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לראשונה בישראללראשונה בישראל 
סימולטנית אונליין סימולטנית אונליין 
מאי מאי 20202020

לפניכם לראשונה בישראל תחרות סימולטנית מאי 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    2020 אונליין מאיסימולטנית ארצית 
  

  
  2020אונליין מאי סימולטנית 

  
 

הידיים ששוחקו בתחרות הסימולטנית  24לפניכם  
  . 2020 מאי אונליין

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

  , בחר סט שלם, זה שנראה לו המעניין ביותר.רם סופרההסברים 

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.

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

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

 
  
  
  

Dealer: N 
Vul: None 1 Board:

 AJT7
 63
 J9862
 92

 8543
 AQT
 AT54
 Q7

 9
 KJ8754
 K7
 KJT5

 KQ62
 92
 Q3
 A8643

o 

West North East South 

--- Pass 1♦ Pass 
1♥ Pass 1♠ Pass 
3♥ Pass 4♥ Pass 

Pass Pass   
  

 
  ניתוח ההכרזה 

, ואז 1♠, ולדרום אין התערבות "תקנית". שחקנים נועזים ינסו אולי 1♦מזרח פותח 
  תהיה יקרה מדי. 4♠-, כאשר  הקרבה ל4♥בדרך לחוזה  2♥מערב יכריז 

 1♥מערב בעייתית יותר כאשר דרום לא מתערב. מערב משיב - מזרח הכרזת
, ועתה מערב מראה יד 1♠קלפים בסדרה. מזרח ממשיך  4ובשלב זה מבטיח רק 

. למזרח ניקוד מינימלי 3♥מזמינה למשחק מלא עם שישייה בהארט באמצעות 
להכרזת פתיחה, אך השלישייה החזקה בהארט (וזאת לאחר שבהכרזה הקודמת 

  .4♥שלל רביעייה) מטה את הכף לטובת העלאה למשחק מלא 

 
  ק היד ניתוח משח

(סדרה שלא הוכרזה. לא מומלץ להוביל בסדרת הספייד  ♣9 קלף ההובלה:
  ).Kללא  Aבראשות 

וכעת אולי ימשיך בסדרה בתקווה ששותפו  ♣A- המשחק פשוט מאוד: דרום זוכה ב
. החלטה זו אינה משנה דבר. להגנה לקיחה יחתוך, אך סביר יותר שיחליף לספייד 

אחת בספייד שאין אפשרות לאבד אותה. לאחר שהמגנים יזכו בשני האסים 
לקיחות היות שסדרת הקלאב שלו  11שלהם, מערב יוציא להם שליטים ויתבע 

  הוגבהה.

נקודות  23לקיחות עם  11-מערב זוכים בקלות ב-איך להסביר את העובדה שמזרח
  ידיים משלימות זו את זו ואין אף קלף מבוזבז.גבוהות? שתי ה 

  



  3עמוד    2020 אונליין מאיסימולטנית ארצית 
  
  

Dealer: E 
Vul: N-S 2 Board:

 Q962
 875
 AT32
 AT

 AKJ54
 AT4
 9
 K874

 87
 K9632
 K874
 92

 T3
 QJ
 QJ65
 QJ653

 

West North East South 

--- --- 1♠ Pass 
1NT Pass 2♣ Pass 
2♠ Pass 3♥ Pass 

Pass Pass   
 

  ניתוח ההכרזה 

שלוש ההכרזות הראשונות פשוטות. 
 4-5מבטיח  2♣לפי השיטה "הטבעית" 

זהו  2/1קלאבים, בעוד לפי שיטת 
Better Minor בכל מקרה מערב אינו .

למרות ידו  Passיכול לקרוא 
הסדרה  – 2♠המינימלית ועליו להכריז 

היחידה שבה ידוע בוודאות שיש 
קלפים לפחות. הכרזה  7לשותפות 
עלולה "לתפוס" סינגלטון  2♥שנייה של 

  אצל השותף. 

, אבל 2♠- כעת אין זו שגיאה לעצור ב
אני מעדיף במזרח הכרזה שלישית של 

הזמנה למשחק מלא עם חלוקה  – 3♥
. אמנם ♥לא מאוזנת ושלושה קלפי 

נקודות בלבד, אך איכותן  15למזרח 
  טובה מאוד.

, והשאלה ♥-מערב שמח לשחק ב
. לדעתי, 4♥-היחידה היא אם להעלות ל 

היות  3בוטום עדיף לעצור בגובה -בטופ
סינגלטון או  אין ערך רב מול  ♦K- של 

  .חוסר אצל השותף
  

  ניתוח משחק היד 

  ניסיון הטעיה! – ♥J קלף ההובלה:

חלוקת היד של הכרוז ידועה מההכרזה, 
שתסייע  ♦-ולכן אין היגיון בהובלה ב

  לחתוך ביד הקצרה.
הובלה בשליט מקשה על הכרוז לחתוך, 

עשויה להטעות  J-ובנוסף הבחירה ב
- את הכרוז ולגרום לו להפסיד לקיחה ל 

Q♥ לקיחות באמצעות  10. ניתן לבצע
משיכת שליטים ומסירת שני דיאמונדים 

בסופו של דבר נמוכים להגנה שתוביל 
למשחק לחץ נגד צפון בסדרות הספייד 
והדיאמונד. אין סיבה לשחק כך בקלפים 

לקיחות  9סגורים, ואני סבור שביצוע 
- יעניק תוצאה טובה למזרח 3♥בחוזה 
  מערב.

  

  

Dealer: S 
Vul: E-W 3 Board:

 AJ842
 Q875
 AKT
 2

 K
 93
 J76543
 Q754

 Q
 AKJT62
 82
 AJ98

 T97653
 4
 Q9
 KT63

  

West North East South 

--- --- --- 2♠ 
3♥ 4♥ Pass 4♠ 

Pass Pass Pass  
    

 
  ניתוח ההכרזה 

חלש  2פעם לא היינו חולמים לפתוח 
עם יד כמו זו של דרום, אולם 
הסטנדרטים השתנו ומותאמים כיום 
למצב הפגיעות. במצב פגיע נגד לא 

, גם יד 6-4פגיע עם חלוקה של 
נקודות גבוהות וסדרה  5המכילה 

 עלובה תרצה להפריע. 

. צפון רואה סלם 3♥מערב מתערב 
אפשרי מול יד טובה של השותף ומכריז 

. דרום מצנן את התלהבותו 4♥ביד -קיו
. על אף ידו היפה, מערב 4♠בהכרזת 

מבין ששותפו חלש ועליו לנטוש את 
  המכרז.

