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תוצאות פסטיבל הברידג' הבינלאומי ה-47

נא"מנא"אתוצאהשמותדרוג
70.731530בריפמן הניה - שוורץ דנה1

68.001224גיא צסלסקי אושרה - גיא חנה2

62.061019נסלרוט חגית - פאר יוכבד3

61.78815סעדה נטלי - נוסצקי מיכל4

61.54712ליפין סוזי - רוס חנה5

60.42610פנחס שושנה - פלורס חיה6

60.1358שגיא עדנה - אליאס אילנה7

59.7446גילרמן ג'נס - אשכנזי סיבל8

9Puillet Carole - 59.5745אסולין עדי

59.4944ערמי רות - דהפריס גבי10

59.4244קרביץ אירית - מרדלר ענת11

59.2344פילוסוף סילביה - קלדרון שפרה12

59.0644סילברמן אילת - הולצר קלרה13

59.0544קושניר ללה - אליהו סיגל14

58.6934ליברמן רות - ליברמן נורית ג'סיקה15

יום שבת 9.2
תחרות זוגות נשים TB - סיבוב 1

נא"מנא"אתוצאהשמותדרוג
65.851530שדה איציק - ידלין ישראל1

64.741224חייט מוטי - קדישביץ ישי2

64.401019מלאך יעקב - טובביס אלכס3

64.35815בריפמן מיכאל - פישר לוטן4

63.44712יוגב דוד - ארגלזי אלירן5

63.28610סעדה פטריק - זק יניב6

60.6258מדבדב אולג - צ'ורניי מיכאל7

60.1346פאור אליהו - ישראלי דן8

59.5045טרנר אפרים - אלטמן אריה9

59.2434מוסקוביץ סמו - אורנשטיין איתן10

59.0234פכטמן רון - גינוסר אלדד11

58.5434בירמן אלון - רשף אופיר12

58.4823בנאור דניאל - פורת רמי13

58.1823חץ נתן - קניגסברג מודי14

57.9123ברקמן מאיר - רשתי שאול15

יום שבת 9.2
תחרות זוגות גברים TB - סיבוב 1

הניה בריפמן ודנה שוורץ זוכות תחרות הנשים

IMPסיבוב 2סיבוב 1מצטברשמותדרוג
125.054.071.012רול יוסף - ברקת אילן1

106.071.035.010טרנובסקי בר - בירמן אלון2

101.064.037.38לידור אורן - שניידר יגאל3

100.091.09.06פייקין יותם - מילשטיין דמיטרי4

98.032.066.05גלברד מרדכי - פכטמן רון5

97.046.051.04דגן אבינועם - שחל אריה6

95.083.012.04הרבסט אילן - גלבוע אורי7

86.022.064.03מוסקוביץ סמו - אורנשטיין איתן8

84.048.036.03נוסבאום יצחק - דב אלכס9

10Puillet Carole - 81.035.046.03וקסמן סופי

81.02.078.73כץ שרה - זק שחר11

75.032.043.03זיכרמן דוד - טרגן אפרים12

75.033.042.03סולניק אריה - גוטמן הנרי13

14Marshall Lewis - Muller Renata74.010.064.02

72.012.060.02מדבדב אולג - צ'ורניי מיכאל15

יום שבת 9.2
תחרות זוגות IMP - שני מושבים



נא"מנא"אתוצאהשמותדרוג
67.731530אזנקוט פנינה - פישר לוטן1

66.091224שמואלי רן - ספינקה פיני2

63.981019אלול סימה - רגב יורם3

63.59815סקסון נטע - בן יהודה יהודית4

63.12712בן דוד רמי - רפפורט לאה5

62.63610לייכטנר משה - בן-דוד רוני6

62.6158קסלין ג'רום - טובביס אלכס7

61.9746בן דוד אבישי - בן דוד יובל8

61.3545בנישטי משה - קרמר הדסה9

60.7044כהן יוסי - ארנון גדי10

60.5844לביא עמיקם - קלזון יצחק11

60.5634רוזמרין גד - גינוסר אלדד12

60.3634יאיר יוסף - אוליאמפרל אשר13

60.0334כליף אילנה - פרידלנדר אהוד14

59.8334אלון הדסה - ברט יורם15

יום ראשון 10.2 - תחרות בוקר TB - סיבוב 1

איזנקוט פנינה ולוטן פישר

IMPסיבוב 2סיבוב 1מצטברשמותדרוג
63.8663.5764.1512חץ קלרה - ארגלזי אלירן1

