pass Pass Pass

Lotan Fisher seems to be very fond of 3NT 
contracts. Here it was a good choice, as 3♠ was 
going down anyway, so it gave N/S a free shot at 
game.
West led the ♦3, won by East's ace. The diamond 
return was won by North's Q. Declarer continued 
with the ♣Q, but East won and cleverly switched 
to a heart.
Eventually Haim Veltzer )West( was forced to lead 
a spade. Lotan was hoping to run it to his ♠8 and 

run his long suit. Unfortunately for him West chose 
the ♠9, ruining any hopes of making the contract.
At the end of the day Lotan and Aida accumulated 
80 IMPs, which gave them 8th place. Eitan 
Orenstein and his partner Semo Moscovici did 
better with 97 IMPs and 5th place.

The winners were the former Junior pair Alon 
Birman-Eliran Argelazi with 124 IMPs, ahead 
of Shaya and Nadia Libster 118 and Revital 
Asis-Zadoc Grinberg 103. Congratulations! On 
Sunday the festival is going to heat up with the 
arrival of many world-class players from abroad, 
and we will be there at the Open Teams for our 
fourth and final edition of the bulletin.

מטילדה פופלילוב
מה הצבע האהוב עליך? סגול.

מה את אוהבת לאכול? לשתות? 
גבינה בולגרית עם עגבניות, אוכל ביתי, איטלקי; לשתות- 

מיצים טבעיים, קצת אלכוהול כמו יין וקוניאק.

לאיזה מוזיקה את מקשיבה? 
שנות ה-60 וה-70, קלאסי, ברזילאית, ג'ז, ניו-אייג' )ביחוד 

.(Secret Garden 
סרט אהוב? שחקן? שחקנית? 

הרבה, לדוגמה "בחירתה של סופי", ריצ'רד גיר, מריל סטריפ.

סופר אהוב? צייר?
גם הרבה, לאחרונה  מאוד אהבתי את עמוס עוז. צייר – 

מודליאני, אחרי בעלי לילו. 

איזה שחקן ברידג' את מעריצה? זיא מחמוד.

מאיזה ספר ברידג' למדת הכי הרבה? Master Play - טרנס 
ריס, Killing Defense - יו קלסי.

איפה את אוהבת לשחק ברידג'? בכל זמן ובכל מקום.

מהי תחרות הברידג' הזכורה לך ביותר? אליפות אירופה לזוגות 
בברייטון 1987. שם זכיתי במדליית הזהב הראשונה שלי.

מה החוק הטיפשי ביותר בברידג'? החוק של קלף העונשין מעצבן.

במה טובים שחקני ברידג' )חוץ מברידג'(? לבלות טוב, לצחוק, לאכול במסעדות יוקרה. 

מדוע את אוהבת לשחק בתחרויות ברידג'? 
כל משחק הוא אתגר שמרגש, אני אוהבת להתחרות, נהנית מהאווירה וגם פוגשת חברים.

מה היית רוצה ללמוד? ריקודים סלוניים ולטיניים.

מהי השאיפה הגדולה ביותר שלך לעתיד? 
אין לי משהו ספציפי, פשוט לשים לב לדברים הקטנים והיפים. ליהנות מכל רגע בחיים. 



Board 2, Dealer E, Vul N/S

 ♠
♥
♦
♣

T52
KQ9
QJ965
42

 

♠
♥
♦
♣

AQJ64
83
KT83
63

♠
♥
♦
♣

83
AT62
A742
K75

 ♠
♥
♦
♣

K97
J754
-
AQJT98

 

West North East South
Inon Liran

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

Yet another 5-0 trump break! Again North failed to 
double, and rightfully so, for Inon Liran managed 
to make the contract after a single defensive lapse.
The ♣4 lead was won by South's ♣8. South 
switched erroneously to a spade, won by 
declarer's ♠Q. Inon played a trump to the ace, 
receiving the bad news. He continued by a spade 
to the J. On the ♠A he discarded a club, and on the 
♠6 – another club, after North ruffed with the ♦9.
The ♥K was ducked. Then declarer ruffed a club 
in dummy, played the ♥A and ruffed a heart in his 
hand. The following cards remained:

 ♠
♥
♦
♣

-
-
QJ6
-

 

♠
♥
♦
♣

4
-
KT
-

♠
♥
♦
♣

-
T
74
-

 ♠
♥
♦
♣

-
J
-
AQ

 

Declarer has already scored seven tricks. The ♠4 
was led from hand. North had to ruff high to prevent 
the ♦7 from scoring, but now he was endplayed. 
Very nice play by Inon.
In our next exhibit, Eitan Orenstein managed to 
make an even more unlikely contract.

