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תחרות סימולטניתתחרות סימולטנית
פברואר פברואר 20202020

לפניכם 40 הידיים ששוחקו בתחרות סימולטנית ארצית פברואר 2020.
הידיים חולקו על ידי מחשב באופן אקראי לחלוטין וללא שום התערבות. ניתוח הידיים בוצע על ידי רם סופר, 

רב אמן כסף.
רם משחק ברידג' תחרותי משנת 1994 )לפני כן השיג תואר רב-אמן בינלאומי בשחמט( וזכה להישגים רבים 
באליפויות ישראל ובתחרויות חשובות אחרות, הקים בית ספר לברידג' ולימד מאות תלמידים. בשנים האחרונות 

מתמקד רם בכתיבה על ברידג'. הוא משמש כותב קבוע בירחון הברידג' ובעל טור ברידג' בשבועון "לאשה".
רם הינו כתב בינלאומי אשר מוזמן לעתים קרובות לכתוב בעיתונים היומיים של תחרויות רשמיות המאורגנות על 
ידי התאגדות הברידג' האירופית והעולמית. בהסברים השתדל רם להתאים את הניתוחים וההסברים ליכולתם 
של רוב הקוראים. ההכרזות המומלצות הן בשיטה הטבעית SAYC הנפוצה ביותר אצלנו. כמו כן הוספנו מספר 

ניתוחים ברמה גבוהה יותר שאנו מקווים שיתרמו להבנתכם וסקרנותכם.
בשנים האחרונות רם משתתף בהצלחה באליפויות בינלאומיות לשחמטאים ותיקים )מעל גיל 50(. 

ב-2019 זכה במקום ה-3 בעולם לקבוצות עם נבחרת ישראל ובמקום ה-7 ליחידים".



  2עמוד  2/2/2020  2020סימולטנית ארצית פברואר 
  

  

  

Dealer: N  
Vul: None  1   Board:  

 T654 

 T754 

 Q94 

 87  

  

 82 

 K6 

 AT53 

 AKJ43   

 AKJ93 

 AJ92 

 J8 

 T2  

 Q7 

 Q83 

 K762 

 Q965  

  

o 

West North East South 

--- Pass 1♣ Pass 

1♠ Pass 2♣ Pass 

2♥ Pass 3NT Pass 

Pass Pass   

  

 

  ניתוח ההכרזה 

, והוא מכריז בסיבוב השני 2♦הנקודות של מזרח אינן מספיקות להכרזת רוורס  15
הינה מחייבת לסיבוב  2♥בלבד. אצל רוב הזוגות הכרזתו השנייה של מערב  2♣

נקודות), מערב יכריז  6-9אינה מחייבת ( 2♥אחד. במידה וההסכם הוא שהכרזת 
- ומראה בכך: אי NT3- (הכרזה מחייבת מלאכותית). מזרח קופץ ל  2♦במקום זה 

שלא הוכרזה וניקוד מעל למינימום  ♦- התאמה בסדרות המייג'ור, עוצר בסדרת ה 
  בלבד). למערב אין סיבה להמשיך מול היד שתיאר מזרח. NT2(אחרת היה מכריז 

 
  ניתוח משחק היד 

וצפון  ♦8רביעי מלמעלה בסדרה שלא הוכרזה. מהדומם  – ♦2 קלף ההובלה:
) תמסור לכרוז לקיחה זולה ♦9בהתלבטות איזה קלף לשחק. עקיפה נגד הדומם (

)T♦והפלת  ♥-וב ♣- לאחר עקיפה ב –תאבד טמפו חשוב ) וQ♠  12יהיו לכרוז 
  לקיחות.

-, אז לאחר הזכייה בA- ומוציא לכרוז את ה ♦Qאם צפון משחק בלקיחה הראשונה 
Q♣  דרום יוכל למשוךK♦ –  לקיחה שנייה ואחרונה להגנה. זו אמורה להיות תוצאה

 11-מערב ישיגו פחות מ-דרום: קשה לראות איך במשחק סביר מזרח- טובה לצפון
  לקיחות.

  

  
  



  3עמוד  2/2/2020  2020סימולטנית ארצית פברואר 
  

  

Dealer: E  
Vul: N-S  2   Board:  

 K75 

 K965 

 975 

 Q62  

  

 864 

 T3 

 AKJ4 

 JT83    

 AQJ9 

 872 

 Q32 

 A75  

 T32 

 AQJ4 

 T86 

 K94  

  

 

West North East South 

--- --- Pass Pass 

1♣ Pass 1♦ Pass 

1♠ Pass 1NT Pass 

Pass Pass   

 

  ניתוח ההכרזה 

 3המבטיחה  1♣מערב פותח בהכרזת 
קלפים בלבד. על אף הרביעייה בקלאב, 
מזרח אינו צריך לתמוך כל עוד לא 

 4משתמע בבירור מההכרזה שלמערב 
- בתחרות טופ קלפים או יותר בסדרה. 

הוא חוזה  4-3בהתאמה  2♣בוטום 
. כן, מזרח NT1עלוב כשיש אופציה של 
אף על פי  NT1מכריז בסיבוב השני 

ה שלא שבידו דאבלטון נמוך בסדר 
התערבות היריבים -הוכרזה. לאור אי

הסכנה בסדרת ההארט אינה גדולה 
  מדי.

  
  ניתוח משחק היד 

(ראש רצף פנימי).  ♥Q קלף ההובלה:
ייתכן גם שדרום יימנע מהובלה 
בהארט בתקווה ששותפו יוביל סדרה 

  משוער אצל הכרוז. Kזו ויעקוף נגד 

תאבד טמפו חשוב  ♠-או ב ♦-הובלה ב
לקיחות  8ותאפשר לכרוז לפתח 

  . ♠- בקלות לאחר עקיפה ב

 4ההגנה הטובה ביותר היא למשוך 
מצדו של  ♣-ולהחליף ל ♥לקיחות 

, ואם ישכיל לא ♣K- דרום. צפון זוכה ב
לחזור בקלאב, ייתכן בהחלט שהכרוז 

 7יטעה, יעקוף בספייד ויסיים עם 
  לקיחות בלבד.

  

  

Dealer: S  
Vul: E-W  3   Board:  

 K6 

 K862 

 KJT73 

 43  

  

 J53 

 954 

 9854 

 T86    

 AQ4 

 AQJ 

 A2 

 KJ972  

 T9872 

 T73 

 Q6 

 AQ5  

  

  

West North East South 

--- --- --- Pass 

2NT Pass Pass Pass 

    

    

 

  ניתוח ההכרזה 

פתיחה של  –נקודות יפות  21למערב 
NT2 למזרח רק .J  בודד ללא שום

ברור. החוזה נשאר  Pass –חלוקה 
NT2.  
  

  ניתוח משחק היד 

(ראש רצף פנימי  ♦J קלף ההובלה:
(בהתאם  ♦Tבסדרה הארוכה) או 

  להסכמי ההובלה של הזוג).

אם צפון יימנע מהובלה בסדרתו הטובה 
בסדרה ויבחר  AQמחשש שלמערב 

בהובלה פסיבית מהדאבלטון קלאב, 
הכרוז יהיה אסיר תודה על כך 
שמבצעים עבורו עקיפות ומפתחים את 

  סדרת הקלאב שלו.

, דרום משחק ♦J-לאחר הובלה ב
בלקיחה הראשונה קלף נמוך כדי לא 

 בדומם. המשחק הנכון 9- להגביה את ה 
כדי  A-של הכרוז הוא לזכות מיד ב

 ♣Kליצור חסימה בסדרה, ולאחר מכן 
  בודדת. Qבתקווה נואשת להפיל 

ומשחק  ♦Q, גובה ♣A- דרום זוכה ב
סדרת מייג'ור. מערב מפסיד בעקיפה 
ויצטרך למצוא שלוש השלכות על סדרת 
הדיאמונד של צפון. החוזה האומלל 
יתרסק כמעט בכל השולחנות, והדירוג 

  בתחרות יהיה לפי מספר הנפילות.

תהיינה תוצאה  NT2-שתי נפילות ב
מערב, ואם מישהו במערב - יפה למזרח

ב , זה יהיה קרו1♣יפתח (בטעות) 
  לוודאי טופ מוחלט עבורו.

  

  

Dealer: W  
Vul: Both  4   Board:  

 AKJ74 

 AQJ8 

 T95 

 J  

  

 963 

 9 

 876 

 QT9432    

 52 

 KT743 

 AJ43 

 87  

 QT8 

 652 

 KQ2 

 AK65  

  

 

West North East South 

Pass 1♠ Pass 2♣ 

Pass 2♥ Pass 3NT 

Pass Pass Pass  

    

 

  ניתוח ההכרזה 

 4♠- אין לקפוץ ל  1♠בתשובה לפתיחה 
עם פתיחה ומעלה, אלא יש לבחור 

. מקובל 2בהכרזת ביניים בגובה 
עם חמישייה ומעלה   / ♥22♦להכריז 

בסדרה, ובמקרים אחרים לבחור 
(כאן יש  2♣בהכרזת ברירת המחדל 

  דווקא סדרת קלאב לא רעה).

בסיבוב השני צפון מראה רביעייה 
צדדית בהארט, והרוב יראו כעת את 
התמיכה בספייד, אלא שאני סבור שידו 
של דרום ראויה לטיפול שונה. למשיב 
המון כוח בסדרות הקצרות של שותפו, 
ואין סיכוי רב לחתוך בידו הארטים. 

 NT3בנסיבות אלה נראה שחוזה של 
 יהיה מוצלח יותר, ביחוד לאור שיטת

בוטום הנותנת משקל רב -החישוב טופ
הנקודות הנוספות שמקבלים  10- ל 

  .NT-עבור ביצוע אותו מספר לקיחות ב

בקיצור, אני מציע להתעלם מהתמיכה 
אם  NT2(או  NT3-בספייד ולסגור ל 
). עם יד חלוקתית 2/1משחקים שיטת 

, ונגיע NT- יותר צפון ממילא יברח מ
  .4♠-בסוף ל 

  
  ניתוח משחק היד 

(סדרה  ♦NT3 :3נגד  :קלף ההובלה
  ).♥שלא הוכרזה, אין טעם להוביל 

, חוזר ליד עם ♦9דרום זוכה בדומם עם 
Q♠וחוזר  ♣-, עוקף בהארט, נכנס ליד ב

 12על העקיפה בהארט. כך יסיים עם 
. הובלה 690+לקיחות ותוצאה יפה של 

תגביל אותו (אולי)  ♣-מוצלחת יותר ב
התוצאה המרבית  4♠. בחוזה 660+ -ל 

. נכון, יש כאן סלם, אבל 680+תהיה 
, 14נקודות מול  16קשה להכריזו עם 

היה במזרח,  ♥Kולא כל יום פורים: אילו 
  סלם היה סופג מפלה.



  4עמוד  2/2/2020  2020סימולטנית ארצית פברואר 
  

  

Dealer: N  
Vul: N-S  5   Board:  

 T52 

 AJT 

 QJ92 

 A82  

  

 A7 

 K96 

 T65 

 JT974    

 KJ94 

 742 

 AK83 

 65  

 Q863 

 Q853 

 74 

 KQ3  

  

  

West North East South 

--- 1♦ Pass 1♥ 

Pass 1NT Pass Pass 

Pass    

    

 

  ניתוח ההכרזה 

בצפון. למזרח  1♦פתיחה מינימלית 
חסר די הרבה להתערבות כלשהי. 

(נמוכה מבין רביעיות).  1♥דרום משיב 
למערב יד לא רעה ורביעייה בספייד, 
אבל כפל בשלב זה מחייב רביעיות 
בשתי הסדרות שלא הוכרזו, ולכן עליו 

  (מתאר NT1לשתוק. צפון מכריז 
מאוזנות ללא רביעיות במייג'ור),  12-14

 9ולדרום אין סיבה להמשיך במכרז עם 
  נקודות בלבד. 

, וכעת NT1-עוצרים בהפותח והמשיב 
לגיטימי לשקול הכרזה כלשהי מצב 
מערב במצב פגיעות נוח. למרות זאת, 
איני רואה אפשרות הכרזה מועילה עם 
החלוקה הזאת. עדיף למערב לקרוא 

ולנסות להכשיל יריבים  Passשוב 
  .פגיעים

  
  ניתוח משחק היד 

(ראש רצף בסדרה  ♣J קלף ההובלה:
ויעקוף הארוכה). הכרוז יזכה בדומם 

בהארט. מהלך טוב של מזרח יהיה 
על מנת שהכרוז  ♥K-להימנע מזכייה ב

  יבזבז כניסה לדומם לעקיפה חוזרת.

