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

לפניכם 40 הידיים
ששוחקו בתחרות סימולטנית ארצית בוקר

דצמבר 2018

ישראל ידלין, רב-אמן בין לאומי כסף, כשחקן נבחרת ישראל ייצג את 
המדינה באליפויות אירופה והעולם, בעל תואר אלוף אירופה לקבוצות 
בתחרויות  זכה  ב-2006.  עולם  באליפות  שלישי  ומקום   2003 משנת 
הארץ  אליפויות  המדינה,  גביע  הלאומית,  הליגה  כגון  בארץ  מובילות 
מועדון  בניהול  מורן(  אורית  )עם  שותף  לאחרונה  והסניורים,  הפתוחה 
"ברידג' פוינט פולג" ועיקר פועלו בקידום והפצת משחק הברידג' באזור 

נתניה. 
ישראל חבר בוועדת חוקה ובוועדת סגל.

בהסברים השתדל ישראל להתאים את הניתוחים וההסברים ליכולתם 
מייג'ור   5 טבעית  בשיטה  הן  המומלצות  ההכרזות  הקוראים.  רוב  של 
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.

ארציתסימולטניתתחרותתחרות



  2עמוד  807/12/201  2018סימולטנית ארצית דצמבר 

  

. 2018לשנת  האחרונההידיים ששוחקו בתחרות הסימולטנית הארצית  40 לפניכם
סטים  4ב באופן אקראי לחלוטין וללא שום התערבות. חולקו הידיים חולקו על ידי מחש

  , בחר סט שלם, זה שנראה לו המעניין ביותר.ישראל ידלין, ומחבר ההסברים של ידיים
  

כשחקן  ,אמן בין לאומי כסף-רב – ישראל ידלין
באליפויות אירופה המדינה ייצג את  נבחרת ישראל

פה לקבוצות משנת ובעל תואר אלוף איר, עולםהו
. זכה 2006-ומקום שלישי באליפות עולם ב 2003

גביע , לאומיתהליגה הבתחרויות מובילות בארץ כגון 
, אליפויות הארץ הפתוחה והסניורים, מדינהה

בניהול מועדון ) אורית מורןעם ( לאחרונה שותף
"ברידג' פוינט פולג" ועיקר פועלו בקידום והפצת 

   נתניה. באזורק הברידג' משח

  חבר בוועדת חוקה ובוועדת סגל. ישראל

להתאים את הניתוחים  ישראלבהסברים השתדל 
מייג'ור  5ההכרזות המומלצות הן בשיטה טבעית  וההסברים ליכולתם של רוב הקוראים.

הנפוצה ביותר אצלנו. ישנם כמה ניתוחים ברמה גבוהה יותר שאנו מקווים שיתרמו 
  קרנותכם.להבנתכם וס

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

  

  תוצאות התחרות יפורסמו בהקדם האפשרי באתר ההתאגדות:

http://www.bridge.co.il  
  

  
  

Dealer: N  
Vul: None  1   Board:  

 A75 

 AKJT7 

 KJ9 
 A9  

  

 Q642 

 Q98 

 86 

 J765   

 83 

 632 

 QT7 

 Q8432  
 KJT9 

 54 

 A5432 
 KT  

  

o 

West North East South 

--- 2NT Pass 3 

Pass 3 Pass 6NT 

    
  

 
  ניתוח ההכרזה

  
קלאב.  3בספייד יכריז  ודרום שמחפש התאמה, טראמפ- ו 2צפון יפתח 

שמשחקים פפט  מאתואלה , הארט 3ויעה , קלפים בהארט 5לצפון 
שאין התאמה ויבחרו לשחק בחוזה ללא שליט. דרום יודע  מידיגלו , סטיימן

טראמפ בגלל קלפי - ו 6-לאך יקפוץ ישירות , קודות 33- ל 31שלשותפות בין 
 – טראמפ-ו 4ים יכריזו . השמרדיאמודהבייים שיש לו ובגלל החמישיה ב

גם לו יש כי קודות ישקול להוסיף לסלם  20למרות שבידו רק  וצפון, הזמה
  .קלפי בייים

 
  ניתוח משחק היד

  
לקיחות. במשחק סביר יתחיל הכרוז  13יבצע , אם צפון מחש הכול

אסור יותר למסור לקיחות , משכשלה העקיפה, בעקיפת המלכה הארט
ם מרבית הסיכויים. תחיל במשיכת אס ומלך ויש לשחק ע להגה,

אם לא , אחו בבית, אם הצלחו, בתקווה למחוץ מלכה דבלטון, דיאמוד
  עדיין יש אפשרות לעקוף את המלכה בספייד. 

  
ים דיאמודחייבים להתחיל עם הלהשיג את הסיכוי המרבי  מת-על הערה:

  לפי העקיפה בספייד.
  
  
   

  
  
  

  3עמוד  807/12/201  2018סימולטנית ארצית דצמבר 

  
  

Dealer: E  
Vul: N-S  2   Board:  

 T87643 
 A62 

 J9 

 T8  

  

 K 

 K953 

 K8762 

 J72    

 AQ92 

 Q4 

 A 

 KQ6543  
 J5 
 JT87 

 QT543 

 A9  

  

 

West North East South 

--- ---  Pass Pass 

1 Pass 1 Pass 

1 Pass 2NT Pass 

3NT Pass Pass Pass 

 
  ניתוח ההכרזה

  
 2-יהיו כאלה שיקפצו במערב ל

אבל החוזה ) אי פחות אוהב( ספייד
: הסופי לא אמור להשתות. הערה

 2ויכריז , אמביציוזיאם צפון יהיה 
לא מומלץ בפגיעות ( ספייד

  .800ימצא עצמו משלם ) הוכחית
   

  
  ניתוח משחק היד

  
הובלה בהארט תגביל את מזרח 

חות. זוגות שישחקו לעשר לקי
החוזה מצד מערב לא יתקשו לבצע 

  לקיחות. 11
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   
Dealer: S  
Vul: E-W  3   Board:  

 QJT7 
 Q32 

 A2 

 T963  

  

 954 

 J9865 

 T97 

 QJ    

 86 

 74 

 KQJ654 

 AK2  
 AK32 
 AKT 

 83 

 8754  

  

  

West North East South 

--- --- --- 1 

1 1 Pass 2 

3 3 Pass Pass 

Pass    

  
  ניתוח ההכרזה

   
לאחר מאבק קצר על הזכות לזכות 

-אמור דרום לחות ב, בחוזה החלקי

  .ספייד 3
  

  ניתוח משחק היד

  
דרום  אין דרמה במשחק היד.

 דיאמודקלאבים ועוד  3ימסור 
  .לקיחות 9צוע בדרך לבי אחד

  

  
Dealer: W  
Vul: Both  4   Board:  

 AT43 
 QJT 

 AJ54 

 54  

  

 J982 

 97 

 QT96 

 K86    

 Q76 

 AK6 

 7 

 AQJT32  
 K5 
 85432 

 K832 

 97  

  

 

West North East South 

1 Dbl Pass 1 

2 Dbl Pass 2 

Pass Pass 3 Pass 

Pass Pass   

 
  ניתוח ההכרזה

  
לא , מובהקתתחרותית זו הכרזה  

חותם שכך זה יתהל אצל כולכם. 
למרות , בכול מקרה אדגיש כי מערב

) בצדק( קלאב 2יכריז , פאס משותפו
שמראה  ,)Support Dbl( וצפון יכפיל

קלפים בסדרת ההארט של  3
 2מזרח לא יתן לשחק  שותפו.
. קלאב 3 –ויתמוך בשותף , הארט

, יירגעובשלב זה כדאי שצפון דרום 
  הארט מוכפל יהיה יקר עבורם. 3
  
  
  

  ניתוח משחק היד

  
לצפון הובלה מתבקשת במלכה 

 9הארט, למערב אין בעיה לבצע 
אבל אם ישחק כון את , לקיחות

  .לקיחות 10 ייקח, סדרת הספייד
  



  2עמוד  807/12/201  2018סימולטנית ארצית דצמבר 

  

. 2018לשנת  האחרונההידיים ששוחקו בתחרות הסימולטנית הארצית  40 לפניכם
סטים  4ב באופן אקראי לחלוטין וללא שום התערבות. חולקו הידיים חולקו על ידי מחש

  , בחר סט שלם, זה שנראה לו המעניין ביותר.ישראל ידלין, ומחבר ההסברים של ידיים
  

כשחקן  ,אמן בין לאומי כסף-רב – ישראל ידלין
באליפויות אירופה המדינה ייצג את  נבחרת ישראל

פה לקבוצות משנת ובעל תואר אלוף איר, עולםהו
. זכה 2006-ומקום שלישי באליפות עולם ב 2003

גביע , לאומיתהליגה הבתחרויות מובילות בארץ כגון 
, אליפויות הארץ הפתוחה והסניורים, מדינהה

בניהול מועדון ) אורית מורןעם ( לאחרונה שותף
"ברידג' פוינט פולג" ועיקר פועלו בקידום והפצת 

   נתניה. באזורק הברידג' משח

  חבר בוועדת חוקה ובוועדת סגל. ישראל

להתאים את הניתוחים  ישראלבהסברים השתדל 
מייג'ור  5ההכרזות המומלצות הן בשיטה טבעית  וההסברים ליכולתם של רוב הקוראים.

הנפוצה ביותר אצלנו. ישנם כמה ניתוחים ברמה גבוהה יותר שאנו מקווים שיתרמו 
  קרנותכם.להבנתכם וס

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

  

  תוצאות התחרות יפורסמו בהקדם האפשרי באתר ההתאגדות:

http://www.bridge.co.il  
  

  
  

Dealer: N  
Vul: None  1   Board:  

 A75 

 AKJT7 

 KJ9 
 A9  

  

 Q642 

 Q98 

 86 

 J765   

 83 

 632 

 QT7 

 Q8432  
 KJT9 

 54 

 A5432 
 KT  

  

o 

West North East South 

--- 2NT Pass 3 

Pass 3 Pass 6NT 

    
  

 
  ניתוח ההכרזה

  
קלאב.  3בספייד יכריז  ודרום שמחפש התאמה, טראמפ- ו 2צפון יפתח 

שמשחקים פפט  מאתואלה , הארט 3ויעה , קלפים בהארט 5לצפון 
שאין התאמה ויבחרו לשחק בחוזה ללא שליט. דרום יודע  מידיגלו , סטיימן

טראמפ בגלל קלפי - ו 6-לאך יקפוץ ישירות , קודות 33- ל 31שלשותפות בין 
 – טראמפ-ו 4ים יכריזו . השמרדיאמודהבייים שיש לו ובגלל החמישיה ב

גם לו יש כי קודות ישקול להוסיף לסלם  20למרות שבידו רק  וצפון, הזמה
  .קלפי בייים

 
  ניתוח משחק היד

  
לקיחות. במשחק סביר יתחיל הכרוז  13יבצע , אם צפון מחש הכול

אסור יותר למסור לקיחות , משכשלה העקיפה, בעקיפת המלכה הארט
ם מרבית הסיכויים. תחיל במשיכת אס ומלך ויש לשחק ע להגה,

אם לא , אחו בבית, אם הצלחו, בתקווה למחוץ מלכה דבלטון, דיאמוד
  עדיין יש אפשרות לעקוף את המלכה בספייד. 

  
ים דיאמודחייבים להתחיל עם הלהשיג את הסיכוי המרבי  מת-על הערה:

  לפי העקיפה בספייד.
  
  
   

  
  
  

  3עמוד  807/12/201  2018סימולטנית ארצית דצמבר 

  
  

Dealer: E  
Vul: N-S  2   Board:  

 T87643 
 A62 

 J9 

 T8  

  

 K 

 K953 

 K8762 

 J72    

 AQ92 

 Q4 

 A 

 KQ6543  
 J5 
 JT87 

 QT543 

 A9  

  

 

West North East South 

--- ---  Pass Pass 

1 Pass 1 Pass 

1 Pass 2NT Pass 

3NT Pass Pass Pass 

 
  ניתוח ההכרזה

  
 2-יהיו כאלה שיקפצו במערב ל

אבל החוזה ) אי פחות אוהב( ספייד
: הסופי לא אמור להשתות. הערה

 2ויכריז , אמביציוזיאם צפון יהיה 
לא מומלץ בפגיעות ( ספייד

  .800ימצא עצמו משלם ) הוכחית
   

  
  ניתוח משחק היד

  
הובלה בהארט תגביל את מזרח 

חות. זוגות שישחקו לעשר לקי
החוזה מצד מערב לא יתקשו לבצע 

  לקיחות. 11
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   
Dealer: S  
Vul: E-W  3   Board:  

 QJT7 
 Q32 

 A2 

 T963  

  

 954 

 J9865 

 T97 

 QJ    

 86 

 74 

 KQJ654 

 AK2  
 AK32 
 AKT 

 83 

 8754  

  

  

West North East South 

--- --- --- 1 

1 1 Pass 2 

3 3 Pass Pass 

Pass    

  
  ניתוח ההכרזה

   
לאחר מאבק קצר על הזכות לזכות 

-אמור דרום לחות ב, בחוזה החלקי

  .ספייד 3
  

  ניתוח משחק היד

  
דרום  אין דרמה במשחק היד.