Board 6, Dealer E, Vul E/W

 ♠
♥
♦
♣

75
98
KQ853
K852

 

♠
♥
♦
♣

K98
AJ
T976
J976

♠
♥
♦
♣

A632
KQ743
J2
Q4

 ♠
♥
♦
♣

QJT4
T652
A4
AT3

 

West North East South
Eitan Orenstein

1♥ Pass
1NT 2♦ Pass Pass
2♥ Pass Pass 2♠

Pass Pass Dbl All pass
North didn't wish his opponents to play 1NT, so he 
made a very light 2♦ overcall. Later he didn't want 
to bid again. As a result Eitan Orenstein had the 
thankless task of playing a doubled contract in a 
4-2 "fit". Fortunately the defenders helped a little bit, 
and declarer managed to make four trump tricks!
Declarer won the club lead and played a heart, 
hoping to get a ruff or two in dummy. West 
continued trumps, and East let South's J win the 
trick. Declarer continued with the ♦A, ♦K and the 
♦Q – ruffed by East and overruffed by South's T. 
The ♣K was followed by another diamond, ruffed 
small by South as East discarded.
Declarer exited with a club. He already had seven 
tricks, but West didn't realize it was time to play 
a trump. He continued with another club, and 
South's last trump, the ♠Q, was allowed to score. 
The doubled contract was made.
Board 28, Dealer W, Vul N/S

 ♠
♥
♦
♣

AKJT764
QJ6
Q4
Q

 

♠
♥
♦
♣

Q952
AK98
J63
63

♠
♥
♦
♣

-
73
A9872
AT9875

 ♠
♥
♦
♣

83
T542
KT5
KJ42

 



The first major pairs event of the Tel Aviv 
Festival is the IMP Pairs. Unlike the Open 
Pairs event, which is contested over two 
preliminary and two final rounds, this 

event consisted of only two rounds in a big field 
whose level was far from uniform. In order to win 
one of the top prizes, a big result was needed, well 
in excess of 100 IMPs )in 48 boards(.
Therefore success depended not merely on 
playing good bridge. Aggressive game and slam 
bidding was called for, plus the ability to exploit 
mistakes by the opponents, particularly defensive 
ones. Let's see how some of the well-known 
experts coped with these tasks. The following 
hands are all taken from the first session.

Board 1, Dealer N, Vul None

 ♠
♥
♦
♣

AQ2
652
QJ63
K85

 

♠
♥
♦
♣

K984
KQ3
8
AQJT4

♠
♥
♦
♣

J753 
A7
AT754
63

 ♠
♥
♦
♣

T6
JT984
K92
972

 

West North East South
Dror Padon Aida Minzli O. Toledano L. Fisher

1♦ Pass 1♥
Dbl Pass 2♠ Pass
4♠ Pass Pass Pass

World transnational champion Dror Padon 
partnered an up-and-coming young player. 
14-year-old Oren Toledano from Jerusalem had 
not yet started to play bridge when his opponent 
Lotan Fisher won the World Junior Championship 
in October 2010, but in 2012 Oren had already won 
1st place in the Israel under-20 Pairs championship 
with his partner Asaf Yekutieli.

Here Oren was declarer in 4♠, but due to his limited 
experience he did not realize that South might have 
bid 1♥ with less than the "official" 6 HCP. After the 
♠K lost to North's ace, declarer should have played 
North )who opened 1♦( for the missing points, that 
it to say playing a spade to the J and trying a ruffing 
finesse in clubs )after a discard on the 3rd heart(. 
Instead he ran the ♠9 and made a normal club 
finesse, and the game contract went down.

