
תחרות
ארציתסימולטניתתחרות

לפניכם 40 הידיים ששוחקו בתחרות הסימולטנית הארצית מאי 2019. 
הידיים חולקו על ידי מחשב באופן אקראי לחלוטין וללא שום התערבות. 

רב אמן בין לאומי ינון לירן, הינו חבר קבוע בנבחרות ישראל הצעירות והבוגרות 
מ-1996 וזכה בתחרויות החשובות בארץ לזוגות ולקבוצות.

ב-2001 זכה ינון עם שותפו ארן ורשבסקי במדלית כסף באליפות העולם לנבחרות צעירות.
ב-2014 זכה ינון עם שותפו אהוד פרידלנדר באליפות העולם לזוגות בסין. שנה לאחר מכן, זכו אהוד 

וינון במדליית ארד באליפות העולם טרזנשיונלס לקבוצות בהודו.
באמתחתם, הישגים בין לאומיים נוספים.

ההכרזות  הקוראים.  רוב  של  ליכולתם  וההסברים  הניתוחים  את  להתאים  ינון  השתדל  בהסברים 
המומלצות הן בשיטה טבעית 5 מייג'ור הנפוצה ביותר אצלנו. ישנם כמה ניתוחים ברמה גבוהה יותר 

שאנו מקווים שיתרמו להבנתכם וסקרנותכם.

אנו מקוים כי נהניתם מן התחרות עצמה, בה שיחקתם 24 ידיים מתוך ה- 40,
 וכי תפיקו תועלת גם מקריאת החוברת הזו, הכוללת גם את הידיים שלא שיחקתם.

www.bridge.co.il :תוצאות התחרות תתפרסמנה באינטרנט באתר ההתאגדות

מאי
2019

לפניכם 40 הידיים
ששוחקו בתחרות הסימולטנית הארצית



  2עמוד  5/5/2019  2019סימולטנית ארצית מאי 
  

 

  

  
  

Dealer: N  
Vul: None  1   Board:  

 AKT74 

 Q97 

 Q82 

 K2  

  

 J93 

 T864 

 K976 

 A3   

 62 

 A53 

 AJ54 

 T984  

 Q85 

 KJ2 

 T3 

 QJ765  

  

o 

West North East South 

--- 1♠ Pass 2♠ 

Pass Pass Pass  

    

    
  

 
  ניתוח ההכרזה

יה חזקה מספיק פו תומך בו. ידו של דרום אצפון פותח ביד ראשוה ושות
 ♦-ב כח חיתוךאמם יש לו קודות גבוהות.  9ראשית, יש לו רק להזמה. 

ערכים "רכים"  ותוחמישייה צדדית, אבל כמעט מחצית מקודותיו כולל
  ולכן הסיכוי למפסידים בסדרות אלה גדול. ♣QJ-ו J♥מדי, כמו 

  
 

  ניתוח משחק היד

ובלות רורה. הברידג' המודרי מצדד בהין הובלה ב, למזרח א2♠כגד 
היה  ♣A. ♥-פאסיביות ללא מידע מיוחד מההכרזה ולכן אעדיף להוביל ב

גם הובלה אפשרית, הסיבה לשלילתה היא שגם אם וכל לחתוך את 
  הסיבוב השלישי בסדרה, יתכן שזה יהיה מ"לקיחה טבעית". 

פתוחים" על מת למוע צריכה ההגה לשחק כמעט ב"קלפים , ♥בהובלה 
כשישחק . ♣- וצריך להמשיך ב ייקחתשיעית. מערב לקיחה המהכרוז את ה
, על מזרח לעכב! ובכך למוע  מהכרוז את המעברים K-הכרוז את ה

שליטים, תוכל ההגה לקחת  למשוך הכרוז כעתהדרושים לדומם. אם יסה 
לגבות את  וסף, תוכל ההגה ♣- במידה והכרוז ימשיך ב. ♦-לקיחות ב 3

 ♠J-) הTrump Promotion(י. בכך יוגבה שליש ♣-ולהמשיך ב ♦-ב הלקיחות
  ללקיחה החמישית של ההגה.

  לקיחות. 9בכל הובלה אחרת, מלאכתו של הכרוז תהיה קלה בדרך להשגת 
תוצאה   בוודאילקיחות, יקבלו  8-מערב, שיגבילו את הכרוז ל- זוגות במזרח
  ביד.טובה מאוד 



  3עמוד  5/5/2019  2019אי סימולטנית ארצית מ
  
  

Dealer: E  
Vul: N-S  2   Board:  

 9542 

 6 

 K763 

 KJ73  

  

  

 QJ83 

 AT54 

 AQ954    

 KJ8763 

 T5 

 J2 

 T82  

 AQT 

 AK9742 

 Q98 

 6  

  

 

West North East South 

--- ---   1♣   1♥ 

2♠ Pass Pass Pass/3♥ 

    

    

 
  ניתוח ההכרזה

מזרח פותח ודרום כס באוברקול. 
יש אפשרות להראות למערב 

בהכרזה ישירה, או  ♠- חמישייה ב
, הכרזה אשר יכולה, 2♠- לקפוץ ל

בהסכם השותפות להראות יד 
קודות) עם סדרה  3-5חלשה (

ארוכה. מזרח יעשה טוב אם יכריז 
חוסר התאמה,  כשיש ,פאס. ככלל

לעצור מוך ככל האפשר. כל  סה
לשפר את החוזה, רק יגרום  יסיון

ההכרזה חוזרת תר. לזק גדול יו
. האם בעיהלדרום והוא מצא בפי 

? מחד, 3♥ להכרזתידו טובה מספיק 
היריבים לא פגיעים ופילה קטה 
שלהם תזכה בתוצאה לא טובה אם 

יבוצע. מגד, קלפיו מאוד  3♥
יים". פוטציאל ללקיחות "הגת

התורמת להגה , ♥בשליט וסדרת 
בצורה משמעותית יותר מלהתקפה. 

א השתתף בהכרזה. השותף לבוסף, 
הייתי בוחר בפאס בידו של  אי

במידה ויבחר דרום להכריז,  דרום.
ישו סיכוי גבוה שיוכפל על ידי 

  מזרח.
  
  
  

  ניתוח משחק היד

 ואם יפול 3♥כפי שיתחו בהכרזה, 
ההגה תכפיל התוצאה תהיה 

מערב, אי מעריך -מעולה למזרח
שהחוזה יפול לפחות פעמיים. גם 

- לא יאיר פים למזרח ♠- חוזה ב
  מערב ויפול גם הוא פעמיים לפחות. 

  
  

  

Dealer: S  
Vul: E-W  3   Board:  

 AQ95 

 AQT 

 KQ3 

 975  

  

 6432 

 J862 

 J86 

 KJ    

 KJ7 

 K9743 

 942 

 Q8  

 T8 

 5 

 AT75 

 AT6432  

  

  

West North East South 

--- --- --- pass 

Pass 1NT Pass 2♠* 
Pass 2NT* Pass 3♥* 

Pass 3NT Pass  

 
  ניתוח ההכרזה

לאחר הפתיחה של צפון, דרום 
. ♣- ל העברהכרזת משתמש בה

אמם הוא יכול להיח, במיוחד 
בוטום, -בתחרות בשיטת יקוד טופ

ישן אבל  ,NT3שהחוזה הסופי יהיה 
שמולן יעדיף  NTידיים עם פתיחות 

  לשחק בחוזה במייור. 
, NT2כותית הכרזת מלא צפון מכריז

עותה היא יד מקסימלית עם משמש
כעת ממשיך . ♣- קלפים ב 3לפחות 

את ידו. ההכרזה הכי  דרום לתאר
חשובה לתיאור יד, אל מול יד 

היא היכן מצא קלף בודד.  ,מאוזת
יוכל צפון להעריף מהו  ,זו דרךב

החוזה הסופי המיטבי. היות וצפון 
מחזיק קלפי עצירה טובים בסדרת 

יקל עליו לבחור בחוזה הסופי , ♥-ה
3NT.  

זוגות אשר יגיעו לסלם בקלאב, 
וקלפי יקבלו תוצאת שיא, היות 

ההגה "יושבים" בצורה מושלמת. 
למרות זאת, הכרזה זו היא כגד 

  הסיכויים.
  
  
  

  ניתוח משחק היד

והכרוז  ♥ מזרח יוביל, 3NTכגד 
בחלוקה . ♣- ח סדרת הותייפה לפ

 12יבצע בקלות  ידידותית זו הכרוז
  לקיחות. 

  
  

  

Dealer: W  
Vul: Both  4   Board:  

 Q7 

 Q543 

 K5 

 AQ983  

  

 6543 

 T98 

 AQ87 

 J7    

 KJ 

 J 

 T96432 

 T654  

 AT982 

 AK762 

 J 

 K2  

  

 

West North East South 

Pass    1♣  Pass   1♠ 

Pass   1NT  Pass   3♥ 

Pass    4♥   

    

 
  ניתוח ההכרזה

הכרזתו השייה של צפון בעייתית. 
, יש לו מגדמחד, ידו איה מאוזת, 

 ♣רות הקצרות וסדרת קודות בסד
על   1NTביוית. לכן אעדיף הכרזת 

. דרום יכול להשתמש 2♣פי 
בשיטות מלאכותיות כדי להראות 
ידיים מזמיות או חזקות, בדוגמא 

על מת  3♥הזו השתמשתי בהכרזת 
 מלא מחייבת למשחקלתאר יד ש

קלפי  4-ו ♠קלפי  5וברשותה לפחות 
צפון יתמוך בשותפו ויקבע את . ♥

וזה הסופי. האם צריך דרום הח
לסות לחפש סלם? לדעתי לא. אם 
ידו של צפון הייתה מקסימלית, הוא 

 ,4♦או  4♣יכל לבחור בהכרזות 
ויד  ♥-שמשמעותן, התאמה ב

 4מתאימה וטובה. צפון מחזיק רק 
מקודותיו בצבעי השותף, ככה 

וי גבוה שהיד ה"ל לא תתאים שסיכ
  לדרום לביצוע הסלם.