 1♥אם דרום לא פותח, מערב פותח 
. מזרח כנראה יכפיל 1♠וצפון מתערב 
(הכרזת הפרעה).  4♠-ודרום יקפוץ ל

 –למערב ליפול למלכודת כעת אל 
תיענש  5♥הכרזה אופטימית מדי של 

  יוביל לאכזבה. 4♠, וגם כפל על קשות

  
  ניתוח משחק היד 

(ראש רצף). הביצוע  ♥A קלף ההובלה:
שתזכה בו. ברגע  Aלהגנה עוד  –קל 

שהכרוז מקבל את ההובלה הוא מושך 
נופלים זה  KQשליטים בסיבוב אחד (

 11- על זה) ומבצע חיתוך צולב ל 
לקיחות. אם ההגנה לא תוביל בהארט, 
המפסיד בהארט עלול להיעלם על 
סדרת הדיאמונד, אך הסיכוי שזה יקרה 
נמוך מאוד: למערב הובלה אוטומטית 

, ואם צפון יהיה הכרוז, מזרח ♥A- ב
, ואין לו 1♥מוביל לאחר ששותפו פתח 
  חרת.שום סיבה להוביל בסדרה א

  
  

  

Dealer: W 
Vul: Both 4 Board:

 Q8
 K976532
 QT32
 

 AKJT
 
 A64
 K86432

 9654
 AQ
 875
 AT97

 732
 JT84
 KJ9
 QJ5

 

West North East South 

Pass 3♥ Dbl 4♥ 
4♠ Pass Pass Pass 

    
    

 
  ניתוח ההכרזה 

גם בחלוקה זו אני תומך בהכרזת 
Preempt  ,עם סדרה חלשה יחסית

. 2-7-4-0בשל החלוקה הייחודית 
ההתערבות הנכונה של מזרח היא כפל. 

תגרום לאבדן התאמה  4♣הכרזה של 
אפשרית בספייד (שלא לדבר על איכות 

  הסדרה הירודה).

קלפים  4דרום תומך בשותפו עם 
בסדרה כאשר ברור לו שהיריבים יכולים 

לפחות. למערב ניקוד  4♠לבצע 
התחלתי עם רביעייה  Pass- מקסימלי ל

מול כפל מוציא  4♠בספייד, והוא מכריז 
של השותף שמבטיח לרוב רביעייה 

  בספייד.

, 4♠-ייתכן שההכרזה לא תסתיים ב
, אך עם משום שידו של מזרח מפתה 

חורים רבים בסדרות המיינור לא הייתי 
מושך לסלם. ייתכן גם שצפון לא יוותר 

. במקרה זה נראה מוצדק 5♥- ויקריב ל 
  עם ידו של מזרח. 5♠- להתחרות ל 

  
  ניתוח משחק היד 

איתות העדפת  – ♥2 קלף ההובלה:
 ♥A- סדרה! צפון מקווה ששותפו יזכה ב

ויבין את המשמעות המיוחדת של קלף 
הובלה שאינו רביעי מלמעלה: צפון 

  רוצה חיתוך קלאב.

המציאות טופחת על פניו של צפון: 
, משליך ♥AQ- מערב (הכרוז) זוכה ב

 Q♠מפסידים, לוכד את  ♦ מהדומם שני 
  לקיחות. 12ומבצע 

יתר על כן, מתברר כי לדרום לקיחה 
, גם ♣"טבעית" בקלאב כך שחיתוך 

אילו היה יוצא לפועל, היה חסר 
  משמעות.

טובה  ♦-הובלה ב מתברר כי בדיעבד 
  לקיחות. 11-יותר ומגבילה את הכרוז ל
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Dealer: N 
Vul: N-S 5 Board:

 97642
 4
 962
 A732

 K5
 KJ
 A54
 KQJT54

 AQ83
 98762
 Q73
 6

 JT
 AQT53
 KJT8
 98

  

West North East South 

--- Pass 1♣ 1♥ 
Dbl Pass 2NT Pass 
3NT Pass Pass Pass 

    
 

  ניתוח ההכרזה 

, 1♥והתערבות  1♣לאחר פתיחה 
מערב מכפיל כדי להראות רביעייה 

. כעת נראה לי שידו של מזרח בספייד 
טובה מדי להכרזה טבעית, אך מזמינה 

- ל  NT2. אני מתלבט בין 3♣בלבד, של 
NT3  ולבסוף בוחר באפשרות הזהירה

יותר לנוכח העוצר "השביר" בהארט. 
עם זאת, ברור כי מזרח, ולא מערב, 
צריך להיות הכרוז. ידו של מערב 

  .NT3-מספיק טובה כדי להוסיף ל
  

  ניתוח משחק היד 

(רביעי מלמעלה).  ♥5 קלף ההובלה:
. ♣K-וממשיך מיד ב ♥J- מזרח זוכה ב

  הוא מקווה שסדרת הקלאב תתחלק
). תקוותו 84%-(סיכוי של כ 4-2או  3-3

לקיחות:  10- מתגשמת והוא מגיע ל 
שלוש בספייד, אחת בהארט, אחת 
בדיאמונד וחמש בקלאב. למזלו של 

אזלו קלפי  אצל צפון, ולצפון ♣Aהכרוז 
ההארט בעוד שותפו ממתין עם שלוש 

  לקיחות מידיות בהארט.

בדיעבד מתברר שכל הובלה פרט 
להארט הייתה טובה יותר, משום 

צפון היה חוזר  ♣A-שלאחר זכייה ב
ומגביל את הכרוז לתשע בהארט 

  לקיחות.
  

  

Dealer: E 
Vul: E-W 6 Board:

 J9
 952
 AJT9
 A942

 Q53
 AJ4
 764
 K863

 A742
 Q
 KQ853
 J75

 KT86
 KT8763
 2
 QT

 

West North East South 

--- --- Pass Pass 
1♦ Pass 1NT 2♥ 

Pass Pass 2NT Pass 
Pass Pass   

 
  ניתוח ההכרזה 

על דרום להימנע מפתיחה חלשה של 
. מערב עם רביעייה טובה בספייד  2♥

, ולמזרח יד אופיינית 1♦הוא הפותח 
  המתארת NT1להכרזת התשובה 

נקודות ללא רביעייה במייג'ור.  6-10
קלפים  10כעת דרום חייב להתערב עם 

בסדרות המייג'ור. אילו היו לו שתי 
(מעין  2♦חמישיות היה מכריז 

Michaels Cuebid במצב הנתון .(
ולוותר על סדרת  2♥להכריז עדיף 

השותף עלול  -הספייד. כפל מסוכן 
  להשאיר.

כיצד יגיב מזרח? לכאורה ידו ראויה 
לפעולה כלשהי עם ניקוד מקסימלי 
להכרזתו הקודמת, אך כפל מסוכן מאוד 

נופל. החלטתי  2♥-באין ודאות ש
בתקווה שהחוזה  NT2להמליץ על 

 2♥-יתבצע או ייפול פעם אחת בשעה ש
  מתבצע.

  
  משחק היד ניתוח 

(רביעי מלמעלה).  ♥7 קלף ההובלה:
מראה הדומם אינו מרנין. לאחר זכיית 

Q♥  בדומם, מזרח מנסהK♦ צפון זוכה .
 Jוחוזר בהארט. מזרח משחק  ♦A- ב

בסיבוב הבא  ♥A-, זוכה בK- שמפסיד ל 
וכעת חייב לדייק כדי ליפול "רק" 

נוסף.  ♣- ו K-אל ה  ♣, ♦Qפעמיים: 
אך נקלע לבסוף  ♣Q- דרום זוכה ב

- למשחק סופי וחייב להוביל מתחת ל 
K♠ לקיחות. 6-ולאפשר לכרוז להגיע ל  

אם  500-(ואולי  200-התוצאה הסופית 
 )NT2צפון יהיה נועז מספיק להכפיל 

לאחר מעשה  מערב.-אינה טובה למזרח
מתברר שעדיף היה לתת ליריבים 

  .2♥בצע שחק ול ל 
  

  

Dealer: S 
Vul: Both 7 Board:

 86
 K642
 AKJT
 J96

 T75
 AJ983
 63
 AT8

 AK32
 75
 Q942
 Q42

 QJ94
 QT
 875
 K753

  

West North East South 

--- --- --- Pass 
Pass 1♦ 1♥ Dbl 
1NT Pass Pass Pass 

    
 

  ניתוח ההכרזה 

במערב ובהמשך יהפכו  1♦יש שיפתחו 
לאחר מהלך הכרזה  NT1-לדומם ב

 טבעי ללא התערבות:
1♦ - 1♥ - 1♠ - 1NT.  

