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סימולטנית אונליין סימולטנית אונליין 
אוקטובר אוקטובר 20202020

לפניכם תחרות סימולטנית אוקטובר 2020 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    2020אונליין אוקטובר סימולטנית 
  

  

  2020 אוקטובראונליין סימולטנית 
 

הסימולטנית    24לפניכם    בתחרות  ששוחקו  הידיים 
  .  2020 אוקטובר  אונליין

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

  המעניין ביותר., בחר סט שלם, זה שנראה לו רם סופררם סופררם סופררם 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  גם  וכ  אנו  תועלת  תפיקו  י 
  מקריאת החוברת הזו.

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

  

                 

 

  

  

  

Dealer: N  
Vul: None  1   Board:  

 3 

 AT742 

 A4 

 KT875  

  

 KQJ 

 J83 

 Q875 

 AJ6   

 AT874 

 Q5 

 KT63 

 93  

 9652 

 K96 

 J92 

 Q42  

  

o 

West North East South 

--- 1 Dbl 2 

3 4 Dbl Pass 

Pass Pass   

    

  

 

  ניתוח ההכרזה 

פותח   בלבד    1♥ צפון  ספיידים  עם שלושה  מכפיל  ומצב    –ומזרח  טובים  הם  אבל 
ל  תומך  דרום  נוח.  מדי בשביל  2♥- הפגיעות  טובה  מערב  וידו של  נקודות    9(   2♠ , 

. ידו ההתקפית של צפון מצדיקה הכרזה  3♠ גבוהות וחמישייה). אני ממליץ להכריז  
ידו של    הכרזה שמראה כוח רב).   –  4♣ (אך לא    5-5עם חלוקה    4♥תחרותית של  

מובהקת   בצורה  הגנתית  מסוג    –מזרח  לקיחה    שעשוי  ♥ J-ו   4333חלוקה  להוות 
הנקודות   ברוב  מחזיקה  שלו  יודע שהשותפות  מזרח  לא בהתקפה.  אך    –בהגנה, 

  . 4♠הכפל המעניש שלו מזהיר את השותף לא להכריז  

 

  ניתוח משחק היד 

רצף)(  ♠K  קלף ההובלה:  צפון  .  ראש  לקצר את הכרוז.  כדי  ימשיך בסדרה  מזרח 
ו   –מתחיל מיד בפיתוח סדרת הקלאב   נמוך מידו  זוכה בדומם. בסיבוב    ♣Q- קלף 

ומשחק סיבוב שלישי של ספייד. צפון חותך ומוסר למזרח    ♣Jהשני מזרח זוכה עם  
ההחלפה   לקיחה.  "ימכור"  בהארט  מזרח  של  המשך  כעת  בקלאב.  לקיחה  עוד 

-ד תבטיח הכשלת החוזה בשתי לקיחות עם תוצאה טובה למזרח הנכונה לדיאמונ
על   שישליך  בכך  לעזור  בהחלט  יכול  מערב  העדפה    ♣Aמערב.  המאותת  קלף 

לדיאמונד. הדרך היחידה לצפון להגביל את הנפילה ללקיחה אחת היא להריץ מידו  
T♣ ."אבל זה משחק "בקלפים פתוחים ,  

בקלות  -מזרח  מבצעים  דיאמונד    3♠מערב  של  ומשחק  שליטים  משיכת  באמצעות 
ה אל  ממזרח  בהארט,    T-נמוך  לקיחות  בשתי  תתחיל  ההגנה  אם  במערב. 

  . ♥Jתתאפשר לקיחה עשירית באמצעות השלכת קלאב על  

  
  

  

  
   



 

מלווה אותך
גם בתקופות קשות

קורונה? 
לא אצלנו!

כשתוכלו סוף סוף 
לחזור למועדונים 

כולם ירגישו בהבדל!

בבית שלך

בזמן שלך

בקצב שלך

נסו את המסלול נסו את המסלול 
החינמי כדי להתרשם החינמי כדי להתרשם 
משפע של דוגמאותמשפע של דוגמאות

 מתאים לכל הרמות

 ידידותי למשתמש

 קל ופשוט להבנה

 רמזור הכוונה אישי 

 פתרון כתוב לכל תרגיל

info@bestbridge.co.il | 053-7517570  | 052-3292290 :לסיוע ופרטים נוספים

www.bestbridge.co.il

נצלו את התקופה להתפתחות 
אישית ושפרו את כישורי 

הברידג' שלכם 
במשחק היד, בהכרזות ובהגנה.

רק

& 7979
לחודש

https://bestbridge.co.il/?lps=61238564
https://bestbridge.co.il/?lps=61238564


  4עמוד    2020אונליין אוקטובר סימולטנית 
  

  

Dealer: E  
Vul: N-S  2   Board:  

 AJ7 

 QJ8 

 T42 

 KT54  

  

 T95 

 T 

 QJ65 

 AJ973    

 K8 

 75432 

 A8 

 Q862  

 Q6432 

 AK96 

 K973 

   

  

 

West North East South 

--- --- Pass 1 

Pass 3 Pass 4 

Pass Pass Pass  

    

 

  ניתוח ההכרזה 

. למערב אין התערבות,  1♠דרום פותח  
  3♠ ובשיטת הכרזה טבעית צפון מכריז  

התאמה.    10-11ומתאר   עם  נקודות 
היות   מלא  למשחק  כמובן  מוסיף  דרום 
לאחר   הרבה  שווה  בקלאב  שהחוסר 

  שנמצאה התאמה. 

משחקים   רבים  עם    over 1 2זוגות 
Bergen Raises  בסיבוב יכריזו  והם   ,

ורק    NT1הראשון   צפון,  של  ידו  עם 
ל  יתמכו  השני    2♥ לאחר    3♠ - בסיבוב 

להיות   אמור  הסופי  החוזה  מדרום. 
את   ינצל  שמזרח  ייתכן  אך  זהה, 
חריפה   התערבות  להכרזת  ההזדמנות 

הקרבה    2♣ להכרזת    5♣ שתוביל 
  (מוכפל כמובן) במצב פגיעות עדיף. 

  

  ניתוח משחק היד 

ההובלה:  מלמעלה(   ♥5  קלף  ).  שני 
מומלץ   התערבות,  שאין  בהנחה 

בהובלה   לבחור    פסיבית למערב 
לאחר   מידע  בהארט  שחשף  מכרז 

בספייד    מועט.  ועוקף  בידו  זוכה  דרום 
ה  ה  ♠ J  .A- אל  את  הכרוז  K- מפיל   .

עם   שליטים  משיכת  עובר  ♠Qמסיים   ,
דיאמונד   משם  ומוביל  בהארט  לדומם 
נמוך. פיצול מכובדים במזרח הוא רעיון  

  וז. שיקל על הכרגרוע  

דרום   אם  וכעת  נמוך,  ישחק  מזרח 
לשחק   הוא עשוי לבצע לקיחה    9ינחש 

ישחק   אם  בעוד  יפסיד    Kעודפת,  הוא 
ב לקיחות  את    ♦-שלוש  יבצע  ועדיין 

לתקוף   יכול  אינו  שמזרח  משום  החוזה 
  את סדרת הקלאב בצורה מוצלחת. 

  

  

  

  

Dealer: S  
Vul: E-W  3   Board:  

 Q52 

 K74 

 KJ863 

 32  

  

 J976 

 AQJ93 

  

 K764    

 A8 

 T852 

 A954 

 AQ9  

 KT43 

 6 

 QT72 

 JT85  

  

  

West North East South 

--- --- --- Pass 

1 Pass 1 Pass 

2 Pass 4 Pass 

Pass Pass   

 

  ניתוח ההכרזה 

לאחר    2ותומך לגובה    1♦ מערב פותח  
שותפו   רוב  1♥ תשובת  לדעתי,   .

כעת   יכריזו  במזרח  ללא    4♥השחקנים 
עם   יתרה  גבוהות    11מחשבה  נקודות 

דבר,   של  לאמיתו  בדיאמונד.  וחוסר 
סלם אפשרי בתנאי שלמערב אין בכלל  
במקום   בדיאמונד.  מבוזבזות  נקודות 

לשקול    4♥ זו    4♦ניתן  אך  (ספלינטר), 
  לדעתי הכרזה אופטימית מדי. 