  
  

  חק הידניתוח מש

- תתחיל ותמשיך ההגה ב 4♥כגד 
 3-הכרוז ימשוך שליטים ב. ♦

. ♣- סיבובים ויעבור לסדרת ה
, יחתוך 4-2למרות שזו מחולקת 

הכרוז את הסיבוב הרביעי, ויתן רק 
אמורה  650אחד. תוצאה של  ♠

  דרום.-ה לצפוןלהיות טוב
  
  



  4עמוד  5/5/2019  2019אי סימולטנית ארצית מ
  
  

Dealer: N  
Vul: N-S  5   Board:  

 J965 

 J862 

 543 

 J8  

  

 AT43 

 AT754 

 2 

 A92    

 K872 

 K3 

 JT97 

 T64  

 Q 

 Q9 

 AKQ86 

 KQ753  

  

  

West North East South 

--- Pass 1♥ 2NT* 

Pass 3♦ Pass Pass 

Pass/

DBL 

   

    

 
  ח ההכרזהתוני

ריז הכרזה מזרח פותח ודרום מכ
סדרות מייורס. מערב  2המראה 

 בהכרזהלא חזק דיו כדי להשתתף 
בשלב זה וצפון בוחר את המייור 

  העדיף. 
בוטום, לא כדאי -בשיטת יקוד טופ

להמר על משחק מלא ספקולטיבי 
 IMPהפוץ מאוד בשיטת חישוב 

  במצב פגיע ולכן דרום יכריז פאס.
? מחד, כעת ב להכפילל מערהאם ע
פתח והוא מחזיק לקיחה  שותפו

בטוחה בסדרת השליט ושי מלכים. 
, יתכן שהוא ושותפו אים גדמ

יכולים לבצע חוזה כלשהו ואם 
פעמיים במצב  ייפול 3♦וכאשר 

  עבורו.  מצויתפגיע, תהה התוצאה 
מערב אשר ישכילו -זוגות במזרח

, יקבלו תוצאת להכפיל את החוזה
  על היד.שיא 

-ו לחוזה במערב יגיע-במידה ומזרח
   .לקיחות 9הם יבצעו לרוב , ♠
  

  ניתוח משחק היד

קלף ההובלה ישפיע מאוד על 
תוצאת המשחק ודווקא הובלה 

לכרוז זמן  תיתןהגיוית בשליט 
  ("טמפו") חשוב בשליטה במשחק. 

בהובלה באחד האסים במיג'ורס, 
תוכל ההגה לגבות את הלקיחות 

שלישי. לכרוז  ♥ולהמשיך  במיג'ורס
זור לחתוך גבוה, כי תוגבה לא יע

לקיחה בשליט למערב. לאחר 
כעת . ♣- שמערב יחתוך הוא יחזור ב

וסף ממזרח, יגביה את הלקיחה  ♥
  השישית להגה.

בהובלה שליט ימשוך צפון את 
פול כך שיאחד,  ♣ וייתןהשליטים 

  פעם אחת בלבד.
  
  

  

Dealer: E  
Vul: E-W  6   Board:  

 KJT532 

  

 AJ72 

 K54  

  

 6 

 T4 

 986543 

 J632    

 Q874 

 Q9762 

  

 T987  

 A9 

 AKJ853 

 KQT 

 AQ  

  

 

West North East South 

--- --- Pass 2♣* 

Pass 3♠* Pass 4NT* 

Pass   5♥*   Pass  5NT* 

Pass  6♣*  Pass  6♥* 

Pass  6♠  Pass 6NT 

Pass Pass  Pass  

 
  ניתוח ההכרזה

וצפון דרום יפתח בהכרזה חזקה 
יעה בקפיצה. הכרזה זו יכולה 
להראות יד עם שישייה, סדרה 

קודות. דרום יודע  10טובה ולפחות 
ולכן ישאל לאסים.  ♠-על התאמה ב

אסים ללא  2לאחר שיגלה שלשותפו 
בשליט, יסה ללקט מידע וסף  Q-ה

 5NTעל מת להכריז סלם גדול. 
, ספציפייםכים אלה למלתהיה ש

 K-, תראה את ה6♣כאשר תשובה 
בסדרה, או שי מלכים בסדרות 

. 6♥האדומות. הכרזת המפתח היא 
בצורה טבעית  ♥דרום לא הכריז 

ולכן הכרזה זו תבקש עוצר שלישי 
 Kבסדרה. (לצפון לא יכול להיות 

לפי  6♦בסדרה, אחרת היה מכריז 
ההסבר הקודם). צפון מבין מידו, 

איו הדבר ששותפו מחפש.  שחוסר
ללא  הייתהדרום  אם ידו של

להגביה את  יהה רצוווכל  מפסידים
על ידי חיתוכים, היה  ♥-סדרת ה

דרום  .5♥מיד אחרי  6♥הוא מכריז 
שיקבל תשובה שלילית, יסה 

 NTלעשות את המקסימום ולהכריז 
בוטום עדיף על -שבשיטת יקוד טופ

  .♠- פי חוזה ב
  

  ניתוח משחק היד

ההגה תמיד  תיקח ♠- בחוזה ב
, NT-אחת. דווקא בחוזה ב לקיחה

יש סיכוי לזכות בלקיחה וספת, אם 
יתזמן הכרוז כון את המשחק 
וישכיל ללחוץ את מערב בסדרות 

הסיבה   .Q-ולעקוף את ה המיג'ורס
אצל  ♦-זה הוא החוסר ב ליסיון

- שהאת הסיכוי  שמגבירמה , מערב
♠Q .אצלו  

  

  

Dealer: S  
Vul: Both  7   Board:  

 852 

 JT7 

 KQ84 

 AK8  

  

 KQJ3 

 AK43 

 T7 

 J92    

 6 

 9 

 AJ9632 

 Q7653  

 AT974 

 Q8652 

 5 

 T4  

  

  

West North East South 

--- --- --- Pass 

Pass 1♦ DBL 1♠ 

2♣ DBL* Pass 2♠ 

3♣ Pass Pass Pass 

 
  ניתוח ההכרזה

לוקתית זו. הכל יכול לקרות ביד ח
ל של צפון מראה הכרזת הכפ
ם בסדרת שותפו קלפי 3התאמה של 

)Support DBL ודרום שלא רואה (
מתקן  ,סיכוי רב למשחק מלא

בצורה המיימלית ביותר. הזרקור 
עובר כעת למערב. האם עליו 
להמשיך להתחרות? ידו מאוד 
חלוקתית, אם כי הגתית יותר 

 ובודד בסדרה צדדית), Aמשראה (
ת ושותפו במצב פגיע לא ידע יוה

חייב , ♣- בתמיד לתמוך עם רביעייה 
לדעתי מערב לסות פעם וספת 
ולהכריז. כל השחקים עשו את 

  יהפוך לחוזה הסופי. 3♣- שלהם ו
  
  

  ניתוח משחק היד

, כמעט כל הובלה הגיוית 3♣כגד 
 ♠-ו, אבל רק שליט מידו של צפון

  יפילו את החוזה. 
הכרוז להשליך בהובלה אחרת יוכל 

 ♥-על המכובדים ב ♠-מפסיד באת ה
  .♦-ה את סדרת הולהגבי

לא יהיה חוזה מוצלח עבור  2♠גם 
ההגה , ♥דרום. בהובלה -צפון

לקיחות בסדרה, כולל  3 תיקח
את חיתוך והכרוז יאלץ להפסיד עוד 

   שליטים. 2עוד ולפחות  ♦A-ה
  
  



  5עמוד  5/5/2019  2019אי סימולטנית ארצית מ
  
  

Dealer: W  
Vul: None  8   Board:  

 A96 

 JT94 

 T543 

 J5  

  

 QT853 

 2 

 AKQ9 

 982    

 K7 

 AQ853 

 7 

 AKQ64  

 J42 

 K76 

 J862 

 T73  

  

 

West North East South 

1♥ Pass 1♠ Pass 

3♣ Pass  3♦* Pass 

4♣  Pass   4♦* Pass 

4NT  Pass   5♦ Pass 

6♣  Pass  Pass Pass 

 
  ניתוח ההכרזה

כדי  בהכרזתו השייה מערב קופץ
המחייבת למשחק מלא. להראות יד 

למזרח יש יד לא מתאימה. כל 
מצאות בצבעים  קודותיו

האחרים. אבל, היות וידו חיובית, 
יסה להכריז צבע רביעי, לפי 
שיחליט סופית מה לעשות. כאשר 
מערב חוזר על סדרתו ומראה בכך 