אם מערב מעדיף (כמומלץ לעיל) להיות 
נקודות מאוזנות במצב  11שמרן עם 

 1♥, מזרח יתערב 1♦פגיע, צפון יפתח 
ודרום יכפיל כדי להראות רביעייה 

נקודות וכוח  11בספייד. כעת יד עם 
בסדרות היריבים מתאימה בהחלט 

, אשר NT1להכרזת תשובה לאוברקול 
  תנעל את המכרז.

  
  ניתוח משחק היד 

(מבקש לזרוק  ♦K קלף ההובלה:
תמונה או לאותת ספירה). דרום משחק 

(איתות ספירה סטנדרטי, נמוך =  ♦5
. מערב זוכה ♠8-זוגי). צפון מחליף ל-אי
בצפון.  ♥T-בתקווה ש ♥7ומריץ  ♠A- ב

. צפון זוכה ♦8-וחוזר ב ♥T-דרום זוכה ב
  ויודע כי מערב התחיל עם ♦T-ב

על כן אין . Qבראשות  ♦ארבעה קלפי 
. מערב ♠- . צפון ממשיך ב♦Kלשחק 
 Q- ומפיל את ה  ♥A, ממשיך ♠K-זוכה ב

מוציא לצפון את  ♥Jשל דרום. כעת 
K♥ להיכנס ליד שותפו כדי  ♠. לצפון אין

. כאשר צפון משחק ♦שזה יוביל אליו 
, A- קלאב, הכרוז חייב לקפוץ מיד ב

אחרת יזכה דרום בהובלה והחוזה ייפול 
הדומם זוכה  ♣Aר שלוש פעמים. לאח

בעוד שתי לקיחות בהארט, והשאר 
נכשל  NT1יהיה של ההגנה. החוזה 

  בלקיחה אחת.

  



 

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


  6עמוד    2020 אונליין מאיסימולטנית ארצית 
  
  

Dealer: W 
Vul: None 8 Board:

 T8632
 KQ
 Q865
 82

 KQJ5
 4
 KJ72
 A543

 74
 T963
 AT943
 JT

 A9
 AJ8752
 
 KQ976

 

West North East South 

Pass Pass 1♦ 1♥ 
3♦ Pass Pass 3♥ 

Pass 4♥ Pass Pass 
Pass    

 
  ניתוח ההכרזה 

עם חלוקה כמו זו של מזרח עדיף 
) מכיוון שלאחר 1♣(ולא  1♦לפתוח 

הכרזת פתיחה זו יש סיכוי להראות את 
לדרום כל שלוש הרביעיות בגובה נמוך. 

שתי אפשרויות הכרזה. מפתה להכריז 
NT2  שתי חמישיות ולתאר מיד

אך בהמשך תהיה  בסדרות הנמוכות,
בעיה להציג את הקלף השישי בהארט. 

. 1♥על כן העדפתי אוברקול פשוט 
להכרזת הפרעה  טיפוסיתלמערב יד 

מזרח אינו רואה סיכוי . 3♦של חלשה 
. כעת דרום Passלמשחק מלא וקורא 

. האפשרות 4♣-ל  3♥מתלבט בין 
השנייה תחייב את השותף להכריז 
משחק מלא גם עם יד חלשה מאוד. אני 

צפון  גם. 3♥-מציע לבחור ב
שני קלפים בכירים  בהתלבטות. האם

ים בסדרה הארוכה של השותף מהוו
סיבה מספקת להוסיף למשחק מלא 

היא לדעתי החלטה  3♥- ? עצירה ב4♥
סבירה. הכרזות הפרעה של היריבים 

  תמיד יקשו עלינו את החיים.
  

  ניתוח משחק היד 

. דרום חותך. על פי ♦A קלף ההובלה:
במזרח,  ♣Aההכרזה הוא מצפה למצוא 

 ♣ויוביל  Q- נמוך אל ה  ♥ולכן ישחק 
הוא יחזור  ♣Kמהדומם. לאחר זכיית 

על התהליך. המזל מאיר פניו לכרוז 
במערב. כעת  ♣JTוהוא מוצא דאבלטון 

לקיחות, אך הגנה  11-יש לו פוטנציאל ל 
 ♣A- זכייה ב –מדויקת של מזרח 

 ♣-בסיבוב השני של הסדרה והמשך ב
לקיחות.  10-תגביל אותו ל  –לחיתוך 

 11בקלפים פתוחים אפשר לבצע 
מהיד  ♣Kמיד חות אם מובילים לקי

  מבלי לגעת בשליטים.

  

  

Dealer: N 
Vul: E-W 9 Board:

 AQJ
 AQJ2
 864
 AT6

 K32
 T5
 9752
 9753

 T75
 9873
 KQJ
 Q82

 9864
 K64
 AT3
 KJ4

  

West North East South 

--- 1♣ Pass 1♠ 
Pass 2NT Pass 3NT 
Pass Pass Pass  

    
 

  ניתוח ההכרזה 

נקודות מאוזנות  18עם  1♣צפון פותח 
לאחר  NT2- וקופץ בסיבוב השני ל 

  . 1♠תשובת השותף 

סיכוי  נקודות אין 11דרום רואה שעם 
של השותף, ולא  18-19לסלם מול 

  .NT3- נותר לו אלא לסגור ל 
  

  ניתוח משחק היד 

(שני מלמעלה  ♦7 קלף ההובלה:
חלשה). מזרח מוביל בסדרה מסדרה 

הארוכה יותר מבין אלה שלא הוכרזו. 
(יש שיעדיפו להוביל מיד חלשה מאוד 

) בתקווה למצוא ♥Tבסדרה קצרה (
  הארטים טובים אצל השותף).

הכרוז מעכב את הלקיחה הראשונה. 
. כעת ♦K- וממשיך ב ♦J- מערב זוכה ב

ניתן להסיק שקלף ההובלה לא היה 
יעצור ויתעמק רביעי מלמעלה. כרוז ש

במצב עשוי "לקרוא" את מצב הקלפים 
ולהבין שעיכוב נוסף מיותר ואף מזיק, 
שכן אז מערב ימשיך בדיאמונד שלישי 

תהיה לו  ♠K- ואחרי זכיית מזרח ב
. לעומת זאת, אם ♦9לקיחה נוספת עם 

, זוכה ♦-צפון מעכב פעם אחת בלבד ב
בסיבוב השני ועוקף בספייד אל  ♦A- ב
, ♠K-כיית מזרח ב, אז לאחר זQ- ה 

 10סדרת הדיאמונד חסומה ולכרוז 
לקיחות: שלוש בספייד לאחר שיתברר 

, ארבע בהארט, 3-3שהסדרה מחולקת 
אחת בדיאמונד ושתיים בקלאב. אין 

  .♣Qצורך לנחש את מיקומה של 

 10- ל  9התוצאות ביד זו ינועו לרוב בין 
לקיחות, בהתאם לדרך המשחק של 
הכרוז. לאחר הובלה בהארט יש סיכוי 

לקיחות אם הכרוז ינחש נכון  11- ל 
  בקלאב.

