
Mixed Teams - Festival 2012  
 

Final Results 

 נאב נאאנאמ מספרי חברחברי הקבוצהVPשם הקבוצהדרוג

סעדה -אורן אפרת-זק יניב-פכטמן רון W פכטמן רון 1
 ברנר אילנה- נטלי

14659-4281-12991-
18838-1456 147 10 

ידלין -ידלין דורו-מורן אורית-פאור שיריRU מורן אורית 2
 8 126 6400-3724-4830-468 ישרא

-פופלילוב מ-שגיב סטלה- שגיב יהודהSF שגיב יהודה 3
 6 8266-9665-10080-10090137 פופלילוב ל

כהן -בלאט אמירה-יוגב דוד-רשתי דפנהSF רשתי דפנה 4
 5 11315-3026-14059-3867147 דני

-12120-11621-11622בראל מיכאל-טל דנה-טל נגה-גינוסר אלדQF טל דנה 5
8453 116 4 

פרידלנדר  -- 
-חץ קלרה- זינגר מריק-פרידלנדר אQF אהוד

 4 4648-5765-10643-14773137 ארגלזי אלי

מוסקוביץ  7
-הכרמלי עמל-יקים נוגה-אורנשטיין QF סמו

 3 147 801-3475-8688-2411 מוסקוביץ ס

-רונן שושנה-ליבסטר שעי- ליבסטר נדיQFליבסטר נדיה -- 
 ולצר חיים- טר בניליבס

798-799-947-3642-
11436 126 3 

בריפמן  9
- נוה נורית- בריפמן הני-בריפמן אפר147 אפרים

 3 126 4370-9867-1327-3765 מרמלשטיין 

- טימינקר נח- ארואץ אבי- אברנוק חוה146 אברנוק חוה 10
 3 116 3337-4810-3292-5248 סורל רבקה

- וקסלבאום ח-י מיכנוסצק-שורץ רון144 שורץ רון 11
 מלאך מיקי- אזנקוט פני-מלאך יעקב

15690-4357-12405-
14443-15217-16068 137 2 

-בירמן אלון-בירמן דניא-בירמן דוד142 בירמן דוד 12
 לוי הילה- ליברמן רות

196-4335-15015-283-
17077 116 2 

-אנציו אנדה-קומיסיונר -הרצקה רון139 הרצקה רון 13
 2 137 99-2932-5929-715 לובינסקי י

רום - לירן ינון- גרודצקי שו- פורת רמי139 פורת רמי 14
 2 116 55-1395-11122-3509 שושנה

-פדון דרור- הרטמן אולג-אופיר גלעד136 אופיר גלעד 15
 אסולין עדי- מינזלי אאי- טרנובסקי ב

12403-8054-15043-
14780-3118-16490 116 2 

וקסמן - ברקת אילן- ערמי רות- שיינמן רמי134 שיינמן רמי 16
 בנין רו- בר- הרבסט אילן-סופי

2-4512-9312-22555-
5935-1457 8 4 2 

 2 4 7 1923-3813-2218-7760וייס -בן יהודה י-טל עופר- גבע מרים133 טל עופר 17

גיליון 2



תחרות הקבוצות 
המעורבות

רם סופר

יום חמישי הראשון של הפסטיבל הוקדש כמו תמיד לתחרות 
הקבוצות המעורבות, אך הפעם זה היה רק החלק הראשון 
של התחרות. בעבר שמונת הסיבובים השוויצריים קבעו את 
המיקום הסופי. הפעם ל-8 הקבוצות המובילות הייתה צפויה 
בעוד אלה שמזלם  נוק-אאוט,  ארוכה של מפגשי  דרך  עוד 

.IMP שפר פחות עוברים לתחרות הזוגות המעורבים
את סקירת התחרות נתחיל במפגש מעניין בסיבוב השלישי 
אפרים בריפמן, ממורי הברידג' הבכירים  בשלב המוקדם. 

בארץ, הפגין ביד הבאה משחק מדויק:

Board 4, Dealer West, Vul Both
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West North East South
לאה שפירו אפרים בריפמן ערן אסרף הניה בריפמן

Pass 1♥ 2♣ 3♣
Pass 3♥ Pass 4♥
Pass Pass Pass

דרום, עם כוחה החלוקתי, התעקשה על משחק מלא גם אם 
לשותף אוברקול מינימלי. ערן אסרף הוביל ב-K♣. אפרים זכה 
בידו ושיחק מיד K♦. מזרח זכה ב-A )נראה כי גם הימנעות 
מלקיחה זו לא הייתה מביאה להפלת החוזה(. לצערו של ערן 
לא הייתה דרך מוצלחת לתקוף את סדרת ה-♠, והוא המשיך 

ב-♣ כדי להחליש את סדרת השליט בדומם. 
אפרים חתך נמוך, ושיחק ללא חשש QJ♦. הסדרה התחלקה 
3-3 ושני ספיידים מפסידים הושלכו. כעת 9♦ שעליו הושלך 

 .♣J הספייד האחרון, בעוד מזרח חותך ומערב משליכה
 ♠ חתך  והכרוז  בדומם,   ♥A-ה על-ידי  נחתך  הבא  הקלאב 

 .♥T-ה עם  נחתך  הכרוז  של  האחרון  הקלאב  בידו.  נמוך 
 ♥KJ-אולם בהמשך ה ,♥Q-מערב חתכה מעל הדומם עם ה

של הכרוז הפילו את ה-9 שלה והחוזה בוצע.
שחקן נבחרת הסטודנטים ערן אסרף ושותפתו לאה שפירו 

השיבו מלחמה ביד הבאה:

Board 3, Dealer South, Vul E/W
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West North East South
לאה שפירו אפרים בריפמן ערן אסרף הניה בריפמן

2♦
Dbl 2♠ 3NT All Pass

הכרזת ה"מולטי" של צפון-דרום )♦2 הראה 2 חלש באחד 
להכריז משחק מלא.  מנעה ממזרח-מערב  לא  המייג'ורים( 
 .3NT מיד  הכריז  וערן  פתיחה  להראות  כדי  הכפילה  לאה 
הלקיחה  את  עיכב  שערן  לאחר  קשה  היה  לא  הביצוע 
הראשונה ב-♠ וניתק את התקשורת בין המתנגדים. לאחר 
זכה  הוא  שירתה  לא  שדרום  ולאחר   ,♣6 הוביל  הוא  מכן 
בסדרה.  לקיחות   4 לפתח  כדי  מהדומם   ♣5 ושיחק   ♣A-ב
 11 צבר  והכרוז  יפה",  "התנהגה  ה-♥  סדרת  גם  בהמשך 
לקיחות. בשולחן השני מזרח-מערב כלל לא הגיעו למשחק 

מלא.