63.4562.2064.7110ברנר אילנה - פכטמן רון2

3 Baldysz Cathy - Walczak
Piotr

61.7063.9959.428

60.2753.4467.116קלופמן שלי - לירן ינון4

60.2752.3868.155שחר לאה - שטרן לוי5

59.8861.0658.694ספקטור מיכל - כהן עדי6

59.8252.9466.714בלאט אמירה - כהן דני7

59.7063.5955.813פרישר יולה - ליבסטר בני8

יום ראשון 10.2 - תחרות זוגות מעורבים - שני מושבים
IMPסיבוב 2סיבוב 1מצטברשמותדרוג
בירמן דניאלה - אורנשטיין 9

איתן
59.5759.2959.853

59.4056.8861.933מזרחי יפה - נוה גל10

11 Cieslak Yarostaw - Sarniak
Anna

59.3857.5961.173

59.0160.4957.533שזיפי חנה - גוטמן הנרי12

58.9162.6255.202אורן אפרת - פדון דרור13

58.8960.0257.762רדלר חיה - ברקמן מאיר14

-58.7266.0751.38נאמן אמה - שר חנן15

נופשון פסח 2013

מחיר לאדם בחדר זוגי 780 יורו   תוספת ליחיד בחדר 160 יורו

קפריסין 31-26 במרץ
5 כוכבים בפאפוס  VENUS BEACH במלון

גדי בן בסט

bnbg@zahav.net.il  03-6040940 :050-5364604  פקס לפרטים והרשמה:  גדי בן בסט 



נא"מנא"אתוצאהשמותדרוג
67.731530אזנקוט פנינה - פישר לוטן1

66.091224שמואלי רן - ספינקה פיני2

63.981019אלול סימה - רגב יורם3

63.59815סקסון נטע - בן יהודה יהודית4

63.12712בן דוד רמי - רפפורט לאה5

62.63610לייכטנר משה - בן-דוד רוני6

62.6158קסלין ג'רום - טובביס אלכס7

61.9746בן דוד אבישי - בן דוד יובל8

61.3545בנישטי משה - קרמר הדסה9

60.7044כהן יוסי - ארנון גדי10

60.5844לביא עמיקם - קלזון יצחק11

60.5634רוזמרין גד - גינוסר אלדד12

60.3634יאיר יוסף - אוליאמפרל אשר13

60.0334כליף אילנה - פרידלנדר אהוד14

59.8334אלון הדסה - ברט יורם15

יום ראשון 10.2 - תחרות בוקר TB - סיבוב 1

איזנקוט פנינה ולוטן פישר

IMPסיבוב 2סיבוב 1מצטברשמותדרוג
63.8663.5764.1512חץ קלרה - ארגלזי אלירן1

63.4562.2064.7110ברנר אילנה - פכטמן רון2

3 Baldysz Cathy - Walczak
Piotr

61.7063.9959.428

60.2753.4467.116קלופמן שלי - לירן ינון4

60.2752.3868.155שחר לאה - שטרן לוי5

59.8861.0658.694ספקטור מיכל - כהן עדי6

59.8252.9466.714בלאט אמירה - כהן דני7

59.7063.5955.813פרישר יולה - ליבסטר בני8

יום ראשון 10.2 - תחרות זוגות מעורבים - שני מושבים
IMPסיבוב 2סיבוב 1מצטברשמותדרוג
בירמן דניאלה - אורנשטיין 9

איתן
59.5759.2959.853

59.4056.8861.933מזרחי יפה - נוה גל10

11 Cieslak Yarostaw - Sarniak
Anna

59.3857.5961.173

59.0160.4957.533שזיפי חנה - גוטמן הנרי12

58.9162.6255.202אורן אפרת - פדון דרור13

58.8960.0257.762רדלר חיה - ברקמן מאיר14

-58.7266.0751.38נאמן אמה - שר חנן15

נופשון פסח 2013

מחיר לאדם בחדר זוגי 780 יורו   תוספת ליחיד בחדר 160 יורו

קפריסין 31-26 במרץ
5 כוכבים בפאפוס  VENUS BEACH במלון

גדי בן בסט

bnbg@zahav.net.il  03-6040940 :050-5364604  פקס לפרטים והרשמה:  גדי בן בסט 

תחרות הזוגות 
IMP

רם סופר

האירוע המרכזי הראשון של הפסטיבל במתכונתו החדשה 
היה תחרות הזוגות הפתוחה בשיטת חישוב IMP. במהלך 
מהזוגות  כמה  של  בשולחנותיהם  התיישבתי  התחרות 
הבכירים כדי לצפות במשחקם בתקווה שאחד מהם יהיה 