Board 16, Dealer W, Vul E/W

 ♠
♥
♦
♣

A643
A6
KQT842
3

 

♠
♥
♦
♣

QJ875
Q74
7
Q982

♠
♥
♦
♣

-
JT8532
A653
J75

 ♠
♥
♦
♣

KT92
K9
J9
AKT64

 

West North East South
Dror 

 Padon
Matilda 
Poplilov

Oren 
Toledano

Aharon 
Hakimi

Pass 1♦ 2♥ Dbl
3♥ 4♠ All Pass

Here Padon held a nice trump stack, but the 
desire to win quick IMPs could not tempt him into 
a careless double. After all, he was playing against 
another world-class player. In case West doubles 
4♠, North may "change his mind" and bid 4NT or 
5♦ – both contracts make easily. In fact, even 6♦ 
by North can make with careful play.

Against 4♠ East led a heart and continued the suit 
after winning the ♦A )better than giving West a 
ruff(. Declarer was not in control of the hand, and 
the contract drifted down two.

THE IMP PAIRS
Ram Soffer



מי זכאי להצטרף לגמר א' של תחרות הזוגות 
שהגיעה  בקבוצה  זכויות)  (בעל  חבר  היה  מהם  אחד  לפחות  אשר  זוג   .9
לשלב הגמר, יוכל להצטרף למושב הראשון של גמר א' בתחרות הזוגות.
10.  הזוגות אינם חייבים להיות מאותה הקבוצה. אחד מהם יכול להיות 
גם מקבוצה שלא עלתה לשלבים המתקדמים, או אפילו שחקן שלא 

שיחק כלל בתחרות הקבוצות.
11.  תנאי מוקדם להצטרפות לתחרות הוא הרשמה מראש לתחרות עד 

לפתיחת תחרות הזוגות.

מקדמה בגמר 
12.  הזוגות המצטרפים יקבלו מקדמה, על פי המקום המתקדם ביותר 

אליו הגיעה הקבוצה שלהם. 
13.  התוצאה תחושב לכל אחד מבני הזוג באופן הבא:

*M07 אם השחקן/שחקנית הגיעו למקום 1, אז הוא יקבל תוצאה .i
*M14 אם השחקן/שחקנית הגיעו למקום 2, אז הוא יקבל תוצאה .ii

*M21 אם השחקן/שחקנית הגיעו למקום 3-4, אז הוא יקבל תוצאה  .iii

*M28 אם השחקן/שחקנית הגיעו למקום 5-6, אז הוא יקבל תוצאה .iv
*M35 אם השחקן/שחקנית הגיעו למקום 7-8, אז הוא יקבל תוצאה .v

vi.  אם השחקן לא שיחק בקבוצה כזו, אז הוא מקבל תוצאה ממוצעת 
.50%

[* M10= המקדמה שקיבל מי שהגיע למקום 10% ממספר המשתתפים 
במוקדמות, וכו']

מה  של  ממוצע  היא  הראשון  המושב  עבור  הזוג  שיקבל  התוצאה    .14
שמחושב לשני בני הזוג.

דוגמא
זוג מורכב משחקן A, שהפסיד במשחק הגמר, ומשחקן B שהודח בחצי 

הגמר (הגיע למקום 3-4).  
הנ"ל  הזוג  שיקבל  התוצאה  זוגות.   200 השתתפו  שבמוקדמות  נניח 
כמקדמה לגמר: שחקן A מקבל את התוצאה של מי שהגיע לאחוזון 14 
כללי (מקום 28). שחקן B מקבל את התוצאה של מי שהגיע לאחוזון 21 

(מקום 42 כללי). התוצאה שיקבלו היא ממוצע של שני המספרים. 

טיול באיי ויקטוריה
וגני בושארד

הפלגת השנה באלסקה
במחיר שטרם היה כמותו

גדי בן בסט וצוותו מציעים:
Celebrity Century ***** שייט על ספינת הפאר

8-18 ביוני 2012
10 לילות, 11 ימים

7 ימי שייט באלסקה ו-4 ימים בקנדה

פרטים והרשמה: גדי בן בסט 050-5364604, טלפקס 03-6040940
חוברת פירוט הטיולים תינתן למעוניינים בנפרד.

מחיר לאדם בחדר זוגי 3,650 $
תוספת לתא באוניה עם נוף לים – 380 $

תוספת ליחיד בחדר – 1,068 $

המחיר אינו כולל:
 מיסים ואגרות של חברת השייט (145 $).

 תשר לנותני השירות של חברת השייט.
 ביטוח בריאות.

