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סימולטנית אונליין סימולטנית אונליין 
מרץ מרץ 20212021

לפניכם תחרות סימולטנית מרץ 2021 אונליין.
24 הידיים חולקו על ידי מחשב באופן אקראי לחלוטין וללא שום התערבות.

ניתוח הידיים בוצע על ידי רם סופר, רב אמן כסף.
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  2עמוד  23/3/2021  2021 מרץסימולטנית ארצית 
  

  2021 מרץאונליין סימולטנית 
 

 אונליין הידיים ששוחקו בתחרות הסימולטנית    24  לפניכם
  .  2021מרץ 

הידיים חולקו על ידי מחשב באופן אקראי לחלוטין וללא  
חולקו    שום ידיים  4התערבות.  של  ומחבר   סטים 

  ביותר., בחר סט שלם, זה שנראה לו המעניין  רם סופר ההסברים

להתאים את הניתוחים וההסברים ליכולתם של    רםבהסברים השתדל  
  רוב הקוראים.   

מייג'ור הנפוצה ביותר אצלנו.    5ההכרזות המומלצות הן בשיטה טבעית  
ישנם כמה ניתוחים ברמה גבוהה יותר שאנו מקווים שיתרמו להבנתכם  

  וסקרנותכם. 

עצמה התחרות  מן  נהניתם  כי  מקוים  תפיקו    אנו  גם  וכי  תועלת 
  מקריאת החוברת הזו. 

  http://www.bridge.co.ilתוצאות התחרות תתפרסמנה  באתר ההתאגדות:  
 
  

Dealer: N 
Vul: None1Board:

 KJ974
 AT98
 AT
 T8

 5
 765
 KJ9872
 J52

 862
 J4
 Q543
 KQ93

 AQT3
 KQ32
 6
 A764

 
West North East South 

--- 1 Pass 2 
Pass 2 Pass 3 
Pass 4 Pass 4NT 
Pass 5 Pass 6 
Pass Pass Pass  

  

 
  ניתוח ההכרזה 

 Jacoby. שימוש במוסכמה  1♠ לדרום יד עם סיכוי גבוה לסלם מול הכרזת פתיחה  
2NT    מהלך מציע  אני  היטב.  מסוכמת  המשך  שיטת  לשותפות  אם  להועיל  יכול 

מכריז   דרום  מדוע  טבעי.  התאמה  3♠ ולא    3♥ הכרזה  יותר    4-4?  להניב  עשויה 
  הקלפים.   5בעזרת אפשרות ההשלכה על הסדרה בת    5-4לקיחות מהתאמה  

, הוא יכול להשתמש בהכרזת סדרה  3♥ על    Passאם דרום חושש ששותפו יקרא  
שווה    3♦רביעית   עדיין  אבל  מינימלית,  צפון  של  ידו  בהארט.  לתמוך  מכן  ולאחר 

קלפי   למספר  לשאול  כדי  מספיק  זה  דרום  בשביל  בדיאמונד.  קונטרול  להראות 
סלם.  ולהכריז  (אסים)  דילג    המפתח  שצפון  זוכר  קיו דרום  ושלל  -על  בקלאב  ביד 

  קונטרול בסדרה זו, ולכן אינו שוקל הכרזת סלם גדול. 
 

  ניתוח משחק היד 

ההובלה:  הוכרזה (  ♦8  קלף  שלא  בסדרה  מלמעלה  (סינגלטון).    ♠5או    ) רביעי 
היא עלולה    Q,. אבל אם לשותף  Aההובלה בסינגלטון תהיה המנצחת אם לשותף  

אסון. ההובלה בסדרה שלא הוכרזה נראית לי טובה יותר, אבל במקרה  -להיות הרת
הזה ההובלה אינה משנה דבר. הכרוז זוכה בהובלה ומושך שליטים. ברגע שסדרת  

מתחלקת   אחת    3-2השליט  לקיחה  מוסר  הכרוז  הקלפים.  את  לפרוש  אפשר 
ההשלכה   אפשרות  זו  בחלוקה  השאר.  בכל  וזוכה  אינה  בקלאב  החמישייה  על 

  . 6♠- וגם ב  6♥ -) יושג ב 12משנה. אותו מספר לקיחות ( 

תכנית תחרויות עשירה ומגוונת,נק‘ אמן ארציות ובינלאומיות, 
צוות שופטים בכיר ומקצועי 

O N L I N E
פסטיבל הברידג‘ 
2ה-הבינלאומי

היכונו לפסטיבל 
הברידג‘ ה-2 אונליין

29-23 באפריל 2021 
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Dealer: E 
Vul: N-S2Board:

 A7
 QT8732
 K
 KT82

 QT93
 AJ4
 AQT9
 76

 J64
 K965
 J542
 AJ

 K852
 
 8763
 Q9543

 

West North East South 
--- --- 1 Pass 
1 Pass 1 Pass 

1NT Pass Pass Pass 
    

 
  ניתוח ההכרזה 

ומערב   מזרח  טבעי.  הכרזה  מהלך 
בגובה   רביעיות  התאמה  1מציגים  אין   ,

במייג'ור, ולבסוף מערב צריך לבחור בין  
NT1    לאור המבנה המאוזן של  2♦ובין .

האפשרות   את  מעדיף  הוא  היד 
טופ בתחרות  אין  - הראשונה  בוטום. 

  - להזמין למשחק מלא עם ידו של מערב  
לפיכך,    10אלו   חלשות.    NT1נקודות 

  יה החוזה הסופי. יה 

שישייה    12לצפון   עם  גבוהות  נקודות 
הכרזת   אם  אפילו  אבל    2♥ בהארט, 

מומלץ   לא  השיטה,  לפי  טבעית  תהיה 
עם   נחות  פגיעות  במצב  כך  להכריז 
שלאחד   ידוע  כאשר  חלשה  סדרה 

  קלפים בהארט.   4היריבים  
  

  ניתוח משחק היד 

ההובלה: (רביעי    ♥7או    ♣2  קלף 
הובלה   בין  מתלבט  צפון  מלמעלה). 
ובין   הוכרזה  שלא  בסדרה  ברביעייה 
על   שהוכרזה  הארוכה  בסדרה  הובלה 

  ידי הכרוז.  
זו תצלח    בחלוקה  לא  בהארט  הובלה 

בסדרה,   לקיחות  ארבע  לכרוז  ותאפשר 
ואחת   בדיאמונד  לקיחות  ארבע  ובנוסף 

הכול    –בקלאב   שתי    NT1בסך  עם 
זא  לעומת  עודפות.  לאחר  לקיחות  ת, 

ההגנה   בקלאב  הטובה  ההובלה 
  AKמאיימת לזכות בארבעה קלאבים +  

בדיאמונד   לעקוף  ייטיב  הכרוז  ספייד. 
ולבצע    K-ולאחר מכן לשחק הארט אל ה

שדרום   לאחר  המסומנת  העקיפה  את 
יוכל   הכרוז  הכול  בסך  משרת.  אינו 

  לזכות בשמונה לקיחות. 
  
  

  

Dealer: S 
Vul: E-W3Board:

 Q2
 KQ93
 Q73
 J763

 AKT76
 752
 AK9
 52

 J985
 AT64
 T
 QT94

 43
 J8
 J86542
 AK8

 

West North East South 
--- --- --- 2 

Pass 3 3 Pass 
4 Pass Pass Pass 

    
 

  ניתוח ההכרזה 

את   לנצל  כדאי  עדיף  פגיעות  במצב 
בגובה   החלשות  עם   2הפתיחות  גם 

הכרזת   "קלאסיות".  שאינן  ידיים 
השותף    2♦הפתיחה   בעזרת  יוצרת 

בגובה   היריבים    3הפרעה  על  ומקשה 
לא   מזרח  זאת,  בכל  למכרז.  להיכנס 

עם   וחמישייה    14יוותר  טובות  נקודות 
במייג'ור, ומערב יתמוך בו לגובה משחק  

  . 4♠ מלא  
אם דרום לא פותח, מזרח כנראה יפתח  

במוסכמה    1♠ שימוש  ואז  רביעית,  ביד 
Drury    ידו של מערב שווה הרבה יותר)

השותף    7-מ פתיחת  לאחר  )  1♠ נקודות 
אני   בתחרות,  סופי.  חוזה  לאותו  יוביל 
מזרח בכיוון  מהזוגות  שחלק  - צופה 

  מערב יסתפקו בחוזה חלקי. 
  