, יודע מזרח שיש סיכוי 55חלוקה 
ביד -היא הכרזת קיו 4♦. ♣- לסלם ב

בקודת החלטה. מחד, ומערב מצא 
, יש לו מגד ,הוא מיימלי להכרזתו

שליטים מעולים, כאלה שבלעדיהם, 
קשה מאוד למזרח לדמיין יד ללא 
מפסיד או שיים בשליט. קל לראות 

 עם ♣K-לדוגמא, שאם חליף את ה
 קשה לביצוע. 5♣אפילו , ♥K-ה
  

  ניתוח משחק היד

לף הרבה תלוי בק, ♣-כגד סלם ב
, יפתור A-יוביל צפון בההובלה. אם 

לכרוז הרבה בעיות בביצוע, כי כעת  
אחד כדי להגיע  ♥יצטרך רק חיתוך 

  לקיחות.  12-ל
סביר , ♦-במידה ויוביל צפון ב

המפסידים  ♠- שהכרוז ישליך את ה
 ♥-ו ♥Aוישחק  ♦-על המכובדים ב

לידו  ♣- חיתוך. כעת יעבור הכרוז ב
ופל  -Kוסף. בשלב זה ה ♥ויחתוך 

בידו, ימשוך  ♠והכרוז רק יחתוך 
לקיחות. גם אם  13שליטים ויתבע 

אחד  ♥תן הכרוז ילא ופל, י K-ה
  לקיחות. 12ויסיים עם 

  
  

  

Dealer: N  
Vul: E-W  9   Board:  

 Q3 

 JT8 

 KT 

 Q98653  

  

 J982 

 974 

 J762 

 72    

 AK7654 

 Q6 

 A85 

 KJ  

 T 

 AK532 

 Q943 

 AT4  

  

  

West North East South 

--- Pass Pass 1♥ 

DBL 2♥ Pass Pass 

2♠ 3♣ 3♠ 4♥ 

DBL Pass Pass Pass 

 
  ניתוח ההכרזה

מערב צריך לבחור אם להכפיל או 
אוברקול. הסיבה שהייתי כס בילה

, היא שידו מכילה הרבה בוחר בכפל
). בהכרזתו השייה, AKקוטרולים (

קצת מיוחדת. יכול צפון להראות יד 
הוא כבר הגביל את ידו ורוצה 

. בדרך יראה 3להתחרות לגובה 
ובכך יעזור לשותפו אם זה  ♣סדרת 

יחליט להמשיך להתחרות. מזרח 
אמם עם יד חלשה מאוד, אבל 

מיכה של רביעייה מחייבת אותו ת
  לתמוך בשותפו. 

-כעת דרום יכול לעשות שיקולי טופ
בוטום. ידו מתאימה ליד של שותפו 

פול יגם אם י. ♣- בגלל ההתאמה ב
ויח על היד (זאת ו, הוא יר4♥-ב

  ).3♠מערב מבצעים -בהחה שמזרח
מערב אמור להכפיל את החוזה, 

  .2היות ומתגדיו כבר עצרו בגובה 
  

  תוח משחק הידני

 ♠-, יוביל מערב במוכפל 4♥כגד 
וימשיך בסדרה. הכרוז צריך לחש 

כדי לבצע את  Q♥ -להפיל את ה
ן קלף זה . דבר לא קל, כי איהחוזה

מחזק את ידו של מערב ואיו קשור 
. הראשון וגם השי להכרזת הכפל

מבוצע יהווה תוצאת שיא עבור  4♥
  דרום. -צפון

ה להיות , צריכה ההג3♠בחוזה 
מדויקת על מת לא לאפשר את 

 לא תדייק,ביצוע החוזה. אם ההגה 
וסף  ♦-ו ♦Aיוכל הכרוז לשחק 

- צפון להשליך את ה ואפילו אם ידע
K ,כדי לא לאפשר חיתוך והשלכה ,

  .♦10-הוא יהיה במשחק סופי עם ה
מע ממצב זה, על דרום יכדי לה

לאחר שזכה בלקיחות , ♦-להחליף ל
  .♥-ב
  
  

  

Dealer: E  
Vul: Both  10   Board:  

 987 

 A2 

 Q63 

 KJ965  

  

 52 

 J8 

 AK72 

 AQ872    

 AT64 

 7643 

 JT8 

 T3  

 KQJ3 

 KQT95 

 954 

 4  

  

 

West North East South 

--- --- 1♣ 1♥ 

Pass 1NT Pass Pass 

Pass    

    

 
  וח ההכרזהנית

הכרזה שגרתית ביד שלא יהיו בה 
  מגוון גדול של אפשרויות. 

כשיש חמישייה טובה במיג'ור 
ורביעייה במיג'ור השי, אעדיף 

  להכריז אוברקול מאשר להכפיל.
רב קרוב מאוד להשתתף עמ

  עשיריות 3. בידו בהכרזה
)Spot Cards .שמחזקות את היד (

 ,הסיבה לטעמי להכרזת פאס היא
ארוך בסדרת האוברקול. שהוא 

כאשר שחקן מתלבט בין  ,ככלל
הכרזה אגרסיבית לפאסיבית במצב 
תחרותי, כמות הקלפים בסדרת 

  היריב צריכה להכריע את הכף.
  
  
  

  ניתוח משחק היד

גדכ NT1  ישתמש מזרח במידע
גבוה, על מת  ♦מההכרזה ויוביל 

להעריך כיצד להמשיך. במידה ולא 
כך  -שה כלימשיך בסדרה, אין זה מ

מה יהיה ההמשך. ברגע שיזכה 
בין . ♦J-הוא ימשיך ב, A♠-מערב ב

אם יכסה הכרוז או לא, ההגה 
דרך הכרוז ובכך  ♣תוכל לשחק 

 ♠- ו ♣- ב 2, ♦-לקיחות ב 4-להגיע ל
  ובכך להפיל את הכרוז פעם אחת.

מערב שימצאו -אין ספק, שמזרח
הגה זו, יקבלו תוצאה מעולה על 

  היד.
  
  



  6עמוד  5/5/2019  2019אי סימולטנית ארצית מ
  
  

Dealer: S  
Vul: None  11   Board:  

 A4 

 AKJ9 

 AJ9 

 J972  

  

 KJ765 

 T4 

 7542 

 AK    

 T2 

 7532 

 86 

 QT864  

 Q983 

 Q86 

 KQT3 

 53  

  

  

West North East South 

--- --- --- Pass 

Pass 1♣ 1♠ 1NT 

Pass 3NT Pass Pass 

Pass    

 
  ניתוח ההכרזה

  . היחסית פשוט ההכרזה
גם אם יבחר צפון בהכרזתו השייה 

, תגיע השותפות 2NTלהכריז 
למשחק מלא. לטעמי, הכרזה זו, 
צריכה להראות יד לא מאוזת 

  ).16-17ויקוד מוך יותר (
  

  דניתוח משחק הי

, יוביל מערב בסדרת NT3כגד 
  שותפו. 

יין יותר יהיה מע משחק היד
. יח שמזרח יזכה וישחק הכרזהמה
הכרוז ימשוך את הזוכים וסף.  ♠

 3-בסדרות האדומות ויגיע למצב שב
שאר ביד עם יקלפים האחרוים י

9Q♠ מצא במשחק . ♣- ו מזרח כעת
). squeeze endplayסופי תחת לחץ (

יוגבה ביד  ♠9-ה ,♠אם ישליך 
הכרוז. במידה וישליך מזרח את 

יוכל הכרוז , ♣- ם באחד הבכירי
 ♠ומזרח יצטרך לשחק  ♣לשחק 

ולתת לכרוז את הלקיחה  J-מתחת ל
  .11-ה

כדי למוע מצב זה, צריך מזרח 
לחזות את ההולך לבוא ולקחת את 

  מיד. ♣- הלקיחות ב
  
  

  

Dealer: W  
Vul: N-S  12   Board:  

 QJ86 

 62 

 J97 

 KQ72  

  

 K97 

 QT984 

 T5 

 A86    

 A3 

 A7 

 Q86432 

 JT4  

 T542 

 KJ53 

 AK 

 953  

  

 

West North East South 

1♦ Pass 1♥ Pass 

2♦ Pass Pass Pass 

    

    

 
  ניתוח ההכרזה

 תלויבה גורל היד  ,הכרזה פשוטה
כס ידרום ימצאו דרך לה-אם צפוןב
  כרזה.הל

כיסה מסוכת משי גיע, הבמצב פ
  הצדדים.

דרום, שכן ימצא דרך -זוג בצפון
וימצא את  כס להכרזהילה

 טובהיקבל תוצאה , ♠-ההתאמה ב
  על היד.

  
  ניתוח משחק היד

, ההובלות הטובות מצפון 2♦כגד 
-מכן החלפה ל ולאחר ♣או  ,♥יהיו 
אלו יאפשרו לצפון להגביה  .♥

  בשליט. לעצמו לקיחה שלישית
. ♠- יהיה שצפון יוביל ביותר שכיח 

 ךתן זמן לכרוז למשויהובלה זו ת
שליטים ואם יחש את המשחק 

(כאשר ההגה  ♣- וב ♦-ב המוצלח
 9-, יוכל להגיע ל)תשחק סדרה זו

  לקיחות.
  
