
גלעד שיחק בנבחרות הצעירים והסטודנטים של ישראל ובאמתחתו זכיות במדליות כסף וארד באליפויות אירופה ואליפויות עולם. 
כמו כן, שימש גלעד כקפטן נבחרות הצעירים של ישראל והוביל אותן לזכייה במדליות זהב. 

לגלעד זכיות בתחרויות רבות בארץ וביניהן אליפות הליגה הלאומית לקבוצות ואליפות הארץ לצעירים. גלעד משמש כמרצה 
לברידג' ברחבי הארץ ועושה רבות למען קידום הברידג' והצעירים.

החל משנת 2015 משמש כיושב ראש ההתאגדות לברידג' בישראל. בשנת 2017 מונה כרכז עולמי לפיתוח צעירים של התאגדות 
הברידג' העולמית והחל משנת 2018 מכהן כחבר בהנהלת ההתאגדות האירופאית.

גלעד כתב שלושה ספרי ברידג': מאחורי ההיגיון של הברידג' המודרני, מאחורי ההיגיון של משחק ההגנה וספר למתחילים - 
ברידג' עשה זאת בעצמך.

גלעד בחר לתרום את מלוא התמורה עבור כתיבת חוברת זו לטובת מימון השתתפות נבחרת הנערות של ישראל באליפות אירופה 
לנבחרות צעירות 2019.

תחרות
ארציתסימולטניתתחרות

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

תחרות סימולטנית
2019 נובמבר 

לפניכם 36 הידיים ששוחקו בתחרות סימולטנית ארצית נובמבר 2019.
הידיים חולקו על ידי מחשב באופן אקראי לחלוטין וללא שום התערבות. 

ניתוח הידיים בוצע על ידי גלעד אופיר, רב אמן בינלאומי.

אנו מקוים כי נהניתם מן התחרות עצמה, בה שיחקתם 24 ידיים מתוך ה-36, וכי תפיקו תועלת גם מקריאת החוברת 
הזו, הכוללת גם את הידיים שלא שיחקתם.

בהסברים השתדל גלעד להתאים את הניתוחים וההסברים ליכולתם של רוב הקוראים. ההכרזות המומלצות הן בשיטה 
טבעית 5 מייג'ור הנפוצה ביותר אצלנו. ישנם גם ניתוחים ברמה גבוהה יותר שאנו מקווים שיתרמו להבנתכם וסקרנותכם.



  2עמוד     גלעד אופיר  – 2019בנובמבר   10סימולטנית ארצית 

  

  

  
  

Dealer: N  
Vul: None  1   Board:  

 765 

 3 

 KQ8754 

 954  

  

 A942 

 652 

 A63 

 K76   

 KJT83 

 KQJ97 

 2 

 Q2  
 Q 

 AT84 

 JT9 

 AJT83  

  

o 

West North East South 

--- 2♦ Pass 3♦ 

4♦ Pass 4♠ Pass 

Pass Pass   

    
  

 
  ניתוח ההכרזה 

  
. הכרזה זו ♦3חלש ודרום יפעיל לחץ על ידי הכרזת  ♦2צפון יפתח בהכרזת 

על מספר שליטים רב שמצא בידי השותפות. איה מזמיה ומתבססת 
  מטרת ההכרזה היא להקשות על היריבים להתערב. 

  
סדרות המייג'ור ומבקשת  2. הכרזה זו מציגה את ♦4יכריז  מערבבמקרה זה 

למזרח יד מצוית, אם יגלה איפוק מהשותף במזרח לבחור סדרת במייג'ור. 
  לזוז" קדימה. , אך בקלות עלול למצוא את עצמו מסה "♠4יכריז 

  
, דרום בהחלטה קשה. מצד אחד הוא יודע שהכרזת ♠4בהחה שמזרח יכריז 

עשויה להשתלם אך מגד יש בידו לקיחות הגתיות וחוזה של   ♦5-הקרבה ל
  עשוי ליפול.  ♠4
 

  ניתוח משחק היד 

  
  .J/♥A♦הובלה: 

  
הכרוז יזכה בהובלה, ימשוך מכור את המשחק. עשויה להובלה בדיאמוד 

וכשיראה את החלוקה בסדרה ייכס לדומם  ♥-טים, יפתח את סדרת השלי
    .9♥-ויבצע עקיפה ל

  
יש לשים לב כי לכרוז בעיה של כיסות לידו של מזרח (לצורך ביצוע  

 10-). הכיסה היחידה שברשותו היא בשליט. הכרוז יזכה ב9♥-העקיפה ל
 Q♣-את ה לקיחות אם יהיה עירי וישחק 11-לקיחות ואף יוכל לזכות ב

  בשלב מוקדם. 
  

ל מערב), תסייע ש(על בסיס הכרזת סדרות המייג'ור  A♥-ב תיצירתי  הובלה
    להגה למצוא את החיתוכים הרצויים.

  
(איתות העדפת  בסדרה המוכהעל מת לבקש מצפון לחזור  4♥-ב המשך

  סדרה בחיתוך), ומתן חיתוך וסף. החוזה ייכשל בלקיחה. 

ִׁשיָרה ִליִרית ֶׁשִּנְכְּתָבה ְּבחֹוָתם ִאיִׁשיֲאִני  ַיְלָּדה ֶׁשל ְּכָפר

ג’ּוִדי ָּפז-רֹוְטֶנר

איסר גרבר

סיפור חיי

חיי
ר 

פו
סי

  
בר

גר
ר 

יס
א

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

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...

ספרים שנשארים במשפחה

חושבים להפיק ספר ייחודי ואישי? 
בחברתנו עורכים, מעצבים, מדפיסים, כורכים ושולחים אליך עד הבית



  3עמוד     גלעד אופיר  – 2019בנובמבר   10סימולטנית ארצית 

  
  

Dealer: E  
Vul: N-S  2   Board:  

 Q86 

 KQT96 

 753 

 63  

  

 KT 

 875 

 T986 

 AKQ5    

 J32 

 AJ4 

 A42 

 JT98  
 A9754 

 32 

 KQJ 

 742  

  

 

West North East South 

--- --- 1♣ 1♠ 

2♠ DBL 3♣ Pass 

Pass Pass   

    

 
  ניתוח ההכרזה 

  
על אף שאין בידו  ♠1-דרום יתערב ב

ע ריכוז הקודות ישכ .תמוות 2
קודות  11למערב  אותו לעשות כן.

מערב על אך ללא הכרזה וחה. 
לקחת את הסיכון ולהציג התאמה 

וזאת על ידי   קלפים בלבד  4עם  ♣-ב
  ביד.-הכרזת קיו

  
על מת  DBLצפון יכול להכריז 

להראות לשותף שיש לו מכובד 
(קיים הסכם פוץ שאם   ♠-בסדרת ה

ומעלה בסדרת השותפות,   Qיש לו 
להכפיל ולהציג בכך כוח  עליו

בסדרה). במידה ואין סיכום כזה 
כריז פאס. מזרח עם ידו  י

 ♣-המיימאלית, יחזור לסדרת ה
בגובה המוך ביותר והכרזה זו 

  תהפוך גם לחוזה הסופי. 
  

  ניתוח משחק היד 

  
דרום יוביל בראש . K♦ההובלה: 

  . K♦הרצף 
  

מפסידים   2, ♦-מפסידים ב 2לכרוז 
אפשריים בסדרת  מפסידים 2-ו ♥-ב
. משחק מדויק יכול להביא את ♠-ה

הכרוז לביצוע המשחק. הכרוז 
אחד היות ויבצע את  ♠יפסיד רק 

(דרום התערב  T♠-העקיפה לכיוון ה
  אצלו).  A♠-וראה שה ♠1-ב
  

משיכת השליטים ומשחק של 
יובילו לפיתוח הקלף  ♦-סדרות ה

הרביעי ולאפשרות להשליך מפסיד 
יתקפו את . כשהיריבים ♥-אחד ב

על הכרוז לבצע עיכוב   ♥-סדרת ה
אחד ולזכות בלקיחה השייה. כך 
צפון לא יוכל להגיע לידו ולזכות 

  בלקיחה וספת.

  

Dealer: S  
Vul: E-W  3   Board:  

 AJ2 

 JT7 

 KQJ52 

 T2  

  

 T9763 

 K52 

 A8 

 QJ6    

 KQ54 

 Q864 

 T4 

 983  
 8 

 A93 

 9763 

 AK754  

  

  

West North East South 

--- --- --- 1♣ 

Pass 1♦ Pass 2♦ 

Pass 2♠ Pass 2NT 

Pass 3NT Pass Pass 

Pass    

 
  ניתוח ההכרזה 

  
 -5קודות מצויות ו 11לדרום 

  הוא יבחר בפתיחה. ♣ -קלפים ב
. מזרח עם  ♦1פון מכריז צ. ♣1

חמישייה לא טובה ובמצב פגיעות 
- "פגיע" לא יתערב. דרום יתמוך ל

  .  ♠2וצפון יכריז  ♦2
  

הכרזת סדרה שלישית מציגה בד"כ 
כוח בסדרה. מזרח ישקול להכפיל  

על מת לבקש  ♠-את הכרזת ה
  .מדי הובלה אך עדיין סדרתו חלשה

  
היות ובידו עוצר   2NTדרום יכריז 

  12) וצפון עם ♥ביעית (בסדרה הר
ישלים   מול פתיחה קודות מצויות

  . 3NT-ל
  

  ניתוח משחק היד 

  
סדרתו מערב יוביל ב .4♠ הובלה:
    החזקה.

  
 4לקיחות בטוחות אך  4לכרוז 

לקיחות אפשריות וספות בסדרת 
 ♥-, לקיחה ב♣-לקיחות ב 2, ♦-ה

  . ♠-ואפילו לקיחה ב
  

בלקיחה הראשוה לכרוז אין 
ו קלף בודד מוך יחסית ברירה, ביד

  T9♠-ולא ראה שמערב יצא מתחת ל
היות ובידו יש גם תמוה (הוביל  

  QT9xבקלף הרביעי מלמעלה). עם 
ראש הרצף   – T♠- מובילים ב

  הפימי. 
  