  ניתוח משחק היד 
  . (ראש רצף)   ♣A  קלף ההובלה:

נותנת הזדמנות להצטיין הן להגנה    יד זו
ב  המשך  לכרוז.  בלקיחה    ♣K- והן 

החוזה   את  לבצע  לכרוז  יאפשר  השנייה 
ש היות  מאבק  מוגבה    ♣Q- ללא  בדומם 

באיתות   תלוי  הרבה  הארט.  להשלכת 
הוא   המגנים  בין  ההסכם  אם  צפון.  של 
עלול   דרום  זה,  במצב  ספירה  לאותת 

דא מחזיק  ששותפו  בלטון  לקוות 
הוא   ההסכם  אם  בסדרה.  ולהמשיך 
צפון   הרי  מעודד,  מעודד/לא  לאותת 
כמובן   צריך  בהארט  רב  כוח  שמחזיק 
בלקיחה   מעודד  לא  קלף  לשחק 

  הראשונה. 
ל  החלפה  השנייה  ♥J-לאחר    בלקיחה 

על   להתגבר  ניתן  אך  בסכנה,  החוזה 
באמצעות   זו  בהארט. סכנה  כך    עיכוב 

הארט   חלוקת  מפני  מתגונן  הכרוז 
חלוקה    4-2אפשרית   מה    3-3(נגד  אין 

בסיבוב השני,    ♥A- לעשות). הוא זוכה ב
כעת   קלאב.  מידו  ומוביל  שליטים  מושך 

  לקיחות.   10מובטח ביצוע  
  

  

Dealer: W 
Vul: Both4Board:

 J7
 987
 A8654
 KQ5

 K632
 AQ32
 T92
 94

 AQ54
 J6
 QJ3
 A763

 T98
 KT54
 K7
 JT82

 

West North East South 
1 1 Dbl Pass 
1 Pass Pass Pass 

    
    

 
  ניתוח ההכרזה 

נקודות. לצפון    14עם     1♣ מערב פותח  
של   גבולי    Pass(גם    1♦אוברקול 

האוברקול   לאחר  בהחלט).  אפשרי 
ב משתמש    Negative Double-מזרח 

סדרות   בשתי  רביעיות  להראות  כדי 
בספייד   התאמה  מזהה  מערב  המייג'ור. 

מינימלי    1♠ ומכריז   ניקוד    המתאר 
סיכוי  12-14( רואה  אינו  מזרח   .(

  . 1♠ -למשחק מלא והמכרז נעצר ב
באוברקול,   להתערב  לא  יבחר  צפון  אם 

ישיב   יכריז    1♥מזרח  כעת  1♠ומערב   .
  , ושם יסתיים המכרז. 2♠- מזרח יתמוך ל

  
  יתוח משחק היד נ

ההובלה:  רצף)  ♣K  קלף    ♥ 8או    (ראש 
להוביל   רצוי  לא  הוכרזה).  שלא  (סדרה 

בראשות   חוזה    Kללא    Aבסדרה  נגד 
עם שליט בגובה נמוך. ההובלה בקלאב  
ידי   על  הוכרזה  זו  סדרה  אבל  טבעית, 
בקלאב   שהובלה  חשש  ויש  מערב, 

  תעזור לכרוז לפתח לקיחות בסדרה זו. 
הכרוז    במציאות בקלאב  הובלה  לאחר 
ב בשלושה  A- יזכה  שליטים  ימשוך   ,

בדיאמונד   לקיחה  לפתח  וינסה  סיבובים 
ב ולהשליך  בהארט  לעקוף  המשך  או 

תגביל   מדויקת  הגנה  הארט.  על  קלאב 
ייתכן   אבל  לקיחות,  לשמונה  אותו 
היעילה   ההגנה  תשע.  ישיג  שהכרוז 

ל  מתחת  הובלה  היא    ♦ A- ביותר 
דיאמונד   חיתוך  לדרום  שתעביק 
הובלה   התיתכן  השלישית.  בלקיחה 
כזו?! לא במהלך ההכרזה המוצע, אבל  

דאבל על  - אשר לפיה ריקיימת מוסכמה  
של   תמונה  אוברקול  מראה  השותף 

) בסדרה  נסיבות  Kאו    Aבכירה  רק   .(
להוביל   צפון  את  לשכנע  יכולות  כאלה 

  בדיאמונד נמוך. 
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Dealer: N 
Vul: N-S5Board:

 A3
 9873
 83
 AT432

 Q764
 AQ
 AT72
 K65

 KJT82
 K5
 K54
 QJ8

 95
 JT642
 QJ96
 97

 

West North East South 
--- Pass 1NT Pass 
2 Pass 2 Pass 

3NT Pass 4 Pass 
Pass Pass   

 
  ניתוח ההכרזה 

פותח   נקודות    15עם    NT1מזרח 
טיפוסי   הכרזה  מהלך  ומתנהל  מאוזנות 
למרות   לספייד.  בטרנספר  המתחיל 
מזרח   בידו,  קלפים  ארבעה  של  תמיכה 

ל  קפיצה  מהכרזת  יד    3♠ -נמנע  עם 
מכריז   מערב  כעת    NT3מינימלית. 

חמישייה    10-15ומתאר   עם  נקודות 
מעדיף   מזרח  מאוזנת.  וחלוקה  בספייד 

של   סופי  של    4♠חוזה  התאמה  עם 
  תשעה קלפים בסדרת המייג'ור. 

  
  ניתוח משחק היד 

. לדרום  (ראש רצף)  ♦Q  קלף ההובלה:
להעדיף   ויש  מכובדים,  של  רצפים  שני 

יותר.  הבכיר  הרצף  זוכה    את  הכרוז 
היכן)   משנה  (לא  הראשונה  בלקיחה 

ב זוכה  צפון  שליט.  וחוזר    ♠A- ומשחק 
זוכה   הכרוז  בדיאמונד.  שותפו  אל 
בלקיחה, מסיים משיכת שליטים, מבצע  
קלאב.   ומשחק  הארט  של  אלימינציה 

ב  זוכה  דיאמונד♣A- צפון  בידו  אין   .  
בקלאב   להמשיך  יכול  הוא  אך  נוסף, 
יזכה   דרום  דבר  של  ובסופו  בטוח 
החוזה   בדיאמונד.  לו  המגיעה  בלקיחה 

שגיאה    4♠ בהיעדר  אך  תמיד,  יבוצע 
אפשרות   רואה  איני  ההגנה  של  חמורה 

  ללקיחות עודפת. 
במזרח ייתכן   הצמאים  -שזוגות  מערב 

ב מזלם  את  ינסו  שיא  .  NT3-לתוצאת 
לכישלו יוביל  זה  לאחר  ניסיון  חרוץ  ן 

לכרוז   תוציא  ההגנה  בהארט.  הובלה 
שהכרוז   לפני  זו  בסדרה  העוצרים  את 

  יוציא לה את שני האסים החסרים. 
גם   להכשיל  יכולה  ההגנה    –  4♠ אגב, 

בתנאי   בקלאב,  הובלה  לאחר  ורק  אך 
הראשונה   הלקיחה  את  יעכב  שצפון 

וחיתוך    ♣Aימשיך    ♠A- ולאחר הזכייה ב
בש רק  יקרה  זה  תרחיש  ולחנות  קלאב. 

  מעטים, אם בכלל. 
  

  

Dealer: E 
Vul: E-W6Board:

 
 Q98762
 AKJT
 J65

 A74
 KT53
 Q54
 QT3

 
KQT9832
 4
 73
 AK7

 J65
 AJ
 9862
 9842

 

West North East South 
--- --- Pass Pass 
1 2 3 Dbl 
4 Pass Pass Pass 

    
 

  ההכרזה ניתוח 

קריאות   שתי  פותח    Passלאחר  מערב 
מתערב    1♠ הכרזה  2♥וצפון  למזרח   .

של   עם  10(  3♥ ברורה  נקודות   +
ה  פי  על  כאשר    Pass- התאמה) 

ל מוגבל  הוא  נקודות.    11-ההתחלתי 
אך   מלא,  משחק  שיש  כעת  יודע  מערב 

ומכריז   מכך,  יותר  מכפיל  4♠לא  דרום   .
הקיו  הכרזת  לבקש    3♥ביד  -את  כדי 

  משותפו הובלה בהארט. 
  

  ניתוח משחק היד 
ההובלה:  רצף)  ♦A  קלף  על    –  (ראש 

בהארט ההובלה  בקשת  לצפון    אף 
מ ברורה  תמיד    AK- הובלה  בדיאמונד. 

בלקיחה   להארט  להחליף  אפשר 
יעשה   שצפון  מה  כנראה  וזה  השנייה, 

רואה   שהוא  בדיאמונד    Qxxלאחר 
להחליט    וצריך  ♥J-בדומם. דרום זוכה ב 

אפשרות    כיצד להמשיך.  לכאורה קיימת 
ואחד   בהארט  קלפים  שני  שלמערב 

לגבות   צריך  ואז  אבל  ♥Aבדיאמונד,   ,
היו  אם   לצפון  אז  כזו,  חלוקה  למערב 

(כאשר   אדומות  חמישיות  שתי 
והוא   יותר)  טובה  בדיאמונד  החמישייה 

מכריז   ולא    Michaels Cuebidהיה 
של   לפסול  2♥אוברקול  יש  לפיכך,   .