 דיאמודקלאבים ועוד  3ימסור 
  .לקיחות 9צוע בדרך לבי אחד

  

  
Dealer: W  
Vul: Both  4   Board:  

 AT43 
 QJT 

 AJ54 

 54  

  

 J982 

 97 

 QT96 

 K86    

 Q76 

 AK6 

 7 

 AQJT32  
 K5 
 85432 

 K832 

 97  

  

 

West North East South 

1 Dbl Pass 1 

2 Dbl Pass 2 

Pass Pass 3 Pass 

Pass Pass   

 
  ניתוח ההכרזה

  
לא , מובהקתתחרותית זו הכרזה  

חותם שכך זה יתהל אצל כולכם. 
למרות , בכול מקרה אדגיש כי מערב

) בצדק( קלאב 2יכריז , פאס משותפו
שמראה  ,)Support Dbl( וצפון יכפיל

קלפים בסדרת ההארט של  3
 2מזרח לא יתן לשחק  שותפו.
. קלאב 3 –ויתמוך בשותף , הארט

, יירגעובשלב זה כדאי שצפון דרום 
  הארט מוכפל יהיה יקר עבורם. 3
  
  
  

  ניתוח משחק היד

  
לצפון הובלה מתבקשת במלכה 

 9הארט, למערב אין בעיה לבצע 
אבל אם ישחק כון את , לקיחות

  .לקיחות 10 ייקח, סדרת הספייד
  

ברידג' פוינט פולג
בית ספר ומועדון ברידג'

חוויה של פעם בחיים!
הצטרפו "לברידג' פוינט פולג" אל הקוטב הצפוני

יוני 2019

פרטים בקרוב



  4עמוד  807/12/201  2018סימולטנית ארצית דצמבר 

  
  

Dealer: N  
Vul: N-S  5   Board:  

 T952 
 J92 

 J76 

 K85  

  

 AKJ74 

 4 

 A9832 

 AT    

 83 

 KQ863 

 QT5 

 Q93  
 Q6 
 AT75 

 K4 

 J7642  

  

  

West North East South 

--- Pass 1 Pass 

1NT Pass 2 Pass 

2 Pass 3 Pass 

3 

Pass  

 

Pass 3NT Pass 

 

  

 
  ניתוח ההכרזה

  
 2עד  הכרזה יצירתית משהו...

ספייד אי מיח שרובכם כך יכריז. 
ים דיאמודמזרח יש גם חמישה ל

וטוב יעשה אם לא , וגם יד יפה
. כעת בפי דיאמוד 3יתעצל ויכריז 

/   דיאמוד 4: מערב כמה אפשרויות
הארט. בחרתי  3/  טראמפ-ו 3

 הכי סקסית  בשלישית כי היא
מראה הארטים יפים ומשאירה 

  לשותף את ההחלטה לבחור.
  
  
  

  ניתוח משחק היד

  
 9אחרי הובלה קלאב יש לכרוז 

ת להקות תוצאה ושאמור, לקיחות
) לא כולם ישחקו משחק מלא( טובה

, בהחלט יש מצב גם לעשר לקיחות
תוצאה שתגרום לזוג הרבה חת 

  . ת לקראת יום השב
  

  
Dealer: E  
Vul: E-W  6   Board:  

 943 
 AQ 

 T6542 

 T84  

  

 AKJ2 

 KJ6 

 7 

 KQJ97    

 5 

 T9852 

 AQJ8 

 A52  
 QT876 
 743 

 K93 

 63  

  

 

West North East South 

--- --- 1 Pass 

1 Pass 2 Pass 

3* Pass 3 Pass 

4NT 

Pass  
Pass 

Pass 

5* 

 

Pass  

 
  ניתוח ההכרזה

  
ספייד ומראה יד  2- ץ לפמזרח קו

 דיאמוד 3מערב מכריז , טובה מאד
זרח יראה כעת את השלישיה ומ

בהארט. חלק מכם ישאל אסים, 
מיותר (ביד -קיואחרים יעברו דרך 

כך או כך לאחר שמזרח ) לטעמי
שי אסים מחמישה  - הארט 5יכריז 

מערב אמור  וחסרה המלכה בשליט
לקיחות  12הסיכויים לבצע , לעצור

   הם לרעתו.
  

  ניתוח משחק היד

, הארט 6מי שאין לו אלוהים יכריז 
וכמו שהקלפים מוחים הוא גם 
יבצע אותו... מסקה: מזל שווה 

  .יותר ממלכה 
  
  

  
Dealer: S  
Vul: Both  7   Board:  

 AKQ3 
 AQ2 

 T943 

 AT  

  

 T852 

 5 

 KJ72 

 K752    

 J6 

 KT963 

 Q 

 Q9643  
 974 
 J874 

 A865 

 J8  

  

  

West North East South 

--- --- --- Pass 

Pass 1 Pass 1 

Pass 2NT Pass Pass 

Pass    

 
  ניתוח ההכרזה

  
 18-19עם צפון מראה יד מאוזת 

ד ודרום עם ידו המא, קודות
יכריז פאס ויתפלל ששותפו , חלשה

  .ייפוללא 
  
  

  ניתוח משחק היד

  
 7צפון יבצע רק  הובלהבכול 

למרות , פעם אחתייפול ו, לקיחות
לדעתי פילה  ששותפו התפלל...

כי , אחת תקה תוצאה מעל לממוצע
-ו 3חלק מיושבי הצפון יזקו ל 

 פלו פעמייםומן הסתם י, טראמפ
  .) בתוך עמי אי חי (
  

  5עמוד  807/12/201  2018סימולטנית ארצית דצמבר 

  
  

Dealer: W  
Vul: None  8   Board:  

 Q732 
 QT4 

 QT9 

 872  

  

 J94 

 KJ952 

 AJ64 

 K    

 AKT8 

 A6 

 72 

 QT965  
 65 
 873 

 K853 

 AJ43  

  

 

West North East South 

1 Pass 1 Pass 

1 Pass 2* Pass 

3 Pass 3NT Pass 

Pass Pass   

 
  ניתוח ההכרזה

  
במקרה יש לו ( של מזרח דיאמוד 2

 –זאת הכרזה מחייבת ) יםדיאמוד
צבע רביעי . מערב מראה את האורך 

ומן הסתם שולל גם עוצר , בקלאב
-ו 3-. מזרח יסגור לדיאמודב

  טראמפ.
  
  
  

  ניתוח משחק היד

  
, דיאמודיוביל כראה ב דרום

 10ומזרח לא יתקשה לבצע 
, למזלו האס קלאב בדרום, לקיחות

איה  דיאמודשסדרת ה כך
חשופה. אותו חוזה מצד מערב ייב 

  .לקיחות 9רק 
  

  
Dealer: N  
Vul: E-W  9   Board:  

 AQ 
 AQT65 

 A93 

 KQ8  

  

 T7653 

 K84 

 T54 

 95    

 KJ42 

 9732 

 K 

 AT32  
 98 
 J 

 QJ8762 

 J764  

  

  

West North East South 

--- 2NT Pass 3NT 

Pass Pass Pass  

    

    

 
  ניתוח ההכרזה

  
 הדרומיים הם פרקטיים ויתו ירייה

ירייה זה לא בהכרח בהקשר (
יהיה החוזה  טראמפ-ו 3) ישליל

הסופי. מי שיתלהב מהיהלומים שלו 
ירוויח כי כמו שהקלפים מוחים 

וזאת בתאי  .דיאמוד  6יתן לעשות
שסדרת הדיימוד תשוחק כון, 
סיך דיימוד מהיד, זו הדרך 

 .המומלצת
  
  
  

  ניתוח משחק היד

  
ההובלה כראה תהיה ספייד. מאחר 

היה לא ת, בודד דיאמודוהמלך 
לקיחות, זה אמור  11בעיה לבצע 

, דיאמודמשחק ב לעומתלהספיק 
  .דיאמודאבל לא כגד סלם ב

  

  
Dealer: E  
Vul: Both  10   Board:  

 J2 
 J653 

 53 

 A9876  

  

 98543 

 Q2 

 QJ94 

 QT    

 AKT7 

 AK7 

 AK87 

 54  
 Q6 
 T984 

 T62 

 KJ32  

  

 

West North East South 

2NT Pass 3* Pass 

4 Pass Pass Pass 

    

    

 
  ניתוח ההכרזה

  
מזרח יעשה טרספר לספייד. מערב 

רבעה ספיידים לא לוקח סיכון עם א
, ספייד 3ששותפו יכריז פאס על 

ספייד. יהיו כאלה  4-ויקפוץ ל
: לאמור, דיאמוד 4שיכריזו במערב 

, ספייד 4-"פרטר אחו לפחות ב
." מי דיאמודויש לי קוטרול ב

 כל כךלא ( צפוי, שיבחר באופציה זו
 4לקבל תוצאה גרועה. ) באשמתו
דבר , בקלאב שלל קוטרול דיאמוד

אשר יקל על המתגדים להוביל 
  .קלאב

  
  
  

  ניתוח משחק היד

  
 12בלי הובלה קלאב יש , מאד פשוט

 11- לקיחות. הובלה בקלאב תגביל ל
  לקיחות.

  



  4עמוד  807/12/201  2018סימולטנית ארצית דצמבר 

  
  

Dealer: N  
Vul: N-S  5   Board:  

 T952 
 J92 

 J76 

 K85  

  

 AKJ74 

 4 

 A9832 

 AT    

 83 

 KQ863 

 QT5 

 Q93  
 Q6 
 AT75 

 K4 

 J7642  

  

  

West North East South 

--- Pass 1 Pass 

1NT Pass 2 Pass 

2 Pass 3 Pass 

3 

Pass  

 

Pass 3NT Pass 

 

  

 
  ניתוח ההכרזה

  
 2עד  הכרזה יצירתית משהו...

ספייד אי מיח שרובכם כך יכריז. 
ים דיאמודמזרח יש גם חמישה ל

וטוב יעשה אם לא , וגם יד יפה
. כעת בפי דיאמוד 3יתעצל ויכריז 

/   דיאמוד 4: מערב כמה אפשרויות
הארט. בחרתי  3/  טראמפ-ו 3

 הכי סקסית  בשלישית כי היא
מראה הארטים יפים ומשאירה 

  לשותף את ההחלטה לבחור.
  
  
  

  ניתוח משחק היד

  
 9אחרי הובלה קלאב יש לכרוז 

ת להקות תוצאה ושאמור, לקיחות
) לא כולם ישחקו משחק מלא( טובה

, בהחלט יש מצב גם לעשר לקיחות
תוצאה שתגרום לזוג הרבה חת 

  . ת לקראת יום השב
  

  
Dealer: E  
Vul: E-W  6   Board:  

 943 
 AQ 

 T6542 

 T84  

  

 AKJ2 

 KJ6 

 7 

 KQJ97    

 5 

 T9852 

 AQJ8 

 A52  
 QT876 
 743 

 K93 

 63  

  

 

West North East South 

--- --- 1 Pass 

1 Pass 2 Pass 

3* Pass 3 Pass 

4NT 

Pass  
Pass 

Pass 

5* 

 

Pass  

 
  ניתוח ההכרזה

  
ספייד ומראה יד  2- ץ לפמזרח קו

 דיאמוד 3מערב מכריז , טובה מאד
זרח יראה כעת את השלישיה ומ

בהארט. חלק מכם ישאל אסים, 
מיותר (ביד -קיואחרים יעברו דרך 

כך או כך לאחר שמזרח ) לטעמי
שי אסים מחמישה  - הארט 5יכריז 

מערב אמור  וחסרה המלכה בשליט
לקיחות  12הסיכויים לבצע , לעצור

   הם לרעתו.
  

  ניתוח משחק היד

, הארט 6מי שאין לו אלוהים יכריז 
וכמו שהקלפים מוחים הוא גם 
יבצע אותו... מסקה: מזל שווה 

  .יותר ממלכה 
  
  

  
Dealer: S  
Vul: Both  7   Board:  

 AKQ3 
 AQ2 

 T943 

 AT  

  

 T852 

 5 

 KJ72 

 K752    

 J6 

 KT963 

 Q 

 Q9643  
 974 
 J874 

 A865 

 J8  

  

  

West North East South 

--- --- --- Pass 

Pass 1 Pass 1 

Pass 2NT Pass Pass 

Pass    

 
  ניתוח ההכרזה

  
 18-19עם צפון מראה יד מאוזת 

ד ודרום עם ידו המא, קודות
יכריז פאס ויתפלל ששותפו , חלשה

  .ייפוללא 
  
  

  ניתוח משחק היד

  
 7צפון יבצע רק  הובלהבכול 

למרות , פעם אחתייפול ו, לקיחות
לדעתי פילה  ששותפו התפלל...