  
  

  

Dealer: N  
Vul: Both  13   Board:  

 AJT7653 

 8 

 Q86 

 KJ  

  

 9 

 AQJ92 

 A9 

 QT854    

 Q842 

 T7543 

 JT 

 A9  

 K 

 K6 

 K75432 

 7632  

  

  

West North East South 

--- 1♠ 2♥ DBL 

3♥ 3♠ Pass Pass 

Pass    

    

 
  ניתוח ההכרזה

, או 2♥ להכריזמזרח יכול לבחור 
סדרות  2להכריז הכרזה שמראה 

שיטתו. אעדיף במקרה הוכחי  לפי
. היד 1סיבות:  3-אוברקול פשוט מ
, כלומר לשותף עם יקוד ביוי

. 2קשה לדעת איך להתקדם הלאה. 
ה יותר ובמשמעותית ט ♥-סדרת ה

, בוטום-. שיקולי טופ3. ♣- מה
  המיג'ורס חשובים יותר מהמייורס.

לאחר שדרום מכפיל, מערב צריך 
תפו. להחליט בכמה להעלות את שו

שליטים, אבל ידו  5אמם יש לו 
מאוד הגתית ומאוזת ולכן הכרזה 

  תתאר טוב יותר את היד. מיימלית 
הראה התעייות  אהיות ושותפו ל

שהסיכוי למשחק יתרה, יבין מזרח 
מלא יותר קטן, אם כי לא אתפלא 

  בידו. 4♥אם רבים יכריזו 
סביר להתבצע, במידה  3♠- היות ו

פול, ים אם יולא יוכפל מזרח, ג
  יקבל תוצאה טובה על היד.

  
  ניתוח משחק היד

, חותלקי 4קח יההגה ת ,3♠כגד 
, ♣- בהובלה והמשך ב אלא אם כן

עליו ישליך , Q♣יוכל מזרח לשחק 
  .♦ בהמשך יחתוך מערב. ♦ מערב
וכעת על  K♠ההובלה תהיה  4♥ כגד
כדי ב ♦-ם למצוא את ההחלפה לדרו

  להפיל את החוזה. 
יעזרו לו  ♣- קטים בהקלפים ה

-להבין שחייב הוא לקיחה מהירה ב
 ♦ לפי שהכרוז יוכל להשליך, ♦

  גבוה מידו. ♣מהדומם על 
גם השותף יכול לעזור במצב זה. אם 

, ♦-לא יהיה לו מכובד בסדרת ה
  בצורה ודאית. ♣יסמן שרוצה 

  
  



  7עמוד  5/5/2019  2019אי סימולטנית ארצית מ
  
  

Dealer: E  
Vul: None  14   Board:  

 J52 

 QT9 

 Q 

 AQJ942  

  

 AKQ964 

 K6 

 A82 

 86    

 T8 

 J7432 

 T54 

 KT7  

 73 

 A85 

 KJ9763 

 53  

  

 

West North East South 

--- --- ♠1  Pass 

Pass 2♣ 2♠ Pass 

Pass Pass   

    

 
  ניתוח ההכרזה

מזרח פותח ודרום ומערב עוברים. 
לאחר האוברקול של צפון, יכריז 

  מזרח את סדרתו בשית.
התאמה ולכן הכרזה לדרום אין 

מסוכת עבורו. כולם  3בגובה 
  יהיה החוזה. 2♠- עוברים ו

  
  היד משחק ניתוח

, יוביל דרום בסדרת שותפו 2♠כגד 
  .♦-וצפון יחליף ל

לקיחות בכל  2הכרוז יאלץ להפסיד 
פול פעם יסדרה, מלבד השליט וי

  אחת.
חויות מעייות יכולות להיות תהתפ

  . 3♣בחוזה 
והכרוז  ♠סיבובי  3-מזרח יתחיל ב

  יחתוך כאשר מערב חותך מעליו.
, לרוב, אין זה כון לפתוח סדרה

בעיקר אם זו יכולה להיות 
). הכווה frozen suit"קפואה" (

לסדרה שכל מי שפותח אותה, 
מוותר על לקיחה. אבל במקרה זה, 

הוא יוציא , ♥-אם יפתח מערב את ה
לכרוז כיסה חיוית לדומם, לפי 

  .♦-את הזוכים ב שזה פיתח
וגם  ♥-הכרוז לא יוכל גם לעקוף ב

  פול בחוזה.יבשליט ולכן י
  
  

  

Dealer: S  
Vul: N-S  15   Board:  

 QJT32 

 4 

 A632 

 632  

  

 K75 

 J753 

 87 

 T987    

 A6 

 AKQT2 

 T54 

 KQ5  

 984 

 986 

 KQJ9 

 AJ4  

  

  

West North East South 

--- --- --- Pass 

1♥ Pass 3♥ Pass 

4♥ Pass Pass Pass 

    

 
  ניתוח ההכרזה

  הכרזה שגרתית. 
זהה ברוב השדה,  יהיה החוזה

מערב -למרות שיהיו זוגות במזרח
  לקי.שיעצרו בחוזה ח

קלפים  4ככלל, עם התאמה של 
בסדרת השותף, רצוי לתמוך גם עם 

  ידיים מאוד חלשות.
  

  ניתוח משחק היד

  משחק היד גם הוא פשוט ביד זו.
הכרוז בהגיעו לדומם, ישחק 

 10לעבר ידו ובכך ישלים  ♣פעמיים 
  לקיחות.

  
  

  

Dealer: W  
Vul: E-W  16   Board:  

 A8 

 J963 

 A96 

 AQJ4  

  

 JT953 

 AK 

 KT 

 9865    

 KQ76 

 T 

 QJ8432 

 T7  

 42 

 Q87542 

 75 

 K32  

  

 

West North East South 

Pass 1NT Pass    2♦* 

DBL 3♥ Pass 4♥ 

  Pass  Pass  Pass  

    

 
  ניתוח ההכרזה

ין זה פאס. ככלל אמערב יפתח ב
כון לפתוח בהכרזת מיעה 

)Preemptive'ור.) עם רביעייה במיג  
כס באוברקול, אבל ימזרח יכול לה

לאחר  ומצב הפגיעות מסוכן עבור
  ששותפו פתח בפאס.

כעת, לאחר הכרזת ההעברה של 
  דרום, יכפיל מערב להובלה. 

צפון יקפוץ כדי להראות יד 
  שליטים. 4מקסימלית עם 

ב קשה להשתתף מער-רחמזל
 ♥קלפי  6בהכרזה ודרום, שבידו 

למשחק  ושי קלפים חשובים, יוסיף
  מלא.

  
  ניתוח משחק היד

מפסידים  4לכאורה ראה שלכרוז 
  .4♥-ב

הבעיה של ההגה היא, שאין לה 
 ♠- טמפו לפתח את הלקיחות גם ב

ולכן הכרוז יוכל בקל  ♦-וגם ב
למשוך סיבוב אחד של שליט ולאחר 

תוך , ♣- ץ את סדרת המכן להרי
שהוא משליך את הקלף המפסיד 

יקה בסדרה שאותה ההגה לא הספ
  לפתוח.

 תהיה טובה מאוד 620תוצאה של 
  דרום.-לצפון

מערב ישכילו להתערב -באם מזרח
 4♠ל בהכרזה ויגיעו לחוזה ש

, הם יזכו בתוצאה מצוית ,מוכפל
  ,אפילו כשהם בפגיעות חותה

  .כשיפלו פעם אחת



  8עמוד  5/5/2019  2019אי סימולטנית ארצית מ
  
  

Dealer: N  
Vul: None  17   Board:  

 764 

 AJ82 

 T643 

 K9  

  

 QJ83 

 743 

 Q7 

 T532    

 T9 

 KQT9 

 AJ82 

 J86  

 AK52 

 65 

 K95 

 AQ74  

  

  

West North East South 

--- Pass Pass 1NT 

Pass 2♣* Pass 2♠ 

Pass 2NT Pass 3NT 

Pass Pass pass  

 
  ניתוח ההכרזה

  ה.הכרזה פשוט
 16 צפון מזמין ודרום, שבידו

קודות וצירוף טוב של קלפים, 
  מוסיף למשחק מלא.

  
  
  

  ניתוח משחק היד

יוביל , ♥למרות שהדומם הכריז 
מערב את הסדרה, בגלל קלפי 

  ). spotsהבייים שלו (
  הכרוז יעכב, ומערב ימשיך בסדרה.

הכרוז יזכה ויתפה לפתח את סדרת 
 J-ה ב. מערב יזכ9-ל ♦בשחקו  ♦-ה

  וסף.  ♥וימשיך 
  וסף.  ♦וז יזכה וישחק הכר

 ♥-מערב יזכה וימשוך את ה
  הרביעי. 

כעת, לא משה מה ישחק מערב, 
הגבוה מהדומם,  ♦- כשישוחק ה

ילחץ מזרח בסדרות השחורות 
  והכרוז יבצע את החוזה.

  
  

  

Dealer: E  
Vul: N-S  18   Board:  

 K93 

 QJ872 

 JT6 

 K6  

  

 T742 

 T5 

 A72 

 8753    

 Q5 

 K43 

 K84 

 AQT92  

 AJ86 

 A96 

 Q953 

 J4  

  

 

West North East South 

--- --- Pass 1♦ 

Pass 1♥ Pass 1♠ 

Pass 1NT Pass   Pass 

  Pass    

 
  ניתוח ההכרזה

  האם מערב צריך להתערב בהכרזה?
טובה, אבל  ♣רת אמם יש לו סד

ור כס באוברקול במיייכדי לה
  שתהיה שישייה. , רצוי2בגובה 

  .1NT-צפון בהכרזתו השייה יבחר ב
מערב יעשה היטב, אם ימשיך 

-לעבור. במידה ויכריז, יוכלו צפון
  .♥-דרום למצוא את ההתאמה ב

  
  
  

  ניתוח משחק היד

צא בשכרו אם לא וואכן, מערב י
  ישתתף בהכרזה.