  

Dealer: E 
Vul: Both 10 Board:

 JT652
 A85
 A7
 J63

 K94
 JT93
 J64
 T94

 A73
 Q7
 Q53
 AKQ87

 Q8
 K642
 KT982
 52

 

West North East South 

--- --- Pass Pass 
1NT Pass Pass Pass 

    
 

  ניתוח ההכרזה 

נקודות  17עם  NT1מערב פותח 
אמור להיות  NT1וחלוקה מאוזנת. 

החוזה הסופי היות שהכרזת 
Balancing  עם ידו של דרום מסוכנת

  מדי במצב פגיע.

חלק מהשחקנים יוסיפו נקודה עבור 
. 1♣החמישייה הטובה בקלאב ויפתחו 

, מערב יכריז 1♠כעת אם צפון מתערב 
NT1  במצבBalancing  18-19ויראה 

צפוי להיות  NT1נקודות. גם כעת 
  החוזה הסופי.

צפון נמנע  1♣לאחר פתיחה אם 
, החוזה 1♥ומזרח משיב  מאוברקול 

  .NT2הסופי יהיה כנראה 
  

  ניתוח משחק היד 

  (רביעי מלמעלה). ♠5 קלף ההובלה:

של דרום לזכות  ♠Q-מערב נותן ל
בסיבוב הראשון, זוכה בהמשך בספייד 

בתקווה לפתח  ♥Qבידו ומוביל  Aעם 
לקיחות בסדרה. צפון חייב לזכות מיד 

. כעת יש לו שתי ♠Jולהמשיך  ♥A- ב
לקיחות שהוגבהו בספייד עם כניסה 

- ). ההגנה מאיימת לזכות ב♦Aצדדית (
לקיחות, ולכן הכרוז חייב לנטוש את  7

סדרת ההארט ולשחק מלמעלה 
AKQ♣ כך 3-2. סדרה זו מחולקת .

ע את לקיחות ומבצ 7-מגיע הכרוז ל
  החוזה בדיוק.

פסו גבוה מדי יטמערב ש-זוגות במזרח
  יקבלו תוצאה גרועה. NT2- ל 
  



  7עמוד    2020 אונליין מאיסימולטנית ארצית 
  
  

Dealer: S 
Vul: None 11 Board:

 62
 J7432
 J95
 863

 A7
 5
 A8743
 AJ942

 QT93
 K98
 T62
 K75

 KJ854
 AQT6
 KQ
 QT

  

West North East South 

--- --- --- 1♠ 
Pass Pass 2♦ 2♥ 
Pass Pass 3♣ Pass 
3♦ 3♥ Pass Pass 

Pass    
 

  ניתוח ההכרזה 

ללא מענה משותפו.  1♠דרום פותח 
נקודות וחלוקה  13 עםיד טובה  למזרח

בסדרות המיינור. יש להדגיש כי  5-5
 Balancingבמצב  NT2הכרזת 

מתארת יד מאוזנת וחזקה, ולכן 
  .2♦ההכרזה היחידה האפשרית היא 

נקודות אינו מחמיץ  17דרום המחזיק 
את ההזדמנות להציג את סדרת 

, אבל 2♥- ההארט. צפון שמח לעצור ב
, 3לאחר שמזרח ממשיך להכריז בגובה 

צפון מיישם את חוק סך הלקיחות 
עם התאמה ידועה בת  3♥-ומתחרה ל 

  קלפים. 9

מערב -כעת קשה לי לראות את מזרח
או מהמרים על  4מסתכנים בגובה 

NT3 .♥3  .צפוי להיות החוזה הסופי
ישקול כפל שחקן אגרסיבי במערב אולי 

  מעניש.
  

  ניתוח משחק היד 

. מערב מנסה ♥8 קלף ההובלה:
לצמצם את מספר החיתוכים כדי להגן 

תמיד יזכה  ♥Kעל הספיידים שלו. 
  בלקיחה בהמשך.

 ♦Kדרום זוכה בהובלה וממשיך 
מפסיד על  ♣בתקווה להשליך בהמשך 

J♦אבל מזרח זוכה ב , -A♦ וממשיך ב -
A♣  ובקלאב נוסף אל ה -K  .של השותף

קלאב שלישי נחתך ביד הכרוז. דרום 
יוצא מידו עם השליט ו ♦Q- ו ♥Aמשחק 

וממשיך  ♥K- האחרון. מערב זוכה ב
בדיאמונד. כעת על הכרוז לקבל 
החלטה בסדרת הספייד. אם ישחק 

ייפול פעמיים, ואם ישחק  J-נמוך אל ה 
ייפול פעם אחת בלבד. תוצאה  K- אל ה 
דרום - עדיין טובה יותר לצפון 2- ♥3של 

 .3♦לקיחות למזרח בחוזה  9-10מאשר 

  

Dealer: W 
Vul: N-S 12 Board:

 AK7
 K954
 T9853
 9

 JT3
 T6
 K4
 QT8752

 54
 AQ7
 AQJ72
 A64

 Q9862
 J832
 6
 KJ3

 

West North East South 

1NT Dbl* 2♠ 3♥* 
4♣ Pass Pass Pass 

    
 

  ניתוח ההכרזה 

. החלטתי להציג NT1מערב פותח 
בפניכם מוסכמה מעניינת שלפיה כפל 

מתאר יד עם חמישייה באחת  NT1על 
מסדרות המיינור ורביעייה באחת 

 BBO- (כמובן, ב  מסדרות המייג'ור
. על כפל כזה  Self-Alert חובה לתת

 Alertליד השולחן אסור לתת  בברידג' 
  על כפל).

לדעתי, מוסכמה זו יעילה יותר מהכפל 
והשימוש  ,המסורתי המתאר יד חזקה 

בה שכיח יותר. ידו של צפון גבולית 
להתערבות במצב פגיע, אך יש סיכוי 
גבוה למצוא התאמה עם השותף באחת 

  הסדרות. 

לפותח ולמשיב מומלץ להתעלם מכפל 
לפי השיטה מלאכותי כזה ולהכריז 

טרנספר  – 2♠הרגילה. מזרח מכריז 
לקלאב. כעת דרום יודע על התאמה 
טובה באחת מסדרות המייג'ור והוא 

. זוהי הכרזת 3♥יכול להכריז 
Pass/Correct –  אם לשותף רביעייה

. לאור פעילות 3♠- בספייד הוא יתקן ל 
היריבים בהכרזה מערב מניח שלשותפו 

ומחליט יד חלשה עם שישייה בקלאב 
הוא מתכנן להכפיל  .4♣-להתחרות ל 

דרום לא - , אך צפון4♥-את היריבים ב
  יעזו להכריז שוב.