כי , אחת תקה תוצאה מעל לממוצע
-ו 3חלק מיושבי הצפון יזקו ל 

 פלו פעמייםומן הסתם י, טראמפ
  .) בתוך עמי אי חי (
  

  5עמוד  807/12/201  2018סימולטנית ארצית דצמבר 

  
  

Dealer: W  
Vul: None  8   Board:  

 Q732 
 QT4 

 QT9 

 872  

  

 J94 

 KJ952 

 AJ64 

 K    

 AKT8 

 A6 

 72 

 QT965  
 65 
 873 

 K853 

 AJ43  

  

 

West North East South 

1 Pass 1 Pass 

1 Pass 2* Pass 

3 Pass 3NT Pass 

Pass Pass   

 
  ניתוח ההכרזה

  
במקרה יש לו ( של מזרח דיאמוד 2

 –זאת הכרזה מחייבת ) יםדיאמוד
צבע רביעי . מערב מראה את האורך 

ומן הסתם שולל גם עוצר , בקלאב
-ו 3-. מזרח יסגור לדיאמודב

  טראמפ.
  
  
  

  ניתוח משחק היד

  
, דיאמודיוביל כראה ב דרום

 10ומזרח לא יתקשה לבצע 
, למזלו האס קלאב בדרום, לקיחות

איה  דיאמודשסדרת ה כך
חשופה. אותו חוזה מצד מערב ייב 

  .לקיחות 9רק 
  

  
Dealer: N  
Vul: E-W  9   Board:  

 AQ 
 AQT65 

 A93 

 KQ8  

  

 T7653 

 K84 

 T54 

 95    

 KJ42 

 9732 

 K 

 AT32  
 98 
 J 

 QJ8762 

 J764  

  

  

West North East South 

--- 2NT Pass 3NT 

Pass Pass Pass  

    

    

 
  ניתוח ההכרזה

  
 הדרומיים הם פרקטיים ויתו ירייה

ירייה זה לא בהכרח בהקשר (
יהיה החוזה  טראמפ-ו 3) ישליל

הסופי. מי שיתלהב מהיהלומים שלו 
ירוויח כי כמו שהקלפים מוחים 

וזאת בתאי  .דיאמוד  6יתן לעשות
שסדרת הדיימוד תשוחק כון, 
סיך דיימוד מהיד, זו הדרך 

 .המומלצת
  
  
  

  ניתוח משחק היד

  
ההובלה כראה תהיה ספייד. מאחר 

היה לא ת, בודד דיאמודוהמלך 
לקיחות, זה אמור  11בעיה לבצע 

, דיאמודמשחק ב לעומתלהספיק 
  .דיאמודאבל לא כגד סלם ב

  

  
Dealer: E  
Vul: Both  10   Board:  

 J2 
 J653 

 53 

 A9876  

  

 98543 

 Q2 

 QJ94 

 QT    

 AKT7 

 AK7 

 AK87 

 54  
 Q6 
 T984 

 T62 

 KJ32  

  

 

West North East South 

2NT Pass 3* Pass 

4 Pass Pass Pass 

    

    

 
  ניתוח ההכרזה

  
מזרח יעשה טרספר לספייד. מערב 

רבעה ספיידים לא לוקח סיכון עם א
, ספייד 3ששותפו יכריז פאס על 

ספייד. יהיו כאלה  4-ויקפוץ ל
: לאמור, דיאמוד 4שיכריזו במערב 

, ספייד 4-"פרטר אחו לפחות ב
." מי דיאמודויש לי קוטרול ב

 כל כךלא ( צפוי, שיבחר באופציה זו
 4לקבל תוצאה גרועה. ) באשמתו
דבר , בקלאב שלל קוטרול דיאמוד

אשר יקל על המתגדים להוביל 
  .קלאב

  
  
  

  ניתוח משחק היד

  
 12בלי הובלה קלאב יש , מאד פשוט

 11- לקיחות. הובלה בקלאב תגביל ל
  לקיחות.

  

קורסים ומשחקים מודרכים לכל הרמות

אורית מורן  –  0525673392
ישראל ידלין – 0542262642

ברידג' פוינט פולג
בית ספר ומועדון ברידג'



  6עמוד  807/12/201  2018סימולטנית ארצית דצמבר 

  
  

Dealer: S  
Vul: None  11   Board:  

 982 
 T3 

 T987653 

 2  

  

 7 

 QJ76542 

 A 

 8653    

 QJ43 

 8 

 QJ42 

 AQ74  
 AKT65 
 AK9 

 K 

 KJT9  

  

  

West North East South 

--- --- --- 1 

Pass  Pass 3 Dbl 

Pass 3 Pass Pass 

Pass    

 
  ניתוח ההכרזה

  
 1, לוזרים 5אבל , קודות  ,21כון

ספייד מספיק טוב. הביד מגיע 
הארט בפגיעות הזו ראה  3, למזרח
וחלק , הארט 2חלק יכריז ( בכיוון

 3- וצפון יוציא ל, דרום יכפיל) פאס
גם כי יש לו התאמה וגם כי , ספייד

  הוא חלש.
  
  

  יתוח משחק הידנ

  
דרום יסה , ההובלה כראה בהארט

שלא לחתוך הארטים בדומם. ראה 
 וייההלקיחות  4סור לממ ימע

  מהברקס שעשה בהכרזה.
  

  
Dealer: W  
Vul: N-S  12   Board:  

 JT 
 J65 

 AQ652 

 K82  

  

 A62 

 43 

 T73 

 J7643    

 KQ43 

 Q7 

 K98 

 AT95  
 9875 
 AKT982 

 J4 

 Q  

  

 

West North East South 

1 1 2 2 

Pass 3 Pass 4 

Pass Pass Pass  

    

 
  ניתוח ההכרזה

  
כך או אחרת צפון דרום מתגלגלים 

  .הארט 4 –לחוזה המוצלח 
  

  ניתוח משחק היד

  
העקיפה , השליטים מחולקים

  ..."יושבת". החיים יפים דיאמודב
לקיחות ועוברים לבורד  10לוקחים 

  הבא.
  

  
Dealer: N  
Vul: Both  13   Board:  

 AK63 
 843 

 J92 

 Q32  

  

 Q8 

 K7652 

 Q7 

 A875    

 95 

 QT9 

 K6 

 KJT964  
 JT742 
 AJ 

 AT8543 

   

  

  

West North East South 

--- Pass Pass 1 

2 Dbl 2* 2 

3 

Pass 
3 

Pass 

Pass 

Pass 
4 

 

    

 
  ניתוח ההכרזה

  
 All-Pass- בכמעט מסתיימת  זו יד

בגלל ההתאמות , אבל רק כמעט
הגדולות בשי הכיווים יש כאן 

 - לצפון דרום  11הרבה לקיחות 
 .בקלאב- למזרח מערב  9-ו, פיידבס

 T.N.T  – TOTALקוראים ליד כזו 

NET TRICKS דרום יפתח למרות .
יש לו  –קודות  10שיש לו רק 

והוא גם יד , חלוקה טובה מאד
קודות וזה  9שלישית. למערב רק 

ראה מסוכן לעשות אוברקול בגובה 
שיים במיוחד כשאתה פגיע, אבל 

 יםקלפ 6 :הרבה כסים לזכותו
+ קלפי בייים מצויים + בקלאב 
, מחזק את היד דיאמודהמלך 

 1אחר שמימין דרום פתח מ
. הדבל של צפון לא הכי דיאמוד

 10אבל קשה שלא להראות , קלאסי
מראה  –הכרזתו של מזרח , קודות

 ,בהמשך. התאמה בקלאב ויד טובה
הדימיקה של ההכרזות מביאה את 

  .ספייד 4 –צפון דרום ל חוזה הטוב 
  
  

  ניתוח משחק היד

  
מאחר וגם השליט וגם סדרת 

אין  2-2ים מחולקים דיאמודה
   לקיחות. 11בעיה לבצע 

  
 הערה: במידה וההגה לא תמצא

, את ההובלה בהארט) והיא לא(
ישליך  –לקיחות  12יזכה הכרוז ב 

הארטים בדומם על סדרת 
  שתפותח. דיאמודה
  

  7עמוד  807/12/201  2018סימולטנית ארצית דצמבר 

  
  

Dealer: E  
Vul: None  14   Board:  

 K5 
 J84 

 KQ876 

 864  

  

 AJ8 

 T972 

 AJT 

 AK2    

 93 

 A653 

 542 

 QJ53  
 QT7642 
 KQ 

 93 

 T97  

  

 

West North East South 

--- --- 1NT 2* 

Pass 2* Pass 2 

Pass Pass Pass  

    

 
  ניתוח ההכרזה

  
ובהחה , אם דרום יחליט להתערב

ימצא עצמו , שמשחקים קפלטי
דרום  ספייד. אמם 2זה של ובח

תוצאה האבל , לקיחות 7יבצע רק 
צע כי מזרח מערב יכולים לב, טובה

שלא לדבר , טראמפ-ולקיחות ב 8
לקיחות ) זה קשה להכריז( 9על 

   בהארט.
  

קלאב מתאר סדרה ארוכה  2הערה: 
 2כלשהי ומבקש מהשותף להכריז 

  דיימוד לפי מוסכמת קפלטי.
  
  

  ניתוח משחק היד

  
פעם אחת. ייפול הכרוז כאמור 

 1, דיאמוד 1, קלאבים 3ימסור 
  ספייד. 1 הארט

  

  
Dealer: S  
Vul: N-S  15   Board:  

 J98 
 T32 

 K9732 

 84  

  

 KT76 

 AJ65 

 AJ 

 K65    

 A53 

 Q974 

 65 

 AJ97  
 Q42 
 K8 

 QT84 

 QT32  

  

  

West North East South 

--- --- --- Pass 

Pass Pass 1NT Pass 

2 Pass 2 Pass 

4 Pass Pass Pass 

 

 
  ניתוח ההכרזה

  
הארט אחרי שברר  4-מערב יסגור ל

  .שלשותפו יש הארטים
  
  

   ניתוח משחק היד

  
ולא  דיאמודבלהוביל דרום צריך 

י סיבות: בקלאב וזאת משת
 דיאמודהספוטים ב –הראשוה 

 – והשייהמעט טובים יותר. 
 2להכפיל ) לו רצה( השותף יכול היה

יתן , לפיכך ולא עשה זאת ..., קלאב
 דיאמודש, להיח על דרך השלילה

 10יהיה מוצלח יותר. הכרוז יבצע 
, אם יוביל בקלאב, דרום לקיחות.

. 11-ימכור לכרוז את הלקיחה ה
 יושלך על הקלאב הרביעי. דיאמוד

וזאת בתאי שהכרוז ישרת בלקיחה 
הראשוה עם התשיעית קלאב 

 .שבדומם
   

  

  
Dealer: W  
Vul: E-W  16   Board:  

 QT972 

  

 J7543 

 AJ3  

  

 86 

 AK42 

 Q86 

 9842    

 AK4 

 Q98763 

 9 

 KQ5  
 J53 

 JT5 

 AKT2 

 T76  

  

 

West North East South 

1 2* 3 3 

4 4 Pass Pass 

Dbl Pass Pass Pass 

    

 
  ניתוח ההכרזה

  
ספייד של צפון זו  2הכרזת 
שמתארת ספייד ועוד  קובציה

ודרום יתמכו  מייור כלשהו. מזרח
כול אחד בשותף שלו. למערב יד 

הארט. צפון  4טובה ולכן יסגור ל 
ויקריב , הפגיעות העדיפהיצל את 

  ספייד, שיוכפל. 4-ל
  
  

  ניתוח משחק היד

  
אבל , כראה פעם אחתייפול צפון 

כיוון , יזכה בתוצאה מעולה
לקיחות  10שלמערב מזרח יש 

  בהארט.
  
  



  6עמוד  807/12/201  2018סימולטנית ארצית דצמבר 

  
  

Dealer: S  
Vul: None  11   Board:  

 982 
 T3 

 T987653 

 2  

  

 7 

 QJ76542 

 A 

 8653    

 QJ43 

 8 

 QJ42 

 AQ74  
 AKT65 
 AK9 

 K 

 KJT9  

  

  

West North East South 

--- --- --- 1 

Pass  Pass 3 Dbl 

Pass 3 Pass Pass 

Pass    

 
  ניתוח ההכרזה

  
 1, לוזרים 5אבל , קודות  ,21כון

ספייד מספיק טוב. הביד מגיע 
הארט בפגיעות הזו ראה  3, למזרח
וחלק , הארט 2חלק יכריז ( בכיוון

 3- וצפון יוציא ל, דרום יכפיל) פאס
גם כי יש לו התאמה וגם כי , ספייד

  הוא חלש.
  
  

  יתוח משחק הידנ

  
דרום יסה , ההובלה כראה בהארט

שלא לחתוך הארטים בדומם. ראה 
 וייההלקיחות  4סור לממ ימע

  מהברקס שעשה בהכרזה.
  

  
Dealer: W  
Vul: N-S  12   Board:  

 JT 
 J65 

 AQ652 

 K82  

  

 A62 

 43 

 T73 

 J7643    

 KQ43 

 Q7 

 K98 

 AT95  
 9875 
 AKT982 

 J4 

 Q  

  

 

West North East South 

1 1 2 2 

Pass 3 Pass 4 

Pass Pass Pass  

    

 
  ניתוח ההכרזה

  
כך או אחרת צפון דרום מתגלגלים 

  .הארט 4 –לחוזה המוצלח 
  

  ניתוח משחק היד

  
העקיפה , השליטים מחולקים

  ..."יושבת". החיים יפים דיאמודב
לקיחות ועוברים לבורד  10לוקחים 

  הבא.
  

