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סימולטנית אונליין
נובמבר 2020

לפניכם תחרות סימולטנית נובמבר  2020אונליין.
 24הידיים חולקו על ידי מחשב באופן אקראי לחלוטין וללא שום התערבות.
ניתוח הידיים בוצע על ידי רם סופר ,רב אמן כסף.
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סימולטנית אונליין נובמבר 2020

סימולטנית אונליין נובמבר 2020
לפניכם  24הידיים ששוחקו בתחרות הסימולטנית
אונליין נובמבר .2020
הידיים חולקו על ידי מחשב באופן אקראי לחלוטין וללא
שום התערבות .חולקו  4סטים של ידיים ומחבר
ההסברים רם סופר ,בחר סט שלם ,זה שנראה לו המעניין ביותר.
בהסברים השתדל רם להתאים את הניתוחים וההסברים ליכולתם של
רוב הקוראים.
ההכרזות המומלצות הן בשיטה טבעית  5מייג'ור הנפוצה ביותר אצלנו.
ישנם כמה ניתוחים ברמה גבוהה יותר שאנו מקווים שיתרמו להבנתכם
וסקרנותכם.
אנו מקוים כי נהניתם מן התחרות עצמה וכי תפיקו תועלת גם
מקריאת החוברת הזו.
תוצאות התחרות תתפרסמנה באתר ההתאגדותhttp://www.bridge.co.il :

Dealer: N
Vul: None
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ניתוח ההכרזה

לאחר שתי קריאות  Passאפשר להכריז  Weak Twoבצורה חופשית יותר .מצב
הפגיעות מצדיק כעת הכרזה של ♦ 2מדרום עם חמש נקודות ושישייה חלשה –
הרי ברור שלמערב יד חזקה וה Preempt-יפריע לו .מערב מכפיל עם  19נקודות
וקוצר בסדרת הפותח .צפון "תומך עם תמיכה" ומכריז ♦ .3מזרח )ששותפו הבטיח
 +12נקודות( מתלבט בין ♠ 3ל 4♠-ומחליט על הכרזה זהירה לנוכח  Kחסר ערך
לכאורה בסדרת היריבים .בכל זאת ,למערב די והותר כדי להוסיף ל 4♠-מול
הכרזת השותף "בהתנדבות" בגובה .3
ניתוח משחק היד

קלף ההובלה) ♦T :ראש רצף( או ) ♦9שני מלמעלה( – אין שום סיבה להוביל
בסדרה אחרת .מזרח זוכה בדומם ,מושך  ♠KQומגלה את חלוקת השליטים
הגרועה .לאחר מכן הוא משחק  ,♠Aקלאב נמוך )הדומם זוכה בלקיחה עם ,(♣J
חוזר לידו עם  ♦Kומוביל עוד קלאב נמוך )כל זאת כדי להתגבר על מצב אפשרי של
 ♣Aדאבלטון בדרום( .במציאות סדרת הקלאב מחולקת  ,3-3וכל דרך משחק
סבירה תניב לקיחה שלישית בסדרה שעליה ייזרק המפסיד בהארט .בסופו של
דבר הכרוז מפסיד רק  ♣Aולקיחה בשליט ומבצע  11לקיחות בחוזה ♠.4

האתר המוביל בעולם לשיפור מיומנויות הברידג'
הדרך הקלה והמהירה ללמוד ולתרגל

בבית שלך ,בזמן שלך ,בקצב שלך ,בכיף שלך
רק  ₪ 44לחודש
ברכישת מנוי שנתי בתשלום מראש

שיעורי וידאו

תרגול הכרזות

תרגול משחק היד

תרגול הגנה

מתאים לכל הרמות

www.bestbridge.co.il
לסיוע ופרטים נוספיםinfo@bestbridge.co.il | 053-7517570 | 052-3292290 :
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Board:
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ניתוח ההכרזה

עוד פתיחה של  Weak Twoעם חמש
נקודות ,הפעם במושב הראשון .מצב
הפגיעות והחלוקה הטובה מצדיקים
את ההכרזה .למערב ברור שאין
לשותפות שלו הגנה מפני ♥  ,4ולכן
במצב הפגיעות הנתון כדאי לקפוץ מיד
ל 4♠-ולהפעיל לחץ כבד על היריבים.
צפון היה רוצה לנהל דו-שיח עם
השותף בניסיון להגיע לסלם ,אך לאחר
הפרעת היריבים נותר רק לבחור בין
 Dblל .5♥-הסיכויים לביצוע חוזה
בגובה  5נראים טובים ,ולכן בתחרות
טופ-בוטום יש להכריז ולא להסתפק ב-
 Dblשכנראה יניב ניקוד נמוך יותר
ממשחק מלא פגיע .לאחר הנזק
שגרמו להכרזת היריבים ,מזרח-מערב
שותקים ונותנים להם לשחק בגובה .5
ניתוח משחק היד

קלף ההובלה) ♠T :ראש רצף פנימי(.
טוב עשו צפון-דרום שלא הכפילו ♠,4
כי אז היו מקבלים לכל היותר +500
)וגם זה לאחר הגנה קשה של הובלה
מתחת ל ♥A-כדי לקבל חיתוך קלאב(.
החוזה ♥ 5קל לביצוע ,והשאלה היא
אם ניתן להשיג לקיחה עודפת .הרכב
הקלפים בדיאמונד מאפשר צמצום
מספר המפסידים בסדרה לאחד אם
לאחד היריבים  Qאו  Kדאבלטון
בדיאמונד .על פי ההכרזה ,למזרח
שישה ספיידים ,ולכן רוב הסיכויים
שהוא קצר יותר בדיאמונד .על כן יש
להוביל דיאמונד נמוך מצפון לאחר
משיכת השליטים .מזרח כנראה יזכה
בלקיחה עם  ,♦Qואז עוקפים נגד K
במערב בסיבוב הבא .אם מזרח נותן
ל ♦K-של שותפו לזכות ,מפילים לו את
ה Q-בסיבוב הבא .דרך המשחק
המוצעת מביאה לביצוע  12לקיחות.

ניתוח ההכרזה

לאחר ששותפו פתח ♠ 1ומערב התערב
♥ .2צפון צריך להכריז יד עם  12קלפים
בסדרות המיינור .כפל שלילי לא ייתן
לשותף תמונה נכונה .על צפון פשוט
להכריז את סדרותיו ולתת לשותף
לבחור בין ♣ 5ל .5♦-צפון מתחיל
בהכרזת ♦ .3מזרח תומך בשותפו ל-
♥ ,3ודרום חוזר על סדרת הספייד
בגובה ) 3איכות הסדרה הירודה אינה
מצדיקה הכרזת ♠ .(4כעת צפון קופץ ל-
♣ 5ומראה יד עם אורך קיצוני בסדרות
המיינור .דרום מתקן ל – 5♦-ידו אינה
מספיק טובה כדי לחשוב על סלם.
במקרים כאלה שהשותף הראה שתי
סדרות ארוכות ,וביד השחקן מספר
שווה של קלפים בשתי הסדרות ,חשוב
לתקן באותו גובה לסדרה הראשונה
תמיד.
ניתוח משחק היד