בקלף   בדיאמונד  ולהמשיך  זו  אפשרות 
דרום   שירת  שבו  מזה  יותר  גבוה 
לא   שצפון  מנת  על  הראשונה,  בלקיחה 

בד  להמשיך  בתקווה  ינסה  יאמונד 
ועכשיו   דאבלטון  עם  התחיל  ששותפו 
תאפשר   כאן  המוצעת  ההגנה  יחתוך. 

הלקיחות  - לצפון שלוש  בכל  לזכות  דרום 
טובה.   תוצאה  עם  להן  זכאים  שהם 

לגבות   ביוקר    ♥Aניסיון  יעלה  שייחתך 
דרום משום שמערב יבצע לקיחה  - לצפון

  עודפת. 
  
  
  

  

Dealer: S 
Vul: Both7Board:

 A8
 QT984
 QT43
 J3

 Q
 K652
 AKJ2
 AK85

 J65
 A73
 765
 T964

 KT97432
 J
 98
 Q72

 

West North East South 
--- --- --- 3 

Pass Pass Dbl Pass 
4 Pass 4 Pass 
5 Pass Pass Pass 

 
  ניתוח ההכרזה 

של   מינימלית  פתיחה  במצב    3♠ לדרום 
אולי   יעדיפו  זהירים  שחקנים  ,  2♠ פגיע. 

ל יתרונות    3בגובה    Preempt- אך 
קריאות   שתי  לאחר  ,  Passברורים. 

עם   מכפיל  גבוהות    20מזרח  נקודות 
וקוצר בספייד. ידו של מערב אינה נוחה.  

עם    NT3הכרזת   בחשבון  באה    5אינה 
  עוצר בספייד.  -נקודות וחצי

Pass  בטופ אפשרי  הימור  בוטום,  -הינו 
חיובית   תוצאה  תושג  אם  ירוויח  אשר 

למזרח אין  מלא.  -כאשר  משחק  מערב 
יבצעו   היריבים  יהיה    3♠ אם  זה  מוכפל 

  .  Bottomכמובן  
יכריזו   הרוב  זה   4♣לדעתי,  ,  במצב 

וכעת מזרח אינו יכול לעצור לפני משחק  
הוא יכריז   ו   –  4♠מלא.  לסלם,  - הזמנה 

  את המכרז.   ממערב יסגור   5♣
  

  ניתוח משחק היד 

ההובלה:  השותף(  ♠A  קלף  .  )סדרת 
בספייד  ממשיך  זוכה,  את    צפון  ומאלץ 

הכרוז,   של  לצערו  לחתוך.  הדומם 
לבצעו   כדי  מדי.  גבוה  הסופי  החוזה 
בדומם,   ספייד  חיתוכי  שני  נדרשים 
ולבסוף   בדיאמונד  מוצלחת  עקיפה 

לחץ    3-3חלוקה   משחק  או  בדיאמונד 
אין   לכרוז  אבל  האדומות,  בסדרות 

  מספיק כניסות לידו. 
יה  סביר  משחק  ספייד,  קו  חיתוך  יה: 

AK♣  ,A♥ חיתו ספייד,  ,  ,  ♦K♥  ,Aך 
ביד   חיתוך  להגנה,  הארט  מסירת 
סופית   תוצאה  עם  בדיאמונד,  ועקיפה 

  של עשר לקיחות בחוזה בקלאב. 
אותם   יהיו  זו  ביד  הגדולים  המנצחים 

עזו להשאיר  ישחקנים אמיצים במערב ש
  לעונשין.   3♠ את הכפל על  
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Dealer: W 
Vul: None8Board:

 J6542
 KJ64
 432
 A

 KT98
 QT32
 AQ9
 T7

 
 987
 KJ876
 Q8642

 AQ73
 A5
 T5
 KJ953

 

West North East South 
Pass Pass 1 2 
3 Dbl Pass 3 

Pass 4 Pass Pass 
Pass    

 
  ניתוח ההכרזה 

שלישית   ביד  פותח    11עם    1♦מזרח 
בת   וסדרה  שהוא    3נקודות  קלפים 

אינו   דרום  בה.  יוביל  שהשותף  מעונין 
בהארט   דאבלטון  עם  להכפיל  יכול 

ל2♣ומכריז   בקפיצה  תומך  מערב   .-♦3  
–  preempt    ליריבים להפריע  בניסיון 

צפון   כעת  במייג'ור.  התאמה  למצוא 
הנקראת   במוסכמה  משתמש 

Responsive Double  על הכפל   .♦3  
מענ בשתי  אינו  אורך  מראה  אלא  יש, 

הוכרזו   שלא  סדרות    –הסדרות 
סדרת   את  מכריז  דרום  המייג'ור. 
לסינגלטון   המצפה  וצפון  שלו,  המייג'ור 

  . 4♠ -דיאמונד אצל שותפו מעלה ל 
להכפיל   שוקל  שותפו  4♠ מזרח  אבל   ,

שעדיף   כך  בהגנה  לקיחות  אפס  הבטיח 
מספיק   עשה  כבר  מערב  זהיר.  להיות 

בהכ ליריבים  לו  3♦ רזת  כשהפריע  ואל   ,
  על דעת עצמו.   5♦להכריז  

  
  ניתוח משחק היד 

ההובלה:  השותף(  ♦6  קלף    –  )סדרת 
מלמעלה בסדרת    5או    3מקובל להוביל  

ב זוכה  מזרח  ב   ♦A- השותף.  - וממשיך 
Q♦   שלישי חלופה    ובדיאמונד  בהיעדר 

  סבירה. 
עובר    דרום עם  חותך,    ♣ Aלדומם 

ה אל  נמוך  ספייד  העקיפה  Q- ומשחק   .
ודרום   משרת  אינו  מערב  אבל  מצליחה, 
לקיחות   שתי  להפסיד  עליו  שנגזר  מבין 

גובה   הוא  בחוזה.  וליפול  ,  ♠Aבשליט 
  ♥ A♥  ,K- וממשיך ב   ♣Kזורק הארט על  

בדומם   נותרו  כעת  הארט.  וחיתוך 
למזרח   בלבד.  לקיחות,    2שליטים 

פעם   נכשל  החוזה  הכרוז.  של  והשאר 
  זרית. אחת בגלל חלוקת השליטים האכ 

  
  
  

  

Dealer: N 
Vul: E-W9Board:

 42
 T4
 Q8732
 K643

 96
 AKJ932
 964
 Q2

 KQ87
 765
 
 AJT985

 AJT53
 Q8
 AKJT5
 7

 

West North East South 
--- Pass 2 4* 
4 5 Pass Pass 
Dbl Pass Pass Pass 

    
 

  ניתוח ההכרזה 

לפתיחת   מקסימלית  יד    2♥ למזרח 
אין   הנחות.  הפגיעות  מצב  את  ההולמת 

בגובה   לפתוח  חזקה  1צורך  יד  לדרום   .
ובדיאמונד   בספייד  חמישיות  שתי  עם 

לגובה   לקפוץ  אפשר  כזו  יד    4עם 
גם   מראה  וזה  המיינור,  בסדרת 
חמישייה במייג'ור שלא הוכרז (מוסכמה  
- שכדאי להכיר). מערב תומך בשותפו ל

פוטנציאל    4♥ בעלת  חלוקתית  יד  עם 
של   תמיכה  עם  צפון,  רב.    5לקיחות 

דרום,   של  הדיאמונד  בסדרת  קלפים 
לא    5♦מכריז   כי  אם  כהקרבה,  בעיקר 

מן הנמנע שהחוזה יבוצע. מזרח שפתח  
Weak Two    ,בשנית יכריז  לא 

וההחלטה הסופית היא של מערב, אשר  
חלשים   קלפים  שלושה  בידו  רואה 

לק  שותפו,  בקלאב  בסדרת  בטוחה  יחה 
וחוזק בסדרה השנייה של דרום. נטייתי  

בדיאמונד  החוסר  למרות  להכפיל  ,  היא 
  אך תיתכן גם החלטה שונה. 

  
  ניתוח משחק היד 

. אין  )סדרת השותף(  ♥5  קלף ההובלה:
הבטיח    ♠Kלהוביל   שדרום  לאחר 

בספייד  שתי  חמישייה  מניבה  ההובלה   .
לקיחות ראשונות להגנה בהארט. מזרח  
בלקיחה   השליט  לסדרת  מחליף 
ההכרזה   לפי  ידוע  בשלב זה  השלישית. 
לא   ומערב  קלאב  סינגלטון  שלכרוז 

עם   הלקיחה  את  בנוסף,  ♣ Aיחמיץ   .
יזרוק   דרום  בספייד.  לקיחה  להגנה 

על   ויחתוך  ♣Kספייד  שליטים  ימשוך   ,
הת בדומם.  ספייד  וצאה  פעמיים 

נפילות,   שתי  - למזרח  300+הסופית: 
לצפון  מוצלחת  הקרבה  דרום,  -מערב. 