קבוצתו של בריפמן ניצחה במפגש והתמקמה היטב בצמרת. 
שגיב, שכללה  בסיבוב החמישי היא התמודדה עם קבוצת 

גם את בני הזוג פופלילוב.



Board 16, Dealer W, Vul E/W
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North South
יהודה שגיב מטילדה פופלילוב

Pass 1♠
2♠ 4♠

Pass

מלא  למשחק  להזמין  צורך  ראתה  לא  פופלילוב  מטילדה 
17 נקודות ושישייה לא איכותית, ומשחקה הצדיק את  עם 
היא   ,A-ה על-ידי  שנלקח  ב-7♣  הובלה  לאחר  ההכרזה. 
ו-8♦   ♦A מיד  שיחקה  אלא  בדומם,   ♣ לחתוך  מיהרה  לא 
שהפעיל לחץ על מערב. משחק של קלף נמוך ללא היסוס 
היה מאלץ את הכרוז לנחש, אבל נורית נווה )מערב( זכתה 

ב-K♦ וסללה את הדרך לביצוע החוזה. 
ההמשך ב-♥ נלקח על-ידי ה-Q. מטילדה עברה לדומם עם 
לידה  עברה  כעת  ורק   ♦Q-ה על  ה-2♥  את  השליכה   ,♠K
עם ה-A♥ כדי לחתוך את ה-♣ המפסיד. ההגנה הסתפקה 
ב-K♦ ובשתי לקיחות בשליט. IMP 11 לקבוצת שגיב לאחר 

שהמשחק המלא לא בוצע בשולחן השני.

Board 15, Dealer S, Vul N/S
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West East
נורית נווה גבי מרמלשטיין
Pass 1♣
2NT 3NT
Pass

יהודה שגיב )צפון( הוביל ב-J♠, והכרוז נורית נווה הבינה מיד 
שאין לעקוף עם ה-Q♠. היא הרשתה לצפון לזכות בלקיחה. 
כעת טעה יהודה והמשיך ב-T♠. נורית זכתה ב-A♠ וראתה 
את ה-K של דרום נופל. בהמשך היא עקפה אל ה-8♠ כדי 
להשיג שלוש לקיחות ב-♠. בינתיים היא הוציאה למגנים את 

ה-A♦ וה-A♣ כדי להבטיח 10 לקיחות.
גם לאחר כל המשך אחר בלקיחה השנייה היו לכרוז תשע 
לקיחות – שלוש ב-♣ ושתיים בכל סדרה אחרת. עם זאת, 
בריפמן  קבוצת  בוצע.  לא  המלא  המשחק  השני  בשולחן 
IMP 10 ולבסוף אף זכתה בניצחון דחוק  החזירה לעצמה 

במפגש.
סיום השלב המוקדם לא האיר פניו לקבוצת בריפמן, שסיימה 
9-8 והודחה לאחר שבירת השוויון.  בשוויון נקודות במקום 
לעומתה קבוצת שגיב המשיכה לנצח וסיימה ראשונה בשלב 
המוקדם. הדבר הקנה לה את הזכות לבחור את יריבותיה 

בשלבים הבאים.
משופעות  קבוצות  שתי  ביניהן  התמודדו  השישי  בסיבוב 

בכוכבים.
Board 21, Dealer North, Vul N/S
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West East
נוגה טל אלדד גינוסר

1♥
2♦ 2♥
3♥ 4♣

4NT 5♦
5♠ 5NT
6♥

ונוגה הכריזו לפי שיטת 2/1. מזרח סבר שידו אינה  אלדד 
כתוצאה  השני.  בסיבוב   2♠ רוורס  להכרזת  מספיק  טובה 
מכך החמיצו מזרח-מערב את ההתאמה הטובה יותר ב-♠ 

והסתפקו בהתאמה ב-♥. 
הכרזת הקיוביד ♣4 שכנעה את מערב ללכת לסלם. בהמשך 
♦5 הראה 0 או 3 קלפי מפתח. ♠5 היה שאלה על המלכה 
בשליט. 5NT הבטיח את ה-Q♥, אך ללא מלכים צדדיים. 
כעת נוגה ידעה שסלם גדול יהיה תלוי בעקיפה ב-♠ ונמנעה 

מלהכריזו. 



"יושבת"  זו  שעקיפה  התברר  המשחק  במהלך  זאת,  עם 
 13 כל  ביצע את  כך שהכרוז   ,3-2 וגם השליטים התחלקו 
הלקיחות. תוצאה זהה של 1+♥6 הושגה גם בשולחן השני.
Board 23, Dealer South, Vul Both
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West North East South
נוגה טל רמי שיינמן אלדד גינוסר רות ערמי

Pass
Pass 1♠ Pass 2♦
Pass Pass Dbl Pass
Pass Pass

מהלך הכרזה מוזר במקצת הסתיים בחוזה בלתי צפוי של 
עם   1NT להכריז  מעדיפים  היו  רבים  מומחים  מוכפל.   2♦
לחוזה  זה הזוג היה מגיע  דרום. במקרה  11 הנקודות של 
"טבעי" ב-♥. כפי שהתפתחו העניינים, צפון לא ראה צורך 
 Passed הייתה  ששותפתו  לאחר  ההכרזה  את  להמשיך 
ומערב   ,Takeout Dbl-ב להתערב  החליט  מזרח   .Hand

שמחה להשאירו לעונשין, אך נכונה לה אכזבה.
)דרום(  ערמי  רות   .K-ה על-ידי  נלקחה   ♠J-ב ההובלה 
המשיכה ב-♠ אל ה-A וב-J♥. מזרח כיסה עם ה-Q ודרום 
זכתה ב-A. כעת באו עקיפה מוצלחת אל ה-J♦ ו-T♥ שנלקח 
על-ידי ה-K של מזרח. בהמשך מערב חתך ♥ פעמיים וויתר 
לבסוף  אבל   ,♣ חיתוכי  למנוע  כדי  ב-♦  נוספת  לקיחה  על 
זכתה  שלה   ♣Q-וה מהדומם  ה-9♣  את  הריצה  הכרוז 

בלקיחה השמינית לאחר משחק סופי. 
מיכאל  הכרוז   .4♥ לחוזה  צפון-דרום  הגיעו  השני  בשולחן 
ונפל  הגרועות  החלוקות  על  להתגבר  הצליח  לא  בראל 
זו, אולם  שיינמן זכתה ברווח נאה ביד  פעם אחת. קבוצת 
סיימה  והיא  עבורה  מוצלחים  היו  לא  הנותרים  המפגשים 
את התחרות במקום ה-16 המאכזב. קבוצתן של האחיות 
בתוצאה   הגמר  ברבע  והודחה  החמישי  במקום  סיימה  טל 
ואת  ידלין  האחים  את  שכללה  מורן  קבוצת  על-ידי   11:29

שותפותיהן אורית מורן ושירי פאור.