 טיולים במהלך השייט.

 טיסות סדירות הלוך וחזור לונקובר.
 העברה משדה התעופה למלון בעיר.

 3 לילות חצי פנסיון במלון **** במרכז העיר.
 העברה לאוניה.

 בונקובר – מדריך מקומי דובר אנגלית ואוטובוס תיירים ממוזג.
 3 ימי טיול בונקובר.

 פעילויות ברידג' במהלך השייט.
 כל המיסים והאגרות המקומיים במהלך הטיול.

 7 לילות שיט בתא פנימי כולל כל הארוחות
והתוכנית כמפורט בשיט.

 העברה בסיום השיט למלון בונקובר.
 העברה למחרת לשדה התעופה.

המחיר כולל:

  2012בפברואר  5יום ראשון ) מושב יחיד(תחרויות זוגות 

 מ"נא א"נא  תוצאה  מספרי חבר  שמותדרוג
 30 15 70.90 3983 4648 פרידלנדר אהוד -פילוסוף סילביה  1
 24 12 65.59 19061 16044 אלספל חנן -גינוסר איתמר  2
 19 10 65.16 6516 6455 אופן משה -קונפינו יוסי  3
 15 8 64.37 5492 5511 גולדפינגר חנה -פלץ נעמי  4
 12 7 64.30 14975 15217 אזנקוט פנינה -פישר לוטן  5
 10 6 64.19 55 19200 רובינשטיין מלכה -פורת רמי  6
 8 5 62.27 18128 16059 סרדס ניסים -סרדס שוש  7
 6 4 62.25 5305 6075 הירש עדה -פרקש רות  8
 5 4 62.18 14780 13189 שליט רות -טרנובסקי בר  9

 4 4 61.07 17738 17214 סוקול מתי -יהודיוף איתן 10
 4 3 60.78 36 15152 סטרליץ ארלין - אס אילנה 11
 4 3 60.16 17291 14659 פכטמן רון -אהרוני קלרה 12
 4 3 59.46 5633 17125 הרבסט יעקב -רוזנר מיקי 13
 4 3 59.05 18889 17258 כהן אילן -נוה גל 14
 4 3 58.21 5458 9032 מזרחי יפה -סקסון נטע 15
 3 2 58.07 16434 2790 גרין דורון -פורת הילה 16
 3 2 57.59 861 15641 לימן רפי - קידר בני 17
 Spring Joe AUS 1732 57.18 2 3 -שפרונג הנרי 18
 3 2 57.06 1413 1414 גוליק אורי -גוליק איתן 19

  2012בפברואר  5יום ראשון  - רביםמעו תחרויות זוגות
א"נא2IMPסיבוב 1סיבוב מצטבר מספרי חבר שמותדרוג

12 64.65 61.81 11622845363.23 בראל מיכאל -טל דנה  1
10 62.98 63.37 14059386763.18 כהן דני -בלאט אמירה  2
 8 67.57 57.46 62.51 45122 שיינמן רמי -ערמי רות  3
 6 66.29 58.39 233262.34 283 תור רוני -ליברמן רות  4
 5 61.49 62.69 14419364262.09 ליבסטר בני -פרישר יולה  5
 4 62.10 61.66 9665826661.88 שגיב יהודה - שגיב סטלה  6
 4 59.06 63.27 11565536461.16 פרנק יוסף - גרינשטיין קרנאור 7
 3 54.96 66.81 4912199860.89 פאר יוסף -פורם פרידה  8
 3 64.07 57.54 60.81 9929991 אנגל יוסי - מולכו רזיאן  9

 3 63.78 57.55 64001466960.67 ישראלי דן - פאור שירי  10
 3 57.75 63.53 3337481060.64 ארואץ אבי -אברנוק חוה  11
 Karaivanov Kalin 947 BUL60.41 65.15 55.67 3 -רונן שושנה  12
 2 62.56 57.50 188381294060.03 לנגי אסף -סעדה נטלי  13
 2 56.35 63.68 14561009060.02 פופלילוב לילו -ברנר אילנה  14
 2 59.50 58.18 6937693858.84 מרק מיכה - מרק סוניה  15
 2 64.19 52.30 6252625358.25 גל און אלכס -גל און נורית  16
 2 68.23 47.77 58.00 391 399 שוורץ אדריאן - וורץ כוכבה ש 17
 2 54.62 60.75 10080242957.69 חכימי אהרן - פופלילוב מתילדה 18
 2 57.00 58.29 16434651657.64 קונפינו יוסי -פורת הילה  19
 2 55.75 59.33 12840610257.54 מטרני אליעזר - צמח יפה  20