שמזרח לבצע  - היות  מסוגלים    10מערב 
  לקיחות בחוזה בהארט. 

  
  
  

  

Dealer: E 
Vul: Both10Board:

 8
 AQJ973
 Q4
 AQ94

 J7
 4
 AKT8753
 J85

 AQ9643
 KT86
 2
 K3

 KT52
 52
 J96
 T762

 

West North East South 
--- --- 3 Pass 

Pass 3 Pass Pass 
3 Pass Pass Pass 

    
 

  ניתוח ההכרזה 

 Preemptלמזרח יד טיפוסית להכרזת  
  –בכל מצב פגיעות. מערב בדילמה    3♦

להכריז  הוא   שמח  אולי  בלתי    3♠היה 
  - מחייב, אבל אין הכרזה כזאת בברידג'  

הכרזת    Preemptלאחר   השותף  של 
השותף   את  מחייבת  חדשה  סדרה 

  להכריז. 
צפון    Passלאחר   ממערב,  מאופק 

בדילמה.  3♥ מתערב   מערב  ושוב   ,
לכאורה טוב לו להגן נגד חוזה בהארט,  
שישייה   להסתיר  אפשר  כמה  אבל 

להכריז  בספייד מוכן  היה  מערב  הרי   ?
בסיבוב הקודם אילו רק היה מובטח    3♠

זה   וכעת  הלאה,  ימשיך  לא  שהשותף 
מדוע    –המצב   היטב  יבין    3♠ מזרח 

  הוכרז רק בהזדמנות השנייה. 
שיתלהבו   בצפון  שחקנים  ודאי  יהיו 

ב   6-4מהחלוקה   יתחשבו  לא  - שלהם, 
Pass    ויכריזו לבדם    3♥של שותפם על

כך 4♥ שינהג  מי  מעניש    .  כפל  יספוג 
  . Bottom-ממערב בדרך ל

  
  ניתוח משחק היד 

  –  )גבוה מדאבלטון (   ♦Q  קלף ההובלה:
הובלה   על  ממליץ  שאני  נדיר  מקרה 
לצפון   אך  הכריזו,  שהיריבים  בסדרה 

של   כאשר    בהארט  AQצירוף  ובקלאב, 
נקודות   ולשותף  לדומם  המכרז  לפי 

החסר    K- מעטות, כלומר סיכוי גבוה שה
ב זוכה  מערב  הכרוז.  משליך  ו,  ♦A- אצל 

  . ♦Kהארט על  
הארט    כעת הוא  "הנורמלי"  ההמשך 

צפון   אם  אך  בדומם,  לחתוך  בתקווה 
וימשיך   בלקיחה  בעיית  ♥ Aיזכה   ,

מערב   אבל  תיפתר,  אמנם  ההארט 
בקלאב   לקיחות  שתי  בהמשך  יפסיד 
ייכשל   והחוזה  בשליט,  לקיחות  ושתי 

  בלקיחה אחת. 

לבצע   היחידה  הדרך  הנתונה  בחלוקה 
בלקיחה   להמשיך  היא  החוזה  את 



  7עמוד  23/3/2021  2021 מרץסימולטנית ארצית 
  

לכסות)  (   ♠Jהשלישית   אין סיבה  לדרום 
דיאמונד  בחיתוך  משחק    ולהמשיך  (זהו 

פתוחים"   אין    –"בקלפים  במציאות 
סינגלטון   שלצפון  בוודאות  לדעת 
מידו   יוביל  מערב  מכן  לאחר  בספייד. 

T♥  את מוצא  אך  בלקיחה,  זוכה  צפון   .
הרע   ההמשך  סופי.  במשחק  עצמו 
מערב   כעת  נמוך.  הארט  הוא  במיעוטו 
דיאמונד   ולשחק  בדומם  לחתוך  יכול 
נמוך.   בקלף  לחתוך  חייב  שדרום  גבוה 

  מערב חותך מעליו, וזה מצב הקלפים: 
  

Dealer: E 
Vul: Both10Board:

 
 AJ9
 
 AQ9

 
 
 875
 J85

 AQ9
 K
 
 K3

 KT
 
 
 T762

  
מידו   מוביל  מערב  זוכה  ♥Kכעת  צפון   .

חותך    ♥A- ב מערב  בסדרה.  וממשיך 
לקיחות  ♣Kוממשיך   בשתי  זוכה  צפון   .

הלקיחות   שתי  יזכה  מערב  אך  בקלאב, 
עם   ההתקצרות  ♠AQהאחרונות   .

המוקדם   החיתוך  עקב  בשליטים 
לשש   להגיע  למערב  עזרה  בדיאמונד 

(כמו  השליט  בסדרת  כן,  -לקיחות 
את   אילצה  הדיאמונד  סדרת  הגבהת 

  דרום לחתוך בהמשך המשחק). 
כאמור, במשחק מעשי קשה למצוא את  
קו המשחק הזוכה. צפוי מאבק קשה בין  

בחוזה   להגנה  יבצעו,  3♠הכרוז  חלק   .
  ואחרים לא. 

  
  

  

Dealer: S 
Vul: None11Board:

 AK86
 A3
 98
 AK752

 T43
 T9542
 T764
 4

 QJ952
 KQ8
 Q5
 JT3

 7
 J76
 AKJ32
 Q986

 

West North East South 
--- --- --- 1 
1 2 Pass 3 

Pass 3 Pass 4 
Pass 4 Pass 5 
Pass 6 Pass Pass 
Pass    

 
  ניתוח ההכרזה 

פותח   ה  1♦דרום  "חוק  וצפון  20-לפי   ,"
עם   לסלם  המורכבות    18שואף  נקודות 

מ מערב  A +K  -כולם  התערבות  לאחר   .
מכריז    1♠ נקודות),  10(  2♣צפון   +

ביד  -. כעת הכרזת קיו3♣- ודרום תומך ל 
להכריז   מתבקש  דרום  היריב).  (סדרת 

NT3    עוצר בהיעדר  בספייד.  עוצר  עם 
בדיאמונד   כוחו  את  מראה  הוא  כזה 

קיו הקלאב    4♦ביד  - בהכרזת  (סדרת 
כשליט).   הוסכמה  צפון  כבר  זה  בשלב 

גדול.   וסלם  קטן  סלם  בין  רק  מתלבט 
בקיו ממשיך  מרגיש  4♥ ביד  -הוא  דרום   .
.  5♣-ק ומנסה לסגור לשכבר עשה מספי

לאור חולשתו היחסית של השותף, צפון  
  . 6♣ -מסתפק ב

  
  ניתוח משחק היד 

ההובלה:  השותף(  ♠3  קלף  .  )סדרת 
שלא   ההארט  סדרת  היא  החלופה 
הראשונה,   בלקיחה  זוכה  צפון  הוכרזה. 

עם   ליד  חוזר  בדומם,  ספייד  ,  ♣Aחותך 
בספייד  האחרון  המפסיד  את  ,  חותך 

עם   שליטים  של  שני  סיבוב  ,  ♣Qמושך 
עם   ליד  משיכת  ♥Aחוזר  מסיים   ,

עם   לא    ♣Kשליטים  כמובן  זה  ובשלב 
כאשר   עקיפה.  עם  הסלם  את  יסכן 

ה ♦AKישוחקו    , -Q    ממערב תיפול 
. במערך  13- והכרוז ישיג את הלקיחה ה 

הדרכים   כל  כמעט  הנתון  הקלפים 
ל לדעת    13-מובילות  אין  אך  לקיחות, 

ה  שסדרת  יפה,  מראש  תתנהג  דיאמונד 
הייתה   הקטן  הסלם  הכרזת  ולכן 

  מוצדקת. 
  