  
  ניתוח משחק היד 

(ראש רצף). צפון  ♠A קלף ההובלה:
ממשיך בסדרה. מערב חותך בסיבוב 

נוסף. דרום  ♣-ו ♣Aהשלישי ומשחק 
ומוביל הארט. מערב זוכה  ♣J-זוכה ב

, ♦מפסיד על  ♥ומנסה להשליך  ♥A- ב
אבל דרום חותך בסיבוב השני וממשיך 
בהארט. החוזה נכשל פעמיים. אם 

, הוא ♣Aמיד לאחר  ♦-מערב יחליף ל
דרום - ייפול פעם אחת בלבד. מנגד, צפון

הייתה הכרזה  4♣-, כך ש3♥מבצעים 
  מוצלחת.

  

Dealer: N 
Vul: Both 13 Board:

 J952
 AJT764
 952
 

 KQT843
 K9
 JT8
 Q6

 A
 Q2
 AQ76
 KT7432

 76
 853
 K43
 AJ985

  

West North East South 

--- Pass 1♠ Pass 
2♣ 2♥ 2♠ 3♥ 
4♠ Pass Pass Pass 

    
 

  ניתוח ההכרזה 

חלש עם רביעייה  2♥צפון אינו פותח 
). 6בספייד (השווה עם בורד מספר 

. לאחר תשובת מערב 1♠מזרח פותח 
 2♥צפון מרשה לעצמו להתערב  2♣

 2/1(עקרונית זו הכרזת הפרעה לאחר 
  של היריבים) עם ידו החלוקתית. 

הכרזה . כאשר זו "2♠מזרח מכריז 
חופשית" לאחר התערבות, היא 
מבטיחה בוודאות שישייה בספייד, וזו 

בודד  Aעם  4♠הסיבה שמערב מכריז 
עלול להוביל לחוזה  3♥בשליט. כפל על 

  .NT3לא מוצלח של 

אם צפון לא מתערב, ההכרזה הבאה 
תהיה    - ♣2 - ♠1 2♠ר של מערב לאח

♦3.  
  

  ניתוח משחק היד 

(סדרת השותף).  ♥8 קלף ההובלה:
לאחר  Top of Nothingמקובל להוביל 

  שתמכנו בסדרת השותף.

וממשיך בסדרה באין  ♥A- צפון זוכה ב
אפשרות טובה יותר. הכרוז זוכה, 

. ♣Qומנסה לחזור לידו עם  ♠Aמשחק 
והוא יכול לתת לצפון  ♣A- דרום יזכה ב

, אך זה לא יועיל להגנה משום ♣חיתוך 
לבסוף  הוא "לקיחה טבעית". ♠J-ש

 ♠KQמזרח יגיע לידו, ואז הוא ישחק 
  וימשיך בעקיפה מוצלחת בדיאמונד.

הכרוז  –מבוצע בדיוק  4♠החוזה 
מפסיד לקיחה אחת בשליט, אחת 

  בהארט ואחת בקלאב.

מצד צפון  3♥אגב, חוזה מוכפל של 
ייכשל פעמיים בלבד עם תוצאה פחות 

  מערב.-טובה למזרח



  8עמוד    2020 אונליין מאיסימולטנית ארצית 
  
  

Dealer: E 
Vul: None 14 Board:

 J76
 A8
 J72
 85432

 AK2
 JT542
 A64
 97

 T953
 96
 Q53
 KQJT

 Q84
 KQ73
 KT98
 A6

 

West North East South 

--- --- 1♥ Pass 
1♠ Pass 1NT Pass 

Pass Pass   
    

 
  ניתוח ההכרזה 

נקודות. חלוקתו  12עם  1♥מזרח פותח 
 Takeout- של דרום אינה מתאימה ל 

Double  (אורך בסדרת הפותח) וחסרה
. במצבים NT1לו נקודה אחת להכרזת 

כאלה שחקנים מנוסים נוהגים לוותר, 
ושחקנים פחות מנוסים צריכים ללמוד 

של דרום מערב  Pass-מהם. לאחר ה
 NT1 )12-14. מזרח ממשיך 1♠משיב 

נקודות עם חלוקה מאוזנת), ושוב דרום 
  הופך לחוזה הסופי. NT1נאלץ לשתוק. 

  
  ניתוח משחק היד 

(ראש רצף פנימי).  ♦T קלף ההובלה:
על מזרח לברר את שיטת ההובלות של 
היריבים. אם הם משחקים שני 
- מלמעלה מסדרה גרועה, אז הובלה ב

T  מבטיחה תמונה גבוהה יותר (בהכרח
K.(  

על פי מידע זה, המשחק הנכון הוא 
בלקיחה הראשונה  ♦A- לזכות ב

 ♦Qולהמשיך בקלאב. לאחר מכן 
ת שבדומם תשמש כניסה צדדית לסדר 

לקיחות: שתיים  7הקלאב, ולכרוז יהיו 
בספייד, שתיים בדיאמונד ושלוש 

  בקלאב.

תזכה בלקיחה  ♦Qלעומת זאת, אם 
הראשונה, אז דרום יעכב פעם אחת את 

A♣  ויזכה בו בסיבוב הבא. כעת הכרוז
יישאר בלי כניסות לדומם, ושתי לקיחות 
  שהוגבהו בקלאב עתידות לרדת לטמיון.

מהדומם  המשחק של קלף נמוך
בלקיחה הראשונה נכון תמיד, ללא 

. למרות זאת, כרוזים ♦Kתלות במיקום 
ללא מחשבה ויכשילו את  ♦Qרבים ינסו 

  עצמם.
  
  

  

Dealer: S 
Vul: N-S 15 Board:

 QJ3
 A9742
 8
 5432

 AT654
 K
 KJ54
 KT6

 K98
 JT85
 763
 J87

 72
 Q63
 AQT92
 AQ9

  

West North East South 

--- --- --- 1♦ 
Pass 1♥ 1♠ Dbl 
RDbl 2♥ Dbl Pass 

2♠ Pass Pass 3♦ 
Pass 3♥ Pass Pass 
Pass    

 
  ניתוח ההכרזה 

נקודות (חלק  14עם  1♦דרום פותח 
בזכות החמישייה  NT1-ישדרגו ל 

, ומזרח מתערב 1♥הטובה). צפון משיב 
. דרום משתמש כעת במוסכמה 1♠

ומכפיל  Support Doubleהמועילה 
כדי להראות שלושה קלפים בדיוק 

  בהארט. 
דאבל ממערב מבטיח -במצב זה, רי

מכובד בכיר בסדרת השותף ומבקש 
 2♥ממנו להוביל בה. צפון מכריז 

)sign-off מזרח מכפיל כדי לתאר .(
אוברקול טוב עם קוצר בהארט. מערב 

וכעת דרום עם "מקסימום , 2♠- מוציא ל 
של המינימום" עושה ניסיון נוסף לזכות 

(הוא אינו יכול לדעת אם  3♦ –בחוזה 
- ). צפון מתקן ל ♥קלפי  5או  4לשותף 

הסדרה שבה יש התאמה ידועה  – 3♥
  קלפים. 8של 

  
  ניתוח משחק היד 

לפי  ♠Aמזרח מוביל  קלף ההובלה:
- נמוך אל ה  ♠-בקשת השותף וממשיך ב

K ,כעת הוגבהה לצפון לקיחה בספייד .
ולא ניתן למנוע את ביצוע החוזה. 
לדוגמה: אם מערב ממשיך בשליט 

 A- בלקיחה השלישית, צפון קופץ ב
ממזרח), משליך קלאב על  K(מפיל 

Q♠ עוקף בקלאב ל ,- Q♣ משחק ,A♣ ,
A♦ בדומם וחותך  ♣, חותך ♦, חותך♦ 

- לקיחות לכרוז, ו 8נוסף בידו. עד כאן 
Q♥  שנותרה בדומם היא הלקיחה

  התשיעית.
ניתן לביצוע לאחר  3♥למעשה, החוזה 

- כל הובלה. אין זה אומר שכדאי למזרח
, חוזה שייכשל 3♠-מערב להתחרות ל

  שלוש פעמים.