  2012בפברואר  6 שנייום ) מושב יחיד(ת תחרויות זוגו
מ"נאא"נא תוצאה מספרי חבר שמות דרוג

 30 15 70.48 158955458 טובביס אלכס -סקסון נטע  1
 24 12 69.33 106702068 שטרק איתי -פרטיג מיכאל  2
 19 10 152171497568.90 אזנקוט פנינה -פישר לוטן  3
 15 8 68.34 801 6516 קונפינו יוסי -אורנשטיין איתן  4
 12 7 65.93 146975366 איטר איריס -חיות אבי  5
6 Rubenis Ivars - Germanis Aigars LAT LAT 64.28 6 10 
 8 5 63.54 983 8871 מיוחס יעקב - שזיפי חנה  7
 6 4 1281962.70 8758 כוכב קובי -סלמי עליזה  8
 5 4 1799762.36 9289 קינן דני -בנישטי משה  9

 4 4 61.72 612 9873 ר"אנגל שאלי ד -גלברד מרדכי  10
 4 4 61.71 135261401 מרקוס עמירם -מאירי לילי -גולני 11
 4 4 1888961.00 9032 מזרחי יפה -נוה גל  12
 4 4 60.86 4444 4370 בריפמן אפרים - בן בסט גדי  13
 4 4 187722123960.84 ברומשטין יהודית-חסין -רקאי אדם ב 14
 4 3 60.75 14659947 פכטמן רון -רונן שושנה  15
 4 3 121201729160.34 גינוסר אלדד -אהרוני קלרה  16
 4 3 131801446760.03 אילנה המר -מלר יולנטה  17
 4 3 59.37 11 8028 גולדמן ורדה -אברהמר ויקטור  18
 4 3 58.96 5305 3423 שטרן לוי -פרקש רות  19
 4 3 58.15 1920055 רובינשטיין מלכה -פורת רמי  20

מרכז  מרכז עבורך את טובי המורים והשחקנים בארץ
ומתאים לכל שחקן את הפתרון הטוב ביותר לקידום רמתו!

המרכז מציע מגוון מסלולים לבחירתכם:
 שיעורים פרטיים בביתכם לבודדים או לקבוצה

 משחק בתחרויות מקומיות, ארציות ופסטיבלים בינלאומיים!
 הדרכת קורסים במועדונים ובמתנ"סים 

 משחקים ברשת האינטרנט ועוד

מרכז ההדרכה  - פריסה ארצית
merkaz.go@gmail.com .טל. 050-2238401  פקס. 153-50-6000727  דוא"ל

אנו במרכז ההדרכה מתחייבים על שירות מקצועי ברמה גבוהה,
יחס אדיב ואישי לכל תלמיד, חריצות ומסירות

מרכז ההדרכה

ערן אסרףאלון לזר קרנאור גרינשטיין עדי אסולין

מרגישים תקועים?
בואו להתקדם איתנו

גלעד אופיר



מרכז  מרכז עבורך את טובי המורים והשחקנים בארץ
ומתאים לכל שחקן את הפתרון הטוב ביותר לקידום רמתו!

המרכז מציע מגוון מסלולים לבחירתכם:
 שיעורים פרטיים בביתכם לבודדים או לקבוצה

 משחק בתחרויות מקומיות, ארציות ופסטיבלים בינלאומיים!
 הדרכת קורסים במועדונים ובמתנ"סים 

 משחקים ברשת האינטרנט ועוד

מרכז ההדרכה  - פריסה ארצית
merkaz.go@gmail.com .טל. 050-2238401  פקס. 153-50-6000727  דוא"ל

אנו במרכז ההדרכה מתחייבים על שירות מקצועי ברמה גבוהה,
יחס אדיב ואישי לכל תלמיד, חריצות ומסירות

מרכז ההדרכה

ערן אסרףאלון לזר קרנאור גרינשטיין עדי אסולין

מרגישים תקועים?
בואו להתקדם איתנו

גלעד אופיר