  

  ניתוח משחק היד 

ההובלה:  רצף(  ♣J  קלף  כך  ).  ראש 
מרצף   הכללים  לפי  להוביל  דרום  אמור 

בספייד  JT8שבור   הובלה  תיאורטית,   .
אבל   בטוחה,  פחות  בדיאמונד  או 
בקלאב   ההובלה  דווקא  במציאות 

  12- נותנת לכרוז הזדמנות פז לזכות ב
(משותפת).  שיא  ובתוצאת    לקיחות 

עם   בדומם  זוכה  מריץ  ♣Aמזרח   ,8♥  
שליטים   משיכת  מסיים  לעקיפה, 

- בשלושה סיבובים ועוקף בקלאב אל ה
ספייד  9 לחתוך  רק  נותר  מכן  לאחר   .

הספייד   את  ולזרוק  בדומם  אחד 
על   בקלאב,  ♦ Aהאחרון  הובלה  ללא   .

הסיכוי שמזרח ינסה עקיפה כפולה נגד  
לשחק   במקום  מלמעלה    ♣AKQדרום 

לחלוקה   אפסי  3-3בתקווה  הוא   ,–  
הובל לאחר  קלאב  כלומר  שאיננה  ה 

  לקיחות בלבד.   11צפויות להתבצע  
  

  

  

  

Dealer: W  
Vul: Both  4   Board:  

 AJT3 

 QT73 

 5 

 KQT2  

  

 K82 

 AK982 

 8 

 AJ96    

 96 

 4 

 AQT96432 

 53  

 Q754 

 J65 

 KJ7 

 874  

  

 

West North East South 

4 Dbl RDbl 4 

Pass Pass Dbl Pass 

Pass Pass   

    

 

  ניתוח ההכרזה 

הפתיחה   ממערב    4♦ הכרזת 
ושום   טובה  שמינייה  עם  מתבקשת 
הטובה,   החלוקה  אף  על  בצד.  דבר 

עם   מאוד  גבולי  צפון  של    12הכפל 
בשלוש   המחוזקות  גבוהות  נקודות 

ב להסתפק  קשה  עדיין  - עשיריות. 
Pass    לא השחקנים  ורוב  כזו,  יד  עם 

הטובה  יתאפקו.   היד  את  מחזיק  מזרח 
ולאחר   של    Preemptבשולחן,  פגיע 

לשחק   מעוניין  הוא    עם    4♦השותף 
היריבים  -רי  את  להכפיל  או  דאבל 

).  5♦ בחוזה כלשהו (אין ערובה לביצוע  
קורא   דרום  רי   Passאם  דאבל  -לאחר 

מעוניין   שהוא  היא  המשמעות  ממזרח, 
נגד   רי  4♦ להגן  מאמין  - עם  אני  דאבל. 

ל לברוח  יעדיף  ויוכפל    4♠ -שדרום 
  בחוזה זה. 

  

  ניתוח משחק היד 

ההובלה: מכריז  ♥4  קלף  כאשר   .
Preempt    שלא בסדרה  מוביל 

שזהו   להניח  השותף  על  הוכרזה, 
(השלכת    ♥AK- סינגלטון. מזרח זוכה ב 

לחיתוך,    ♥2-, ממשיך ב קלאב ממערב)
עם   בקלאב  בהמשך  ונותן    ♣Aזוכה 

מגיעות   להגנה  קלאב.  חיתוך  לשותפו 
. החוזה  ♠ K-ו   ♦Aשתי לקיחות נוספות:  

וההתערבות  ארבע    כשל נ פעמים, 
במפלה   מסתיימת  צפון  של  החריפה 

מינוס   מ  –  1100של  פחות  עדיין  - זה 
ביצוע    1320 על  מקבל  היה  שמערב 

  כפליים עם לקיחה עודפת. -כפל  4♦
  

ללא התערבות מצפון, מזרח היה מכריז  
בזכות  5♦ מבוצע  המלא  המשחק   .

הספייד   קלפי  של  הנוח  מיקומם 
  . 600+והדיאמונד, אך זה עדיין רק  

  

  

  



  5עמוד    2020אונליין אוקטובר סימולטנית 
  

  

Dealer: N  
Vul: N-S  5   Board:  

 KJT 

 T6 

 KJ875 

 T75  

  

 A732 

 K43 

 632 

 843    

 865 

 Q9 

 AQ4 

 AJ962  

 Q94 

 AJ8752 

 T9 

 KQ  

  

  

West North East South 

--- Pass Pass 1 

Dbl 1NT 2 Pass 

Pass Pass   

    

 

  ניתוח ההכרזה 

במיוחד.    12לדרום   טובות  לא  נקודות 
קריאות   שתי  רעיון    Passלאחר  זהו 

לפתוח   לא    2♥מעניין  נגד  פגיע  במצב 
פגיע כדי להקשות על היריבים, אך אני  

הסטנדרטית   בהכרזה  .  1♥ בחרתי 
פתיחה   עם  להתערב  צריך  מערב 

עם חמישייה די    2♣ מלאה, אך הכרזת  
מעדיף   ואני  לי,  נראית  לא  חלשה 

של   "חופשית"  הכרזה    NT1להכפיל. 
מתארת   ללא    8-9מצפון  נקודות 

המשתמשים   (זוגות  בהארט  תמיכה 
אחרי  במו "טרנספר  יכריזו  Dblסכמה   "

  טרנספר לדיאמונד).   –  2♣ במקום זה  

אומץ    NT1לאחר   לאזור  צריך  מזרח 
. גם  4-4תקווה להתאמה  ב   2♠ ולהכריז  

יקרא   מזרח  לו  Passאם  תהיה   ,
שדרום   לאחר  שנייה  הזדמנות  כנראה 

ודרום  2♥יכריז   צפון  של  ידיהם   .
בספייד,   חוזה  נגד  להגנה  מתאימות 

  ימשיכו להתחרות. והם לא  

  

  ניתוח משחק היד 

מזרח  ).  ראש רצף (   ♣K  קלף ההובלה: 
לקיחה   להגנה  ומוסר  בדומם  זוכה 
כעת   וחייב  בלקיחה  צפון זוכה  בספייד. 

נמוך  .  ♥Tלהוביל   בקלף  משרת  דרום 
כעת    Q- וה בדומם.  ומזרח    ♠ Aזוכה 

ב זוכה  דרום  לקלאב.  ,  ♣Q- עובר 
החלפה   היא  הנכונה  וההגנה 
צפון   עקיפה.  ינסה  מזרח  לדיאמונד. 

ב לעקיפה  ויוביל    ♦K- יזכה  הארט  שוב 
ב זוכה  דרום  מזרח.  ומשחק    ♥ J-נגד 

A♥    מעל חותך  צפון  בדומם.  שנחתך 
  הדומם ומוביל דיאמונד.  

הכשלת   את  תבטיח  זו  מדויקת  הגנה 
החוזה בשתי לקיחות, ועדיין זו תוצאה  

לצפון טובה  מאשר  - פחות    3♥ דרום 
הקלפים   מיקום  בזכות  לביצוע  שניתן 

  הנוח בסדרות האדומות. 

  

Dealer: E  
Vul: E-W  6   Board:  

 QT4 

 AK743 

 9 

 A864  

  

 J2 

 QJ5 

 AKJT8 

 KQ2    

 A765 

 T82 

 74 

 JT73  

 K983 

 96 

 Q6532 

 95  

  

 

West North East South 

--- --- 1NT Pass 

Pass 2 Pass Pass 

Pass    

    

 

  ניתוח ההכרזה 

פותח   נקודות    17עם    NT1מזרח 
קוראים   ומערב  דרום  ,  Passמאוזנות. 

. לפי רוב השיטות זה  2♥ וצפון מתערב  
ורביעייה   בהארט  חמישייה  מראה 
אך   המיינור,  מסדרות  באחת  (לפחות) 
טבעית   להתערבות  גם  מתאימה  היד 

הפיתוי  2♥ של   את  חש  מזרח  כעת   .
  , אך עליו להתאפק.  3♦ להכריז  

בטוחה   ולקיחה  רב  הגנתי  כוח  בידו 
רק   היריבים.  של  השליט  בסדרת 
מצדיקה   הייתה  בדיאמונד  שישייה 

הופך    2♥  במצב כזה.   3רזה בגובה  הכ
  לחוזה הסופי. 