פכטמן  רון  של  לקבוצתו  גבוה  ניצחון   – הגמר  ברבע  עוד 
)עם יניב זק, נטלי סעדה, אילנה ברנר ואפרת אורן( בשיעור 
10:49 על קבוצתו של אודי פרידלנדר )עם מריקה זינגר, 

אלירן ארגלזי וקלרה חץ(.

בחצי הגמר הצליחה קבוצת מורן לנצח גם את קבוצת שגיב 
בשיעור  פופלילוב(  ולילו  מטילדה  שגיב,  וסטלה  )יהודה 
24:46, בעוד קבוצת פכטמן הביסה 9:58 את קבוצתה של 

דפנה רשתי )עם דוד יוגב, דני כהן ואמירה בלאט(.

הגענו למפגש הגמר בין שתי הקבוצות הטובות ביותר, שכלל 
שתי מחציות בנות 12 חלוקות כל אחת. המחצית הראשונה 
הסתיימה בתוצאה נמוכה של 5:18 לטובת קבוצת פכטמן. 

ה"אקשן" האמיתי התחיל במחצית השנייה.

Board 18, Dealer East, Vul N/S
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West North East South
שירי פאור יניב זק דורון ידלין אפרת אורן

Pass Pass
2NT Pass 3♦ Pass
3♥ Pass 3NT All Pass

וחמישייה ב-♠  נקודות   19 2NT עם  שירי החליטה לפתוח 
והגיעה לבסוף לחוזה 3NT. כאשר ירד הדומם עם 9 נקודות 
נראה היה שהסיכויים להפיל את החוזה קלושים, אבל יניב 

זק )צפון( החליט בכל זאת לנסות. 

הוא הוביל ב-J♣. שירי זכתה ב-Q♣, והמשיכה ב-K♥ וב-♥ 
נמוך משתי הידיים. דרום זכתה ב-Q♥ והובילה 2♠ ללקיחה 
הבאה. הכרוז בחרה לשחק Q♠. יניב זכה ב-A♠ והתקשה 
למצוא המשך טוב. הוא בחר ברע במיעוטו – ♣ נמוך. הכרוז 
נוצרת  הייתה  אז  אך  ה-8♣,  עם  זו  בלקיחה  לזכות  יכלה 

חסימה בסדרה.

עם  וזכתה  לדומם  מהירה  כניסה  חיפשה  שירי  זה  במקום 
ה-K♣. היא הריצה את ה-9♦ לעקיפה. יניב עיכב עם מלך 
דאבלטון! הכרוז שיחקה A♥ וכעת לא ראתה סיבה לא לחזור 

על העקיפה "המצליחה". 

רק עכשיו יניב זכה ב-K♦, גבה את ה-J♥ שהוגבה ויצא מידו 
ב-♣. שירי נתקעה בידה ונאלצה למסור לאפרת אורן )דרום( 
את ה-J♠ בלקיחה ה-13. הגנה מצוינת שהביאה רווח מוצדק 

של IMP 10 לקבוצת פכטמן.



בבורדים הבאים דורון ושירי לא היו במיטבם:

Board 19, Dealer South, Vul E/W
 ♠

♥
♦
♣

T6432
T85
T
T832

 

♠
♥
♦
♣

97
AJ6
A9543
J75

♠
♥
♦
♣

AQJ
K973
Q82
K64

 ♠
♥
♦
♣

K85
Q42
KJ76
AQ9

 

West North East South
שירי פאור יניב זק דורון ידלין אפרת אורן

1♦
Pass 1♠ Pass 1NT
Pass 2♠ All Pass

מזרח-מערב מסוגלים לבצע כאן משחק מלא, אבל לאחר 
שדרום בחרה לפתוח ♦1, יניב החליט לנצל את הפגיעות 
העדיפה ולהשיב עם אפס נקודות – כיום מרבית המומחים 
נוהגים כך! דורון לא העז להתערב 1NT במצב פגיע, וצפון 

זכה לבסוף בחוזה בגובה 2.

עם זאת, לא הייתה שום סיבה לאפשר לחוזה להתבצע. 
ניסה דורון  במקום ההובלה השגרתית והמוצלחת ב-3♥, 
הובלה מוזרה ב-Q♦, שכוסה על-ידי ה-K וה-A. שותפתו 
שירי חשבה שמדובר בסינגלטון והמשיכה ב-♦ נמוך. יניב 
את  כיסתה  לא  שמערב  ולאחר  מידו,  מפסיד   ♥ השליך 
ממפסיד  להיפטר  הספיק  הוא  השלישית  בלקיחה  ה-6♦ 
ועקיפה מוצלחת ב-♣,  ביד  נוסף. בהמשך באו חיתוכי ♥ 

.IMP 5 ולבסוף בוצעו 8 לקיחות עם רווח של

Board 22, Dealer East, Vul E/W

 ♠
♥
♦
♣

T8632
T
A8543
T2

 

♠
♥
♦
♣

54
Q32
KQJT962
5

♠
♥
♦
♣

AQ9
65
-
AKQJ8763

 ♠
♥
♦
♣

KJ7
AKJ9874
7
94

 

West North East South
שירי פאור יניב זק דורון ידלין אפרת אורן

1♣ 1♥
Dbl Pass 2♥ 3♥
4♦ Pass 5♣ Pass
5♦ Dbl 6♣ Pass

Pass Dbl All Pass

החוזה המנצח הוא 3NT, אבל קשה להגיע אליו עם פיתויים 
כה גדולים לשחק בסדרות המינור. אישית איני אוהב את 
הרעיון של Negative Double על ♥1 בלי רביעייה ב-♠. 
טבעי יותר להכריז ♦3 )או אפילו ♦2( עם ידה של מערב. 