קלף ההובלה .♥A :היריבים הכריזו
את כל הסדרות האחרות ,ויש להוביל
בסדרת השותף .ההמשך )לאחר
נפילת  ♥Kמצפון( ,כבר אינו ברור.
החלפה לשליט )כדי למנוע חיתוכים(
תבצע עקיפה עבור הכרוז .לאחר
ההגנה העיקשת ביותר )המשך
בהארט( הכרוז ישחק פעמיים קלאב
לכיוון הדומם וישיג כניסה אחת
באמצעות  ♣KTכדי להוביל  ♦Qולבצע
במידת הצורך עקיפה חוזרת בסדרה.
בסופו של דבר הכרוז יפסיד רק לשני
האסים החסרים ויבצע בדיוק את
החוזה ♦.5

ניתוח ההכרזה

צפון פותח ♣ 1ומכריז בסיבוב השני
 1NTכדי להראות יד מאוזנת עם
 12-14נקודות .לדרום  11נקודות עם
חמישייה בדיאמונד .לאחר הכרזה
ראשונה ♦) 1עם חלוקה כזו1♥ ,
מומלץ רק עם ידיים חלשות( הוא
מזמין למשחק מלא באמצעות 2NT
)השותף כבר שלל רביעייה בהארט(.
לצפון יד גבולית ,באמצע טווח הניקוד,
אך לאור החלוקה הדלה )(4333
ופיזור המכובדים הוא מחליט ,לאחר
התלבטות ,לדחות את ההזמנה
ולהישאר בחוזה .2NT
ניתוח משחק היד

קלף ההובלה) ♠2 :רביעי מלמעלה(
או ) ♥9שני מלמעלה( .אין לי דעה
מוצקה באיזו סדרת מייג'ור עדיף
להוביל כאן.
בדומה לבורד מספר  ,2הכרוז יכול
לצמצם את מספר המפסידים
בדיאמונד אם ינחש איזה מגן מחזיק A
דאבלטון ,אך לאור העובדה שצפון הוא
זה שיזכה בלקיחה הראשונה ,קרוב
לוודאי שהכרוז יבחר להתחיל
בדיאמונד נמוך מידו .נניח שמזרח
הוביל ספייד וצפון זכה ב .♠Q-בלקיחה
השנייה  ♦Kנלקח על ידי ה .A-מערב
חוזר בספייד אל ה A-בדומם .כעת
הכרוז משחק  ♦Qומוסר להגנה
דיאמונד .ההגנה זוכה בשתי לקיחות
בספייד בנוסף לשתי הלקיחות
בדיאמונד שכבר זכתה בהם ,אך
לאחר מכן לכרוז מעבר לדומם בקלאב
כדי לזכות בשני הדיאמונדים הקטנים
שהוגבהו .עקיפה מוצלחת בהארט
תשלים תשע לקיחות )שלוש בדיאמונד
ושתיים בכל סדרה אחרת( .רוב
הסיכויים שמי שהכריז  3NTיבצע את
החוזה עם תוצאה מצוינת.
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Dealer: N
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Q
 9632
 K7542
 952

5
 T864
 AK75
 J6
 A87

 KJ53
 QT84
 T9
 QJ3

עמוד 5

Board:

 A972
J
 AQ83
 KT64

Dealer: E
Vul: E-W

 KQT96
 832
 J4
 KT6

6
 A53
 AKJ75
 K75
 A7

 82
 Q94
 T986
 QJ54

Board:

 J74
 T6
 AQ32
 9832

Dealer: S
Vul: Both

 A73
 97652
 AKT
 32

7
 Q954
 AQ3
 J86432


 KJT6
 JT

 AJT8754

Board:

 82
 K84
 Q975
 KQ96

South

East

North

West

South

East

North

West

South

East

North

West

1
Pass

Pass
3

1
2
Pass

--Dbl
Pass

Pass
*3
4

Pass
Pass
Pass
Pass

--2NT
3
Pass

--Pass
Pass
Pass

1
1
4

--Pass
Pass
Pass

--1
3
Pass

--Pass
Pass
Pass

ניתוח ההכרזה

ניתוח ההכרזה

ניתוח ההכרזה

צפון פותח ♣ .(Better minor) 1דרום
משיב ברביעייה הנמוכה יותר ♥.1
מערב מתערב בTakeout Double-
עם קוצר בהארט ורביעיות בסדרות
שלא הוכרזו .צפון תומך בשותפו ל2♥-
)חשוב להראות מיד התאמה לשותף
ולא להמתין( .מזרח יודע ששותפו קצר
מאוד בהארט ולמרות מיעוט הנקודות
מכריז ♦ 3עם התאמה צפויה של
תשעה קלפים .לדרום  9נקודות ,אבל
לפי "חוק סך הלקיחות" ,במצבים
שבהם לשני הצדדים  17-23נקודות,
הכרזה של ♥ 3מעל ♦ 3אינה מוצדקת
אם אין התאמה בת  9קלפים .מסיבה
זו גם צפון אינו ממשיך להכריז ,ומזרח
זוכה בחוזה .למערב יד טובה ,אך אין
משחק מלא באופק והוא שמח
להשאיר את החוזה על ♦.3

אפשר לפתוח ♥ 1בצפון )שיוביל
למהלך הכרזה מורכב יותר עם
התערבות היריבים( ,אבל לדעתי
מדובר ב 19-נקודות ששוות  20הודות
לחמישייה טובה ושפע של קונטרולים
)קלפי  ,(A/Kואני מציע לפתוח .2NT

דרום יפתח ♣) 1חוק ה .(20-מהלך
הכרזה טבעי מוביל למציאת התאמה
בספייד .ייתכן שמזרח יתערב ♥ ,1אך
לא הייתי ממליץ לו על כך עם חמישה
קלפים קטנים .אחרי הכול ,אוברקול
הוא גם בקשת הובלה מהשותף.

היות שהכרזות פתיחה  2NTעם
חמישיות במייג'ור הינן נפוצות ,אני
ממליץ למשיב ל 2NT-להשתמש
במוסכמה ) Puppet Staymanבמקום
סטיימן רגיל( המאפשרת לו לברר אם
לשותף חמישייה במייג'ור .ההמשכים
לאחר ♣ 3הם 3♥ :או ♠ – 3חמישייה;
♦ – 3אין חמישייה אבל יש רביעייה
אחת לפחות במייג'ור;  – 3NTאין
רביעיות במייג'ור.

לאחר הכרזת דרום ♠ ,1צפון צריך
להחליט אם לתמוך לגובה  2או .3
נראה לי שבידו ערך חלוקתי לא קטן,
אף על פי שהחוסר הוא בסדרת
השותף ,ולכן המלצתי על ♠ .3כעת
דרום המחזיק יד חלוקתית מאוד
ימשיך הלאה למשחק מלא ♠ 4למרות
מיעוט הנקודות.

ניתוח משחק היד

קלף ההובלה) ♣Q :ראש רצף בסדרה
שהשותף הכריז( או הארט נמוך.
ההובלה בקלאב זוכה בשתי לקיחות
מידיות ,אך מקלה על הכרוז לפתח
שתי לקיחות משל עצמו בקלאב )לאחר
משיכת השליטים( ,והוא יבצע ללא
קושי  10לקיחות .גם לאחר כל הובלה
אחרת ניתן להגיע ל 10-לקיחות
באמצעות משיכת שליטים ,משחק של
קלאב לכיוון ה T-בדומם וחיתוך צולב
בסדרות המייג'ור.
זוגות אגרסיביים בקו צפון-דרום
שיכריזו ♥ 3עלולים להיענש בחומרה.
הגנה טובה יכולה להשיג שלושה
חיתוכים בספייד ולהפיל את החוזה
שלוש פעמיים .גם שתי נפילות יובילו
לתוצאה רעה  -200לעומת -130
בלבד אם נותנים למזרח לשחק ♦.3
ביד הזאת "חוק סך הלקיחות" עובד!