, ♣-וימשיך ב ♥K-במידה שמזרח יזכה ב
הארטים וישחק  2הכרוז יזכה בידו, יגבה 

Q♦ מערב זוכה בלקיחה, וכעת ההגנה .
שלוש לקיחות בספייד, אך זכות ביכולה ל

למזרח  –יספיק להפלת החוזה גם זה לא 
חסרה כניסה אחת כדי לפתח את סדרת  

  הקלאב וליהנות ממנה.

ובכן, לאחר הגנה שגרתית החוזה 
מצד מזרח  ♥Kיתבצע, אבל עיכוב של 

עלול להפיל בפח את הכרוז. סיכוי אחר 
עם  ♦Qשל ההגנה הוא שמערב ייקח 

A♦  וימשיך בקלף נמוך שישים את
  הכרוז בניחוש.

  

  

Dealer: E  
Vul: E-W  6   Board:  

 KQ63 

 9743 

 A62 

 Q6  

  

 AT952 

 QT852 

 5 

 A8    

 84 

 AKJ 

 QJT873 

 32  

 J7 

 6 

 K94 

 KJT9754  

  

 

West North East South 

--- --- 1♠ 3♣ 

3♦ Pass 3♥ Pass 

4♥ Pass Pass Pass 

    

 

  ניתוח ההכרזה 

) עם 20-(לפי חוק ה 1♠מזרח פותח 
שתי חמישיות במייג'ור. דרום מתערב 

במצב פגיעות נוח.  3♣בהכרזת הפרעה 
ידו של מערב שווה פתיחה, והוא מכריז 

טבעי ומחייב את השותף  – 3♦
להמשיך. כעת באה בחשבון הכרזת 

מצדו של צפון, אך  4♣הפרעה נוספת 
נראה לי שבכל מקרה החוזה הסופי 

דרום יחליטו - ן(אלא אם צפו 4♥יהיה 
  ).5♣-להקריב ל 

  
  ניתוח משחק היד 

 ♣-. הובלה ב♥6 קלף ההובלה:
מסוכנת כאשר השותף לא תמך. 
במקרים שהכרוז הכריז שתי סדרות 
והדומם העדיף את סדרתו השנייה, 
כדאי בדרך כלל להוביל בשליט למניעת 
חיתוכים. עם זאת, הובלה בסינגלטון 
בשליט אף היא כרוכה בסיכונים, ואני 
מניח שלא כל המומחים יסכימו עם 

  המלצתי.

ב (הניסיון הטו ♦מזרח זוכה ומשחק 
. ♣-וממשיך ב A-ביותר) צפון זוכה ב

מזרח זוכה, נכנס שוב לדומם בשליט 
ואי  4-1ולצערו הסדרה מתחלקת 

 ♦-אפשר לפתח יותר מלקיחה אחת ב
נכשל  4♥לפני שצפון יחתוך. החוזה 

לפחות פעם אחת הן לאחר הובלה 
  בשליט והן לאחר הובלה בקלאב.

צפוי ליפול  5♣דרום -מי שינסה בצפון
גלות בסוף המשחק שהוא פעמיים ול 

ביצע הקרבה נגד משחק מלא כושל של 
 Phantomמה שנקרא  –היריבים 
Sacrifice.  

  

Dealer: S  
Vul: Both  7   Board:  

 J85 

 2 

 AKT96 

 T642  

  

 K72 

 QT63 

 J53 

 K73    

 9643 

 K954 

 74 

 AQ8  

 AQT 

 AJ87 

 Q82 

 J95  

  

  

West North East South 

--- --- --- 1♣ 

Pass 1♦ Pass 1♥ 

Pass 1NT Pass Pass 

Pass    

 

  ניתוח ההכרזה 

לפי שיטת ההכרזה הסטנדרטית 
נקודות ושתי  12-14עם  1♣פותחים 

שלישיות במיינור ללא חמישייה 
- , וידי מזרח1♦במייג'ור. צפון משיב 

מערב אינן מאפשרות התערבות. כעת 
דרום יראה את הרביעייה בהארט, וצפון 

(חזרה על  2♣-ל  NT1מתלבט בין 
אינה נכונה). כמו בבורד  ♦-חמישייה ב

, השיקול המכריע הוא שהפותח 2מס' 
  . לא הבטיח רביעייה בקלאב

לא יהיה  4-3בהתאמה  2♣חוזה 
הצלחה מסחררת, ולכן עדיף להכריז 

  .NT1ולשחק 
  

  ניתוח משחק היד 

(סדרה שלא  ♠2 קלף ההובלה:
הוכרזה). הובלה בהארט אינה מומלצת 
לאור הכרזת דרום, אף כי בחלוקה 

  הנוכחית זו הובלה מוצלחת.

צפון זוכה בלקיחה הראשונה בדומם עם 
T♠ מושך חמש לקיחות בדיאמונד ,

. וחוזר על העקיפה המוצלחת בספייד 
לקיחות די קלות, וזו צפויה  9כך ישלים 

  להיות התוצאה לאחר כל הובלה. 

תביס  NT1בחוזה  150+תוצאה של 
את כל החוזים החלקיים בסדרות 

דרום שיהיו - המיינור. זוגות בצפון
 22עם  NT3מספיק חצופים להכריז 

  .נקודות, יגרפו את כל הקופה 



  5עמוד  2/2/2020  2020סימולטנית ארצית פברואר 
  

  

Dealer: W  
Vul: None  8   Board:  

 KQ765 

 JT962 

 86 

 5  

  

 AJT4 

 A83 

 Q7 

 A976    

 92 

 K754 

 A43 

 8432  

 83 

 Q 

 KJT952 

 KQJT  

  

 

West North East South 

Pass Pass 1NT 3♦ 

Pass Pass Pass  

    

 

  ניתוח ההכרזה 

נקודות  15עם  NT1פתיחה רגילה של 
במזרח, ולדרום חלוקה מיוחדת עם 
שתי סדרות חזקות. יד זו ראויה 

על מנת להפריע  3להתערבות בגובה 
מקובל לבצע  NT1ליריבים. נגד פתיחה 

עם ידיים טובות  / ♦3 3♣  התערבויות
יחסית, זאת משום שאצל זוגות רבים 

הן  / ♦2 2♣ הכרזות ההתערבות
 3♦-לדעתי, יד זו ראויה ל מלאכותיות. 

  טבעי. 2♦גם אם משחקים 

התערבות דרום משתיקה את כולם 
(כפל מצד מערב רק יסבך את 

צפוי להפוך  3♦השותפות שלו בצרות). 
  לחוזה הסופי.

  
  ניתוח משחק היד 

(לאחר הובלה  ♠9 קלף ההובלה:
יש סיכוי לא רע לקבל חיתוך   מדאבלטון

בסדרת  A- כאשר המוביל מחזיק ב
  השליט).

K♠ מהדומם. מזרח זוכה ב -A♠  וממשיך
. דרום (שאינו זקוק לחיתוכי ♠J-ב

. ♦8ומריץ  ♠Qקלאב) זוכה בדומם עם 
ועובר ליד שותפו עם  ♦A- מערב זוכה ב

A♥ נוסף, אבל דרום  ♠. מזרח מנסה
, K-עם ה  ♦Q, מפיל ♦9חותך עם 

- יים הוצאת שליטים ומוסר לקיחה למס
A♣ החוזה מבוצע (הודות לחלוקה .

נוחה בשליט) כאשר הכרוז מפסיד 
  לקיחה אחת בדיוק בכל סדרה.

  

  

Dealer: N  
Vul: E-W  9   Board:  

 AQJ53 

 63 

 AKJ62 

 7  

  

 6 

 KQ9 

 Q 

 AKT65432    

 T987 

 JT8754 

 875 

   

 K42 

 A2 

 T943 

 QJ98  

  

  

West North East South 

--- 1♠ 2♣ 3♣ 

Pass 3♦ 4♣ Dbl 

Pass Pass Pass  

    

 

  ניתוח ההכרזה 

, למרות השמינייה 1♠צפון פותח 
במצב  צורך לקפוץ בקלאב, אין למזרח 

. דרום 2♣. הוא מתחיל פגיעות נחות
צריך להראות תמיכה בשותף, והוא 

+ נקודות עם התאמה 10( 3♣מכריז 
בספייד). צפון מראה את סדרתו 

  . 3♦ –השנייה 

מזרח מחליט שעם יד כזו אי אפשר 
. 4♣להסתפק בהכרזה אחת וממשיך 

כעת דרום מחליט שמזרח חצה את 
גבולות הטעם הטוב  ומכפיל לעונשין. 
 ככלל, לאחר שיש התאמה ידועה

בסדרת השליט, כל כפל הוא מעניש. 
ברור כי לדרום כוח רב בקלאב. לצפון 

צריך לסמוך על שותפו  הואעל כן, 
ייכשל לפחות פעמיים,  4♣ולהאמין כי 

ההכפלה לעונשין תיתן לשותפות כך ש
שלו תוצאה גבוהה יותר מאשר ביצוע 

♠4.  
  

  ניתוח משחק היד 

(סדרת השותף).  ♠2 קלף ההובלה:
לא כדאי אפשר גם להוביל בדיאמונד. 

להכביר במלים על הדומם, אבל מזרח 
  מודה לו בנימוס.

לכרוז מפסיד אחד  –המשחק פשוט 
בכל סדרה צדדית ושני מפסידים 

מינוס  –בקלאב בגלל החלוקה הרעה 
500 .  

- בעת קריאת החוברת יתברר שצפון
דרום החמיצו סלם בדיאמונד, אבל רק 

מעט יגיעו לחוזה זה. רוב השדה מתי 
. שחקנים בצפון 4♠בחוזה  450+ירשום 

שיסמכו על כפל מעניש של השותף 
- עשויים לזכות את השותפות שלהם ב

top.  

  

Dealer: E  
Vul: Both  10   Board:  

 Q 

 9753 

 J53 

 98763  

  

 A73 

 J84 

 A872 

 AQJ    

 KJ4 

 AKQT2 

 KT94 

 5  

 T98652 

 6 

 Q6 

 KT42  

  

 

West North East South 

--- --- 1NT Pass 

2♦ Pass 2♥ Pass 

3♦ Pass 3♥ Pass 

4NT Pass 5♣ Pass 

6♦ Pass 6♥ Pass 

Pass Pass   

 

  ניתוח ההכרזה 

ממזרח, וידו של מערב  NT1פתיחה 
 2♦מבשרת על סלם. הוא מתחיל 

(טבעי). על אף  3♦(טרנספר) וממשיך 
בדיאמונד, יש להראות  4-4ההתאמה 

בוטום) את - (ביחוד בתחרות טופ
במייג'ור. מזרח מכריז  5-3ההתאמה 

, וכעת מתחיל שלב השאלות לקלפי 3♥
המפתח. מזרח מראה שכל שלושת 

רואה סיכוי האסים החסרים בידו. מערב 
לסלם גדול בתנאי שלשותפו שליטה על 

הווה  –הסיבוב השלישי בדיאמונד 
מקובל בקרב או דאבלטון.  Qאומר 

מומחים כי הכרזת סדרה צדדית בגובה 
מבקשת  NT4-לאחר תשובה ל  6

להכריז סלם גדול עם שליטה בסיבוב 
 6♥השלישי בסדרה. מזרח מכריז 

או דאבלטון בדיאמונד. כעת  ♦Qושולל 
מערב מחליט על החוזה הסופי. לו היה 
יודע על חוזקו של מזרח בקלאב היה 

. במצב הנתון נראה לי NT6מכריז 
  .6♥-שמערב יסתפק ב

  
  ניתוח משחק היד 

  (ראש רצף). ♠T קלף ההובלה:

המשחק הנכון הוא נמוך מהדומם! אם 
יושבת (לא כל כך  העקיפה בספייד 

נגד  Q- סביר שדרום יוביל מתחת ל 
סלם), אפשר לבצע אותה גם אחר כך. 

מצפון נפתרות כל  ♠Qלאחר נפילת 
הבעיות, ועד מהרה הכרוז ירשום 

+1430.  