  
Dealer: N  
Vul: Both  13   Board:  

 AK63 
 843 

 J92 

 Q32  

  

 Q8 

 K7652 

 Q7 

 A875    

 95 

 QT9 

 K6 

 KJT964  
 JT742 
 AJ 

 AT8543 

   

  

  

West North East South 

--- Pass Pass 1 

2 Dbl 2* 2 

3 

Pass 
3 

Pass 

Pass 

Pass 
4 

 

    

 
  ניתוח ההכרזה

  
 All-Pass- בכמעט מסתיימת  זו יד

בגלל ההתאמות , אבל רק כמעט
הגדולות בשי הכיווים יש כאן 

 - לצפון דרום  11הרבה לקיחות 
 .בקלאב- למזרח מערב  9-ו, פיידבס

 T.N.T  – TOTALקוראים ליד כזו 

NET TRICKS דרום יפתח למרות .
יש לו  –קודות  10שיש לו רק 

והוא גם יד , חלוקה טובה מאד
קודות וזה  9שלישית. למערב רק 

ראה מסוכן לעשות אוברקול בגובה 
שיים במיוחד כשאתה פגיע, אבל 

 יםקלפ 6 :הרבה כסים לזכותו
+ קלפי בייים מצויים + בקלאב 
, מחזק את היד דיאמודהמלך 

 1אחר שמימין דרום פתח מ
. הדבל של צפון לא הכי דיאמוד

 10אבל קשה שלא להראות , קלאסי
מראה  –הכרזתו של מזרח , קודות

 ,בהמשך. התאמה בקלאב ויד טובה
הדימיקה של ההכרזות מביאה את 

  .ספייד 4 –צפון דרום ל חוזה הטוב 
  
  

  ניתוח משחק היד

  
מאחר וגם השליט וגם סדרת 

אין  2-2ים מחולקים דיאמודה
   לקיחות. 11בעיה לבצע 

  
 הערה: במידה וההגה לא תמצא

, את ההובלה בהארט) והיא לא(
ישליך  –לקיחות  12יזכה הכרוז ב 

הארטים בדומם על סדרת 
  שתפותח. דיאמודה
  

  7עמוד  807/12/201  2018סימולטנית ארצית דצמבר 

  
  

Dealer: E  
Vul: None  14   Board:  

 K5 
 J84 

 KQ876 

 864  

  

 AJ8 

 T972 

 AJT 

 AK2    

 93 

 A653 

 542 

 QJ53  
 QT7642 
 KQ 

 93 

 T97  

  

 

West North East South 

--- --- 1NT 2* 

Pass 2* Pass 2 

Pass Pass Pass  

    

 
  ניתוח ההכרזה

  
ובהחה , אם דרום יחליט להתערב

ימצא עצמו , שמשחקים קפלטי
דרום  ספייד. אמם 2זה של ובח

תוצאה האבל , לקיחות 7יבצע רק 
צע כי מזרח מערב יכולים לב, טובה

שלא לדבר , טראמפ-ולקיחות ב 8
לקיחות ) זה קשה להכריז( 9על 

   בהארט.
  

קלאב מתאר סדרה ארוכה  2הערה: 
 2כלשהי ומבקש מהשותף להכריז 

  דיימוד לפי מוסכמת קפלטי.
  
  

  ניתוח משחק היד

  
פעם אחת. ייפול הכרוז כאמור 

 1, דיאמוד 1, קלאבים 3ימסור 
  ספייד. 1 הארט

  

  
Dealer: S  
Vul: N-S  15   Board:  

 J98 
 T32 

 K9732 

 84  

  

 KT76 

 AJ65 

 AJ 

 K65    

 A53 

 Q974 

 65 

 AJ97  
 Q42 
 K8 

 QT84 

 QT32  

  

  

West North East South 

--- --- --- Pass 

Pass Pass 1NT Pass 

2 Pass 2 Pass 

4 Pass Pass Pass 

 

 
  ניתוח ההכרזה

  
הארט אחרי שברר  4-מערב יסגור ל

  .שלשותפו יש הארטים
  
  

   ניתוח משחק היד

  
ולא  דיאמודבלהוביל דרום צריך 

י סיבות: בקלאב וזאת משת
 דיאמודהספוטים ב –הראשוה 

 – והשייהמעט טובים יותר. 
 2להכפיל ) לו רצה( השותף יכול היה

יתן , לפיכך ולא עשה זאת ..., קלאב
 דיאמודש, להיח על דרך השלילה

 10יהיה מוצלח יותר. הכרוז יבצע 
, אם יוביל בקלאב, דרום לקיחות.

. 11-ימכור לכרוז את הלקיחה ה
 יושלך על הקלאב הרביעי. דיאמוד

וזאת בתאי שהכרוז ישרת בלקיחה 
הראשוה עם התשיעית קלאב 

 .שבדומם
   

  

  
Dealer: W  
Vul: E-W  16   Board:  

 QT972 

  

 J7543 

 AJ3  

  

 86 

 AK42 

 Q86 

 9842    

 AK4 

 Q98763 

 9 

 KQ5  
 J53 

 JT5 

 AKT2 

 T76  

  

 

West North East South 

1 2* 3 3 

4 4 Pass Pass 

Dbl Pass Pass Pass 

    

 
  ניתוח ההכרזה

  
ספייד של צפון זו  2הכרזת 
שמתארת ספייד ועוד  קובציה

ודרום יתמכו  מייור כלשהו. מזרח
כול אחד בשותף שלו. למערב יד 

הארט. צפון  4טובה ולכן יסגור ל 
ויקריב , הפגיעות העדיפהיצל את 

  ספייד, שיוכפל. 4-ל
  
  

  ניתוח משחק היד

  
אבל , כראה פעם אחתייפול צפון 

כיוון , יזכה בתוצאה מעולה
לקיחות  10שלמערב מזרח יש 

  בהארט.
  
  



  8עמוד  807/12/201  2018סימולטנית ארצית דצמבר 

  
  

Dealer: N  
Vul: None  17   Board:  

 72 
 963 

 KJ754 

 932  

  

 QT8 

 JT85 

 AT62 

 JT    

 K953 

 AK4 

 93 

 KQ76  
 AJ64 
 Q72 

 Q8 

 A854  

  

  

West North East South 

--- Pass Pass 1 

1NT Pass 2 Pass 

2 Pass 2NT Pass 

Pass    

 
  ניתוח ההכרזה

   
-ו 1קלאב ולאחר  1דרום יפתח 

מאחר , יכריז מזרח סטיימן, טראמפ
מזרח צריך , ואין התאמה במייג'ור

-ו 3-להחליט האם לקפוץ ל
 או להסתפק בהזמה., טראמפ

 8יש רק  –לדעתי הרוב יזמין 
קודות. אבל טוב יעשה מי שיעריך 

וזאת  ,ווה משחק מלאאת ידו כש
כיוון שיש לו ספוטים מעולים וגם 
היד החזקה של המתגדים 
ממוקמת לפי היד החזקה של 

  וזה בהחלט יתרון., השותף
  
  
  

  ניתוח משחק היד

  
מי שימצא , לקיחות 9לכרוז תמיד 

את הסיך בספייד צפוי לתוצאה 
לקיחות יעיקו  9גבוהה . לדעתי גם 

, לא כאמור מעל הממוצע. תוצאה
  כולם יגיעו למשחק מלא.

  
  

  
Dealer: E  
Vul: N-S  18   Board:  

 J9865 
 AQ 

 42 

 K985  

  

 QT2 

 J7 

 9763 

 J642    

 743 

 K953 

 AT8 

 Q73  
 AK 
 T8642 

 KQJ5 

 AT  

  

 

West North East South 

--- ---  Pass  1NT 

Pass 2* Pass 2 

Pass 3NT Pass Pass 

Pass    

 
  ניתוח ההכרזה

  
דרום צריך , למרות שלפי הספר

אישית אי מתחבר , הארט 1לפתוח 
 תהיהבעיקר כי לא  טראמפ- ו 1-ל

וגם כי , הכרזה שייה וחהלי 
הצבעים הקצרים משופעים 
בקודות. צפון יכריז טרספר 

- ו 3-והמכרז יסתיים ב, לספייד
  טראמפ.

  
  ניתוח משחק היד

  
כפי שהקלפים מוחים לא תהיה 

 לקיחות. סדרת 10בעיה לבצע 
המלך הארט ו הספייד מחולקת וח

  יושב בעקיפה. 
  

  
Dealer: S  
Vul: E-W  19   Board:  

 AJT 
 5 

 QJ865 

 8543  

  

 874 

 KQ642 

 T7 

 AT9    

 9 

 T873 

 AK93 

 Q762  
 KQ6532 
 AJ9 

 42 

 KJ  

  

  

West North East South 

--- --- --- 1 

Pass 2 Pass 3* 

Pass 4 Pass Pass 

Pass    

 

 
  ניתוח ההכרזה

  
ושווה , לוזרים 6, לדרום יד טובה

זו  הארט 3הזמה למשחק מלא. 
על  יכול להזמיןאבל דרום , אופציה

פי ההסכם של השותפות. לצפון אין 
 -יוסיף למשחק מלא , התלבטות

 ספיידים יפים פלוס בודד בהארט
 זה די והותר.

  
  
  

  משחק היד ניתוח

  
, כמצופה, דיאמודאם מערב יוביל ב

לקיחות תוך הגבהת  10הכרוז יבצע 
מידה ומערב , דיאמודסדרת ה

יתקוף בהארט דרום יהיה חייב 
ולחתוך  .לחש את סדרת הקלאב

   .הארטים בדומם
  
  

  9עמוד  807/12/201  2018סימולטנית ארצית דצמבר 

  
  

Dealer: W  
Vul: Both  20   Board:  

 874 
 AKQT7 

 QT 

 Q83  

  

 J93 

 J654 

 75 

 A974    

 A62 

 83 

 AK9642 

 J6  
 KQT5 
 92 

 J83 

 KT52  

  

 

West North East South 

1 1 Pass 1 

2 Dbl  Pass 2 

Pass Pass Pass  

    

 
  ניתוח ההכרזה

  
קלפים  3דבל של צפון מראה 

. דרום מעדיף .Support Dblבספייד 
ועל כן , בהארט 5-2לשחק בפיט 

הארט. מערב כבר הראה  2יכריז 
ה אין לו יותר מ, את ידו החמדה

 .וטוב יעשה אם יכריז פאס, למכור
  
  
  

  ניתוח משחק היד

  
החיתוך שלו , דיאמודמזרח יוביל 

כך או  –לא באמת מזיק לכרוז 
, אחרת הארט אחד תמיד ותים

משימה  יהיהלקיחות  8 ביצוע
  פשוטה.

  

  
Dealer: N  
Vul: N-S  21   Board:  

 Q95 
 K6 

 QJ862 

 A65  

  

 T43 

 75 

 AK54 

 8732    

 82 

 AQJ43 

 7 

 QJT94  
 AKJ76 
 T982 

 T93 

 K  

  

  

West North East South 

--- 1d Pass 1 

Dbl XX 2 3 

Pass Pass Pass  

    

 
  ניתוח ההכרזה

  
שתי את מערב מכפיל כדי לתאר 
הארט  –הסדרות שטרם הוכרזו 

של צפון מבטיח  Redouble- ה וקלאב.
 .Support Rdbl, קלפים 3תמיכה של 

. מזרח בוחר את 20כמו ביד מספר 
ודרום שעוד לא , סדרת הקלאב

 –שתה את הקפה של הבוקר 
רים אח, בלבד יסתפק בהזמה

  בספייד. יסגרו למשחק מלא
  
  
  

  ניתוח משחק היד

  
, דיאמוד אם מערב יוביל בסיגלטון

תזכה ההגה בארבע לקיחות. אלו 
שיבחרו להוביל ראש רצף בקלאב 

יפספסו ( יקחו רק שלוש לקיחות
  .)דיאמודחיתוך 

  
שאלה: מומלץ לשתות קפה 

  בבוקר?. 