המנצח הסופי של התחרות, ולא התאכזבתי.
את האחים ישראל ודורון ידלין אין צורך להציג. הם נמנים 
על הזוגות הבכירים בישראל זה שנים רבות, עם הישגים 

רבים בארץ ובעולם.
הזדמנות  החמיצו  דווקא  הם  צפיתי  שבה  הראשונה  ביד 

לרווח.
Board 9, Dealer North, Vul E/W
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West North East South
גרש שפוצ’ניק דורון ידלין רמי ידדוב ישראל ידלין

1♦ 1♠ Pass
2♦ 3♦ 4♠ All Pass

מהלך ההכרזה היה טבעי. מערב הכריז קיוביד כדי להראות 
התאמה עם יד טובה, ומזרח העלה כמובן למשחק מלא. 
בינתיים הספיק דורון להציג את סדרת הדיאמונד הארוכה 
שלו. הכול היה בשל להכרזת הקרבה ♦5 מצדו של דרום 
– פגיעות עדיפה ואפס לקיחות בהגנה. האם חשש ישראל 
שהמתנגדים עלולים להכריז ולבצע סלם?! הסיכוי לכך היה 
קלוש לאור מהלך ההכרזה. בפועל גם חוזה של ♠5 אינו 
ניתן לביצוע )בתנאי שדרום מוביל בדיאמונד(. הכרוז חייב 

למסור לקיחה אחת בכל סדרה פרט לשליט. 
הכרזה של ♦5 הייתה משפרת את התוצאה של צפון-דרום 
בחיתוך  לדומם  נכנס  )הכרוז   300 למינוס   620 ממינוס 
הארט ועוקף בדיאמונד(, ואולי אפילו לפלוס 100 אם מזרח 

היה מתפתה להכריז ♠5.
כעבור שתי ידיים הוחמצה הזדמנות נוספת.

Board 11, Dealer South, Vul None
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 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



לצפון-דרום רק 28 נקודות גבוהות, אבל ♥6 הוא חוזה 
מצוין, שהוכרז על-ידי זוגות מעטים בלבד.

West North East South
דורון ידלין ישראל ידלין

Pass
Pass 2NT Pass 3♣
Pass 3♦ Pass 4♦
Pass 4♥ All Pass

♣3 היה פאפט-סטיימן, ו-♦3 הראה רביעייה כלשהי במייג’ור. 
הראה  ש-♦4  ישראל  הסביר  המתנגדים  לשאלת  בתשובה 
שתי רביעיות במייג’ור עם יד חלשה ללא יומרות לסלם, בעוד 
♣4 מצדו של דרום מראה לפי שיטתם שתי רביעיות במייג’ור 

עם יד טובה יותר ומזמין הכרזות קיוביד לקראת סלם.
לדעתי, מול התאמה מובטחת במייג’ור ידו של דרום שווה 
הרבה יותר מ-8 נקודות. החמישייה בספייד והקלף הבודד 
בדיאמונד מהווים פוטנציאל ללקיחות. לאחר Pass בסיבוב 

הראשון, הכרזה אופטימית יותר של ♣4 הייתה מוצדקת.
לצפון רק 20 נקודות, אבל כולן עובדות בצורה יוצאת מהכלל 
בסדרות  )אסים  המייג’ור  בסדרות  אורך  עם  שותף  מול 
אין  ביניים בסדרות הארוכות(.  וקלפי  הקצרות של השותף 
ביצוע  לסלם.  הזמנה  מול  פעולה  משתף  היה  שהוא  ספק 
♥6 אינו דורש הרבה יותר מחלוקה של 3-2 בשליט. בפועל 
בדומם, הפסיד  דיאמונד אחד  הוציא שליטים, חתך  הכרוז 
כדי  הספייד  סדרת  על  קלאבים  שני  והשליך   ♠K-ל לקיחה 

.♣Q-לבצע 12 לקיחות בלי צורך לנחש את מיקומה של ה
להובלת  הודות  הבאה,  ביד  לאחים  נרשם  נוסף  נאה  רווח 