לעומת זאת, אם הכרוז מתחיל את 
 ♠Jהמשחק בהחלטה שגויה לשחק 

מהדומם, הוא יישאר עם מפסיד בספייד 
, וביצוע בנוסף למפסיד בדיאמונד 

החוזה יהיה תלוי בניחוש נכון מי מחזיק 
K♣.  



  6עמוד  2/2/2020  2020סימולטנית ארצית פברואר 
  

  

Dealer: S  
Vul: None  11   Board:  

 8 

 A963 

 A9742 

 532  

  

 AK753 

 QJ752 

 Q 

 T6    

 94 

 T4 

 KJ65 

 AK984  

 QJT62 

 K8 

 T83 

 QJ7  

  

  

West North East South 

--- --- --- Pass 

1♣ 1♦ 1♠ 2♦ 

Pass Pass 3♥ Pass 

3NT Pass Pass Pass 

 

  ניתוח ההכרזה 

. לצפון 20-לפי חוק ה 1♣מערב פותח 
מזרח  .1♦התערבות מינימלית של 

(גבוהה מבין חמישיות),  1♠מכריז 
. למערב אין 2♦-ודרום תומך בשותפו ל 

מה לומר כעת (כפל מצדו יראה תמיכה 
קלפי ספייד). מזרח ממשיך  3של 

על מנת לתאר  3♥-בהכרזת קפיצה ל 
את חלוקתו ולחייב את השותף למשחק 
מלא. בהיעדר תמיכה בסדרות 
המייג'ור, ועם עוצר טוב בסדרת 

, וזה יהיה NT3היריבים, מערב יכריז 
  החוזה הסופי.

  
  ניתוח משחק היד 

(רביעי מלמעלה).  ♦ 4 ף ההובלה:קל
. דרום ♣T, ומוביל ♦Qהדומם זוכה  עם 

מכסה, ולכרוז התלבטות קשה. האם 
להיות אופטימי, ללכת על ביצוע החוזה 
בכל מחיר ולנסות להשיג חמש לקיחות 
בקלאב, או להיות פסימי ולנסות לצמצם 
את מספר הנפילות באמצעות משחק 
של קלף נמוך בקלאב שישמור על 

שורת בין הידיים ויגדיל את הסיכוי תק
  לקיחות בסדרה. 4- ל 

- יש לזכות ב IMPאין ספק שבתחרות 
K♣ , להמשיךK♦ לחזור , ולאחר מכן

לדומם בספייד ולעקוף נגד המכובד 
הנותר, משום שלאחר התחמקות 

 9- לא יהיה סיכוי להגיע ל  ♦-והמשך ב
  לקיחות.

- העניינים פחות חד  בוטום-בטופ
, NT3משמעיים. אם לא ניתן לבצע 

הדירוג בתחרות יהיה לפי מספר 
זאת בהנחה שכולם יגיעו  –הנפילות 

למשחק מלא. כאמור, ההחלטה קשה 
והפעם מערך הקלפים פועל לטובת 

  האופטימיים. 

  

Dealer: W  
Vul: N-S  12   Board:  

 K97 

 8432 

 64 

 KT73  

  

 A4 

 7 

 AT873 

 AJ982    

 Q32 

 AKJT95 

 K5 

 Q4  

 JT865 

 Q6 

 QJ92 

 65  

  

 

West North East South 

1♥ Pass 2♦ Pass 

2♥ Pass 3♣ Pass 

4♥ Pass Pass Pass 

    

 

  ניתוח ההכרזה 

וחוזר על סדרתו.  1♥מערב פותח 
, אך איני 3♥בסיבוב השני אפשר גם 

המפוזרות מתלהב מהמלכות השחורות 
  של מערב.

מזרח, ללא התאמה עם הפותח, מכריז 
בטבעיות את סדרות המיינור שלו 
(ומתחיל כמובן בחמישייה הגבוהה 
יותר). ההחלטה הסופית של מערב 

סדרת המייג'ור שלו  –אינה קשה 
מספיק טובה כדי לשחק גם מול חוסר 

  .4♥-אצל השותף. לפיכך, מערב סוגר ל 
  

  ניתוח משחק היד 

סדרה שלא  – ♠7 ובלה:קלף הה
הוכרזה. מערב מריץ את הלקיחה 

, עובר לדומם עם ♠Q- הראשונה אל ה 
A♦  ועוקף בהצלחה בהארט. לאחר

. ♣Qמשיכת השליטים מגיע תורה של 
(ההגנה הטובה  Kצפון מכסה עם 

ועוקף  ♦Kביותר). דרום חוזר לידו עם 
שוב בקלאב. אין בכך שום סיכון כי גם 

, ♠Aבמקרה של כישלון יש עדיין בדומם 
ישמש להשלכת מפסיד.  ♣Jובהמשך 

  הלקיחות!  13בדרך זו מערב זוכה בכל 

נגד כל  7♥למעשה, אפשר לבצע 
(בעזרת משחק לחץ  NT7הובלה, וגם 

בסדרות השחורות). עדיין, הכרוז 
ועל  מסתמך על שתי עקיפות מוצלחות

. לו היו קלפי היריבים ♠Kמיקום נוח של 
לא היה  6♥ממוקמים קצת אחרת, גם 

חוזה בטוח. על כן, בתחרות אני 
ומקווה כי  510+מסתפק בתוצאה של 

חלק מהזוגות האחרים ישחקו פחות 
  .480+טוב וישיגו רק 

  

  

Dealer: N  
Vul: Both  13   Board:  

 Q 

 AKQT5 

 KT97 

 KQ6  

  

 K76 

 J9732 

 86 

 854    

 A9842 

 8 

 Q532 

 972  

 JT53 

 64 

 AJ4 

 AJT3  

  

  

West North East South 

--- 1♥ Pass 1♠ 

Pass 3♦ Pass 3NT 

Pass Pass Pass  

    

 

  ניתוח ההכרזה 

נקודות. דרום  19עם  1♥פתיחה של 
, וצפון מראה את כוחו הרב 1♠משיב 

. 3♦-קפיצה לבסיבוב השני בהכרזת 
נקודות, ועליו להחליט אם  11לדרום 

נקודות  18-21להזמין לסלם מול 
צפויות אצל השותף. היות שאין 

 33התאמה ידועה באף סדרה ואין 
נקודות במשותף גם בתרחיש האופטימי 

  .NT3ביותר, אני מציע להכריז בצניעות 

הפעם מערך הקלפים פועל לטובת 
וע, וזאת אינו ניתן לביצ NT6הפסימיים, 

גם אם הכרוז אינו מקבל הובלה בספייד 
ניתן  6♣ומנחש נכון בדיאמונד. אגב, 

לביצוע, אבל כדי להכריז חוזה כזה 
  נדרשת גאונות או רמאות.

  
  ניתוח משחק היד 

(רביעי מלמעלה).  ♠4 קלף ההובלה:
Q♠ מהדומם. מזרח זוכה ב -K♠  וחוזר

, ולמערב לא ♠Jבסדרה. דרום משחק 
- לחשוב על עיכוב בתחרות טופכדאי 

שמא כבר לא יראה את הלקיחה בוטום, 
  הזאת.

לאחר המשך בספייד וזכיית דרום עם 
T♠ לקיחות מלמעלה. יש  10, יש לו

תחילה, ולאחר גילוי  ♥AKלנסות 
החלוקה הרעה לעבור לקלאב. ברגע 
שמתברר שלמערב סינגלטון בהארט 
ושלושה קלאבים בלבד, ידוע כי הוא 

 ♦Aיאמונד. לפיכך, יש לשחק הארוך בד 
לקיחות. כרוז  11עם  ♦Jולהריץ 

שיחשוש לבצע את העקיפה הזאת 
  יקבל תוצאה פחות טובה.

  



  7עמוד  2/2/2020  2020סימולטנית ארצית פברואר 
  

  

Dealer: E  
Vul: None  14   Board:  

 J932 

 64 

 AK2 

 AQ95  

  

 AQ8 

 AQ3 

 T5 

 KT642    

 T765 

 J92 

 J987 

 87  

 K4 

 KT875 

 Q643 

 J3  

  

 

West North East South 

--- --- 1NT Pass 

Pass Pass   

    

 

  ניתוח ההכרזה 

נקודות  15עם  NT1מזרח פותח 
מאוזנות. מערב אינו יכול להשיב (יד זו 

). garbage stayman-אינה מתאימה ל 
נקודות, וחלק מהשחקנים  14לצפון 

כדי  Balancingבמצב  Dbl-ישתמשו ב
  להראות כוח.

מערב -אכן, לאחר כפל מצפון מזרח
ייכשל לפחות  NT1בצרות. החוזה 

מצד שני, פעמיים, ואין לאן לברוח. 
ויצילו  2♥ישנם שחקנים בדרום שיכריזו 

  מערב.-את מזרח

 NT1אישית, אני מעדיף להשתמש נגד 
בדאבל מלאכותי שמראה ידיים 
חלוקתיות מסוימות לפי הסכם 

במערך הקלפים הנוכחי השותפות. 
Pass  מצפון מסתפק בתוצאה צנועה

(אך לא בהכרח גרועה) בכפולות של 
50.  

  
  ניתוח משחק היד 

(רביעי מלמעלה).  ♥7 קלף ההובלה:
ומנצל את  ♥9מזרח זוכה בדומם עם 

אל  ♣הכניסה הבלתי צפויה כדי לשחק 
. הוא כנראה ימשיך בסדרה K- ה 

, אך 3-3בתקווה למצוא חלוקה 
יתאכזב. מכאן ואילך, הגנה טובה 

לקיחות ותפיל את החוזה  9תצבור 
שלוש פעמים. כרוז שישכיל אחרי זכייה 

וספייד נמוך, יצליח  ♠Aלשחק  ♣K- ב
  להגיע לחמש לקיחות.

  
  

  

Dealer: S  
Vul: N-S  15   Board:  

 872 

 AKJ872 

 843 

 4  

  

 A64 

 Q54 

 Q965 

 KJ3    

 KT53 

 93 

 T72 

 AQ98  

 QJ9 

 T6 

 AKJ 

 T7652  

  

  

West North East South 

--- --- --- Pass 

Pass 2♥ Pass Pass 

Dbl Pass 3♦ Pass 

Pass Pass   

 

 

  ניתוח ההכרזה 

במצב פגיעות נחות חלש  2♥צפון פותח 
מרוכזות כאשר כל הנקודות שלו 

  בסדרה הארוכה.
 12למזרח אין אפשרות התערבות עם 

, אבל 4333נקודות וחלוקה מסוג 
מבחינת מערב אפשרי ורצוי להכפיל 

נקודות, קוצר  9עם  Balancingבמצב 
  בהארט ורביעייה בספייד. 

ההתחלתי  Pass- מזרח שזוכר את ה 
של שותפו לא ירצה להגיע למשחק 
מלא. ההכרזה הטבעית (והרצויה) היא 

NT2 וב הזוגות משחקים . לרוע המזל, ר
Lebensohl  במצב זה (ואז הכרזה של

NT2  מלאכותית ומחייבת את השותף
). על כן מזרח יבחר 3♣להכריז 

+ 8(מבטיח  3♦בהכרזה מכוערת של 
נקודות) בתקווה למצוא רביעייה 
בדיאמונד אצל השותף. למזלו, ידו של 

  דרום אינה מצדיקה כפל מעניש.
  

  ניתוח משחק היד 

(סדרת השותף).  ♥T קלף ההובלה:
מסוכנת מאוד להגנה,  ♠Q- הובלה ב
עושה לכרוז את העבודה  ♦A- והובלה ב

  של משיכת השליטים.

. ♣4וחוזר בסינגלטון  ♥A- צפון זוכה ב
לכרוז אין משהו טוב יותר מלשחק 

, וכעת עליו ♦J- שליט. דרום זוכה ב
. ♣לסמוך על השותף ולתת לו חיתוך 

דרום שלישי.  ♥-ו ♥Aצפון משחק כעת 
צריך כעת לחתוך גבוה ולתת לשותף 

נוסף בטרם יאזלו קלפי  ♣חיתוך 
  השליט שלו.