  
  

  

Dealer: W 
Vul: N-S12Board:

 AT5
 T853
 AJ9
 J86

 J84
 A974
 T542
 T3

 KQ93
 Q6
 Q86
 KQ75

 762
 KJ2
 K73
 A942

 

West North East South 
1 Pass 1 Pass 
1 Pass Pass 1NT 

Pass Pass Pass  
    

 
  ניתוח ההכרזה 

פותח   גבולית  1♣מערב  יד  למזרח   .
חד ממליץ  אני  אך  משמעית  -לתשובה, 

ההזדמנות  1♥ על   את  לנצל  כדאי   .
סדרת   להראות  כדי  להכריז  היחידה 
ספק   אין  זה  פגיעות  ובמצב  מייג'ור, 

על   עדיפה  מערב  Passשהכרזה   .
של   טבעית  בהכרזה    1♠ ממשיך 

נקודות גבוהות, וכעת    12-17המתארת  
לקרוא   הזדמנות  למזרח    Passיש 

מרגיש   דרום  נמוך.  בגובה  ולעצור 
אני ממליץ לו  שהיריבים "גונבים" אותו, ו

הכרזת   בספייד    NT1על  עוצר    –ללא 
לאף   אין  היריבים  של  המכרז  לפי  הרי 

בספייד.   חמישייה  מהם    NT1אחד 
מזרח   אם  הסופי.  החוזה  להיות  אמור 

ויכריז   לשקול    –  2♠"יתחצף"  צפון  על 
  כפל מעניש. 

  
  ניתוח משחק היד 

ההובלה: רצף)  ♠K  קלף    –  (ראש 
ספייד   פני  על  עדיפה  נראית  זו  הובלה 

ב יזכה  פעמיים,  יעכב  הכרוז    ♠ A- נמוך. 
בהארט   וימשיך  השלישי  בסיבוב 

ה אל  בJ-מהדומם  יזכה  מערב   . -Q♥  ,
וכעת   בספייד  נוספת  לקיחה  יגבה 

מהדומם השלכה  בעיית  אם  לדרום   .
אפשרות   מאבד  הוא  קלאב,  ישליך 
אם   מערב.  נגד  עתידי  סופי  למשחק 

דיאמונ בסדרה  ישליך  ימשיך  מערב  ד, 
, אך  וימשיך בהארט  ♦J-זו. דרום יזכה ב 
ב זוכה  נמוך)    A- מזרח  לשחק  גם  (טוב 

וממשיך בקלאב. לכרוז חסרים מעברים  
ל  להגיע  יכול    7- כדי  היה  הוא  לקיחות. 

משחק   היה  אילו  החוזה  את  לבצע 
  לא קל.   –  K- הארט נמוך אל ה 
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Dealer: N 
Vul: Both13Board:

 76
 A32
 T752
 QJ54

 A53
 J
 AQJ864
 K63

 K2
 KT86
 K93
 A987

 QJT984
 Q9754
 
 T2

 

West North East South 
--- Pass 1 2 

3NT Pass Pass Pass 
    

 
  ניתוח ההכרזה 

פותח   משתמש  1♦מזרח  ודרום   ,
עם   Michaels Cuebidבמוסכמה  

של   המייג'ור,    6-5חלוקה  בסדרות 
המפצה על מיעוט הנקודות. למערב כוח  
הסדרות,   בכל  עוצרים  עם  פתיחה  של 
ובמצב כזה הפתרון הפשוט הוא להכריז  

NT3    .אשר יהפוך לחוזה הסופי  
  

  ניתוח משחק היד 

ההובלה: ל(   ♠7  קלף  מתחת    A- הובלה 
נחותה  נראית    10לכרוז  .  )בהארט 

לקיחות מלמעלה. הסיכוי העיקרי לפתח  
כך   לשם  בהארט.  הוא  נוספת  לקיחה 
הראשונה,   בלקיחה  בידו  יזכה  הכרוז 

ויריץ  בדיאמונד  לדומם    ♥ J  יעבור 
ב יזכה  צפון  ויחזור    ♥ A- לעקיפה. 

משחק לחץ בשל    לא יהיה בספייד. כעת  
של   נכונות  השלכות  מעברים.  היעדר 

  קיחות. ל  11- דרום יגבילו את הכרוז ל 
לציי  של  יש  חוזה  לבצע  ניתן  כי    6♦ ן 

ספייד   בהובלת  זכייה  זהיר:  במשחק 
ה   ♦9בדומם,   גילוי    A- אל  כדי  תוך 

עם  ♠Aהחלוקה,   ספייד  חיתוך   ,K♦  ,
אל   מסומנת  משיכת  ♦8עקיפה  סיום   ,

הרצת   ולבסוף  כדי    ♥Jשליטים  לעקיפה 
  להיפטר מהמפסיד בקלאב. 

  
  
  

  

Dealer: E 
Vul: None14Board:

 T72
 AQJ6
 KT
 9754

 K6
 KT75
 543
 AKQ6

 Q8543
 42
 QJ96
 T3

 AJ9
 983
 A872
 J82

 

West North East South 
--- --- 1NT Pass 
2 Pass 2 Pass 

Pass Pass   
 

  ניתוח ההכרזה 

פותח   נקודות    15עם    NT1מזרח 
למערב   עם    5מאוזנות.  גבוהות  נקודות 

טרנספר   מכריז  הוא  במייג'ור.  חמישייה 
  . 2♠ - לספייד ומסיים את המכרז ב

אך   במכרז,  מאליו  מובן  הכול  לכאורה 
צריך   צפון  האם  אחת:  שאלה  קיימת 

הטרסנפר   הכרזת  את    2♥להכפיל 
זו.  בסדרה  להוביל  משותפו  ולבקש 

מסוג זה  התשובה שלילית, היות שכפ ל 
קלפים    2בגובה   חמישה  להבטיח  צריך 

בסדרה, וזאת משתי סיבות: (א) למזער  
יבצעו   שהיריבים  הסיכוי  עם   2♥את 

רי או  לשותף  - דאבל  לאפשר  (ב)  דאבל; 
קלפים בסדרה    3-4עם    3♥ -להתחרות ל 

ויד מתאימה. במערך קלפים זה הכרזת  
Lead Directing Double    מצפון

  3♥תגרור כנראה הכרזה תחרותית של  
מדרום, ואז צפון ימצא את עצמו במקום  

  שלא רצה להיות בו. 
  

  ניתוח משחק היד 

ההובלה:  מלמעלה (  ♥8  קלף    –  )שני 
הובלה פסיבית בהיעדר חלופה מושכת.  

כי   ההובלה  מתברר  את  מקבל  צפון 
שחפץ בה גם בלי להכפיל. להגנה חמש  
בספייד,   (שתיים  בטוחות  לקיחות 
שתיים בדיאמונד ואחת בהארט). הדרך  
את   לגלות  היא  החוזה  את  להכשיל 
האפשרות לחיתוך דיאמונד בטרם יסיים  

שליטים משיכת  אינה  הכרוז  והמשימה   ,
ל  שהחלפה  היות  רחוקה    ♦ K- קלה, 

מתבקשת   פתח    –מלהיות  מזרח  הרי 
NT1  והוא צפוי להחזיק ב -A♦  אם צפון .

בלקיחה   קלאב  או  הארט  משחק 
וימשיך   יזכה  מזרח  כעת  ♠Kהשנייה,   .

להפיל   דרום  של  האחרונה  ההזדמנות 
ב  לזכות  היא  החוזה  ולהמשיך    ♠A- את 

  בדיאמונד נמוך. 
  
  
  

  

Dealer: S 
Vul: N-S15Board:

 T98
 53
 86
 AJ8764

 A74
 KJ87
 A43
 QT3

 KJ652
 T2
 KJ
 K952

 Q3
 AQ964
 QT9752
 

 

West North East South 
--- --- --- 1 
1 Pass 2 Pass 
2 Pass 2NT Pass 

3NT Pass Pass Pass 
 

  ניתוח ההכרזה 

שישייה   בהארט,  חמישייה  עם 
צריך    בדיאמונד  דרום  יחסית  חלשה  ויד 

ב  1♥לפתוח   , אז  1♦-משום שאם יבחר 
  Reverseידו לא תהיה ראויה להכרזת  

"שייכת"   היד  במציאות  הבא.  בסיבוב 
מתערב  -למזרח מערב    1♠ מערב. 

קיו בהכרזת  לו  משיב  .  2♥ביד  - ומזרח 
ממשיך     9-11(מראה    2♠מערב 

מרפה   אינו  מזרח  זאת  ובכל  נקודות), 
באמצעות   מלא  למשחק    NT2ומזמין 

טבעי עם עוצרים טובים בהארט וחלוקה  
מסוג   יד  4333"שטוחה"  למערב   .

של   "הקופסה"  בתוך    9-11מקסימלית 
.  NT3נקודות, והוא מעלה למשחק מלא  

אינו   והוא  במיוחד,  חלוקתית  אינה  ידו 
  שליט. מתנגד למשחק מלא ללא  

  
  ניתוח משחק היד 

  –  )פנימי  (ראש רצף  ♦T  קלף ההובלה:
בהובלה   הכרוז  את  להפתיע  מנסה 

- בסדרה שלא הוכרזה. לאחר הזכייה ב 
J♦    לכרוז היות    9מובטחות  לקיחות 

הספייד  כי    שסדרת  (אם  יפה  מתנהגת 
הוא עדיין אינו יודע זאת). חוץ מזה ניתן  
להסיק מהמכרז ומההובלה שדרום קצר  
יוביל   הכרוז  זאת  בעקבות  אם  בקלאב. 