  

  ניתוח משחק היד 

מערב  ).  ראש רצף(  ♦A  קלף ההובלה:
ימשיך   לא  ומזרח  דאבלטון,  על  יאותת 

ל  מחליף  הוא  במטרה    ♥Q- בסדרה. 
צפון   אם  בדומם.  קלאב  חיתוך  למנוע 
ייתן   מזרח  מידו,  נמוך  קלאב  ינסה 
ולהוביל   בלקיחה  לזכות  לשותפו 
משיכת   לסיים  לכרוז  עדיף  הארט. 

נגד   לעקוף  מכן  ולאחר  .  ♠Jשליטים 
לעכב   היא  מערב  של  הנכונה  ההגנה 

A ♠    השלכת תימנע  ובכך  פעמיים, 
לבסוף   יפסיד  הכרוז  ספייד.  על  קלאב 

לקי  אחת  שלוש  ולקיחה  בקלאב  חות 
ייכשל   והחוזה  אחרת,  סדרה  בכל 

  בלקיחה אחת. 

של   פזיזה  עלולה    3♦ הכרזה  ממזרח 
החוזה   מדרום.  מעניש  כפל  לגרור 
עם   לקיחות  שלוש  או  בשתיים  ייכשל 

  מערב. -תוצאה איומה למזרח 

  
  

  

  

Dealer: S  
Vul: Both  7   Board:  

 AJ3 

 J962 

 9742 

 Q7  

  

 842 

 A53 

 AJT5 

 653    

 KQ9765 

 KQT 

 83 

 A4  

 T 

 874 

 KQ6 

 KJT982  

  

  

West North East South 

--- --- --- 3 

3 Pass 4 Pass 

Pass Pass   

    

 

  ניתוח ההכרזה 

ב פותח  עם    Preempt- דרום  בקלאב 
בת   טובה  ו   6סדרה  נקודות    9- קלפים 

. מזרח היה  3♠ גבוהות. מערב מתערב  
אך   ספייד",  וחצי  "שלוש  להודיע:  רוצה 

בין   לבחור  עליו  .  4♠ - ל   Passבמציאות 
משחק   הכרזת  על  להמר  בחרתי  אני 
לא   דרום  שבהם  בשולחנות  מלא. 

מזרח של  ההכרזה  מערב  -יפתח, 
בגובה   יותר  1תתחיל  קל  להם    ויהיה 

עצירה   על  ולהחליט  מידע  להחליף 
  . 3בגובה  

  

  ניתוח משחק היד 

ההובלה:  השותף).    ♣Q  קלף  (סדרת 
הובלה בקלאב מבטיחה להגנה לקיחה  
בסדרה זו, ביחד עם לקיחה בדיאמונד.  

מחזיק   שצפון  אחרי    AJxהיות 
שתי   הפסד  מערב,  של  השישייה 
נמנע,   בלתי  הינו  בשליט  לקיחות 

  ת.  ייכשל בלקיחה אח   4♠ והחוזה  

דרום   סיכוי  אם  יש  קלאב,  מכריז  לא 
ייפול פעמיים לאחר הובלה    4♠ שחוזה  

עקיפה    בדיאמונד  ינסה  הכרוז  כאשר 
להיפטר   בתקווה  בדיאמונד  כפולה 
יפסיד   רק  בפועל  אך  בקלאב,  ממפסיד 
יספיק   ולא  בדיאמונד  מיותרת  לקיחה 

  להשליך מפסיד. 

מזרח  בחוזה  -זוגות  שעצרו    3♠ מערב 
  לא יתקשו לבצעו עם תוצאה טובה. 

  
  

  

  



  6עמוד    2020אונליין אוקטובר סימולטנית 
  

  

Dealer: W  
Vul: None  8   Board:  

 9842 

 932 

 QT54 

 Q5  

  

 KQ 

 KQT5 

 A87 

 JT64    

 T75 

 J764 

 J6 

 AK83  

 AJ63 

 A8 

 K932 

 972  

  

 

West North East South 

Pass Pass 1NT Pass 

2 Pass 2 Pass 

3 Pass Pass Pass 

    

 

  ניתוח ההכרזה 

פותח   נקודות    15עם    NT1מזרח 
להתערב.   יכול  אינו  ודרום  מאוזנות, 

סטיימן   בהכרזת  משיב  עם    2♣מערב 
בהארט.    9 ורביעייה  גבוהות  נקודות 

ומערב   בהארט  רביעייה  מראה  מזרח 
מלא   משחק  הכרזת  בין  לבחור  צריך 

. במקרה זה  3♥ובין הכרזת הזמנה    4♥
שוות    9 אינן  שערכו  10הנקודות  כיוון   ,

בדיא  Jשל   מפוקפק  דאבלטון  מונד 
יסתפק   מערב  חלשה.  השליט  וסדרת 
אותה   ידחה  ומזרח  הזמנה,  בהכרזת 

בתחרות   אולי  מינימלית.  יד    IMPעם 
  מערב היה מכריז משחק מלא. 

  

  ניתוח משחק היד 

ההובלה: מלמעלה  (   ♣7  קלף  שני 
אולי   או  חלשה)  (ניסיון    ♥ Aמסדרה 

שימו   החיתוכים).  מספר  את  לצמצם 
לב שלכרוז מפסיד אחד בטוח בספייד,  
בהארט ובדיאמונד ללא תלות בהובלה  
המשחק.   בעת  שלו  בהחלטות  או 
בצורה   תלוי  שיבוצע  הלקיחות  מספר 
הקלאב.   סדרת  את  הכרוז  ישחק  שבה 

הנכון    8עם   המשחק  בסדרה  קלפים 
הוא לעקוף נגד המלכה, כלומר (לאחר  

לשחק  משי שליטים)  לחזור  ♣ Aכת   ,
ולהריץ   משחק  ♣Jליד  יוביל  .  זה 
של   כרוז    9לתוצאה  בעוד  לקיחות, 

מלמעלה   ויוריד  הסיכויים  נגד  שישחק 
AK♣    לקיחות.   10ישיג  

  ♣ 7- , ייתכן בהחלט שהובלה ב עם זאת
והוא   הכרוז  של  חשדו  את  תעורר 
שדרום   נמוכה  סבירות  שקיימת  יחליט 

הובלה    . לדעתי, Q97יוביל מסדרה של  
לטובת   הסיכויים  את  מטה  בהחלט  זו 
הימנעות מעקיפה בקלאב, בעוד לאחר  
לכרוז   אין  בשליט  "נייטרלית"  הובלה 

  סיבה הגיונית להימנע מהעקיפה. 

  

Dealer: N  
Vul: E-W  9   Board:  

 JT9 

 J943 

 82 

 J852  

  

 Q8632 

 Q6 

 T 

 KT973    

 A 

 T52 

 KQJ954 

 AQ6  

 K754 

 AK87 

 A763 

 4  

  

  

West North East South 

--- Pass Pass 1 

Pass Pass 1 Pass 

2NT Pass 3 Pass 

Pass Pass   

 

  ניתוח ההכרזה 

משחק   הזוג  אם  אלא  יפתח,  לא  מזרח 
בגובה   חלשות  שתי    2פתיחות  עם 

פותח   דרום  יד  1♦חמישיות.  ולמערב   ,
בעייתית מאוד. לדעתי אין ברירה אלא  

רב    16עם    Passלקרוא   וכוח  נקודות 
אינה    NT1בסדרת הפותח. התערבות  

להוביל   ועלולה  כזו  חלוקה  עם  הולמת 
של   החלופה  בספייד.  גרוע    Dblלחוזה 

  ועה אף יותר. גר 

הפתיחה,   להכרזת  משיב  אינו  צפון 
ליפול   לדרום  ירשה  לא  מזרח  אבל 

מצדיקה  1♦בחוזה   החלוקתית  ידו   .
מערב  Balancingבמצב    1♠הכרזת    .