דרום - ההגנה הנכונה תזכה את צפון
  ובסיפוק רב. 150+בתוצאה יפה של 

מצד צפון התוצאה תהיה  2♥בחוזה 
, בהתאם לדרך 140+או  110+

  .♠-המשחק של הכרוז ב

  

Dealer: W  
Vul: E-W  16   Board:  

 AQ98 

 K 

 AK6432 

 85  

  

 K 

 AJ96 

 T85 

 AQ632    

 J 

 T85432 

 QJ7 

 T97  

 T765432 

 Q7 

 9 

 KJ4  

  

 

West North East South 

Pass 1♦ 2♣ 3♠ 

Pass 4♠ Pass Pass 

Pass    

    

 

  ניתוח ההכרזה 

 2♣מצפון והתערבות  1♦פתיחה 
ממזרח. מה על דרום לעשות עם 

נקודות. במקום  6- שביעייה בספייד ו
כפל שלילי מעורפל, ההכרזה המומלצת 

שמראה בדיוק יד  3♠- היא קפיצה ל 
כזאת. עקרונית, במכרז התחרותי כל 
הכרזות הקפיצה הינן חלשות (אלא אם 

  סוכם אחרת).

צפון, עם תמיכה נפלאה בסדרת 
- יף ל השותף, אינו חושב פעמיים ומוס

מערב התאמה -. שימו לב כי למזרח4♠
יפה בהארט, אבל הכרזת דרום חסמה 
אותם ומנעה מהם לגלות את 

  ההתאמה.
  

  ניתוח משחק היד 

מלמעלה  5או  3( ♣7 קלף ההובלה:
. ♣A- בסדרת השותף). מזרח זוכה ב

בטרם ייעלמו  ♥Aכעת מומלץ לשחק 
לקיחות על סדרת הדיאמונד ולהמשיך 

 ♣K- בתקווה ש ♣בסיבוב נוסף של 
  במערב.

וכעת נותרה רק  ♣K- דרום זוכה ב
החלטה אחת: כיצד לשחק את סדרת 
השליט? תורת הסיכויים ממליצה לא 

, Kקלפים כשחסר  11לעקוף עם 
רק מגבירה  2♣והעובדה שמזרח הכריז 

אצלו. על כן מומלץ  ♠K- את הסיכוי ש
. כרוז שיעשה זאת ירשום ♠Aלהוריד 

בספייד תשאיר את . עקיפה 450+
  ותוצאה גרועה. 420+הכרוז עם 

  
  



  8עמוד  2/2/2020  2020סימולטנית ארצית פברואר 
  

  

Dealer: N  
Vul: None  17   Board:  

 QJ82 

 T 

 J8652 

 KQT  

  

 K65 

 AJ9852 

 T 

 A97    

 AT93 

 K743 

 Q43 

 53  

 74 

 Q6 

 AK97 

 J8642  

  

  

West North East South 

--- Pass 1♥ Pass 

3♣ Pass 3♦ Pass 

4♥ Pass Pass Pass 

    

 

  ניתוח ההכרזה 

יד המדגימה את יעילותה של שיטת 
Bergen  1♥הפופולרית. מזרח פותח 

, 3♣נקודות, ומערב משיב  12עם 
 7-9הכרזה מלאכותית המתארת 

  נקודות עם רביעייה בהארט.

על אף הניקוד המינימלי, יש התאמה 
קלפים בהארט המעלה  10ידועה של 

מאוד את ערכו של הסינגלטון 
  בדיאמונד.

בנסיבות אלה מזרח אינו יכול להסתפק 
. במקום זה אני מציע 3♥בהכרזה של 

הזמנה למשחק מלא.  – 3♦להכריז 
אפשר גם להעז יותר  IMPבתחרות 

  .4♥ולהכריז מיד 

י להכרזתו למערב ניקוד מקסימל 
הקודמת, והוא מקבל את ההזמנה. 

  .4♥החוזה הסופי הוא 
  

  ניתוח משחק היד 

  (ראש רצף). ♦A קלף ההובלה:

) ♦2צפון משחק קלף לא מעודד (
. ההחלטה הטבעית ♦Tוממזרח נופל 

של דרום בנסיבות אלה היא לא 
להמשיך בסדרה. אם ינהג כך, הכרוז 

, ימשוך שליטים בשני ♣-יזכה בהמשך ב
 ♣להגנה, יחתוך  ♣סיבובים, ימסור 

- בדומם ולבסוף ייאלץ להפסיד לקיחה ב
  מערב.- למזרח 420+עם תוצאה  ♠

שחקן בדרום שיחליט שמזרח "מבלף" 
אותו ודווקא צפון מחזיק בסינגלטון 

וישלם על  ♦K-בדיאמונד, ימשיך אולי ב
כך ביוקר, היות שהמפסיד בספייד 

של  Topיריביו ירשמו ו ♦Qייעלם על 
+450.  

  
  

  

Dealer: E  
Vul: N-S  18   Board:  

 QJ872 

 AQ52 

 AQ7 

 T  

  

 KT3 

 J974 

 K652 

 82    

 96 

 83 

 T43 

 

AKQ954  

 A54 

 KT6 

 J98 

 J763  

  

 

West North East South 

--- --- Pass Pass 

3♣ Dbl Pass Pass 

Pass    

    

 

  ההכרזה ניתוח 

גם עם שישיות. במצב  3♣נהוג לפתוח 
, Passפגיעות נוח, ולאחר שתי קריאות 

הינה ההכרזה הסטנדרטית של  3♣
. Dbl-ל  3♠צפון מתלבט בין  מערב.

האפשרות השנייה גמישה יותר 
  ומומלצת.

כיצד ישיב דרום? השותף מבטיח כוח 
מעל פתיחה מינימלית, ובידו נקודות לא 
מעטות עם כוח בקלאב. מצד שני, ספק 
אם יד זו תספיק לביצוע משחק מלא 

NT3 לפיכך, אני ממליץ על .Pass  עם
תוצאה חיובית כמעט ודאית, בתקווה 

  מוכפל. 3♣לקחת כמה שאפשר נגד 
יהיה , החוזה הסופי 3♠אם צפון יכריז 

  .4♠כנראה 
  

  ניתוח משחק היד 

(ראש רצף). אין  ♠Q קלף ההובלה:
סיבה להוביל באסים "ריקים" או 

  בסינגלטון בסדרת השליט.

הובלת הפתיחה מבטיחה להגנה שתי 
לקיחות בספייד. להגנה מומלץ בשלב 

 – מוקדם לתקוף את סדרת הדיאמונד 
כך יהיו לה שתי לקיחות בכל סדרה 

. בסך הכול ♣Jצדדית, ועוד לקיחה עם 
שבע לקיחות להגנה עם תוצאה של 

+500.  

אם ההגנה לא תיגע בדיאמונד, לכרוז 
ולאחר מכן  ♣Aתהיה אפשרות לשחק 

, לבצע עקיפה ♦Kעם  לדומםלהיכנס 
  ולצמצם את הנזק  ♣Jעמוקה נגד 

  .300--ל 

ניתן לביצוע: לאחר הוצאת  4♠החוזה 
שני סיבובי שליטים ישוחקו ארבעה 
סיבובי הארט עם חיתוך בדומם. לפיכך, 

, אך Top- יזכה ב 3♠מי שיכריז בצפון 
סבירה בהחלט  500+תוצאה של 

  .NT3-ועדיפה בהרבה על פני כישלון ב

  

Dealer: S  
Vul: E-W  19   Board:  

 T7632 

 93 

 854 

 963  

  

 J9 

 74 

 AT632 

 KJT2    

 Q8 

 JT85 

 KJ7 

 Q874  

 AK54 

 AKQ62 

 Q9 

 A5  

  

  

 

West North East South 

--- --- --- 2♣ 

Pass 2♦ Pass 2♥ 

Pass 2♠ Pass 3♠ 

Pass 4♠ Pass Pass 

Pass    

 

  ניתוח ההכרזה 

בסדרה  1מקובל כי פתיחה של 
נקודות. מצד שני,  11-21מבטיחה 

 23עם  2♣מלמדים אותנו לפתוח 
נקודות  22נקודות ומעלה. ידיים של 

"נופלות בין הכיסאות". במקרה הזה יש 
בזכות  23-ל 22- לשדרג את ה 

. 2♣החמישייה החזקה בהארט ולפתוח 
עלול להישאר בחוזה זה  1♥מי שיפתח 
  ולהתאכזב.
מחייבת את  2♣פתיחה הכרזת ה 

 צפון. השותפות למשחק מלא לפחות
בסיבוב . 2♦מתחיל בתשובה שלילית 

מדרום חשוב שצפון  2♥השני, לאחר 
לא יתבייש להראות את החמישייה 
בספייד. דרום תומך, ומגיעים למשחק 

  .4♠המלא הנכון 
  

  ניתוח משחק היד 

(ראש רצף פנימי).  ♣J קלף ההובלה:
הובלות בסדרות שהיריבים הכריזו 
פסולות, ואין להוביל מאסים ריקים נגד 

  .4חוזה בגובה 
. ♠AKומוריד  ♣A- ב דומםזוכה ב צפון

. תוך כדי הוצאת 2-2הסדרה מתחלקת 
השליטים חשוב לדייק בקלפים הקטנים 

. ההמשך הוא ♠3או  ♠2 בידולהשאיר 
AKQ♥  חיתוך ♣(עם השלכת ,(♥ 

והשלכת  ♠4עם  דומםגבוה!), כניסה ל (
נוסף על ההארט החמישי. הקלאב  ♣

פסיד י כרוז, וה הדומם ייחתך השני של 
 11 – בדיאמונדרק שתי לקיחות 

 לקיחות. 
 10-כרוז שלא ידייק במשחקו יסתפק ב

לקיחות. זה מאוד מוזר שלכרוז תהיה 
נקודות  22בעיה של כניסות ליד של 

ת, אבל קודו כאשר ביד האחרת אפס
בברידג' קורים הרבה דברים 

  מוזרים. 



  9עמוד  2/2/2020  2020סימולטנית ארצית פברואר 
  

  

Dealer: W  
Vul: Both  20   Board:  

 J87 

 KJT74 

 Q9 

 AK3  

  

 KQ4 

 Q 

 T6532 

 J754    

 9632 

 A832 

 AJ7 

 QT  

 AT5 

 965 

 K84 

 9862  

  

 

West North East South 

Pass 1♥ Pass 2♥ 

Pass Pass Pass  

    

 

  ניתוח ההכרזה 

עם . 2♥-, ודרום תומך ל1♥צפון פותח 
נקודות מאוזנות אין לצפון בכלל מה  14

. השאלה Pass –לחשוב בסיבוב הבא 
מערב -המרכזית כאן היא האם מזרח

צריכים להתערב. מזרח מוצא את עצמו 
נקודות וקוצר  8עם  Balancingבמצב 

בהארט, אבל בידו קלף המטה את הכף 
בודדת. זהו  ♥Qנגד הכרזה כלשהי: 

קלף מועיל בהגנה וחסר ערך בהתקפה. 
הייתה בסדרת מיינור במקום  Q- לו ה

  . Dblחיוב שוקל באולי בהארט, הייתי 

כל  –שימו לב למצב הפגיעות המסוכן 
התערבות לא אחראית עלולה להוביל 
ל"נשיקת המוות", כלומר לתוצאה של 

. בנסיבות אלה אין להתערב 200מינוס 
עם יד פגומה. עדיף לתת ליריבים 

  .2♥לשחק 
  

  ניתוח משחק היד 

(ראש רצף). צפון  ♠K קלף ההובלה:
נמוך אל  ♥ומשחק  ♠Aזוכה בדומם עם 

הבודדת של מזרח אכן זוכה  Q- . ה J-ה 
מערב -בלקיחה בהגנה. בהמשך מזרח

זוכים בלקיחה אחת נוספת בכל סדרה, 
מבוצע בדיוק  2♥והתוצאה הסופית היא 

דרום. כרוז בצפון - צנוע לצפון 110+עם 
- נמוך אל ה  ♥שישחק נגד כל הסיכויים 

K (מזל של מתחילים).  140+ם ירשו
דרום - תוצאות טובות עוד יותר לצפון
מערב -יושגו בשולחנות שבהם מזרח

בחוזה, כלומר יחליטו להתערב ו"יזכו" 
(מי יודע,  300או  200ב"זכות" לשלם 

אולי יבוא גם כפל מעניש עם חגיגה 
  דרום).- מושלמת לצפון

  
  

  

Dealer: N  
Vul: N-S  21   Board:  

 64 

 K8642 

 AQ9 

 A43  

  

 82 

 Q93 

 7532 

 QJ65    

 AT7 

 AT75 

 K86 

 K98  

 KQJ953 

 J 

 JT4 

 T72  

  

  

West North East South 

--- 1♥ Pass 1♠ 

1NT Pass Pass 2♠ 

Pass Pass Pass  

    

 

  ניתוח ההכרזה 

 1♠מצפון ותשובה  1♥לאחר פתיחה 
מדרום, אני מוכן להסתכן עם ידו של 

נקודות,  14עם  NT1מערב ולהכריז 
משום ששתי העשיריות בסדרות 

 15-היריבים מפצות על הנקודה ה
החסרה. כמובן שאני מסתכל גם על 

  מצב הפגיעות: לא פגיע נגד פגיע. 