וההגה  ♣- יוביל מזרח ב 1NTכגד 
-ו ♦-ב 2, ♣- ב 4לקיחות ( 7-תזכה ב

אחד) ותפיל את החוזה פעם  ♥
  אחת.

  באם יכריז מערב יקרה הדבר הבא:
עם לקיחה  ♥2 דרום יבצעו -. צפון1

 עודפת.
ויפלו פעם  3♣מערב יכריזו -. מזרח2

  אחת.
  
  

  

Dealer: S  
Vul: E-W  19   Board:  

 J862 

 752 

 QJT98 

 K  

  

 KQT5 

 64 

 542 

 AT97    

 943 

 AJT 

 K7 

 J8654  

 A7 

 KQ983 

 A63 

 Q32  

  

  

West North East South 

--- --- --- 1NT 

Pass 2♣ Pass 2♥ 

Pass Pass Pass  

    

 
  ניתוח ההכרזה

דרום פותח ולצפון יש יד מעיית. 
בוטום הגיוי לשחק - מחד, בטופ

, מגדבחוזה ללא שליט כשאפשר 
ישו סיכוי , ♠-אם תמצא התאמה ב

ובמידה  יותר טובהוה לתוצאה גב
ולא, עדיין החוזה הסופי יכול להיות 

  טוב.
  צפון יעבור. ♥כשדרום מכריז 
יכול לפתוח את האם מזרח 

  ההכרזה?
הוא מחזיק יד מתאימה מבחית 

  החלוקה אבל הפגיעות מסוכת.
מערב -אם יבחר להכפיל, יגיעו מזרח

ויקבלו  3♣ן של לחוזה המצוי
  על היד. התוצאה מעול

  
  
  

  ניתוח משחק היד

  .♠- , תוביל ההגה ב2♥כגד 
- מערב יודע שהדומם כראה קצר ב

ולכן לארגן לדרום חיתוכים, , ♣
ה הדרך הה.כאיה של ההגו  

משימתו של הכרוז קלה והוא יפסיד 
, אחת לקיחות בשליט 2, ♠- לקיחה ב

בדרך לביצוע  ♣- ואחת ב ♦-ב
  ה.החוז
  ממערב, גם הוא יבוצע בדיוק. 3♣
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Dealer: W  
Vul: Both  20   Board:  

 QT83 

 J932 

 KJ6 

 J4  

  

 J742 

 Q64 

 QT98 

 85    

 K6 

 AK8 

 A542 

 T632  

 A95 

 T75 

 73 

 AKQ97  

  

 

West North East South 

1♦ Pass Pass 1NT* 

Pass Pass 2♦ Pass 

Pass    

    

 
  ניתוח ההכרזה

, 1♠ריז מזרח יכול לעבור או להכ
 3במידה ועבר, עבור דרום ישן 

. הפשוטה ביותר, 1 אפשרויות:
. 3. להכריז כפל. 2. 2♣ז להכרי

 11-14, המראה יד עם NT1להכריז 
קודות ולא חייבת בהכרח במצב זה 

  עוצר בסדרת הפתיחה.
צפון יכול לסות לחפש מיג'ור כדי 
לשפר את התוצאה אבל היות ודרום 

-ם טובים בלא הכפיל ויש לו עוצרי
  הגיוי ויעבור., ♦

כעת מזרח בבעיה. האם ידו טובה 
איי  ?תמוך בשותפומספיק כדי ל

בטוח. היד עצמה מאוד מתאימה 
ליד שמערב מחזיק, אך בקלות 

תה יכולה להוביל יהי 2♦הכרזת 
  לתוצאה גרועה עבורו. 

  
  
  

  ניתוח משחק היד

הכרוז יכול . ♥-יוביל צפון ב 2♦כגד 
לדומם כדי לבצע  לצל את הכיסה

עקיפה כפולה בשליט, אבל דרך זו 
לזהות איה כוה. הוא צריך 

שכדאי לחתוך באחת הידיים 
פעמיים לפי שמוציאים שליטים 
ואם ימע מלהוציא אותם, יכול 
להיות שההגה תשחק שליט 
בעצמה ותעזור לו לחש את המצב 

  בסדרה.
- ל ♠קח הכרוז בדומם וישחק ילכן י

K וסף.  ♠- ו  
בהמשך, אם ההגה לא תשחק 

 ♠- שליט, יחתוך הכרוז את קלפי ה
מם. לרוב, יבצע בדו ♣- בידו וה

  לקיחות. 8הכרוז 
  
  

  

Dealer: N  
Vul: N-S  21   Board:  

 8652 

 KQ4 

 643 

 763  

  

 AT74 

 A32 

 J985 

 Q9    

 K9 

 JT86 

 KQT 

 A542  

 QJ3 

 975 

 A72 

 KJT8  

  

  

West North East South 

--- Pass Pass Pass 

1♣ Pass 1♦ Pass 

1♥ Pass 1♠ Pass 

1NT Pass 2NT Pass 

3NT Pass  Pass Pass 

 
  ניתוח ההכרזה

  הכרזה בשיטה טבעית.
איה הכרזה חזקה בהכרח, אלא  ♠1

  רק יד המכילה רביעייה בסדרה.
עשיריות, יכול  2מערב, שבידו 

לחשוב שידו קרובה למקסימלית 
  יוסיף למשחק מלא.ולכן 

  
  
  

  וח משחק הידנית

  .♠- , יוביל צפון ב3NTכגד 
  .♦קח בידו וישחק יהכרוז י

דרום יזכה ואין לו שום המשך טוב 
  בעצמו.  ♦-ולכן ימשיך ב

כעת הכרוז יוכל לזכות בידו ולשחק 
אם יחש הכרוז את . J♥-את ה

לקיחות  9-המצב בסדרה, יגיע ל
לפחות, אם אפשרות ללקיחה 

ת, אם יצליח להכיס את עשירי
  רום למשחק סופי.ד

 ♥-קח את הילדוגמא: יח צפון י
  .♣השי וישחק 

הכרוז ישחק קטן ויזכה בידו. כעת 
ובמשחק  ♥-ימשוך את הזוכים ב

 ♣- ב XX-ו 9♠שאר עם יהסופי י
-ו ♠10Aשאר עם י. הדומם יבידו
♣Q  ודרום יהיה אבוד. הוא יאלץ

ז ואז יוכל הכרו ♠- להגן על ההגה ב
 ♠ישחק של דרום ש K-ל ♣לשחק 

  לתוך המזלג בדומם.
  

  

Dealer: E  
Vul: E-W  22   Board:  

 Q7 

 AKJ75 

 KJ2 

 KQ7  

  

 8 

 T84 

 A8743 

 J965    

 K92 

 962 

 QT5 

 8432  

 AJT6543 

 Q3 

 96 

 AT  

  

 

West North East South 

--- --- Pass 1♠ 

Pass 2♥ Pass 2♠ 

Pass 3♣ Pass 3♠ 

Pass   4♦*  Pass   4♥* 

Pass   4NT  Pass    5♥ 

Pass   5♠  Pass  Pass 

Pass    

 
  ניתוח ההכרזה

יוצר הכרזה  דרום פותח וצפון
  .3♣מחייבת בעזרת 

מראה רצון לשחק בסלם  4♦הכרזת 
  .♠-ב
היא הכרזת ה"הזדמות  4♥

) שועדה last trainהאחרוה" (
יימלית להראות יד טובה מהיד המ

  שתוארה עד כה. 
 5-צפון שואל לאסים, אבל עצר ב

  קלפי מפתח. 2כשמגלה שחסרים 
  
  
  

  ניתוח משחק היד

יאה תקבע בחירת מערב בקלף היצ
ישירות את תוצאת היד. אם יוביל 

לקיחות.  2-תזכה ההגה ב, ♦
יספיק , ♣- במידה ויוביל מערב ב

 ♦-הכרוז להשליך את המפסידים ב
ת האחרות ורק על הזוכים בסדרו

 12-אז יתפה לעקוף בשליט בדרך ל
  לקיחות.
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  23   Board:  

 87 

 AQT2 

 J8532 

 J8  

  

 532 

 974 

 764 

 KQ65    

 QJT6 

 K6 

 QT9 

 7432  

 AK94 

 J853 

 AK 

 AT9  

  

  

West North East South 

--- --- --- 1♣ 

Pass 1♦ Pass 2NT 

Pass 3♥ Pass 3♠* 

Pass 4♥ Pass Pass 

Pass    

 
  ניתוח ההכרזה

  דרום קופץ בהכרזתו השייה.
ם מחפש התאמה במיג'ור ומוצא דרו

  כזו. 
כעת דרום צריך לתמוך בשותפו. 

ביד ותראה -תהיה קיו 3♠הכרזת 
יקוד מקסימלי , ♥-התאמה ב

  וקוטרול ראשון בסדרה.
צפון איו מספיק חזק ויסגור 

  למשחק מלא.
  