בלקיחה השנייה, תהיה לו    ♣Kמהדומם  
יוכל   והוא  "מסומנת"  עקיפה  בהמשך 

  תוצאת שיא.   –להגיע לעשר לקיחות  
לאחר    4♠ בחוזה   פחות  יצליח  מערב 

בה  לאחר  הובלה  דרום    ♥AQארט: 
שיגרור   בסדרה  שלישי  בסיבוב  ימשיך 

Promotion   .להגנה בסדרת השליט  
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Dealer: W 
Vul: E-W16Board:

 JT9432
 863
 A42
 7

 KQ
 AK72
 QT98
 A53

 865
 954
 J765
 J82

 A7
 QJT
 K3
 KQT964

 

West North East South 
Pass 2 Dbl Pass 

2NT* Pass 3 Dbl 
Pass Pass 3NT Dbl 
4 Pass Pass Dbl 

Pass Pass Pass  
 

  ניתוח ההכרזה 

פתיחה   הכרזת  לעצמו  מרשה    2♠צפון 
בראשות    5עם   וסדרה  גבוהות  נקודות 
JT9  .הנוח הפגיעות  מצב  עקב  וזאת   ,

נקודות מבלי לחוש    18מזרח מכפיל עם  
דרום שותק בשלב זה,    באסון המתקרב. 

לבנסול   במוסכמת  משתמש    –ומערב 
NT2    ומבקש    0-7מראה נקודות 

להכריז   מזרח  3♣מהשותף  אבל   ,
קיו ומכריז  חזק  מכאן  3♠ ביד  - מרגיש   .

הכרזה   כל  להכפיל  צריך  דרום  ואילך 
עם מינימום   כי שותפו  לו  ברור  לעונשין. 
מצד   אך  מלא,  משחק  להם  אין  וכנראה 

כלום   אין  למערב  הסתבך  שני  ומזרח 
זה   בשלב  גדולה.  הרע    4♦בצרה  הוא 

מזרח עבור  הם  -במיעוטו  אבל  מערב, 
צריך   אינו  ודרום  מדי,  גבוה  טיפסו 

  לחשוש להכפיל חוזה חלקי. 
  

  ניתוח משחק היד 

ההובלה:   –  )סינגלטון(  ♣7  קלף 
במערך קלפים זה כל ההובלות עובדות.  

מכריז   בסדרה    Preemptכאשר  מוביל 
שלא הוכרזה, על הכרוז להניח שמדובר  
נמוך   ישחק  הדומם  אם  בסינגלטון. 
בלקיחה הראשונה, צפון עלול לקבל שני  

  חיתוכים בקלאב. 
להגנה שש לקיחות בלתי נמנעות: אחת  
שתיים   בהארט,  אחת  בספייד, 

אחת    בדיאמונד  (או  בקלאב  ושתיים 
התוצאה   וחיתוך).   800+בקלאב 

החלטתו   על  צפון  את  היטב  מתגמלת 
מזרח.  2♠ לפתוח   זו  הכרזה  מערב  -בלי 

  כך. - לא היו מסתבכים כל 
  
  
  

  

Dealer: N 
Vul: None17Board:

 K8
 T9864
 KJ54
 K7

 43
 AJ2
 AQT
 AQJ65

 J972
 Q5
 986
 T943

 AQT65
 K73
 732
 82

 

West North East South 
--- Pass 1 1 

Pass 2 Dbl Pass 
3 Pass Pass Pass 

    
 

  ניתוח ההכרזה 

שוב   הוא    18למזרח  והפעם  נקודות, 
מתערב  1♣פותח   דרום  יד    1♠ .  עם 

לו   משיב  וצפון  אף  2♥ מינימלית  על   .
מזרח   הקודמת,  ביד  המר  הניסיון 

לא   ב כנראה  וישתמש   Takeout-יוותר 
Double  שותפו את  יוביל  אשר   ,
. דרום מתלבט אם להכריז  3♣להכרזת  

ההתחלתי של צפון,    Pass- . לולא ה 3♥
במצב   אבל  ברורה,  הכרזה  הייתה  זו 

שלצפון   לוודאי  קרוב  קלפי    5הנתון 
(הרי   מפתיחה  פחות  עם  בלבד  הארט 

פתח   לא  סך  )2♥הוא  "חוק  פי  על   .
מ זה  אין  להתחרות  הלקיחות",  וצדק 

בגובה    3לגובה   הכרזה  של    3מעל 
בת   התאמה  ללא  זו    9היריבים  קלפים. 

  הסיבה שהמלצתי לדרום לוותר. 
  

  ניתוח משחק היד 

ההובלה:  השותף(  ♠K  קלף  .  )סדרת 
עם   יאותת  מעוניין    ♠Tדרום  שהוא 
להארט באיתות    בהחלפה  צורך  (אין 

עידוד במצב זה), אך גם לאחר החלפה  
לקיחות   לשלוש  מוגבלת  ההגנה  זו 

עם   לידו  ייכנס  מערב  יריץ  ♥Qבלבד.   ,
T♣    ,שליטים משיכת  יסיים  לעקיפה, 

על   דיאמונד  לידו    ♥Aישליך  ויחזור 
עקיפה   לבצע  כדי  השליט  בסדרת 
הסופית:   התוצאה  בדיאמונד.  מוצלחת 

מתב-למזרח  130+ כי  מערב.  רר 
לבצע   ניתן  דומה  משחק  קו  באמצעות 

של   חוזה  נקודות    21עם    NT3גם 
  גבוהות בלבד במערך הקלפים הנתון. 

  
  
  

  

Dealer: E 
Vul: N-S18Board:

 KT86
 Q98743
 A7
 Q

 QJ753
 J2
 T84
 KT7

 2
 AT
 QJ52
 AJ5432

 A94
 K65
 K963
 986

 

West North East South 
--- --- Pass Pass 
1 1 1 2* 
3 4 5 Dbl 

Pass Pass Pass  
 

  ניתוח ההכרזה 

פותח   קריאות    1♣מערב  שתי  לאחר 
Pass  מתערב צפון    6-4(חלוקה    1♥. 

 Michaels- במייג'ורים אינה מתאימה ל 
Cuebid  מכריז מזרח  יד    1♠).  עם 

ומבטיח   על    5מינימלית  בסדרה  קלפים 
פי השיטה הסטנדרטית. דרום משתמש  

נקודות    10-11ומבטיח    2♣ביד  -בקיו
לצפון   מספיק  זה  בהארט.  תמיכה  עם 

להכריז   חזר  4♥ כדי  שמערב  לפני  לא   ,
בגובה   הקלאב  סדרת  והראה    3על 

רב   סיכוי  רואה  אינו  מזרח  שישייה. 
ל   4♥ להכשיל   במצב    5♣- ומקריב 

מכפיל   דרום  נוח.  אינו    –פגיעות  הוא 
  . 5♥ מעוניין ששותפו יכריז  

  
  ניתוח משחק היד 

ההובלה:  מלמעלה (  ♥7  קלף  .  )רביעי 
ודאיים,   מפסידים  ארבעה  הוא  ו לכרוז 

להפסיד   נוספתעלול    בדיאמונד.   לקיחה 
ב לזכות  הוא  הגיוני  משחק    ♥ A- קו 

מהי  נמוך  קלאב  מצפון  ולשחק  ד. 
הQמופיעה   אל  דימונד  כעת   !-J   וה -A  .

מושך   ימשיך  ♥Qצפון  אם  כעת   .
בדיאמונד, הכרוז יספיק לחתוך דיאמונד  
היא   הזוכה  ההגנה  בדומם.  רביעי 

ב זוכה  דרום  לספייד.    ♠ A- החלפה 
לשליט  בשליט  ומחליף  נוסף  המשך   .
ב  הזכייה  הכשלת    ♦K-לאחר  את  יבטיח 

התוצאות   לקיחות.  בשלוש  החוזה 
נגד  בה בין    5♣ גנה  ינועו    300+מוכפל 

ההקרבה  500+- ל  מקרה  בכל   .
צפוןמשתלמת קושי    ישיגודרום  -:  ללא 

  . 4♥בחוזה    620+תוצאה של  
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Dealer: S 
Vul: E-W19Board:

 Q72
 AT54
 T6532
 Q

 AT
 KJ
 KQ97
 AK962

 KJ654
 
 AJ84
 T753

 983
 Q987632
 
 J84

 

West North East South 
--- --- --- 3 

Pass 4 Dbl Pass 
4 Pass 5 Pass 
5 Dbl 6 Pass 

Pass 6 Dbl Pass 
Pass Pass   

 
  ניתוח ההכרזה 

יכולה   חריפה  כמה  טובה  דוגמה  הנה 
הכרזת   לא    Preemptלהיות  במצב 

מדי   חלש  מערב  פגיע.  נגד  פגיע 
היסוס   ללא  מעלה  וצפון    להתערבות, 

והכרזת  4♥ -ל  שלו  הקלפים  פי  על   .
השותף, יש סיכוי טוב שהיריבים יכולים  
מומחים   יש  למעשה,  סלם.  לבצע 
שישקלו הכרזה חריפה עוד יותר עם ידו  
עם   להתמודד  קל  לא  למזרח  צפון.  של 

ההפרעה. הפתרון ההגיו ני הוא  הכרזות 
Takeout Double    עם אידיאלי  (לא 

להוציא   מכן  ולאחר  בספייד)  דאבלטון 
הטובה  5♣ -ל   4♠ היד  למערב  כעת   .