במערך הקלפים לעיל הכרזת Puppet
 Staymanשל דרום מובילה לחוזה
♥ 4בהתאמה .5-3
ניתוח משחק היד

קלף ההובלה) ♠K :ראש רצף( .אם
צפון מעכב את הלקיחה או זוכה ב♠A-
וממשיך בסדרה כדי לחתוך בדומם ,אז
מזרח מסוגל להכשיל אותו באמצעות
החלפה ל ♦J-שתגביה עבור השותף
שתי לקיחות בדיאמונד בנוסף ל.♣K-
המשחק המצליח הוא לזכות ב,♠A-
לדחות משיכת שליטים ולשחק מיד
 ♣Aוקלאב נמוך מהיד .מזרח יזכה ב-
 ♣Kויבין שיש בדומם שתי לקיחות
מוגבהות בקלאב לצורך השלכת
מפסידים .ככל הנראה ,מזרח ימהר
לגבות את לקיחות ההגנה )ספייד
ודיאמונד( .בכל מקרה הכרוז יגיע
בדרך זו או אחרת ל 10-לקיחות.

ניתוח משחק היד

קלף ההובלה) ♠2 :הובלה בשליט( או
) ♣Kראש רצף( .ככלל ,הובלה בשליט
מומלצת לאחר שכל אחד מהיריבים
הכריז סדרה ,והם הסכימו על סדרה
שלישית .ואמנם ,ביד זו הכרוז זקוק
לכמה שיותר חיתוכים ,ואין זה מפתיע
שהובלה בשליט היא היחידה שתכשיל
♠ .4ההובלה הגרועה מכולן היא .♣K
הכרוז יזכה ב ,♣A-יריץ  ♣Jלעקיפת
חיתוך ,ואם ידייק בהמשך ויחתוך שני
קלאבים גבוה בדומם ,הוא יוכל לזכות
ב 12-לקיחות.
ההגנה המנצחת היא הובלה של מערב
בשליט והמשך של מזרח בשליט
לאחר זכייה ב .♠A-כעת הכרוז יכול
לעקוף בהצלחה בהארט ולבצע חיתוך
צולב בסדרות המיינור ,אבל זה יביא
אותו ל 9-לקיחות בלבד .לאחר כל
הובלה שאינה בשליט ניתן לבצע 10
לקיחות לפחות.
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ניתוח ההכרזה

צפון פותח ♠ 1ומזרח מתערב בהכרזת
 Michaels Cuebidאגרסיבית ♠2
המתארת חמישייה בהארט וחמישייה
במיינור .מזרח היה מעדיף שיהיו לו
מכובדים בהארט ,אבל במצב שאין
פגיעים הסגנון האגרסיבי נוטה
להשתלם.

צפון פותח ♥ ,1ומזרח מכפיל עם 19
נקודות וקוצר בהארט .לדרום נקודה
אחת בלבד ,אבל לאור מצב הפגיעות
זו יד מתאימה להכרזת הפרעה ♥ 3עם
התאמה של ארבעה קלפים בסדרת
הפותח .מערב זקוק ליותר נקודות
בשביל הכרזה "חופשית" ♠ .3הנכון
הוא לקרוא פעם אחת  Passולהכריז
♠ 3רק לאחר  Dblשני ממזרח
)המבטיח כוח רב(.

למזרח ולדרום אין מספיק לפתיחה.
מערב פותח ♠ ,1וייתכן שצפון יתערב
) 2NTמיינורים( – לדעתי זו אינה יד
מתאימה במצב פגיע.

לדרום תמיכה מצוינת בספייד ו15-
נקודות .כדי להראות יד כזו לאחר
התערבות יש להכריז את סדרת
היריב .ההכרזה ♥ 3מתארת התאמה
בספייד עם יד מזמינה לפחות .מערב
מחפש הקרבה ומכריז  4NTהמבקש
משותפו להכריז את סדרת המיינור.
לצפון  17נקודות גבוהות וחוסר
בסדרה שבה יש ליריבים התאמה
חזקה .הוא יודע שהוא באזור הסלם
והמרחב שנותר לברורים קטן מאוד.
הימור על סלם קטן ♠ 6נראה הגיוני.
אפשר גם לבחור בקיו-ביד ♦ 5או ♥,5
)האופטימיים יכריזו ♦ (6ואז דרום
יקבל את ההזמנה ,ואולי אף יחפש
סלם גדול .מזרח יכול לשקול הקרבה
ל ,7♦-אבל פעולה זו עלולה רק
"לדחוף" את היריבים לסלם גדול
שאליו לא הגיעו בכוחות עצמם.
ניתוח משחק היד

קלף ההובלה) ♦A :בתקווה לזכות
בלקיחה( .במציאות קלף ההובלה לא
ישנה דבר – לכרוז  13לקיחות קלות
מלמעלה.
ללא ההתערבות ההתחלתית של
מזרח ,ייתכן שצפון-דרום ימצאו את
הדרך לסלם הגדול .הכרזות
מסייעות
החריפות
ההתערבות
למזרח-מערב בכך שהן מקשות על
היריבים לתאר את ידיהם במדויק.

כעת נשאלת השאלה אם מזרח צריך
להעלות למשחק מלא .ריבוי הנקודות
בסדרת היריבים אינו מבשר טובות –
אילו  KQהארט היו בדיאמונד ,היד
הייתה שווה בהחלט הכרזה של ♠.4
עם הקלפים של מזרח בפועל עדיף
להיות זהיר ,משום שהשותף לא
הבטיח נקודות כלל.
ניתוח משחק היד

אם צפון לא מתערב ,מומלץ למזרח-
מערב להשתמש במוסכמת .Drury
מזרח מכריז ♣ 2ומראה התאמה
בספייד עם יד קרובה לפתיחה .מערב
יכריז כמובן ♠ .4אפשר גם להכריז ♥2
כדי לברר אם יש התאמה טובה יותר
בהארט ,אך רצוי שיהיה סיכום בין
השותפים שזו הכרזה מחייבת.
אם צפון מתערב  ,2NTמזרח יכול
להכפיל ) Dblמראה עניין להעניש
לפחות את אחת מסדרות המיינור(
ולאחר הכרזת ♦ 3של דרום להזמין
למשחק מלא עם ♠ .3כך או אחרת
מזרח-מערב יגיעו ל ,4♠-אבל ייתכן
שדרום יתחרה ל 5♦-ויאלץ אותם לקבל
החלטה קשה.

קלף ההובלה) ♥A :אין הובלה
אטרקטיבית ,אז עדיף להוביל בסדרה
שהשותף תמך בה( .צפון זוכה ב♥A-
וממשיך בסדרה .ניתן לראות כי ביצוע
 10או אפילו  9לקיחות דורש יותר
מעקיפה מוצלחת אחת .הבעיה
הראשונה של מערב היא איך להגיע
לידו כדי לעקוף בספייד .הפתרון
במערך קלפים זה הוא לשחק דיאמונד
נמוך אל ה T-בלקיחה השנייה ,ולאחר
מכן להיכנס ליד עם  ,♦Qלעקוף
בהצלחה בספייד ,לחזור ליד בחיתוך
דיאמונד ולעקוף בקלאב.