  
  

  ק הידניתוח משח

יושבים היטב לכרוז  4♥-הקלפים ב
  לקיחות. 12והוא יסיים עם 

ק הכוה היא, להגביה דרך המשח
בחיתוך, תוך כדי עקיפות  ♦-את ה

אחד  ♣תן יבסדרת השליט. הכרוז י
  לבסוף.

  
  

  

Dealer: W  
Vul: None  24   Board:  

 AJ964 

 KJ98763 

  

 J  

  

 QT3 

 Q42 

 J9 

 KT932    

 K872 

 T5 

 83 

 Q8754  

 5 

 A 

 AKQT76542 

 A6  

  

 

West North East South 

Pass 1♥ Pass 2♦ 

Pass 2♥ Pass  4NT* 

Pass    5♥*  Pass 7NT 

Pass Pass  Pass  

 
  ניתוח ההכרזה

  יד משוגעת.
  צפון צריך להחליט איך לפתוח. 
אוד ידו חלשה מפתיחה אבל מ

חלוקתית ומתאימה לפתיחה לפי 
  .20-חוק ה

איו יכול הוא , ♥-במידה ויפתח ב
כי הכרזה , ♠- להכריז את הבהמשך 

זו מראה כח של רוורס. במידה 
הוא איו מראה את , ♠- ב ויפתח

  החלוקה שלו בצורה כוה.
דרום עם יד עקית וצריך כמעט 

לקיחות  11כלום לסלם גדול עם 
  בידו!

ן אותו, הוא לדעת כל מה שמעיי
אבל  ,♠A- את האם שותפו מחזיק 

היות ובימים אלה, שאלה לאסים 
, אם יקבל תשובה של 5היא מתוך 

A אחד, לא ידע האם זה ה-A  עצמו
  בשליט. K-או ה

למרות זאת, אין אי רואה דרך 
טובה יותר לברר זאת בשיטות 

  רגילות.
כשידע דרום שכל קלפי המפתח 

ויח ולהרכדי  NT7מצאים, יכריז 
ת את התוצאה המקסימלית בשיט

  בוטום.-חישוב טופ
  
  
  

  ניתוח משחק היד

האם מערב יכול להיות גיבור הערב 
אם יעשה ? ♠- ולמצוא את ההובלה ב

כך, יוציא לכרוז את הכיסה לדומם 
הכרוז לא . K♥-על מת למשוך את ה

  יוכל לבצע את החוזה.
בכל הובלה אחרת, הכרוז יזכה בכל 

  הירות.הלקיחות במ
  
  

  

Dealer: N  
Vul: E-W  25   Board:  

 J9 

 AQ 

 T2 

 AQJT632  

  

 KQ75 

 KJ986 

 QJ 

 74    

  

 T7542 

 A8765 

 K85  

 AT86432 

 3 

 K943 

 9  

  

  

West North East South 

--- 1♣ 1♥ 1♠ 

4♥ 5♣ Pass Pass 

DBL Pass Pass 5♠ 

Pass Pass DBL Pass 

Pass Pass   

 
  ניתוח ההכרזה

של  קטיביותהאפיד המדגימה את 
  הכרזת הפרעה.

, הוא גורם כאשר מערב מכריז גבוה
לצפון לחש לפי שדרום תיאר 
היטב את ידו. ככה שבמקום להגיע 

- מגיעים צפון, 4♠לחוזה המצוין 
דרום גבוה יותר, לחוזה אותו לא 

  יכולים לבצע.
שותפו הכריז פגיע . 5מערב מכפיל 

  . A-ויש לו חוסר בצבע, ו
תר, או לחזור האם דרום צריך לוו

  על סדרתו. 
מה ידו של  היות ולצפון קשה לדעת

דרום מכילה, דרום יכול להיח 
 סיון התיקון יששותפן הסתבך ולכן

  פה הוא מאוד הגיוי.
  
  
  

  ניתוח משחק היד

  .♣- אכן טוב בהרבה מזה ב ♠- חוזה ב
וישחק  ♥-קח את ההובלה ביהכרוז י

-למערב אין שליט ולכן ימשיך ב. ♦
וסף.  ♦יחתוך וישחק  הכרוז. ♥

 ,יט אחדההגה תוכל לקחת עוד של
אם הכרוז יחש את המצב והחוזה 

  .פול פעם אחתיי
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  :Board   26  . בסהוב

 AKQ72 

 A73 

 72 

 T87  

  

 J54 

 J962 

 94 

 K652    

 T983 

 KT854 

 KQT5 

   

 6 

 Q 

 AJ863 

 AQJ943  

  

 

West North East South 

--- --- Pass 1♣ 

1♥ 1♠ 2♥  2NT* 

Pass 3♥ Pass 4♦ 

Pass   5♣  Pass Pass 

Pass    

 
  ניתוח ההכרזה

דרום פותח בסדרתו הטובה (למרות 
  הגיוית. ♦-שגם פתיחה ב

, אבל הזו אמם חלש בפגיעותמערב 
חלוקתו וקלפי הבייים שלו 

  משכעים.
מזרח תומך בשותפו בצורה 

יטים, של 4מיימלית. למרות שעם 
יכול מזרח להשתמש בהכרזת 
הפרעה, ידו מאוד מאוזת ובעלת  

  קלפים הגתיים.
כעת דרום משתמש בהכרזה 

יש  .♦ מלאכותית המראה סדרת
אות יכולה להר, לציין שהכרזה זו

  משמעויות אחרות לא טבעיות.
צפון יכריז יד המחייבת למשחק 
מלא והשותפות תמצא עצמה מהר 

  .♣- במשחק מלא ב
  
  
  

  ח משחק הידניתו

ולכרוז  ♥-, תוביל ההגה ב5♣כגד 
לקיחות כאשר העקיפה בשליט  11

  יושבת.
הראשון  ♥-הכרוז יכול להריץ את ה

אם יוביל מערב בקלף מוך.  Q-ל
כך יעיל, כי גם -כל משחק זה לא

עדיין , ♦קלפי  3אחרי שישליך 
   שאר לו מפסיד בסדרה.יי

אפשרות מוצלחת יותר תהיה לקחת 
שולחן ולעקוף בשליט. ב A-את ה

אם יקרא דרום את הקלפים כון, 
כשישחק את כל השליטים, מערב 

 4יהיה בלחץ. הוא חייב לשמור 
 ♦ולכן יאלץ להשליך  ♠קלפי 

  בסדרה. KQ-ולשמור רק את ה
מוך משתי  ♦כעת אם ישחק דרום 

  עודפת. לקיחההידיים הוא יבצע 
  

  

Dealer: S  
Vul: None  27   Board:  

 K 

 KQJT872 

 Q95 

 64  

  

 4 

  

 AKJT832 

 QJT85    

 Q8532 

 964 

 6 

 AK73  

 AJT976 

 A53 

 74 

 92  

  

  

West North East South 

--- --- --- Pass 

Pass 3♥ 4NT* 5♥ 

6♣ Pass Pass Pass 

    

 
  ניתוח ההכרזה

יד עם המון אפשרויות וההכרזה 
 ותהמוצעת היא אחת מיי רב

  ריות בשולחן. האפש
 ייודע שהסיכו ,צפון ביד שלישית

למשחק מלא קטן ולכן יכול לפתוח 
גם עם יד קצת חזקה יותר.  3בגובה 

ככלל, כשאחו קצרים בסדרה 
  הבכירה, סה להפריע כמה שיותר.

מזרח יודע שאיו יכול לתאר בצורה 
 4NTמדויקת את ידו והכרזת 

המראה את סדרות המייורס היא 
  ירה ביותר.אולי הסב

הזרקור עובר דרום יתמוך בשותפו ו
למערב. הוא איו יודע בדיוק מי 
מבצע מה ביד זו, אבל ככלל שיש לך 
התאמה טובה מאוד שעוד לא 

, רצוי להכריזה בהזדמות הראתה
  הראשוה.

היות וצפון עשה את שלו ודרום 
  יהיה החוזה. 6♣מחזיק שי אסים, 

  
  

  ניתוח משחק היד

בור של יד זו. החוזה מערב יוצא הגי
להפלה. במידה וההגה איו יתן 

יבצע הכרוז אף , ♠-לא תוביל ב
  לקיחה עודפת.

  
  

  

Dealer: W  
Vul: N-S  28   Board:  

 AKT2 

 AT7 

 A97 

 JT7  

  

 987 

 J84 

 KQ82 

 985    

 J5 

 9532 

 JT6 

 K642  

 Q643 

 KQ6 

 543 

 AQ3  

  

 

West North East South 

Pass 1NT Pass 3NT 

  Pass   Pass Pass  

    

    

 
  ניתוח ההכרזה

  ההכרזה הפשוטה בסט. 
מוטב לא  4333עם יש בחלוקה 

להשתמש בסטיימן. הסיבה היא 
 44 שגם אם תמצא התאמה של

במיג'ור, אין זה מבטיח שלאחת 
  הידיים יהיה כח חיתוך. 