ומרגיש   הכפיל,  לא  ששותפו  מאוכזב 
להכריז   דחף  עליו  NT3כעת  אבל   ,

  6-7לזכור שהמינימום של השותף הוא  
הכרזת   (ככלל,    Balancingנקודות 

כ  מאותה    3- מבטיחה  פחות  נקודות 
ישירה).   התערבות  של  במצב  הכרזה 

בהכרזת   הסתפקתי  כן    NT2על 
ל  ומזמינה  רב  כוח  .  NT3- המתארת 

מכריז   זו  3♣ מזרח  הכרזה  משמעות   .
היא דחיית ההזמנה תוך כדי תיאור יד  
חלשה וחלוקתית. בנסיבות אלה מערב  

  .  3♣ -צריך להפגין איפוק ולעצור ב
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ניתוח משחק היד 

ההובלה:  רצף(   ♥A  קלף  דרום  ).  ראש 
בסיבוב   חותך  ומזרח  בהארט,  ממשיך 

  כעת יש שתי אפשרויות:  השלישי.  

משחק    ) א( בשליט,  ממשיך  מזרח 
AQ♣  משרת לא  שדרום  מבחין   ,

ועוקף בקלאב. לאחר סיום משיכת  
מוביל   הוא    ומכסה   ♦Tשליטים 

אותו בדומם אם דרום משחק קלף  
ב תזכה  ההגנה    ♦ A- נמוך. 

(לכרוז   בהארט  נוספת  ובלקיחה 
החוזה   שליטים).  נותרו  לא  כבר 

 מבוצע בדיוק.   3♣
ב  ) ב( ממשיך  זוכה  ♦T-מזרח  דרום   .

כדי    ♦A- ב ספייד  מיד  ומשחק 
אם   כעת,  לדומם.  כניסה  להוציא 
שליט   סיבובי  בשני  הכרוז  ימשיך 
והחוזה   שליטה  יאבד  הוא 
הוא   הזוכה  המשחק  יתמוטט. 

של   למשוך    ♣Aלאחר סיבוב אחד 
שצפון   וברגע  גבוהים,  דיאמונדים 

ולסיים    –יחתוך   מעליו  לחתוך 
משיכת שליטים בדומם. אם ישחק  

 לקיחות.   10הכרוז כך, הוא יבצע  

של   חלופי  לכישלון.    NT3חוזה  יוביל 
בדיאמונד   גרועה  הובלה  לאחר  אפילו 

  4דרום יספיק להחליף להארט ולהשיג  
הובלה   לאחר  זו.  בסדרה  לקיחות 
להשיג   עשויה  ההגנה  מייג'ור  בסדרת 

ולהפיל   בספייד  לקיחות  שתי    NT3גם 
  שלוש פעמים. 

  

  

  



  7עמוד    2020אונליין אוקטובר סימולטנית 
  

  

Dealer: E  
Vul: Both  10   Board:  

 AKT932 

 T4 

 AQ93 

 J  

  

 7 

 K53 

 J8652 

 8542    

 QJ8654 

 Q976 

 7 

 93  

  

 AJ82 

 KT4 

 AKQT76  

  

 

West North East South 

--- --- Pass 1 

2 Pass Pass 3 

Pass 6NT Pass Pass 

Pass    

 

  ניתוח ההכרזה 

רוורס  להכרזת  אופיינית  יד    לדרום 
מ  יותר  הרבה  שווה  נקודות    17-אשר 

והסדרה   החלוקה  בזכות  גבוהות 
הארוכה החזקה. מערב מנסה להפריע  

בדרך כלל יש להימנע    –  2♠ באמצעות  
צדדית    Preempt- מ רביעייה  עם 

נקודות    5במייג'ור, אך במקרה שבידנו  
, החשש  Passed Handוהשותף כבר  

  שנחמיץ חוזה בהארט אינו ממשי. 

מספר   בלוח  צפון  9כמו  של  ידו   ,
הכריז   שמערב  לאחר  מאוד  בעייתית 
ביותר   הטוב  הפתרון  ושוב  סדרתו,  את 

את    Passהוא   להכפיל  בתקווה 
טובה   דרום  של  ידו  זאת,  עם  היריבים. 

לכפל   ההכרזה  Balancingמדי   . ♥3  
  מתארת היטב את כוחו ואת חלוקתו. 

מה לעשות כעת בצפון? השותף הראה  
ובידנו  18 נקודות  אפילו  טובות  14+   .
משמעות    J-ה  מקבל  בקלאב  הבודד 

מול סדרה ארוכה וטובה. נראה כי היד  
מציע   ואני  סלם,  ייתכן  NT6שווה   !

דרכים   ימצאו  מתקדמים  שזוגות 
  מדעיות יותר להגיע לסלם. 

  

  ניתוח משחק היד 

ההובלה:   השותף).    ♠7קלף  (סדרת 
משחק   עם  ♠Jמערב  זוכה  וצפון   ,A♠  .

לקיחות מלמעלה. אם מזרח    12לכרוז  
שלו   בסדרה  מיד  ♦5יוביל  ימכור  הוא   ,

ה  הלקיחה  ההובלה  13- את  לאחר   .
ל  היחידה  הדרך  בספייד    13- הנכונה 
נגד   לעקוף  לנחש  היא  .  ♦Jלקיחות 

  ניסיון לבצע משחק לחץ כפול לא יצלח. 
  

  

  

Dealer: S  
Vul: None  11   Board:  

 6 

 986 

 AKT9864 

 J7  

  

 KQ9 

 AQ75 

 Q2 

 A862    

 AJT2 

 J42 

 75 

 KQ95  

 87543 

 KT3 

 J3 

 T43  

  

  

West North East South 

--- --- --- Pass 

1 3 Dbl Pass 

3 Pass 4 Pass 

Pass Pass   

 

  ניתוח ההכרזה 

יפות    11עם   טובים  נקודות  ו"ספוטים" 
  1♣בסדרות הארוכות החלטתי לפתוח  
מתערב   צפון  במערב.  פגיע  .  3♦ לא 

עוצר    17למזרח   ללא  נקודות 
היא   שלו  הנכונה  וההכרזה  בדיאמונד, 

Negative Double  את מכריז  מערב   .
הרביעייה שלו בספייד. מזרח אינו יכול  

עם    NT3להכריז   אופן    Qבשום 
בר בלית  היריב.  בסדרת  ירה  דאבלטון 

מכריז   שהכוח    4♠הוא  תקווה  מתוך 
העודף שלו יסייע לבצע את החוזה עם  
בלבד   קלפים  שבעה  של  התאמה 

  בסדרת השליט. 
  

  ניתוח משחק היד 

ההובלה:  רצף(  ♦A  קלף  צפון  ).  ראש 
הראשונות   הלקיחות  בשתי  זוכה 
זאת,   יודע  אינו  עדיין  הכרוז  בדיאמונד. 
משנה   זה  ואין  סיכוי,  חסר  מצבו  אך 
בלקיחה   צפון  ישחק  סדרה  איזו 
הוא   במאוחר  או  במוקדם  השלישית. 
לא   מכן  ולאחר  בהארט,  עקיפה  יפסיד 
חמישה   הימצאות  על  להתגבר  יוכל 

דרום   של  בידו  קטנים  אחד    –שליטים 
י  את  מהם  שתכשיל  ללקיחה  הפוך 

אף   על  כי  מתברר  בדיעבד    28החוזה. 
מזרח שלהם,  אינם  - הנקודות  מערב 

    מסוגלים לבצע אף משחק מלא. 

לעצור   כלשהי  בדרך  שיצליחו  זוגות 
ירוויחו   הסדרות  באחת  חלקי  בחוזה 
מי   זאת,  לעומת  רבות.  נקודות  כאן 

בדיאמונד    NT3שיכריז   עוצר  ללא 
  . מוחלט  Bottomייענש ויקבל  

  

  

  

  

Dealer: W  
Vul: N-S  12   Board:  

 765 

 AK3 

 962 

 T932  

  

 T42 

 JT9754 

 5 

 Q84    

 AK93 

 86 

 AKJ83 

 75  

 QJ8 

 Q2 

 QT74 

 AKJ6  

  

 

West North East South 

1 Pass 2 Pass 

Pass Pass   

    

    

 

  ניתוח ההכרזה 

פותח   יפות.    15עם    1♦ מערב  נקודות 
לגובה   בקפיצה  תשובה  כי  מקובל  כיום 

חלשה    2 יד  מתארת  מייג'ור  בסדרת 
נקודות במצב לא פגיע) עם    0-5מאוד ( 

אחרות,   גרסאות  לפי  במייג'ור.  שישייה 
כך    3-8מתארת    2♥ההכרזה   נקודות. 