ושירי הייתה צריכה   ,4 לבסוף הוצגו הדיאמונדים בגובה 
להחליט מה לעשות לאחר ששותפה הכריז ♣5. מבחינתה 
היד שלה הייתה מתאימה רק למשחק ב-♦. ברגע שהכריזה 
♦5 האסון כבר היה בלתי נמנע. דורון "תיקן" ל-♣6 והוכפל. 

לאחר הובלה ב-AK♥ והמשך ב-♦ החוזה היה נופל שלוש 
פעמים. הכרוז קיבל הובלה ידידותית יותר ב-♦, אולם לא 
הייתה לו שום דרך להגיע לסדרת ה-♦ המוגבהת בדומם. 
דורון הוציא שליטים ומסר לדרום את ה-AK♥. אפרת אורן 
החוזה   .♠K-ה עם  לקיחה  קיבלה  ולבסוף  ב-♠  המשיכה 
 IMP  9 של  רווח  עם  פגיע  במצב  פעמיים  נפל  המוכפל 

נוספים לקבוצת פכטמן.

לסגירה.  ניתן  בלתי  פער  הקבוצות  בין  נוצר  זה  בשלב 
פכטמן  קבוצת  דבר.  שינו  לא  כבר  הנותרים  הבורדים 
ניצחה באופן משכנע 13:50 וזכתה ללא עוררין בתחרות, 
יריבותיה  את  הביסה  הנוק-אאוט  שלבי  שבכל  לאחר 
בהפרשים גבוהים. יש לציין את הישגה של אפרת אורן, 
שב-2011 זכתה בתחרות הקבוצות המעורבות עם הרכב 
שונה לגמרי, וגם השנה היא נמנית עם הקבוצה המנצחת. 
ברכות גם לזוג יעקב מיוחס-סופי וקסמן שזכה במקביל 
אנדה אנציו-יובל  IMP לפני  בתחרות הזוגות המעורבים 

לובינסקי ומגי זייטמן-סתיו רחמני.

במאמרים  המעורבות.  הקבוצות  תחרות  סיקור  כאן  עד 
הבאים אסקר את תחרות הזוגות IMP ואת תחרות הזוגות 

.TB המעורבים



6( Board 5, Dealer N, Vul N/S
 ♠

♥
♦
♣

T842
T3
K4
KT953

 

♠
♥
♦
♣

AK6
KJ42
A72
Q74

♠
♥
♦
♣

J73
AQ9865
95
86

 ♠
♥
♦
♣

Q95
7
QJT863
AJ2

 

West North East South
Noga Tal D. Yadlin E.Ginossar Shiri Faur

Pass 2♥ Pass
4♥ Pass Pass Pass

Shiri Faur led the obvious ♦Q against 4♥. Dummy 
won with the ♦A, and North played small. Trumps 
were drawn in two rounds. Eldad Ginossar could 
see only 9 tricks, and he continued diamonds, 
hoping that something good will happen. North 
won his ♦K and continued a club to South's ace. 
It seemed natural to continue clubs, but it was the 
fatal error.
South knew that a third round of diamonds would 
be ruffed, but there was no need to look for 
immediate tricks. The real problem was a potential 
squeeze which had to be nipped in the bud. After 
North won the club continuation, he could not play 
a third diamond. Declarer ruffed a club and played 
out the rest of his trumps. South was hopelessly 
squeezed, the ♠J and ♦7 serving as the two threats.
Of course, switching to diamonds at trick 6 would 
have nullified the squeeze and set the contract.

הוראות והנחיות למשתתפי תחרויות הפסטיבל

ISRAEL BRIDGE FEDERATION

ועדת הפסטיבל

שפה רשמית
השפה הרשמית בתחרויות הפסטיבל היא אנגלית. שחקנים 
ישראלים מתבקשים שלא לשוחח בעברית בעת ששחקנים 

מחו״ל משחקים נגדם.
שיטות משחק מותרות ואסורות בתחרויות 

הפסטיבל
מותר להשתמש אך ורק בשיטות, אשר התפרסמו בשפה 
האנגלית (במקרה של ספק, פנה למנהל התחרות). שיטות 
HUM והסכמי ”תווית חומה“ אסורים לשימוש (לפי מדיניות 

.(WBF
לסיבוב  המחייבות   ,“Psyche” בפתיחות  השימוש  אסור 
או   ”טבעיות“,  בשיטות   2CL לדוגמא:   ,(Forcing) אחד 

1CL בשיטת פרסיז‘ן.

תיבות הכרזה
הוא  הפסטיבל  תחרויות  בכל  הכרזה  בתיבות  השימוש 
ציבור  הכרזה.  בתיבות  לשימוש  לתקנון  בהתאם  חובה, 
תיבות  ותקינות  שלמות  על  לשמור  מתבקש  השחקנים 
ההכרזה. בסיום חלק מהתחרויות יתבקשו השחקנים לסגור 

את תיבות ההכרזה.
ידי מחשב מוכנות מראש

בדרך כלל, מקבלים לוחות משחק מחולקים מראש, ואולם 
תהיינה מספר תחרויות בהן מכינים השחקנים בעצמם את 

חלוקות הידיים על פי פתקי ידיים או בחלוקה אקראית.
אחריות לסדר הקלפים

בסיום המשחק אחראי כל שחקן להכניס את קלפיו בחזרה 
מהלוח.  הקלפים  את  להוציא  אין  מכן  לאחר  הנכון.  לכיס 
שחקן שקלף או קלפיו ימצאו בכיס הלא נכון, ייקנס בשיעור 

של רבע טופ או 6 אימפים.
סיכום התוצאות

דפי  איסוף  בסיבוב  או  מושב,  בכל  האחרון  הסיבוב  בסוף 
טור׳  שני  את  לסכם  השחקנים  מתבקשים  התוצאות, 
התוצאות. האחריות לסיכומים חלה על ארבעת השחקנים 

בכל שולחן.
ערעור על פסיקת מנהל התחרות

הקפטן)  (בהסכמת  קבוצה  או  זוגו)  בן  (בהסכמת  שחקן 

מנהל  שפסק  פסיקה  של  מחדש  בחינה  לדרוש  רשאים 
 30 עד  הוא  ערעור  להגשת  הזמן  שולחנם.  ליד  תחרות 
דקות מתום המושב מלבד תחרויות הקבוצות השוויצריות 
דרך  יוגשו  ערעורים  מיידי.  באופן  ערעור  להגיש  יש  שבהן 
מנהל התחרות שנתן את הפסיקה, באמצעות טופס מיוחד 
פיקדון  לצרף  יש  לערעור  התחרות.  ממנהל  לקבלו  שניתן 
בסך 100 ₪ אשר יופקע במידה וועדת הערעורים תחליט 

שהערעור טורדני.
בדיקת תוצאות 

בסיום כל תחרות יפורסמו התוצאות במספר ערוצים:
- על לוחות המודעות באתר הפסטיבל.