  
  

  

Dealer: W 
Vul: E-W 16 Board:

 QJT8754
 J742
 4
 T

 AK62
 T865
 2
 9542

 3
 AKQ
 KQJT
 KQJ83

 9
 93
 A987653
 A76

 

West North East South 

1♣ 4♠ Pass Pass 
Dbl Pass Pass Pass 

    
 

  ניתוח ההכרזה 

את ידו של מערב ניתן לפתוח בשתי 
הינה תקנית עם  2♣דרכים. הכרזה של 

לקיחות בטוחות. למרות זאת, נראה  9
ולהמשיך  1♣לי יעיל יותר לפתוח 

 Passבהכרזת רוורס. אם כולם יקראו 
  , לא בטוח שיש משחק מלא.1♣לאחר 

במציאות צפון מחזיק יד נפלאה 
להפרעה במצב לא פגיע נגד פגיע 

. מערב מכפיל 4♠-ומכריז לא פחות מ
)Takeout הכפל ) ומזרח משאיר את

  עם ספיידים טובים.
, מערב יכפיל 3♠- אם צפון מסתפק ב

. זהו חוזה טוב NT3-ומזרח יוציא ל
ניתן לביצוע,  NT4מערב. גם -למזרח

לא ניתן  4♠אבל לאחר התערבות 
  .NT4להגיע לחוזה 

  
  ניתוח משחק היד 

(מזרח מקווה  ♦2 קלף ההובלה:
. ♠9לחתוך). צפון זוכה בדומם ומשחק 

כעת המטרה של ההגנה היא לקצר את 
השליטים של הכרוז, כך שכל הלקיחות 
של צפון יסתכמו בחמישה שליטים ושני 
אסים, והוא לא יספיק לפתח לקיחה 
בהארט. לאחר זכיית מזרח בלקיחה 
בשליט, המשך בדיאמונד או בקלאב 

שך בהארט יועיל יועיל להגנה, בעוד המ
לכרוז. בסופו של דבר, הגנה נכונה 
תוביל להכשלת החוזה בשלוש לקיחות, 

  מערב.-למזרח 500פלוס 
מערב נותנים רק - מזרח NT3בחוזה 

לקיחות ללא  11שני אסים ומבצעים 
אינו  5♣קושי. לעומת זאת, חוזה של 

ניתן לביצוע לאחר הובלה והמשך 
חותך מעל בדיאמונד משום שצפון 

  .♣Tמם עם הדו

, 4♠לפיכך, לאחר שצפון התערב מיד 
היא התוצאה הטובה ביותר  500+

  מערב.- שניתן להשיג במזרח
  



  9עמוד    2020 אונליין מאיסימולטנית ארצית 
  
  

Dealer: N 
Vul: None 17 Board:

 T2
 T42
 K9763
 A74

 94
 QJ93
 AJ8
 KJ95

 AKQJ7
 A6
 T5
 QT83

 8653
 K875
 Q42
 62

  

West North East South 

--- Pass 1♣ Pass 
1♠ Pass 1NT Pass 
2♣ Pass 2♥ Pass 

3NT Pass Pass Pass 
 

  ניתוח ההכרזה 

נקודות וחמישייה בספייד  16למערב 
של שותפו. לאחר  1♣מול פתיחת 

של הפותח הוא  NT1הכרזה שנייה 
 Checkbackמשתמש במוסכמה 

Stayman )♣2 כדי לברר אם למזרח (
קלפים בספייד ואם יש  3התאמה של 

 2♥סיכוי כלשהו לסלם. תשובת מזרח 
נקודות)  12-13מתארת יד מינימלית (

עם רביעייה בהארט. כעת מערב לא 
. מזרח NT3רואה סיכוי לסלם ומכריז 
אם בידו  4♠-רשאי לתקן את החוזה ל 

שלושה קלפים בספייד. החוזה הסופי 
  .NT3נשאר 

  
  תוח משחק היד ני

(הסדרה שלא  ♦2 קלף ההובלה:
, והכרוז זוכה ♦Kהוכרזה). צפון משחק 

. מזרח תוקף מיד את סדרת ♦A- ב
. צפון ♣Aהקלאב ומוציא להגנה את 

של שותפו, וזו  Q- אל ה  ♦-ממשיך ב
הלקיחה השנייה והאחרונה של ההגנה. 

לקיחות: חמש  11בשלב זה לכרוז 
בספייד, אחת בהארט, שתיים 
בדיאמונד, שלוש בקלאב. כל הלקיחות 
הנותרות שלו מבלי להזדקק לעקיפה 

  בהארט (שגם היא הייתה מצליחה).
  
  

  

Dealer: E 
Vul: N-S 18 Board:

 J65
 AKJT73
 K4
 84

 AK742
 5
 Q3
 AJT62

 QT9
 Q986
 AT7
 Q75

 83
 42
 J98652
 K93

 

West North East South 

--- --- 1♠ Pass 
2♠ 3♥ Dbl Pass 

Pass Pass   
    

 
  ניתוח ההכרזה 

נקודות,  10. למערב 1♠מזרח פותח 
מפחיתה  4333אבל החלוקה מסוג 

 Qמערך ידו, ובנוסף סדרות בראשות 
ללא מכובדים נוספים אינן שוות הרבה 
בחוזים עם שליט. לאור כל אלה, מערב 

  .2♠- מסתפק ב

כדי לדחוף את  3♥צפון מתערב 
ולהציע לשותף הובלה  3♠- היריבים ל 

טובה. במצב זה, שבו היריבים התערבו 
בסדרה צמודה מלמטה  3ה בגוב

לסדרתם של הפותח והמשיב, מקובל כי 
כפל של הפותח מהווה הזמנה למשחק 

  מלא (אחרת אין שום דרך להזמין).

בתשובה לכפל יש למערב מספר 
, 4♠אפשרויות עם ידו המקסימלית: 

NT3  או פשוט להשאיר את הכפל
לעונשין. מערב נוטה לאפשרות 

הפגיעות. אם השלישית בשל מצב 
יצליח להכשיל את יריביו פעמיים בחוזה 
מוכפל, זה יהיה שווה יותר ממשחק 

  מלא.
  