להמשיך   יכול  אינו  מערב  אחרת,  או 
מסוכן   אך  טובה,  יד  לדרום  הלאה. 

ללא עוצר בהארט,    NT2  מאוד להכריז 
רביעייה    Dblוגם   ללא  מתאים  אינו 

ש לי  נראה  לחוזה    2♥- בספייד.  יהפוך 
מזרח   של  מטרתו  הייתה  (וזו    –הסופי 

  להפריע ליריבים). 
  

  ניתוח משחק היד 

ההובלה: רצף(   ♣A  קלף  ).  ראש 
סכנה   שיש  מבין  דרום  הדומם  למראה 

ל  מיד  מחליף  והוא  קלאב,  חיתוך  - של 
Q♥ ז שקלף  לאחר  בלקיחה,  .  זוכה  ה 

זוכה   צפון  נוסף.  בהארט  ממשיך  הוא 
בקלאב.   ♥K- ב שותפו  אל  קלפי    וחוזר 

זוכה   ודרום  אזלו,  הדומם  של  השליט 
עם   הבאות  הלקיחות  .  ♣KJבשתי 

לקיחות   ושלוש  בקלאב  לקיחות  שלוש 
החוזה   את  מכשילות    2♥ בהארט 

  במצב לא פגיע. בלקיחה אחת  

- תספק את מזרח   50של מינוס    תוצאה 
מערב, היות שדרום מסוגל לבצע חוזה  

ואפילו  NT2של    ,NT3    לא הגנה  מול 
  מוצלחת (הובלה והמשך בדיאמונד). 

  

  

  



  8עמוד    2020אונליין אוקטובר סימולטנית 
  

  

Dealer: N  
Vul: Both  13   Board:  

  

 9762 

 Q74 

 KQ9742  

  

 95 

 KJT8 

 T532 

 J53    

 JT87432 

 A 

 AJ9 

 AT  

 AKQ6 

 Q543 

 K86 

 86  

  

  

West North East South 

--- Pass Pass 1 

1 Dbl Pass 2 

2 3 Dbl Pass 

Pass Pass   

 

  ניתוח ההכרזה 

ב  לפתוח  מציע  איני    Preempt- הפעם 
לצפון רביעייה בהארט, והשותף    –  3♣

הפותח   הוא  דרום  הכריז.    1♦ טרם 
)Better Minor  של כוח  למערב   .(

הוא   בספייד.  שביעייה  עם  פתיחה 
אוברקול   חוזר    1♠מכריז  מכן  ולאחר 

 Negative- על סדרתו. צפון משתמש ב
Double    רביעייה להראות  כדי 

בהארט, ודרום מאשר התאמה בסדרה  
להתחר  מחליט  צפון  לגובה  זו.  ,  3ות 

חזקים.   הארטים  ארבעה  למזרח  אבל 
הוא מבין מההכרזה שלשותפו כוח של  

ומכפיל   לפחות  שלוש  3♥ פתיחה  עם   .
אסור   למערב  בהגנה,  בטוחות  לקיחות 
הכפל   את  להוציא  לחשוב  אפילו 

  . 3♠ -המעניש ל
  

  ניתוח משחק היד 

ההובלה: רצף(   ♠J  קלף  ).  ראש 
שנותנת   מאוד  גרועה  הובלה  לכאורה 
המפסידים   כל  את  להשליך  לכרוז 

על   מהדומם  אבל    -  ♠AKQבדיאמונד 
השלישי  בסיבוב  חותך  וממשיך    מזרח 

ולאחר   בדומם,  שנחתך  בדיאמונד 
ממשיך בספייד  הוא    ♥A- זכיית מערב ב 

לחתוך   לדרום  אסור  כעת  רביעי. 
ימשוך   מעליו,  יחתוך  מזרח  כי  בדומם, 

K♥   אמונד עם שתי לקיחות  וימשיך בדי
זו בסדרה  להגנה  את    נוספות  שיכשילו 

פעמים שלוש  אם  החוזה  לא  ה.  דומם 
  חותך, החוזה ייכשל פעמיים.  

בלבד  אחת  פעם  להיכשל  מנת  ,  על 
בלקיחה   לקלאב  להחליף  צריך  דרום 
בספייד   שאינה  הובלה  לאחר  השנייה. 
בלבד.   לקיחות  בחמש  תזכה  ההגנה 

ב אחת  מעניש    3♥ -נפילה  כפל  עם 
שתי   להגנה.  טובה  תוצאה  כבר  תהיה 

  תוצאת שיא.   –נפילות ומעלה  

  

  

Dealer: E  
Vul: None  14   Board:  

 32 

 Q98652 

 92 

 KJ7  

  

 K84 

 T743 

 J4 

 AQ85    

 AQJ9765 

  

 AK8 

 932  

 T 

 AKJ 

 QT7653 

 T64  

  

 

West North East South 

--- --- Pass 2 

4 Pass Pass Pass 

    

    

 

  ניתוח ההכרזה 

הפתיחה   הכרזת  עם  יסכימו  כולם  לא 
משחקים    2♦ לא  חלק  דרום.    2של 

חלש בדיאמונד, ואחרים לא יאהבו את  
יד   לדעתי,  בהארט.  הרב  הצדדי  הכוח 

לפתיחה   מדי  חלשה  דרום  1♦זו  אם   .
ב יפתח  Pass- מתחיל  מערב   ,♠1  ,

סיכוי   יותר  יש  מזרח  תמיכת  ולאחר 
  שיוכרז סלם. 

ה  מערב    Preempt- לאחר  דרום,  של 
מלא   משחק  לפני  לעצור  מוכן  לא 

. למזרח יד טובה למדי,  4♠ ז מיד  ומכרי
ממשיך   הוא  איך  לראות  קשה  אך 
זו   ביד  סלם  להכרזת  המפתח  הלאה. 
מערב   של  ספלינטר  הכרזת  הוא 
ואז   בהארט,  החוסר  את  שתראה 
הכרזת   טובה.  ידו  כמה  עד  יבין  מזרח 

ממזרח  2♦ההפרעה   מערב  - שוללת 
הכרזה   על  ומקשה  הכרזה  מרחב 

  מדויקת לסלם. 

  

  ניתוח משחק היד 

ההובלה: ק השותף).    ♦9  לף  (סדרת 
מושך   הראשונה,  בלקיחה  זוכה  הכרוז 
אחד   שליט  משאיר  כשהוא  שליטים 
ומתחיל   דיאמונד,  לחיתוך  בדומם 
המשחק   הקלאב.  סדרת  על  לעבוד 
נמוך   בקלף  להתחיל  הוא  ביותר  הטוב 

לכיוון   צירוף  ♣8מהיד  "לתפוס"  כדי   ,
  ♣ T-בצפון. לאחר זכיית דרום ב   JTשל  

נגד   רגילה  עקיפה  .  ♣Kתתבצע 
משלים   ומערב  מצליחה    12העקיפה 

יזכו   סלם  שיכריזו  המעטים  לקיחות. 
  בתוצאת שיא. 

  

  

  

  

Dealer: S  
Vul: N-S  15   Board:  

 KQ642 

 JT87 

 K5 

 76  

  

 AT 

 92 

 987 

 KQ9542    

 J93 

 K543 

 AJ642 

 T  

 875 

 AQ6 

 QT3 

 AJ83  

  

  

West North East South 

--- --- --- 1 

1 1 2 Dbl 

Pass 2 3 Pass 

Pass Pass   

 

  ניתוח ההכרזה 

(לא    1♦ומערב מתערב    1♣דרום פותח  
נקודות גבוהות.    9- פגיע) עם חמישייה ו

צפון   קלפי    4מבטיחה    1♠הכרזת 
ל תומך  ומזרח  לפחות,  (לא    2♦-ספייד 

הקלאב   סדרת  את  להציג  ניתן 
של   הכפל  דרום).  ידי  על  שהוכרזה 

מתאר    –  Support Doubleדרום הוא  
שלושה קלפי ספייד בדיוק כאשר הכוח  

מכריז   צפון  ידוע.  טבעי    2♥ טרם 
לפחות   בספייד,    5ומבטיח  קלפים 

שעם   היה    4-4משום  במייג'ורים 
הקודם.   בסיבוב  שלילי  בכפל  משתמש 

טובה,  יד  מהסס    למזרח  אינו  והוא 
ל  נוח.    3♦ -להתחרות  פגיעות  במצב 

אמנם   להחליט.  צריך  דרום  כעת 
לכיוון   מושכת  בהארט  הרבה  העזרה 

היריבים  3♠הכרזת   בסדרת  כוח  אבל   ,
סדרת   וחולשת  אסים  שני  עם  ביחד 
הספייד מעידים על יד הגנתית שצריכה  