קלף ההובלה) ♦K :ראש רצף( .ללא
התערבות מצפון ,אעדיף לא להמר על
עקיפה בקלאב המסכנת את החוזה.
מערב צריך לעבור לדומם עם ,♣A
לשחק ספייד נמוך לעבר ה K-ולחזור
לדומם בהארט כדי לשחק סיבוב שני
של שליטים .בסופו של דבר עדיין
יישאר שליט בדומם בשביל חיתוך
שיגביה את ההארט החמישי ,והחוזה
♠ 4יבוצע בדיוק.

משחק מדויק יסייע לכרוז לנצל את
מערך הקלפים הידידותי ולהשיג עשר
לקיחות .תוצאה של  +170בחוזה
חלקי בספייד תהיה טובה; הכרזה
וביצוע של ♠ 4יהוו כמובן תוצאת שיא.

אם צפון מתערב  ,2NTמערב ינצל את
המידע כדי לעקוף בקלאב בלקיחה
השנייה ולהשליך מפסיד בדיאמונד.
לאחר מכן ימשיך כפי שתואר לעיל
ויבצע את החוזה עם לקיחה עודפת.

ניתוח משחק היד

סימולטנית אונליין נובמבר 2020

Dealer: S
Vul: None

 KQ962
 J2
 J98
 KT5

11
 A5
 KQ83
 Q42
 J873

 JT4
 A97654
 K6
 Q9

עמוד 7

Board:

 873
T
 AT753
 A642

Dealer: W
Vul: N-S

 J852
 QJ6
 8732
 T3

12
 KQ7
 T972
 AJT
 J72

 AT943
 AK43
9
 KQ5

Board:

6
 85
 KQ654
 A9864

Dealer: N
Vul: Both

 Q87542
 AQ65

 AQ6

13
J
 K9742
 7652
 T85

 A93
J
 AKQJ94
 942

Board:

 KT6
 T83
 T83
 KJ73

South

East

North

West

South

East

North

West

South

East

North

West

Pass
2
Pass

--1
Pass

--1
3

--Pass
2
Pass

1
4
Pass

Pass
3
Pass

Pass
*3

Pass
2NT
Pass
Pass

2
5
Pass

1
4
5

Pass

--2
Pass
Pass

4

4
Pass
Pass

ניתוח ההכרזה

ניתוח ההכרזה

ניתוח ההכרזה

בחלוקה זו האפשרויות רבות .חלק
יפתחו בדרום ♥ ,1חלק יפתחו ♥2
וחלק ימתינו לסיבוב השני .האמת היא
שהיד טובה מדי לWeak Two-
וחלשה מדי בשביל פתיחה בגובה .1

דרום פותח ♠ ,1והפעם היד של מערב
מתאימה בהחלט להתערבות 2NT
במצב לא פגיע נגד פגיע .נהוג כי
לאחר התערבות דו-סדרתית ,הכרזת
קיו-ביד בסדרה הנמוכה מבין סדרות
היריבים מתארת התאמה בסדרת
הפותח עם כוח מזמין לפחות )במקרה
הזה מזמין בדיוק לאחר שצפון התחיל
ב.(Pass-

שלוש ההכרזות הראשונות מובנות
מאליהן .לצפון תמיכה של  4קלפים
בדיאמונד עם יד חלשה וחלוקתית,
והדרך הטובה ביותר לתאר יד זו היא
תמיכה בקפיצה ל .4♦-כיום הכרזות
בקפיצה במכרז תחרותי נחשבות לרוב
להכרזות  .Preemptאין ספק שמזרח
צריך להכריז ♠ 4עם שישייה בספייד
וקוצר בדיאמונד .לדרום ברור מהכרזת
שותפו שאין הגנה נגד ♠ ,4אבל יש
לקיחות רבות בחוזה בדיאמונד,
והקרבה ל 5♦-תהיה כנראה טובה.

אם דרום יפתח ♥ ,1צפון יוכל
להשתמש ב Jacoby 2NT-ואז הזוג
יגיע במהירות ל .4♥-לעומת זאת,
לאחר פתיחה ♥ 2ברור לצפון
שהסיכויים לביצוע משחק מלא קלושים
והוא יסתפק )לפחות בשלב ראשון(
בהכרזת ♥ .3האם מערב ישכיל
להכפיל במצב ?Reopening
 Passהתחלתי של דרום יוביל למהלך
ההכרזה המוצע .ההכרזה מגיעה
למערב ב ,3♥-והוא מתלבט קשות אם
להכריז ♠ .3היד נראית טובה מאוד,
אבל "חוק סך הלקיחות" אומר לוותר
ל .3♥-להחלטתו של מערב תהיה
השפעה מכרעת על התוצאה.
ניתוח משחק היד

קלף ההובלה) ♠8 :מומלץ להוביל
 Top of Nothingמשלושה קלפים
קטנים בסדרת השותף לאחר שתמכנו
בו במהלך ההכרזה( .לאחר הובלה זו
להגנה לקיחה אחת בספייד ,אחת
בדיאמונד ושתיים בקלאב .יתר
הלקיחות הן של הכרוז ,והחוזה ♥3
מבוצע בדיוק.
מנגד ,מזרח יבצע תשע לקיחות בחוזה
בספייד ,ואולי אף עשר אם ההגנה לא
תדייק .הכרזה תחרותית ל 3♠-מעל
♥ 3תהיה משתלמת בהחלט.

דרום מחזיק הרבה מעל לנדרש
בשביל פתיחה ,והוא מכריז את סדרת
היריבים ♦ 4כניסיון להגיע לסלם .צפון
אינו יכול לספק קיו-ביד עקב חולשתו
בהארט )וגם בקלאב( ,והמכרז יסתיים
כנראה ב) 4♠-הקרבה חצופה ל5♦-
עלולה להיענש בחומרה(.
ניתוח משחק היד

קלף ההובלה) ♦K :ראש רצף( .צפון
זוכה ב .♦A-לכאורה לכרוז מפסיד אחד
בקלאב ואחד בהארט ,אבל ידוע
שמערב קצר בסדרות המייג'ור .יש שני
סיכויים למנוע מפסיד בהארט :האחד
הפלת  QJדאבלטון והשני עקיפה
כפולה נגד  QJבמזרח בתקווה ש8-
ייפול ממערב .הסבירות לאפשרות
השנייה גבוהה יותר ,וזהו המשחק
המנצח :להריץ  ♥Tבלקיחה השנייה
)מזרח מכסה( ,לחזור לדומם עם ,♠Q
להריץ ) ♥9מזרח מכסה ,ה 8-של
מערב נופל( ולבסוף לשחק  ♠Kולעקוף
בספייד עם  12לקיחות.
אני מאמין שרק מעטים ישחקו כך ,ולכן
ביצוע  12לקיחות יעניק תוצאת שיא
גם אם הוכרז משחק מלא בלבד.