להיות שיכולה  קיוביותר  מכריז  והוא   , -
מזרח    –  5♥ביד   גדול!  לסלם  הזמנה 

כה   עד  שהכריז  למה  יחסית  כי  מחליט 
מינימלית   בעצם  היא  גדול    –ידו  ספק 

מח  ♥ KJאם   והוא  משהו,  ליט  שווים 
ב בהיגיון  6♣ -להסתפק  חושב  צפון   .

לא   הם  גדול  חיפשו סלם  היריבים  שאם 
הקרבה   ולרשותו  קטן,  בסלם  ייכשלו 

ל  מכפיל  6♥ -זולה  מזרח  לא    –.  אם 
ששותפו   בהחלט  ייתכן  זאת,  יעשה 

  ! 7♣יכריז  
  

  ניתוח משחק היד 

ההובלה:  מלמעלה  (  ♣5  קלף  שלישי 
השותף אפשרות  )בסדרת  אין  להגנה   .

(חיתוך   בספייד  לקיחות  שלוש  למשוך 
טבעית   לקיחה  חשבון  על  יהיה  ספייד 

  9- בשליט). במשחק מדויק הכרוז יגיע ל 
ומזרח  ב -לקיחות  יזכו    500+  -מערב 

לעומת    –בלבד   מלא.  ממשחק  פחות 
בחוזה   ימשוך    6♣זאת,  ,  ♣AKמזרח 

ויפסיד   בדומם  הארטים  שני  יחתוך 
  . ♣J-לקיחה בודדת ל

  
  
  

  

Dealer: W 
Vul: Both20Board:

 AKQ9
 K763
 94
 K97

 J85
 AJT42
 8652
 Q

 63
 985
 AT7
 AT865

 T742
 Q
 KQJ3
 J432

 

West North East South 
Pass 1NT Pass 2 
Pass 2 Pass 2* 
Pass Pass Pass Pass 

    
 

  ניתוח ההכרזה 

פותח   נקודות    15עם    NT1צפון 
להתערבות   מדי  חלש  מזרח  מאוזנות. 

משיב   ודרום  פגיע)  במצב  שכן    2♣(כל 
צפון    9עם   בספייד.  ורביעייה  נקודות 

שתי הרביעיות   מכריז את הנמוכה מבין 
בשיטת   תלוי  ההכרזה  והמשך  במייג'ור, 

צפון של  הם  -ההכרזה  אם  דרום. 
של   טבעית  תשובה  אז  NT2משחקים   ,

תבטיח    NT2הכרזת   סטיימן  אחרי 
  . 3♠ -רביעייה במייג'ור השני וצפון יתקן ל

מעדיפים   הבכירים  הזוגות  רוב  כיום 
התשובה   בהכרזת    2NTלהשתמש 

לדיאמונד,   כטרנספר  הראשון  בסיבוב 
רביעייה   להראות  היחידה  הדרך  ואז 

להכריז   היא  ומזמין)    2♠ בספייד  (טבעי 
בספייד,   רביעייה  לצפון  השני.  בסיבוב 

יד  הזמנה).  אך  מקבל  (לא  מינימלית  ו 
  . 2♠ -לפיכך, הוא עוצר ב

  
  ניתוח משחק היד 

ההובלה:  מלמעלה(  ♥8  קלף  או    )שני 
הובלה    ♠3 בשליט).  פסיבית  (הובלה 

בראשות   חוזה    Kללא    Aמסדרה  נגד 
(בצדק)   נחשבת  נמוך  בגובה  שליט  עם 

לאחר   הכרוז  פסולה.  בספייד  הובלה 
הוא   לקיחות:  תשע    ימשוך שליטים ישיג 

ישחק   מכן  ולאחר  סיבובים  בשלושה 
  בדומם.   K- קלאב לעבר ה 

תביא   בהארט  הובלה  זאת,  לעומת 
מזרח   אם  לעשר:  או  לקיחות  לשמונה 

ב לזכות  ל   ♥A- יחליט    ♣ Q- ולהחליף 
ב יזכה  מערב  יוביל  ♣A-הבודדת,   ,5 ♣  

ולאחר   סדרה),  העדפת    ♦A(איתות 
אם  שני,  מצד  נוסף.  חיתוך  יקבל  מזרח 
הדומם   נגד  עמוקה  עקיפה  ינסה  מזרח 

, אז ההגנה תאבד שתי לקיחות  ♥Tעם  
  וגם חיתוך קלאב.    ♥Aגם    –במכה אחת  

בספייד,   בחוזה  הכרוז  יהיה  צפון  אם 
קלה   יותר  הרבה  וביל  י  זרחמ  –ההגנה 

  בסינגלטון שלו. 

  

Dealer: N 
Vul: N-S21Board:

 972
 QJ86
 K864
 Q3

 T5
 AT43
 Q5
 A9642

 KJ8
 K972
 T73
 KJ8

 AQ643
 5
 AJ92
 T75

 

West North East South 
--- Pass Pass 1 

Pass 2 Pass Pass 
Pass    

 
  ניתוח ההכרזה 

דרום מוצאים  -הכרזה פשוט. צפוןמהלך  
בגובה   ועוצרים  במייג'ור  .  2התאמה 

מזרח  להתערב?  -האם  צריכים  מערב 
מצב הפגיעות מעודד זאת, אך נראה לי  
אינו   שניהם  של  הקלפים  הרכב  כי 

מזרח לפתוח,  בו  מתאים.  יכול  אינו  ודאי 
של   אוברקול  בשביל  ביותר  עלובה  וידו 

לאחר  3♣ אפילו   ,Pass    .התחלתי
במצב   כפל  לשקול  יכול  מערב 

Balancing  בספייד הכוח  אבל   ,
  זועקים: "הגנה!".   4333והחלוקה מסוג  

אילו מזרח ומערב היו יכולים לראות זה  
את ידו של זה, אין ספק שהיו מעדיפים  

  ... 3להתערב ולשחק בגובה  
  

  ניתוח משחק היד 
ההובלה: מלמעלה (  ♦7  קלף  .  )שני 

מושכת   חלופה  להעדיף  בהיעדר  יש 
כזה.   הכרזה  מהלך  נגד  פסיבית  הובלה 

את   "הורגת"  מזרח,    ♦Qההובלה  של 
היה   שהכרוז  עקיפה  זו  נזק:  ללא  אך 
בקלאב   ימשיך  דרום  בעצמו.  מבצע 
על   הראשונה,  בלקיחה  הזכייה  לאחר 
שתי   להגנה  וכעת  בדומם,  לחתוך  מנת 
יכול   מערב  החוזה:  את  להכשיל  דרכים 

ב בדיאמונד  ♣K- לזכות  להמשיך   ,
מכן   בהארט  ולאחר  ההובלה  את  לקבל 

דיאמונד.  ו חיתוך  לשותפו  לתת 
ב לזכות  יכול  מזרח    ♣ A-לחילופין, 

ב זכייתו  לאחר  ואז  בשליט,  - ולהמשיך 
K♣    יוכל ומזרח  להארט  יחליף  מערב 

  להוביל שליט נוסף.  
בלקיחה אחת אינה    2♠הכשלת  כאמור,  

למזרח האופטימלית  מערב  -התוצאה 
(למרות חלוקת    3♥סוגלים לבצע  אשר מ

וגם   הגרועה)  (בתנאי    3♣השליטים 
  שיימנעו מהעקיפה בקלאב). 