הסיכוי היחידי של הכרוז הוא 
הכרוז   בלקיחה הראשוה. J♠לשחק 

ויבצע את  ♦-יחל בפיתוח סדרת ה
  . החוזה 

  

Dealer: W  
Vul: Both  4   Board:  

 AK 

 KJT3 

 875 

 QT74  

  

 Q32 

 A7 

 AQ932 

 AKJ    

 J94 

 542 

 KT64 

 982  
 T8765 

 Q986 

 J 

 653  

  

 

West North East South 

Pass 1♣ DBL Pass 

1♦ Pass 1NT Pass 

Pass Pass   

    

 
  ניתוח ההכרזה 

  
. ♦-קודות וחמישייה ב 20למזרח 

 DBLעל מזרח להתחיל בהכרזת 
 Bigבדרכו לתאר יד מאוזת וחזקה (

Double .(  
  

  ♦1דרום יכריז פאס, מערב יכריז 
. ♦קודות וסדרת  0-7ויציג יד עם 

  1NT –כעת מזרח יכריז פעם וספת 
מזרח קודות.  19-20ויציג יד עם 

 NT-יעדיף להציג אפשרות למשחק ב
 4למערב רק . ♦-על פי תמיכה ב

  קודות ועל כן יכריז פאס.
  

 ♦-קודות וחמישייה ב 20למזרח 
של השותף. ייתכן   ♦1הכרזת מול 

והוא "ישדרג" את ידו ויעריך אותה 
ביד -ועל כן ישתמש בקיו 21-כ

. הכרזה זו  ♣2בהכרזתו השייה 
תוביל את השותפות לחוזה של  

3NT .  
  

  ניתוח משחק היד 

  
דרום יסה את מזלו הובלה: 

  . שי מלמעלה. 8♠בהובלת 
  

צפון יבין שלדרום אין מכובדים 
 ♥-יף לסדרת הבסדרה ועל כן יחל

  .♠-ולא יגבה את לקיחתו השייה ב
  

. ♦-לקיחות ב 5-כעת הכרוז יזכה ב
הכרוז יכול להסיק מקלף ההובלה  

-4מחולקת  ♥-ומההכרזה שסדרת ה
ועל כן יוכל לסות לפתח לקיחה   4

  . ♠-וספת ב
  

כמו כן לאור פתיחתו של צפון  
ומשחק ההגה, יש סיכוי גבוה 

יזכה   . הכרוז♣-עקיפה בלהצלחת ה 
  לקיחות.  9-ב



  4עמוד     גלעד אופיר  – 2019בנובמבר   10סימולטנית ארצית 

  
  

Dealer: N  
Vul: N-S  5   Board:  

 K9875 

 J 

 76543 

 94  

  

 QJ 

 T32 

 AQT 

 KJ862    

 A 

 KQ9874 

 2 

 QT753  
 T6432 

 A65 

 KJ98 

 A  

  

  

West North East South 

--- Pass 1♣ 1♠ 

2♥ 4♠ Pass Pass 

5♣ Pass 5♥ Pass 

Pass Pass   

 
  ניתוח ההכרזה 

  
מהלך הכרזה "קצבי" שיכול  
להתפתח אחרת בקלות. ההחלטה  

האם   –הראשוה היא של דרום 
עם סדרה מאוד  1להתערב בגובה 

ככל שהיד חזקה יותר חלשה או לא. 
כך יותר קל לו "להתגמש". הבעיה  
המרכזית כאן היא חולשתה של 

  . ♠-דרת הס
  

יתפתח  דרום יבחר להתערב ובמידה 
מערב  .בגבהים מכרז מאוד תחרותי

עם ידו המאוד חלוקתית יציע גם  
ומזרח שיודע כי   ♣-את סדרת ה

משחק במייג'ור מעיק יותר 
  קודות, יעדיף זאת.

  
שימו לב כי אם דרום מכריז פאס 
בהכרזתו הראשוה (וזה בסדר 
גמור), לא יוכל להתערב בהמשך 

דרום -צפון –בשל הפגיעות החותה 
מערב יגיעו בחת -פגיעים ומזרח

  . ♥4לחוזה של 
  

  ניתוח משחק היד 

  
  סדרת השותף. - ♠הובלה: 

  
אחד ויבצע  ♣-אחד ו ♥הכרוז יפסיד 

  את החוזה. 
  

בשל החיתוך   מופל ♣5חוזה של 
  .♥-בסדרת ה

  
כמו כן, ההכרזה "המצחת" היא 

דרום אך היא -מצפון ♠5הכרזת 
חוזה זה יתבצע ללא  י אפשרית.בלת

  ! A♠-ומתן חיתוך ב ♦-הובלה ב
  

  

Dealer: E  
Vul: E-W  6   Board:  

 3 

 KJT 

 KT85 

 A9432  

  

 T85 

 A873 

 QJ6432 

     

 AKQ642 

 Q62 

 9 

 KT7  
 J97 

 954 

 A7 

 QJ865  

  

 

West North East South 

--- --- Pass Pass 

1♠ DBL 2♠ 3♣ 

3♥ 4♣ 4♠ Pass 

Pass Pass   

 
  ניתוח ההכרזה 

  
קודות בלבד אבל הוא   11לצפון 

. It's Now or Never –יודע דבר אחד 
בשל  Take Out DBL-צפון יבחר ב 

הפגיעות הוחה והאפשרות 
להתמודד במכרז בשלב מאוחר 

  יותר.
  

מזרח יתמוך בסדרה, יוכל לתמוך  
או לסות להציג יד מזמיה.  ♠2-ב

  מרצוו  ♣3בכל מקרה דרום יכריז 
 ♥3 -מערב ישתמש בהכרזת הזמה ו

  שמבקשת עזרה בסדרה. 
  

שבידו  ♣- צפון יקשה עם חמישיית ה
  ת המשחק המלא.ומזרח יכריז א

  
דרום עומדים בפי  -שוב צפון

החלטה. בשל הפגיעות הוחה  
עליהם להחליט האם עדיף להם 

כהכרזת הקרבה  ♣5להכריז 
"משתלמת" או לסות להכשיל  

  . ♠4חוזה של  
  

  ניתוח משחק היד 

  
  לצפון בעיית הובלה . A♣הובלה: 

אין ספק . A♣-קשה, ראה שיבחר ב
שהובלה בסדרת השליט תהיה 

  צלחת יותר. מו
  

בהובלה כזו, כל שהכרוז צריך הוא  
 2וסף ובכך יפסיד  ♣לחתוך 

שימו לב   . ♦-ולקיחה ב ♥-לקיחות ב
כי על הכרוז לדחות את משיכת 
השליטים ולסות לעבור לידו 
במהירות על ידי משחק של סדרת 

   .♦-ה
  

  יוכשל בלקיחה אחת. ♣5חוזה של 

  

Dealer: S  
Vul: Both  7   Board:  

 T62 

 43 

 952 

 AT654  

  

 A8 

 QT97 

 AJ87 

 KJ3    

 KQJ7 

 82 

 KT643 

 Q7  
 9543 

 AKJ65 

 Q 

 982  

  

  

West North East South 

--- --- --- Pass 

1♦ Pass 1♥ Pass 

1♠ Pass 3NT Pass 

Pass Pass   

 
  ניתוח ההכרזה 

  
שגרתי (פתיחה ע"פ  מהלך הכרזה 

קודות, הוא   15למזרח . )20-חוק ה
רזה "איטי"  יכול לבחור במהלך הכ

ולהשתמש בסדרה רביעית מחייבת 
  בתקווה שיימצא סלם. 

  
, ראה שרבים TBבתחרות מסוג 

(קיימים  3NTיעדיפו להכריז 
  ) ולסגור עיין. ♣-עוצרים בסדרת ה

  
  

  ניתוח משחק היד 

  
  על אף שמזרח הכריז . 6♥הובלה: 

סדרתו של דרום מצוית ועל כן  , ♥
לדרום אין כיסות  יוביל בסדרה.

דו ועל כן יעדיף להוביל בקלף קטן לי
בתקווה שלשותפו יש דאבלטון 

  Qx♥בסדרה, לעיתים אף תהיה לו 
  . T♥או 

  
הכרוז יזכה בלקיחה הראשוה.  

יוביל  ♦- משחק זהיר בסדרת ה
לביצוע החוזה. בטרם יבצע את 
העקיפה בסדרה, עליו לשחק קודם 

, משחק זה שומר  A/K♦ -קלף גבוה 
  דה. בוד Q♦על הכרוז מפי 

  
לקיחות   5-לאחר מכן יזכה הכרוז ב

  10ובסה"כ  ♠לקיחות  4ובעוד  ♦
  לקיחות. 

  
וסף על   ♥-ו A♣-צפון ישמור על ה

  . השותףלידו של  עמת להגי
  

) TB(שיקולי  A♥ביד זו, הובלה של 
 9-הייתה מגבילה את הכרוז ל

  לקיחות. 
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Dealer: W  
Vul: None  8   Board:  

 73 

 AQ 

 KJ84 

 K6432  

  

 AQ6 

 987653 

 76 

 Q7    

 JT984 

 KJT 

 T53 

 98  
 K52 

 42 

 AQ92 

 AJT5  

  

 

West North East South 

Pass 1♦ Pass 2♣ 

Pass 3♣ Pass 3♠ 

Pass 3NT Pass Pass 

Pass    

 
  ניתוח ההכרזה 

  
 ♣1. פתיחה ♦1צפון יבחר בפתיחה 

תיצור בעיות במידה ודרום יכריז 
או   1NTהכריז . צפון לא ירצה ל♥1
  עם סדרה כה חלשה.   ♣2

  
, דרום חזק ויכריז ♦1לאחר פתיחה 

, צפון יתמוך ודרום יכריז סדרה ♣2
  . ♠-שלישית ויציג כוח בסדרת ה

  
יכריז  ♥- צפון עם עוצרים בסדרת ה

3NT .  
  

במידה וצפון דרום היו משחקים 
, Inverted Minorsמוסכמה בשם 

מהלך ההכרזה היה שוה (מוסכמה 
להכריז ידיים חזקות עם  שמסייעת

  התאמה במייורים). 
  