  
Dealer: E  
Vul: E-W  22   Board:  

 76532 
 K32 

 Q73 

 73  

  

 AJ984 

 A 

 9542 

 J84    

 Q 

 

QJT8764 

 K6 

 Q96  
 KT 

 95 

 AJT8 
 AKT52  

  

 

West North East South 

--- --- Pass 1 

3 Pass Pass Pass 

    

    

 
  ניתוח ההכרזה

  
באותה מידה , הכרזהמהלך בחרתי 

למשל , יםי לבחור גם אחריכולת
 10שמזרח יפתח למרות שאוחז רק 

- ו 1קודות. למשל שדרום יעדיף 
. למשל שמזרח מערב טראמפ

אף אחת מן , הארט 4יתגלגלו עד 
אי לא , האופציות איה הזויה

  ההכרזה. לוקח מוופול על
  
  

  ניתוח משחק היד

  
לקיחות בלבד, אם  8מערב יבצע 

או , וכפלאם י, זה סביר 100ישלם 
ישלם , לחליפין יכריז משחק מלא

  וזה פחות עים בטופ בוטום., 200
  



  8עמוד  807/12/201  2018סימולטנית ארצית דצמבר 

  
  

Dealer: N  
Vul: None  17   Board:  

 72 
 963 

 KJ754 

 932  

  

 QT8 

 JT85 

 AT62 

 JT    

 K953 

 AK4 

 93 

 KQ76  
 AJ64 
 Q72 

 Q8 

 A854  

  

  

West North East South 

--- Pass Pass 1 

1NT Pass 2 Pass 

2 Pass 2NT Pass 

Pass    

 
  ניתוח ההכרזה

   
-ו 1קלאב ולאחר  1דרום יפתח 

מאחר , יכריז מזרח סטיימן, טראמפ
מזרח צריך , ואין התאמה במייג'ור

-ו 3-להחליט האם לקפוץ ל
 או להסתפק בהזמה., טראמפ

 8יש רק  –לדעתי הרוב יזמין 
קודות. אבל טוב יעשה מי שיעריך 

וזאת  ,ווה משחק מלאאת ידו כש
כיוון שיש לו ספוטים מעולים וגם 
היד החזקה של המתגדים 
ממוקמת לפי היד החזקה של 

  וזה בהחלט יתרון., השותף
  
  
  

  ניתוח משחק היד

  
מי שימצא , לקיחות 9לכרוז תמיד 

את הסיך בספייד צפוי לתוצאה 
לקיחות יעיקו  9גבוהה . לדעתי גם 

, לא כאמור מעל הממוצע. תוצאה
  כולם יגיעו למשחק מלא.

  
  

  
Dealer: E  
Vul: N-S  18   Board:  

 J9865 
 AQ 

 42 

 K985  

  

 QT2 

 J7 

 9763 

 J642    

 743 

 K953 

 AT8 

 Q73  
 AK 
 T8642 

 KQJ5 

 AT  

  

 

West North East South 

--- ---  Pass  1NT 

Pass 2* Pass 2 

Pass 3NT Pass Pass 

Pass    

 
  ניתוח ההכרזה

  
דרום צריך , למרות שלפי הספר

אישית אי מתחבר , הארט 1לפתוח 
 תהיהבעיקר כי לא  טראמפ- ו 1-ל

וגם כי , הכרזה שייה וחהלי 
הצבעים הקצרים משופעים 
בקודות. צפון יכריז טרספר 

- ו 3-והמכרז יסתיים ב, לספייד
  טראמפ.

  
  ניתוח משחק היד

  
כפי שהקלפים מוחים לא תהיה 

 לקיחות. סדרת 10בעיה לבצע 
המלך הארט ו הספייד מחולקת וח

  יושב בעקיפה. 
  

  
Dealer: S  
Vul: E-W  19   Board:  

 AJT 
 5 

 QJ865 

 8543  

  

 874 

 KQ642 

 T7 

 AT9    

 9 

 T873 

 AK93 

 Q762  
 KQ6532 
 AJ9 

 42 

 KJ  

  

  

West North East South 

--- --- --- 1 

Pass 2 Pass 3* 

Pass 4 Pass Pass 

Pass    

 

 
  ניתוח ההכרזה

  
ושווה , לוזרים 6, לדרום יד טובה

זו  הארט 3הזמה למשחק מלא. 
על  יכול להזמיןאבל דרום , אופציה

פי ההסכם של השותפות. לצפון אין 
 -יוסיף למשחק מלא , התלבטות

 ספיידים יפים פלוס בודד בהארט
 זה די והותר.

  
  
  

  משחק היד ניתוח

  
, כמצופה, דיאמודאם מערב יוביל ב

לקיחות תוך הגבהת  10הכרוז יבצע 
מידה ומערב , דיאמודסדרת ה

יתקוף בהארט דרום יהיה חייב 
ולחתוך  .לחש את סדרת הקלאב

   .הארטים בדומם
  
  

  9עמוד  807/12/201  2018סימולטנית ארצית דצמבר 

  
  

Dealer: W  
Vul: Both  20   Board:  

 874 
 AKQT7 

 QT 

 Q83  

  

 J93 

 J654 

 75 

 A974    

 A62 

 83 

 AK9642 

 J6  
 KQT5 
 92 

 J83 

 KT52  

  

 

West North East South 

1 1 Pass 1 

2 Dbl  Pass 2 

Pass Pass Pass  

    

 
  ניתוח ההכרזה

  
קלפים  3דבל של צפון מראה 

. דרום מעדיף .Support Dblבספייד 
ועל כן , בהארט 5-2לשחק בפיט 

הארט. מערב כבר הראה  2יכריז 
ה אין לו יותר מ, את ידו החמדה

 .וטוב יעשה אם יכריז פאס, למכור
  
  
  

  ניתוח משחק היד

  
החיתוך שלו , דיאמודמזרח יוביל 

כך או  –לא באמת מזיק לכרוז 
, אחרת הארט אחד תמיד ותים

משימה  יהיהלקיחות  8 ביצוע
  פשוטה.

  

  
Dealer: N  
Vul: N-S  21   Board:  

 Q95 
 K6 

 QJ862 

 A65  

  

 T43 

 75 

 AK54 

 8732    

 82 

 AQJ43 

 7 

 QJT94  
 AKJ76 
 T982 

 T93 

 K  

  

  

West North East South 

--- 1d Pass 1 

Dbl XX 2 3 

Pass Pass Pass  

    

 
  ניתוח ההכרזה

  
שתי את מערב מכפיל כדי לתאר 
הארט  –הסדרות שטרם הוכרזו 

של צפון מבטיח  Redouble- ה וקלאב.
 .Support Rdbl, קלפים 3תמיכה של 

. מזרח בוחר את 20כמו ביד מספר 
ודרום שעוד לא , סדרת הקלאב

 –שתה את הקפה של הבוקר 
רים אח, בלבד יסתפק בהזמה

  בספייד. יסגרו למשחק מלא
  
  
  

  ניתוח משחק היד

  
, דיאמוד אם מערב יוביל בסיגלטון

תזכה ההגה בארבע לקיחות. אלו 
שיבחרו להוביל ראש רצף בקלאב 

יפספסו ( יקחו רק שלוש לקיחות
  .)דיאמודחיתוך 

  
שאלה: מומלץ לשתות קפה 

  בבוקר?. 

  
Dealer: E  
Vul: E-W  22   Board:  

 76532 
 K32 

 Q73 

 73  

  

 AJ984 

 A 

 9542 

 J84    

 Q 

 

QJT8764 

 K6 

 Q96  
 KT 

 95 

 AJT8 
 AKT52  

  

 

West North East South 

--- --- Pass 1 

3 Pass Pass Pass 

    

    

 
  ניתוח ההכרזה

  
באותה מידה , הכרזהמהלך בחרתי 

למשל , יםי לבחור גם אחריכולת
 10שמזרח יפתח למרות שאוחז רק 

- ו 1קודות. למשל שדרום יעדיף 
. למשל שמזרח מערב טראמפ

אף אחת מן , הארט 4יתגלגלו עד 
אי לא , האופציות איה הזויה

  ההכרזה. לוקח מוופול על
  
  

  ניתוח משחק היד

  
לקיחות בלבד, אם  8מערב יבצע 

או , וכפלאם י, זה סביר 100ישלם 
ישלם , לחליפין יכריז משחק מלא

  וזה פחות עים בטופ בוטום., 200
  

קורסים ומשחקים מודרכים לכל הרמות

אורית מורן  –  0525673392
ישראל ידלין – 0542262642

ברידג' פוינט פולג
בית ספר ומועדון ברידג'



  10עמוד  807/12/201  2018סימולטנית ארצית דצמבר 

  
  

Dealer: S  
Vul: Both  23   Board:  

 AT3 
 T72 

 QJ 

 K8643  

  

 QJ9874 

 98 

 972 

 QT    

 K65 

 A65 

 A8654 

 J9  
 2 
 KQJ43 

 KT3 

 A752  

  

  

West North East South 

--- --- --- 1 

Pass 2 Pass 3 

Pass 4 Pass Pass 

Pass    

 
  ניתוח ההכרזה

  
שכוללת , קודות מאוזות 10לצפון 

ככה , דיאמודגם מלכה וסיך ב
 הערך של, קודות 10שמתוך 

מזרח . ים הוא לא משהודיאמודה
בטח לא , לא מספיק טוב להתערב

כאשר הוא פגיע. לדרום לעומת זאת 
ה את קלאב עוש 3, יד ששווה הזמה

  הארט. 4-צפון יזק ל, העבודה
  
  

  ניתוח משחק היד

  
, לקיחות 11דרום יבצע בקלות 

  ימסור רק שי אסים אדומים.
  

  
Dealer: W  
Vul: None  24   Board:  

 Q5 
 QT3 

 QJ5 

 QJT62  

  

 AJ6 

 A872 

 43 

 A984    

 T943 

 KJ6 

 T876 

 75  
 K872 
 954 

 AK92 

 K3  

  

 

West North East South 

Pass Pass 1 Dbl 

Pass Pass Pass  

    

    

 
  ניתוח ההכרזה

  
צפון יכול להכריז פאס ולקוות 

- ו 2הוא יכול גם להכריז , לטוב
שלא לאמר , יוי. מסטראמפ

פאס עדיף. בואו  –מטיית ליבי 
אם אחו עושים , עשה חשבון קטן

אפשר , טראמפ- ולקיחות ב 8
ואז  פעמייםייפול לצפות שמערב 

זו עסקה טובה. אם יש  120מול  300
 3ייפול מערב , טראמפ-ו 3לו 

 500 –גם זו עסקה טובה , פעמים
. ואם טעיתי 400לעומת 

ד אוכל להגיד אז תמי במתמטיקה,
  .שהייתי במגמה הומית 

  
  
  

  ניתוח משחק היד

  
אם דרום יתקוף את סדרת 

ייפול אזי מזרח , יםדיאמודה
  .פעמיים

באס וקיג , הוא יזכה באס ספייד
באס קלאב ובעוד חיתוך , בהארט

. אם דרום יוביל במלך דיאמוד
מזרח הרי שההגה תוציא ל, קלאב

ותמע ממו חיתוך , את השליטים
עכשיו זה כבר מיוס  שלא מגיע לו.

אצלו , לצפון דרום 500-השווה ל 3
  כסף מהרצפה. קוראים לזה לקחת

  

  
Dealer: N  
Vul: E-W  25   Board:  

 A852 
 K952 

 K 

 T876  

  

 QJ 

 Q7 

 AJ742 

 KJ95    

 T763 

 AJ43 

 T83 

 42  
 K94 
 T86 

 Q965 

 AQ3  

  

  

West North East South 

--- Pass 1 Pass 

1 Pass 2 Pass 

2 Pass Pass Pass 

    

 
  ניתוח ההכרזה

  
, הקודות מחולקות בין הצדדים

 8-ולכן צפון דרום יכולים לבצע כ
- וכולל , לקיחות כמעט בכול סדרה

. הבעיה שלא לצפון ולא טראמפ
  לדרום יש יד שוח להכריז אותה.

  
  
  

  ניתוח משחק היד

  
צפון , לקיחות 7בצע מזרח יצליח ל

וצפויים להפסיד  100יקבלו  דרום
כאמור, , על היד כי יש להם

  מכך. פוטציאל ליותר
  
  

  11עמוד  807/12/201  2018סימולטנית ארצית דצמבר 

  
  

Dealer: E  
Vul: Both  26   Board:  

 J3 
 KQ73 

 53 

 QJ976  

  

 75 

 JT94 

 QT964 

 T4    

 KQT9 

 A86 

 872 

 A53  
 A8642 
 52 

 AKJ 

 K82  

  

 

West North East South 

--- --- Pass 1NT 

Pass 2 Pass 2 

Pass 3NT Pass Pass 

Pass    

 
  ניתוח ההכרזה

  
, מייג'ורצפון לא מצא התאמה ב

 9והחליט לסגור למשחק מלא עם 
  קודות וסדרת קלאב מפתה.

  
  
  

  ניתוח משחק היד

  
למרות ששמע שלכרוז יש , מערב

יוביל במלך. , לפחות רבעיה בספייד
כאשר יתגלה בדומם סיך דבלטון 
יוכל מערב להזמין לו טוסט 
מהמזון. מיוס אחד לצפון דרום 

  תהיה תוצאה די ממוצעת.
  
  

  
Dealer: S  
Vul: None  27   Board:  

 953 
 AKT62 

 T98 

 K7  

  

 AK2 

 73 

 AQJ64 

 Q82    

 QT8764 

 J98 

 K32 

 3  
 J 
 Q54 

 75 

 AJT9654  

  

  

West North East South 

--- --- --- 3 

Pass 3 Pass 4 

Pass Pass Pass  

    

 
  זהניתוח ההכר

  
לעשר  לשי הצדדים פוטציאל

אם איכשהו , לקיחות במייג'ורס
אז הם , מזרח מערב יגלו את זה

  ירוויחו.... זה לא קל...
  
  

  ניתוח משחק היד

  
 למזרח מערב עשר לקיחות קלות

בספייד לעומת זאת צפון צפוי שלא 
. ייפוללחש את סדרת הקלאב ולכן 

אין סיבה לעקוף מלכה בקלאב 
קלפים.  9וחזים יחד כאשר או א

 4זוגות מזרח מערב שגדם כן יבצעו 
צריכים לשפר את אופן , הארט

קלפים וילדים  הישיבה שלהם... 
  קטים מחזיקים קרוב לחזה...