מערב ,עם חלוקה רעה ) (4333אבל
ללא שום כוח מבוזבז בדיאמונד קורא
 Passומשאיר את ההחלטה לשותפו.
מבחינתו של מזרח ,העובדה ששותפו
לא הכפיל ♦ 5היא "אור ירוק" להכריז
♠ .5זה יהיה החוזה הסופי .לדרום אין
שום סיבה להכפיל או להכריז הלאה.
בדרך כלל כדאי לתת ליריבים לשחק
במייג'ור בגובה  ,5מכיוון שהמקרה
היחיד שבו הם "צודקים" הוא כאשר
מבוצעות  11לקיחות בדיוק.
ניתוח משחק היד

קלף ההובלה) ♦A :ראש רצף( .אין
הרבה טעם להוביל בסינגלטון הארט
מאחר שהשותף הראה יד חלשה
וכנראה לא תהיה כניסה לידו .הכרוז
חותך ומתחיל למשוך שליטים .עליו
לשחק בסיבוב הראשון  Kאו  ,Qוזה
יפיל את ה .J-מספר המפסידים
בשליט מצטמצם לאחד ,ויהיה גם
מפסיד אחד בהארט .החוזה ♠5
מבוצע בדיוק.
לעומת זאת ,הכפלת ♦ 5תניב +500
בלבד :תוצאה גרועה למזרח-מערב.
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דרום פותח ♥ 1ומערב מפריע בהכרזת
♠ .2הכרזת הספלינטר של צפון ♣4
מתארת 9-12 :נקודות גבוהות ,תמיכה
של  +4קלפים בהארט ,סינגלטון )או
חוסר( בקלאב .הכרזות ספלינטר
תקפות גם לאחר התערבות ,כל עוד
הן בקפיצה ,אלא אם סוכם אחרת.
דרום מעוניין בסלם מול הכרזת
ספלינטר ,אך יש לו שני מפסידים
מהירים בדיאמונד ,ולכן לא ישאל
לקלפי מפתח ,אלא יכריז קיו-ביד ♠.4
צפון יכול להבין מהכרזה זו שלשותפו
בעיה בדיאמונד .היות שהוא מחזיק
 ,♦Aצפון ימשיך לכיוון סלם וישאל
לקלפי מפתח .התשובה ♣ 5מראה 0
או  3קלפי מפתח לפי השיטה
המקובלת .עם אפס קלפי מפתח דרום
לא היה עובר את גובה המשחק המלא
לבדו .צפון מסיק שכל קלפי המפתח
בידי השותפות ומכריז סלם קטן.

מזרח פותח ביד רביעית ♥ .1ידו של
דרום מספיק טובה ל Dbl-של
 Passed Handהמתאר 10-11
נקודות עם קוצר בהארט .מערב יתמוך
ל 2♥-בשיטת הכרזה פשוטה ,אך
מומלץ במצבים אלה להשתמש
במוסכמת  Bergenאשר תקפה גם
לאחר כפל הוצאה של היריבים.
ההכרזה ♣ 3מתארת  7-9נקודות
גבוהות עם רביעייה בהארט .היתרון
בקפיצה לגובה  3עם תשעה שליטים
לפחות הוא חסימת הכרזה תחרותית
בגובה  2של היריבים .צפון מכפיל את
ההכרזה המלאכותית ♣ – 3מבקש
הובלה בקלאב .למזרח יד חזקה
וחלוקתית ,והוא יודע על התאמה של
 11שליטים .אין ספק שהוא יכריז ♥.4
לאור מצב הפגיעות ,הכרזה זו תזכה
במכרז .במצב פגיעות הפוך ,צפון-
דרום היו יכולים להקריב ל.5♣-

ניתוח משחק היד

ניתוח משחק היד

קלף ההובלה) ♦4 :סינגלטון( .הובלה
בסדרה צדדית לאחר  Preemptתמיד
"חשודה" כסינגלטון )מה עוד שמדובר
בקלף הנמוך ביותר החסר בסדרה(
לפיכך ,לא מומלץ להמר שמערב הוביל
מתחת ל K-ולבקש קלף נמוך מהדומם
)שיוביל לכישלון מהיר(.

קלף ההובלה) ♣3 :בעקבות הכפל של
השותף ,בכל מקרה זו ההובלה
המתבקשת( .מזרח זוכה ב ,♣A-מושך
שליטים בסיבוב אחד ,וכעת ישחק
דיאמונד נמוך מהדומם בניסיון "לגנוב
לקיחה" עם  ♦Kשעשוי להצליח כאשר
ה A-בצפון .דרום זוכה ב ♦A-וכעת
התוצאה הסופית תלויה בניחוש של
הכרוז בספייד .התערבות דרום בDbl-
עלולה לסייע לכרוז לנחש נכון .נראה
כי לכרוז  10לקיחות מובטחות
והמאבק הוא על הלקיחה העודפת .רק
תרחיש אחד עלול להכשיל את החוזה
– הובלה נועזת של דרום בספייד
נמוך ,שתגרור כנראה ניחוש שגוי ,ואז
צפון יזכה ב ,♠Q-יחזור בספייד אל ה-
 Aויקבל משותפו חיתוך.

קו המשחק המנצח מפתיע בפשטותו:
זכייה בלקיחה הראשונה עם ,♦A
משיכת שליטים בשני סיבובים
המסתיימת בידו של הכרוז ♠A ,וספייד
נמוך לעבר הדומם .לפי ההכרזה ♠K
במערב ,ואם אכן ההובלה הייתה
מסינגלטון ,אין להגנה אפשרות
להמשיך בדיאמונד ,והכרוז יספיק
להשליך דיאמונד על  ♠Qולחתוך שני
קלאבים בדומם 6♥ .מבוצע.

ניתוח ההכרזה

פתיחה רגילה ♦ 1ממזרח ודרום
יתערב עם  17הנקודות שלו.
ההתערבות הנורמלית היא 1NT
)אפשר לשקול ♠ 1עם יד כזו ,אך לא
כשיש חלופה טבעית ופשוטה( .מערב
מכפיל עם  10נקודות גבוהות.
עקרונית Dbl ,על  1NTבמצב תחרותי
הינו מעניש ומעיד על כך שהשותפות
של המכפיל מחזיקה ברוב הכוח.
כעת הכול תלוי בהסכמים של צפון-
דרום .אם יש דרך )טבעית או
טרנספר( לברוח מ 1NT-ל ,2♣-צפון
ישתמש בה .אחרת החוזה הסופי עשוי
להישאר  1NTמוכפל )חלק מהזוגות
משחקים כי  Passמצפון מחייב RDbl
מדרום כניסיון "בריחה"(.
לסיכום ,האפשרויות בחלוקה זו רבות,
אך אנו נצא מהנחה פשוטה שהחוזה
הסופי הוא  1NTמוכפל.
ניתוח משחק היד

קלף ההובלה) ♦9 :סדרת השותף( או
) ♥Qראש רצף פנימי( .הבעיה
בהובלה בהארט ,שהיא עלולה להעניק
לכרוז לקיחה מיותרת עם .♥K
ברגע שהכרוז יקבל את ההובלה
בדיאמונד הוא ינסה לנצל את הנכס
היחיד בדומם ולשחק ספייד אל ה.J-
אם מערב ייתן לו "לגנוב" לקיחה ,הוא
יוכל להמשיך בקלאב אל ה ,K-להגיע
ל 6-לקיחות ולהגיע לתוצאה טובה
יחסית של מינוס  .100ההגנה הנכונה
של מערב היא לעלות ב ♠Q-ולהמשיך
בדיאמונד .כעת להגנה שמונה
לקיחות :ארבע בהארט ,שתיים
בדיאמונד ,אחת בספייד ואחת בקלאב,
בעוד דרום יכול למשוך רק חמש
לקיחות .מזרח-מערב יהיו מרוצים
מתוצאה של .+300
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ניתוח ההכרזה

ניתוח ההכרזה

ניתוח ההכרזה

לדעתי ,מוטב לא להשיב להכרזת
פתיחה ♠ 1עם חמש נקודות מאוזנות
שאינן כוללות אף  Aאו  .Kבמידה
שמערב יכריז  ,1NTהוא לא ישמח
לשמוע מהשותף ♠ 3או ♠.4

דרום פותח ♥ ,1ומכריז בסיבוב השני
 1NTכדי לתאר  12-14נקודות עם
חלוקה מאוזנת וחמישייה בהארט.