  ניתוח משחק היד 

  
שי מלמעלה בסדרה  .8♥הובלה: 

הארוכה (וגם הסדרה שלא 
  הוכרזה). 

  
הכרוז יזכה בקלף ההובלה. בסך 

ועוד  ♦-ב 4, ♥-לקיחות ב 2הכל בידו 
- תלוי יחוש מיקומה של ה ♣-ב 5

♣Q .  
  

  הכרוז יוכל להיעזר בכלל הידוע:
8 Ever 9 Never  ולשחק♣AK  יסיוןב

  . Q♣-להפיל את ה
  

על פי השלכות המגים, יחליט  
-הכרוז בהמשך האם לגבות את ה

♥A סות ולעקוף לעבר האו ל-♠K  
  ביסיון לזכות בלקיחה וספת.

  

  

Dealer: N  
Vul: E-W  9   Board:  

 92 

 J5 

 863 

 AKQT73  

  

 AT3 

 Q9874 

 K5 

 942    

 84 

 T2 

 QJT9742 

 65  
 KQJ765 

 AK63 

 A 

 J8  

  

  

West North East South 

--- 1♣ Pass 1♠ 

Pass 2♣ Pass 2♥ 

Pass 3♣ Pass 3♠ 

Pass 4♠ Pass 4NT 

Pass 5♦ Pass 6♠ 

Pass Pass Pass  

 
  ניתוח ההכרזה 

  
ויש   ♣1ם בצפון שיפתחו יש שחקי

. היד  ♣3כאלו שיבחרו בפתיחה של 
לקיחות ועל כן הכרזת  6מצוית עם 

תועדף על ידי מרבית השחקים,   ♣1
  בוודאי בפגיעות כזו.

  
דרום יתאר יד חזקה על ידי החלפת 

) ולאחר מכן ♥2סדרה בסיבוב השי (
ישם  .♠-קלפים ב 6יציג סדרה בת 

 ♥2שחקים שמשחקים שהכרזת 
יה מחייבת ודרום יסתייע א

  . ♦2בהכרזה מלאכותית של 
  

ההמשך יהיה בשאלה לאלופים 
  והכרזת הסלם הקטן.

  
תוביל  ♣3שימו לב כי פתיחה של 

להחמצת הסלם היות ודרום לא  
  יוכל לדמיין יד כה מצוית בצפון. 

  
  ניתוח משחק היד 

  
  ראש הרצף.  . Q♦הובלה: 

  
הכרוז יזכה בהובלה, יחל במלאכת 

  לקיחות.   12ת השליטים ויבצע משיכ
  

שימו לב כי ההובלה שמכשילה את 
  ! ♣החוזה היא...  

  
, הכרוז יזכה וישחק  ♣-הובלה בב

 ♣-שליטים, מזרח יזכה וימשיך ב
וסף. כעת הכרוז מוכרח למשוך את 
השליטים אך אין בידו חזרה 

  שבדומם.  ♣-לסדרת ה
  

  

Dealer: E  
Vul: Both  10   Board:  

 K82 

 T52 

 K7 

 J5432  

  

 AJ9 

 J964 

 86 

 KT97    

 Q74 

 K873 

 JT93 

 AQ  
 T653 

 AQ 

 AQ542 

 86  

  

 

West North East South 

--- --- Pass 1♦ 

Pass 1NT Pass 2♦ 

Pass Pass DBL Pass 

2♥ Pass Pass Pass 

 
  ניתוח ההכרזה 

  
 Take Out-ב לא עומד בתאים למער

DBL  ועל כן יכריז פאס בסיבוב
  הראשון. 

  
והשותף  ♦ -לדרום חמישה קלפים ב

בצפון שלל את סדרות המייג'ור. 
הוא יודע שיש היתכות גבוהה 
להתאמה בסדרה ובכל אופן, יודע  

  8בוודאות שליריבים התאמה של 
ייתכן . מסיבה זו לפחות ♥ -קלפים ב

האפשרות  .♦2יעדיף להכריז ו
השייה המקובלת היא כמובן 

  הכרזת פאס מצידו של דרום.
  

מערב שוב לא יכול להתערב אך 
ויחיה את  לחילוצומזרח יבוא 

  . DBLההכרזה על ידי הכרזת 
  

שיהפוך לחוזה   ♥2כעת מערב יכריז 
לחילופין, למערב לקיחות   הסופי.

. ייתכן ♦- בהגה עם אורך בסדרת ה
פאס  וייקח את הסיכון ויכריז

ויסיון  1-בתקווה להכשלת החוזה ב
או   200+לקבל תוצאת שיא של 

  יותר.
  

  ניתוח משחק היד 

  
  . הובלה בסדרת השותף. K♦הובלה: 

  
 ♦-לקיחות ב 2הכרוז צפוי להפסיד 

  . AQ♥-בשל מיקום ה ♥-ולקיחה ב
  

אך  ♠או  ♦ייתכן והכרוז יפסיד 
משחק מדויק או שגיאה מצד  

ו הכרוז  ההגה תוכל להוביל למצב ב 
  לקיחות. 10יבצע 



  6עמוד     גלעד אופיר  – 2019בנובמבר   10סימולטנית ארצית 

  
  

Dealer: S  
Vul: None  11   Board:  

 JT64 

 K542 

 742 

 A6  

  

 975 

 AQ8 

 AT98 

 K74    

 A832 

 93 

 QJ5 

 QJT9  
 KQ 

 JT76 

 K63 

 8532  

  

  

West North East South 

--- --- --- Pass 

Pass Pass 1♦ Pass 

1♠ Pass 1NT Pass 

Pass Pass   

 
  ניתוח ההכרזה 

  
הכרזה סטדרטית ולא מרגשת. 

לאחר  שמגיעה לכם מוחההאמת 
ים בידיים  מהלכי ההכרזות הססגוי

  . הראשוות
  

קודות ואין  10ציין רק שלמערב 
 NT-טעם להזמין למשחק מלא ב

הקודות  10. 11אלא אם בידו 
אמם מצויות אך ספק אם יש 

בה  TBלבצע "מהלך" בתחרות מסוג 
  למשחק החלקי כבוד משלו.

  
  ניתוח משחק היד 

  
- . רביעי מלמעלה. רצף ב6♥הובלה: 

NT  שבור  קלפים או רצף 3מצריך
  או רצף פימי. 

  
 3, ♥לקיחות  2-הכרוז יזכה ב

. ♠-ואחת ב ♦-ב 3, ♣-לקיחות ב
  . לקיחות 9יבצע בסך הכל 

  
- לקיחות ב 2במילים אחרות, יפסיד 

ולקיחה לעקיפה  A♣- , לקיחה ל♥
  .♦-מפסידה ב

  

  

Dealer: W  
Vul: N-S  12   Board:  

 KQ973 

 5 

 J65 

 J983  

  

 85 

 Q84 

 QT42 

 AQ76    

 T4 

 AJT93 

 AK87 

 K5  
 AJ62 

 K762 

 93 

 T42  

  

 

West North East South 

1♥ 1♠ 2♠ 3♠ 

4♣ Pass 4♥ Pass 

Pass Pass   

    

 
  ניתוח ההכרזה 

  
קודות בלבד  7אמם לצפון 

ק' אך אי  9והתערבות מחייבת 
לתח עבורכם ברמה משתדל 

"הפרקטית" ואין לי ספק שרבים 
השחקים שיעריכו את ידם כשווה 
התערבות על אף היותם פגיעים.  
היתרון המשמעותי כמובן הוא 

  החית השותף לסדרת הובלה. 
  

החיסרון הוא שהשותף עלול  
להתחרות לגובה רב והשותפות 

  .תכואב ה תשלם בפיל
  

ביד ויציג יד -מזרח יכריז קיו
דרום ו מיה לפחות עם התאמהמז

  .  ♠3-יתחרה ל
  

מזרח  קמערב לא יודע עד כמה חז
ויכול לסות ולהשתמש בהכרזות 
"קוטרול" על מת להציג יד חזקה 
מהרגיל. בכל מקרה מזרח יכריז  

  ויאותת שזהו החוזה הרצוי.  ♥4מיד 
  

  ניתוח משחק היד 

  
  מצדו של צפון.   K♠הובלה: 

  
וזה  ♠לקיחות  2-ההגה תזכה ב

  הכל.  
  

  

Dealer: N  
Vul: Both  13   Board:  

 T43 

 Q8 

 A7642 

 KJ2  

  

 Q9 

 T632 

 KQ 

 Q7654    

 875 

 K954 

 J98 

 AT8  
 AKJ62 

 AJ7 

 T53 

 93  

  

  

West North East South 

--- Pass Pass 1♠ 

Pass 3♠ Pass Pass 

Pass    

    

 
  ניתוח ההכרזה 

  
היה   ♠3בשיטה הטבעית, הכרזת 

הכרזה מזמיה. זוהי יד הדרת 
  דרורי. לשימוש במוסכמת 

  
ה כאשר השותף זוהי מוסכמה ב

ביד שלישית או  ♠1/♥1-פותח ב
אשר לא  ♣2רביעית, וכל להכריז 

אלא יראה  ♣-ה סדרתיציג את 
התאמה בסדרת המייג'ור של 

  קודות.  9-11השותף עם 
  

כעת דרום, עם יד מיימאלית יכול  
. היתרון של שיטה זו בא ♠2להכריז 

לידי ביטוי באפשרות להישאר  
ו לוקחים  בגובה מוך יותר היות וא

בחשבון שפעמים רבות הפתיחה ביד  
שלישית ורביעית עשית עם ידיים  

  חלשות. 
  

  ניתוח משחק היד 

  
כלל וביל  בדרך . 5♠הובלה: 

בסדרתו הטובה אך כאן כל הובלה  
תהיה רצופת סיכוים. שקול  

  בהחלט להוביל בשליט. 
  