- באתר התחרות באינטרנט:
www.ibf-festival.org

- באתר התוצאות:
www.bridgeil.com

איש׳,  פירוט  דף  ולקבל  להזמין  ניתן  הזוגות  בתחרויות 
בדלפק המזכירות בלבד.

התוצאות ייחשבו כ“לא-סופיות“, עד לתום זמן הערעורים, 
כמפורט להלן.

ערעור על תוצאות
כדלקמן:  המזכירות  דרך  יוגשו  תוצאות  על  ערעורים 
היום  של  לסיומו  עד  שניים,  או  אחד  מושב  בנות  תחרויות 
למחרת (שוטף + 24 שעות). תחרות הזוגות המרכזית בת 
עד  והשני  הראשון  הסיבוב  תוצאות  על  סיבובים:  שלושה 
המושב  תוצאות  על   ,13.00 בשעה  הגמר)  (יום  למחרת 
היום  של  לסיומו  עד   - המצטברת  התוצאה  ועל  השלישי 
שלאחר התחרות (כנ״ל). לערעור יצורף פיקדון בסך 100 
טעות  שיש  או  טעות,  למעשה  אין  באם  יופקע  אשר  ש“ח 
אך  הטעות  תתוקן  זה  במקרה  המערער,  באשמת  והיא 

הפיקדון יופקע.
חובת השתתפות ומילוי מקום

זוג או קבוצה שהחלה בתחרות חייבים להופיע לכל מושב 
באותו הרכב. במקרה של כורח ניתן לפנות למנהל תחרות 
ראשי לקבלת אישור למילוי מקום. אישור יינתן לפי תקנוני 

ההתאגדות הישראלית לברידג‘.

  ‘  

“    ,
(   ) -  16 

03-6186722
08:00-17:00 -   

     
      ‘   

www.lioncard.co.il

    
  

 

“  180
“  240 

 “  35 

Ron Pachtmann, captain of the winning mixed team, (with partner Ilana Berner) about to play a card



3( Board 10, Dealer E, Vul Both

 ♠
♥
♦
♣

AJT73
T742
T5
QJ

 

♠
♥
♦
♣

K854
K853
Q93
AK

♠
♥
♦
♣

92
QJ9
AKJ62
754

 ♠
♥
♦
♣

Q6
A6
874
T98632

 

West North East South
1NT Pass 3NT All Pass

Dror Padon received the ♠7 lead )the ♠J or ♠T 
would have made it much easier for declarer(. Here 
the right play depends on the spade distribution. If 
North led from a 4-card-suit, it would be right to win 
trick 1 with the ♠K and develop hearts. However, in 
the actual 5-2 layout this fails, and ducking trick 1 
is the winning play. 

One should note that the ♠7 )4th best( was a helpful 
card. There was only one possible layout where 
North could have a 4-card-suit, and Dror made the 
right decision to duck. The defense could win only 
three spade tricks and the ♥A. 

It seems that traditional 4th best leads give away 
a lot of information to the declarer. Thus it may be 
a good idea to try out attitude leads )small from a 
good suit, irrespective of its length(.

4( Board 24, Dealer W, Vul None

 ♠
♥
♦
♣

Q65
QT9
K7
AJT65

 

♠
♥
♦
♣

74
J52
JT64
Q932

♠
♥
♦
♣

AJ9832
A73
93
K8

 ♠
♥
♦
♣

KT
K864
AQ852
74

 

Yaniv Zack was actually playing 2NT. He continued 
a club to the J and K. East cleared the spades. 
Now the second club finesse worked, but neither 
clubs nor diamonds broke favorably, and declarer 
managed only 7 tricks. Luckily, at the other table 
declarer was 3NT-2.
Wouldn't it be better to try hearts at an early stage? 
A correct guess of the ♥J would mean three heart 
tricks, insuring 3NT. Another idea is to enter North's 
hand with the ♦K and lead the ♥9 towards the K 
)the overcaller is a clear favorite to hold the ♥A(. If 
West goes up with the ace, three heart tricks may 
be developed. If he ducks, declarer can switch to 
clubs. With one heart trick in the bag, the chances 
of making 3NT are certainly improved. At least, 
declarer would not have gone down in 2NT.

5( Board 4, Dealer W, Vul Both

 ♠
♥
♦
♣

A863
AQ52
6
AQT9

 

♠
♥
♦
♣

42
KJT
AKQ74
J73

♠
♥
♦
♣

KJ7
83
J52
K8654

 ♠
♥
♦
♣

QT95
9764
T983
2

 

West North East South

Saada Pachtman
1♦ Dbl 1NT Pass

Pass Dbl Pass Pass
2♦ Pass Pass Dbl

Pass Pass Pass

One may question North-South's decision to 
double 1NT, but once West ran away to 2♦, it was 
already a big success. However, what can North 
lead with her three empty aces?
A trump is the standard answer, but in this layout 
it costs a club ruff and sets the contract only down 
one. 
Nathalie Saada made the inspired choice of the 
♠3! Of course declarer misguessed, and the ♠J 
lost to South's Q. Next came ♣A, club ruff, ♥Q, 
♥A, another club ruff and the ♠A. The defense won 
the first seven tricks for down two.



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:

הפסטיבל הבינלאומי ה-46 לברידג‘

אליפות הארץ לזוגות נשים
המוקדמות יערכו ביום שישי 10.2.12

והתחרות ביום שבת 11.2.12
הרשמה מראש חובה!

ערן אסרף
מה הצבע האהוב עליך? 

כחול ולבן.
מה אתה אוהב לאכול? לשתות? בשר ומים.

לאיזה מוזיקה אתה מקשיב? 
ישראלית ורוק ישן וטוב משנות ה-60 וה-70.