למערב  16נקודות מאוזנות עם עוצר
בדיאמונד .ההכרזה היחידה האפשרית
לאחר פתיחת דרום ♦ 1היא .1NT
 Dblאינו נכון עם דאבלטון בהארט.

צפון מתערב בהכרזת 2♦ Balancing
– לדעתי ידו הייתה טובה מדי להכרזת
פתיחה ♦ 2וחלשה מדי ל .1♦-בהיעדר
תשובה משותפו ,מזרח יהיה זהיר
ויחזור על סדרתו ללא קפיצה .הכפל
של דרום הוא כפל הוצאה המראה
רביעייה במייג'ור שלא הוכרז – הארט.
אם דרום סיכם עם שותפו על כפל
מעניש במצב זה – תהיה לו בעיה.
בעקבות כפל ההוצאה של השותף,
צפון חוזר על סדרתו בגובה  .3מזרח
)במצב לא פגיע( יתחרה לגובה  3על
אף שתיקתו המתמשכת של השותף,
וכנראה יזכה בחוזה עם ♠.3
ניתוח משחק היד

קלף ההובלה) ♦K :סדרת השותף(.
לכרוז ארבעה מפסידים מלמעלה
בסדרות האדומות ,מצב של עקיפה
בקלאב ובעיות בסדרת השליט.
ברוב השולחנות מזרח ייכשל בחוזה
בלקיחה אחת ,אך הגנה חזקה מאוד
תכשיל אותו פעמיים .ההגנה הקטלנית
היא החלפה בלקיחה השנייה להארט
נמוך )!( ולאחר מכן קלאב מצפון .אם
הכרוז ינסה עקיפה ,דרום יזכה ב,♣K-
ולאחר  ♥Kו ♦A-צפון יוביל דיאמונד
עם  Promotionל ♠T-שיעניק להגנה
לקיחה שישית .אם הכרוז ישחק ♣A
ולאחר מכן  Q) ♠Aנופלת מצפון(
וספייד אל ה ,J-הוא עדיין לא יספיק
לחזור לידו כדי למשוך לדרום את
השליט האחרון ,וגם כאן הגנה מדויקת
תבצע  Promotionל.♠T-

בדרך כלל המשיב החלש לפתיחה
בהארט יעדיף תמיכה בהארט על פני
הצגת סדרת הספייד ,אך המשיב
הבינוני או החזק יכול להרשות לעצמו
הכרזת ♠ 1ולאחר מכן תמיכה בהארט
בקפיצה ,או אפילו הכרזת "צבע
רביעי" .במקרה זה הפותח מראה
בהכרזתו השנייה יד מינימלית
מובהקת ללא רביעייה בספייד ,ולכן
למשיב אין שום עניין מעבר למשחק
מלא ,והוא סוגר מיד ל.4♥-
ניתוח משחק היד

קלף ההובלה) ♥2 :הובלה בשליט(.
מערב מבין שהוא מחזיק ברוב
הנקודות של ההגנה ומעדיף הובלה
זהירה .על הכרוז לנצל את ההזדמנות
להשליך מפסידים על סדרת הספייד.
לפיכך מומלץ לו למשוך שליטים מיד
בשלושה סיבובים ולאחר מכן להריץ
 ♠Qלעקיפה .הצלחת העקיפה מובילה
לרצף של חמש לקיחות בספייד עם
השלכת שני דיאמונדים מפסידים,
ולסיום דרום יריץ  ♣Jמהדומם ,ימסור
לקיחה ל ♣K-של מערב ויסיים עם
תוצאה טובה של  12לקיחות.
ההובלה הכי פחות מוצלחת של מערב
תהיה בקלאב – היא תאפשר לכרוז
לזכות ב ,♣AQ-לחתוך קלאב ,למשוך
שליטים ולעקוף בספייד עם  13לקיחות.
לעומת זאת ,הובלה בדיאמונד תחזיק
את הכרוז על  11לקיחות .בשולחנות
שבהם צפון יהיה הכרוז ב 4♠-סביר
להניח שמזרח יוביל ב ♦K-שיבטיח
תוצאה טובה מאוד למזרח-מערב.

לאחר  ,1NTאף אחד מהאחרים אינו
קרוב להכרזה – זהו החוזה הסופי.
ניתוח משחק היד

קלף ההובלה) ♦9 :סדרת השותף( או
) ♣3רביעי מלמעלה מהסדרה הטובה
ביותר( .בחלוקה זו ההובלה בסדרת
השותף היא המוצלחת ביותר.
העקיפה נגד  ♦Tשבמזרח תבטיח
לשותף שלוש לקיחות בסדרה .לעומת
זאת ,הובלות בסדרות אחרות מבצעות
עקיפות עבור הכרוז .המשך הגיוני
לאחר הובלה בדיאמונד ,עיכוב וזכיית
מערב ב ♦A-בלקיחה השנייה הוא
ארבעה סיבובי הארט שבהם זוכה
הכרוז לאחר נפילת  Jמדרום ,ולאחר
מכן עקיפה לא מוצלחת בקלאב .צפון
ייכנס ליד שותפו באמצעות  ♠Aודרום
יגבה את יתרת הלקיחות שלו
בדיאמונד .שאר הלקיחות תהיינה של
הכרוז.+120 :
אם צפון יבחר בהובלה שאיננה
דיאמונד ,יהיה לכרוז סיכוי להגדיל את
מספר הלקיחות שלו מעבר ל 8-שהוא
"אמור" לבצע ולזכות בתוצאת שיא.
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ניתוח ההכרזה

ניתוח ההכרזה

ניתוח ההכרזה

מערב יכול לפתוח בכל אחת מסדרות
המיינור .אם יבחר ב ,1♦-מזרח ישיב
♠ 1ודרום יתערב ♣ .2לאחר Pass
ממערב בסיבוב השני )במצב זה אין
כפל מעניש( ,מזרח יתמוך בדיאמונד,
והחוזה הסופי צפוי להיות ♦ 2או ♦.3

צפון פותח ♥ ,1ודרום משיב ♠.1
למערב  16נקודות עם חמישייה טובה,
והוא מכריז ♦ .2צפון חוזר על השישייה
שלו בגובה  .2הכרזה זו גם שוללת
שלושה קלפים בספייד אם משחקים
 .Support Doubleדרום אינו רואה
סיכוי למשחק מלא וקורא  Passהיות
שערכם של הקלפים הבכירים
בדיאמונד ירד לאחר התערבות מערב.