  
  
  

  ניתוח משחק היד

אחד , יוביל מזרח בNT3כגד 
  המיג'ורים שלו. מ

היד איה מסובכת מבחית המשחק 
לקיחות, גם אם  10והכרוז יבצע 

בהובלה . ♦-יחליט מזרח להוביל ב
יזכה זו, הכרוז יעכב פעמיים, לפי ש

  .♣- יעקוף בו
יבוצעו אותם מספר של  ♠- וב היות

תזכה את  NT-בלקיחות, הכרזה 
 דרום בתוצאה טובה.-צפון
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Dealer: N  
Vul: Both  29   Board:  

 A82 

 J3 

 98 

 KJT532  

  

 9743 

 QT4 

 64 

 AQ87    

 JT6 

 K9652 

 KQT53 

   

 KQ5 

 A87 

 AJ72 

 964  

  

  

West North East South 

--- Pass Pass 1♦ 

Pass 1NT Pass   Pass 

2♥ 3♣ Pass Pass 

Pass    

 
  ניתוח ההכרזה

כס להכרזה ימערב יכול לה
אוברקול. הסיבות שהעדפתי ב

גה לעבור הן, שהוא פגיע ויש לו ה
  חזקה בסדרת הפתיחה.

צפון איו מספיק חזק להכריז את 
  .NTויכריז  2בגובה  ♣- ה

), יכריז Balanced bidבמצב "איזון" (
  .2♥מערב 

ומזרח שזוכר  3צפון יכריז בגובה 
ששותפו לא התערב בהזדמות 
הראשוה, יכריז פאס ולא יחפש 
הרפתקאות כמו הכפלת החוזה או 

  בשותפו. 3תמיכה לגובה 
  
  
  

  ניתוח משחק היד

  . ♥-, יוביל מזרח ב3♣כגד 
התכון לגרוע מכל הכרוז צריך ל

בסדרת השליט ולכן יעשה טוב אם 
  יעכב את הלקיחה.

כעת הדרך לבצע את החוזה, 
היא ), ♦(בהחה שההגה תתקוף 

לתק את ידו של מערב, לפי שהוא 
ולהגביה לשותפו  ♦ לשחק יוכל

  לקיחה בשליט. 
יהיה  ♦כוב לכן בהמשך גם עי

  הכרחי. 
אם הכרוז לא ישחק בדרך ה"ל, 

שליט מוך הוא יצטרך לחש לשחק 
מידו, אל עבר הדומם, על מת לא 
ליפול בחוזה. משחק מאוד לא 

  שגרתי.
  
  

  

Dealer: E  
Vul: None  30   Board:  

 A865 

 JT93 

 AT75 

 3  

  

 QT2 

 K765 

 K83 

 AJ9    

 K73 

 A84 

 Q642 

 K87  

 J94 

 Q2 

 J9 

 QT6542  

  

 

West North East South 

--- --- ♣1  Pass 

2NT   Pass Pass Pass 

    

    

 
  ניתוח ההכרזה

מערב בהחלטה האם להזמין 
  למשחק מלא, או להכריזו לבד. 

ואעדר קלפי בייים,  4333 חלוקתו
להיות יותר  אמורם שהוא מלמדי

  שמרן ביד זו.
  
  
  

  ניתוח משחק היד

ואכן, כמו שקורה הרבה במצבים 
לקיחות יהיו משימה  8אלה, אפילו 

  קשה.
והכרוז ודאי יעכב,  ♥-צפון יוביל ב

 ♦-השי וימשיך ב ♥-לפי שיזכה ב
  .K-לעבר ה

וסף, דרום שלא   ♦כשישחק מערב 
ה עירי, ימצא את עצמו במשחק הי

-י בסדרות השחורות אם יזכה בסופ
J.  

כדי למוע זאת, דרום היה צריך 
אבל גם תכסיס זה  ♦J- לשחק את ה

לא היה עובד. אם צפון היה בהמשך 
, מערב היה 10-עם ה 9-לוקח את ה

  וסף! ♦יכול להגביה 
ת הסופי ההתפתחותגם אחרי זה, 

ם קשה מאוד לקריאה, אפילו בקלפי
- לפתוחים וכרוזים שיצליחו להגיע 

לקיחות יקבלו תוצאה טובה  8
  מאוד על היד.

  
  

  

Dealer: S  
Vul: N-S  31   Board:  

 AK9542 

 3 

 JT8 

 AT4  

  

 876 

 Q542 

 A74 

 KQ9    

 QJ3 

 JT6 

 KQ6 

 8732  

 T 

 AK987 

 9532 

 J65  

  

  

West North East South 

--- --- --- Pass 

Pass 1♠ Pass 1NT 

Pass 2♠ Pass Pass 

Pass    

 
  ניתוח ההכרזה

מאמין אי שלא יהיו הרבה 
אפשרויות תמרון בהכרזה פה ורוב 
השדה ישחק אותו חוזה לאחר 

  אותה הכרזה.
  
  
  

  ניתוח משחק היד

או  K♣- , יוביל מזרח ב2♠כגד 
  בשליט.

 8בהובלה שליט יבצע הכרוז בדיוק 
הוא  ♣לקיחות, בעוד בהובלה 

 9צע ויח לקיחה בסדרה ויבויר
  לקיחות.

  
  



  13עמוד  5/5/2019  2019אי סימולטנית ארצית מ
  
  

Dealer: W  
Vul: E-W  32   Board:  

 KJ53 

 KT4 

 75 

 JT98  

  

 AQ42 

 A98 

 K2 

 AK53    

 86 

 Q652 

 QJ3 

 Q764  

 T97 

 J73 

 AT9864 

 2  

  

 

West North East South 

Pass Pass 2NT Pass 

3♣* Pass 3♠ Pass 

3NT  Pass  Pass Pass 

    

 
  רזהניתוח ההכ

מערב ישתמש בסטיימן, או כל 
ר האם יש שיטה אחרת כדי לבר

התאמה במיג'ור. כאשר מגלה שאין, 
  .NT3- הוא יסגור ב

  
  
  

  ניתוח משחק היד

לדרום אין כיסה ממשית לידו, 
מגד, המתגדים . ♦-לאחר הגבהת ה

הכריזו מיג'ורס, כך שראה 
שלהוביל בסדרות שלהם יכול 

  להפסיד.
-ת קלף ההובלה בקח הכרוז איאם י
, צפון Q-לעבר ה ♥בידו וישחק  ♦
  קח וימשיך בסדרת שותפו. יי

הרביעי  ♥-בהמשך כדי לפתח את ה
על הכרוז לעבור דרך ידו של דרום 

  פול בחוזה.יולכן י
  
  

  

Dealer: N  
Vul: None  33   Board:  

 KQT9543 

 K8 

 94 

 K6  

  

  

 T6432 

 QT86 

 A972    

 AJ8 

 A975 

 K2 

 J543  

 762 

 QJ 

 AJ753 

 QT8  

  

  

West North East South 

--- 1♠ Pass 2♠ 

Pass    3♠* Pass Pass 

Pass    

    

 
  ניתוח ההכרזה

ידו של דרום מעיית. האם עליו 
להזמין או לתמוך בשותפו בצורה 
מיימלית. לטעמי, היד שלו איה 

בסדרה  QJשליטים קטים,  3טובה. 
  מדי קוטרולים.ופחות 

  האם מערב צריך להתערב בכפל?
אמם יש לו את המיג'ור החסר וגם 

לא תהיה  ♦קודות, אבל תשובה של 
וחה לו ובוסף, הוא מחזיק הגה 

  טובה בשליט.
הכרזתו של צפון איה מזמיה. צפון 
צריך יד ממש טובה משותפו כדי 

ולכן יכריז הכרזה לא לבצע משחק מ
למצוא את  המקשה על המתגדים

  ההתאמה שלהם.
אמם המתגדים לא הכריזו לפי 
כן, אבל אם צפון יעבור, ישו סיכוי 

יתה בידו יד יגבוה שמזרח, אם ה
  אחרת, היה מתערב בהכרזה.

  
  
  

  ניתוח משחק היד

  .♥-דאי בו, תוביל ההגה בו3♠כגד 
יו לקיחות ולא ראה שיה 4להגה 

, בחוזה בתוצאות הרבה התפלגויות
  .♠-ב
  
  

  

Dealer: E  
Vul: N-S  34   Board:  

 76 

 A87653 

 4 

 AQT9  

  

 AQJ3 

 K4 

 AT32 

 K43    

 KT942 

 QT2 

 Q87 

 J5  

 85 

 J9 

 KJ965 

 8762  

  

 

West North East South 

--- --- 1NT Pass 

   2♥* Pass 3♠ Pass 

4♠ Pass Pass Pass 

    

 
  ניתוח ההכרזה

  בשיטת טרספר.  מערב מכריז
צפון אמם עם יד מעיית, אבל 

ספיק שלו, לא טובה מ ♥-סדרת ה
  פגיע.גם והוא בוסף 

מזרח קופץ בשליט כדי להראות יד 
 4מקסימלית עם התאמה של 

  בשליט.קלפים 
  
  
  
  

  ניתוח משחק היד

, יוביל דרום בצורה 4♠כגד 
  ). ♣פאסיבית (שליט או 

כדי לבצע את החוזה צריך מזרח 
  .♦-חש את סדרת הל

 איך ידע? 
ימשוך , ♣יח בהובלה והמשך 

 ♥-ו K-ל ♥וישחק הכרוז שליטים, 
  . 10-ל

לאחר ש"יקה" את הסדרות ויזהה 
, ידע  הכרוז 6-2היא  ♥-שחלוקת ה

  .♦-שדרום ארוך ב
 Q-לעבר ה ♦-ו A♦לכן משחק של 

  יבטיח את החוזה.
שארו י, לא יK-גם אם יזכה צפון ב

תן לכרוז חיתוך יי והוא ♦לו קלפי 
  והשלכה ביד השייה.