סרט אהוב? שחקן? שחקנית? "שאיפות", ג'וני דפ
צייר אהוב? סלבדור דאלי

איזה שחקן ברידג' אתה מעריץ? 
דוד בירמן

מאיזה ספר ברידג' למדת הכי הרבה? 
ספר אנושי בשם דוד בירמן

איפה אתה אוהב לשחק ברידג'? בחו"ל
מהי תחרות הברידג' הזכורה לך ביותר? משחק 

מסוים? 
אליפות אירופה לבתי ספר באנגליה 2002 שבה 
זכינו. בתחרות זו ביצעתי 3NT עם רידאבל נגד 

שוודיה.

מהו החוק הטיפשי ביותר בברידג'? 
חוק המחדל

מדוע אתה אוהב לשחק בתחרויות ברידג'? 
אני אדם תחרותי. חוץ מזה, כל משחק שונה מקודמו.

מהי השאיפה הגדולה ביותר שלך לעתיד? להקים 
משפחה ולהיות מאושר.

הודעה מטעם הועדה המארגנת
שחקנים ואורחים יקרים

משתתפי פסטיבל הברידג',
כדרכנו בקודש, גם השנה השקענו הרבה מאד זמן, מחשבה ואמצעים, כדי שפסטיבל הברידג' הבינלאומי ה-46 יהיה 

מהנה ומוצלח לפחות כמו קודמיו. 
נדהמנו והופתענו מכך, שלמרות שיתוף פעולה רב שנים, איפשרה הנהלת גני התערוכה קיום אירוע רועש, במפתיע, 

במקום סמוך ובמקביל לתחרויות שאנו מארגנים באולם שלנו.  
הדבר מפריע מאד לכולנו ופוגם במהלכן התקין של התחרויות שלנו, ופוגע בהנאה של השחקנים. 

מובן שקיום האירוע לא היה ידוע לנו מראש, ואין ספק שלא היינו מסכימים לכך בשום אופן.
אנחנו מביעים צער ומתנצלים בפניכם, שחקנים ואורחים יקרים, על ההפרעה שפוגמת בהנאתכם.

עם זאת ולמרות הקשיים, ולאור היעדר פתרונות חילופיים מספקים, אנו נמשיך בקיומו של הפסטיבל עד לסיומו, 
ונעשה כמיטב יכולתנו כדי למזער את ההפרעות. 

בברכה,
הוועדה המארגנת

לידיעתכם,
הופעות האירוע צפויות להתקיים פעמיים ביום במהלך כל שבוע הפסטיבל )פרט ליום א'(: הופעה אחת שתחל בהפסקת 

הערב )19:00( והופעה שנייה לקראת השעה 22:00.
עמכם הסליחה.



6( 
Dealer N, Vul N/S

♠
♥
♦
♣

AK6
KJ42
A72
Q74
 ♠

♥
♦
♣

Q95
7
QJT863
AJ2

West North East South
Pass 2♥ Pass

4♥ Pass Pass Pass

You lead the ♦Q against 4♥. Dummy wins the ace, 
North playing the 4 and East the 5. Declarer draws 
trumps in two rounds, then plays the ♦9, won by 
North's K. Your partner leads the ♣5 at trick 5, and 
you win your ace. What do you lead to trick 6?

Now let's see how these hands were played at 
the table:
1( Board 2, Dealer E, Vul N/S

 ♠
♥
♦
♣

975
A5432
Q83
Q2

 

♠
♥
♦
♣

AQT62
K76
A9742
-

♠
♥
♦
♣

J
-
KJT65
AT98543

 ♠
♥
♦
♣

K843
QJT98
-
KJ76

 

At one table in the match I was kibitzing, East/
West had a 2NT opening to show a weak hand 
with both minors. East used it, and a disappointing 
5♦ contract was reached. Opening 1♣ looks 
better, but would East, holding 9 HCP, be willing to 
reverse with 2♦ at his next turn?! 
Eran Assaraf chose to pass, and it worked out 
excellently.

West North East South
Shpiro E. Brifman Assaraf H. Brifman

Pass Pass
1♠ Pass 2♣ 2♥
3♦ Pass 3♥ Pass

3NT Pass 6♦ All Pass

After West's 3♦ bid )probably showing 5-5(, the sky 
was the limit. After Assaraf found out his partner 
had some wasted heart values, he was satisfied 
with a small slam. North led the ♥A, and the slam 
could be made in various ways. Simplest is to ruff 
and play ♦A )South who bid 2♥ rates to be shorter 
in diamonds(. After drawing trumps declarer runs 
the ♠J and gives up one spade trick if necessary. 
Unfortunately West failed to make it, and the pair 
was not rewarded for their good bidding.

2( Board 8, Dealer W, Vul None

 ♠
♥
♦
♣

A82
K932
QJ984
9

 

♠
♥
♦
♣

QT97654
Q8
A2
J2

♠
♥
♦
♣

KJ3
AJT65
T
Q765

 ♠
♥
♦
♣

-
74
K7653
AKT843

 

West North East South
Sonia Mark Argelazi Micha Mark Clara Hetz

3♠ Pass 4♠ 4NT
Pass 5♦ 5♠ Pass
Pass Dbl All Pass

Micha Mark saw that the prospects of beating 5♦ 
were not too bright. He made the sensible decision 
to bid on at IMPs, since passing and being wrong 
would be much more costly. North doubled and 
declarer lost the obvious three tricks – plus 100 
to N/S.

At the other table, Udi Friedlander chose to 
pass 5♦, and he had to back it up with a brilliant 
trump lead. The trump lead works only because 
the defense needs a quick entry to West's hand 
before declarer discards a heart on the ♠A. In fact, 
Udi led a normal spade, which gave North plus 
400 and cost his team 7 IMPs.



The festival started as usual with the Mixed 
Teams, followed by the IMP Mixed Pairs, 
but this year the team event was played 
over two days, with a preliminary Swiss 

stage followed by a knock-out stage of 8 teams. 
The winners were Ron Pachtman-Yaniv Zack-
Ilana Berner-Nathalie Saada-Efrat Oren. They 
gained momentum after a slow start and won all 
their knock-out matches by handsome margins. 
One should mention Efrat Oren, member of the 
winning mixed team two years in a row.
From those mixed events I have chosen six 
interesting problems in bidding, play and defense. 
Of course, some of them have no clear-cut answers, 
as the winning decision depends upon the layout of 
the cards. Nevertheless, the best players have a 
tendency to get it right more often, so I recommend 
trying to find the answers yourself, before looking at 
the answers found by some of the top players.

1(
Dealer E, Vul N/S 

East
♠
♥
♦
♣

J 
- 
KJT65
AT98543

7-5 hands turned out to be frequent guests at the 
Mixed Тeams. What would you do as dealer at 
favorable vulnerability?