  ניתוח משחק היד 

(ראש רצף). למראה  ♠A קלף ההובלה:
הדומם, מזרח מחליף לשליט. מערב 

. כעת הכרוז T-, וצפון זוכה ב8משחק 
מוביל ספייד שני, ולהגנה אין תשובה 

בהארט,  טובה. אם מערב יזכה וימשיך 
הכרוז יאבד את האפשרות לחתוך 
ספייד, אבל ההגנה תישאר בלי לקיחות 
בשליט. בנוסף, שני האסים בסדרות 
המיינור "יושבים טוב" לכרוז, וההגנה 

לקיחות. צפון חומק  5יכולה לצבור רק 
 200-מהכפל המעניש בתוצאה של 

בלבד, בעוד יריביו מסוגלים ללא קושי 
). NT3א (אך ל 4♠לבצע משחק מלא 

אולי מזרח היה צריך לפשט את 
במקום  4♠העניינים ולהכריז מיד 

  להכפיל.

  

Dealer: S 
Vul: E-W 19 Board:

 AKQ
 K974
 A9
 A743

 T7543
 A3
 86
 KJ98

 92
 JT82
 KJ2
 QT62

 J86
 Q65
 QT7543
 5

  

West North East South 

--- --- --- 2♦ 
Pass 3NT Pass Pass 
Pass    

    
 

  ניתוח ההכרזה 

חלש  2במצב פגיעות עדיף, דרום פותח 
נקודות בלבד (השווה  5בדיאמונד עם 

). צפון מודע לכך 3מספר  עם בורד 
ששותפו עלול להיות חלש מהרגיל, אבל 

נקודות האפשרות היחידה היא  20עם 
- . אם דרום מתחיל בNT3להכריז 

Pass צפון יפתח ,NT2  ודרום יוסיף ל -
NT3.כך שהחוזה הסופי יהיה זהה ,  

  
  ניתוח משחק היד 

(שני מלמעלה  ♠7 קלף ההובלה:
משחק  צפון זוכה בידו, מסדרה גרועה).

A♦  ומנסה את מזלו בסיבוב נוסף של♦ .
לרוע מזלו, למערב שני עוצרים, וסדרתו 

  הארוכה של הדומם יורדת לטמיון.

כעת מצבו של הכרוז בכי רע, פשוט אין 
- אל ה  ♥לו לקיחות. הוא ישחק בהמשך 

Q נמוך משתי  ועליו להמשיך בהארט
דאבלטון.  Aהידיים בתקווה לתפוס 

המשאלה מתגשמת, ומאזנו של הכרוז 
עולה לשבע לקיחות: שלוש בספייד, 

יים בהארט, אחת בדיאמונד ואחת תש
עשויות  NT3- בקלאב. שתי נפילות ב

תוצאה מעל הממוצע, כיוון שמי  לתת
שישחק פחות טוב את ההארטים עלול 

בקלפים ליפול שלוש פעמים. נציין כי 
, אבל 5♦פתוחים ניתן לבצע חוזה של 

לחוזה כזה  להגיעאיזה שחקן ירצה 
  בוטום?-בתחרות טופ

  
  



  10עמוד    2020 אונליין מאיסימולטנית ארצית 
  
  

Dealer: W 
Vul: Both 20 Board:

 AKT3
 
 Q632
 Q8763

 Q2
 T542
 AKJ4
 AK9

 J95
 AQJ863
 T75
 J

 8764
 K97
 98
 T542

 

West North East South 

2♥ Dbl 4♥ Pass 
Pass Pass   

    
 

  ניתוח ההכרזה 

סוף הכרזת פתיחה חלשה -הנה סוף
עם סדרה ראויה. צפון מכפיל  2בגובה 

(החלוקה המצוינת מפצה על הניקוד 
 4♥הנמוך), ומזרח מכריז משחק מלא 

עם תמיכה של ארבעה קלפים בסדרת 
השותף וארבע לקיחות בטוחות 

הוא החוזה  4♥בסדרות הצדדיות. 
  הסופי.

  
  ניתוח משחק היד 

(ראש רצף).  ♠A קלף ההובלה:
המשחק פשוט מאוד: מערב מפסיד 
שתי לקיחות בספייד. לאחר מכן הוא 

לעקיפה וחוזר  ♥Tנכנס לדומם, מוביל 
על העקיפה בהצלחה. לבסוף הוא 
משליך דיאמונד מפסיד על סדרת 
הקלאב מבלי להזדקק לעקיפה 

לקיחות  11בדיאמונד. סיכומו של דבר: 
  קלות.

  
  

  

Dealer: N 
Vul: N-S 21 Board:

 J9863
 Q7
 T74
 QJ9

 AQ5
 J82
 AQ93
 K87

 KT42
 K64
 862
 A42

 7
 AT953
 KJ5
 T653

  

West North East South 

--- Pass 1NT Pass 
3NT Pass Pass Pass 

    
 

  ניתוח ההכרזה 

נקודות  16עם  NT1מזרח פותח 
מאוזנות. ידו של דרום חלשה מדי 

 10להתערבות במצב פגיע. למערב 
נקודות "שטוחות". בנסיבות אלה רוב 
המומחים ממליצים להכריז ישירות 

NT3  ולא להשתמש במוסכמת סטיימן
על אף הרביעייה בספייד. גם אם מערב 

 Puppet- ישתמש בסטיימן (או ב
Stayman ,(זהה.חוזה הסופי יישאר ה  

  
  ניתוח משחק היד 

(ראש רצף פנימי).  ♥T קלף ההובלה:
קלף נמוך מהדומם. צפון חייב לשחק 

. הוא ♥Q- "יד שלישית גבוה" ולזכות ב
וממשיך  ♥A- חוזר בהארט. דרום זוכה ב

בסדרה. כעת לרשותו שני הארטים 
נמוכים שהוגבהו וכניסה צדדית בדמות 

K♦ לכרוז רק שבע לקיחות: שלוש .
חת בהארט, אחת בדיאמונד בספייד, א

  ושתיים בקלאב.

עדיין יש תקווה ללקיחה שמינית. 
 3המשחק הטוב ביותר הוא למשוך 

. מה ישליך דרום? אם לקיחות בספייד
ייפטר משני קלאבים, הכרוז ימשוך שתי 
לקיחות בקלאב ויעקוף בדיאמונד. דרום 

ובשני ההארטים שלו, אך  ♦K- יזכה ב
אם  .♦J-ל לבסוף יצטרך להוביל מתחת

דרום יוותר על הארט, יהיה לכרוז זמן 
לפתח לקיחה נוספת בדיאמונד. 

בוטום יש הבדל -בתחרות טופ
למינוס  50בין מינוס  משמעותי בתוצאה 

100.  
  
  

  

Dealer: E 
Vul: E-W 22 Board:

 83
 J6532
 KJ2
 762

 KQJ94
 K
 A9643
 J3

 A52
 T98
 Q
 AKQT54

 T76
 AQ74
 T875
 98

 

West North East South 

--- --- 1♠ Pass 
2♣ Pass 2♦ Pass 
3♠ Pass 4♦ Pass 
4♥ Pass 4NT Pass 
5♥ Pass 6♠ Pass 

Pass Pass   
 

  ניתוח ההכרזה 

למערב יד חזקה מאוד מול פתיחת 
נקודות, תמיכה בספייד,  15השותף: 

סינגלטון וסדרה צדדית "סגורה" 
בקלאב. מהלך ההכרזה הנכון הוא 

- ל  2♦-ולאחר מכן לקפוץ מ 2♣להתחיל 
, 2/1. גם כאשר לא משחקים שיטת 3♠

זו אינה הכרזה מזמינה! מערב מבקש 
. 4ביד בגובה -משותפו הכרזת קיו

 4♦מזרח עושה את המוטל עליו ומכריז 
(שולל קונטרול בקלאב). כעת באה 

 Last Trainמוסכמה שכדאי להכיר: 
Cuebid מדובר בצעד אחד מתחת .