, NT1דרום לא ייתן ליריבים לשחק 
עם שישייה טובה. כפל על  2♠ויכריז 

NT1 אוד לא אחראי, משום יהיה מ
שרוב הסיכויים שלדרום לא תהיה 
כניסה צדדית לגבות את הלקיחות 
שיוגבהו בספייד (וזאת פרט לאפשרות 

  הריאלית שלמערב עוצר כפול).

אין לאף אחד מה לומר,  2♠לאחר 
מצד  NT2והמכרז מסתיים. בדיעבד, 

מזרח היא "הקרבה" טובה, אבל איש 
  לא יכריז כך.

  
  ניתוח משחק היד 

. הובלות בסדרות ♣8 קלף ההובלה:
פסולות כמובן. מבין סדרות מייג'ור ה 

שהרכבן דומה, מערב יעדיף  המיינור 
והוא מקבל  –את זו החזקה מעט יותר 

"פרס" על בחירה זו: ההובלה פוגעת 
  בסדרה החזקה של השותף.

המשחק יימשך ללא אירועים מיוחדים: 
הכרוז יוציא שליטים ויעקוף בדיאמונד; 
ההגנה תזכה בשתי לקיחות בקלאב, 

  אחת בהארט ואחת בספייד.

כך. שגרתי? לא כל  140+עוד 
בשולחנות שבהם מערב לא יוביל 
בקלאב, הכרוז עלול להספיק להגביה 

K♥  ולהשליך עליו מפסיד בקלאב עם
  .170+תוצאה של 

  

  

Dealer: E  
Vul: E-W  22   Board:  

 63 

 KQ75 

 QJ75 

 K54  

  

 T98 

 863 

 832 

 T763    

 Q74 

 JT94 

 AK64 

 A2  

 AKJ52 

 A2 

 T9 

 QJ98  

  

 

West North East South 

--- --- Pass 1♠ 

Pass 2♣ Pass 3♣ 

Pass 3NT Pass Pass 

Pass    

 

  ניתוח ההכרזה 

התלבטתי כיצד להכריז את היד הזאת 
בשיטה "טבעית". לפי הספר צפון משיב 

NT2  הבעיה שהספר הזה ישן 1♠על .
 Jacoby 2NTמאוד, וכיום המוסכמה 

השתלטה על עולם הברידג'. על כן אני 
, לפי העיקרון שההכרזות 2♣מכריז 

היא  2♣-מבטיחות חמישייה ו 2 / ♥2♦
  ברירת מחדל. 
, הכרזה שמראה כוח 3♣- דרום תומך ל 

מעל לפתיחה מינימלית (יש הכרזות 
ון לא ). לצפNT2או  2♠חלשות יותר של 

ולסיים את  NT3נותר אלא להכריז 
  המכרז.

, צפון ישיב 2/1אם משחקים בשיטת 
NT1 הוא ימשיך ל  2♣. לאחר -NT2 ,

  והחוזה הסופי יהיה זהה.
ולסיום, מה יקרה אם מערב יתערב 

עם חלוקה לא  –בכפל מוציא (שגוי 
ובהמשך  RDblמתאימה)? צפון יכריז 

יכפיל לעונשין כל חוזה של היריבים. 
בסוף המשחק יוגש למערב חשבון בן 
ארבע ספרות. הוא בא לתחרות כדי 
להכריז ולא לשתוק, אבל לפעמים 

  התענוג הזה עולה ביוקר.

  
  ניתוח משחק היד 

(שני מלמעלה  ♥6 קלף ההובלה:
מהסדרה "הטובה" מבין אלו שלא 

, ♣Aהוכרזו). הכרוז זוכה, מוסר למערב 
מקבל שוב את היד בהארט ועוקף ללא 
הצלחה בספייד. בהמשך סדרת הספייד 
מתחלקת, אך לא סדרת הקלאב. בסוף 
המשחק יהיו לכרוז תשע לקיחות: 
ארבע בספייד, שלוש בהארט ושתיים 

  בקלאב.

: תולדה של Par Score- היא ה  400+
  משחק נכון משני הצדדים.

  



  10עמוד  2/2/2020  2020סימולטנית ארצית פברואר 
  

  

Dealer: S  
Vul: Both  23   Board:  

 K964 

  

 AQ863 

 K964  

  

 A8753 

 765 

 K2 

 T75    

 JT 

 AT98 

 T974 

 AQ8  

 Q2 

 KQJ432 

 J5 

 J32  

  

  

West North East South 

--- --- --- 2♥ 

Pass Pass Pass  

    

 

  ניתוח ההכרזה 

הנקודות של דרום אינן באמת שוות  10
 Q. כל הסדרות הקצרות בראשות 10
 1♥עלובות ביותר, ומי שפותח כאן  Jאו 

זוהי פתיחה חלשה רגילה מגזים מאוד. 
  .2♥של 

 11מערב כמובן אינו מתערב עם 
נקודות וחוזק בסדרת היריב. צפון אולי 
רוצה לברוח מהשולחן, אבל עליו לאזור 

. אין משחק Passאומץ ולהניח כרטיס 
התאמה מוחלטת -מלא, ובמצבים של אי

  יש לעצור את המכרז בהקדם האפשרי.

בדרך כלל אני בעד להציג חמישיות 
כרזה במייג'ור, אבל לא הייתי שוקל ה 

נקודות, ביחוד במצב שבו  7עם  2♠של 
שני הצדדים פגיעים (צפון, אגב, ישמח 

- מאוד להכפיל כל חוזה של מזרח
  מערב).

  
  ניתוח משחק היד 

(שני מלמעלה). עם  ♦9 קלף ההובלה:
אורך בשליט מובילים מאורך ולא 

 ♦K- מחפשים חיתוך. נמוך מהדומם ו
-זוכה בלקיחה הראשונה. מזרח חוזר ב

 ♦J- . דרום זוכה ב(מהלך מפתח) ♦
כדי  ♥Jאו  ♥Qגבוה (רצוי  ♥ומשחק 

"לבלבל את האויב"). ההגנה הנכונה 
מיד  ♥A- של מערב היא לזכות ב

תוך בעוד שלישי שמזרח יח ♦ולהמשיך 
 ♣A-ל  ♣-. מזרח חוזר ב♣דרום משליך 

רביעי.  ♦- של מערב. מערב ממשיך ב
מזרח חותך וההגנה משיגה 

Promotion –  נכשל   2♥החוזה
פעמיים. הכרוז היה יכול לצמצם את 

 ♦-הנזק לו היה מוותר על העקיפה ב
  בלקיחה הראשונה.

  
  

  

Dealer: W  
Vul: None  24   Board:  

 T764 

 A982 

 A853 

 8  

  

 AKJ8532 

 Q54 

  

 T42    

 Q9 

 KJT 

 KQ96 

 AJ63  

  

 763 

 JT742 

 KQ975  

  

 

West North East South 

1NT Pass 2♥ Pass 

2♠ Pass 4♦ Pass 

4♠ Pass Pass Pass 

    

 

  ניתוח ההכרזה 

 דוגמה יפה לשימוש בהכרזות ספלינטר
. NT1לאחר טרנספר. מערב פותח 

נקודות.  10למזרח שביעייה בספייד עם 
) ויעצור Texas Transfer( 4♥אם ישיב 

הוא עלול להחמיץ הזדמנות  4♠-ב
הדרך הנכונה היא להתחיל לסלם. 

ולאחר מכן לקפוץ  2♥בטרנספר רגיל 
. הכרזה זו מהווה הזמנה 4♦-ל 2♠-מ

לסלם עם קוצר בדיאמונד. השותף 
עם  4להמשיך מעבר לגובה מתבקש 

הרבה נקודות "עובדות", כלומר נקודות 
. במציאות למערב חמש ♦-מחוץ ל

נקודות "מבוזבזות" בדיאמונד. הוא כלל 
. מזרח 4♠אינו מעוניין בסלם ומכריז 

  .4♠-סומך על שותפו ועוצר ב
  

  ניתוח משחק היד 

(סינגלטון). נמוך  ♣8 קלף ההובלה:
ממערב.  ♣Aמדרום,  ♣Qמהדומם, 

הכרוז מוציא שליטים בארבעה סיבובים 
. כך ♣A♥ +Kועליו למסור שתי לקיחות: 

  .450+מגיעים לתוצאה הצפויה של 

מצפון  A♦הובלה אומללה (ושגויה) של 
תיחתך ותאפשר לכרוז להשליך את שני 

עם תוצאה  ♦KQהמפסידים בקלאב על 
  .480+של 

 NT3תוכנת המחשב "ממליצה" להכריז 
. הייתי 460+של  ”Par Score“עם 

מהמר שתוצאה זו לא תושג באף 
יש בברידג' גם  –שולחן, אבל לך תדע 

 כאלה שמוכנים להכריז
1NT-3NT .עם ידו של מזרח 

  
  

  

Dealer: N  
Vul: E-W  25   Board:  

 7642 

 84 

 J4 

 KJ965  

  

 K9 

 AKQ63 

 AK95 

 Q3    

 J853 

 JT9 

 Q7 

 T842  

 AQT 

 752 

 T8632 

 A7  

  

  

West North East South 

--- Pass 1♥ Pass 

Pass Pass   

    

 

  ניתוח ההכרזה 

, אך 19מספר  "יד תאומה" של בורד 
. 22נקודות בלבד ולא  21הפעם לפותח 

 – 2♣(ולא  1♥החלטתי להמליץ לפתוח 
לפעמים נקודה אחת עושה הבדל 

  גדול), ושוב "צדקתי".

אין לאף אחד מה  1♥לאחר פתיחה 
לומר (עם ידו העלובה, מערב צריך 
לשתוק בסיבוב הראשון ולאחר מכן 
לתמוך אם היריבים מתערבים). כך נגיע 

, בעוד האופטימיים 1♥זה מצוין של לחו
יתאמצו לשווא לבצע  2♣בינינו שפתחו 

♥4.  

האמת היא שההחלטה גבולית מאוד. 
, 2♣  ישנם שחקנים טובים שיפתחו

, 1♥בעוד שחקנים טובים אחרים יעדיפו 
איש  – NT2ואולי יהיו כמה שיעדיפו 

  איש וסגנונו.
  

  ניתוח משחק היד 

(שני מלמעלה) או  ♦8 קלף ההובלה:
מפתה, אך רוב  ♣-. ההובלה ב♥2

 ♠- אינו בצפון. הובלה ב ♣K- הסיכויים ש
  היא כבר בגדר "פשע".

ההובלות הפסיביות עובדות: קרוב 
לוודאי שהכרוז ימשוך שני סיבובי שליט, 

- אל ה  ♠וישחק  ♥Jשלישי עם  ♦יחתוך 
Kדרום יזכה ב . -A♠  :וזה סוף הסיפור

יד ושתי להגנה שתי לקיחות בספי
לקיחות בקלאב. כעת השאלה היא: מהו 

, הזוג 1♥החוזה? אם מזרח משחק 
). אם 140+מקבל "טופ" משותף (

מערב מקבלים - , מזרח4♥החוזה הוא 
  ).100-תוצאה גרועה (

  
  
  
  



  11עמוד  2/2/2020  2020סימולטנית ארצית פברואר 
  

  

Dealer: E  
Vul: Both  26   Board:  

 AKQ7 

 J8 

 T32 

 T876  

  

 3 

 7632 

 AQJ64 

 A54    

 JT9862 

 K5 

 K5 

 KJ2  

 54 

 AQT94 

 987 

 Q93  

  

 

West North East South 

--- --- 1♦ 1♥ 

1♠ Pass 2♦ Pass 

3♠ Pass Pass Pass 

    

 

  ניתוח ההכרזה 

ממזרח,  1♦לאחר פתיחה מינימלית 
טבעי  1♠-מדרום ו 1♥אוברקול מינימלי 

, ♠-ממערב, כל כוחו של צפון מרוכז ב
  . Passואני ממליץ על 

כעת ההכרזה השנייה של מזרח היא 
(בלית ברירה עם חמישייה) ומערב  2♦

(מזמין עם שישייה). גם  3♠-קופץ ל
לחכות  –מצפון  Passבשלב זה עדיף 

ואז להכפיל. אבל  4♠שהיריבים יכריזו 
מזרח שמח שיש לו  –אינו מגיע  4♠

דמנות לעצור את המכרז. חזרת הז
המשיב על סדרתו בקפיצה, אף שהיא 
מראה יד טובה, אינה מחייבת את 

  הפותח להמשיך הלאה.