 
 
 
  
  
  
  



  14עמוד  5/5/2019  2019אי סימולטנית ארצית מ
  
  

Dealer: S  
Vul: E-W  35   Board:  

 62 

 T852 

 A82 

 KT98  

  

 Q954 

 QJ964 

 3 

 J72    

 A 

 AK73 

 QT965 

 A54  

 KJT873 

  

 KJ74 

 Q63  

  

  

West North East South 

--- --- --- 1♠ 

DBL Pass 2♥ 2♠ 

4♥ Pass Pass Pass 

    

 
  ניתוח ההכרזה

דרום חלוקתי ופותח, למרות מיעוט 
הקודות. לאחר שמערב מכפיל 
ומזרח מכריז את סדרתו בגובה 

וך ביותר, יכול דרום לעבור, המ
היות ואין לו תוספת. הסיבה 

היא, שדרום מכין  2♠להכרזת 
אפשרות שאולי שותפו ירצה ללכת 

  בהמשך.) Sacrifice(להקרבה 
דו החזקה סוגר למשחק מערב, עם י

  מלא.
  
  
  

  ניתוח משחק היד

יהיה חוזה קשה מאוד ובגלל  4♥
צריך  ,הכרוז ,מהלך ההכרזה, מזרח

שליטים אים מחולקים לחשוש שה
  כיאות.

  .קחיצפון י, ♣בהובלה 
במידה וימשיך בסיבוב וסף, יסה 

  בדומם. ♠קלפי  3הכרוז לחתוך 
במידה וימשיך צפון פעמיים (גם 

בשליט, צפוי ) ♦-ה באחרי שיזכ
למזרח משחק כמעט בלתי אפשרי 

 על מת שיבצע את החוזה.
  
  
  
  

  

Dealer: W  
Vul: Both  36   Board:  

 K84 

 J32 

 J32 

 KT83  

  

 T9763 

 KT97 

 Q9 

 AQ    

 AQJ2 

 AQ 

 AK87 

 974  

 5 

 8654 

 T654 

 J652  

  

 

West North East South 

2NT Pass 3♣ Pass 

3♠ Pass  4♥* Pass 

4NT*  Pass   5♥* Pass 

6♠  Pass Pass Pass 

 
  ניתוח ההכרזה

לאחר שימוש בסטיימן, מזרח 
מזמין לסלם בעזרת הכרזת המיג'ור 

  השי.
מערב מקבל את ההזמה, שואל 
לאסים ומכריז סלם קטן כאשר 

  אחד מתוך חמש. Aחסר 
  
  
  

  ניתוח משחק היד

וז ישליך ביצוע החוזה יהיה קל. הכר
הגבוה,  ♦-על ה ♣- את המפסיד ב

  .♣-דרש לעקיפה ביוכלל לא י
  
  
  

  

Dealer: N  
Vul: N-S  37   Board:  

 AK5 

 T6 

 K976 

 AK92  

  

 QJ4 

 AK2 

 43 

 QJ754    

 

T987632 

 Q7 

 AJ82 

   

  

 J98543 

 QT5 

 T863  

  

  

West North East South 

--- 1NT Pass 2♦* 

3♠ 3NT   DBL   4♦* 

Pass 4♥ Pass Pass 

Pass    

    

 
  ניתוח ההכרזה

של מערב יוצרת מצב  3♠הכרזת 
מעיין מאוד. צפון איו יודע כמה 

א יכול לסות חזק שותפו. הו
להכפיל, אבל הכרזה זו לא מעבירה 
היטב את סוג היד וגם בפגיעות זו 

  ת.ייכולה להיות מוטע
-ולאחר שצפון NT3מזרח מכפיל 

מה דרום בורחים, צריך להחליט 
-לעשות אחרי שהמתגדים ברחו ל

♥4.  
מחד ראה שאין לו מספיק קלפי 

, השותף מגד, 4הגה כדי להפיל 
חות הגתיות היות יכול להחזיק לקי

  בסדרתו. AKוחסר לו 
, ראה מידו של מזרח, 4♠לגבי 

שקשה לבות יד לשותף אשר תבצע 
  את החוזה.

  
  
  
  

  ניתוח משחק היד

פול יי ,בהגה מקסימלית ♥4
  פעמיים.

  יהיה חוזה מאוד קשה ביד זו. 4♠
אם ההגה לא תתקוף את  

 ♦השליטים, יוכל הכרוז לחתוך 
  ה.בדומם ולבצע את החוז
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Dealer: E  
Vul: E-W  38   Board:  

 87654 

 JT3 

 A7 

 T92  

  

 KQ93 

 K754 

 Q632 

 3    

 AJ 

 98 

 KJ954 

 Q764  

 T2 

 AQ62 

 T8 

 AKJ85  

  

 

West North East South 

--- --- Pass 1♣ 

1♦ Pass 1♥ Pass 

1NT Pass    3♦ Pass 

Pass  Pass   

 
  ניתוח ההכרזה

מערב מתחילים -דרום פותח ומזרח
  ברצף הכרזות טבעי. 

זוגות רבים לא מתואמים 
כים לאחר התערבויות וחשוב בהמש

  לתאם מצבים אלו.
וזה הטוב ביותר עבור היו הח 3♦

  מערב ביד זו.-מזרח
  
  
  

  ניתוח משחק היד

לקיחות  2ימסור הכרוז  ,J♥בהובלה 
ויבצע  ♣-בסדרה, בוסף לשליט ול

  את החוזה בדיוק.
  
  

  

Dealer: S  
Vul: Both  39   Board:  

 AQT7 

 T8 

 AK532 

 54  

  

 642 

 Q6 

 T764 

 T982    

 83 

 AJ42 

 J9 

 AQJ76  

 KJ95 

 K9753 

 Q8 

 K3  

  

  

West North East South 

--- --- --- ♥1  

Pass 2♦ Pass 2♥ 

Pass 2♠ Pass 4♠ 

Pass Pass Pass  

 

 
  ניתוח ההכרזה

יש מספיק בכדי  האם למערב
 2להכריז. לדעתי, אוברקול בגובה 

במייור צריך לכלול שישייה 
במרבית המקרים. בוסף, ידו של 

ת ולכן אם יעבור מערב מאוד הגתי
ויח ויש סיכוי טוב יותר שיר

  בהמשך.
, היות וזו 2♠דרום איו יכול להכריז 

הכרזת רוורס ובהמשך יקפוץ 
למשחק מלא על הכרזתו המחייבת 

שותפו, כדי להראות יד של 
  מיימלית.

  
  

  ניתוח משחק היד

וכמו שקורה הרבה פעמים במשחק 
הברידג', הצד ממו משוחק החוזה 

  ביצועו.משפיע על 
דווקא ביד זו, אם דרום הכרוז, הוא 

בעוד אם יהיה  ,עמוד בחוזהיכול ל
  פול.יהלה י ,♣- זה צפון, בהובלה ב

גורל הביצוע תלוי כשדרום ישחק, 
  רזה. גם בהכ

  יוביל בשליט.מערב 
אם ידע דרום שמערב הוא היד 
החזקה, הוא יכול לארגן משחק 

   סופי כגדו. 
חש את במידה ולא, יצטרך הכרוז ל

חלוקת הקלפים ומיקום האסים של 
ההגה ויש לשער שבמרבית 

  פול בחוזה.יהמקרים י
  
  

  

Dealer: W  
Vul: None  40   Board:  

 A65 

 Q98652 

  

 K752  

  

 QJ82 

 KT74 

 9632 

 Q    

 K7 

 J3 

 AQJ754 

 A64  

 T943 

 A 

 KT8 

 JT983  

  

 

West North East South 

1♦ 1♥ DBL Pass 

2♦ Pass Pass Pass 

    

    

 
  ניתוח ההכרזה

הכרזה שמרית מצד מערב תביא 
ותפות לעצור בחוזה חלקי את הש

  קל לביצוע.
 ,3♦במידה ויחליט מערב להכריז 

סיכוי סביר, שמזרח ימשיך להכריז. 
למרות שאם סתכל היטב על ידו, 
יווכח שקלפיו אים טובים למשחק 

 Q-מהירות ו מלא. מחסור בלקיחות
  בודדת בסדרה. 

  
  
  

  ניתוח משחק היד

ואכן, החוזה הגבוה ביותר היתן 
  .4♦הוא לביצוע 

מערב שיגיעו למשחק -זוגות במזרח
, יצטערו שהכריזו NT-או ב ♦-מלא ב

  בצורה כה אגרסיבית.
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חושבים להפיק ספר ייחודי ואישי? 
בחברתנו עורכים, מעצבים, מדפיסים, כורכים 

ושולחים אליך עד הבית

ספרים שנשארים במשפחה

ביוגרפיה משפחתית 
סיפור המשפחה וחיי הנפשות בה, תמונות, 

אילן יוחסין מעוצב ועוד

ספר זיכרון
תיעוד חיי יקירכם, ראיונות אישיים עם בני המשפחה 

והמקורבים, תמונות, שירים ועוד

ספר מתכונים משפחתי
מתנה מתוקה לסבתא, אמא ולכל בני המשפחה, 

עריכת המתכונים העוברים במשפחה, 
מלווה בסיפורים, בתמונות ועוד 

וכל רעיון שיעלה על דעתכם...