פתיחה ידידותית.
Board 15, Dealer South, Vul N/S
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West North East South
עופר טל דורון ידלין מרים גבע ישראל ידלין

` Pass
Pass 1♥ Pass 2♥
Pass 4♥ All Pass

נק’(.   10-8( קונסטרוקטיבית  הייתה  דרום  של   2♥ הכרזת 
להזמין  במקום   4♥ ישירות  להכריז  בצדק  החליט  דורון 

ולחשוף מידע מיותר.
הובלות  כי  ידוע  הובלה.  קלף  לבחור  צריכה  הייתה  מזרח 
מסדרה בראשות A ללא K אינו מומלצות. הבחירה הייתה 

המומחים  שרוב  מניח  אני  לספיידים.  ההארטים  בין  אפוא 
הובלות  של  ההצלחה  סיכויי  בהארט.  היסוס  ללא  יבחרו 
בסדרות קצרות בתקווה לחיתוך הם נמוכים כאשר המוביל 
משופע  אינו  שותפו  כי  צפוי  ולפיכך  אסים,  בשני  מחזיק 

בקלפים בכירים.
 1 מזרח בחרה בספייד ופתרה מיד לכרוז את הבעיה מס’ 
שלו: ניחוש מיקומה של ה-Q♠. בהמשך דורון הוציא שליטים 

ופיתח את סדרת הדיאמונד – פלוס 620.
הצטיין  שבה  הבאה  היד  פתיחה:  הובלות  של  בנושא  ועוד 

לילו פופלילוב.

Board 29, Dealer North, Vul All
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West North East South
סרג’יו קובליו לילו פופלילוב אריק פרלמוטר תמר חכימי

Pass 1♣ Pass
1♠ Pass 3NT Pass
6♥ Pass 7♥ All Pass

אינה  היא   .3NT-ל מזרח  של  הקפיצה  להכרזת  לב  שימו 
מראה יד מאוזנת עם 19-18 נקודות )במקרה זה ההכרזה 
ארוכה  קלאב  סדרת  עם  מאוזנת  לא  יד  אלא   )2NT היא 

וחזקה ועוצרים בסדרות שלא הוכרזו.
ששותפו  כדי  ל-♥6  מיד  קפץ  משלו,  חזקה  יד  עם  מערב, 
יבחר את הסלם הטוב ביותר. אריק פרלמוטר )מזרח( הימר 
על סלם גדול – החלטה סבירה בהתחשב באופי התחרות 
המקומות  באחד  לזכות  כדי  רבות  נקודות  נדרשות  שבה 
הראשונים. ♥7 היה מתבצע מול כל הובלה שאינה ספייד, 

אבל לילו פופלילוב מצא את ההובלה הקטלנית.
לב  ושם  המתנגדים  להכרזת  האזין  לילו  ראשית,  כיצד? 
שהם לא שאלו לאסים, ולכן אולי חסר אס. שנית, ההובלה 
“המתבקשת” היא בסדרה שלא הוכרזה – דיאמונד. לפיכך 
 .7♥ להכריז  מעז  היה  לא  מזרח   ♦A-ה שבלי  העריך  לילו 
בקלאב יש לו סדרה סגורה לפי ההכרזה, ולכן הסיכוי היחיד 
של ההגנה הוא בספייד – אם לשותף לקיחה בשליט היא 

לא תברח.

נבחרת  חברי  של  לשולחנם  עברתי  התחרות  בהמשך 
הסניורים יוליאן פרידריך-יוסי אנגל. היד הבאה, שבה לא 
זכו לתוצאה טובה, מראה מדוע שחקנים בכירים מתקשים 

לפעמים במקומות ששחקנים פחות טובים מצליחים.





Board 18, Dealer East, Vul N/S
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אני מכיר שחקנים רבים שהיו שמחים בפגיעות עדיפה לפתוח 
♠4 כמחלק עם ידו של מזרח. במקרה זה מזרח “קונה” את 
החוזה ונופל פעם אחת – תוצאה לא רעה בהתחשב בכך 

שמתנגדיו יכולים לבצע ♥4.
מהלך ההכרזה בפועל היה:

West North East South
אליעזר דוזה יוליאן פרידריך נילי יהל יוסי אנגל

1♠ Pass
1NT Pass 2♠ All Pass

לא  כלל  צפון-דרום  מלא,  משחק  לבצע  שבכוחם  אף  על 
התערבו! לתלמיד מתחיל אולי אין בעיה להכריז בדרום ♥2 
ו-13 נקודות, אבל שחקן בכיר לוקח בחשבון  עם חמישייה 
שהתערבות כלשהי בפגיעות נחותה עם חמישייה עלובה ויד 
ועלולה להביא לתוצאה רעה מאוד.  מאוזנת הינה מסוכנת 
אבל  כלשהי,   Balancing להכרזת  מקום  שיש  אולי  ייתכן 
מצב הפגיעות מעמיד בספק את כדאיותה של הכרזה כזו. 
בסוף המשחק מזרח הייתה ללא ספק מרוצה מכך ש”קנתה” 
את החוזה בגובה נמוך וזכתה לתוצאה חיובית )פלוס 140(.
ביד הבאה המגן בצפון היה צריך לקרוא את המצב בשלב 
ואפשר  זאת  לא עשה  הוא  ולקבל החלטה אמיצה.  מוקדם 

ליוסי אנגל לבצע משחק מלא שהיה אמור להיכשל.
Board 22, Dealer East, Vul E/W
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West North East South
יוסי אנגל יצחק גלפסקי יוליאן פרידריך לאוניד שקולניקוב

1♠ Pass
2♣ Pass 2♦ Pass

2NT Pass 3NT All Pass

ה-♦  בסדרת  להוביל  בחר  וצפון  טבעית  הייתה  ההכרזה 
הארוכה שלו. יוסי זכה ב-A♦ והריץ מיד J♣ אל ה-K♣ של 
צפון. זה היה אמור להבין מההכרזה שלמערב סדרת קלאב 
החוזה  להפלת  היחיד  הסיכוי  לפיכך  בהארט.  ועוצר  טובה 

טמון בסדרה שבה פתח מזרח את ההכרזה.
המשך ב-A♠ וב-Q♠ מאפשר לדרום לזכות בשתי הלקיחות 
הבאות עם ה-KT♠, וכך ההגנה מגיעה לחמש לקיחות לפני 
להארט.  להחליף  בחר  צפון  בפועל  לתשע.  מגיע  שהכרוז 
יוסי זכה בידו, גבה את כל הלקיחות שלו בקלאב וביצע את 

החוזה בעזרת עקיפה בדיאמונד.

היד הבאה, שהייתה “שיחת היום” בתום הסיבוב השני של 
התחרות, גרמה לוויכוח סוער בין בני הזוג.

Board 23, Dealer South, Vul All
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West North East South
יוסי אנגל אאידה מינזלי יוליאן פרידריך רון שוורץ

1♥
Dbl Pass 1♠ 2♥
3♦ Pass Pass Pass

המתנגד  של  פתיחה  לאחר  ביותר  חזקות  ידיים  הכרזת 
להכריז  אנוס  היה  מזרח  רבים.  בקשיים  כלל  בדרך  מלווה 
עם נקודה אחת לאחר ה-Dbl של מערב. פרידריך העדיף 
להכריז שלישייה בספייד ולא לעלות לגובה 2. שותפו טען כי 
לו הכריז מזרח ♦2 הוא היה יודע שלשותפו כניסה בדיאמונד 

.3NT כדי לבצע עקיפה בקלאב, והוא היה מכריז מיד
יותר  הרבה  נדרש  לא  לקיחות   9 כאן  לבצע  כדי  זאת,  עם 
צריך  אולי מערב היה  בידו של מזרח.  בודד(  )אפילו   ♦J-מ
 Dbl 3, או לכל הפחות להכריז שובNT להכריז בכל מקרה
על ♥2 כדי לדלות מהשותף מידע נוסף. ההכרזה ♦3 הייתה 
להכריז  שמח  מזרח  מחייבת.  לא  אופן  בשום  אבל  חזקה, 
Pass ברגע שניתנה לו ההזדמנות, אבל התוצאה הסופית 
)פלוס 150 – משחק מלא פגיע מוחמץ( לא הייתה משמחת 

כלל וכלל עבור הזוג.

גלברד-רון  מוטי  של  לשולחנם  עברתי  התחרות  בהמשך 
שונים  דורות  המייצגים  הבכירים,  השחקנים  שני  פכטמן. 
בברידג’ הישראלי, שיתפו פעולה היטב וזכו במקום החמישי 

בתחרות.