  
  

  
Dealer: W  
Vul: N-S  28   Board:  

 K976 
 J98 

 QT932 

 A  

  

 Q85 

 K53 

 875 

 JT32    

 A3 

 AQT4 

 AKJ 

 Q764  
 JT42 
 762 

 64 

 K985  

  

 

West North East South 

2NT Pass 3NT Pass 

Pass Pass   

    

    

 
  ניתוח ההכרזה

  
יד זו  – 28הה הגעתי ליד מספר 

זוכה אצלי במקום הראשון בסולם 
ללא  –הכרזה פשוטה  .השעמום

  .מילים
  
  

  ניתוח משחק היד

  
אי מיח שכול הצפויים יובילו 

. וימכרו לכרוז את דיאמוד
הלקיחה העשירית. הובלה 

כמה כוה ככה לא  – דיאמודב
  מוצלחת... לא ורא לא תהיו לבד.

  



  10עמוד  807/12/201  2018סימולטנית ארצית דצמבר 

  
  

Dealer: S  
Vul: Both  23   Board:  

 AT3 
 T72 

 QJ 

 K8643  

  

 QJ9874 

 98 

 972 

 QT    

 K65 

 A65 

 A8654 

 J9  
 2 
 KQJ43 

 KT3 

 A752  

  

  

West North East South 

--- --- --- 1 

Pass 2 Pass 3 

Pass 4 Pass Pass 

Pass    

 
  ניתוח ההכרזה

  
שכוללת , קודות מאוזות 10לצפון 

ככה , דיאמודגם מלכה וסיך ב
 הערך של, קודות 10שמתוך 

מזרח . ים הוא לא משהודיאמודה
בטח לא , לא מספיק טוב להתערב

כאשר הוא פגיע. לדרום לעומת זאת 
ה את קלאב עוש 3, יד ששווה הזמה

  הארט. 4-צפון יזק ל, העבודה
  
  

  ניתוח משחק היד

  
, לקיחות 11דרום יבצע בקלות 

  ימסור רק שי אסים אדומים.
  

  
Dealer: W  
Vul: None  24   Board:  

 Q5 
 QT3 

 QJ5 

 QJT62  

  

 AJ6 

 A872 

 43 

 A984    

 T943 

 KJ6 

 T876 

 75  
 K872 
 954 

 AK92 

 K3  

  

 

West North East South 

Pass Pass 1 Dbl 

Pass Pass Pass  

    

    

 
  ניתוח ההכרזה

  
צפון יכול להכריז פאס ולקוות 

- ו 2הוא יכול גם להכריז , לטוב
שלא לאמר , יוי. מסטראמפ

פאס עדיף. בואו  –מטיית ליבי 
אם אחו עושים , עשה חשבון קטן

אפשר , טראמפ- ולקיחות ב 8
ואז  פעמייםייפול לצפות שמערב 

זו עסקה טובה. אם יש  120מול  300
 3ייפול מערב , טראמפ-ו 3לו 

 500 –גם זו עסקה טובה , פעמים
. ואם טעיתי 400לעומת 

ד אוכל להגיד אז תמי במתמטיקה,
  .שהייתי במגמה הומית 

  
  
  

  ניתוח משחק היד

  
אם דרום יתקוף את סדרת 

ייפול אזי מזרח , יםדיאמודה
  .פעמיים

באס וקיג , הוא יזכה באס ספייד
באס קלאב ובעוד חיתוך , בהארט

. אם דרום יוביל במלך דיאמוד
מזרח הרי שההגה תוציא ל, קלאב

ותמע ממו חיתוך , את השליטים
עכשיו זה כבר מיוס  שלא מגיע לו.

אצלו , לצפון דרום 500-השווה ל 3
  כסף מהרצפה. קוראים לזה לקחת

  

  
Dealer: N  
Vul: E-W  25   Board:  

 A852 
 K952 

 K 

 T876  

  

 QJ 

 Q7 

 AJ742 

 KJ95    

 T763 

 AJ43 

 T83 

 42  
 K94 
 T86 

 Q965 

 AQ3  

  

  

West North East South 

--- Pass 1 Pass 

1 Pass 2 Pass 

2 Pass Pass Pass 

    

 
  ניתוח ההכרזה

  
, הקודות מחולקות בין הצדדים

 8-ולכן צפון דרום יכולים לבצע כ
- וכולל , לקיחות כמעט בכול סדרה

. הבעיה שלא לצפון ולא טראמפ
  לדרום יש יד שוח להכריז אותה.

  
  
  

  ניתוח משחק היד

  
צפון , לקיחות 7בצע מזרח יצליח ל

וצפויים להפסיד  100יקבלו  דרום
כאמור, , על היד כי יש להם

  מכך. פוטציאל ליותר
  
  

  11עמוד  807/12/201  2018סימולטנית ארצית דצמבר 

  
  

Dealer: E  
Vul: Both  26   Board:  

 J3 
 KQ73 

 53 

 QJ976  

  

 75 

 JT94 

 QT964 

 T4    

 KQT9 

 A86 

 872 

 A53  
 A8642 
 52 

 AKJ 

 K82  

  

 

West North East South 

--- --- Pass 1NT 

Pass 2 Pass 2 

Pass 3NT Pass Pass 

Pass    

 
  ניתוח ההכרזה

  
, מייג'ורצפון לא מצא התאמה ב

 9והחליט לסגור למשחק מלא עם 
  קודות וסדרת קלאב מפתה.

  
  
  

  ניתוח משחק היד

  
למרות ששמע שלכרוז יש , מערב

יוביל במלך. , לפחות רבעיה בספייד
כאשר יתגלה בדומם סיך דבלטון 
יוכל מערב להזמין לו טוסט 
מהמזון. מיוס אחד לצפון דרום 

  תהיה תוצאה די ממוצעת.
  
  

  
Dealer: S  
Vul: None  27   Board:  

 953 
 AKT62 

 T98 

 K7  

  

 AK2 

 73 

 AQJ64 

 Q82    

 QT8764 

 J98 

 K32 

 3  
 J 
 Q54 

 75 

 AJT9654  

  

  

West North East South 

--- --- --- 3 

Pass 3 Pass 4 

Pass Pass Pass  

    

 
  זהניתוח ההכר

  
לעשר  לשי הצדדים פוטציאל

אם איכשהו , לקיחות במייג'ורס
אז הם , מזרח מערב יגלו את זה

  ירוויחו.... זה לא קל...
  
  

  ניתוח משחק היד

  
 למזרח מערב עשר לקיחות קלות

בספייד לעומת זאת צפון צפוי שלא 
. ייפוללחש את סדרת הקלאב ולכן 

אין סיבה לעקוף מלכה בקלאב 
קלפים.  9וחזים יחד כאשר או א

 4זוגות מזרח מערב שגדם כן יבצעו 
צריכים לשפר את אופן , הארט

קלפים וילדים  הישיבה שלהם... 
  קטים מחזיקים קרוב לחזה...

  
  

  
Dealer: W  
Vul: N-S  28   Board:  

 K976 
 J98 

 QT932 

 A  

  

 Q85 

 K53 

 875 

 JT32    

 A3 

 AQT4 

 AKJ 

 Q764  
 JT42 
 762 

 64 

 K985  

  

 

West North East South 

2NT Pass 3NT Pass 

Pass Pass   

    

    

 
  ניתוח ההכרזה

  
יד זו  – 28הה הגעתי ליד מספר 

זוכה אצלי במקום הראשון בסולם 
ללא  –הכרזה פשוטה  .השעמום

  .מילים
  
  

  ניתוח משחק היד

  
אי מיח שכול הצפויים יובילו 

. וימכרו לכרוז את דיאמוד
הלקיחה העשירית. הובלה 

כמה כוה ככה לא  – דיאמודב
  מוצלחת... לא ורא לא תהיו לבד.

  

ברידג' פוינט פולג
בית ספר ומועדון ברידג'

כנסו הגיבו, שתפו ועשו לייק לדף



  12עמוד  807/12/201  2018סימולטנית ארצית דצמבר 

  
  

Dealer: N  
Vul: Both  29   Board:  

 KJ8 
 QJ96 

 J97 

 872  

  

 94 

  

 KQT6432 

 AK43    

 AQT52 

 AT832 

 5 

 J6  
 763 
 K754 

 A8 

 QT95  

  

  

West North East South 

---  Pass 1  Pass  

1  Pass 2 Pass  

2 Pass 3 Pass 

3 

5 

Pass 

Pass 
4  

Pass 

Pass 

Pass 

    
   

  ניתוח ההכרזה

  ח ההכרזהניתו

לא , דיאמודעיה בילמרות השב
מייצר כאן הכרזת מע  הייתי

למזרח  ,דיאמוד 5או  4בקפיצה ל 
לאחר  שאגב גדל, יד עם פוטציאל

שהמתגד מימיו קרא פאס. הכרזת 
הארט מתארת יד טובה והזוג  2

מצא תחת גיים פורסיג. החיתה 
לא הכי מדעית אבל  דיאמוד 5-ב

  ראית בכיוון.
  
  
  

  ניתוח משחק היד

  
 11יבטיח  מדויקרק משחק 

לקיחות, וזה אומר שצריך לשחק 
, לכיוון העשירית דיאמודמהדומם 

ומהיד קלאב לכיוון הסיך 
שבדומם. מי שיעשה כך יפסיד 

 –אחד. קשה  דיאמודקלאב אחד ו
  אך אפשרי.

  

  
Dealer: E  
Vul: None  30   Board:  

 983 
 Q98 

 J83 

 AKJ5  

  

 AKQT74 

 42 

 54 

 Q92    

 J652 

 K5 

 Q92 

 8643  
  
 AJT763 

 AKT76 

 T7  

  

 

West North East South 

--- --- 1 2h 

2 3 3 4h 

Pass Pass 4 Dbl 

Pass Pass Pass  

 
  ניתוח ההכרזה

  
למזרח אין , הכרזה מאד תחרותית

 4-קלפים להגה ולכן יקריב ל
המלכות ( פעמייםייפול פייד. ס

וירוויח. צפון ) במייורס יושבות טוב
אבל זה , הארט 5דרום יכולים לבצע 
  כבר פוסטמורטם. 

  
 2הארטים יכריז  6דרום עם  :הערה

הארט ובשום אופן לא יראה שתי 
 ספייד לדוגמא.) 2מייקל ( סדרות

מה שכון עם חמישייה איו כון עם 
  .שישייה

   
  
  

  ניתוח משחק היד

  
 300לקיחות וישלם  5ימסור מזרח 

  .בלבד
  

  
Dealer: S  
Vul: N-S  31   Board:  

 KT 
 K74 

 AK9862 

 96  

  

 A32 

 AQ85 

 753 

 AQJ    

 

QJ87654 

 932 

 J 

 84  
 9 

 JT6 

 QT4 
 KT7532  

  

  

West North East South 

--- --- --- Pass 

3 Pass 4 Pass 

Pass Pass   

    

 
  ניתוח ההכרזה

  
. מערב מפריע לצפון להתבטא

אבל לא מספיקה , זרח יד מעולהלמ
ספייד תהיה הכרזתו.  4לסלם, 

שיצליחו איכשהו , זוגות בצפון דרום
יפלו רק  – לחדור למהלך ההכרזה

מיוס , למרות שפגיעים, פעם אחת
  זו תוצאה טובה. 200

  
  
  

  ניתוח משחק היד

  
רק אם צפון  לקיחות 10 יבצעמערב 

משום מה... בכול , יוביל קלאב
 לקיחות. 11ערב יבצע מקרה אחר מ

, הדרמה ביד זו שייכת להכרזה
  עצמו סטדרטי.המשחק 

  

  13עמוד  807/12/201  2018סימולטנית ארצית דצמבר 

  
  

Dealer: W  
Vul: E-W  32   Board:  

 A82 
 J 

 A86542 

 Q73  

  

 K974 

 A53 

 Q7 

 KT94    

 Q653 

 K974 

 T 

 A852  
 JT 
 QT862 

 KJ93 

 J6  

  

 

West North East South 

Pass 1 Dbl 1 

Dbl 2 Pass  3 

3 Pass Pass 4 

Dbl Pass Pass Pass 

 
  ניתוח ההכרזה

  
אבל אי , צפון לא חייב לפתוח

הארט אחרי  1דרום מכריז . אוהב
הכפל  סיסטם און)( שמזרח מכפיל

יש לו הארטים. -של מערב מעיש
ים דיאמודצפון יחזור על ה

כים שלו, בשלב זה לכולם כבר הארו
ושם , ברור שהקודות מחולקות

המשחק הוא מי יזכה בחוזה 
לדרום יש תמיכה מעולה  החלקי.