  
  
  



  11עמוד  23/3/2021  2021 מרץסימולטנית ארצית 
  
  

Dealer: E 
Vul: E-W22Board:

 AJ9752
 6
 KQ2
 K75

 KT
 AJ
 T97543
 863

 84
 K9842
 A86
 QJ9

 Q63
 QT753
 J
 AT42

 

West North East South 
--- --- Pass Pass 

Pass 1 Pass 2* 
Pass 4 Pass Pass 
Pass    

 
  ניתוח ההכרזה 

בגובה   חלשה  מפתיחה  נמנע    2מזרח 
במצב פגיע עם סדרה עלובה. גם דרום  
פותח   צפון  לפתוח.  יכולים  אינם  ומערב 

ושוב  1♠ בגובה    –,  יתערב  לא    2מזרח 
מתחזקת   דרום  של  ידו  כזו.  סדרה  עם 
בוחר   והוא  השותף,  פתיחת  בעקבות 

במוסכמה   הכרזת  Druryלהשתמש   .
של    2♣ מקסימלית  יד    Passמתארת 

עם תמיכה בספייד. זה מספיק    התחלתי
עם   מלא  משחק  להכריז  כדי    13לצפון 

וסינגלטון.   בספייד  שישי  קלף  נקודות, 
הוא   הסופי  להערכתי,  4♠ החוזה   .

בחוזה   יסתפקו  מהזוגות  חלק  בתחרות 
  חלקי בספייד. 

  
  ניתוח משחק היד 

ההובלה: מלמעלה  (   ♦9  קלף  שני 
, ואין  ♦A-. מערב זוכה ב ) מסדרה חלשה

משנה   יחליףזה  סדרה  בהמשך  לאיזו   .
מפסידים   קלאבים  שני  יזרוק  הכרוז 

ולבסוף יחתוך סיבוב    ♦KQמהדומם על  
תוכל   ההגנה  בדומם.  קלאב  של  שלישי 
הבטוחות   הלקיחות  בשלוש  רק  לזכות 

וה  האדומים  האסים  שני    K- שלה: 
בסדרת השליט. החלוקות נוחות לכרוז,  
במשחק   כלשהי  בעיה  לראות  וקשה 

של    היד.  טובה    420+תוצאה  תהיה 
לעומת  - לצפון בחלק    170+דרום 

  מהשולחנות האחרים. 
  
  
  

  

Dealer: S 
Vul: Both23Board:

 AJT
 J
 K965
 AKT62

 87642
 8432
 AQ8
 4

 953
 AQT965
 72
 95

 KQ
 K7
 JT43
 QJ873

 

West North East South 
--- --- --- 1 
2 3 Pass 3NT 

Pass Pass Pass  
    

 
  ניתוח ההכרזה 

עם יד מינימלית. מערב    1♣דרום פותח  
חלש (כאשר כל כוחו מרוכז    2♥ מתערב  

נקודות עם    16בסדרה הארוכה). לצפון  
ביד  - תמיכה יפה בקלאב והוא מכריז קיו

דרום  3♥ תשובת  לאחר   .NT3  
מתלבט:   צפון  בהארט,  עוצר  המבטיחה 
מצד אחד היד מפתה, אך מצד שני אם  

אחרי   להכריז  קשה    NT3ימשיך  יהיה 
לעצור לפני סלם, זאת בשעה שהשותף  

רק   שיש    12הבטיח  ידוע  וכבר  נקודות, 
אפשרי   חוזה  בהארט.  מבוזבז  כוח  לו 

ערך    5♣של   חסר  כלל  בדרך  יהיה 
בוטום. על כן ההחלטה הפרקטית  -בטופ 

  . NT3- בתחרות היא להיעצר ב
  

  ניתוח משחק היד 

ההובלה:  רצף  ♥T  קלף  .  )פנימי  (ראש 
ייתכן   הראשונה  בלקיחה  הזכייה  לאחר 

יבצע   לקיחות    –  Claimשדרום  חמש 
בהארט  בק ואחת  בספייד  שלוש  לאב, 

של   מתברר  בדיעבד  .  600+עם תוצאה 
ההגנה   בדיאמונד  הובלה  לאחר  כי 
הלקיחות   בשמונה  זוכה  הייתה 

שיוביל  הראשונות...   שחקן  זאת,  עם 
אליו    דיאמונד  "ימשוך  אונליין  במשחק 

לפיכך,   אתי.  לא  למשחק  בחשד  אש" 
מיוחדות   הובלות  לנסות  לא  ממליץ  אני 
הארט   להוביל  אלא  כאלה,  בידיים 

  "ולמכור" את החוזה כמו כולם.  
  
  
  

  

Dealer: W 
Vul: None24Board:

 942
 92
 AQ98
 AK83

 KQ863
 KQ3
 T75
 T9

 JT5
 A876
 K62
 752

 A7
 JT54
 J43
 QJ64

 

West North East South 
Pass 1 1 Dbl 
2 Pass Pass Dbl 

Pass 3 Pass Pass 
Pass    

 
  ניתוח ההכרזה 

הפתיחה   הכרזות  בין  מתלבט    1♣צפון 
משום  1♦-ו השנייה  באפשרות  בחרתי   .

היריבים   התערבות    1♠או    1♥ שלאחר 
תתאפשר   לא  מהשותף,  שלילי  וכפל 

ועדיף להכין הכרזת סדרה    NT1הכרזת  
  . 2שנייה נמוכה יותר בגובה  

התערבות   מתרחשת  אכן    1♠ במציאות 
תומך   מערב  אבל  שלילי,  כפל  ולאחריה 

צפון    2♠ -ל  של  החובה  את  ומבטל 
ייתכן כעת  עם    להכריז.  יוותר    9שדרום 

לשחק   ליריבים  וייתן  אבל  2♠נקודות   ,
כאשר אף צד אינו פגיע רצוי להיות יותר  
להמשיך   יכול  דרום  בהכרזה.  לוחמני 

קריאת   באמצעות  שנייה,    Dblבמכרז 
היא   יכריז  .  Takeoutשגם  צפון  כעת 

בסיבוב    –  3♣ כבר  שהוכנה  ההכרזה 
את   עשו  כבר  ומערב  מזרח  הראשון. 

ו הקודמות,  בהכרזות  יהפוך    3♣- שלהם 
  כנראה לחוזה הסופי. 

  
  ניתוח משחק היד 

ההובלה: רצף)  ♠K  קלף  .  (ראש 
את   יבצע  והוא  לכרוז,  נוחות  החלוקות 
החוזה ללא קושי. ההגנה אמורה לזכות  
בספייד,   אחת  בדיוק:  לקיחות  בארבע 

זאת   שתיים בדיאמונד,  ואחת  בהארט 
הכלל   את  ישכח  לא  שמערב  בתנאי 

וישחק   בתמונה"  תמונה  ברגע    K"כסה 
יוביל   ייצור    מהדומם.   ♦Jשהכרוז  זה 

, אך עקיפה זו  T- מצב של עקיפה נגד ה 
דרום  - לצפון  110+של    תוצאהתיכשל.  

  תשקף משחק טוב משני הצדדים. 
 
  



אלדד )גינו( גינוסר

הספר השלם 

2/1
מחייב למשחק מלא

דרור פדון על הספר 2/1 מחייב למשחק מלא: 
”שחקנים מנוסים ימצאו בספר אלמנטים רבים 

שיעשירו את עולמם ויעמיקו את הבנתם לגבי איך 
עובד מכרז ברידג׳ מודרני בין שותפים.”
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auction tactics, and matchpoint considerations. Many of the lessons discuss 
basic topics, but the content is not at a basic level.  
 
The emphasis throughout is on thinking bridge rather than memorizing. The 
author’s teaching philosophy and his love for the game mandate this ap-
proach. He also believes in the importance of learning through examples, 
which you will find throughout this book. A careful study of these examples 
is crucial to the process of improving your bridge. Learning how to think 
bridge is not easy, but it is essential. If you are an intermediate or advanced 
player who wishes to play better bridge and learn how bridge experts think, 
this book is for you. Onward now to better bridge! 
 
“This book will make you a better bridge player, and if you are lucky, perhaps 
a little bit of Gino’s passion for our game will rub off on you as well.” 

—Fred Gitelman, Grand Life Master, world champion, and NABC winner   
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2/1 מחייב למשחק מלא
הספר השלם

ספר קלאסי על שיטת 2/1 המודרנית בישראל. 
הספר כולל מוסכמות פופולאריות, 

דוגמאות ותרגילים

Power Up Your Bridge Game
הספר החדש נכתב באנגלית  

וכולל 30 שיעורים לשחקן המתקדם 
בכל התחומים: 

משחק היד, הגנה, מוסכמות 

מחיר 

 ₪ 70
+ דמי משלוח

מבצע מיוחד 
2 הספרים במחיר של

 ₪ 155 
)+ דמי משלוח(

מחיר 
+ דמי משלוח100 ₪ 

ספרי הברידג' של אלדד גינוסר

Fred Gitelman
on Power Up Your Bridge Game:
“This book will make you a better bridge 

player and, if you are lucky, perhaps a little 

bit of Gino’s passion for our game will rub 

off on you as well.”

dvora@rotemltd.co.il | 4 להזמנות ופרטים נוספים: דבורה 077-3330775, שלוחה