  . 3♦ . החוזה הסופי הוא  3לוותר בגובה  
  

  ניתוח משחק היד 

הה רצף(  ♠K  ובלה:קלף  ).  ראש 
הובלה זו מוציאה את הכניסה הצדדית  

ש לדומם,   את  כך  לפתח  סיכוי  אין 
הקלאב.   הארט  סדרת  יוביל  הכרוז 

השנייה   בלקיחה  מהדומם  נמוך 
היא   הבעיה  לחיתוכים.  בתקווה 
דרום   ההארט  של  הרביעי  שבסיבוב 
השליט   בסדרת  מזרח.  מעל  יחתוך 
ולבסוף   עמוקה,  עקיפה  יבצע  הכרוז 
ואחד   בהארט  מפסידים  שני  לו  יהיו 

  .  one down  –בכל סדרה אחרת  

ישחק   דרום  השליט    Qאם  בסיבוב 
עשוי להטעות את הכרוז  הראשון, הוא  

חוזה   מנגד,  פעמיים!  ליפול  לו  ולגרום 
בר  2♠ וההכרזה  -הוא  ביצוע, 

  הייתה נכונה.   3♦ התחרותית  

  

  



  9עמוד    2020אונליין אוקטובר סימולטנית 
  

  

Dealer: W  
Vul: E-W  16   Board:  

 KJ5 

 KT2 

 AQJT3 

 Q2  

  

 AQT42 

 653 

 9 

 A963    

 93 

 74 

 K65 

 KJT874  

 876 

 AQJ98 

 8742 

 5  

  

 

West North East South 

Pass 1NT Pass 2 

Pass 2 Pass Pass 

3 3 4 4♥ 

Pass Pass Dbl Pass 

Pass Pass   

 

  ניתוח ההכרזה 

פותח   פגיעות  NT1צפון  מצב  בכל   .
במצב   אך  מתערב,  היה  מזרח  אחר 
לשבת   מעדיף  אני  פגיע  לא  נגד  פגיע 
משיב   דרום  מזרח.  של  ידו  עם  בשקט 

טרסנפר   לעצור    2♦בהכרזת  ומוכן 
שבידו    2בגובה   בלבד.    7היות  נקודות 

הנקודות,   היכן  עצמו  את  שואל  מערב 
מבין שלשותפו יד טובה ומרשה לעצמו  

שדוחפת את    3♣ הכרזה תחרותית של  
  . 3היריבים לגובה  

ב להסתיים  אמור  זה  כלל  ,  3♥ -בדרך 
מול   הכלל  מן  יוצאת  יד  למזרח  אבל 
סדרת קלאב של השותף והוא אינו יכול  

לגובה   לתמוך  כאן    4שלא  (נדרש 
להכריז   לא  כדי  חשוב    –  5♣ איפוק 

במצב   רק  הכריז  שהשותף  לזכור 
Balancing    לאחרPass    בשתי

  הזדמנויות קודמות). 

ל  מקסימום  עם  דרום  שלו    Pass- כעת 
לנסות   מחליט  קלאב  !  4♥ וסינגלטון 

  מזרח כנראה יכפיל. 

  

  ניתוח משחק היד 

ההובלה:    אסון! ).  סינגלטון (  ♦9  קלף 
מושך   הראשונה,  בלקיחה  זוכה  צפון 
במידת   בדיאמונד  שוב  עוקף  שליטים, 

ומשלים   אחת    5הצורך  בכל  לקיחות 
מזרח האדומות.  מערב  -מהסדרות 

משפיל לאחר שהיריבים    590-רושמים  
ב עצרו  לעשות  2♥ - כבר  מה  אין  זה    –. 

הלאה   עוברים  ופשוט  מהברידג'  חלק 
היחידה   המכשילה  ההגנה  הבאה.  ליד 

הובלה  ל   היא  מתחת  נמוך    A- בקלאב 
חיתוך   עם  לספייד  מידית  והחלפה 

  ספייד בלקיחה הרביעית. 

עשר  -מזרח  לבצע  מסוגלים  מערב 
  לקיחות בחוזה בקלאב. 

  

Dealer: N  
Vul: None  17   Board:  

 T93 

 98 

 QJ73 

 Q975  

  

 KJ6 

 K54 

 KT6 

 J642    

 A854 

 Q732 

 9842 

 A  

 Q72 

 AJT6 

 A5 

 KT83  

  

  

West North East South 

--- Pass Pass 1 

Pass 1 Pass 1 

Pass 2 Pass Pass 

2 Pass Pass Pass 

 

  ניתוח ההכרזה 

פותח   קריאות    1♣ דרום  שתי  לאחר 
Pass  .מוציא לכפל  מדי  חלש  מערב   .
Pass    היא אופציה עם ידו של צפון, אך

כדי   להכריז  עדיף  טקטיים  משיקולים 
(במצב   להתערב  היריבים  על  להקשות 

Balancing    מכריז היה  ).  NT1מזרח 
וצפון טבעי,  באופן  נמשכת  - ההכרזה 

ב  עוצרים  צריך  2♣-דרום  מערב  האם   .
הכרזה   לו  אין  טכנית,  משהו?  לעשות 

"זועק"  2♣ מעל   המכרז  מהלך  אבל   ,
אינו   זוג  אף  כאשר  ביחוד  להתערבות, 
על   להמליץ  החלטתי  לכך  אי  פגיע. 

של    Balancingהכרזת   .  2♠ חריפה 
צפון ולתת  - כעת  לשתוק  ייטיבו  דרום 

בעצמם   הם  אחרת  לשחק,  ליריבים 
  יעלו גבוה מדי. 

את   להבין  חייב  מצדו,  מזרח, 
הכרזת   של  .  Balancingהמשמעות 

  . 3♠- לחשוב על העלאה ל   אסור אפילו
  

  ניתוח משחק היד 

ההובלה: לקבל    ♥9  קלף  (מקווה 
או   רצף (  ♦ Qחיתוך)    חלופות ה ).  ראש 

רבות ובהגנה  היד  גם  במשחק  וכך   ,
אין   ולכן  האפשריות,  התוצאות 
באפשרותי לנתח את היד לקיחה אחר  
בדיאמונד   שהובלה  רק  אציין  לקיחה. 
הסדרה   את  לפתח  לכרוז  עוזרת 
ומאפשרת לו לבצע את החוזה. הובלה  
במשחק   חזקה.  יותר  הרבה  בהארט 
אחת,   פעם  ייפול  הכרוז  מושלם 

  ובשולחן תיתכן נפילה בשתי לקיחות. 

דרום    2♣ חוזה  מנגד,   ידי  על  משוחק 
בר בסדרת  -הוא  הובלה  ולאחר  ביצוע, 

אין   עודפת.  לקיחה  גם  תבוצע  מיייג'ור 
ש  מצויינת    110+-ספק  תוצאה  תהיה 

  רום. ד-לצפון 

  

  

  

Dealer: E  
Vul: N-S  18   Board:  

 873 

 K63 

 KJT5 

 K85  

  

 AT92 

 72 

 Q863 

 Q42    

 KQJ4 

 AQT5 

 A974 

 7  

 65 

 J984 

 2 

 AJT963  

  

 

West North East South 

--- --- Pass Pass 

1 Pass 1 1NT* 

4 Pass 4 Pass 

Pass Pass   

 

  ההכרזה ניתוח 

מהכרזת   נמנע  דרום  הראשון  בסיבוב 
בגלל הרביעייה בהארט, אך לאחר    3♣

שהיריבים הכריזו את סדרותיו הקצרות  
יתערב.   להיות    NT1הוא  יכול  אינו 

התחלתי. הכרזה זו    Passטבעי לאחר  
הוכרז  5מראה   שלא  במיינור  קלפים   +

הוכרז.  4  -ו שלא  במייג'ור  קלפים   +
זאת,   מבטיח    Dblלעומת    4-4היה 
  . 5-5היה מבטיח    NT2- בסדרות אלה ו

בידו   מערב.  את  מעניין  אינו  זה    16כל 
בספייד   התאמה  עם  גבוהות  נקודות 

קלאב  היטב  וסינגלטון  מתואר  זה  כל   .
. לצפון אין  4♣לינטר  על ידי הכרזת ספ

ל  סוגר  ומזרח  לומר,  שתי    4♠ - מה  עם 
  נקודות מבוזבזות בקלאב. 