וזה הזמן להראות , דיאמודב
. מערב מיח שלשותפו יש אותה

ספיידים ולכן לא מוותר. דרום גם 
. דיאמוד 4הוא לא מוותר ויכריז 

מערב כראה יכפיל, ושם זה 
ן יד  אשר בה לכול צד יסתיים. אכ

  לקיחות. 9יש 
  
  
  

  ניתוח משחק היד

  
הכרוז ימסור ארבע לקיחות ומזרח 

ויפסידו רק  100מערב ירשמו פלוס 
 –גד אלו שיגיעו לחוזה האופטימלי 

  .140וירשמו פלוס  ספייד 3
  

  
Dealer: N  
Vul: None  33   Board:  

 Q94 
 9643 

 K 

 AKJT7  

  

 J86 

 KQ5 

 T7543 

 85    

 AK 

 AT2 

 A982 

 9432  
 T7532 
 J87 

 QJ6 

 Q6  

  

  

West North East South 

--- 1 Pass 1 

1NT  2  2 Pass 

Pass 2 Pass Pass 

3 Pass Pass Pass 

 
  ניתוח ההכרזה

  
, של מערב טראמפ-ו 1הכרזת 

מקובל שתהיה טבעית, גם צפון וגם 
מזרח יראו את האורך בסדרות 

ויעשה רה שלהם, צפון לא יוותר 
קלפים.  3אופיג עם תמיכה של 

יש לו  דיאמודשיודע שב, מערב
יכריז , קלפים לפחות 9התאמה של 

   .דיאמוד 3
  
  
  

  ניתוח משחק היד

  
שי  –דרום יוביל שביעית ספייד 

מזרח ימסור שי , מלמעלה
בדרך , ים ושי קלאביםדיאמוד
  .לקיחות 9לביצוע 

  

  
Dealer: E  
Vul: N-S  34   Board:  

 J85 
 T6 

 8732 

 J982  

  

 AT9762 

 AKQ54 

 KT 

     

 43 

 J98732 

 65 

 K53  
 KQ 
  

 AQJ94 

 AQT764  

  

 

West North East South 

--- --- 1 2NT* 

Pass 3 4 5 

5 Pass Pass Dbl 

Pass Pass Pass  

 
  ניתוח ההכרזה

  
מדרום מתאר יד עם  טראמפ-ו 2

מערב לא , שתי סדרות במייור
בוחר מייור מתערב בשלב זה. צפון 

 4קלאב. מזרח יכריז  3ומכריז 
ויתן לשותפו לבחור את , הארט

המייג'ור העדיף. לדרום יד עצומה 
 5ולא יעלה על הדעת שלא יכריז 

קלאב. מערב משפשף עייים 
ויכריז בשמחה , למראה הפיט הגדול

הארט. דרום מאמין שיצליח  5
  להפיל ולכן מכפיל.

  
  

  ניתוח משחק היד

  
  לקיחות.  11יבצע מזרח בכול הובלה 

  
. אם משום מה 1 :שתי הערות

מערב יהיה הכרוז בהארט אזי 
 10תגביל אותו ל  דיאמודהובלה 

  לקיחות. 
אם דרום יתמהמה ולא ימשוך  .2

 12יבצע מזרח , דיאמודאת האס 
תוך שהוא ישליך , לקיחות

ים בדומם על הספיידים דיאמודה
  שיוגבהו.

ברידג' פוינט פולג  
בית ספר ומועדון ברידג'

חוויה של פעם בחיים!
הצטרפו "לברידג' פוינט פולג" אל הקוטב הצפוני

יוני 2019

פרטים בקרוב



  12עמוד  807/12/201  2018סימולטנית ארצית דצמבר 

  
  

Dealer: N  
Vul: Both  29   Board:  

 KJ8 
 QJ96 

 J97 

 872  

  

 94 

  

 KQT6432 

 AK43    

 AQT52 

 AT832 

 5 

 J6  
 763 
 K754 

 A8 

 QT95  

  

  

West North East South 

---  Pass 1  Pass  

1  Pass 2 Pass  

2 Pass 3 Pass 

3 

5 

Pass 

Pass 
4  

Pass 

Pass 

Pass 

    
   

  ניתוח ההכרזה

  ח ההכרזהניתו

לא , דיאמודעיה בילמרות השב
מייצר כאן הכרזת מע  הייתי

למזרח  ,דיאמוד 5או  4בקפיצה ל 
לאחר  שאגב גדל, יד עם פוטציאל

שהמתגד מימיו קרא פאס. הכרזת 
הארט מתארת יד טובה והזוג  2

מצא תחת גיים פורסיג. החיתה 
לא הכי מדעית אבל  דיאמוד 5-ב

  ראית בכיוון.
  
  
  

  ניתוח משחק היד

  
 11יבטיח  מדויקרק משחק 

לקיחות, וזה אומר שצריך לשחק 
, לכיוון העשירית דיאמודמהדומם 

ומהיד קלאב לכיוון הסיך 
שבדומם. מי שיעשה כך יפסיד 

 –אחד. קשה  דיאמודקלאב אחד ו
  אך אפשרי.

  

  
Dealer: E  
Vul: None  30   Board:  

 983 
 Q98 

 J83 

 AKJ5  

  

 AKQT74 

 42 

 54 

 Q92    

 J652 

 K5 

 Q92 

 8643  
  
 AJT763 

 AKT76 

 T7  

  

 

West North East South 

--- --- 1 2h 

2 3 3 4h 

Pass Pass 4 Dbl 

Pass Pass Pass  

 
  ניתוח ההכרזה

  
למזרח אין , הכרזה מאד תחרותית

 4-קלפים להגה ולכן יקריב ל
המלכות ( פעמייםייפול פייד. ס

וירוויח. צפון ) במייורס יושבות טוב
אבל זה , הארט 5דרום יכולים לבצע 
  כבר פוסטמורטם. 

  
 2הארטים יכריז  6דרום עם  :הערה

הארט ובשום אופן לא יראה שתי 
 ספייד לדוגמא.) 2מייקל ( סדרות

מה שכון עם חמישייה איו כון עם 
  .שישייה

   
  
  

  ניתוח משחק היד

  
 300לקיחות וישלם  5ימסור מזרח 

  .בלבד
  

  
Dealer: S  
Vul: N-S  31   Board:  

 KT 
 K74 

 AK9862 

 96  

  

 A32 

 AQ85 

 753 

 AQJ    

 

QJ87654 

 932 

 J 

 84  
 9 

 JT6 

 QT4 
 KT7532  

  

  

West North East South 

--- --- --- Pass 

3 Pass 4 Pass 

Pass Pass   

    

 
  ניתוח ההכרזה

  
. מערב מפריע לצפון להתבטא

אבל לא מספיקה , זרח יד מעולהלמ
ספייד תהיה הכרזתו.  4לסלם, 

שיצליחו איכשהו , זוגות בצפון דרום
יפלו רק  – לחדור למהלך ההכרזה

מיוס , למרות שפגיעים, פעם אחת
  זו תוצאה טובה. 200

  
  
  

  ניתוח משחק היד

  
רק אם צפון  לקיחות 10 יבצעמערב 

משום מה... בכול , יוביל קלאב
 לקיחות. 11ערב יבצע מקרה אחר מ

, הדרמה ביד זו שייכת להכרזה
  עצמו סטדרטי.המשחק 

  

  13עמוד  807/12/201  2018סימולטנית ארצית דצמבר 

  
  

Dealer: W  
Vul: E-W  32   Board:  

 A82 
 J 

 A86542 

 Q73  

  

 K974 

 A53 

 Q7 

 KT94    

 Q653 

 K974 

 T 

 A852  
 JT 
 QT862 

 KJ93 

 J6  

  

 

West North East South 

Pass 1 Dbl 1 

Dbl 2 Pass  3 

3 Pass Pass 4 

Dbl Pass Pass Pass 

 
  ניתוח ההכרזה

  
אבל אי , צפון לא חייב לפתוח

הארט אחרי  1דרום מכריז . אוהב
הכפל  סיסטם און)( שמזרח מכפיל

יש לו הארטים. -של מערב מעיש
ים דיאמודצפון יחזור על ה

כים שלו, בשלב זה לכולם כבר הארו
ושם , ברור שהקודות מחולקות

המשחק הוא מי יזכה בחוזה 
לדרום יש תמיכה מעולה  החלקי.

וזה הזמן להראות , דיאמודב
. מערב מיח שלשותפו יש אותה

ספיידים ולכן לא מוותר. דרום גם 
. דיאמוד 4הוא לא מוותר ויכריז 

מערב כראה יכפיל, ושם זה 
ן יד  אשר בה לכול צד יסתיים. אכ

  לקיחות. 9יש 
  
  
  

  ניתוח משחק היד

  
הכרוז ימסור ארבע לקיחות ומזרח 

ויפסידו רק  100מערב ירשמו פלוס 
 –גד אלו שיגיעו לחוזה האופטימלי 

  .140וירשמו פלוס  ספייד 3
  

  
Dealer: N  
Vul: None  33   Board:  

 Q94 
 9643 

 K 

 AKJT7  

  

 J86 

 KQ5 

 T7543 

 85    

 AK 

 AT2 

 A982 

 9432  
 T7532 
 J87 

 QJ6 

 Q6  

  

  

West North East South 

--- 1 Pass 1 

1NT  2  2 Pass 

Pass 2 Pass Pass 

3 Pass Pass Pass 

 
  ניתוח ההכרזה

  
, של מערב טראמפ-ו 1הכרזת 

מקובל שתהיה טבעית, גם צפון וגם 
מזרח יראו את האורך בסדרות 

ויעשה רה שלהם, צפון לא יוותר 
קלפים.  3אופיג עם תמיכה של 

יש לו  דיאמודשיודע שב, מערב
יכריז , קלפים לפחות 9התאמה של 

   .דיאמוד 3
  
  
  

  ניתוח משחק היד

  
שי  –דרום יוביל שביעית ספייד 

מזרח ימסור שי , מלמעלה
בדרך , ים ושי קלאביםדיאמוד
  .לקיחות 9לביצוע 

  

  
Dealer: E  
Vul: N-S  34   Board:  

 J85 
 T6 

 8732 

 J982  

  

 AT9762 

 AKQ54 

 KT 

     

 43 

 J98732 

 65 

 K53  
 KQ 
  

 AQJ94 

 AQT764  

  

 

West North East South 

--- --- 1 2NT* 

Pass 3 4 5 

5 Pass Pass Dbl 

Pass Pass Pass  

 
  ניתוח ההכרזה

  
מדרום מתאר יד עם  טראמפ-ו 2

מערב לא , שתי סדרות במייור
בוחר מייור מתערב בשלב זה. צפון 

 4קלאב. מזרח יכריז  3ומכריז 
ויתן לשותפו לבחור את , הארט

המייג'ור העדיף. לדרום יד עצומה 
 5ולא יעלה על הדעת שלא יכריז 

קלאב. מערב משפשף עייים 
ויכריז בשמחה , למראה הפיט הגדול

הארט. דרום מאמין שיצליח  5
  להפיל ולכן מכפיל.

  
  

  ניתוח משחק היד

  
  לקיחות.  11יבצע מזרח בכול הובלה 

  
. אם משום מה 1 :שתי הערות

מערב יהיה הכרוז בהארט אזי 
 10תגביל אותו ל  דיאמודהובלה 

  לקיחות. 
אם דרום יתמהמה ולא ימשוך  .2

 12יבצע מזרח , דיאמודאת האס 
תוך שהוא ישליך , לקיחות

ים בדומם על הספיידים דיאמודה
  שיוגבהו.

  



  14עמוד  807/12/201  2018סימולטנית ארצית דצמבר 

  
  

Dealer: S  
Vul: E-W  35   Board:  

 65 
 KJT5 

 KT74 

 QT2  

  

 JT7 

 Q63 

 AQ986 

 75    

 AKQ84 

 A 

 J32 

 J986  
 932 
 98742 

 5 

 AK43  

  

  

West North East South 

--- --- --- Pass 

1 Pass 2 Pass 

3* Pass 4 Pass 

Pass Pass   

 
  ניתוח ההכרזה

  
אם היה יכול היה , מזרח תומך

 6שיים וחצי ספייד. למערב  מכריז
 3יד קלאסית להזמה. , לוזרים
כול זוג יזמין ( סוג של הזמה, קלאב

כמובן , מזרח) על פי הסיכום שלו
  ספייד. 4ישלים ל 

  
  
  

  ניתוח משחק היד

  
, בלה אטרקטיביתלצפון אין הו

  ושליט קטן זו אופציה.
השאלה , לקיחות 11- ל 10לכרוז בין 

איך יבחר לשחק את סדרת 
קטן לכיוון המלכה  .דיאמודה

יצליח רק כאשר לצפון יש בדיוק 
לעומת  מלך דבלטון (פחות סביר)

יוכל  זאת אם יריץ את הסיך,
 –בהמשך לעקוף גם את העשירית 

  לקיחות. 11והה 
  
  

  
Dealer: W  
Vul: Both  36   Board:  

 Q643 
 K2 

 732 

 KT75  

  

 JT97 

 AJ84 

 T85 

 AJ    

 K5 

 76 

 Q964 

 Q9864  
 A82 
 QT953 

 AKJ 

 32  

  

 

West North East South 

Pass Pass Pass 1 

Pass 1 Pass 1NT 

Pass Pass Pass  

    

 
  ניתוח ההכרזה

  
יד יש מן אמירה כזאת שאומרת ש

שלישית אפשר לפתוח עם מעט 
קודות. והדגש הוא על המילה 
אפשר. עם היד של מזרח אסור 

אם הייו מחליפים בין , לפתוח
 1תיחה לפאזי , הסדרות האדומות

מבחית ההובלה  היה ערךי דיאמוד
של השותף. בהמשך ) אולי( העתידית

 1-ההכרזה סטדרטית ומסתיימת ב
  מדרום. טראמפ-ו
  
  
  

  שחק הידניתוח מ

  
 למערב הובלה טבעית בקלאב קטן.