Board 22, Dealer East, Vul E/W
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West North East South
זאב ובר רון פכטמן ערן שפיר מוטי גלברד

1♣ Pass
1♥ 2♠ 3♣ Pass

3NT Pass Pass Pass

צפון הוביל בספייד נמוך אל ה-9 של הכרוז. הדרך הטובה 
ולהתבסס  בספייד  להמשיך  הייתה  החוזה  לביצוע  ביותר 
סדרת  את  לפתח  החליט  הכרוז  אבל  ההארט,  סדרת  על 
זכה עם ה-Q♣, כאשר  דרום   .♣J והוביל הקלאב הארוכה 
מצפון נופל 9. למוטי גלברד לא היה ספייד לחזור לשותפו, 
והסיכוי היחיד של ההגנה היה בדיאמונד. הובלה בדיאמונד 
נמוך אמורה לגרום לכרוז לא לנחש ולנסות את ה-Q♦ מידו 

)שיביא לנפילת החוזה(.
בפועל מוטי הוביל ב-J♦, ועכשיו כיסוי עם ה-Q♦ היה מבטיח 
צפון  של  לידו  כניסה  שבהיעדר  משום  החוזה,  ביצוע  את 
ה-9♦ שבדומם מתפקד כעוצר שני. הכרוז טעה ושיחק נמוך 
את  כיסה  צפון  נמוך.   ♦ הוביל  דרום  עכשיו  הידיים.  משתי 
 ♠A והכרוז עיכב שוב. רון לא התפתה למשוך K-עם ה Q-ה
שהיה מגביה לקיחה תשיעית לכרוז. הוא המשיך בדיאמונד 
שלישי, וכאשר דרום קיבל את היד שוב עם ה-K♣ הוא גבה 

שתי לקיחות נוספות בדיאמונד, והחוזה נכשל פעמיים.
Board 25, Dealer North, Vul E/W
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West North East South
אנגלה גרוסמן רון פכטמן טניה אברהם מוטי גלברד

Pass Pass 1♦
1♠ Pass 1NT All Pass

דרום הוביל ב-2♦ לאחר מהלך הכרזה שגרתי, והכרוז זכתה 
עם ה-9♦. היא התחילה לפתח את סדרת ה-♠. מוטי שיחק 
והכרוז   ,A-ה על-ידי  שנלקח   ♠J-ה את  השנייה  בלקיחה 
ברור  להמשיך?  במה  דרום.  של   Q-ה אל  ב-♠  המשיכה 
של  מהאיתות  הסיק  מוטי  ללקיחות.  תקווה  אין  שבדיאמונד 
שותפו )נמוך-גבוה בספייד עם דאבלטון( שהעתיד של ההגנה 
טמון בקלאב ולא בהארט. הוא הוביל בלקיחה הרביעית את 
הפותח  אצל  נמצא   ♣A-שה בטעות  חשבה  הכרוז  ה-9♣. 
וזכתה בלקיחה זו עם ה-Q♣. עכשיו כשמוטי זכה בלקיחה עם 
ה-K♠ הוא המשיך בקלאב שני, ושותפו גבה ארבע לקיחות 

בסדרה שהביאו ביחד עם ה-A♥ להפלת החוזה.
את  ולבצע  ההגנה  תכנית  את  לסכל  יכולה  הייתה  מזרח 
החוזה בשתי דרכים: )א( לכסות את ה-9♣ עם ה-K ולשבש 
את המעברים בין המגנים; )ב( לאפשר ל-9♣ לזכות – גם זה 

מביא לניתוק התקשורת בין צפון לדרום.
אחרון אחרון חביב, הזוג המנצח בתחרות אילן ברקת-יוסי 
רול. עד לא מזמן הם שיתפו פעולה בליגה הלאומית, אבל 
העונה לא נמצא מקום ליוסי רול בהרכב הקבוצה האלופה. 
הוא התנחם בניצחון עם פתיחת הפסטיבל. בשלוש הידיים 
הבאות הם קיבלו החלטות נכונות בידיים חריפות, ונהנו גם 

מעזרה מסוימת מצדם של המתנגדים.
Board 3, Dealer South, Vul E/W
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West North East South
מיכל רום יוסי רול מיכאל אורשטיין אילן ברקת