  

  ניתוח משחק היד 

ההובלה:  אם  ).  סינגלטון(  ♦2  קלף 
יחזור   צפון  מהדומם,  נמוך  קלף  ישוחק 
דרום   כעת  ואם  לחיתוך,  נמוך  בקלף 

ל  מתחת  להוביל  יקבל    ♣A- יעז  הוא 
  ♥ K- חיתוך נוסף, ובהמשך צפון יזכה ב

  והחוזה ייכשל פעמיים. 

יהיה:   יותר  מוצלח  משחק  ,  ♦ Aקו 
סיבובים   בשלושה  שליטים  משיכת 

ה אל  לכרוז    T- והארט  עדיין,  בדומם. 
(כולל   בספייד  חמש  לקיחות:  תשע  רק 
בהארט   שתיים  צולבים)  חיתוכים  שני 
ושתיים בדיאמונד. המשחק המלא אינו  

  ניתן לביצוע מול הגנה נאותה. 
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Dealer: S  
Vul: E-W  19   Board:  

 Q98 

 9752 

 AQ32 

 A5  

  

 J54 

 64 

 JT974 

 J97    

 K32 

 J3 

 85 

 KQ8643  

 AT76 

 AKQT8 

 K6 

 T2  

  

  

West North East South 

--- --- --- 1 

Pass 2NT * Pass 3NT 

Pass 4 Pass 4 

Pass 4 Pass 4 

Pass 4NT Pass 5 

Dbl 6 Pass Pass 

Pass    

 

  ניתוח ההכרזה 

טובה   דוגמה  מהווה  המכרז  מהלך 
במוסכמה   .  Jacoby 2NTלשימוש 

מתארת   צפון  של  הראשונה  הכרזתו 
עם   לפחות  פתיחה  של  קלפים  4כוח   +

הכרזת   השותף.  של  המייג'ור  בסדרת 
בינוני    NT3דרום   פותח    מתארת 

באף  15-17( חוסר  או  סינגלטון  ללא   (
אך    סדרה.  סלם,  שיש  בטוח  אינו  צפון 

  cue-bidולכן יכריז    ברשותו שני אסים, 
לעצור    4♣מעודד   לשותף  יציע  בטרם 

מתארת    4♥ (הכרזת    4בגובה  
מעולה   שליט  סדרת  לדרום  חולשה). 
סדרות   בשתי  טובים  וקונטרולים 

הכרזת   "סוגרת    4♣ צדדיות.  צפון  של 
ממשיך   הוא  ולכן  הפינה",  את  לו 

צפון  4♠ נוספת    cue-bidבהכרזת    .
שואל   אופטימי,  להיות  כעת  מחליט 

תשובה  לק  ומקבל  מפתח  .  3או    0לפי 
כל   השותפות  שבידי  הדבר  משמעות 

וגם   האסים  צפון    . ♥Kארבעת  לכך,  אי 
  מכריז סלם קטן. 

  

  ניתוח משחק היד 

ההובלה: רצף(   ♣K  קלף  ).  ראש 
ב  זכייה  קשה:  אינו  ,  ♣A- הביצוע 

משיכת שליטים בשני סיבובים, שלושה  
קלאב   השלכת  עם  דיאמונד  סיבובי 

וכעת   ביותר  מפסיד,  המדויק  המשחק 
להריץ   הוא  לעקיפה    ♠ 8בספייד 

לדומם   לחזור  ייכשל  זה  ואם  עמוקה, 
נגד    ♥9עם   במציאות  ♠Kולעקוף   .8 ♠  

ה את  למערב  דרום  K- מוציא  וכעת   ,
ולתבוע   קלפיו  את  לפרוש    12יכול 

מעטים    לקיחות.  זוגות  רק  להערכתי, 
  יגיעו לסלם הזה. 

  

  

  

Dealer: W  
Vul: Both  20   Board:  

 AJ987 

 K52 

 J86 

 T5  

  

 KQ32 

 AT7 

 T73 

 J97    

 T65 

 J8 

 542 

 K8632  

 4 

 Q9643 

 AKQ9 

 AQ4  

  

 

West North East South 

Pass Pass Pass 1 

Pass 2* Pass 3 

Pass 4 Pass Pass 

Pass    

 

  ניתוח ההכרזה 

פתיחה   לאחר  נוספת  מועילה  מוסכמה 
היא    1של   לשלושה  Druryבמייג'ור   .

ביד   פותח  ודרום  פתיחה,  אין  שחקנים 
שצפון  1♥ רביעית   הראשון  הדבר   .

שתשובה   הוא  לדעת  לאחר    1♠ צריך 
Pass    את מחייבת  אינה  התחלתי 

רוצה   אינו  צפון  להמשיך.  השותף 
ב  ולכן  5-2בהתאמה    1♠ -להיתקע   ,

מדי   טובה  זו  יד  בהארט.  לתמוך  עליו 
בגובה  2♥- ל  להכריז  צורך  אין  אך   ,3  .

מוסכמת   אצל    Druryלפי  המקובלת 
מתארת    2♣ זוגות מתקדמים, ההכרזה  

מקסימלי של   כוח  בהארט עם  התאמה 
Passed Hand  מעולה יד  לדרום   .–  

אם    15 בספייד.  סינגלטון  עם  נקודות 
מבוזבזות   נקודות  בכלל  אין  לשותף 

יש כנראה סלם. לפיכך דרום    –בספייד  
  .  3♠ בוחר בהכרזת ספלינטר  

  5צפון מבין שידו אינה שווה הרבה עם  
זה  נקודות בספייד, והוא מסתפק בהכר 

  . 4♥סוגרת של  
  

  ניתוח משחק היד 

ההובלה:  לדעתי  ♦4או    ♠6  קלף   .
ביותר   הבטוחה  היא  בספייד  הובלה 
הראה קוצר בסדרה זו.   לאחר שהכרוז 
יש לציין כי הובלה אקטיבית בהארט או  
לעומת   לקיחה.  מיד  "תמכור"  בקלאב 
זאת, לאחר הובלה פסיבית הכרוז צפוי  

בהארט   לקיחות  שתי  ולקיחה  להפסיד 
אחת בקלאב, והחוזה יבוצע בדיוק. על  
בשלב   קלאב  לחתוך  להקפיד  הכרוז 
גם   עלול  הוא  אחרת  בדומם,  מוקדם 

  להיכשל בחוזה. 
  

  

  

  

Dealer: N  
Vul: N-S  21   Board:  

 Q98 

 AK842 

 J854 

 A  

  

 AKJ432 

 QJ 

 Q7 

 K75    

  

 653 

 T963 

 QT9632  

 T765 

 T97 

 AK2 

 J84  

  

  

West North East South 

--- 1 1 2 

Pass Pass 2 Pass 

Pass 3 Pass Pass 

Pass    

 

  ניתוח ההכרזה 

פותח   לא  1♥ צפון  מזרח  של  ידו   .
שווה   קלפי    16באמת  בגלל  נקודות 

Q/J    אך האדומות,  בסדרות  חלשים 
להכריז   כדי  טובה  מספיק  היא  עדיין 

לבד.   הספייד  לצפון  פעמיים את סדרת 
לאחר   קלה  לא  והוא  2♠ התלבטות   ,

ל להתחרות  טופ  3♥ -מחליט  - משיקולי 
אינה    100+או    50+בוטום (תוצאה של  

לא   מזרח  אם  זו).  ביד  טובה  נראית 
ל ויתחרה  צריך  3♠ -ירפה  דרום   ,

לדעתי,   כבד.  יהיה  והעונש  להכפיל, 
  . 3♥ - סביר שההכרזה תסתיים ב

  

  ניתוח משחק היד 

מערב  ).  ראש רצף (   ♠A  קלף ההובלה:
חיתוך.   לו  נותן  ומזרח  משרת,  אינו 

יזכה  צפון  .  מערב יחזור כנראה בקלאב
תמונה    ♥ Aישחק  ו  ♣A- ב נפילת  עם 

ימשיך   בינוני  כרוז  יפיל  ,  ♥Kממזרח. 
את קלף התמונה השני בהארט ולאחר  

מנפילת   ייהנה    10ויבצע    ♦Qמכן 
עיקרון   לפי  ישחק  טוב  כרוז  לקיחות. 