  
  ניתוח משחק היד 

(סדרת השותף) או  ♥J קלף ההובלה:
A♠  ("לראות שולחן"). בהמשך חלוקת

הוא  –הקלפים מיטיבה עם הכרוז 
מפסיד רק את ארבע הלקיחות 
המובנות מאליהן, מצליח להוציא 
שליטים ומבצע את החוזה בדיוק. מי 

... מעניין Bottomיקבל  3♠שהכפיל 
לקיחות  11ניתן לבצע  ♦-שבחוזה ב

באמצעות עקיפת חיתוך כפולה נגד 
לביצוע, ומי ניתן  NT3צפון. גם 

נקודות  22שיתגלגל לחוזה זה עם 
  יקבל תוצאה מעולה.

  
  

  

Dealer: S  
Vul: None  27   Board:  

 K4 

 K5 

 Q42 

 QJT854  

  

 5 

 QT43 

 AKT76 

 K72    

 AJT93 

 AJ92 

 85 

 63  

 Q8762 

 876 

 J93 

 A9  

  

  

West North East South 

--- --- --- Pass 

1♠ 2♣ 2♦ Pass 

2♥ Pass 4♥ Pass 

Pass Pass   

 

  ניתוח ההכרזה 

נקודות עם שתי סדרות  10למערב 
מייג'ור טובות מחוזקות בקלפי ביניים. 
עם יד זו לא עמדתי בפיתוי ואני ממליץ 

. צפון מתערב באוברקול 1♠על פתיחה 
. למזרח פתיחה מול פתיחה, והוא 2♣

מחייב (עם יד חזקה  2♦מכריז תחילה 
כזו אין צורך להכריז כפל שלילי). לבסוף 
נמצאת ההתאמה בהארט ומוכרז 

. אני מאמין שגם אם 4♥המשחק המלא 
  מערב לא פותח, זה יהיה החוזה הסופי.

  
  ניתוח משחק היד 

(ראש רצף). מערב  ♣Q קלף ההובלה:
אינו מכסה מהדומם. בלקיחה השנייה 

מוגבה.  ♣K, אבל ♣A- דרום זוכה ב
- שנלקח עם ה  ♠-דרום יחזור כנראה ב

A כעת לאור המכרז עדיף כנראה לא .
. הכרוז נותן לקיחה ♥-לבצע עקיפה ב

כדי שדרום  ♣, וצפון אולי ימשיך ♥K- ל 
. אבל מערב חותך ♣Kיחתוך את 

 ♦וכעת חיתוך  ♦AKמעליו, משחק 
מגביה את הסדרה, וניתן עדיין לסיים 

לשני משיכת שליטים בדומם, להגיע 
הדיאמונדים האחרונים ולבצע את 

  החוזה.

לאחר  ♠- גם ניסיון של צפון להמשיך ב
לא יועיל להגנה. חלוקת  ♥K- זכיה ב

  תמיד. 4♥הקלפים מאפשרת לבצע 

  
  

  

Dealer: W  
Vul: N-S  28   Board:  

 K 

 9752 

 T9863 

 K96  

  

 J8765 

 AKT 

 AK 

 QT3    

 QT93 

 84 

 QJ4 

 8752  

 A42 

 QJ63 

 752 

 AJ4  

  

 

West North East South 

Pass Pass 1NT Pass 

Pass Pass   

    

 

  ניתוח ההכרזה 

הפעם אין הרבה אופציות במכרז. מזרח 
נקודות; למערב  17עם  NT1פותח 
Pass דרום אין אפשרות -ברור ולצפון

ריאלית להתערב, ביחוד במצב פגיעות 
  יהפוך לחוזה הסופי. NT1נחות. 

נקודות מאוזנות  17יש הטוענים שעם 
במייג'ור  1וחמישייה במייג'ור יש לפתוח 

, אך מדובר NT2-ובהמשך לקפוץ ל 
בידיים עם חמישייה טובה ולא בסדרתו 

  העלובה של מזרח בחלוקה הזאת.
  

  תוח משחק היד ני

אין סיבה לא להוביל  קלף ההובלה:
 ♥3בהארט. על פי "הספר" יש להוביל 

בהיעדר שלושה מכובדים, אבל רבים 
  .♥Qיעדיפו להוביל 

גדול:  ה ההבדל בין שתי ההובלות יהי
, ♠. כעת הכרוז ישחק ♥Tיילקח עם  ♥3

וההגנה תוכל לזכות רק בשתי לקיחות 
 120+בספייד ושלוש בקלאב, כלומר 

  מערב.-למזרח

, וכעת ♥Aיילקח עם  ♥Qלעומת זאת, 
אשר  ♥-וימשיך ב ♠Kצפון יזכה עם 

יגביה את הסדרה. לאחר זכיית דרום 
 ♥- ניתן למשוך שתי לקיחות ב ♠A- ב

  דרום.- לצפון 100+עם  ♣-ושלוש ב

פוי כי מערב , צ1♠במידה שמזרח יפתח 
. כעת Bergenלפי שיטת  3♠יכריז 

מזרח אמור להתאפק ולעצור. הובלה 
תמכור את החוזה:  ♥Q- "טבעית" ב

AK♥ ,AK♦ והשלכת  ♥, חיתוך♣ 
. רק הובלה בשליט נמוך ♦Qמפסיד על 

- והחלפה של צפון לקלאב תעניק לצפון
  .3♠דרום תוצאה חיובית נגד חוזה 

  
  



  12עמוד  2/2/2020  2020סימולטנית ארצית פברואר 
  

  

Dealer: N  
Vul: Both  29   Board:  

 T876 

 7 

 A98652 

 J6  

  

 K2 

 JT32 

 QT73 

 954    

 QJ9 

 AQ64 

 4 

 AKQT3  

 A543 

 K985 

 KJ 

 872  

  

  

West North East South 

--- Pass Pass 1♣ 

Dbl 1♦ 1♥ Pass 

4♥ Pass Pass Pass 

    

 

  ניתוח ההכרזה 

" 15- עקרונית, יד העומדת ב"חוק ה 
וראויה לפתיחה במושב הרביעי, 
מצדיקה פתיחה גם במושב השלישי. 

), אף Better Minor( 1♣דרום מכריז 
שהיה מעדיף לפתוח עם סדרה יותר 

 18טובה. למערב לא כדאי לשתוק עם 
נקודות כאלה. אפשרי אוברקול בהארט 
עם ארבעה קלפים, אבל אני חושב 

כאשר , Dblדר עם שאפשר להסת
אם השותף  NT1התכנית היא להמשיך 

  .1♦יכריז 

(הכרזה  1♦במציאות צפון הוא המכריז 
מערב, -מקשה יותר על מזרח 2♦של 

אך זו החלטה מסוכנת עם סדרה 
גרועה). למזרח הכרזה "חופשית" של 

נקודות, וזה מספיק למערב  6עם  1♥
(הכרזת  4♥כדי להעלות למשחק מלא 

ספלינטר בדיאמונד תוביל לתוצאה 
  זהה).

  
  ניתוח משחק היד 

(סדרת השותף).  ♦K קלף ההובלה:
לכרוז נחתך בדומם.  ♦סיבוב שני של 

קשה להגיע לידו לצורך עקיפה בהארט, 
מוגן מספיק פעמים (אם כי  ♥Kוממילא 

מזרח אינו יודע זאת). ההמשך הטבעי 
, לזכות בכל חזרה K-אל ה ♠הוא 

. כעת לדרום אין ♥K- ולמסור לקיחה ל 
שום המשך המהווה בעיה לכרוז, אשר 
ימשוך את השליטים הנותרים ויזכה 
בכל שאר הלקיחות בסדרות השחורות. 

  מבוצע בדיוק. 4♥

  
  

  

Dealer: E  
Vul: None  30   Board:  

 KQ 

 K543 

 QJ4 

 Q862  

  

 A2 

 QT 

 A98763 

 KT7    

 T9763 

 972 

 52 

 J54  

 J854 

 AJ86 

 KT 

 A93  

  

 

West North East South 

--- --- 1♦ Dbl 

Pass 2♦ Pass 2♥ 

Pass 4♥ Pass Pass 

Pass    

 

  ניתוח ההכרזה 

עוד יד שבה המתערב ושותפו מגיעים 
, 1♦. מזרח פותח 4♥למשחק מלא 

והפעם לדרום כפל מוציא "קלאסי". 
 13מערב חלש מדי מכדי להכריז. לצפון 

פתיחה מול פתיחה. הוא יודע  –נקודות 
שיש משחק מלא, אך אינו בטוח אם זהו 

NT3  הדרך לברר מה יש 4♥או .
. Cuebid – ♦2לשותף היא הכרזת 
פועלת כמו  2♦במצב זה ההכרזה 

Stayman –  דרום מתבקש להכריז
 Stayman- במייג'ור, וכמו ב רביעייה 

אם יש שתי רביעיות מכריזים תחילה 
, 2♥את הנמוכה יותר. דרום מכריז 

וצפון מסיים מיד את המכרז עם העלאה 
  .4♥-ל 
  

  ניתוח משחק היד 

(סדרת השותף).  ♦5 קלף ההובלה:
מערב מקווה לקבל חיתוך. גם מזרח 

 ♦A- מקווה לתת חיתוך: הוא זוכה ב
וממשיך בדיאמונד. לצערו כולם 

, מוציא ♦K- משרתים. דרום זוכה ב
 ♦Qשליטים בשלושה סיבובים, גובה 

עם השלכת קלאב ומשחק ספייד. מזרח 
כדי לא  ♠Aיקפיד כמובן לזכות מיד עם 
יש לו יציאה להיכנס למשחק סופי. כעת 

, ובהמשך יקבל ♠2בטוחה מידו עם 
(או ששותפו  ♣Kלקיחה נוספת עם 

לאחר שצפון יוביל  ♣Jיקבל לקיחה עם 
Q♣  4♥ומזרח יכסה). גם בחלוקה זו 

  מבוצע בדיוק.
  
  

  

Dealer: S  
Vul: N-S  31   Board:  

 QT84 

 QT97 

 A98 

 Q2  

  

 AK63 

 AK6 

 KJT2 

 J3    

 J972 

 J852 

 64 

 T84  

 5 

 43 

 Q753 

 AK9765  

  

  

West North East South 

--- --- --- 3♣ 

Pass Pass Dbl Pass 

3♥ Pass 4♥ Pass 

Pass Dbl Pass Pass 

Pass    

 

  ניתוח ההכרזה 

יד שמראה את העוצמה של הכרזות 
Preempt אם דרום יחשוש ממצב .

יהיה , מזרח Pass- הפגיעות ויתחיל ב
. בהמשך מזרח 1♦-כנראה הפותח ב

יגלה את העובדה שלשותפו אין כלום 
  וישכיל לעצור בגובה נמוך.

של לעומת זאת, הכרזת פתיחה נועזת 
- "הורגת" את מזרח (עם שישייה) 3♣

מערב. לו הכיר מזרח את מערך 
, אך Passהקלפים, היה קורא 

במציאות הוא תמיד יכפיל. כעת מערב, 
להכריז משהו. אם  לצערו הרב, חייב

 3♣(שגוי), החוזה המוכפל  Passינסה 
  ביצוע. - בר 

כעת הוא  3♠/  3♥מערב צפוי להכריז 
כבר נמצא בחוזה  שאמור ליפול 

קרוב  –פעמיים או שלוש, וגרוע מזה 
לוודאי שמזרח יעלה אותו למשחק מלא. 

בשמחה  4♠/  4♥ צפון יכפיל לעונשין
  רבה.