דרום פותח ♥ .1מערב חזק מדי
לאוברקול ♠ 1ומעדיף  Dblתחילה עם
 18נקודות .מזרח משיב ♠ ,1ודרום
מרשה לעצמו הכרזת ♣ 2במצב
פגיעות נוח .מערב שואף למשחק
מלא ,אך השותף טרם הבטיח נקודה
בודדת .אפשר לקפוץ ל ,3♠-אך
העדפתי להמליץ על הכרזת קיו-ביד
♥ 2המתארת יד חזקה ) +19נקודות(
באופן כללי.

נראה לי כי הכרזת פתיחה ♣ 1תואמת
יותר את השיטה הישראלית
הסטנדרטית .כעת מזרח ישיב ♦) 1יש
שיעדיפו ♠ (1וכעת דרום אינו צריך
להתערב ,גם אם לפי שיטת הזוג ♣2
היא הכרזה טבעית )למרות פתיחת
מערב( .הכרזה של ♣ 2במצב פגיע
מסוכנת מאוד ועלולה לגרור כפל
עונשין עם תוצאה לא נעימה.
לאחר אי-התערבות דרום ,מערב
יעדיף משיקולי טופ-בוטום להכריז
 1NTעם ידו המאוזנת ולא לתמוך
בדיאמונד ,וזה יהיה החוזה הסופי.

מערב מחליט להילחם על החוזה
החלקי עם כפל הוצאה במצב
 .Balancingמזרח מגיב בהכרזת ♦3
לאחר שבסיבוב הקודם סירב לתמוך
בשל מיעוט הנקודות .כעת דרום
בהתלבטות אם לנסות להכפיל ♦ 3או
לתמוך בשותף עם  Aדאבלטון מול
שישייה .ההכרזה המומלצת ♥3
מתבססת על שיקולי טופ-בוטום
ואמונה ביכולת המשחק של השותף.

ניתוח משחק היד

ניתוח משחק היד

קלף ההובלה) ♠Q :ראש רצף( .מערב
זוכה בדומם ומנסה מיד עקיפה עם
 .♦Qהעקיפה מצליחה ,והכרוז מושך
חמש לקיחות בסדרה .ביצוע החוזה
מובטח ,ובתחרות טופ-בוטום הכרוז
ינסה להשיג את המקסימום ויעקוף
בהארט אל ה .T-בסופו של דבר מערב
עשוי להשיג שתי לקיחות בספייד,
חמש בדיאמונד ,שתיים בהארט
ולבסוף גם לקיחה בקלאב1NT .
מבוצע עם שלוש לקיחות עודפות
) (+180תהיה תוצאה טובה ,ואין
להצטער שלא הוכרז משחק מלא.

קלף ההובלה) ♦6 :שלישי מלמעלה
בסדרת השותף( או ) ♥Qניסיון למנוע
חיתוכים בדומם( .שתי ההובלות אינן
"מוכרות" דבר .צפון יפסיד תמיד
לקיחה אחת בהארט ,בדיאמונד
ובספייד .השאלה היא כמה לקיחות
יפסיד בקלאב .יש לו רק כניסה אחת
לדומם ) (♥Aעל מנת להוביל משם
קלאב .אם ישחק קלאב נמוך אל הK-
)או  (Qייאלץ בהמשך להוביל קלאב
מידו אל ה AJ-של מערב והחוזה
ייכשל .אי לכך ,המשחק המנצח הוא
להריץ  ♣Tמהדומם לעקיפה עמוקה
נגד ה .J-חוזה של ♦ 3ייכשל פעם
אחת או פעמיים .על מנת להשיג
תוצאה טובה צפון-דרום צריכים לשחק
היטב ולבצע ♥ ,3או לחילופין להכפיל
♦ 3ולהגן היטב בשביל .+300

בשולחנות שבהם ישוחק חוזה חלקי
בדיאמונד יושגו  11לקיחות )(+150
בתנאי שדרום לא "יירדם" עם .♣A

צפון תומך בקלאבים של שותפו כדי
להפריע ליריבים .הכפל של מזרח
בסיבוב השני מודיע לשותף שמזרח
נמצא במקסימום של טווח הנקודות ל-
♠ 6-8) 1נקודות גבוהות( .לפיכך,
מערב מכריז משחק מלא ♠.4
ניתוח משחק היד

קלף ההובלה) ♣K :ראש רצף(.
הדומם זוכה ב .♣A-אפשר להיכנס ליד
עם  ♦Kלצורך עקיפה כפולה בספייד
)חיתוך דיאמונד יהווה כניסה נוספת(
ואפשר גם פשוט להוריד ) ♠Aהמשחק
המועדף שלי( .בכל מקרה  ♠Kבודד
נופל מדרום .כעת המשחק "הטבעי"
הוא להמשיך בספייד ,אבל לאחר
זכיית צפון ב ♠Q-הוא ימשיך בסינגלטון
הארט ויקבל חיתוך שיגביל את מזרח
ל 10-לקיחות.
אפשר לשחק טוב יותר ,ביחוד אם
הקשבנו להכרזה שסיפרה לנו שדרום
קצר בספייד ובדיאמונד .המשחק הנכון
אחרי  ♠Aהוא ארבעה סיבובי דיאמונד
עם השלכת שני הארטים מהיד .כעת
מזרח יוכל לחתוך הארט מעל צפון
וישיג את הלקיחה העודפת המיוחלת.
מי שיכריז במערב ♠ 1במקום Dbl
יקבל הובלה בסינגלטון הארט נגד ♠4
ולא יוכל לבצע  11לקיחות – גמול
נאות להכרזה לקויה.

סימולטנית אונליין נובמבר 2020

Dealer: S
Vul: Both

 JT4
 A4
 A3
 KQT986

23
 AQ872
 753
K
 AJ42

 93
 Q986
 JT986
 53

עמוד 11

Board:

 K65
 KJT2
 Q7542
7

Dealer: W
Vul: None

24
 KT6
 KQ7
 QT73
 A86

5
 A93
 AKJ9864
 74

South

East

North

Pass
Pass

--2

--1
Pass

--Pass
Pass

ניתוח ההכרזה

מהלך ההכרזה קצר .צפון פותח
במושב שלישי ♠ ,1ומזרח מתערב ♣.2
עד כאן הכול ברור .דרום מן הסתם
קורא שוב  Passעם  3נקודות גבוהות.
למערב  9נקודות ,אבל הסינגלטון
בסדרת השותף פוגם קשות בערך ידו.
לדעתי עם יד זו אין מקום להכרזת
 2NTוגם לא ♦ .2ללא התאמה ,עדיף
לעצור נמוך ככל האפשר .גם צפון צריך
לקרוא  :Passראשית כל 14 ,נקודות
מול שותף שקרא  Passפעמיים אינן
יותר מדי .שנית ,מזרח "נכנס" לסדרה
השנייה של צפון .עדיף להשאיר שם
את החוזה בתקווה שייכשל.
ניתוח משחק היד