Restricted Choice    לדומם ויעבור 
הגמול   בהארט.  לעקוף  כדי  בדיאמונד 

תוצאה    9יהיה   עם  בלבד  לקיחות 
א לפעמים  ברידג' הו  –מתחת לממוצע  

  משחק אכזרי. 

צפון נגד   בספייד  יכולים  -חוזה  דרום 
ב  הגנה    8- לזכות  לאחר  לקיחות 

הוא   בשולחן  הצפי  אך    7מושלמת, 
להגנה.  ליריביהם    לקיחות  שיתנו  זוגות 

יזכו    2♠ לשחק   לא  מוכפל  בלתי 
  בתוצאה טובה. 
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Dealer: E  
Vul: E-W  22   Board:  

 9853 

 87 

 KQ98 

 KQ8  

  

 KT 

 KT52 

 T64 

 T932    

 AQ6 

 AQJ 

 752 

 AJ74  

 J742 

 9643 

 AJ3 

 65  

  

 

West North East South 

--- --- Pass Pass 

1 Pass 1 Pass 

2NT Pass 3NT Pass 

Pass Pass   

  

  או

  

West North East South 

--- --- Pass Pass 

1NT Pass Pass Pass 

    

 

  ההכרזה ניתוח 

נקודות מערב צריך    18לפי הספר, עם  
ל  1♣ לפתוח   בסיבוב    NT2-ולקפוץ 

מתאר   זה  הכרזות  רצף    18-19השני. 
עם   ולכן  וארבע    6נקודות,  נקודות 

  . NT3-עשיריות מזרח צריך להעלות ל

למרות זאת, שחקנים רבים ישדרגו את  
בגלל   מטה  כלפי  מערב  של  ידו  ערך 

הרעה   והמחסור    4333החלוקה 
אלה   שחקנים  טובים.  ב"ספוטים" 

בפתיחה   ככל    NT1יסתפקו  שתהפוך 
  הנראה לחוזה הסופי. 

  

  ניתוח משחק היד 

ההובלה:  רצף(   ♦K  קלף  דרום  ראש   .(
. ההגנה תזכה  J-וימשיך ב   ♦A- ביעלה  

מהרה   בסדרה.  עד  לקיחות  בארבע 
של   המיידיות  הלקיחות  נגמרו  כעת 
לקיחות   שמונה  לכרוז  אך  ההגנה, 
בספייד   שלוש  בהארט,  (ארבע  בלבד 
לא   הסתם,  מן  צפון,  בקלאב).  ואחת 
יוותר על ההגנה שלו בקלאב, והמשחק  

  המלא ייכשל. 

זו יוכרע בהכרזה: מי    חלוקה גורלה של  
במערב  יש בחוזה  ועצ י ו  NT1פתח  ר 

  ירוויח.   –חלקי  
  

  

  

  

Dealer: S  
Vul: Both  23   Board:  

 A975 

 2 

 AT972 

 874  

  

 T8 

 A9643 

 KQ84 

 JT    

 Q32 

 Q875 

 63 

 Q653  

 KJ64 

 KJT 

 J5 

 AK92  

  

  

West North East South 

--- --- --- 1NT 

Pass 2 Pass 2 

Pass 4 Pass Pass 

Pass    

 

  ההכרזה ניתוח 

שאין עליה עוררין.    NT1הפעם פתיחה  
עם   משיב  בהכרזת    8צפון    2♣ נקודות 

סטיימן, שלאחריה אין למזרח אפשרות  
רביעייה   מראה  דרום  להתערב. 
צפון   התאמה,  מציאת  לאחר  בספייד. 
הסינגלטון   עבור  חלוקה  נקודות  מוסיף 

  . 4♠בהארט ומכריז מיד משחק מלא  

  

  ניתוח משחק היד 

ההובלה:  מדאבלטון(   ♦6  קלף  ).  גבוה 
כל ההובלות נראות מסוכנות, ודיאמונד  

במ הרע  לדעתי  יזכה  הוא  מזרח  יעוטו. 
עם   הראשונה  ויחזור    ♦ Qבלקיחה 

  בקלאב לעבר חולשת הדומם. 

מורכב המשחק  והאפשרויות  מהלך   ,
מספר   לקבל  הכרוז  על  מרובות. 
האם   בספייד?  לעקוף  האם  החלטות: 
או   בדיאמונד  כפולה  עקיפה  לנסות 
להגביה את הסדרה באמצעות חיתוך?  

לשחק   הובלת    Kאו    Tהאם  לאחר 
שמזרח   (במידה  מהדומם  נמוך  הארט 
שיינתנו   התשובות  נמוך)?  משחק 
השונים   בשולחנות  אלה  לשאלות 

  צאות.  ישפיעו על התו 

משחק   דרום  שאם  בכך  לסכם  ניתן 
נכון,   הכול  ומנחש  פתוחים"  "בקלפים 

לבצע   יכול  הוא  לאחר    11אז  לקיחות 
יש   במציאות  אבל  בדיאמונד,  הובלה 

  ייכשל.   4♠ סיכוי גבוה שהחוזה  

  

  

  

  

Dealer: W  
Vul: None  24   Board:  

 532 

 5 

 AQJT 

 KQT83  

  

 T6 

 QT832 

 K87 

 A95    

 J874 

 AJ4 

 64 

 7642  

 AKQ9 

 K976 

 9532 

 J  

  

 

West North East South 

Pass 1 1 Dbl 

2 Pass Pass 3NT 

Pass Pass Pass  

    

 

  ניתוח ההכרזה 

מתלבט   תמיד  הפותח  כזו  חלוקה  עם 
הפתיחה    . 1♦- ל  1♣   בין   הכרזת 

להראות   מאפשרת  מתוך    9המוצעת 
ללא    13 השנייה  בהכרזה  הקלפים 

מזרח   במציאות  רוורס.  בהכרזת  צורך 
ומערב    1♥ מתערב    מינימלית  יד  עם 

ל  מדרום.    2♥ -תומך  שלילי  כפל  לאחר 
חופשית"   "הכרזה  על  מוותר  צפון 

לדרום.   מגיעה  פתיחה  וההכרזה  עם 
היריבים,   בסדרת  ועוצר  פתיחה  מול 

  .  NT3הכרזה המתבקשת היא  ה

להערכתי, בחירת הכרזת הפתיחה של  
לא   הסופי.  החוזה  על  תשפיע  לא  צפון 

שפתיחה   לי  תשכנע    1♦נראה  מצפון 
  . 5♦את דרום להכריז  

  

  ניתוח משחק היד 

ההובלה:  (סדרת    ♥ Jאו    ♥A  קלף 
ממשיכה  השותף).   ההגנה  מקרה  בכל 

העוצר   את  לדרום  ומוציאה  בהארט 
לבחור   יצטרך  דרום  כעת  שלו.  היחיד 
החוזה   את  לבצע  נואש  ניסיון  בין 
הסיכויים)   (נגד  עקיפה  באמצעות 
במטרה   בקלאב  המשך  ובין  בדיאמונד 
(לאור   אחת  לנפילה  הנזק  את  לצמצם 

האוברקול,   להימצא    ♣Aהכרזת  צפוי 
בתחרות   החוזה  בי  IMPבמזרח).  צוע 

העדיפויות,   סדר  בראש  עומד  תמיד 
טופ  בתחרות  לבחור  -אולם  רצוי  בוטום 

ביותר   הרב  הסיכוי  בעל  המשחק  בקו 
דרום   אם  אגב,  התוצאה.  את  לשפר 

ב  ♣Jמוביל   זכייה  מבלי    ♥K- לאחר 
ייפול   עדיין  הוא  בדומם,  לכסות 
האפשרויות,   מגוון  אף  על  פעמיים. 

דרום רושמים  - קשה לי לראות את צפון
  תוצאה חיובית בחלוקה זו. 

  

  

  
  



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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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.”
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