1♠
Pass 2NT Pass 4♥
Pass 4NT Pass 5♦
Pass 5♥ Dbl 5♠
Pass 6♠ All Pass

להראות  כדי  ל-♥4  קפץ  דרום   Jacoby 2NT-ל בתשובה 
חוסר בסדרה. לאחר שקיבל תשובה של אס אחד, צפון שאל 
באמצעות ♥5 על המלכה בשליט. כוונתו הייתה להכריז סלם 
גדול אם לשותף Q♠ ועוד מלך צדדי במינור. דרום שלל את 

ה-Q♠, וצפון הסתפק בסלם קטן.
ההזדמנות  את  לנצל  החליט  מזרח   5♥ הכרזת  לאחר 
להשתתף במכרז, והכפיל כדי לבקש הובלה ב-♥. אמנם הוא 
ידע שה-A♥ ייחתך, אבל במקרה של הובלה אחרת לא היה 

.T-בידו קלף גבוה מה
את  שיחק  ברקת  להגנה.  הרסנית  הייתה  בהארט  ההובלה 
ה-K♥ שכוסה על-ידי ה-A ונחתך. עכשיו A♠ גילה את החדשות 
הרעות בשליט, אבל הכרוז חתך הארט, שיחק ♦ ל-A וחתך 



נותר  נוסף עם ה-T♠. ברגע ששני המתנגדים שירתו  הארט 
רק לעקוף אל ה-J♠, למשוך K♠ ולהמשיך ב-Q♥ שמפיל את 
עם  שירצה  מתי  יחתוך  מערב  מזרח.  של  האחרון  ההארט 

השליט האחרון שלו, אבל לאחר מכן ידו של צפון גבוהה.
 ♦J-ב טבעית  הובלה  לאחר  נפל  הסלם  מהשולחנות  בחלק 
ומשחק לא זהיר של הכרוז, שזכה ב-A♦, משך A♠ ולאחר מכן 
גילה שחסרות לו כניסות לדומם כדי לפתח את סדרת ההארט. 
 ,♦K-המשחק הנכון הוא לזכות בלקיחה הראשונה ביד עם ה
ולאחר ה-A♠ לעבור מיד לעקיפת חיתוך בהארט, או לחילופין 

לזכות ב-A♦ ולהתחיל מיד בהארט לפני שנוגעים בשליטים.
Board 4, Dealer West, Vul All
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West North East South
מיכל רום יוסי רול מיכאל אורשטיין אילן ברקת

Pass 1♥ 2♦ 2♥
3♦ Pass Pass Pass

 Preempt מהכרזות  בצדק  שלא  החוששים  שחקנים  ישנם 
 ,3♣ של  פתיחה  מהכרזת  נמנעה  מערב  כאן  פגיע.  במצב 
שהייתה מביאה כנראה לתשובה ♣5 של מזרח ולמשחק מלא 
מבוצע )הכרוז מספיק להיכנס ליד עם K♠, לעקוף בדיאמונד 
ינסה  מזרח  אם  אפילו   .)♠A-ה על  מפסיד  הארט  ולהשליך 

3NT זה עשוי להצליח לאחר הובלה טבעית בספייד.
ברקת-רול  השכילו  מערב  של  ההתחלתי   Pass-ה לאחר 
לשמור את ההכרזה “על אש קטנה”. ברקת נמנע מלהראות 
את הספיידים שלו עם יד חלשה )הקרבה ל-♠5 עולה 500(. 
מזרח-מערב הגיעו לחוזה נחות של ♦3 שמבוצע בדיוק )כל 
עוד הכרוז מקפיד לא לכסות את ה-Q♥ וכך מתאפשר חיתוך 
קלאב אחד בלבד(, אך זו הייתה תוצאה טובה לצפון-דרום.

Board 6, Dealer East, Vul E/W
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West North East South
נחום קוצר יוסי רול עובדיה לוי אילן ברקת

3♣ Pass
Pass Dbl Pass 4♣
Dbl 4♥ Pass Pass
5♣ Dbl All Pass

לצפון-דרום  במייג’ורים  כפולה  התאמה  מעניינת:  חלוקה 
בדיוק  חסרה  הצדדים  לשני  אבל  למזרח-מערב,  ובמינורים 
לקיחה אחת כדי לבצע משחק מלא. הפעם מזרח לא חשש 
לפתוח ♣3, ומערב הכריז Pass לאחר התלבטויות רבות. ידו 
 ,Balancing בשביל  אפילו  במקצת  חלשה  הייתה  צפון  של 
אבל שתי חמישיות במייג’ור אינן עניין של מה בכך. יוסי החליט 
יד טובה יחסית השיב ♣4 כדי שהשותף  ואילן עם  להכפיל, 
החמישייה  את  הכריז  צפון  במייג’ור.  מלא  משחק  יבחר 