מזרח יזכה עם הסיך וימשיך 
דרום לא יתפתה , גבוה דיאמוד

לעקוף. ואחרי שיזכה עם אס ישחק 
הארט לכיוןן המלך. בהמשך יכס 
הכרוז לדומם עם המלכה ספייד 
ויעקוף את הסיך הארט שמצא 

. כמו שהקלפים יושבים במזרח
  .תלקיחו 7יצליח הכרוז לבצע 

  
  

  
Dealer: N  
Vul: N-S  37   Board:  

 AK2 
 T62 

 QJ 

 J7652  

  

 543 

 Q943 

 K862 

 KT    

 QJT76 

 J75 

 5 

 AQ84  
 98 
 AK8 

 AT9743 

 93  

  

  

West North East South 

--- Pass Pass 1 

1 2NT Pass 3 

Pass Pass Pass  

    

 
  זהניתוח ההכר

  
לקיחות  9צפון דרום יבצעו 

אבל ממש אותן לקיחות , דיאמודב
. דרום טראמפ-ו 3גם בחוזה  יבוצעו

לא מקבל ההזמה של , עם יד חלשה
ומחליט לחות במקום יותר , צפון

בטוח. עוד החלטה כוה אך לא 
הרוב  ,מספיק מוצלחת...לא ורא

  .טראמפ-ו 3לא ישחק 
  
  
  

  ניתוח משחק היד

  
הובלה מתבקשת במלכה  למערב

הכרוז  –ספייד, המשחק עצמו פשוט 
לקיחות וירשום תוצאה  4ימסור 

  שגם זה משהו... –חיובית בצד שלו 
  

  15עמוד  807/12/201  2018סימולטנית ארצית דצמבר 

  
  

Dealer: E  
Vul: E-W  38   Board:  

 A84 
 KT42 

 KQ 

 Q853  

  

 K652 

 985 

 743 

 AT9    

 T97 

 Q763 

 JT865 

 4  
 QJ3 
 AJ 

 A92 

 KJ762  

  

 

West North East South 

--- --- Pass 1NT 

Pass 2 Pass 2 

Pass 3NT Pass Pass 

Pass    

 
  ניתוח ההכרזה

  
צפון אחרי , אמפטר-ו 1דרום יפתח 

, ששאל סטיימן ולא מצא התאמה
  .טראמפ-ו 3-יסגור ל

  
  
  

  ניתוח משחק היד

  
למערב הובלה טבעית בסיך 

 11. לכרוז אין בעיה לבצע דיאמוד
לאחר שימסור להגה אס , לקיחות

  קלאב ועוד הארט או ספייד.
  

  
Dealer: S  
Vul: Both  39   Board:  

 Q4 
 AKJ9854 

 A7 

 63  

  

 AKJT8 

 T2 

 5 

 QT972    

 532 

 3 

 

KQJT864 

 85  
 976 

 Q76 

 932 
 AKJ4  

  

  

West North East South 

--- --- --- Pass 

3 3 3 4 

4 Pass Pass Dbl 

Pass Pass Pass  

 

 
  ניתוח ההכרזה

  
, סדרות מייג'ור יפות ולמזרחלצפון 

 3לשותפים שלהם יש התאמה של 
צפון  ולכן הם תומכים., קלפים

אבל , לקיחות 11דרום יכולים לבצע 
ולכן יסתפקו , זה רק בדיעבד

ייפול ספייד. הכרוז  4בהכפלת 
זו תוצאה טובה , 500פעמיים וישלם 
  .650יש , כאמור, כי לצפון דרום

  
 3-ב הכיסה של מזרח  :הערה

ובדיעבד , ספייד היה גבולית
  .משתלמת

  
  
  

  ניתוח משחק היד

  
לאחר , לקיחות 8הכרוז יבצע  

שימסור למתגדים את חמשת 
וזאת תוך , הלקיחות הראשוות

שדרום ייתן לשותפו לחתוך את 
שלישי.... אבל... במידה הקלאב ה

, ימשיך את הקלאב השלישי ודרום
טוב יעשה הכרוז אם ישליך הארט 

ובכך יחסוך ) לוזר על לוזר( מהדומם
אחת. ולכן על צפון  מעצמו פילה

דרום לגבות את ההארט וזאת לפי 
  שמשחקים את הקלאב השלישי.

  
Dealer: W  
Vul: None  40   Board:  

 52 
 Q53 

 JT94 

 K752  

  

 KQJ93 

 JT96 

 63 

 93    

 64 

 A8742 

 A75 

 AQ6  
 AT87 
 K 

 KQ82 

 JT84  

  

 

West North East South 

1 Pass 3* Pass 

3 Pass Pass Pass 

    

 
  ניתוח ההכרזה

  
 3, הארט רגילה 1למערב פתיחת 

קלאב ממזרח זו קובציית ברגן 
קודות ולפחות תמיכה  7-9המתארת 

עם , . מערבבהארט קלפים 4עם 
 )12-14פתיחה בטווח המיימלי (

  הארט. 3- יסתפק ב
  
  
  
  

  ניתוח משחק היד

  
הובלה טבעית של סיך לאחר 
לא יקשה על מערב לבצע , דיאמוד

  לקיחות. 9
  
  

ברידג' פוינט פולג
בית ספר ומועדון ברידג'

כנסו הגיבו, שתפו ועשו לייק לדף
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Dealer: S  
Vul: E-W  35   Board:  

 65 
 KJT5 

 KT74 

 QT2  

  

 JT7 

 Q63 

 AQ986 

 75    

 AKQ84 

 A 

 J32 

 J986  
 932 
 98742 

 5 

 AK43  

  

  

West North East South 

--- --- --- Pass 

1 Pass 2 Pass 

3* Pass 4 Pass 

Pass Pass   

 
  ניתוח ההכרזה

  
אם היה יכול היה , מזרח תומך

 6שיים וחצי ספייד. למערב  מכריז
 3יד קלאסית להזמה. , לוזרים
כול זוג יזמין ( סוג של הזמה, קלאב

כמובן , מזרח) על פי הסיכום שלו
  ספייד. 4ישלים ל 

  
  
  

  ניתוח משחק היד

  
, בלה אטרקטיביתלצפון אין הו

  ושליט קטן זו אופציה.
השאלה , לקיחות 11- ל 10לכרוז בין 

איך יבחר לשחק את סדרת 
קטן לכיוון המלכה  .דיאמודה

יצליח רק כאשר לצפון יש בדיוק 
לעומת  מלך דבלטון (פחות סביר)

יוכל  זאת אם יריץ את הסיך,
 –בהמשך לעקוף גם את העשירית 

  לקיחות. 11והה 
  
  

  
Dealer: W  
Vul: Both  36   Board:  

 Q643 
 K2 

 732 

 KT75  

  

 JT97 

 AJ84 

 T85 

 AJ    

 K5 

 76 

 Q964 

 Q9864  
 A82 
 QT953 

 AKJ 

 32  

  

 

West North East South 

Pass Pass Pass 1 

Pass 1 Pass 1NT 

Pass Pass Pass  

    

 
  ניתוח ההכרזה

  
יד יש מן אמירה כזאת שאומרת ש

שלישית אפשר לפתוח עם מעט 
קודות. והדגש הוא על המילה 
אפשר. עם היד של מזרח אסור 

אם הייו מחליפים בין , לפתוח
 1תיחה לפאזי , הסדרות האדומות

מבחית ההובלה  היה ערךי דיאמוד
של השותף. בהמשך ) אולי( העתידית

 1-ההכרזה סטדרטית ומסתיימת ב
  מדרום. טראמפ-ו
  
  
  

  שחק הידניתוח מ

  
 למערב הובלה טבעית בקלאב קטן.

מזרח יזכה עם הסיך וימשיך 
דרום לא יתפתה , גבוה דיאמוד

לעקוף. ואחרי שיזכה עם אס ישחק 
הארט לכיוןן המלך. בהמשך יכס 
הכרוז לדומם עם המלכה ספייד 
ויעקוף את הסיך הארט שמצא 

. כמו שהקלפים יושבים במזרח
  .תלקיחו 7יצליח הכרוז לבצע 

  
  

  
Dealer: N  
Vul: N-S  37   Board:  

 AK2 
 T62 

 QJ 

 J7652  

  

 543 

 Q943 

 K862 

 KT    

 QJT76 

 J75 

 5 

 AQ84  
 98 
 AK8 

 AT9743 

 93  

  

  

West North East South 

--- Pass Pass 1 

1 2NT Pass 3 

Pass Pass Pass  

    

 
  זהניתוח ההכר

  
לקיחות  9צפון דרום יבצעו 

אבל ממש אותן לקיחות , דיאמודב
. דרום טראמפ-ו 3גם בחוזה  יבוצעו

לא מקבל ההזמה של , עם יד חלשה
ומחליט לחות במקום יותר , צפון

בטוח. עוד החלטה כוה אך לא 
הרוב  ,מספיק מוצלחת...לא ורא

  .טראמפ-ו 3לא ישחק 
  
  
  

  ניתוח משחק היד

  
הובלה מתבקשת במלכה  למערב

הכרוז  –ספייד, המשחק עצמו פשוט 
לקיחות וירשום תוצאה  4ימסור 

  שגם זה משהו... –חיובית בצד שלו 
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Dealer: E  
Vul: E-W  38   Board:  

 A84 
 KT42 

 KQ 

 Q853  

  

 K652 

 985 

 743 

 AT9    

 T97 

 Q763 

 JT865 

 4  
 QJ3 
 AJ 

 A92 

 KJ762  

  

 

West North East South 

--- --- Pass 1NT 

Pass 2 Pass 2 

Pass 3NT Pass Pass 

Pass    

 
  ניתוח ההכרזה

  
צפון אחרי , אמפטר-ו 1דרום יפתח 

, ששאל סטיימן ולא מצא התאמה
  .טראמפ-ו 3-יסגור ל

  
  
  

  ניתוח משחק היד

  
למערב הובלה טבעית בסיך 

 11. לכרוז אין בעיה לבצע דיאמוד
לאחר שימסור להגה אס , לקיחות

  קלאב ועוד הארט או ספייד.
  

  
Dealer: S  
Vul: Both  39   Board:  

 Q4 
 AKJ9854 

 A7 

 63  

  

 AKJT8 

 T2 

 5 

 QT972    

 532 

 3 

 

KQJT864 

 85  
 976 

 Q76 

 932 
 AKJ4  

  

  

West North East South 

--- --- --- Pass 

3 3 3 4 

4 Pass Pass Dbl 

Pass Pass Pass  

 

 
  ניתוח ההכרזה

  
, סדרות מייג'ור יפות ולמזרחלצפון 

 3לשותפים שלהם יש התאמה של 
צפון  ולכן הם תומכים., קלפים

אבל , לקיחות 11דרום יכולים לבצע 
ולכן יסתפקו , זה רק בדיעבד

ייפול ספייד. הכרוז  4בהכפלת 
זו תוצאה טובה , 500פעמיים וישלם 
  .650יש , כאמור, כי לצפון דרום

  
 3-ב הכיסה של מזרח  :הערה

ובדיעבד , ספייד היה גבולית
  .משתלמת

  
  
  

  ניתוח משחק היד

  
לאחר , לקיחות 8הכרוז יבצע  

שימסור למתגדים את חמשת 
וזאת תוך , הלקיחות הראשוות

שדרום ייתן לשותפו לחתוך את 
שלישי.... אבל... במידה הקלאב ה

, ימשיך את הקלאב השלישי ודרום
טוב יעשה הכרוז אם ישליך הארט 

ובכך יחסוך ) לוזר על לוזר( מהדומם
אחת. ולכן על צפון  מעצמו פילה

דרום לגבות את ההארט וזאת לפי 
  שמשחקים את הקלאב השלישי.

  
Dealer: W  
Vul: None  40   Board:  

 52 
 Q53 

 JT94 

 K752  

  

 KQJ93 

 JT96 

 63 

 93    

 64 

 A8742 

 A75 

 AQ6  
 AT87 
 K 

 KQ82 

 JT84  

  

 

West North East South 

1 Pass 3* Pass 

3 Pass Pass Pass 

    

 
  ניתוח ההכרזה

  
 3, הארט רגילה 1למערב פתיחת 

קלאב ממזרח זו קובציית ברגן 
קודות ולפחות תמיכה  7-9המתארת 

עם , . מערבבהארט קלפים 4עם 
 )12-14פתיחה בטווח המיימלי (

  הארט. 3- יסתפק ב
  
  
  
  

  ניתוח משחק היד

  
הובלה טבעית של סיך לאחר 
לא יקשה על מערב לבצע , דיאמוד

  לקיחות. 9
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www.rotemltd.co.il | ravit@rotemltd.co.il :טל': 077-5401053 | דוא"ל

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...