  
  ניתוח משחק היד 

(גבוה מדאבלטון  ♣Q ההובלה:קלף 
בסדרת השותף). אני מעדיף לא 
להרחיב את הדיבור על ניתוח המשחק 

זו תהיה זריית מלח על הפצעים של  –
מערב. תוכנת המחשב חוזה כי - מזרח

- לאחר משחק והגנה מושלמים צפון
  מוכפל. 4♥נגד  800+דרום ייקחו 

מערב וזה קרה - אם ישבתם במזרח
ם טעות לכם, דעו כי לא ביצעת

בהכרזה.  ישנן חלוקות בהן גורלכם הוא 
 Preemptבעקבות הכרזת  800לשלם 

  מוצלחת של היריבים.
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Dealer: W  
Vul: E-W  32   Board:  

 AK53 

 J854 

 T8632 

   

  

 T72 

 K 

 QJ9 

 AK9832    

 Q864 

 AQ97 

 AK 

 QT6  

 J9 

 T632 

 754 

 J754  

  

 

West North East South 

1NT Pass 3NT Pass 

Pass Pass   

    

 

  ניתוח ההכרזה 

נקודות. צפון  17עם  NT1מערב פותח 
(תלוי בהסכם השותפות), אולי יתערב 

ולא  NT3יכריז מזרח בכל מקרה  אך 
ינסה להכפיל. לדעתי, ידו של מזרח 
אינה טובה מספיק לניסיונות סלם, ועם 

K בודד בהארט אין לחשוש מ-NT3 .
הסבירות שלשותף לפחות "חצי עוצר" 

  בהארט גבוהה מאוד.
  

  ניתוח משחק היד 

(לא האפשרות  ♠A קלף ההובלה:
הסדרה הארוכה היא  היחידה).
, אבל מהלך ההכרזה קורא דיאמונד 

בוטום -להובלה במייג'ור. בתחרות טופ
להזדרז לגבות  מערבייתכן שעל 

 –זה המצב כאן . לקיחות בטוחות
למראה הדומם החזק צפון ימשיך ללא 

  .♠Kהיסוס 

, מערב צריך להקפיד ♦8אם צפון מוביל 
 ♣A- על משחק זהיר בקלאב, להתחיל ב

ואז לעקוף נגד דרום ולחזור לדומם עם 
K♥תלך  ♦-ב . עם זאת, לקיחה אחת

לאיבוד בגלל בעיות מעברים והתוצאה 
  לקיחות בלבד. 11תהיה 

מתברר כי ההובלה הקטלנית תהיה 
דווקא בהארט, אשר יוציא לדומם את 
הכניסה הצדדית היחידה. בקלפים 

בסיבוב  ♣T-סגורים אי אפשר לעקוף ל 
, ♣Qהראשון. הכרוז ישחק נמוך אל 

וכעת ייאלץ לשחק נמוך משתי הידיים 
צפון אינו משרת. זו תהיה לאחר ש

ההזדמנות של דרום להחליף לספייד 
תוצאת  –ולהשיג שלוש לקיחות להגנה 

  דרום.-שיא לצפון

  

Dealer: N  
Vul: None  33   Board:  

 AJ32 

 A4 

 KQJ 

 A874  

  

 K 

 75 

 AT654 

 KJ963    

 T7 

 QJ862 

 98732 

 Q  

 Q98654 

 KT93 

  

 T52  

  

  

West North East South 

--- 1♣ 1♦ 1♠ 

4♦ 4♠ 5♦ 5♠ 

Pass 6♠ Pass Pass 

Pass    

 

  ניתוח ההכרזה 

ושותפו נקודות,  19עם  1♣צפון פותח 
 צפון. 1♦התערבות  לאחר  1♠מכריז 

ביד לפני תמיכה - היה רוצה להכריז קיו
כדי להראות את כוחו הרב, אבל  ♠-ב

הכרזת הפרעה עם מערב מקשה עליו 
 מסוכנת מדי 5♦-קפיצה ל( 4♦של 

צפון יכפיל והמחיר  –בפגיעות שווה 
). צפון אינו מוצא הכרזה 800יהיה 

, וכעת כפי 4♠-אינטליגנטית יותר מ
שתיקה. ספק  –שאומרים: סייג לחוכמה 

אם מזרח יפעל לפי פתגם זה. בואו 
ה יקרה אם יתלהב מהחלוקה נראה מ

. דרום יכריז מן הסתם 5♦שלו ויכריז 
עם יד חלוקתית מאוד וחוסר  5♠

בדיאמונד. כעת צפון מקבל הזדמנות 
נוספת, וההכרזה החופשית של השותף 

. אין 6♠מטה את הכף לטובת  5בגובה 
רק הערכה של  –כאן הכרזה מדעית 
  פוטנציאל הלקיחות.

  
  ניתוח משחק היד 

לאחר  –(סינגלטון)  ♣Q לה:קלף ההוב
מהלך הכרזה כזה אין לצפות לתועלת 

  .♦-רבה מהובלה ב

ומבצע מיד  ♣Aדרום זוכה בדומם עם 
נגד מזרח כדי  ♦-עקיפת חיתוך ב

כעת להשליך את המפסידים בקלאב. 
הלקיחה גורל . 6♠כבר מובטח ביצוע 

בסדרת הכרוז  תבהחלט העודפת תלוי
קלפים בשליט נהוג  10. עם הספייד 

, אך כאן Kבדרך כלל לעקוף נגד 
והכרזת ההפרעה  1♦הכרזת האוברקול 

בסבירות גבוהה  ♠Kממקמות את  4♦
  בידו של מזרח. 

עדיין ההחלטה קשה. אישית, אני 
 ♠K- מקווה שדרום יפיל למזרח את ה 

ויעניש אותו עד תום על ההכרזה 
  .5♦הגרועה 

  

Dealer: E  
Vul: N-S  34   Board:  

 Q43 

 A742 

 K52 

 T85  

  

 9876 

 T85 

 9764 

 QJ    

 AJT 

 J 

 AQT83 

 7432  

 K52 

 KQ963 

 J 

 AK96  

  

 

West North East South 

--- --- Pass 1♥ 

Dbl 3♣ Pass 4♥ 

Pass Pass Pass  

    

 

  ניתוח ההכרזה 

נקודות, מערב  16עם  1♥דרום פותח 
), וצפון 2♦מכפיל (עדיף על פני הכרזת 

: ההכרזה Bergenמשתמש בשיטת 
נקודות עם התאמה  7-9מתארת  3♣

קלפים בהארט. מקובל כי  4של 
בגובה  Bergenמשמעותן של הכרזות 

נותרת בעינה גם לאחר שהיריב  3
עם ידו הטובה  4♥מכפיל. דרום מכריז 

קלפים  9לאור ההתאמה הידועה של 
  בסדרת השליט.

  
  ניתוח משחק היד 

 –(שני מלמעלה)  ♣4 קלף ההובלה:
הרע במיעוטו היות שבסדרות הצדדיות 

דרום זוכה בידו,  .Kללא  Aהאחרות יש 
 ♦Jסיבובים ומשחק  3-במושך שליטים 

. ♦A- מידו. מערב צריך לזכות מיד ב
, מוגבה לצורך השלכת ספייד  ♦Kכעת 

ולאור חלוקת הקלאב הידידותית לא 
דרום מפסידים בסדרה זו. -יהיו לצפון

בשני אסים בלבד.  ההגנה תזכה
אמורה להיות מושגת  650+התוצאה 

  ברוב השולחנות.
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Dealer: S  
Vul: E-W  35   Board:  

 Q92 

 JT83 

 Q74 

 KQ2  

  

 AKT8 

 KQ4 

 J3 

 A754    

 763 

 62 

 KT652 

 T98  

 J54 

 A975 

 A98 

 J63  

  

  

West North East South 

--- --- --- Pass 

Pass Pass 1NT Pass 

Pass Pass   

    

 

  ניתוח ההכרזה 

מובילות להכרזת  Passשלוש קריאות 
, אשר תהפוך לחוזה NT1פתיחה 

  הסופי.

אמנם כיום כולם אוהבים להתערב נגד 
NT1ומצב הפגיעות לטובת צפון , -

דרום, אבל עם שתי ידיים אפורות של 
אי  4333נקודות עם חלוקה מסוג  10

אפשר לעשות הרבה. למרות זאת, מי 
יבצע  2♥שיגיע "בדרך לא דרך" לחוזה 

  .את החוזה 

  
  ניתוח משחק היד 

(רביעי מלמעלה  ♥5 קלף ההובלה:
הובלה טבעית, אם בסדרה הארוכה). 

כי אני מעריך שישנם שחקנים טובים 
  שיעדיפו להוביל אחרת.

של צפון מוציא  ♥Tבלקיחה הראשונה 
. גורל היד תלוי Q-לכרוז את ה

בהחלטתו של הכרוז בסדרת 
(המשחק הסביר  ♦Jהדיאמונד. אם יריץ 
ויחזור בהארט  ♦Q- ביותר) צפון יזכה ב

. ההגנה ♥Kעוקף בהצלחה נגד  כשהוא
תזכה בשלוש לקיחות בהארט, שתיים 
בדיאמונד, שתיים בקלאב ואחת בספייד 

  דרום.-לצפון 200+עם תוצאה מצוינת 

 K- אל ה  ♦אם מזרח מנחש נכון לשחק 
, הוא יגיע לשש לקיחות וממשיך בספייד

, ♣Aלפני שההגנה תוציא לו את 
  והחוזה ייפול פעם אחת בלבד.

  

  

Dealer: W  
Vul: Both  36   Board:  

 K92 

 Q 

 A9843 

 KJ65  

  

 J54 

 T2 

 KJ762 

 AQ2    

 AT 

 87643 

 QT5 

 T94  

 Q8763 

 AKJ95 

  

 873  

  

 

West North East South 

Pass 1♦ Pass 1♠ 

Pass 2♣ Pass 3♥ 

Pass 4♠ Pass Pass 

Pass    

 

  ניתוח ההכרזה 

כולם מכירים את המוסכמה "סדרה 
רביעית מחייבת" אשר לפיה הכרזת 
הסדרה הרביעית בסיבוב השני על ידי 
המשיב הינה מלאכותית ומחייבת 

  למשחק מלא.

אם כך, מה משמעותה של הכרזת 
קפיצה בסדרה הרביעית? דעת רוב 
המומחים היא שהכרזה זו צריכה להיות 
טבעית, אך מזמינה בלבד. חלוקה זו 
מעניקה לדרום הזדמנות נדירה יחסית 
להשתמש בהסכם זה ולהראות לשותף 

בסדרות המייג'ור וקצת  5-5יד עם 
  פחות מפתיחה. 

של  לצפון יד מינימלית עם התאמה 
שלושה קלפים בספייד, והוא בוחר 

. רק שחקנים 4♠להכריז משחק מלא 
בעלי נטייה פסימית מובהקת יסתפקו 

  .3♠-ב

  
  ניתוח משחק היד 

(שני מלמעלה). אין  ♣9 קלף ההובלה:
צריך להוביל בסדרה  –ברירה 

שהיריבים הכריזו (הרי הם הכריזו את 
  כולן באופן טבעי).

הינה החזקה ביותר, ועם  ♣-הובלה ב
מהווה החמצה. הדומם יכסה  ♣9זאת 
מערב אין - , וכעת למזרח♣Jעם 

אפשרות לזכות בשלוש לקיחות בקלאב. 
 K- נמוך אל ה ♠בהמשך דרום ישחק 

ולאחר מכן ספייד נמוך משתי הידיים. זו 
הדרך לבצע את החוזה: צריך למצוא 

  אצל אחד המגנים אס דאבלטון בשליט.
 ♣4-אילו מערב מוביל בשימו לב כי 

(קלף הובלה לא מקובל), צפון ישחק 
J♣  בהיעדר מידע, וכעת מזרח יכול
, ולאחר ♣Q- לאחר הזכייה ב ♠שחק ל 

תהיינה להגנה  ♣T-חזרת שותפו ב
  ארבע לקיחות.