5
Pass

Pass
Dbl

Dbl
Pass
Pass

4
Pass
Pass

ניתוח ההכרזה

למערב יד קלאסית ל Preempt-בגובה
 4בכל מצד פגיעות :שמינייה חזקה
ללא שום דבר בצד .האם צפון צריך
לתת לו לשחק? לדעתי ,לא .צפון רואה
סיכוי טוב להכשיל ♠ 4בהנחה
שהשותף יביא נקודות פה ושם ,ואם
לשותף יד חלוקתית והוא יכריז )כפי
שאכן קורה בחלוקה הנוכחית( ,הוא
יקבל דומם סביר .בטופ-בוטום ההבדל
בין נפילה אחת של היריבים ללא Dbl
לנפילה עם  Dblהוא משמעותי.
הכרזת ♣ 5של דרום ברורה .כפל על
 Preemptאינו פקודה לקרוא Pass
עם יד כלשהי .ומה עם מזרח?
הדיאמונדים שלו טובים ,אך הספיידים
של השותף כנראה טובים יותר .אין
כאן מקום לשום הכרזה בגובה ,5
וההחלטה היחידה היא אם לתת
לשחק ♣ 5או להכפיל לעונשין .ידו של
מזרח טובה ,ואני בוחר באפשרות
השנייה .מערב חייב לכבד את
החלטתו של השותף )לאחר ששחקן
פתח  ,Preemptכפל של השותף הוא
אכן פקודה לקרוא .(Pass
שעל העטיפה:
הציורסיטון " -הבית
רינה

באוהל משה“

ניתוח משחק היד

קלף ההובלה) 2♦ :סינגלטון( או ♠A
)בתקווה שהשותף יחתוך( .ככל
הנראה ההגנה תזכה רק בשלושת
האסים שלה ובתוצאה של  ,+100אם
כי ייתכן שלאחר שלוש לקיחות
ראשונות מזרח יוביל סיבוב שני של
דיאמונד ,ואולי דרום יטעה ויחתוך
נמוך .טוב עשה דרום שהכריז ♣,5
משום שהחוזה ♠ 4בהחלט בר-ביצוע
)ואם מנחשים הכול נכון אפשר לבצע
אפילו  11לקיחות(.

ברותם פרסום והפקות

עורכים ,מעצבים,
מדפיסים ,כורכים

ושולחים אליך
עד הבית
ה ֶׁשל ְּכ ָפר
ֲאנִ י יַ ְל ָּד
יׁשי
חֹותם ִא ִ
ּב ָ
ֶׁשּנִ ְכ ְּת ָבה ְ
ָירה ִל ִירית
ִׁש

ברידג'

ב 60 -שניות

ג’ּודי
ִ

חוקי המשחק
מוסכמות וטקטיקות בסיסיות

רֹוטנֶ ר
ָּפזְ -

המלצות ,כללים ומילון מונחים

על החיים
פי שמוליק
שמואל לוי

פאל שמיר

זכרונות
ר

פאל שמיר
ר

שחקנים אופטימיים במערב שיכריזו
 2NTעשויים להגיע לתוצאת שיא של
 3NTמבוצע.

South

East

North

West

שתמיד רצית!

//זכרונות

הובלה בספייד חזקה יותר ,ותעניק
לדרום חיתוך לאחר זכיית צפון ב.♠AQ-
בהמשך לצפון שתי לקיחות בלתי
נמנעות בקלאב ,בעוד מזרח אינו אמור
להפסיד לקיחה בסדרות האדומות.
במקרה זה החוזה יבוצע בדיוק.

 542
2
J

רפאל

נולד
שמיר
)רפי( חמישי משבעה

רושלים כבן
מזרחי.
בי
למשפחת
גינוסר
אלדד
שנולדו
את

ילדים
והוא החליפו
אחיו שמואל ממזרחי לשמיר
משפחתם
דרמטיות
שם
נסיבות
אך שינוי
בגלל
צמאות.
במלחמת הע אותם מחקירת
לא הסיט
והיאחזותה
השם
שורשי המשפחה ספרד לאורך
רושלים מגירוש
בי
ועד היום.
כל הדורות
האלה
החקירות
עם הרבה
תוצאות
בספר ,יחד
וסיפורים
מובאות
זיכרונות מקצועיים
מאוד
פחתיים ,חינוכיים,
מש
ופוליטיים.
בהובלתו של
תחילת הסיפור
עגלה לבית
"אמבולנס"
טיכו ,והמשכו
רפי על
החולים של ד"ר
התימני,
מהחדר
בזיכרונות
המבורך עם
מההגנה ,המפגשוחברתו לאורך
ורדה ,רעייתו
נישואים
שנות
בעבודתו
שבעים
והמשכו
מאושרים,
המחזור הראשון
כעורך דין בוגר
למשפטים.
הפקולטה
תמונה
של
מתארים
הזיכרונות
המאורעות
ומשפחתית,
לפני הקמת
אישית
היסטוריים בארץ העותומאני,
השלטון
הראשונה,
המדינה,
מלחמת העולם עליית יהודים
הכיבוש הבריטי,
בארץ ,ועוד.
והשתלבותם
כתחילה לבני
הספר נועד מל אפשר שגם
המשפחה אך ימצאו בו עניין.
קוראים אחרים

אי
סר גרבר

סי
פור חיי

איסר גרבר

במקרה של הובלה בדיאמונד ,דרום
מחמיץ את ההזדמנות לחתוך ספייד.
לאחר הפלת  ♦Kהכרוז ישחק קלאבים
מלמעלה וימסור לצפון שתי לקיחות
בכל אחת מהסדרות השחורות .החוזה
♣ 2יבוצע עם לקיחה עודפת )בקלפים
פתוחים אפשר לבצע  10לקיחות(.



ס
יפור חיי

קלף ההובלה) ♦J :ראש רצף ארוך(
או ) ♠9סדרת השותף( .על הכרוז
לזכור את ההכרזה ולא לכסות  ♦Jעם
 Qבדומם )אגב ,אצל זוגות רבים
הובלה ב J-שוללת קלף גבוה יותר
ואפשר לשאול על כך את היריבים(.

זה הזמן
לכתוב
את הספר

AQJ87432

9
 JT86
5
 KQT9532

West

עכשיו

Board:

פנו אלינו להצעת מחיר

גם בכמויות קטנות ופורמטים מיוחדים

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

הודעות חשובות

ההרשמה לשנת  2021תיפתח ב 1/11/20

מחזקים את ההתאגדות
בתקופה קשה זו
הרשמה  /חידוש

2021

יחיד

₪ 120

* זוג

₪ 180

חייל חובה

₪ 60

שחקן עד גיל 18

₪ 60

לצפייה בארכיון
הירשמו עכשיו והמשיכו לצבור נק' אמן ,לקבל גישה לארכיון ביטאוני ההתאגדות,
ליהנות מביטאון מודפס אחת לחודשיים וביטאון דיגיטלי כל חודש וכן לוח שנה
מהודר הכולל את כל התכנית הספורטיבית של ההתאגדות לשנת 2021
* הגדרת זוג:
1.זוג נשוי או ידועים בציבור בעלי כתובת מגורים משותפת.
2.שני בני הזוג הינם חברים בהתאגדות.
יחד ננצח!
הקדימו להירשם ,כדי שנוכל לשלוח אליכם את לוח השנה עם ביטאון ינואר המודפס.
אם אינכם מקבלים הודעות מאיתנו ,שילחו לנו הודעה ל ibf@bridge.co.il