2( 
Dealer W, Vul None

East
♠
♥
♦
♣

KJ3 
AJT65 
T
Q765

West North East South
3♠ Pass 4♠ 4NT

Pass 5♦ ?

Would you bid on or decide that "the 5-level 
belongs to the opponents"? In case you decided 
to pass (or double), what do you lead?

3( 
Dealer E, Vul Both

♠
♥
♦
♣

K854
K853
Q93
AK

♠
♥
♦
♣

92
QJ9
AKJ62
754

West is the declarer at 3NT. North leads the ♠7 
and South plays the ♠Q. Do you win this trick?

4( 
Dealer W, Vul None

♠
♥
♦
♣

Q65
QT9
K7
AJT65

♠
♥
♦
♣

KT
K864
AQ852
74  

North opens 1♣ and East overcalls 1♠. Eventually 
North becomes declarer at 3NT. East leads the ♠3 
and dummy's ♠T wins the first trick. What would 
you do next? Would you play differently if the 
contract was 2NT?

5(
Dealer W, Vul Both

North
♠
♥
♦
♣

A863 
AQ52 
6
AQT9

West North East South
1♦ Dbl 1NT Pass

Pass Dbl Pass Pass
2♦ Pass Pass Dbl

Pass Pass Pass

What would you lead against 2♦ doubled?

MIXED PROBLEMS
Ram Soffer



  בפברואר 4 שבת  – )מושב יחיד( זוגות נשים

  

  

  בפברואר 4שבת   -  )מושב יחיד( גבריםזוגות 

  

  

מ"נאא"נאתוצאהמספרי חברשמותדרוג
 30 15 64.59 4335 1457 בנין רוני-בר -בירמן דניאלה 1
 24 12 64.36 983 957 שחר לאה -שזיפי חנה 2
 19 10 63.18 4357 18838 סעדה נטלי -נוסצקי מיכל 3
 15 8 62.48 3983 303 מלך חניתה -פילוסוף סילביה4
 12 7 62.34 11678 4089 שבש אווה -פרקש מרטה 5
 10 6 60.84 15635 5181 פקר רותי -קופמן שרה 6
 8 5 60.78 9665 10080 פופלילוב מתילדה -שגיב סטלה 7
 6 4 60.48 947 798 ליבסטר נדיה -רונן שושנה 8
 5 4 60.26 20238 21992 רוזנפלד הרייט -פס ריטה 9

 4 4 60.08 7923 4858 סרוסי אמי -שונק שושנה 10
 4 4 59.93 13410 12820 נונה רות -רוזנבאום טניה 11
 4 4 59.46 12658 6002 רוזנברג ריקי -הירש הלן 12
 4 4 59.05 12991 11622 טל דנה -אורן אפרת 13
 4 4 59.02 9306 15659 גיא צסלסקי אושרה -גיא חנה 14
 4 3 58.99 10391 2076 פאר יוכבד -נסלרוט חגית 15
 4 3 58.86 13856 7308 ליפמן עדה -סלע דפנה 16
 4 3 57.89 18524 18293 אייזנשטיין טובי -שפירו לאה 17
 4 3 57.55 16162 2307 זייטמן מגי -בורק לואיזה 18
 4 3 57.51 11750 7360 רנו רבקה'בז -אונגר שולה 19
 4 3 57.05 8688 11922 וישניצקי מירי -הכרמלי עמליה 20
 4 3 57.00 19056 19057 מנדל מרים -יונה מזל 21

 מ"נא א"נא תוצאה מספרי חבר שמות דרוג
 30 15 71.06 14239 7907 אסרף דניאל -אסרף אורי  1
 24 12 67.59 15043 4648 פרידלנדר אהוד - פדון דרור  2
 19 10 67.57 991 7954 בלו אבי -אנגל יוסי  3
 15 8 65.06 801 2411 מוסקוביץ סמו -אורנשטיין איתן 4
 12 7 64.47 4451 4466 סנר צבי'צ -שמש שמעון  5
 10 6 62.04 15015 13301 רשף אופיר -בירמן אלון  6
 8 5 60.76 14659 12120 גינוסר אלדד -פכטמן רון  7
 6 4 60.58 14975 2776 בריפמן מיכאל -פישר לוטן  8
 5 4 59.28 17852 19061 גינוסר איתמר -בן דוד יובל  9

 4 3 59.06 15132 10470 רשתי שאול -לביא שלומי  10
 4 3 59.04 19694 15791 פרוז איתי -שפינר ירדן  11
 4 3 58.70 4938 5182 פקר אביר -כהן שמואל  12
 4 3 58.56 3423 18540 אורמן ליאור -שטרן לוי  13
 3 2 58.20 1657 20506 טולדנו אורן -הרמתי עפר  14
 3 2 58.09 14378 15895 טובביס אלכס -בורודצקי אדי  15
 3 2 58.09 3050 14669 ישראלי דן -פאור אליהו  16
 3 2 58.00 11529 209 גלר אורי -שפיגל צחי  17
 3 2 56.97 10120 5458 סקסון נטע - הראל משה  18
 2 2 56.81 18264 3017 דגן יעקב -רוזנטל לי  19
 2 2 56.74 2429 10090 פופלילוב לילו - חכימי אהרן  20

  בפברואר 4 שבת  – )מושב יחיד( זוגות נשים

  

  

  בפברואר 4שבת   -  )מושב יחיד( גבריםזוגות 

  

  

מ"נאא"נאתוצאהמספרי חברשמותדרוג
 30 15 64.59 4335 1457 בנין רוני-בר -בירמן דניאלה 1
 24 12 64.36 983 957 שחר לאה -שזיפי חנה 2
 19 10 63.18 4357 18838 סעדה נטלי -נוסצקי מיכל 3
 15 8 62.48 3983 303 מלך חניתה -פילוסוף סילביה4
 12 7 62.34 11678 4089 שבש אווה -פרקש מרטה 5
 10 6 60.84 15635 5181 פקר רותי -קופמן שרה 6
 8 5 60.78 9665 10080 פופלילוב מתילדה -שגיב סטלה 7
 6 4 60.48 947 798 ליבסטר נדיה -רונן שושנה 8
 5 4 60.26 20238 21992 רוזנפלד הרייט -פס ריטה 9