את ימשוך  ,הכרוז יזכה בהובלה 
- ויסה לפתח את סדרת ה השליטים

. הכרוז  השלכת מפסידיםלצורך  ♦
 . מזרח שזוכה ♦-יחל בעיכוב ב

  .♥-יתקוף ב
  

לאחר  –ההגה הכי טובה היא 
  ♣-, להמשיך בK♥-שמערב יזכה ב

קטן ולאלץ את הכרוז לחש את 
המצב. הכרוז יבצע את החוזה או 

  ייכשל בלקיחה. 
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Dealer: E  
Vul: None  14   Board:  

 KT7542 

 6 

 J53 

 AKT  

  

 J6 

 AKQ842 

 K2 

 653    

 Q 

 T753 

 A98 

 J8742  
 A983 

 J9 

 QT764 

 Q9  

  

 

West North East South 

--- --- 1♥ Pass 

2♥ 2♠ 3♥ 3♠ 

Pass 4♠ Pass Pass 

Pass    

 
  ניתוח ההכרזה 

  
מצידו של   ןברגיד הדרת להכרזת 

מערב. הכרזות אלו מאפשרות 
קלפים   4למשיב להציג התאמה של 

בסדרת המייג'ור בה פתח הכרוז. 
, 3התאמה זו מתבצעת בגובה 

מתארת את היד בדיוק רב ומקשה 
  על היריבים להתערב. 

  
בוחות   ♠2במקרה זה, צפון מתערב 

  ומתפתח מכרז תחרותי. 
  

ראה כי צפון לא יתאפק ויכריז  
וזאת לאור השישייה   ♠4א משחק מל

והקודות  ♥-שבידו, הקלף הבודד ב
, על אף שהשותף לא ♣-היפות ב

  הזמין למשחק מלא.
  

  ניתוח משחק היד 

  
  .A♥הובלה: 

  
עכשיו קורה דבר יפה. על מת 
להפיל את החוזה, מזרח צריך 

 -♦Aוסף ל ♦ולשחק  K♦-להחליף ל
אין ספק שמשחק  ולקבלת חיתוך.

ותר וזאת לאור הוא קשה בי K♦של 
  .TBהדומם ובוודאי בשיטת משחק 

  
במידה ואכן הייו משחקים ברגן, 

קלפים  4מזרח היה יודע שלמערב 
  וסף ייחתך. ♥ושמשחק של  ♥-ב
  

עדיין, ההחלפה קשה מאוד וזאת 
ללא סיכום מיוחד בהגה שיאפשר  
למערב לאותת העדפת סדרה 

  . ♦-ולהציג את כוחו בסדרת ה
  

  

Dealer: S  
Vul: N-S  15   Board:  

 K4 

 AKQ542 

 94 

 532  

  

 QT963 

 J986 

 K3 

 J7    

 J5 

 3 

 QJ875 

 AQ984  
 A872 

 T7 

 AT62 

 KT6  

  

  

West North East South 

--- --- --- Pass 

1♦ 1♥ 1♠ 1NT 

2♣ 2♥ Pass Pass 

3♣ Pass Pass DBL 

Pass Pass Pass  

 
  ניתוח ההכרזה 

  
  A ,Aקודות מצויות עם  11לדרום 

. יש שחקים שיבחרו לפתוח את K-ו
בהחה שיפתח בפאס, מערב  ידם.

 2ייקח פיקוד ויפתח במכרז, בידו 
חמישיות וקודות מרוכזות. עליו  

  לפתוח בחמישייה הגבוהה יותר.
  

 ♠1ריז , מזרח יכ♥1-צפון מתערב ב
 1NTויציג חמישייה וכעת דרום יכריז 

ויציג יד חיובית עם עוצרים בסדרות  
מערב יציג את סדרתו   היריבים. 
. צפון  5-4, ויראה יד עם ♣ -השייה 

  ומזרח ודרום פאס.  ♥2מכריז 
  

! זה אומם ♣3בשלב זה מערב יכריז 
מרגיש קצת מוזר, להכריז כל כך 

קודות אך  10הרבה פעמים עם 
מערב לא פגיעים ובהחלט  -מזרח

יכולים להרשות לעצמם להקריב  
  ולהתחרות באגרסיביות.

  
בפועל, להערכתי צפון לא יתאפק 

. במידה וצפון יכריז פאס, ♥3ויכריז 
 DBLדרום ישקול בחיוב הכרזת 

מעיש וזאת לאור הערכים  
ההגתיים בידו בליווי הכרזתו 

  הכפולה של השותף במצב פגיע.
  

  ניתוח משחק היד 

  
לאחר פרישת הדומם . K♥הובלה: 

, שליט, על מת שלא ♣- יחליף צפון ל
  . ♦לאפשר לכרוז לחתוך 

  
   החוזה ייכשל בלקיחה או שתיים.

  

Dealer: W  
Vul: E-W  16   Board:  

 T952 

 97542 

 T4 

 QJ  

  

 A74 

 AQJT6 

 AK72 

 3    

 K83 

 K3 

 QJ 

 AKT875  
 QJ6 

 8 

 98653 

 9642  

  

 

West North East South 

1♣ Pass 1♥ Pass 

3♣ Pass 3♦ Pass 

3NT Pass 6NT Pass 

Pass Pass   

 
  ניתוח ההכרזה 

  
אבל מוכרח  ♣1-מערב פותח ב

להודות שיהיו שחקים שיבחרו  
  טיה. ויזכו לסימפ 1NTבפתיחה  

  
  15-17תציג יד עם  ♣3הכרזת 

ביסיון   ♦3קודות ומזרח יכריז 

מערב . ♥-ב 5-3למצוא התאמה של 

  ). ♠-(בידו עוצר ב 3NTיכריז 
  

למזרח אין הכרזה איטליגטית 
קודות,  18בשיטה הטבעית. בידו 

אל מול  ♣-וסדרה ב 15-17לשותף 
הקלף הבודד של מזרח (לא 

  אידיאלי).  
  

וזאת לאור  6NTז ככל הראה יכרי
  קודות ידועות.  33
  

  ניתוח משחק היד 

  
פון יוביל בסדרה שלא צ .9♠הובלה: 

הוכרזה, בקלף השי מלמעלה (בידו  
תמוה). שותפויות עם סיכום אחר 

בסדרה בקלף הכון   ויוביל
  מבחיתם. 

  
 QJ♦-לקיחות גבוהות. ה 13לכרוז 

    .K♥- הגיעו בדיוק בזמן וכך גם ה
  

אך לאחר   QJ♣-ת האין צורך בפיל
לקיחות! קראו  14שפלו לכרוז 

  למהל התחרות...
  
  



  8עמוד     גלעד אופיר  – 2019בנובמבר   10סימולטנית ארצית 

  
  

Dealer: N  
Vul: None  17   Board:  

 7632 

 74 

 J87 

 KT75  

  

 AT5 

 A986 

 K6 

 AJ42    

 J984 

 KQ2 

 AQ92 

 Q3  
 KQ 

 JT53 

 T543 

 986  

  

  

West North East South 

--- Pass 1NT Pass 

2♣ Pass 2♥ Pass 

3NT Pass Pass Pass 

    

 
  ניתוח ההכרזה 

  
 14מהלך הכרזה סטדרטי. למערב 

קודות בלבד ואין סיבה לסות 
  ולהכריז מעבר למשחק המלא.

  
לאחר הכרזת סטיימן,  3NTהכרזת 

  .♠-קלפים ב 4תציג יד עם 
  

  ניתוח משחק היד 

  
קלף שי מלמעלה  . 5♦הובלה: 

  בסדרה ארוכה שלא הוכרזה. 
  

מהדומם  2♦הכרוז ישחק במידה ו
על צפון להיות עירי. הוא יודע 

וללא   5♦- שלדרום קלף אחד גבוה מ
יאפשר לכרוז  J♦אם ישים תמוה. 
לב מאוחר יותר. על  בש 9♦-לעקוף ל

  K♦-. מזרח יזכה ב7♦צפון לשים 
  אבל לא ירוויח לקיחה וספת.

  
לכרוז מגוון אפשרויות לזכות 
בלקיחות, ובראשן ביצוע עקיפה  

במהלך הדרך יוכל   .♠-כפולה ב
יש  .♣-לבצע את העקיפה בסדרת ה

המקווים לבצע משחק לחץ כגד 
הסדרות  2דרום שחייב לשמור על 

  האדומות.
  

יה המרכזית שתעמוד בפי הבע
הכרוז היא מחסור במעברים מיד 

מעברים לביצוע   2-ליד. הוא זקוק ל
, מעבר וסף ♠-עקיפה כפולה ב
מעבר וסף , ♣-לביצוע עקיפה ב

 ♦-ומעבר ל. ♠-לגביית הלקיחות ב
הרביעי אם ברצוו לבצע משחק 

  לחץ. 
  

  10-11בשורה התחתוה יבצע הכרוז 
  לקיחות. 

  

  

Dealer: E  
Vul: N-S  18   Board:  

 KQ3 

 Q974 

 QT2 

 762  

  

 J842 

 A5 

 J93 

 AJ93    

 T96 

 KJ3 

 8764 

 KQ8  
 A75 

 T862 

 AK5 

 T54  

  

 

West North East South 

--- --- Pass Pass 

Pass Pass   

    

    

 
  ניתוח ההכרזה 

  
קודות לא יפות, אין   11 למזרח

 11סיבה שיפתח במכרז. לדרום גם 
קודות, ידו ראית טוב יותר אך 

  עדיין מאוזת לגמרי. 
  

אם תרצו להשוות, אז ידו של דרום  
ראית טוב משתי  15בחלוקה מספר 

הידיים וגם היא על הגבול ולא 
  מספיקה. 

  
יח וביד זו, לדרום היה קלף רביעי 

יה יכול  בהחלט ה ♦-בסדרת ה
  לפתוח. 

  
  ניתוח משחק היד 

  
אם במהלך ההכרזה  הובלה: 

המוצע, הייתה בכל זאת הובלה  
בשולחכם, צלמו, פרסמו בפייסבוק 

  . ואל תשכחו לקרוא למהל התחרות
  

  

Dealer: S  
Vul: E-W  19   Board:  

 Q63 

 QJ7 

 Q86 

 K632  

  

 982 

 43 

 A73 

 QT954    

 T74 

 KT96 

 K9 

 AJ87  
 AKJ5 

 A852 

 JT542 

   

  

  

West North East South 

--- --- --- 1♦ 

DBL 1NT 2♣ 2♦ 

Pass Pass Pass  

    

 
  ניתוח ההכרזה 

  
שוב מהלך הכרזה אופייי לתחרות 

TB קודות אך 11. למערב רק 
- קודות מצויות. הוא ישתמש ב

Take Out DBL.  
  