האיכותית יותר, ועכשיו מערב החליט לנסות ♣5. 
צפון-דרום היו צריכים להחליט מה הלאה. כל הכרזה במצב 
 Pass-ל “להאמין”  רול החליט  יוסי  הימור.  בגדר  היא  כזה 
הראשון של מערב והכפיל ♣5. למזלו ההארטים של מזרח-
מערב התחלקו 2-2 ולהגנה היו שלוש לקיחות מיידיות. פלוס 
200 הייתה עוד תוצאה טובה לאילן ברקת-יוסי רול בדרך 
למקום הראשון בתחרות עם IMP 125 לפני בר טרנובסקי-
. ברכות  101 שניידר  לידור-יגאל  ואורן   106 בירמן  אלון 

למנצחים!

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• 



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‘. 



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



YOUTHFUL OPTIMISM

Ram Soffer

The last few decades saw some generations 
of strong junior players in Israel. Names like 
Lotan Fisher, Ron Schwartz, Alon Birman and 
Dror Padon have recently grown in stature from 
promising youngsters to world-class players who 
already have some important wins in the Open 
category under their belt.
And the next generation is coming. Lior Urman-
Oren Toledano have just won the Israeli 
championship for pairs under 21 and the pair 
trials in the Youngsters category )under 20(. This 
summer they are probably going to represent 
Israel in the international level for the first time.
I watched them play a few boards in the IMP Open 
Pairs. What struck me immediately was their 
exuberant optimism, particularly in the slam zone. 
While more experienced players weigh carefully 
the pros and cons of every move toward slam, 
this young pair just goes for it whenever they see 
the opportunity. In the following two deals their 
boldness was well rewarded.

Board 2, Dealer East, Vul N/S

 ♠
♥
♦
♣

K42
AJT43
7
AT87

 

♠
♥
♦
♣

JT65
T62
KJ542
Q

♠
♥
♦
♣

Q73
K985
Q93
532

 ♠
♥
♦
♣

A98
Q
AT86
KJ964

 

West North East South
Toledano Urman

Pass 1♣
Pass 1♥ Pass 1NT
Pass 2♦ Pass 3♦
Pass 4♣ Pass 4♦
Pass 4♥ Pass 4♠
Pass 4NT Pass 5♦
Pass 6♣ All Pass

Some would advocate a 2♣ rebid with the South 
hand. Others would prefer to open 1♦ and rebid 2♣. 
However, N/S’s system catered for the possibility 
of bidding 1NT with a 3-1-4-5 distribution. North’s 
2♦ was an artificial game force, and South’s 3♦ 
showed that particular distribution. From then on 
North was keen on a slam despite the shortage of 
HCP. 5♦ showed 0 or 3 keycards out of 5, and 6♣ 
was duly bid.
The play was not very hard once the ♣Q appeared 
on the first round of trumps. The simplest line was 
to draw trumps, run the ♥Q, concede a trick to 
the ♥K and claim the rest. Lior Urman preferred a 
ruffing finesse in hearts, and it also worked when 
the suit divided 4-3.
Board 5, Dealer North, Vul N/S

 ♠
♥
♦
♣

AJ983
A5
72
AT92

 

♠
♥
♦
♣

KQ64
983
953
QJ4

♠
♥
♦
♣

T752
4
Q864
7653

 ♠
♥
♦
♣

-
KQJT762
AKJT
K8

 

West North East South
Toledano Urman

1♠ Pass 2♥
Pass 3♣ Pass 3♥
Pass 4♥ Pass 5♠
Pass 6♦ Pass 7♥
Pass Pass Pass

Here the key )over(bid was North’s 3♣. Oren 
Toledano knew that this was supposed to show 
a better hand, but he decided to upgrade in view 
of his three aces. Afterwards South wanted to be 
in a grand slam as long as his partner had the 
aces of hearts and clubs. Therefore he used 5♠ as 
Exclusion-Keycard, asking partner to ignore the 
ace of spades. 6♦ showed two keycards without 
the trump queen.
Once again the play did not present too many 
problems. Declarer didn’t need to finesse 
diamonds. He relied on a 4-3 or 5-2 break by 
ruffing the third round of diamonds with the ♥A and 
later discarding the fourth diamond on the ♠A.

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