 4 4 60.08 7923 4858 סרוסי אמי -שונק שושנה 10
 4 4 59.93 13410 12820 נונה רות -רוזנבאום טניה 11
 4 4 59.46 12658 6002 רוזנברג ריקי -הירש הלן 12
 4 4 59.05 12991 11622 טל דנה -אורן אפרת 13
 4 4 59.02 9306 15659 גיא צסלסקי אושרה -גיא חנה 14
 4 3 58.99 10391 2076 פאר יוכבד -נסלרוט חגית 15
 4 3 58.86 13856 7308 ליפמן עדה -סלע דפנה 16
 4 3 57.89 18524 18293 אייזנשטיין טובי -שפירו לאה 17
 4 3 57.55 16162 2307 זייטמן מגי -בורק לואיזה 18
 4 3 57.51 11750 7360 רנו רבקה'בז -אונגר שולה 19
 4 3 57.05 8688 11922 וישניצקי מירי -הכרמלי עמליה 20
 4 3 57.00 19056 19057 מנדל מרים -יונה מזל 21

 מ"נא א"נא תוצאה מספרי חבר שמות דרוג
 30 15 71.06 14239 7907 אסרף דניאל -אסרף אורי  1
 24 12 67.59 15043 4648 פרידלנדר אהוד - פדון דרור  2
 19 10 67.57 991 7954 בלו אבי -אנגל יוסי  3
 15 8 65.06 801 2411 מוסקוביץ סמו -אורנשטיין איתן 4
 12 7 64.47 4451 4466 סנר צבי'צ -שמש שמעון  5
 10 6 62.04 15015 13301 רשף אופיר -בירמן אלון  6
 8 5 60.76 14659 12120 גינוסר אלדד -פכטמן רון  7
 6 4 60.58 14975 2776 בריפמן מיכאל -פישר לוטן  8
 5 4 59.28 17852 19061 גינוסר איתמר -בן דוד יובל  9

 4 3 59.06 15132 10470 רשתי שאול -לביא שלומי  10
 4 3 59.04 19694 15791 פרוז איתי -שפינר ירדן  11
 4 3 58.70 4938 5182 פקר אביר -כהן שמואל  12
 4 3 58.56 3423 18540 אורמן ליאור -שטרן לוי  13
 3 2 58.20 1657 20506 טולדנו אורן -הרמתי עפר  14
 3 2 58.09 14378 15895 טובביס אלכס -בורודצקי אדי  15
 3 2 58.09 3050 14669 ישראלי דן -פאור אליהו  16
 3 2 58.00 11529 209 גלר אורי -שפיגל צחי  17
 3 2 56.97 10120 5458 סקסון נטע - הראל משה  18
 2 2 56.81 18264 3017 דגן יעקב -רוזנטל לי  19
 2 2 56.74 2429 10090 פופלילוב לילו - חכימי אהרן  20

 בפברואר 4שבת  - IMPזוגות פתוח 
א"נא2IMPסיבוב 1סיבובמצטבר מספרי חבר שמותדרוג

1501514773124.070.054.012 ארגלזי אלירן -בירמן אלון  1
118.023.095.010 799 798 ליבסטר שעיה - ליבסטר נדיה  2
 103.095.08.08 681 6928 גרינברג צדוק -עסיס רויטל  3
 1274713301100.063.437.06 רשף אופיר -הופמן רון  4
 97.049.647.05 2411 801 מוסקוביץ סמו -אורנשטיין איתן  5
 84.014.669.04 117259105 קלר יצחק -אוציטל בוריס  6
 83.061.022.04 3292 8312 טימינקר נח -ברקמן מאיר  7
 1497580.024.056.03 3118 פישר לוטן -מינזלי אאידה  8
 79.038.041.03 175 2832 מינץ יעקב -קראוס מיקי  9

 76.062.014.03 180177003 בלומברג אריה -שמואלי מאירה  10
 75.035.040.03 4648 5765 פרידלנדר אהוד -זינגר מריקה  11
 73.017.456.03 142532918 ר"ריכטר מרדכי ד -ריכטר יואב  12
 72.068.04.02 2 9312 שיינמן רמי -ברקת אילן  13
 150311529664.033.431.02 ורניי מיכאל'צ -מדבדב אולג  14
 63.018.045.02 6272 4492 פלאי רענן -פיוטרו קלוד  15
 62.06.056.02 103711007 הורוביץ שמשון -גרייצר נורית  16
 61.031.030.02 6253 6252 גל און אלכס -גל און נורית  17
 1008061.025.036.02 2429 פופלילוב מתילדה -חכימי אהרן  17
 208961632161.026.634.02 ברודובסקי רומן -ליפין גנאדי  19
 60.0-12.673.02 5407 5406 הוכברג אבלין -הוכברג אריה  20
 59.021.038.02 9069 852 גלסר אנדרה -מנור משה  21
 57.047.010.02 3180 3739 ר"גלפסקי יצחק ד -ר "אדנבורג שלמה ד 22
 56.039.017.02 861 2931 קידר בני -סכמן משה  23
 178521648656.026.030.02 הרשפנג דן -בן דוד יובל  23
 1718854.03.051.02 4657 בן צבי אייל -ממן אבי  25
 53.08.445.02 5935 5238 הרבסט אילן -גלבוע אורי  26
 Heymann Michael 4537 USA 52.0-15.067.02 -כהן דוד  27
 1156552.024.028.02 5839 גרינשטיין קרנאור -סדן אלון  27
 164901707752.024.028.02 לוי הילה -אסולין עדי  27
 49.0-3.052.02 4810 1447 ארואץ אבי -רביד מנחם  30
31 Eber Neville - Rosenberg Chris RSA RSA 48.049.0-1.02 
 48.09.039.02 391 171 שוורץ אדריאן -נוימרק עודד  31
 48.033.614.02 6938 715 מרק מיכה -לובינסקי יובל  33
 1064247.03.044.02 8769 חץ נתן -לוינגר אסא  34
 143431820547.0-10.057.02 חשווילי רבז'נג'ג -טיין אורי אפש 34
 46.04.042.02 991 368 אנגל יוסי -פרידריך יוליאן  36
 165361536246.07.638.02 גולדפרב איליה -פייקין יותם  37
 1589545.048.0-3.02 5458 טובביס אלכס -סקסון נטע  38
 45.019.625.02 4419 4418 אירית קרביץ -קרביץ אריה  39
 44.04.440.02 745 8531 בלס יעקב -ענבר חיים  40
 44.037.07.02 109489032 מזרחי יפה -קיש תמר  41

 