 REDBLצפון יכול לבחור בהכרזת 
   +10קודות אך בידו 10ולהציג 

קודות לא טובות ולא ראה שיבחר 
.  להעיש את היריבים בחוזה חלקי

ככל הראה יעדיף להכריז צפון 
1NT  .  

  
, דרום ♣- מזרח יכריז את סדרת ה

כרזו  ולאחר מכן יו ♦2ייאבק ויכריז 
  הכרזות פאס. 3
  

היות והשותפות  ♣3מזרח לא יכריז 
. במידה והיו לא פגיעים במצב פגיע

  . ♣3על מזרח היה להכריז  
  

  ניתוח משחק היד 

  
מערב יבחר בהובלה  . 7♠הובלה: 

, שי מלמעלה. הוא  7♠פסיבית של 
איו מצפה לסיוע רב מהשותף. 
האפשרות השייה היא הובלה ברצף  

  . 10♥ -פימי 
  
 ♥ -דיאמודים ו 2כרוז יפסיד ה

כמו כן, יפסיד חיתוך אחד אחד. 
  . ♥-בסדרת ה

  
. לאחר ♥ וישחק  A♦-מזרח יזכה ב

יוכל   K♦-מכן, כאשר מערב יזכה ב 
וסף לחיתוך של  ♥-ו K♥לשחק 

  מזרח.
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Dealer: W  
Vul: Both  20   Board:  

 J98 

 53 

 QJ92 

 AT42  

  

 KQ 

 T872 

 A63 

 KQJ7    

 T7532 

 AK 

 K754 

 85  
 A64 

 QJ964 

 T8 

 963  

  

 

West North East South 

Pass Pass 1NT Pass 

2♥ Pass 2♠ Pass 

3NT Pass Pass Pass 

    

 
  ניתוח ההכרזה 

  
בהכרזתו  ♦3מערב יכול להכריז 

אין בכך טעם השייה אך ביד זו 
  פרט למסירת מידע ליריבים.

  
 3NTהכרזת טרספר ולאחריה 
  תהיה הפשוטה והטובה ביותר.

  
  ניתוח משחק היד 

  
  . ראש הרצף השבור.Q♥הובלה: 

  
 ♠-הכרוז זקוק ללקיחות בסדרת ה

  על מת לבצע את החוזה. 
  

הבעיה המרכזית של הכרוז תהיה 
  A♠-בעיה של כיסות. דרום יזכה ב

. כעת משחק K♥-וסף ל ♥וישחק 
לא יועיל לכרוז שותר  Q♠-ל ♠של 

עם כיסה אחת בלבד לדומם  
במערב אך זקוק לכיסה וספת על 
מת לגבות את הלקיחות שיפתח 

  .♠-בסדרת ה
  

מהדומם  ♣-משחק של סדרת ה
אפשרי בהחלט ועל   KQJ♣-לעבר ה

  . A♣-צפון להיות עירי ולא לקפוץ ב
  

  שפן בסופו של דבר, לכרוז אין 
  בשרוול והחוזה ייכשל. 

  
ריכוז הקודות בסדרות הקצרות, 
הן במזרח והן במערב, עובד לרעת  

  לא יתבצע.  3NT-הכרוז וגורם לכך ש
  

  

Dealer: N  
Vul: N-S  21   Board:  

 JT72 

 T643 

 AJ5 

 A6  

  

 65 

 K987 

 842 

 5432    

 KQ 

 QJ5 

 KQT3 

 KQ98  
 A9843 

 A2 

 976 

 JT7  

  

  

West North East South 

--- Pass Pass Pass 

1♣ DBL Pass 1♠ 

1NT Pass Pass 2♠ 

Pass Pass Pass  

 
  ניתוח ההכרזה 

  
מהלך הכרזה שעשוי לצאת 

הל בצורה  וית בקלות משליטה
    שוה משולחן לשולחן.

  
במהלך ההכרזה המתואר, מערב 

  , צפון יוכל להכריז ♣1יפתח 
Take Out DBL היות וכבר פתח ב-

Passשותפו ידע שידו מתאימה ל .-
Take Out DBL  קודות.  10-11עם  

  
מזרח מכריז פאס ודרום שיודע 

מערב   .♠1שאין משחק מלא יכריז 
 18-19ומציג יד של  1NTמכריז 

קודות. שותפו הכריז פאס ועל כן  
  . 2NT-אין צורך לקפוץ ל

  
  ויזכה במשחק. ♠2דרום יכריז 

  
בשולחות אחרים יכולים לקרות 
דברים שוים בתכלית. לדוגמה, 
במהלך הכרזה זה ייטיב דרום 

. אין סכה  ♠1במקום  ♠2להכריז 
שצפון ילך למשחק מלא (דרום לא 
פתח) וכעת מערב יהיה בבעיה קשה  

  תיאור ידו החזקה. ב
  

כמו כן, שחקים רבים יפתחו את 
ידו של דרום ביד השלישית בהכרזת 

1♠ .  
  

  ניתוח משחק היד 

  
. ראש רצף בסדרה K♦הובלה: 
  החזקה.  

  
דרום ישחק "בקלפים פתוחים" 
היות ויודע שכמעט כל הקודות 
מצאות במערב ובוסף למד גם על 

  .9ראה כי יבצע Q♦-מיקומה של ה 
  . לקיחות

  

Dealer: E  
Vul: E-W  22   Board:  

 AT74 

 J765 

 J54 

 K9  

  

 95 

 QT43 

 KT8632 

 7    

 8632 

 AK82 

  

 AT842  
 KQJ 

 9 

 AQ97 

 QJ653  

  

 

West North East South 

--- --- Pass 1♦ 

DBL 1♥ Pass 2♣ 

Pass 

Pass 

2♦ Pass Pass 

 

 
  ניתוח ההכרזה 

  
בית האימה מגיע לסימולטית 

דרום, משיקולים של ובמבר. 
 ♦1-ב הכרזה "שייה" מעדיף לפתוח

  ♥1. במידה וצפון יכריז ♣1-מאשר ב
  . ♣2 מתכן דרום להכריז

  
קודות ויד מצוית  11מערב עם 

ריז וצפון מכ Take Out DBLמכריז 
. מזרח שומר על שתיקה ודרום  ♥1

  .  ♣2פועל לפי התוכית ומכריז 
  

-מערב פאס וצפון בוחר את סדרת ה
צפון לא יודע שלדרום יש דווקא  .♦

ועל כן אין לו סיבה   ♦מאשר  ♣יותר 
  שלא לעשות זאת.

  
 הסתפקקודות אך צפון  15לדרום 

בהכרזתו השייה ועל כן   ♦2בהכרזת 
  יכריז פאס.

  
במידה ומזרח לא יתאפק (באופן 
טבעי לגמרי) ויחליט להכפיל את 

, ייתכן מאוד כי צפון ♦2-הכרזת ה
יחוש בסכה של חלוקה איומה 

  בסדרה ויסה להיחלץ. 
  

  היד ניתוח משחק  

  
  . ראש רצף.A♥הובלה: 

  
ראה כי על אף החלוקה הרעה  

לקיחות   6יצליח הכרוז לבצע 
. החוזה ייכשל אך "יצאו  7ואפילו 

  בזול". 
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Dealer: S  
Vul: Both  23   Board:  

 T984 

 Q4 

 A643 

 Q97  

  

 6532 

 A972 

 98 

 T42    

 AKQ7 

 J3 

 KJ5 

 KJ86  
 J 

 KT865 

 QT72 

 A53  

  

  

West North East South 

--- --- --- Pass 

1♣ Pass Pass 1♥ 

DBL Pass 1♠ Pass 

Pass 1NT 2♠ Pass 

Pass Pass   

 
  ניתוח ההכרזה 

  
. מגד יש מזרח ישיב בפאס לפתיחה

המשיב חייב   Aהגורסים כי עם 
  להשיב לפתיחה. 

  
במידה ויכריז פאס, דרום יתערב 

, מערב יכפיל להציג יד חזקה, ♥1
.  ♠1צפון יכריז פאס ומזרח יכריז 

כעת צפון, יודע שהקודות מחולקות 
  1NTחצי ויוכל להכריז -חצי

  ולהתחרות על החוזה. 
  

מזרח שיודע שמערב חזק מאוד 
  . ♠2ה של יתחרה לחוז

  
, מערב ♥1ומזרח היה משיב במידה 

ומציג יד מאוזת  2NTהיה מכריז 
קודות. הכרזה זו הייתה  18-19עם 

  הופכת לחוזה הסופי. 
  

  ניתוח משחק היד 

  
. דרום יוביל בקלף 6♥הובלה: 

  הרביעי מלמעלה. 
  

מפסידים  2, ♥-לכרוז יש מפסיד ב
מפסידים  2(תלוי עקיפה) ועוד  ♦-ב
במשחק זהיר החוזה   . ראה כי♣-ב

  יבוצע. 
  

  

Dealer: W  
Vul: None  24   Board:  

 A9864 

 543 

 Q8 

 J74  

  

 K75 

 KQ972 

 T5 

 Q62    

 J32 

 JT6 

 9764 

 AT5  
 QT 

 A8 

 AKJ32 

 K983  

  

 

West North East South 

Pass Pass 1♥ 1NT 

Pass 2♥ Pass 2♠ 

Pass Pass Pass  

    

 
  ניתוח ההכרזה 

  
ביד  ♥1מזרח יפתח בהכרזת 

שבידו טובה   ♥-השלישית, סדרת ה
  לפתיחה חלשה.   מספיק

  
שתי טית, לדרום ברמה הפרק

או  ♦2התערבות  – אפשרויות
  . הספרשלא לפי  1NTהתערבות 

  
על דרום לחשוב על הכרזתו בסיבוב 

מציגה יד עם  ♦2השי. התערבות של 
קודות והוא מצא  12-17

במקסימום. לשותף יהיה קשה 
עם   1NTהתערבות  לצפות ליד כזו.

יד חצי מאוזת שומרת על גמישות 
  בהכרזה. 