  

Dealer: N  
Vul: N-S  37   Board:  

 AT9864 

 4 

 A963 

 52  

  

 K52 

 K983 

 KT4 

 AQ7    

 QJ 

 J65 

 85 

 JT9843  

 73 

 AQT72 

 QJ72 

 K6  

  

  

West North East South 

--- 2♠ 2NT Dbl 

3♣ 3♦ Pass 3♠ 

Pass Pass Pass  

 

  ניתוח ההכרזה 

 2נראה לי שה"כלל" הישן שאין לפתוח 
חלש עם שני אסים כבר לא תקף 
בברידג' המודרני שבו מנסים להשתמש 

  בכל הזדמנות. Preempt- ב

עם יד מינימלית  NT2מזרח מכריז 
זה נראה לי עדיף  –במצב פגיעות נוח 

  . Dblעל פני 

נקודות טובות וסומך  12דרום מחזיק 
על שותפו שלא פתח עם יד חלשה מדי 
במצב פגיע נגד לא פגיע. הוא מכפיל 

NT2 אני מניח 3♣-, ומערב בורח ל .
- שאין כמעט זוג שסיכם שיטה לברוח מ

NT2  במצב כזה, ולכן כל הכרזה של
  מערב אמורה להיות טבעית.

צפון מעריך שהיריבים מצאו התאמה 
בקלאב ולא יהיה רווח גדול מהכפלת 

ומתחרה על החוזה  3♦. הוא מכריז 3♣
בתוך הצגת רביעייה צדדית. על אף 

 3♠-, דרום יתקן ל ♦- ההתאמה ב
עם  4♠בוטום. אין להכריז -משיקולי טופ

  חה חלשה של השותף.יד כזו מול פתי
  

  ניתוח משחק היד 

(סדרת השותף).  ♣A קלף ההובלה:
 ♣Kעל פי המכרז, הסבירות למצוא 

בצפון נמוכה מאוד. בהמשך ההגנה 
תמתין בסבלנות לשתי לקיחות בספייד 

 3♠וללקיחה אחת בדיאמונד. החוזה 
 ♠אם צפון יוביל  ).140+מבוצע בדיוק (

נמוך מידו, תהיה זו כמובן שגיאה 
ולתת  K-אומללה מצד מזרח לעלות ב

  לכרוז לקיחה עודפת שאינה מגיעה לו.

לקיחות עם  10יבוצעו  3♦בחוזה 
  ).130+תוצאה פחות טובה (

אגב, הערכת צפון שלא יהיה רווח 
הייתה שגויה. לאחר  3♣מהכפלת 

הארט ההגנה זוכה  הובלה בסינגלטון
ועוד שני אסים  ♣K, ♥, חיתוך ♥AQ- ב

  .300+עם תוצאה של 
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Dealer: E  
Vul: E-W  38   Board:  

 J64 

 A652 

 32 

 KQJ6  

  

 AQ2 

 T94 

 QT987 

 53    

 953 

 QJ83 

 AKJ654 

   

 KT87 

 K7 

  

 AT98742  

  

 

West North East South 

--- --- Pass 1♣ 

1♦ 1♥ 3♦ 4♣ 

4♦ 5♣ Pass Pass 

Pass    

 

  ניתוח ההכרזה 

קרב סוער בין סדרות המיינור. לאחר 
צפון צריך  1♦והתערבות  1♣פתיחה 

 להראות רביעייה בהארט (שימו לב:
אינן  /♠11♥מצב זה ההכרזות ב

מבטיחות חמישייה). ידו של מזרח 
מתאימה בהחלט להכרזת הפרעה של 

במצב פגיעות נחות: חמישייה  3♦
 –נקודות  10- בסדרת השותף, פחות מ
  אבל גם לא אפס נקודות.

 3♦דרום אינו יכול לעבור בשתיקה על 
גם  4♣עם חלוקה כזאת, והוא מכריז 

מבלי לדעת על תמיכת שותפו. מערב 
אך עליו  – 5♦ציע לשותף מ – 4♦מכריז 

לגלות זהירות עם מפסידים כה רבים 
- בסדרות המייג'ור. צפון תומך כמובן ל 

, ויש 5♦. כעת יש שיכריזו במזרח 5♣
  שיהיו זהירים יותר בגלל מצב הפגיעות.

  
  ניתוח משחק היד 

(ראש  ♦A: ♣5נגד  :קלף ההובלה
רצף). הכרוז חותך, מוציא שליטים, 

ומנצל את  T- מהדומם לכיוון ה  ♠מוביל 
 12החלוקה הנוחה בספייד לביצוע 

אופטימי עם  6♣-לקיחות. מי שהעלה ל 
  ידו של צפון יזכה בכל הקופה.

מתחת  ♥מוכפל:  5♦קלף ההובלה נגד 
יפילו את החוזה  ♠או אפילו  A- ל 

. ♣K פעמיים, אבל במציאות צפון יוביל 
הכרוז יחתוך, יוציא שליטים ויספיק 
להגביה את סדרת ההארט כדי להשליך 

 ♠- מהדומם בעוד מועד מפסיד ב
בדרום  K♠-(מהמכרז אפשר להסיק ש

). A♥-ולא לעקוף לאחר שצפון זוכה ב
תהיה תוצאה טובה מאוד  200מינוס 
  מערב.-למזרח

  

  

Dealer: S  
Vul: Both  39   Board:  

 T74 

 AKJT97 

 K4 

 Q6  

  

 J62 

 43 

 9753 

 AK52    

 K985 

 Q52 

 T8 

 J873  

 AQ3 

 86 

 AQJ62 

 T94  

  

  

West North East South 

--- --- --- 1♦ 

Pass 1♥ Pass 1NT 

Pass 4♥ Pass Pass 

Pass    

 

  ניתוח ההכרזה 

מהלך הכרזה טבעי ופשוט: הכרזת 
נקודות עם  12-14דרום מתארת 

חלוקה מאוזנת. צפון יודע כי לשותפות 
  ניקוד למשחק מלא עם

קלפים בהארט, והוא סוגר למשחק  8-9
  .4♥מלא 

למען האמת, סדרת ההארט של צפון 
 4♥- כך טובה שהוא יכול להסתדר ב- כל 

גם מול סינגלטון ואפילו חוסר אצל 
  השותף.

  
  ניתוח משחק היד 

. מערב מאותת ♣A קלף ההובלה:
(לא מעודד)  3♣ב הראשון עם בסיבו

(העדפה  ♣ 8ובסיבוב השני עם 
, ומזרח יודע Qלספייד). מצפון נופלת 

לפי קלפי שותפו שלא עובדים עליו, ולא 
ביד השותף. הוא  ♣יהיה כאן חיתוך 

והכרוז צריך לקבל  ,מחליף לספייד
  החלטה.

. ♠Qאפשרות ראשונה: צפון משחק 
. בלית ♠9-וחוזר ב ♠K- מערב זוכה ב

 ♠, ישליך ♥Qברירה הכרוז יעקוף נגד 
  בדיוק. 4♥ויבצע  ♦על 

אפשרות שנייה: צפון משחק מהדומם 
A♠  ועוקף בהארט, העקיפה מצליחה– 

  לקיחות. 11

אפשרות שלישית: צפון חושש שמזרח 
 ♠A- . הוא זוכה ב♥Qיקבל את היד עם 

משחק "זהיר" זה יביא  – ♥AKומוריד 
את  למפלתו משום שמערב יחתוך 

 ♥Qהסיבוב השלישי של הדיאמונד עם 
  הלקיחה המפילה. – ♠Kויספיק למשוך 

  
  

  

Dealer: W  
Vul: None  40   Board:  

 QJT9 

 T75 

 JT32 

 K6  

  

 K75 

 AK6 

 A64 

 AQT9    

 A84 

 82 

 Q975 

 J743  

 632 

 QJ943 

 K8 

 852  

  

 

West North East South 

Pass Pass 2NT Pass 

3♣ Pass 3NT Pass 

Pass Pass   

    

 

  ניתוח ההכרזה 

לסיום, עוד מהלך הכרזה פשוט ורגוע. 
נקודות.  20עם  NT2מזרח פותח 
) Puppet stayman( 3♣מערב משיב 

משום שהוא מעוניין לברר אם לשותף 
 NT3חמישייה בספייד. מזרח מכריז 

במייג'ור), (אין לי רביעיות או חמישיות 
  ושם זה נגמר.

- שחקנים במערב שאינם משתמשים ב
Puppet Stayman  יכריזו מידNT3 

  ויגיעו לחוזה הסופי מהר יותר.
  

  ניתוח משחק היד 

(ראש רצף שבור בן  ♥Q קלף ההובלה:
מעכב פעם אחת קלפים). הכרוז  3

, נכנס ♥A- זוכה ב(טכניקה טובה), 
(על מנת  ♣Jומוביל  ♠Aלדומם עם 

 ♣- לחזור על עקיפה מוצלחת ב
פעמיים). קרוב לוודאי שצפון יכסה עם 

K♣ ,לאחר הצלחת העקיפה בקלאב .
דרום יקפוץ , ונמוך מידו ♦מזרח ינסה 

  . K- ב

 .לקיחות 10מובטחות לכרוז בשלב זה 
בצפון אשר לכאורה, הכול תלוי כעת 

חייב לשמור הגנה על סדרת הדיאמונד 
. 11- ת הלקיחה ה וע מהכרוז אכדי למנ

 11למעשה, אין דרך למנוע מהכרוז 
לקיחות משום שמתפתח משחק לחץ 
נגד צפון אשר מחזיק גם אורך 
בדיאמונד וגם את כל הקלפים הבכירים 

  בספייד.

כרוזים שיהיו ערניים מספיק כדי להבחין 
במשחק הלחץ הפוטנציאלי וליישם אותו 

  .460+יתוגמלו בתוצאה יפה מאוד של 
  



ברותם פרסום והפקות עורכים, מעצבים, מדפיסים, כורכים 
ושולחים אליך עד הבית 

  www.rotemltd.co.il  ravit@rotemltd.co.il  077-5401053 

רפאל שמיר

זכרונות

ת
נו

רו
זכ

//
ר 

מי
ש

ל 
א

פ
ר

נולד  שמיר  (רפי)  רפאל 
משבעה  חמישי  כבן  בירושלים 
ילדים שנולדו למשפחת מזרחי. 
את  החליפו  והוא  שמואל  אחיו 
לשמיר  ממזרחי  משפחתם  שם 
דרמטיות  נסיבות  בגלל 
שינוי  אך  העצמאות.  במלחמת 
מחקירת  אותם  הסיט  לא  השם 
והיאחזותה  המשפחה  שורשי 
בירושלים מגירוש ספרד לאורך 

כל הדורות ועד היום. 
האלה  החקירות  תוצאות 
הרבה  עם  יחד  בספר,  מובאות 
וסיפורים  זיכרונות  מאוד 
משפחתיים, חינוכיים, מקצועיים 

ופוליטיים. 
של  בהובלתו  הסיפור  תחילת 
רפי על "אמבולנס" עגלה לבית 
והמשכו  טיכו,  ד"ר  של  החולים 
התימני,  מהחדר  בזיכרונות  
עם   המבורך  המפגש   מההגנה, 
לאורך  וחברתו  רעייתו  ורדה, 
נישואים  שנות  שבעים 
בעבודתו  והמשכו   מאושרים, 
כעורך דין בוגר המחזור הראשון 

של הפקולטה למשפטים.
תמונה  מתארים  הזיכרונות 
המאורעות  ומשפחתית,  אישית 
הקמת  לפני  בארץ  היסטוריים 
העותומאני,  השלטון  המדינה, 
הראשונה,  העולם  מלחמת 
יהודים  עליית  הבריטי,  הכיבוש 

והשתלבותם בארץ, ועוד.
לבני  מלכתחילה  נועד  הספר 
שגם  אפשר  אך  המשפחה 

קוראים אחרים ימצאו בו עניין. הציור שעל העטיפה:
רינה סיטון - "הבית באוהל משה“

שמואל לוי

החיים
על פי שמוליק

ֲאִני  ַיְלָּדה ֶׁשל ְּכָפר
ִׁשיָרה ִליִרית ֶׁשִּנְכְּתָבה ְּבחֹוָתם ִאיִׁשי

ג’ּוִדי ָּפז-רֹוְטֶנר

איסר גרבר

סיפור חיי

חיי
ר 

פו
סי

  
בר

גר
ר 

יס
א

ספרים שנשארים במשפחה

פנו אלינו להצעת מחיר מותאמת גם בכמויות קטנות ופורמטים מיוחדים

אוטוביוגרפיה
ספר זיכרון
פרוזה
ספר שירים
ספר לימוד
ספר מתכונים
 ספר מחזור
יומנים

אלבום תמונות 
ועוד...

ברידג'
ת ו י נ ש  6 0 - ב

אלדד גינוסר

חוקי המשחק
מוסכמות וטקטיקות בסיסיות
המלצות, כללים ומילון מונחים