. כאשר מערב מכריז 4♠למשחק המלא 
מראה בהכרח קונטרול , זה לא 4♥

בהארט. משמעות ההכרזה היא 
או להמשיך  4♠- התלבטות אם לעצור ב

הלאה. היות שמזרח שלל קונטרול 
בקלאב, חייב להיות למערב קונטרול 

. הבעיה 4♠-בקלאב, אחרת היה סוגר ל
האפשרית היחידה היא בהארט, 
והסינגלטון של מזרח "סוגר את הפינה" 

ספר הזאת. לפיכך, מזרח שואל למ
  האסים בדרך לסלם קטן.

  
  ניתוח משחק היד 

(הסדרה שלא  ♥A קלף ההובלה:
הוכרזה). עד מהרה מזרח ימשוך 

  לקיחות.  12שליטים ויתבע 

, מזרח יוכל אחרת כל הובלה לאחר 
הלקיחות: חמש בספייד,  13לזכות בכל 

  בדומם. ♦וחיתוך  ♦Aשש בקלאב, 

  
  



  11עמוד    2020 אונליין מאיסימולטנית ארצית 
  
  

Dealer: S 
Vul: Both 23 Board:

 KJT954
 KQ
 9
 AJT7

 82
 2
 J6542
 K9865

 76
 A943
 KQT87
 Q3

 AQ3
 JT8765
 A3
 42

  

West North East South 

--- --- --- 1♥ 
Pass 1♠ Pass 2♥ 
Pass 3♣ Pass 3♠ 
Pass 4♣ Pass 4♠ 
Pass Pass Pass  

 
  ניתוח ההכרזה 

עם  1♥מהלך הכרזה טבעי. דרום פותח 
נקודות ושישייה. מערב חלש מדי  11

. לצפון פתיחה מול 2♦להתערבות 
, ולאחר חזרת 1♠פתיחה. הוא משיב 
הוא מראה את  2♥הפותח על סדרתו 

) 3♣הרביעייה בקלאב. הכרזה זו (
לפחות. דרום  מבטיחה חמישה ספיידים

עם  3♠עושה את המוטל עליו ומכריז 
שלישייה. שימו לב שצפון היה יכול 

, אבל העדיף לבדוק אם יש 4♥-לסגור ל
  התאמה טובה יותר בספייד.

ביד (מראה -הינה הכרזת קיו 4♣כעת 
קונטרול בקלאב) עם הסכמה על ספייד 

מתארת  4♠כשליט. הכרזת דרום 
נקודות בלבד הוא  11חולשה: עם 

ביד. כעת - מעדיף להימנע מהכרזת קיו
  .4♠צפון מסתפק במשחק מלא 

  
  ניתוח משחק היד 

(סינגלטון). מערב  ♥2 קלף ההובלה:
שמזרח חותך.  ♥-וממשיך ב ♥A- זוכה ב

זהו כל שללה של ההגנה. בהמשך 
הכרוז מוציא שליטים, וכל המפסידים 
שלו בקלאב ייעלמו על סדרת ההארט. 
תוצאה זהה הייתה מושגת לאחר 

  הובלה בקלאב.

ההובלה החזקה ביותר  4♥חוזה נגד 
 10-, ואז הכרוז מוגבל ל♣Qהיא 

וימשיך בשליט,  ♣A- לקיחות. אם יזכה ב
וימשיך בקלאב.  ♥A- מערב יזכה ב
, וסיבוב שלישי של ♣K- מזרח יזכה ב

קלאב יגביה לקיחה נוספת להגנה. 
, ואז ♦K-במציאות מערב יוביל כנראה ב

  לקיחות. 11ניתן לבצע 
  
  

  

Dealer: W 
Vul: None 24 Board:

 QJ986
 KJ32
 75
 74

 A2
 Q64
 KJ6
 KJT32

 K73
 T
 AQT832
 Q96

 T54
 A9875
 94
 A85

 

West North East South 

1♦ 1♠ 2♣ 2♠ 
3♣ Pass 3NT Pass 

Pass Pass   
    

 
  ניתוח ההכרזה 

- קלפים בסדרה ו 6עם  1♦מערב פותח 
נקודות. לצפון אוברקול מינימלי של  11
מערב -למזרח, ודרום תומך בו. 1♠

התאמה כפולה בסדרות המיינור, אבל 
כולנו למדנו שעם יד מאוזנת ועוצרים 
בכל הסדרות (כמו זו של מזרח) לא 

אלא מעדיפים  ,5♦♣5 / משחקים 
NT3 וזה יהיה החוזה הסופי ברוב ,

  השולחנות.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  ניתוח משחק היד 

(סדרת השותף) או  ♠T קלף ההובלה:
  (רביעי מלמעלה).  ♥7

לקיחות מלמעלה בסדרות  8לכרוז 
הדיאמונד והספייד, וברגע שיוציא 

לקיחות, אבל  12יהיו לו  ♣Aלהגנה את 
לקיחות  6יש בעיה קטנה: להגנה 

מידיות בסדרות ההארט והקלאב. 
הובלה בהארט תכשיל את החוזה 

 ♥K- לקיחות (צפון זוכה ב 2- מידית ב
סדרה). משחק מעניין יותר וחוזר ב

יתפתח לאחר הובלה בספייד. האם על 
לקיחות מידיות כדי  8הכרוז לקחת 

ליפול רק פעם אחת? הפיתוי "לגנוב" 
לקיחה בקלאב גדול מדי. לחלק 
מהכרוזים זה יצליח, ואחרים ייכשלו 

 ♣A- פעמיים לאחר שדרום יזכה מיד ב
  ויחליף להארט.

ני , אבל ש5♦♣5 / רק מעטים יכריזו 
- החוזים האלה קלים לביצוע: מזרח

מערב מפסידים רק שני אסים. יתרה 
מזאת, אם ההגנה תוביל ותמשיך 
בספייד, היא תאבד את הלקיחה 

  בהארט. 
  
  



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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WITH A FOREWORD BY FRED GITELMAN 

About the Book 
The 30 lessons in this book cover different aspects in bridge, including card 
play, partnership bidding, useful conventions, hand evaluation, competitive 
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   

About the Author 
Eldad “Gino” Ginossar is an Israeli-
American bridge player, teacher, and au-
thor, who currently resides in Chicago. 
Gino was a bronze medalist in the Rosen-
blum Cup (2006), European gold medalist 
(2007), European silver medalist (2011), 
and European bronze medalist (2005, 
2010). Among his achievements in the 
United States: Blue Ribbon Pairs runner- 
up (Providence NABC 2014 and Honolulu 
NABC 2018) and the Spingold Knockout Team runner-up (Atlanta 
NABC 2018). The winner of multiple Israeli championships, Gino 
played several times on the Israeli Open Team (2004, 2008, 2010-2012) 
and was the coach of the Israeli open team in 2016.  
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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 ₪ 

אלדד גינוסר מציג: ספרי ברידג' 2019

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