  
מש בהכרזת טרספר צפון ישת

  ויכריז פאס. 
  

  ניתוח משחק היד 

  
. ראש רצף בסדרת J♥הובלה: 

  השותף. 
  

לכרוז בעיה של  . A♥-יזכה ב הכרוז 
.  Q♠כיסות ועל כן ייטיב אם ישחק 

  זוהי עקיפה מיוחדת.  
  

  KJ♠-כאשר לכרוז רצף קלפים פרט ל
, יוכל לסות AQT98♠ובמקרה זה 

  ולבצע עקיפה כגד מערב, ובכל פעם 
שאחת התמוות תימצא בידו, יוכל  

  לבצע עקיפה אחת מוצלחת.
  

במקרה זה ה"ל לא ישה, היות  
  ♥ סיבובי  2והיריבים יכולים לשחק 

וספים והכרוז יחתוך ולא יוכל 
לבצע עוד עקיפה. בדרך זו או אחרת 
הכרוז יבצע את המשחק, ככל 

  הראה עם לקיחה עודפת. 

  

Dealer: N  
Vul: E-W  25   Board:  

  

 J6 

 J9 

 AKJ987654  

  

 532 

 AQ9875 

 KT82 

     

 KJ986 

 T432 

 Q73 

 2  
 AQT74 

 K 

 A654 

 QT3  

  

  

West North East South 

--- 1♣ 1♥ 1♠ 

2♥ 5♣ Pass 6♣ 

Pass Pass Pass  

    

 
  ניתוח ההכרזה 

  

בין פתיחה  ההתלבטות של צפון היא 
או פתיחה ישירה   ♣5-וקפיצה ל  ♣1

  .  ♣5של 

קלפים  9תהיה עם  5פתיחה בגובה 
). הבעיה של צפון היא  8עם  4(בגובה 

  AKJ♣-שידו חזקה מדי בשל ה
  במצב לא פגיע.  בסדרה

היות  ♣2כמובן שלא יתן לפתוח 
 ♣2לקיחות, לפתיחה  9-ומעבר ל

המבוססת על לקיחות צריך גם 
  +). 17קודות (

תגרום  ♣5-וקפיצה ל ♣1תיחה פ
לדרום לשקוע במחשבות. ראה 

עוצמתית  ♣שלשותפות סדרת 
וארוכה, בוודאי שיוכל להיח שיש  

ואם לא אז קודות  AK♣לו 
  ).  ♣1הכרחיות (פתח 

-, קלף בודד ב♣-קלפים ב 3לדרום 
וספים וסדרה צדדית  A, שי ♥

- . ראה הגיוי להוסיף ל♠-חזקה ב
6♣ .  

תהיה לדרום בעיה   ♣5על פתיחה של 
עם   ♣5יכול לפתוח היות וצפון 

ידיים חלשות יותר או קצרות יותר 
בקלפים ממה שמצא ברשותו ביד  

  זו.
  

  ניתוח משחק היד 

  
. מהלך ההכרזה מרמז A♥הובלה: 

אך בידו  ♥-על סיכוי סביר לחוסר ב
זו ראית הובלה סבירה בהחלט.  

  .♦-אלטרטיבה היא הובלה ב
  

  12יחה אחת ויבצע הכרוז יפסיד לק
  לקיחות. 
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Dealer: E  
Vul: Both  26   Board:  

 KJ43 

 AT7 

 AT6 

 AQ8  

  

 652 

 Q9 

 KJ94 

 JT54    

 AQ 

 KJ8632 

 Q83 

 93  
 T987 

 54 

 752 

 K762  

  

 

West North East South 

--- --- Pass Pass 

1♥ 1NT Pass Pass 

   Pass    

    

 
  ניתוח ההכרזה 

  
 15-18מבטיחה  1NTהתערבות 

  קודות. 
  

  ♥2יכריז לא מערב לא ייקח סיכון ו 
 ♥-רת העם ידו המיימאלית וסד

החלשה יחסית, בוודאי לאחר 
והציג עוצרים   1NTשצפון הכריז 

  בסדרה.
  

  ניתוח משחק היד 

  
  .Q♥הובלה: 

  
לאחר עיכוב.   A♥-הכרוז יזכה ב
  K♣-ל 8♣- ו AQ♣הכרוז ישחק 

  שבדומם. 
  

)  3-3הסדרה לא תתחלק "טוב" (
  .♠-והכרוז ימשיך בסדרת ה

  
ויגבה את יתר  A♠-מערב יקפוץ ב

ההגה תזכה רק  אך ♥ -הלקיחות ב
 ♠-ועוד לקיחה ב ♥-לקיחות ב 5-ב

  והחוזה יבוצע. 
  

  

Dealer: S  
Vul: None  27   Board:  

 K6 

 AKQJT94 

 AK 

 96  

  

 QJ983 

 62 

 J95 

 AKQ    

 A75 

 853 

 Q8763 

 T7  
 T42 

 7 

 T42 

 J85432  

  

  

West North East South 

--- --- --- Pass 

Pass 2♣ Pass 2♦ 

Pass 3♥ Pass 4♥ 

Pass Pass Pass  

 
  ניתוח ההכרזה 

  
מהלך ההכרזה המוצע הוא מהלך 

  ההכרזה השגרתי. 
  

קודות.  20-וחצי לקיחות ו 9לצפון 
  - ♦2, דרום יכריז ♣2לאחר פתיחה 

  הכרזת העברה. 
  

בהכרזתו השייה   ♥3-צפון יקפוץ ל 
לקיחות   9ויציג יד המתבססת על 

וקובעת את סדרת השליט, אפילו 
  .♥-אם לדרום יש חוסר ב

  
-דרום עם ידו החלשה מאוד יוסיף ל

  ויראה חוסר עיין.  ♥4
  

לאחר  ♠2-יתערב ב ומזרחבמידה 
ת שוות  ישן שיטו , ♣2של  פתיחה 

להתמודדות עם התערבויות לאחר 
. בשורה התחתוה צפון  ♣2פתיחה 

  . ♥4ודרום יגיעו לחוזה של 
  

  ניתוח משחק היד 

  
  . A♣הובלה: 

  
צדיקים, מלאכתם עשית בידי 
אחרים. למזלו של מזרח, חולקו לו  

♣AKQ  .  
  

לאחר הובלה בסדרה, מזרח רואה  
לא שאין לכרוז כיסות לדומם ו

  בשום שלב.   Q♠-יחליף ל
  

ידו של  הכרוז לא יוכל להיכס ל
 ♠-לקיחות ב 2דרום ויאלץ להפסיד 

  .♣-לקיחות ב 2-ו
  

מצידו של מזרח, בכל   Q♠משחק של 
  שלב, יבצע את העקיפה עבור הכרוז. 

  

  

Dealer: W  
Vul: N-S  28   Board:  

 AJT3 

 Q843 

 A5 

 Q76  

  

 982 

 A92 

 QT62 

 K95    

 K7654 

 KJT7 

 983 

 8  
 Q 

 65 

 KJ74 

 AJT432  

  

 

West North East South 

Pass 1♣ Pass 1♦ 

  1♠ Pass  2♠   3♠   
Pass 3NT Pass Pass 

Pass    

 
  ניתוח ההכרזה 

  
שוב יד עם ידיים חזקות והתאמה 

ם שמתאימה לשיטת במייורי
Inverted Minors .  

  
בשיטה הטבעית הכרזתו של דרום  

(הכרזה מזמיה  ♦1הכרזת תהיה 
  חלשה מידי ליד זו).  ♣3של 

  
 ♠1-כעת מערב ישקול התערבות ב

שיציג  DBLויש כאלו שיכריזו גם 
  2שתי סדרות מייג'ור לאחר שהוצגו 

  .סדרות מייור
  

ודרום צריך   ♠2-מזרח תומך ל
הכרזה במצב לחוץ. היות  לבחור ב

וראה כי יוכל לספק   TBומשחקים 
, יסה להגיע  ♣-לא מעט לקיחות ב

ולשאול לעוצר. צפון יסגור  3NT-ל
  למשחק מלא. 

  
  ניתוח משחק היד 

  
הובלה בסדרת השותף . 9♠הובלה: 

לאחר תמיכה! היות ותמכו השותף 
קלפים לפחות  3יודע שיש ברשותו 

ביותר, על  ועל כן וביל בקלף הגבוה 
  מת שידע שאין בידו תמוה. 

  
 K♠-ב Q♠-מערב לא יכסה את ה

וזאת לאור המידע מההובלה. לכרוז  
שימו לב כי על  .לקיחות גבוהות 10

, הכרוז  10-מת לזכות בלקיחה ה
, למשוך את A♦-צריך לעבור לידו ב

ולבצע את העקיפה המוצלחת  A♠-ה
  .♣-ב



  12עמוד     גלעד אופיר  – 2019בנובמבר   10סימולטנית ארצית 

  
  

Dealer: N  
Vul: Both  29   Board:  

 J873 

 KQ2 

 J852 

 32  

  

 AK2 

 A3 

 AQ93 

 A874    

 QT954 

 85 

 T64 

 KQ9  
 6 

 JT9764 

 K7 

 JT65  

  

  

West North East South 

--- Pass 2NT Pass 

3♥ Pass 3♠ Pass 

3NT Pass 4♠ Pass 

Pass Pass   

 
  ניתוח ההכרזה 

  
ישם  מהלך הכרזה שגרתי למדי.

שחקים אשר עם ידו של מזרח 
חילו  "ישברו" את הטרספר וית

בהכרזות קוטרולים. הסיבה לכך 
 –היא ידו המצוית של מזרח 

  . Aהתאמה והמון המון 
  

  ניתוח משחק היד 

  
  . J♥הובלה: 

  
-מפסידים ב 2-ו ♥-לכרוז מפסיד ב

♦.  
  

יוכל הכרוז לבצע   ♦-בסדרת ה
) וכמובן KJ♦-עקיפה כפולה (על ה

, יוכל 3-3תתחלק  ♣-שאם סדרת ה
חד או א ♥-להשליך את המפסיד ב

  .♦-המפסידים ב
  

 2הכרוז יזכה בקלף ההובלה, ישחק 
  ויגלה את החלוקה הרעה.  ♠סיבובי 

  
כעת הכרוז צריך להמשיך ולשחק 
בזהירות. הכרוז יכול לשחק סיבוב 

 ♣ סיבובים של  3שלישי ולאחריו  ♠
  ולסיים בדומם במערב.

  
 2-במידה וצפון יחתוך, ימשיך ב

, הכרוז יחתוך, יבצע  ♥סיבובי 
  , דרום יזכה. T♦-עם ה ♦-ב עקיפה

  
הכרוז יחתוך כל חזרה במערב ויזכה 

  ביתר הלקיחות.
  

 ♣-במידה וצפון לא יחתוך את ה
עם  ♦-השלישי, יבצע הכרוז עקיפה ב

והמשחק יתפתח בצורה   T♦-ה
  דומה. 

  

  

Dealer: E  
Vul: None  30   Board:  

 QJ62 

 Q74 

 AQT976 

   

  

 975 

 32 

 53 

 AKT853    

 AKT4 

 AKJT6 

 J4 

 72  
 83 

 985 

 K82 

 QJ964  

  

 

West North East South 

--- --- 3♣ Pass 

3♥ Pass 4♣ Pass 

Pass Pass   

    

 
  ניתוח ההכרזה 

  
בית האימה מכה שית. הכרזות 

במייור עם   3הפתיחה בגובה 
ישייה טובה הפכו לסטדרט, ש

בייחוד כאשר או במצב לא פגיע עם  
  סדרה טובה מאוד.

  
על אף האסון שעומד להגיע, ראוי 

  . ♣3וכון לפתוח בהכרזת 
  

.  ♥3דרום מכריז פאס ומערב מכריז 
זוהי הכרזה מחייבת אשר מראה 

  + קודות וחמישה קלפים.15
  

צפון עלול  כעת מגיע רגע האמת. 
שייך דווקא להם. לחוש כי המשחק 

או לבחור   ♦4הוא עלול להתערב 
. בשי  Take Out DBLבהכרזת 

המקרים הסיום יהיה לא מוצלח  
  Penalty DBL-היות ומערב ישתמש ב

  דרום יכשלו בחוזה. -וצפון
  

וצפון יצליח להתאפק, במידה 
  ♣4למזרח אין ברירה והוא יכריז 

  (מחויב להכריז). 
  

  כעת דרום יוכל להבין שהיריבים 
מסתבכים ולהכפיל, אפשרות 

  היא הכרזת פאס. אחרתסבירה 
  

  ניתוח משחק היד 

  
אפשרות וספת היא  .8♠הובלה: 
  . 2♦-להוביל ב

  
 משחק מאוד בהכרוז יתקשה 

  לקיחות.  3או  2-וייכשל ב
  

  

Dealer: S  
Vul: N-S  31   Board:  

 JT8 

 J843 

 76 

 K974  

  

 K4 

 A72 

 KQJ84 

 T65    

 65 

 Q96 

 AT932 

 Q82  
 AQ9732 

 KT5 

 5 

 AJ3  

  

  

West North East South 

--- --- --- 1♠ 

Pass 2♠ 3♦ 3♥ 

4♦ Pass Pass Pass 

    

 
  ניתוח ההכרזה 

  
אמם המשיב לפותח אמור להשיב  

בות קודות בלבד אך פעמים ר 6עם 
המשיב מוצא את עצמו מכריז גם 

קודות, בוודאי כשישה   5עם 
  התאמה.

  
וזוהי  ♦3מזרח יתערב בהכרזת 

איה הכרזה פשוטה כפי שדמה,  
יהיה   A♠-וראה שה Kx♠למזרח 

  10בדרום כך שידו שווה בעצם 
מצוית  ♦-קודות. מצד שי סדרת ה

ולכך יתן להוסיף את עיין הפגיעות  
  הוחה. 

  
שהיא הכרזת הזמה  ♥3יכריז  דרום

. למערב יד ♠4למשחק מלא של 
. מגד ♦3מצוית מול התערבות של 

הוא קורא את המצב (דרום מזמין 
למשחק מלא ולכן ידו טובה) 

צפון לא מקבל את  .♦4-ומסתפק ב
ההזמה ומכריז פאס, מזרח מכריז 

  פאס וכך עושה גם דרום.
  

  ניתוח משחק היד 

  
עלולה להיות   כל הובלה. 5♦הובלה: 
ועל כן יעדיף דרום להוביל  מסוכת

  בצורה פאסיבית.
  

  מפסידים 2, ♠-מפסידים ב 2לכרוז 
  לפחות מפסידים  2-ו ♥ -ב אפשריים

. הכרוז יזכה בהובלה, ימשוך ♣-ב
סיבוב שליט וסף וככל הראה  

  . ♠-ישחק את סדרת ה
  

המטרה של הכרוז היא שהיריבים  
יזכו באחת הלקיחות בהמשך 

 ♥/♣-עבורו את סדרת ה וישחקו
ויסייעו לו להימע ממפסידים 

  בסדרה.
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Dealer: W  
Vul: E-W  32   Board:  

 J84 

 Q2 

 A97 

 KT754  

  

 9632 

 8743 

 T5 

 A82    

 AT7 

 AK96 

 QJ43 

 Q6  
 KQ5 

 JT5 

 K862 

 J93  

  

 

West North East South 

1NT Pass Pass Pass 

    

    

    

 
  ניתוח ההכרזה 

  
מהלך הכרזה "מרגש". דרום 

,  1NT-שרואה שהיריבים עצרו ב
יודע שלצפון יש קודות וכי 

חצי בין  - הקודות מחולקות חצי
  שותפויות. ה
  

מגד אין לו אף לא סדרה ארוכה 
אחת. אין ברירה אלא להכריז פאס 

  ולהתמקד בהגה. 
  

אציין כי ישם זוגות שמשחקים 
. זוגות אלו סטיימן לא מחייב

בידו של מזרח  עשויים להשתמש
בהכרזת סטיימן (לא מחייבת 
קודות). במידה והפותח יכריז 

! מצוין –) ♥סדרת מייג'ור (כמו כאן 
כריז פאס ושיפרו את החוזה 

  . ♥2- החלקי ל
  

(אין  ♦2במידה והכרוז היה מכריז 
על ידי מכריז  ♥2רביעיות), הכרזת 

תציג יד  סטיימן הלא מחייבה
סדרות המייג'ור.  2חלשה עם 

הפותח יבחר אחת מהן והיא תהפוך 
  לחוזה הסופי. 

  
  ניתוח משחק היד 

  
. רביעי מלמעלה בסדרה 5♣הובלה: 
  הארוכה. 

  
הכרוז ישחק קלף קטן מהדומם 

  .  Q♣-ויזכה ב
  

- ב 2, ♥-ב 3, ♠-ב 1לקיחות ( 6לכרוז 
  ). החוזה ייכשל בלקיחה. ♣

  

Dealer: N  
Vul: None  33   Board:  

 A54 

 Q2 

 AKT54 

 Q72  

  

 Q8762 

 9863 

 J9 

 K5    

 KT93 

 JT4 

 732 

 A86  
 J 

 AK75 

 Q86 

 JT943  

  

  

West North East South 

--- 1NT Pass 2♣ 

Pass 2♦ Pass 3♣ 

Pass 3♦ Pass 3♥ 

Pass 4♣ Pass 5♣ 

Pass Pass Pass  

 
  ניתוח ההכרזה 

  
ולאחר   ♣2דרום מתחיל בהכרזת 

  5ומציג יד עם  ♣3מכן מכריז 
קלפים באחת מסדרות  4-אבים וקל

הרעיון הוא לא להגיע   המייג'ור.
ללא עוצרים באחת  3NTלחוזה של 

ומראה כוח  ♦3הסדרות. צפון מכריז 
  . ♥3ודרום מכריז  ♦-ב
  

כעת צפון יודע שככל הראה לדרום 
אחרת רוב הסיכויים   ♠-אין עוצר ב

אלא אם הוא  3NTשהיה מכריז 
 . בשי המקרים♣-מעויין בסלם ב

ידו עם קודות  - ♣4צפון מכריז 
, הוא  NT"עובדות" לסלם ולגבי 

יודע שלשותפות יהיה רק עוצר אחד 
לקיחות   9ואם לא יוכלו לגבות  ♠-ב

  מהירות, ייכשלו בחוזה. 
  

  . ♣5דרום מבין את הרמז ומכריז 
  

האלטרטיבה (שכראה תקרה בלא 
מעט שולחות) היא שדרום יכריז  

3NT ייה, או שאולי  בהכרזתו הש
צפון יעשה זאת והכרזה זו תהפוך  

  לחוזה הסופי. 
  

  ניתוח משחק היד 

  
. סדרה שלא הוכרז בה  6♠הובלה: 

  כוח. 
  

לקיחות בסדרת  2הכרוז יפסיד 
  השליט ויבצע את החוזה. 

  
למזלם של יתר השחקים שיכריזו  

3NT לקיחות גבוהות וגם  9, לכרוז
על מזרח לשים לב   חוזה זה יבוצע.

הרביעי, על מת  ♥-לשמור את ה
  שהכרוז לא יזכה בלקיחה מיותרת.

  

Dealer: E  
Vul: N-S  34   Board:  

 Q642 

 T 

 QJ83 

 A632  

  

 A97 

 8765 

 AKT2 

 KQ    

 JT853 

 94 

 97 

 T754  
 K 

 AKQJ32 

 654 

 J98  

  

 

West North East South 

--- --- 1NT 2♥ 

2♠ Pass Pass Pass 

    

    

 
  ניתוח ההכרזה 

  
(במידה והם   ♥2-דרום מתערב ב

משחקים התערבויות טבעיות לאחר 
1NT הכרזה  - ♠2). מערב מכריז

הכרזות  3יהיו סוגרת שלאחריה 
  פאס.

  
 7אבל  ♥-לקיחות ב 6לדרום 

מפסידים. במידה והיה לא פגיע  
אך היות  ♥3ייתכן והיה מעז להכריז 

דרום פגיעים יבחר בהכרזת -וצפון
(וליבי מלא סימפטיה לאלו  פאס

  ). ♥3שיבחרו בהכרזת 
  

, מערב  ♥3במקרה ודרום אכן יכריז 
וצפון יכריז פאס ומזרח ישקול  

יש, קלאסית מע DBLהכרזת 
לקיחות ומערב  4. בידו TBבתחרות 

  קודות. 4בדרך כלל יספק יד עם 
  

  ניתוח משחק היד 

  
  .T♥הובלה: 

  
משחק היד איו קל והכרוז צפוי 

 2, ♥-לקיחות ב 2להפסיד לפחות 
ההגה   .♣-ולקיחה ב ♠-לקיחות ב

והכרוז יחתוך   ♥סיבובי  3-תתחיל ב
אם צפון יחתוך מעל המשחק . 8♠-ב

וך לפשוט יותר. מטרתו של יהפ
בדומם  ♣ הכרוז היא לחתוך 

אחד  ♣ובמקרה זה חיתוך של 
  ופל.  J♣-יספיק כי ה

  
, הובלה  ♥3במידה ודרום היה מכריז 

הייתה מובילה לזכייה של   J♠-ב
 ♦-והעקת חיתוך ב A♠-מזרח ב

למערב. החוזה היה מוכשל בלקיחה 
מעיש התוצאה   DBLאחת ועם 

- ויותר מ, 200 הייתה כואבת (מיוס
  מבוצע).  ♠2
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Dealer: S  
Vul: E-W  35   Board:  

 Q3 

 KJ 

 K87652 

 QJ9  

  

 JT92 

 A872 

 QT 

 754    

 A765 

 T643 

 J4 

 AT8  
 K84 

 Q95 

 A93 

 K632  

  

  

West North East South 

--- --- --- 1♣ 

Pass 1♦ Pass 1NT 

Pass 3NT Pass Pass 

Pass    

 
  ניתוח ההכרזה 

  
  12מהלך הכרזה שגרתי בו צפון עם 

יסגור למשחק  ♦-קודות ושישייה ב
  המלא. 

  
בצפון שיבחרו להכריז יש שחקים 

3NT  ה וזאתכבר בהכרזתם הראשו
  להגןלאור חלוקת הקודות והרצון 
  על העוצרים בסדרות המייג'ור.

  
  ניתוח משחק היד 

  
קלף רביעי מלמעלה  . 5♠הובלה: 

  בסדרת המייג'ור החזקה. 
  

מהדומם שגם  Q♠הכרוז ישחק 
  תזכה בלקיחה. 

  
וישחק   ♦ -לקיחות ב 6כעת ימשוך 

. בפועל  ♥-או ה ♣-את סדרת ה
 ♠לקיחות  3-תזכה ההגה ב

בידו של   K♠-(היריבים ישחקו דרך ה
  אסים וספים.  2-דרום) וב

  
  3NTבמידה וצפון היה בוחר להכריז 

בהכרזתו הישירה, מזרח היה  
והיה בוחר כמובן בראש  בהובלה

  הייתה זהה. התוצאה  .J♠ -הרצף 
  
  

  

Dealer: W  
Vul: Both  36   Board:  

 9842 

 J5 

 Q943 

 K96  

  

 5 

 K876 

 A7652 

 Q52    

 A63 

 AQ94 

 K8 

 J873  
 KQJT7 

 T32 

 JT 

 AT4  

  

 

West North East South 

1♣ Pass 1♥ 1♠ 

2♥ 2♠ 3♥ Pass 

Pass Pass   

    

 
  ניתוח ההכרזה 

  
רית שאו תקלים בה א שאלה פופול

לא מעט היא האם לדלג על סדרת 
בתמורה  ♣1בתשובה להכרזת  ♦-ה

התשובה  . ת המייג'ורלהכרזת סדר
היא שבידיים חלשות, המשיב חושש  
שלא יוכל להכריז פעם וספת ועל כן 
מעדיף להכריז את סדרת המייג'ור 

  . במהירות
  

, היריבים  ♦1במידה ומזרח יכריז 
וכעת  ♠2-ויתמכו ל ♠1-יתערבו ב

  . הוצאה  DBLמזרח יצטרך להכריז 
למזלו ידו היא "המקסימום של  

  תאפשר.המיימום" אז ה"ל י
  

תמיכה בהכרזה המוצגת, ולאחר ה
הוא , ידו של מזרח משתדרגת. ♥-ב

. אין  ♥3יתחרה על החוזה ויכריז 
, או TB- טעם לחפש משחק מלא ב

קודות במקומות  14-זקוקים ל
  . וחבל להסתכן ספציפיים

  
שבידו,   ♠-צפון, על אף רביעיית ה

וזאת בשל מצב  ♠3יוותר על הכרזת 
  הפגיעות המסוכן. 

  
  תוח משחק היד ני

  
  . K♠הובלה: 

  
לקיחות. הכרוז יזכה   10לכרוז 

משחק . A♦-ל ♦-ו K♦בהובלה וישחק 
  וסף יגלה את החלוקה.  של דיאמוד 

  
ושל   ♦-כעת חיתוכים של כל ה

  7תוביל לזכייה של  ♠-סדרת ה
במידה  . A♠-ו AK♦, ♥-לקיחות ב

 ♦-, יזכה הכרוז בT♥-ודרום יחתוך ב
 2-2רו החמישי (ליריבים יוות 

  בשליט, ויתן יהיה למשוך אותם).

  



פסטיבל  ישראל ה-1
עם גלעד אופיר

חגיגת ברידג’, פינוקים ונופש במלון “דניאל” ים המלח 
מרשת המלונות היוקרתית “טמרס” !

. . בינואר הזה לא יהיה לכם קר.

להזמנות ופרטים נוספים

 Gilad@GoBridge.co.il  050-6000727 גלעד 

15-18 בינואר, 2020
3 לילות, 4 ימים מלאים, ברידג’ ופינוקים!

סופ”ש ארוך, עזיבה רק בצאת השבת )18:00( 

 ₪ 2,470
לאדם בחדר זוגי על בסיס חצי פנסיון | תוספת לאדם בחדר יחיד 1,060 ₪

מה הכנו בשבילכם? )הכל כלול כמובן...(
4 ימים מלאים ע”ב חצי פנסיון • חדרים משודרגים, גדולים ומפנקים

הרצאות ברידג’ מפי טובי המרצים • אולם משחקים והרצאות ברמה הגבוהה ביותר
שיעורי ברידג’ מלאים! • תחרויות, גביעים ופרסים מיוחדים

משחקים מודרכים • חומר לימודי כתוב • שתייה חמה וקרה במהלך פעילויות הברידג’
שעות מתוקות טעימות במיוחד • כניסה חופשית לספא שיזאן היוקרתי

כניסה חופשית לבריכת הגופרית • בריכות חיצוניות ופנימיות
חוף ים פרטי • תכנית בידור בכל ערב 
הפתעות נוספות, סמכו עלינו :(

הסעות למעוניינים
הסעות מאורגנות מתל-אביב וממקומות 
נוספים ע”פ הצורך - 150 ₪ הלוך וחזור.

מוגבלהמקומות מספר  שאנחנו נבחר עבורכםמיוחדת הופעת אמן 

כלולה במחיראמן ארציות!נקודות תחרות נושאת 



daganbridge@hotmail.com :לפרטים והרשמה
ג'קי דגן 050-7470016, יעקב מינץ 052-2783263 

מקומות אחרונים!!!

בהדרכת רוני ינובסקי
האיים  במדינת  עגינות  לשלוש  בדרכנו  קונג  הונק  מנמל  ונצא  קונג,  בהונג  נתחיל  אותו  אקזוטי  שייט  למסע  מוזמנים  הנכם 
האקזוטית - הפיליפינים. יערות טרופיים, הרי געש, חופים צלולים ועיירות קולוניאליות, המולת הכרך האדיר – מנילה. בעגינה 
השלישית שלנו במפרץ Subic Bay במערב האי לוזון, בפרובינציית פמפאנגה למרגלות הר הגעש פינטובו. בדרום ווייטנאם 
בשתי העגינות של האונייה, נעגון באחת מערי החוף היפות ביותר של ווייטנאם, נא טראנג. כפרי הדייגים, שווקים, שרידי תרבות 
הצ'אם המרתקת וכמובן הו צ'י מין, היא סייגון התוססת והפראית. נבקר בסינגפור ולסיום הטיול נקנח במושבה הפורטוגלית 

מקאו. הטיול מותאם במיוחד לקהל אנין טעם ומבוצע ברמה גבוהה ביותר.

מועדוני הברידג' רמת השרון וג'קי דגן שמחים להזמינכם 
לשייט וטיול החלומות ל:

הונג קונג – פיליפינים – ווייטנאם – סינגפור - מקאו
22/2-8/3/2020

9 לילות שייט ו 6 ימי טיול יבשתי על ספינת הפאר והתענוגות 
Royal Caribbean של Quantum Of  the Seas

במחיר השקה מיוחד ל-10 הנרשמים הראשונים: 5,590 דולר )במקום 5,980( לאדם בחדר בתפוסה זוגית

המחיר כולל: טיסות ישירות אל על בקו תא-הונג קונג-תא  טיסה פנימית - סינגפור-מקאו  9 לילות שייט בתאים מפנקים עם 
מרפסת לים על בסיס פנסיון מלא  לילה בהונג קונג במלון על בסיס חצי פנסיון  2 לילות בסינגפור במלון על בסיס לינה וארוחת 
בוקר  2 לילות במקאו במלון על בסיס לינה וארוחת בוקר  כל העברות הטיולים והסיורים כלולים בהדרכה בעברית  טעימות 

קולנריות  אוטובוס נוח לביצוע הטיולים  משחקי ברידג' בשייט
המחיר אינו כולל: ביטוחים למיניהם, ויזה לויטנאם, תשר לנותני השירותים למיניהם ביבשה ובאוניה כ-18 דולר ליום, שתיה בארוחות, 

תשר למדריך הישראלי וכל מה שלא נכלל בסעיף המחיר כולל. 
תוספת ליחיד בחדר 1950 דולר

הלינה באוניה בתאים מפנקים עם מרפסת לים, כל הסיורים והטיולים כלולים, טיסות ישירות אל על, 
בתי מלון מפנקים בערים, טעימות קולנריות ועוד. 


